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 يان صحــــــفيب

 "الصناعية" ةتقدمالم   لطالب الشهادات الفنيةالقدرات  بشأن تسجيل اختبارات

 (لتمريضا -الصناعية ) ودبلوم المعاهد الفنية

 شترط القبول بها اجتياز هذه االختباراتالتي ي   المؤهلة لبعض الكليات

 2222عام ل

 

ن ألبنائنا طالب الشهادات الفنية عن تنظيم اختبارات يسر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ت عل   

بارات القدرات المؤهلة شترط القبول بها اجتياز اختالقدرات للطالب الراغبين في االلتحاق بالكليات التي ي  

للشروط والقواعد الصادرة من المجلس األعلى للجامعات مع تطبيق كافة االشتراطات الصحية  اوذلك وفق  

للحفاظ على سالمة أبنائنا  ؛حترازية التي أررتها وزارة الصحة أنناء أداء هذه االختباراتواإلجراءات اال

 -تي :آلتنظيم هذه االختبارات بالكليات وبيان هذه الكليات كا ىالطالب والسادة القائمين عل

  دمياط( –بني سويف  –بنها  –بجامعات )حلوان  الفنون التطبيقيةكليات. 

  (فنون – عمارة) لةكليات الفنون الجمي.     

 .كليات التمريض 

شككككترط اجتيككككاز التككككي تالصككككادرة مككككن المجلككككس األعلككككى للجامعككككات رواعككككد القبككككول ضككككوء فككككي ذلككككك و   

 .الكليات بهذهمن شروط القبول  القدرات كشرط اختبارات

    هكككككذا العكككككام  ألداء اختبكككككارات القكككككدرات المتقكككككدمين الشكككككهادات الفنيكككككة علكككككي أبنائنكككككا طكككككالب اوتيسكككككير

اللكترونككككي مورككككع التنسككككيق ا فككككت  تقككككرر ، الكليككككات هككككذه  فككككي االلتحككككاق ب حككككد   والككككراغبين 2222

 ت القكككككدرات المؤهلكككككة للقبكككككول بكليكككككاتألداء اختبكككككارالتسكككككجيل رغبكككككاتهم  لطكككككالب الشكككككهادات الفنيكككككة

  مكككن يكككوم { بكككدء  كليكككات التمكككريض - "فنكككون  -عمكككارة " الجميلكككةكليكككات الفنكككون  - التطبيقيكككةالفنكككون }

 تعقككككد االختبككككارات   علككككى أن 7/9/2222 الموافككككق عككككاءرباأليككككوم  ىحتكككك 5/9/2222 الموافككككق ننككككيناإل

الموافككككق الخمككككيس  يككككوم حتككككى 6/9/2222 الموافككككق النالنككككاء بالكليككككات المعنيككككة فككككي الفتككككرة مككككن يككككوم

8/9/2222. 

 

 :لكترونياإلختبارات القدرات من خالل مورع التنسيق اخطوات تسجيل الطالب لحجز موعد 

 اإللكتروني طالب بالدخول على مورع التنسيقيقوم ال www.tansik.egypt.gov.eg  ىإل نم 

 تي:تبارات القدرات وذلك باستخدام اآلصفحة التسجيل وحجز اخ
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 .(التمريض - الصناعية)المعاهد الفنية دبلوم لسري لطالب كود التنسيق والررم ا -2

 من صحة  وعلى الطالب التأكد (اسم الطالب -ررم الجلوس  ن )ستظهر بيانات الطالب والتي تتضم

 .الخاصة بالطالب مورع التنسيق االلكترونيدونة على البيانات الم  

    االختبارات  هذهداء أ وأماكنكليات تاحة والتظهر للطالب رائمة بأنواع اختبارات القدرات الم

 .والمواعيد المحددة

 الكلية إلجراء  ىيقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إل

 .االختبار

  أنواع القدرات عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل

ها على مورع التنسيق ارات بالكليات التي رام الطالب بتسجيلداء االختبأوالمواعيد وأماكن 

 .اإللكتروني

  سمح لهم )أ( وال ي   يلتزم الطالب بأداء االختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي

 .النطاقبأداء أي اختبارات خارج هذا 

  ائج االمتحانات مباشرة لكافة وتقوم ب دخال نت القدرات، ختباراتمعنية بعقد اتلتزم الكليات ال

 الطالبتقدمين لهذه االختبارات بعد التأكد من صحة ررم الجلوس واسم الطالب الالئقين من الم  

وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية ، الصناعيةالفنية لخريجي المدارس 

 حتى ال تحدث أخطاء بالنتائج. والتمريض الصناعية

   برنامج التنسيق اإللكتروني بأسماء وبيانات الطالب الذين اجتازوا هذه االختبارات ليتم يتم تزويد

عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خالل الفترة  الترشي  بناء  

لكتروني إلغالق مورع التنسيق اإبعد   خرأعتد بأي نتائج حيث لن ي   ،صصة لذلكخالزمنية الم  

 يل الطالب الالئقين في هذه االختبارات.لتسج

   سم  لكل نوع من أنواع تلك القدرات وال ي   ةواحد ةقررة مرجر  االمتحانات في المواعيد الم  ت

ولن  ،أخر  سواء بنفس الكلية أو بكلية أخر  ةللطالب الراسب فيها بأداء اختبارات ردرات مر

على الشفافية مع أبنائنا  احرص   ؛تحانات القدراتعتد بأي إفادة وررية تمنحها الكليات بنتيجة امي  

 .الطالب
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 والتخصصات المطلوبة  أماكن أداء االختباراتبيان ب

   : الفنون التطبيقية كليات اختبارات  -1

 : ( عمارةفنون الجميلة )اختبارات كليات ال -2

 

 التخصص  أماكن أداء االختبار المحافظات

 –الفيوم  -المنوفية  - القليوبية -الجيزة  -القاهرة 
بورسعيد  -سماعيلية اإل -السويس  -الدقهلية  -الشرقية 

 .شمال سيناء -

كلية الفنون الجميلة جامعة 
 حلوان بالزمالك )عمارة(

 فقط (معماري) 
 - الغربية -مطروح  مرسى -البحيرة  -سكندرية اإل

 .دمياط -كفرالشيخ 
كلية الفنون الجميلة جامعة 

 االسكندرية )عمارة(

سوان أ -سوهاج  -قنا  - الوادي الجديد -سيوط أ -المنيا 
 .بني سويف - جنوب سيناء -قصر األ -حمر البحر األ -

كلية الفنون الجميلة جامعة 
 )عمارة( المنيا

 : ( فنون ت كليات الفنون الجميلة ) اختبارا -3 

 التخصص  أماكن أداء االختبار المحافظات

 المنوفية - الفيوم -القليوبية  -الجيزة  -القاهرة 
السويس  -الشرقية  - بورسعيد -اإلسماعيلية  -

 .شمال سيناء -الدقهلية  -

كلية الفنون الجميلة جامعة 

 ()فنون حلوان بالزمالك

 يم اآلثارالمعهد الفني لترم
 –ترميم معماري  –ترميم دقيق )

 ر(اثترميم آ 

دمياط  -مطروح  ىمرس -البحيرة  -اإلسكندرية 
 .كفر الشيخ - الغربية-

كلية الفنون الجميلة جامعة 
 ()فنون اإلسكندرية

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

لة جامعة كلية الفنون الجمي
 فنون(نيا )الم

 األقصر –البحر األحمر  –أسوان  –قنا 
جميلة جامعة كلية الفنون ال

 (فنون) جنوب الوادي باألقصر

 التخصص  أماكن أداء االختبار المحافظات

 الجيزة –القاهرة 
كلية الفنون التطبيقية 
 بالجيزة )جامعة حلوان(

 –المالبيييييس الجييييياهزة  –النسيييييي   
 –تييييييييرميم اآلثييييييييار  –الزخرفييييييييي 

أوفسيييي  ميييين  ةالتصييييوير وطباعيييي
 .خريجي المعاهد الفنية الصناعية

 
 

 –الشرقية  –السويس  –القليوبية  –المنوفية  –الغربية 
 اإلسماعيلية.

كلية الفنون التطبيقية 
 جامعة بنها

جنوب  –شمال سيناء  –بورسعيد  –دمياط  –الدقهلية 
 - خفر الشيك –مرسي مطروح  - اإلسكندرية - سيناء

 البحيرة.

كلية الفنون التطبيقية 
 جامعة دمياط

الوادي الجديد  –أسيوط  –المنيا  –الفيوم  – بني سويف
 .أسوان –األقصر  –حمر البحر األ –قنا  –سوهاج  –

كلية الفنون التطبيقية 
 جامعة بني سويف
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 التمريض كلياتاختبارات  -4

 أماكن أداء االختبار المحافظات
 حلوان ( –)عين شمس ج كليات التمريض  القاهرة

 كلية التمريض ج القاهرة ةالجيز

 ريض ج بنهاكلية التم القليوبية

 سكندريةلية التمريض ج اإلك سكندريةاإل

 كلية التمريض ج مطروح مطروح

 كلية التمريض ج دمنهور البحيرة

 طنطاكلية التمريض ج  الغربية

 كفر الشيخكلية التمريض ج  كفر الشيخ

 بشبين الكومكلية التمريض  المنوفية

 المنصورةكلية التمريض ج  الدرهلية

 دمياطتمريض ج كلية ال دمياط

 الزرازيقكلية التمريض ج  الشررية

 رناة السويسج سماعيلية اإلكلية التمريض  جنوب سيناء –السويس  –سماعيلية اإل

 بورسعيدكلية التمريض ج  شمال سيناء –بورسعيد 

 بني سويفكلية التمريض ج  بني سويف

 الفيومكلية التمريض ج  الفيوم

 نياالمكلية التمريض ج  المنيا

 سيوطأكلية التمريض ج  الوادي الجديد –سيوط أ

 سوهاجكلية التمريض ج  سوهاج

 جنوب الواديج رنا كلية التمريض  رصراأل –حمر البحر األ –رنا 

 سوانأكلية التمريض ج  سوانأ

 
ا ا بالكليككككة ولكككككن يككككتم الترشككككي  طبق ككككي ككككنهائ عتبككككر اجتيككككاز الطالككككب لهككككذه االختبككككارات ربككككوال  ي   ال

   .للجامعات ىعلبل المجلس األرمن  قررةالم   عدادواألالمجموع  قيةألسب

 شروط التقدم لالختبارات:

المؤهلككة  ختبككاراتاالالتقككدم ألداء  المعاهككد الفنيككة )الصككناعية(تقدمككة والمككدارس الم  طككالب يسككم  لجميككع  .1

 ا للتخصصككات الموضككحةوفق كك (فنككون" –الفنككون الجميلككة "عمككارة  –)الفنككون التطبيقيككة  للقبككول بكليككات

   .من المجموع الكلي %75نسبة  ىبشرط حصول الطالب عل

 اووفق ك ي،الكلك بأسكبقية المجمكوعولهذه الكليات من بين الطالب الالئقكين بهكذه االختبكارات  الترشي سيتم  .2

   .وباري شروط ورواعد القبول عداد المقررة من المجلس األعلى للجامعاتألل

 .(حدانة المؤهل) 2222من خريجي عام مصري الجنسية الطالب  نيكو أنيشترط  .3

 .  التخصصات المذكورة بالبيان فقطحدإ فيأن يكون الطالب حاصل على المؤهل  .4

 ،،،مع تمنياتنا ألبنائنا الطالب بالتوفيق

                                                                            


