
 
 الوزير                 

 
 يحفصبيان 

 الحاصلين  المصريين بشأن اختبارات القدرات للطالب

 والطالب الوافدين واألجنبية(علي الشهادات المعادلة)العربية 

 2019عام 

جنبية(الحاصلين علي الشهادات المعادلة عقد اختبارات القدرات للطالب المصريين تقرر  •
أ
هذا العام ل والطالب الوافدين )العربية وال

بنائنا  وتيسيرا على القدرات المؤهلة لهذه الكليات،اختبارات الراغبين في اللتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز  2019
أ
ا

مور 
أ
ولياء ال

أ
مام هؤلء الطالب ل فيار الستمر  تقرر الطالب وا

أ
تاحة الفرصة ا طريق موقع  تسجيل اختبارات القدرات الك ترونيًا عنا 

لك تروني  نترنتالتنسيق ال   www.tansik.egypt.gov.eg:     على شبكة ال 

وراق ودليل القبول وذلك برقم الدخول والرقم الس   رل الذل يتس   لمل الطالك من مك تك التنس   ي •
أ
فتح الموقع  يتموس   ق عند ص   ر  ا

ربعاءمن يوم  اعتباراوالتس  جيل لحجه هذه الختبارات 
أ
ماكن والمواعيد المحددة و ، 24/7/2019 ال

أ
جراء هذه الختبارات في ال يتم ا 

 : على النحو التالي
 

 مكان أداء االختبار نوع اختبار القدرات التاريخ اليوم

 27/7/2019 السبت
 التربية النوعية موسيقية
شعبة التربية الموسيقية 

 كلية التربية النوعية بالدقي ج . القاهرة بكليات التربية

حد
أ
شعبة   التربية النوعية)فنية( 28/7/2019 ال

 التربية الفنية بكليات التربية
 بالهمالك ج . حلوانكلية التربية الفنية  التربية الفنية 29/7/2019 الثنين
 كلية التربية الموسيقية بالهمالك ج . حلوان التربية الموسيقية 30/7/2019 الثالثاء

ربعاء
أ
 كلية الفنون التطبيقية بالجيهة ج . حلوان الفنون التطبيقية 31/7/2019 ال

 رسم العمارة 1/8/2019 الخميس
 كلية الفنون الجميلة بالهمالك ج . حلوان

 رسم الفنون 3/8/2019 السبت
حد

أ
عالم 4/8/2019 ال عالم جامعل القاهرة ال   كليل ال 

 5/8/2019 الثنين
التربية النوعية بالمنصورة 
بناء 

أ
شعبل )مسرح تربول( ل

 الدقهلية
 كليل التربية النوعية جامعل المنصورة

 6/8/2019 الثالثاء
 الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوانكلية التربية  التربية الرياضية للبنين
 كلية التربية الرياضية للبنات بالجهيرة ج . حلوان التربية الرياضية للبنات

 

لى مقر الكلية التي يرغك التوجل  الطالكعلي  • داء الخفي ا 
أ
تيةومعل المستندات  صباحا التاسعةتبارات بها الساعة ا

آ
 : ال

 ستمارة النجاحاصورة من  .1
 تحقيق شخصيةمستند  .2
  صور شخصية 4عدد  .3

 والبحث العلمي وزير التعليم العالي
 

 (خالد عبد الغفار /)أ.د

 
 
 
 

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