
 
 

       

 

 
 

  

 وزارة التعليم العالي
 طالب بالجامعات والمعاهدالمكتب تنسيق قبول 

 7102عام الشهادات الفنية 

 

 بيان صحــــــفي

 لكلياتالمؤهلة لبعض ا بشأن تسجيل اختبارات القدرات

 ختباراتهذه اال اجتياز بها لقبولاالتي يشترط و

 ( الصناعية لطالب الشهادات الفنية )

 7102عام نظام الخمس سنوات 

          

طااالب الصاصاالين علااي الشااهادات للالصااادرة ماان المجلااى العلااا للجامعااات بشااان نمااام قواعااد ال بااول       
فإنااي يشااترط اجتياااز ارتبااارات  1027الفنيااة المت اادمين  دات ارتبااارات ال اادرات بالجامعااات المصاارية عااام 

طبيعاة الدراساة بهاا رارورة كن يكاون الطالاب  ال درات كشرط من شروط ال بول ببعض الكلياات التاي تتطلاب
 ،-وهذه الكليات هي: متمتعاً ببعض ال درات والمهارات

 
 الفنون التطبي يةكليات  -1
 0(فنون  – عمارة كليات الفنون الجميلة) -2

 
 1027هااذا العااام  لدات ارتبااارات ال اادرات المت اادمين الشااهادات الفنيااة وتيساايراً علااي كبناطنااا طااالب -

ا رتباارات واششاراع عليهاا  مكتب التنسيق سنوياً بتنمايم هاذه ا لتصاق بإصدى الكليات، ي وموالراغبين في 
 1027تاام اسااتصدا  ردمااة تسااجيل ارتبااارات ال اادرات علااا موقااو التنساايق اشلكترونااي هااذا العااام صياا  

 للشهادات الفنية
-  

 لكلية التي ت و في نطـاق توزيعهم ف د قرر المجلى العلا للجامعات بأن يلتزم الطالب بأدات ا رتبارات با
  الجغرافي) ك ( و  يسمح لهم بأدات كي ارتبارات رارج هذا التوزيو

 
 
 وكليات   التطبي يةت رر فتح باب الت دم لدات ارتبارات ال درات المؤهلة لل بول بكليات الفنون  ف د هذا

الموافق  ا ثنينيوم   صتي 12/8/7102الموافق  السبتاعتبارا من يوم (  فنون - ) عمارة الجميلةالفنون 
 وف ا للجدول التالي 18/8/7102
 
 
 
 



 
 

       

 

 :خطوات  تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خالل موقع التنسيق االلكتروني

ي اااااااوم الطالاااااااب بالااااااادرول علاااااااا موقاااااااو التنسااااااايق اشلكتروناااااااي ثااااااام  الاااااااا صااااااافصة التساااااااجيل  -ا

 ا تي :وصجز ارتبارات ال درات وذلك باستردام 

 
 رقم الجلوى  والرقم السري لطالب المدارى الصناعية المت دمة نمام الرمى سنوات   -2
 الفنية الصناعية لطالب المعاهد  والرقم السريكود التنسيق  -3

 

 (السااااااارى   الااااااارقم   -اسااااااام الطالاااااااب  -ساااااااتمهر بياناااااااات الطالاااااااب والتاااااااي تترااااااامن ) رقااااااام الجلاااااااوى   –ب 

 0 بييانات المدونة علا شبكة ا نترنت الراصة وعلا الطالب التأكد من صصة الب

ا رتباااااااارات والمواعياااااااد  هاااااااذه ومكاااااااان  ادات لااااااايتمهااااااار للطالاااااااب قاطماااااااة بالكلياااااااة المتاصاااااااة  –ج 

 المصددة للطالب

يقووووووم الطالوووووب باختيوووووار نوووووود القووووودرات وسووووويتب تحديووووود الموعووووود الوووووذ  سوووووو  يتوجووووو  بووووو   لوووووي  –د 

 0 االختبار ءال جرا الكلية

لاااااب ماااااان عملياااااة التسااااااجيل ي ااااااوم بطباعاااااة  يصااااااال يشااااامل نااااااو  ال اااااادرات    ع اااااب انتهااااااات الطا  -

وميعاااااااد ومكااااااان ادات ا رتبااااااار بالكليااااااة التااااااي قااااااام الطالااااااب بتسااااااجيلها علااااااا موقااااااو التنساااااايق 

 0اشلكتروني 

وت ااااااوم بإدرااااااال نتاااااااط  ا متصانااااااات  المعنيااااااة بع ااااااد امتصانااااااات ال اااااادرات، الكليااااااةتلتاااااازم  -

مت اااااادمين لهااااااذه ا رتبااااااارات بعااااااد التأكااااااد ماااااان مباشاااااارة لكافااااااة الطااااااالب الالط ااااااين ماااااان ال

الماااااادارى الصااااااناعية المت دمااااااة وكااااااذلك  لرريجااااااي صااااااصة رقاااااام الجلااااااوى واساااااام الطالااااااب

 صتاااااااا   تصاااااااد  المعاهاااااااد الفنياااااااة الصاااااااناعية لرريجااااااايكاااااااود التنسااااااايق واسااااااام الطالاااااااب 

 كرطات بالنتاط .

وا هاااااذه ياااااتم تزوياااااد برناااااام  التنسااااايق اشلكتروناااااي بأسااااامات وبياناااااات الطاااااالب الاااااذين اجتااااااز -

 ا رتبااااارات ليااااتم الترشاااايح بنااااات عليهااااا وتكااااون الكليااااات مسااااطولة مسااااطولية كاملااااة عاااان هااااذه

فااااي رااااالل الفتاااارة الزمنيااااة المرصصااااة لااااذلك صياااا  لاااان يعتااااد بااااأي نتاااااط  ارااااري بعااااد  النتاااااط 

 .اغالق موقو التنسيق ا لكتروني لتسجيل الطالب الالط ين في هذه ا رتبارات

عياااااد الم اااااررة ماااااره واصاااااده لكااااال ناااااو  مااااان كناااااوا  تلاااااك ال ااااادرات فاااااي الموا تجااااارى ا متصاناااااات 

و  يسااااامح للطالاااااب الراساااااب فيهاااااا باااااأدات ارتباااااارات قااااادرات ماااااره كرااااارى ساااااوات بااااانفى الكلياااااة 

ورقيااااااة تمنصهااااااا الكليااااااات بنتيجااااااة امتصانااااااات ال اااااادرات   فااااااادة كو بكليااااااة كراااااارى ولاااااان يعتااااااد بااااااأي

 صرصا علا الشفافية مو كبناطنا الطالب
 



 
 

       

 

 
 
 

(1) 

 -: والترصصات المطلوبة أماكن كدات ا رتباراتببيان   -:كو 

    : الفنون التطبيقية كليات اختبارات           

     

 : ( اختبارات كليات الفنون الجميلة ) عمارة 

 

كماكن كدات  المصافمات
 ا رتبار

 ص الترص

 –القليوبية المنوفية –الجيزة  –القاهرة 
–السويس  –الدقهلية  –الشرقية  –الفيوم 

 شمال سيناء  - بورسعيد –االسماعيلية 

كلية الفنون الجميلة 
جامعة حلوان 

 بالزمالك )عمارة(

 ( ف ط معماري)  
 –مرسي مطروح  –البحيرة  - االسكندرية

 دمياط -كفر الشيخ  -الغربية
ن الجميلة كلية الفنو

جامعة االسكندرية 
 )عمارة(

 –قنا  –الوادي الجديد –اسيوط  –المنيا 
 –البحر االحمر  –اسوان  –سوهاج 
 بني سويف  -جنوب سيناء –-االقصر

كلية الفنون الجميلة 
 جامعة المنيا)عمارة(

 الترصص  كماكن كدات ا رتبار المصافمات
كلية الفنون التطبيقية  الجيزة –القاهرة 

 بالجيزة ) جامعة حلوان (
المالبس الجاهزة  –النسيج  

ترميم اآلثار     –الزخرفي  –
أوفست  ةتصوير وطباعال –

من خريجي المعاهد الفنية 
 ناعيةالص

 
 

 –السةةويس  –القليوبيةةة  –المنوفيةةة  –الغربيةةة 
 اإلسماعيلية -الشرقية 

كلية الفنون التطبيقية 
 جامعة بنها

 –شةمال سةيناء –بورسعيد  –دمياط  –الدقهلية 
 –مرسةةي مطةةروح  -اإلسةةكندرية -جنةةوب سةةيناء

 البحيرة  - خكفر الشي

كلية الفنون التطبيقية 
 جامعة دمياط

 –أسةةةيوط  –المنيةةةا  -–فيةةةوم ال – بنةةةي سةةةويف
البحر االحمةر  –قنا  –سوهاج  –الوادي الجديد 

 أسوان -األقصر  –

كلية الفنون التطبيقية 
 جامعة بني سويف



 
 

       

 

 (3 ) 

 :  (فنون اختبارات كليات الفنون الجميلة )  - 3

 

 الترصص  رتباركماكن كدات ا  المصافمات
  –الفيوم  –القليوبية –الجيزة  –القاهرة 
الشرقية  -بورسعيد  –اإلسماعيلية  –المنوفية

  شمال سيناء -الدقهلية - - السويس –

كلية الفنون الجميلة جامعة 
 حلوان بالزمالك  ) فنون (

المعهد الفني لترميم 
 اآلثار 

ترميم  –) ترميم دقيق 
 ترميم اثأر( –معماري 

 –مرسي مطروح  –البحيرة  -إلسكندرية ا
 كفر الشيخ  -الغربية  -دمياط 

كلية الفنون الجميلة جامعة 
 اإلسكندرية) فنون (

الوادي  –أسيوط  –المنيا  -بني سويف 
 جنوب سيناء –سوهاج  –الجديد 

كلية الفنون الجميلة جامعة 
 المنيا ) فنون (

لية الفنون الجميلة جامعة جنوب ك األقصر  –البحر األحمر  –أسوان  –قنا 
 الوادي باألقصر ) فنون (

 

المجمود  ألسبقيةال يعتبر اجتياز الطالب لهذه االختبارات قبوال نهائيا بالكلية ولكن يتب الترشيح طبقآ 

 المجلس االعلي للجامعات بل ق من ةالمقرر واإلعداد

 :  شروط الت دم لالرتبارات: ثانيا

 المعاهود الفنيوة )الصوناعية و المتقدموةالمودار   لطوالب دور ثوان (  –دور أول يسمح لجميع الطوالب )  .2

   التقدم ألداء هذه االختبارات ( الصناعية

الحاصوولين علووم مجمووود  لهووذه الكليووات موون بووين الطووالب الالئقووين بهووذه االختبووارات و الترشوويح وسوويتب  .1

إلعداد المقررة مون المجلوس األعلوم ووفقا ل بأسبقية المجمودوفأكثر من المجمود الكلم  %77نسبت  

  . للجامعات

 ) حداثة المؤهل ( 1027من خريجي عاممصر  الجنسية الطالب  نيكو يشترط أن .3

 أحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط . فيأن يكون الطالب حاصل علم المؤهل  .4

 

 والبحث العلمي وزير التعليب العالي                                                                           
 

                                                                                   

  ( خالد عبد الغفار)  أ.د/                                                                            


