
 
 

       

 

 
        الوزير     

 بيان صحــــــفي

 المدرات المؤهلة لبعض الكليات بشأن تسجيل اختبارات

 التي يشترط المبول بها اجتياز هذه االختبارات

 دبلوم المعاهد الفنية للتمريض  – الصناعية "لطالب الشهادات الفنية 

 "قدبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتمدمة للسياحة والفناد

 2021عام 

                         2021فييييييي اطييييييار  الجييييييدول الزمنييييييي بعمييييييال مكتييييييب تنسيييييييك المبييييييول بالجامعييييييات والمعاهييييييد لهييييييذا العييييييام 

تنظيييييم اختبييييارات عيييين  الشييييهادات الفنيييييةطييييالب يسيييير وزارت التعليييييم العييييالي والبحيييي  العلمييييي  ن تعليييين ببنا نييييا 

 ات التيييي يشيييترط المبيييول بهيييا اجتيييياز اختبيييارات الميييدرات المؤهلييية اليييرانبين فيييي االلتحييياق بالكلييييللطيييالب الميييدرات 

و للشيييروط والمواعيييد الصيييادرت مييين المجليييس ابعلييي  للجامعيييات ميييط تطبييييك كافييية االشيييتراطات الصيييحية  وذلييين وفميييا

واإلجييييرااات االحترازييييية التييييي  لرتهييييا وزارت الصييييحة ارنيييياا اداا هييييذه االختبييييارات للحفيييياظ علييييي سييييالمة  بنا نييييا 

   .  -وبيان هذه الكليات كابتي : السادت الما مين علي تنظيم هذه االختبارات بالكلياتالطالب و

  :الكلياث التكنىلىجيت التابعت للجاهعاث التكنىلىجيت اآلتيت 

 .جاهعت القاهزة الجديدة التكنىلىجيت – لصناعت والطاقتالكليت التكنىلىجيت ل -

 .)قىيسنا( الدلتا التكنىلىجيتجاهعت  – لصناعت والطاقتالكليت التكنىلىجيت ل -

 .جاهعت بني سىيف التكنىلىجيت -الكليت الوصزيت الكىريت لتكنىلىجيا الصناعت و الطاقت -

  التميييييريض  -فنيييييون" – عميييييارت" كلييييييات الفنيييييون الجميلييييية - الفنيييييون التطبيمييييييةكلييييييات  )باإلضيييييافة اليييييي– 

شيييترط التيييي تابعلييي  للجامعيييات  الصيييادرت مييين المجليييسلواعيييد المبيييول ضيييوا فيييي ذلييين و(السيييياحة والفنيييادق 

 .الكليات بهذهمن شروط المبول  اجتياز اختبارات المدرات كشرط

  2021هيييييذا العيييييام  بداا اختبيييييارات الميييييدرات المتميييييدمين الشيييييهادات الفنيييييية وتيسييييييراو عليييييي  بنا نيييييا طيييييالب 

طيييالب الشيييهادات اللكترونيييي لموليييط التنسييييك ا فيييت  تميييرر ،  الكلييييات هيييذه  فيييي االلتحييياق ب حيييد   واليييرانبين

كلييييييات  - التطبيمييييييةالفنيييييون )ت الميييييدرات المؤهلييييية للمبيييييول بكليييييياتبداا اختبيييييارالتسيييييجيل رنبييييياتهم   الفنيييييية

 مييين ييييوم او اعتبيييار( الكلييييات التكنولوجيييية -السيييياحة والفنيييادق -التميييريض – فنيييون ( -عميييارت )الجميليييةالفنيييون 

 تعليييييي  ن تعميييييد االختبيييييارا 20/9/2021  الموافيييييك االرنيييييينييييييوم    حتييييي 11/9/2021الموافيييييك  السيييييبت

 الموافييييييك الرالريييييياا يييييييوم  حتيييييي 19/9/2021 الموافييييييك ابحييييييد ميييييين يييييييوم فييييييي الفتييييييرت  بالكليييييييات المعنييييييية

21/9/2021. 



 
 

       

 

 االلكترونيختبارات المدرات من خالل مولط التنسيك اخطوات تسجيل الطالب لحجز موعد 

 يموم الطالب بالدخول عل  مولط التنسيك www.tansik.egypt.gov.eg  الي صفحة التسجيل  رم

 : تيتبارات المدرات وذلن باستخدام اآلوحجز اخ

 الصناعية . الفنية رلم الجلوس والرلم السري لطالب المدارس  -1

 كود التنسيك والرلم السري لطالب المعاهد الفنية الصناعية. -2

 من صحة البيانات  وعل  الطالب التأكد  (اسم الطالب -رلم الجلوس  ن )والتي تتضم ستظهر بيانات الطالب

 .الخاصة بالطالب  مولط التنسيك االلكترونيالمدونة عل  

   االختبارات والمواعيد  هذهداا   و ماكنتظهر للطالب لا مة بأنواع اختبارات المدرات المتاحة والكليات

 .المحددت

 وع المدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به الي الكلية إلجراا االختباريموم الطالب باختيار ن. 

  نواع المدرات والمواعيد عمب انتهاا الطالب من عملية التسجيل يموم الطالب بطباعة ايصال يشمل 

 .داا االختبارات بالكليات التي لام الطالب بتسجيلها عل  مولط التنسيك اإللكتروني  و ماكن 

  أ( وال يسوح لهن بأداء شم الطالب بأداء االختباراث بالكليت التي تقع في نطـاق تىسيعهن الجغزافييلت(            

 .النطاقأي اختباراث خارج هذا 

  وتموم ب دخال نتا ج االمتحانات مباشرت لكافة الطالب  ، تلتزم الكليات المعنية بعمد امتحانات المدرات

لخريجي المدارس  الطالباالختبارات بعد التأكد من صحة رلم الجلوس واسم  الال مين من المتمدمين لهذه

حت  ال تحد   خطاا وكذلن كود التنسيك واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية ، الصناعية الفنية 

 بالنتا ج.

  تبارات ليتم الترشي  يتم تزويد برنامج التنسيك اإللكتروني بأسماا وبيانات الطالب الذين اجتازوا هذه االخ

صصة عليها وتكون الكليات مس ولة مس ولية كاملة عن هذه النتا ج في خالل الفترت الزمنية المخ بنااو 

نالق مولط التنسيك االلكتروني لتسجيل الطالب الال مين في هذه اخري بعد  لذلن حي  لن يعتد بأي نتا ج 

 االختبارات.

 لكل نوع من  نواع تلن المدرات وال يسم  للطالب  تواحد تمر تجر  االمتحانات في المواعيد الممررت

 خر  سواا بنفس الكلية  و بكلية  خر  ولن يعتد بأي افادت  تالراسب فيها بأداا اختبارات لدرات مر

و   .عل  الشفافية مط  بنا نا الطالب ورلية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات المدرات حرصا

 
 

 

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


 
 

       

 

 والتخصصات المطلوبة  باراتأماكن  داا االختبيان ب

 

   : الفنىى التطبيقيت كلياث اختباراث  -1

 

 : ( اختباراث كلياث الفنىى الجويلت ) عوارة -2

 

 التخصص   ماكن  داا االختبار المحافظات
 –الفياااااااو   –ياااااااف المليوبياااااااف ال  و –الجيااااااا    –المااااااا     
 –االساااااااااا   يليف –الساااااااااوي   –الدلهلياااااااااف  –الشااااااااا ليف 
 .ش  ل سي  ء -بو سعيد 

كليف الف ون الج يلف ج  عف 
 حلوان ب ل   لن )     (

 فمط(معماري) 
كفاااا  الشااااي   -الغ بيااااف – طاااا و    –االسااااك د يف البحياااا   

 .د ي ط –
كليف الف ون الج يلف ج  عف 

 االسك د يف )     (

 –ساااااو     –ل ااااا   –الاااااوادد الجدياااااد –اسااااايوط  –ال  يااااا  
ب ااا   -ج اااوي ساااي  ء –االلصااا   –البحااا  االح ااا   –اساااوان 
   .سويف

كليف الف ون الج يلف ج  عف 
 ال  ي )     (

 :  (فنىى اختباراث كلياث الفنىى الجويلت )  -3 
 

 التخصص   ماكن  داا االختبار المحافظات
  –  الفيااااااااو –المليوبيااااااااف –الجياااااااا    –الماااااااا     
الشااااا ليف  -بو ساااااعيد  –اإلسااااا   يليف  –ال  و ياااااف

 ش  ل سي  ء -الدلهليف  –السوي   –

كليف الف ون الج يلف ج  عف 
 حلوان ب ل   لن  )   ون (

 ال عهد الف   لت  ي  اآلث  
 –تااااااا  ي   ع ااااااا  د  –تااااااا  ي  دلياااااااك )

  ( ت  ي  اث

 -د ياااااا ط  – طاااااا و    –البحياااااا    -اإلسااااااك د يف 
 .لشي كف  ا - -الغ بيف

كليف الف ون الج يلف ج  عف 
 اإلسك د يف)   ون (

الاااوادد الجدياااد  –أسااايوط  –ال  يااا   -ب ااا  ساااويف 
 ج وي سي  ء –سو     –

كلياااااف الف اااااون الج يلاااااف ج  عاااااف 
 ال  ي  )   ون (

ج يلاااااف ج  عاااااف كلياااااف الف اااااون ال األلص   –البح  األح    –أسوان  –ل   
          ج ااااااااااوي الااااااااااوادد ب أللصاااااااااا 

 (ون  ) 

 
 
 

 التخصص   ماكن  داا االختبار المحافظات

 الجي   –الم     
التطبيميف كليف الف ون 

 (ب لجي   )ج  عف حلوان
 –ال البااااااا  الجااااااا      –ال ساااااااي   

التصااوي   – تاا  ي  اآلثاا   –ال خ  اا  
 ن خ يجا  ال ع  اد )أو ست  فوطب  

 (الف يف الص   يف
 
 

 –الشاااا ليف  –السااااوي   –المليوبيااااف  –ف ال  و ياااا –الغ بيااااف 
 .اإلس   يليف

كليف الف ون التطبيميف 
 ج  عف ب ه 

 -ج اوي ساي  ء –شا  ل ساي  ء –بو سعيد  –د ي ط  –الدلهليف 
 .البحي    -  كف  الشي – ط و    -اإلسك د يف

كليف الف ون التطبيميف 
 ج  عف د ي ط

 –ادد الجديااد الااو –أساايوط  –ال  ياا   -–الفيااو   – ب اا  سااويف
 أسوان -األلص   –البح  االح    –ل    –سو    

كليف الف ون التطبيميف 
 ج  عف ب   سويف



 
 

       

 

 :  التوزيضاختباراث كلياث  – 4

  ماكن  داا االختبارات المحافظات
   يض ج  عف حلوانكليف الت -  يض ج  عف  ين ش  كليف الت الم    

   يض ج  عف الم    كليف الت الجي  

 المليوبيف

 
   يض ج  عف ب ه كليف الت

 كليف الت  يض ج  عف االسك د يف اإلسك د يف

 ف الت  يض ج  عف  ط و كلي  ط و 

 كليف الت  يض ج  عف د  هو  البحي  

 كليف الت  يض ج  عف ط ط  الغ بيف

 كليف الت  يض ج  عف كف  الشي  كف  الشي 

 كليف الت  يض بشبين الكو  ال  و يف

 كليف الت  يض ج  عف ال  صو   الدلهليف 

 كليف الت  يض ج  عف د ي ط د ي ط

 يض ج  عف ال ل  يككليف الت   الش ليف 

 كليف الت  يض ب إلس   يليف ج  عف ل    السوي  ج وي سي  ء -السوي  –اإلس   يليف 

 كليف الت  يض ج  عف بو سعيد ش  ل سي  ء -بو سعيد 

 كليف الت  يض ج  عف ب   سويف ب   سويف

 كليف الت  يض ج  عف الفيو  الفيو 

 كليف الت  يض ج  عف ال  ي  ال  ي 

 كليف الت  يض ج  عف أسيوط الوادد الجديد -وط أٍسي

 كليف الت  يض ج  عف سو    سو   

 كليف الت  يض بم   ج  عف ج وي الوادد األلص  -البح  األح    –ل   

 كليف الت  يض ج  عف أسوان أسوان

 :  السياحت والفنادقاختباراث كلياث  –-5

 أ  كن أداء االختب  ات ال ح  ظ ت

 كليف السي حف والف  دق ب ل  يل ج  عف حلوان المليوبيف -الجي    –الم     

 كليف السي حف والف  دق ج  عف اإلسك د يف البحي   –كف  الشي   -اإلسك د يف 

 كليف السي حف والف  دق ج  عف  ط و   ط و 

 كليف السي حف والف  دق ج  عف  دي ف الس دات ال  و يف 

 كليف السي حف والف  دق ج  عف ال  صو   د ي ط -الدلهليف  –الغ بيف 

 -السااوي  -شاا  ل سااي  ء  –بو سااعيد  -اإلساا   يليف  -الشاا ليف 
 ج وي سي  ء.

 كليف السي حف والف  دق ب إلس   يليف ج  عف ل    السوي 

 كليف السي حف والف  دق ج  عف ب   سويف ب   سويف

 كليف السي حف والف  دق ج  عف الفيو  الفيو 

 كليف السي حف والف  دق ج  عف ال  ي  اسيوط   –ال  ي  

الااوادد  -أسااوان  –األلصاا   -البحاا  األح اا   –ل اا   –سااو    
 الجديد

 كليف السي حف والف  دق ج  عف األلص 



 
 

       

 

 :  سنىاث( 5،3)لطالب الشهاداث الفنيت الصناعيت نظام الكلياث التكنىلىجيتاختباراث  -6
 

 لتخصص ا  ماكن  داا االختبار المحافظات
 -بو سااااااعيد  –اإلساااااا   يليف –الجياااااا   –المااااا     
 -ج اااااااوي ساااااااي  ء  -شااااااا  ل ساااااااي  ء –السااااااوي  

  ط و  -البح  األح   

كليااف تك ولوجيااا  الصااا   ف والط لااف   المااا     الجدياااد  
 – كاااا ن اال تحاااا ن  اللااااوت  الج وبيااااف  -التك ولوجيااااف 

المااا      – م بااال  ااا دد ب ااان  صااا   –شااا  ل ال صااا  
 الجديد  

 

 التخصص ت ج يع
 -د ياااااا ط  – ال  و يااااااف –البحياااااا    -اإلسااااااك د يف 

 –الشاااااا ليف -الدلهليااااااف  -كفاااااا  الشااااااي   -الغ بيااااااف
 .المليوبيف

 كاااا ن  -كليااااف تك ولوجياااا  الصاااا   ف والط لااااف   الاااادلت  
 ال  و يف  –اال تح ن    طمف  ب  ن الص   يف بمويس   

 

الااوادد  –أساايوط  –ال  ياا   -الفيااو   –ب اا  سااويف 
 .األلص  –أسوان  –ل    –سو     – الجديد

الكلياف ال صاا يف الكو يااف لتك ولوجياا  الصاا   ف و الط لااف 
 كاااا ن اال تحاااا ن  ب اااا   -  ب ااااي سااااويف التك ولوجيااااف 

الحاا  األول ال جاا و   األولاا   -سااويف الجديااد   شاا ق
 ش  ل ال  ج   تف ل  ن ش  ل بي   التو س 

 

 

 و نها  لبوالو يعتبر اجتياز الطالب لهذه االختبارات  ال و بالكلية ولكن يتم الترشي  طبم يا المجموع  بسبمية ا

  .بل المجلس االعلي للجامعاتلمن  الممررت عدادواب

 

 : شروط التمدم لالختباراترالرا : 

المؤهليية للمبييول  ختبيياراتاالالتمييدم بداا  الصييناعية( المعاهييد الفنييية )المييدارس المتمدميية و طييالب يسييم  لجميييط  .1

و للتخصصيييات  الكلييييات التكنولوجيييية( -فنيييون" –الفنيييون الجميلييية "عميييارت  –فنيييون التطبيميييية )ال بكلييييات وفميييا

وكييذلن طييالب دبلييوم المعاهييد الفنييية  % ميين المجمييوع الكلييي55بشييرط حصييول الطالييب علييي نسييبة  الموضييحة

   .دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتمدمة للسياحة والفنادقللتمريض وطالب 

سينوات( يسيم  لهيم بالتميدم بداا اختبيارات الميدرات المؤهلية للمبيول بالكلييات 3لرانويية الصيناعية نظيام )طالب ا .2

 .  % من المجموع الكلي50بشرط حصول الطالب علي نسبة  التكنولوجية فمط

و الكليي   بأسييبمية المجمييوعو لهييذه الكليييات ميين بييين الطييالب الال مييين بهييذه االختبييارات  الترشييي  سيييتم  .3                    ووفمييا

   .وبالي شروط ولواعد المبول عداد الممررت من المجلس ابعل  للجامعاتلأل

 .() حدارة المؤهل2021من خريجي عام مصري الجنسية الطالب  نيكو يشترط  ن .4

  حد  التخصصات المذكورت بالبيان فمط . في ن يكون الطالب حاصل عل  المؤهل  .5

 تمنياتنا ألبنائنا الطالب بالتوفيق.مع                           

                                                                            

 والبحث العلوي وسيز التعلين العالي

 

 ( خالد عبد الغفار)  أ.د/ 


