
 
 

       

 

 

 
 وزارة التعليم العالي           

 طالب بالجامعات والمعاهدالمكتب تنسيق قبول 
 2018عام الشهادات الفنية       

  
 بيان صحــــــفي 

 لكليات القدرات المؤهلة لبعض ا بشأن تسجيل اختبارات

  ختباراتهذه اال اجتياز بها لقبولاالتي يشترط 

  ( الصناعية لطالب الشهادات الفنية )

 2018نظام الخمس سنوات عام 

فإنييييير يشيييييترط اجتيييييياز الصيييييادرة ميييييأل المجليييييت ا علييييي  للجامعيييييات قواعيييييد ال بيييييول  فيييييي  يييييو    

اختبيييارات ال ييييدرات كشيييرط مييييأل شييييروط ال بيييول بييييبعة الكلييييات التييييي تتطلييييب طبيعييية الدراسيييية بهييييا 

 -: وهذه الكليات هي  رورة أأل يكوأل الطالب متمتعاً ببعة ال درات والمهارات

 الفنوأل التطبي يةات كلي -1

 0(فنوأل  – عمارة كليات الفنوأل الجميلة) -2

   دا  اختبيييييييارات ال يييييييدرات المت يييييييدميأل الشيييييييهادات الفنيييييييية وتيسييييييييراً عليييييييي أبنا نيييييييا طيييييييالب  

مكتيييييييب التنسييييييييق  ، ي يييييييوم واليييييييرا بيأل فيييييييي اللتييييييييا  بإييييييييد  الكلييييييييات 2018هيييييييذا العيييييييام 

اسييييييتيدا   خدميييييية تسييييييجيل  يييييييي  تييييييمالختبييييييارات واعشييييييرا  عليهييييييا  سيييييينوياً بتنهيييييييم هييييييذه

 اختبارات ال درات علي موقع التنسيق اللكتروني لطالب الشهادات الفنية .

   قييييييرر المجلييييييت ا عليييييي  للجامعييييييات بيييييي أل يلتييييييزم الطييييييالب بيييييي دا  الختبييييييارات بالكلييييييية التييييييي

ت ييييييع فييييييي نطييييييفا  تييييييوزيعهم الجأرافييييييي) أ ( ول يسييييييم  لهييييييم بيييييي دا  أ  اختبييييييارات خييييييار  هييييييذا 

 0 التوزيع

 التطبي ييييةت يييرر فيييت  بييياب الت يييدم  دا  اختبيييارات ال يييدرات الم هلييية لل بيييول بكلييييات الفنيييوأل  دف ييي هيييذا  

           19/8/2018الموافيييييق  الييييييداعتبيييييارا ميييييأل ييييييوم (  فنيييييوأل - ) عميييييارة الجميليييييةوكلييييييات الفنيييييوأل 

 .2018 /8/ 23 الموافق  الخميتيوم    يتي



 
 

       

 

(2) 

 -:اللكترونيدرات مأل خالل موقع التنسيق خطوات تسجيل الطالب ليجز موعد ختبارات ال 

 

إلي صفية التسجيل  ثم  www.tansik.egypt.gov.eg ي وم الطالب بالدخول عل  موقع التنسيق  -

 ويجز اختبارات ال درات وذلك باستخدام ا تي:

 صناعية المت دمة نهام الخمت سنوات. رقم الجلوت والرقم السر  لطالب المدارت ال -1

 كود التنسيق والرقم السر  لطالب المعاهد الفنية الصناعية. -2

 الييييييرقم السيييييير ( -اسييييييم الطالييييييب  -) رقييييييم الجلييييييوت  ألسييييييتههر بيانييييييات الطالييييييب والتييييييي تت ييييييم 

 0وعل  الطالب الت كد مأل صية البيانات المدونة عل  شبكة النترنت الخاصة بالطالب 

 ادا   وأمييييييياكألقا مييييييية بييييييي نواد اختبيييييييارات ال يييييييدرات المتايييييييية للطاليييييييب والكلييييييييات  تههييييييير للطاليييييييب

 الختبارات والمواعيد الميددة للطالب هذه

  الموعيييييييد اليييييييذ  سيييييييو  ي يييييييوم الطاليييييييب باختييييييييار نيييييييود ال يييييييدرات والمواعييييييييد وسييييييييتم تيدييييييييد

 0 بر إلي الكلية عجرا  الختبار يتوجر

 لطالييييييب بطباعيييييية إيصييييييال يشييييييمل أنييييييواد ع ييييييب انتهييييييا  الطالييييييب مييييييأل عملييييييية التسييييييجيل ي ييييييوم ا

ال ييييييييدرات والمواعيييييييييد وأميييييييياكأل ادا  الختبييييييييارات بالكليييييييييات التييييييييي قييييييييام الطالييييييييب بتسييييييييجيلها عليييييييي  

 0موقع التنسيق اعلكتروني 

   تلتييييييييزم الكليييييييييات المعنييييييييية بع ييييييييد امتيانييييييييات ال ييييييييدرات،وت وم بإدخييييييييال نتييييييييا   المتيانييييييييات

الختبييييييارات بعييييييد الت كييييييد مييييييأل صييييييية  مباشييييييرة لكافيييييية الطييييييالب الال  يييييييأل مييييييأل المت ييييييدميأل لهييييييذه

لخريجييييييييي المييييييييدارت الصييييييييناعية المت دميييييييية وكييييييييذلك كييييييييود  الطالييييييييبرقييييييييم الجلييييييييوت واسييييييييم 

يتيييييييي  ل تيييييييييد  أخطييييييييا  التنسيييييييييق واسييييييييم الطالييييييييب لخريجييييييييي المعاهييييييييد الفنييييييييية الصييييييييناعية 

 بالنتا  .

  تبيييارات ييييتم تزوييييد برنيييام  التنسييييق اعلكترونيييي ب سيييما  وبيانيييات الطيييالب اليييذيأل اجتيييازوا هيييذه الخ

ليييييتم الترشييييي  بنييييا  عليهييييا وتكييييوأل الكليييييات مسيييي ولة مسيييي ولية كامليييية عييييأل هييييذه النتييييا   فييييي خييييالل 

الفتييييرة الزمنييييية المخصصيييية لييييذلك يييييي  لييييأل يعتييييد بيييي   نتييييا   اخيييير  بعييييد ا ييييال  موقييييع التنسيييييق 

 اللكتروني لتسجيل الطالب الال  يأل في هذه الختبارات.

  ميييره واييييده لكيييل نيييود ميييأل أنيييواد تليييك ال يييدرات ول تجييير  المتيانيييات فيييي المواعييييد الم يييررة

يسييم  للطالييب الراسييب فيهيييا بيي دا  اختبييارات قيييدرات مييره أخيير  سييوا  بييينفت الكلييية أو بكلييية أخييير  

وليييأل يعتيييد بييي   إفيييادة ورقيييية تمنيهيييا الكلييييات بنتيجييية امتيانيييات ال يييدرات يرصيييا علييي  الشيييفافية ميييع 

 أبنا نا الطالب .

http://www.tansik.egypt.gov.eg/


 
 

       

 

(3) 

 -: والتخصصات المطلوبة  ماكأل أدا  الختباراتبياأل ب 

   : الفنون التطبيقية كليات اختبارات  -1

 :  ( اختبارات كليات الفنون الجميلة ) عمارة - 2

 التخصص  أماكأل أدا  الختبار الميافهات
 –الفياااااو   –القليوبيااااان الة و يااااان –الجيااااا    –القااااا     
 –االسااااااة  يلين –السااااااوي   –الد هلياااااان  –الشاااااا  ين 
 .شة ل سي  ء -بو سعيد 

كلين الف ون الجةيلن ج ةعن 
 حلوان ب ل ة لك ) ة   (

 ( ف ط معمار )  
 -الغ بيااااان –ة ساااااو ة ااااا و   –االساااااك د ين البحيااااا   

 .دةي   –كف  الشيخ 
 كلين الف ون الجةيلن ج ةعن

 االسك د ين ) ة   (
 –ساااو     –  ااا   –الاااوادل الجدياااد –اسااايو   –الة يااا  
 -ج اااوي ساااي  ء –اال صااا   –البحااا  االحةااا   –اساااوان 

  .ب و سويف

كلين الف ون الجةيلن ج ةعن 
 الة ي ) ة   (

 :  (فنون اختبارات كليات الفنون الجميلة )  - 3

 

 التخصص  أماكأل أدا  الختبار الميافهات
  –الفيااااااو   –القليوبياااااان –الجياااااا    –   القاااااا  

 -بو ساااااااااااعيد  –اإلساااااااااااة  يلين  –الة و يااااااااااان
شااااااة ل  -الد هلياااااان  –السااااااوي   –الشاااااا  ين 

 سي  ء

كلين الف ون الجةيلن ج ةعن 
 حلوان ب ل ة لك  )   ون (

 الةعهد الف و لت ةي  اآلث  
 –ت ةي  ةعة  ل  –) ت ةي  د يق 

  ( ت ةي  اث

 –ساااااو ة ااااا و  ة  –البحيااااا    -اإلساااااك د ين 
 .كف  الشيخ - -الغ بين -دةي   

كلين الف ون الجةيلن ج ةعن 
 اإلسك د ين)   ون (

الاوادل الجدياد  –أسايو   –الة يا   -ب و ساويف 
 ج وي سي  ء –سو     –

كلين الف ون الجةيلن ج ةعن 
 الة ي  )   ون (

ن جةيلن ج ةعكلين الف ون ال األ ص   –البح  األحة   –أسوان  –    
 (  ون) ج وي الوادل ب أل ص 

 

 التخصص  أماكأل أدا  الختبار الميافهات
كلين الف ون الت بيقين  الجي   –الق     

 ب لجي   ) ج ةعن حلوان (
 –الةالب  الج      –ال سيج  

 –ت ةي  اآلث       –ال خ  و 
أو ست ةن  نتصوي  و ب  ال

 خ يجو الةع  د الف ين الص   ين
 
 

 –الشا  ين  –الساوي   –القليوبيان  –الة و ين  –الغ بين 
 .اإلسة  يلين

كلين الف ون الت بيقين 
 ج ةعن ب ه 

ج ااوي  –شااة ل سااي  ء –بو سااعيد  –دةياا    –الد هلياان 
  - خكفااا  الشاااي –ة ساااو ة ااا و   -اإلساااك د ين -ساااي  ء
 .البحي  

كلين الف ون الت بيقين 
 ج ةعن دةي  

الوادل الجدياد  –أسيو   –الة ي   -– الفيو  – ب و سويف
 أسوان -األ ص   –البح  االحة   –     –سو     –

كلين الف ون الت بيقين 
 ج ةعن ب و سويف



 
 

       

 

(4) 

 

ً يا بالكلية ولكأل يتم الترشي  طب ل يعتبر اجتياز الطالب لهذه الختبارات قبول نها  المجمود   سب ية ا
  .بل المجلت العلي للجامعاتقمأل  الم ررة عدادوا 

 :  شروط الت دم لالختباراتثالثا : 

  .الت دم  دا  هذه الختبارات ( اعيةالصن طالب المعاهد الفنية )يسم  لجميع  .1

الياصيليأل علي  مجميود  لهذه الكليات ميأل بييأل الطيالب الال  ييأل بهيذه الختبيارات و الترشي  سيتم  .2

عيداد الم ييررة ميأل المجلييت ووف ييا لأ ب سييب ية المجميودوفيي كثر ميأل المجمييود الكلي   %75نسيبتر 

  . ا عل  للجامعات

 .() يداثة الم هل2018مأل خريجي عام ية مصر  الجنسالطالب  أليكو يشترط أأل .3

 أيد  التخصصات المذكورة بالبياأل ف ط . فيأأل يكوأل الطالب ياصل عل  الم هل  .4

                                                                            

 وزير التعليم العالي                                                                          

 والبحث العلمي                                                                         
 

                                                                                   

  ( خالد عبد الغفار)  أ.د/                                                                         


