
 

 

جامعة حلوان تعلن تفاصيل اختبارات القدرات بكلية التربية  

 الموسيقية 

7-8-2021 | 11:24 

 محمود سعد 

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان تعليمات إجراء اختبار   أعلنت

القدرات لاللتحاق بكلية التربية الموسيقية عن كيفية أداء اختبارات قدرات  

  1٩، والتى تبدأ اليوم السبت وحتى  2022/ 2021الكلية للعام الجامعي 

  وفقا لما أقره المجلس األعلى للجامعات. 2021أغسطس 

 

رات برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة  وتقام االختبا 

وريادة الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون  

التعليم والطالب، األستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة  

لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور كرم مالك عميد  

ة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية  الكلية، والدكتور

  البيئة، والدكتور أيمن عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

وتقام االختبارات للطالب الذين لديهم أهداف وميول موسيقية وهي  

استعداد الطالب لدراسة الموسيقى هذا   اختبارات بسيطة تكشف مدى

القدرات لكلية التربية الموسيقية قياس قدرة   ويستهدف إجراء اختبارات 

الطالب ومهاراته الموسيقية من خالل مجموعة متنوعة من االختبارات  



 

 

مقسمة إلى أقسام وهي غناء حر، الجانب اللحني، الجانب  

  10االيقاعي، ويكون متوسط زمن االختبار للطالب 

٪ من   ٦0دقائق، ويشترط للنجاح حصول الطالب على 

ات جميع االختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على  إجمالي درج 

  الئق.

وتشمل التعليمات اإلرشادية لطالب الثانوية العامة، المرشحين ألداء  

امتحانات القدرات بكليات الجامعة، الدخول على موقع التنسيق والتسجيل  

 فى االختبارات التى يرغب بها من هنا :

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?C
ertificate=1 

وتكون الخطوة التالية الدخول على الموقع التالي لجامعة حلوان  

المخصص الختبارات القدرات وتسجيل الدخول بالرقم القومي ومتابعة  

البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد اإللكترونى لرسوم  

ة “اليوم والساعة”، ثم  االختبار، ومرحلة معرفة موعد االختبار بالكلي

معرفة نتيجة االختبار من خالل الرابط اإللكتروني المخصص 

 الختبارات القدرات:

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch.asp 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
جامعات العاصمة جاهزة الستقبال طالب الثانوية العامة.. وبدء ماراثون  

 تنسيق اختبارات القدرات 

٦-8-2021 | 22:03 

 محمود سعد 

الجامعات الحكومية، جاهزيتها الستقبال طالب الثانوية العامة  أعلنت  

،  2022 –  2021ألداء اختبارات القدرات بتنسيق العام الجامعي الجديد  

وذلك للكليات التي تحتاج القبول بها إلى اجتياز هذه االختبارات،  

 لشهر الجاري. من ا   1٩والمقرر أن تبدأ غدًا السبت وحتى 

حيث أعلنت الجامعات، استعدادات الكليات ذلك عن طريق معامل  

الحساب اآللي بالكليات المخصصة للتنسيق وفقًا لتوجيهات وزارة التعليم  

  ٩العالي البحث العلمي، لتسجيل أداء اختبارات القدرات بدءا من الساعة 

عصرا، بخالف التسجيل عبر الموقع   3صباحا وحتى الساعة 

لكتروني للتنسيق على مدار اليوم والذي انطلق من يوم األربعاء  اإل

 الماضي. 
وتستعرض "بوابة األهرام" خالل السطور التالية، استعدادات جامعات  

حلوان"، الستقبال الطالب من مرحلة   –عين شمس   – العاصمة"القاهرة 

 الثانوية العامة ألداء اختبارات القدرات. 

 جامعة حلوان: 

استعداداتها ألعمال    حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجمأعلنت جامعة 

التنسيق اإللكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز معامل للحاسب اآللي  

 مزودة بـعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر. 



 

 

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن  

المعامل التي تم تجهيزها الستقبال الطالب هى المعمل  

بالجامعة، ومعامل كلية الهندسة بالمطرية،  المركزى 

وكلية الهندسة بحلوان، كذلك معمل كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل  

كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة، موضحا أن  

هذه المعامل مزودة باألجهزة، وتقدم الخدمة للطالب بالمجان طوال أيام  

لتنسيق، مع تقديم خدمات مميزة للطالب بالمعامل،  المراحل المختلفة ل 

وتوفير المبرمجين والفنيين لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم وتزويدهم  

 باإلرشادات الالزمة.

 جامعة عين شمس: 

أعلنت جامعة عين شمس، استقبال طالب مرحلة الثانوية العامة، بمعامل  

تبارات القدرات مع  التنسيق اإللكتروني بالكليات، لتسجيل رغبات أداء اخ 

 توفير كافة التجهيزات واالستعدادات الستقبال أعمال التنسيق.

خصص قطاع التعليم والطالب برئاسة الدكتورعبد الفتاح سعود نائب  

رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب المبني الرئيسي باإلدارة العامة  

بة بالعباسية  لرعاية الشباب ومكاتبه الملحقة داخل المدينة الجامعية طل 

لتكون مقراً لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال  

التنسيق على النحو الالئق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة  

الطالب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة  

 للجامعات المصرية ككل. 

  

الجامعة الستقبال ماراثون تنسيق  ويستعد قطاع شئون التعليم والطالب ب

الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية واألجنبية  

  2021والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 

جهاز كمبيوتر في   300بعدد   معمال مجهزة  13م من خالل عدد 2022/

 خمس كليات هي:



 

 

امعي الرئيسي  الحاسبات( بالحرم الج   –)اآلداب   

بالعباسية )امتداد الخليفية المأمون( وبكلية الهندسة في  

  –)عبده باشا بالعباسية( وبكلية البنات )بمصر الجديدة  

الميرغني( وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وهي معامل مجهزة تماما  

الستقبال طالب الثانوية العامة إلتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من  

وذلك   www.tansik.egypt.gov.egتنسيق اإللكتروني خالل موقع ال 

مراحل تقليل   – الثالثة    –الثانية   –وفقا لمراحل التنسيق المختلفة )األولى  

االغتراب ......الخ( التي يصدر بها بيان صحفي من وزير التعليم العالي  

 والبحث العلمي. 

  

االحترازية والوقائية  وتتخذ معامل التنسيق اإللكتروني كافة اإلجراءات 

المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا التي تضمن سالمة الطالب وأولياء  

أمورهم والعاملين وذلك حرصا على مصلحة الطالب ، حيث يتوافر عدد  

جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق لعدم التزاحم وسيدخل الطالب   300

د نسبة  ملتزمين بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات علي أال تزي

  من سعة القاعة. ٪25اإلشغال بالقاعات على 

  

ويتم تقديم خدمة التنسيق اإللكتروني من خالل فريق عمل ذى خبرة في  

أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات  

المعتمدة وشروط القبول بها، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة  

رشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطالب مع إتاحة  لتوجيه النصح واإل 

أرقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق اإللكتروني للرد على أي  

  استفسارات. 

  

كما اتخذت الجامعة كافة اإلجراءات الالزمة إلنهاء استعدادات استقبال  

بكلية    طالب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات

شعبة التربية الموسيقية( وكذا كلية    –تربية النوعية )شعبة التربية الفنية  ال

التخصصي( وفقا لقواعد    –التمريض ومعهدي التمريض )الدمرداش 



 

 

وشروط المجلس األعلى للجامعات والمقرر أن يبدأ  

التسجيل اإللكترونى بها من خالل موقع التنسيق  

وذلك على   اإللكترونى والتابع لوزارة التعليم العالى 

عن طريق استخدام   www.tansik.egypt.gov.egالرابط التالى :

الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة  

به واختيار اختبارات القدرات الراغب فى أدائها، وفى نهاية عملية  

التسجيل يقوم الطالب بطباعة اإليصال الذى يفيد تسجيل رغبته ونوع  

 بار القدرات الذى يرغب فى أدائه. اخت

  

وأكدت الجامعة، حرصها على التيسير على الطالب وإجراء االختبارات  

يعد اجتياز عدد من االختبارات لقياس     على نحو منظم ودقيق والذى

قدرات الطالب كشرط أساسياً لاللتحاق بكلية التربية النوعية )شعبة تربية  

ية التمريض ومعهدي التمريض للعام  شعبة تربية موسيقية( وكل – فنية 

 الجامعى . 

  

كما أكدت االلتزام بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية من  

فيروس كورونا المستجد خالل أداء اختبارات القدرات وكذا فترة التنسيق  

القادمة، من حيث مراعاة التباعد االجتماعى، وكذلك تقليل الكثافة  

الب، وتعقيم قاعات االختبارات بما يضمن تطبيق  وارتداء الكمامات للط

 كافة إجراءات الوقاية لمنع عدوى فيروس كورونا. 

 جامعة القاهرة: 

أعلنت كليات جامعة القاهرة، استعداداتها الستقبال طالب الثانوية العامة  

المتقدمين الختبارات القدرات للقبول بكليات )اإلعالم والتربية النوعية  

وفقًا للجداول الزمنية المقررة مع االلتزام بتطبيق كافة  والتمريض( وذلك  

اإلجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي حرًصا على سالمة جميع  

 المشاركين. 



 

 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة  

القاهرة، إن اختبارات القدرات التي تجريها كليات  

لوكية  الجامعة تستهدف قياس المهارات المعرفية والس

والمهنية التي تؤهل الطالب الملتحق بالكليات لدراستها وتطبيقها،  

موضًحا أن امتحانات القدرات ضرورة الختيار أفضل العناصر إضافة  

إلى مجموع الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق طبقًا لرغبات الطالب  

 واألعداد المحددة للقبول بكل كلية. 

تحت إشرافه المباشر، لمتابعة   وأصدر الخشت، قراًرا بتشكيل لجنة

أعمال اللجان الداخلية الختبارات القدرات بالجامعة للعام الجامعي 

، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات  2022/  2021

طبقًا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكالت الطارئة التي قد تؤثر في  

المعالجات المناسبة لها، وتلقي  عملية انتظام االختبارات، واقتراح 

التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ الالزم بشأنها، وإجراء  

التنسيق الالزم مع اللجان المشكلة من وزارة التعليم العالي بشأن  

اختبارات القدرات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق  

 باالختبارات. 

tansik.egypt.gov.eg 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
... رفع حاالت الطوارئ بجامعة حلوان   2021تنسيق الجامعات 

استعداد الختبارات القدرات... وفنون جميلة حلوان وسياحة وفنادق  

 حلوان لن تبدأ اختبارات القدرات غدا 

 ص 06:00 - 2021/أغسطس/07السبت  

 
 إسالم خالد  

الدكتور سيد قنديل عميد كلية فنون جميلة جامعة حلوان : يوضح   •
 .خطوات التقديم اختبارات القدرات

 الدكتور سيد قنديل عميد فنون جميلة : اختبارات القدرات تبدأ يوم األحد •

الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق: ممنوع الدكتورة سهى عبد  •
 اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات القدرات 

جامعة حلوان الى خوض اختبارات القدرات بكلياتها التى يتم  تستعد  
فيها االختبارات حيث تجرى اختبارات القدرات بكليات فنون جميلة  

حة والفنادق وكلية  فنون تطبيقية التربية الموسيقية وكلية السيا
  . التمريض

قالت الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق جامعة  
حلوان أن الكلية تستعد إلقامة اختبارات القدرات لطالب شهادة الثانوية  

أغسطس وحتى يوم   9ابتداء من يوم االثنين   2022- 2021العامة 
 . أغسطس وذلك وفقا لالعداد المقررة 19

https://www.elbalad.news/writer/2346
https://www.elbalad.news/writer/2346
https://www.elbalad.news/writer/2346


 

 

 
وصرحت الدكتورة "عبد الوهاب" فى تصريحات  

خاصة لـ "صدي البلد" أنه لن يتم قبول أى طالب بدون  
ورقم جلوس الطالب في   -أن يكون معه صورة من البطاقة الشخصية 

 . وصل دفع الرسوم المقررة الختبارات القدرات -الثانوية العامة 

  

والفنادق    الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة كشفت 
جامعة حلوان، عن شكل اختبار القدرات بالكلية، لطالب شهادة الثانوية  

 . 2022- 2021العامة 

  

الدكتورة "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ “صدي   واضافت 
البلد” إن اختبار القدرات يهدف إلى قياس المعلومات العامة لدى 

ية التي درسها سواء الطالب الممتحن والمهارات السلوكية واللغة الثان
 . كانت لغة إنجليزية أو فرنسية أو المانية

 

 

وأوضحت عميد كلية السياحة والفنادق عن أن االختبار سوف يكون 
عن نموذجين بحيث ال يتم أى نوع الغش بين الطالب داخل لجان  

سؤال وقد تم   50دقيقة ويتكون من  60االمتحان االمتحانات وأن مدة 
وضع اسئلة االختبار عن طريق لجنة مشكلة من المجلس االعلي  

 . للجامعات

 
وأكدت الدكتورة سهى عبد الوهاب أن الكلية لن تسمح بدخول أى  

https://www.elbalad.news/4916190
https://www.elbalad.news/4916190


 

 

طالب بعد انتهاء منتصف وقت االمتحان ويخصص له  
  مواعيد أخرى ألداء وأن االمتحانات تبدأ فى تمام

صباحا فى مقر كلية السياحة والفنادق،   10الساعة 
احضار اى اإللكترونيات مثل الموبايل أو الساعة  كما انه يمنع 

االلكترونية وعدم السماح بتصوير ورقة األسئلة أو اصطحابها بعد  
االمتحانات وأنه سوف يتم تجميع ورقة األسئلة مع ورق االجابة بعد  

 . إنتهاء االمتحانات

  

إلى أن اختبارات القدرات تتم في ظل إجراءات احترازية   وأشارت
مشددة، مضيفاً أن عملية التقديم لالختبارات تتم من خالل موقع مكتب  

تنسيق الجامعات ويتم تحديد ميعاد الختبارات القدرات على موقع 
الجامعة في الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات  

قاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس األعلى المؤهلة، وذلك وف
 .للجامعات

 
وفى إطار متصل قال الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة  

جامعة حلوان، إن الكلية لن تبدأ غدا اختبارات القدرات لطالب شهادة  
، مؤكدا أن الكلية مازالت االستعدادات  2022- 2021الثانوية العامة 

 . راتجارية لالختبا

  

وكشف الدكتور "قنديل" عبر تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن  
كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لن تقوم غدا بعقد اختبارات القدرات  

لطالب الثانوية العامة الراغبين فى االلتحاق بالكلية وإنما سوف تبدأ  
 . أغسطس 8االختبارات يوم األحد الموافق 



 

 

  

ن هناك العديد من الطالب الذين  وأضاف الدكتور سيد أ
يعتزمون خوض اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان  

ما زالوا يقومون بعملية دفع مصاريف االختبارات، وأشار الى أن  
جامعة حلوان قامت بتفعيل عدة آليات لدفع مصاريف االختبارات عن  

 . طريق عدة خدمات إلكترونية

 

وأوضح عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان الخطوات السليمة  
التسجيل الختبارات القدرات ففي البداية يقوم الطالب بالدخول على  

موقع التنسيق اإللكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات  
 القدرات عبر هذا الموقع

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.asp
x?Certificate=1 

  

وتكون الخطوة التالية الدخول على الموقع التالي لجامعة حلوان  
المخصص الختبارات القدرات وتسجيل الدخول بالرقم القومي ومتابعة  

البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد اإللكترونى 
ر، ومرحلة معرفة موعد االختبار بالكلية “اليوم  لرسوم االختبا

والساعة”، ثم معرفة نتيجة االختبار من خالل الرابط اإللكتروني  
 :المخصص الختبارات القدرات

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch.
asp 
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 جامعة حلوان تواصل استقبال التحويالت المركزية

 ص  04:00 - 2021/أغسطس/07السبت  
 إسالم خالد 

التحويالت المركزية اإللكترونية بـ جامعة حلوان وتستمر بدأت 
لمدة شهرين حيث أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور ماجد نجم 

رفاعي نائب رئيس  رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور حسام 
الجامعة لشئون التعليم والطالب عن طرق التحويالت بالجامعة 

الكترونيًا من خالل فيديو توضيحى تقدمه وحدة الدعم 
اإللكتروني بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب 

 .بالجامعة

وتتم عملية التحويل اإللكترونى من خالل دخول الطالب على   
 : لبرنامج التحويالت المركزية بالجامعةالربط التالى 

http:/app2.helwan.edu.eg/transfer 

ويقوم الطالب بالضغط على زر تسجيل أول مرة، وادخال اسم 
المستخدم وكلمة المرور باللغة اإلنجليزية وحفظ البيانات 

 . الخاصة به

 

 

https://www.elbalad.news/writer/2346
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ثم يقوم بتسجيل الدخول واختيار بيانات أول مرة واستكمال كافة 
بياناته وتحميل صور مستنداته الشخصية والتأكد من ظهورها 

 .على الشاشة

  

 جامعة حلوان تحقق تقدما ملحوظا في تصنيف
Webometrics 

 
بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور  جدير 

ماجد نجم عن تحقيق تقدم ملحوظ للجامعة بين الجامعات 
االسبانى، وهو نظام   Webometrics العالمية فى تصنيف

تصنيف عالمي يعتمد على عدد من المحددات التي تقيس وتقيّم 
دور الجامعة ويهتم بوجٍه خاص بتواجد الجامعة على شبكة  
 .اإلنترنت ووضوح الرؤية والوصول إلى المواقع اإللكترونية

  

وأكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تسعى دائما أن تكون  
في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين على 

النشر الدولى والذى يعد معيارا قويا فى التصنيف بين 
بيراً بالتصنيف الدولي،  الجامعات، وأن الجامعة تولي اهتماماً ك



 

 

نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر  
آلليات النهوض بالبحث العلمى، وتنمية المعايير  

المطلوبة لها، بما ادى الى التميز فى مجال النشر  
 .الدولى

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مهارات   أغسطس.. 15

 االتصال الفعال

 ص  05:02 - 2021/أغسطس/07السبت  
 كريم ناصر  

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ  أعلن 
التدريبية لشهر أغسطس جامعة حلوان، مجموعة البرامج 

، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة 2021
التدريس والقيادات بالجامعة، بالتعاون مع الكيانات المختلفة 

 .بالجامعة، كٌل وفق تخصصه

وتقام هذه الدورة بنظام الـ"أون الين" عبر أبلكيشن “تايمز”  
ن فيروس  و"زووم"، تطبيقا لإلجراءات االحترازية للوقاية م

 .كورونا

ومن هذه الدورات؛ دورة تدريبية حول مهارات االتصال الفعال  
 .2021أغسطس  16و 15يومي 
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و نوه المركز بأنه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية عبر 

 :هذا الرابط
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 

تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس   و يتم تنفيذ هذه الدورات 
الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات 

مدير العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة 
المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  
والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات واإلدارات  

 .المركزية

  

 جامعة حلوان تحقق تقدما ملحوظا في تصنيف
Webometrics 

 
جدير بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور  

قدم ملحوظ للجامعة بين الجامعات ماجد نجم عن تحقيق ت
االسبانى، وهو نظام   Webometrics العالمية فى تصنيف

تصنيف عالمي يعتمد على عدد من المحددات التي تقيس وتقيّم 
دور الجامعة ويهتم بوجٍه خاص بتواجد الجامعة على شبكة  
 .اإلنترنت ووضوح الرؤية والوصول إلى المواقع اإللكترونية

  

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6


 

 

ماجد نجم أن جامعة حلوان تسعى  وأكد الدكتور
دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، 

وتعمل على دعم الباحثين على النشر الدولى والذى يعد 
معيارا قويا فى التصنيف بين الجامعات، وأن الجامعة تولي  

اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، نتيجة سياسات الجامعة في 
النهوض بالبحث العلمى، وتنمية  التطوير المستمر آلليات

المعايير المطلوبة لها، بما ادى الى التميز فى مجال النشر 
 .الدولى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
تفاصيل االستعداد الختبارات القدرات بجامعة حلوان في تنسيق 

 ..شاهد 2021

 ص  09:58 - 2021/أغسطس/07السبت  
 نورهان رأفت 

ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تحتل  قال الدكتور 
المرتبة األولى من حيث عدد الكليات التي ستدخل سباق القدرات  

اللي كليات، متابعا "عندنا أكبر عدد من الكليات والطالب  7بـ 
 ."هيقدموا في التنسيق

وأضاف “نجم”، خالل مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"  
المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن موقع التنسيق الخاص  

بالجامعات مسئول عن تلقي طلبات التقدم لالختبارات، وذلك عبر 
كتابة االسم ورقم الجلوس والكلية التي يرغب الطالب بالتقدم 

 .ار فيهالالختب

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الطالب من حقه التقدم ألكثر 
من اختبار قدرات في كليات مختلفة، موضحا "وارد أن ينجح 

 ."الطالب في اختبار ويخفق في اآلخر

  

https://www.elbalad.news/writer/2397
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ولفت إلى أن ما يميز اختبارات القدرات هذا العام، 
هي الشفافية العالية، وعدم وجود تدخالت من 

العنصر البشري في عملية القبول للطالب، مؤكدا أن ذلك 
 .بمثابة توجه عام لضمان الشفافية العالية

  

وأردف أن اإلعداد لالختبارات للقبول استمرت لمدة شهور من 
خالل لجان مختصة بالتعليم العالي، معقبا "كان في اجتماعات  

 ."مستمرة قبل تسليم تلك االختبارات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

جامعة حلوان فى أسبوع.. طالب هندسة المطرية يبدعون في  

تنفيذ سكوتر ذكي قابل للطي.. "الوضع الراهن وخارطة 

 المستقبل" ورشة عمل بالجامعة

 م 02:09 - 2021/أغسطس/06الجمعة  
 كريم ناصر  

 طالب هندسة المطرية يبدعون في تنفيذ سكوتر ذكي قابل للطي 
 جامعة حلوان تشارك في ملتقى ومعرض اديوجات التعليمي

Edu Gate 
 .الوضع الراهن وخارطة المستقبل"ورشة عمل بجامعة حلوان"

جامعة حلوان على مدار األسبوع الجاري العديد من شهدت  
األخبار واألحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ 

أخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطالب أو أعضاء 
هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته 

اية األسبوع من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بد جامعة حلوان 
 .وحتى اآلن

  

https://www.elbalad.news/writer/2364
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ابتكر طالب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان 
أول " أسكوتر ذكي قابل للطي" في مصر ضمن  

 . بالكلية 2021/ 2020مشاريع التخرج للعام الجامعي 

ويأتى االبتكار مواكبا سياسة الدولة المصرية في تطوير وسائل  
صرية و تم النقل الخاص والعام، بفكر مصري وخامات وقطع م 

تنفيذ االسكوتر الذكي كابتكار جديد ينافس على مستوى العالم 
وقد تم التنفيذ من قبل طالب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان 

 .و تحت إشراف دكتور ياسر شعبان األستاذ المساعد بالكلية

كما يأتى االسكوتر في سياق التطوير والحفاظ على البيئة  
رنا الحبيبة حيث يعمل بالكهرباء  وإظهار الشكل الحضاري لمص 

بمميزات قد تؤهل هذا االبتكار للتعميم في أنحاء الجمهورية، كما 
يمكنه أن يتحول لحقيبة سفر بعد ان تنتهي من رحلتك سواء 

كانت قصيره او حتى طويله، يمكن حمله ووضعه فى أى مكان  
 . دون أن يتطلب ذلك حيزاً يذكر

تكر عند هذا الحد، بل يحتوي  ولم تتوقف مميزات المشروع المب
االسكوتر على بطارية يمكن شحنها مثل أي جهاز  

يحتاج لشاحن إلعادة شحنه في المنزل، لتكون الميزة   إلكتروني 
الجديدة واإلضافة القوية أنه ال يحتاج لمحطات شحن كهربائي 

كما انه يحتوي علي حساسات   في الطرق وهو ما سيوفر كثيًرا، 
تفادي االصطدام حيث انها تقوم بإنذار   استشعار تعمل على

 .المستخدم عند اقتراب أي جسم منه

ولم يقف المشروع عند هذا الحد من اإلبداع حيث يعمل 
االسكوتر بجهاز يمكن من خالله تفعيل خاصية باألقمار 



 

 

الصناعية ليساعد المستهلك على قصر الرحلة  
" ابلكيشن" في  والوصول السريع عن طريق 

ه الخاصية متاحة حاليا للمكان المستهدف، الهاتف وهذ 
و ايضا به حساس له القدرة على قياس نبضات القلب ونسبة 
األكسجين في الدم من خالل الهاتف المحمول، باإلضافة إلى  

وضع خاصية جديدة من نوعها بتسجيل رقم هاتف في كل  
سكوتر، يقوم باالتصال التلقائي في حالة حدوث أي حادث 

بعد سيتم إضافة ألواح طاقة شمسية للتقليل  للشخص، و فيما
من استخدام الطاقة ، باإلضافة إلى صغر الحجم الذي يساعد 

أيضا على التقليل من الزحام وتفادي التكتل المروري، وبسعر  
يعتبر ميزة لكل مواطن يرغب في تقصير رحلته وتوفير وقته  

 .وتقليل جهده

لسيارات الصغيرة ومع كل هذه المميزات يعد أرخص من أسعار ا
والدراجات النارية " الموتوسيكل “ و “ التو كتوك ” الظاهرة  

في مظهر غير  التي اجتاحت الشوارع المصرية بشكل مفاجئ 
 . حضاري

 

 ”تشارك جامعة حلوان في فعاليات “ملتقي اديوجات التعليمي
Edu Gate  أكبر معرض للجامعات والمنح في مصر والذي

رية الحكومية الخاصة واألهلية وفرع يضم كل الجامعات المص
الجامعات األجنبية وممثلين للجامعات األجنبية، والذي يقام في 

". 



 

 

وتأتى مشاركة جامعة حلوان برئاسة الدكتور  
ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة ، تحت 

إشراف الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة 
ر ممدوح مهدي نائب رئيس  للدراسات العليا والبحوث، والدكتو 

الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام 
 . رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

 
ويعد اديوجيت هو الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي في  

مصر والشرق األوسط، حيث يُعقد اديوجيت مرتين سنويا 
عات والمؤسسات التعليمية من مصر  ويجمع العشرات من الجام

والعالم، باإلضافة للمئات من أهم مسئولي وخبراء التعليم العالي  
 .الدوليين، واالف الزوار من الباحثين عن فرص تعليمية

  

  

قام مكتب العالقات بجامعة حلوان بالتعاون مع مركز ضمان   
 الجودة بالجامعة ومشاركة الدكتور هشام عبد المجيد األستاذ

بكلية الخدمة االجتماعية ومدير وحدة االستبيانات وقياس األداء  
بمركز ضمان الجودة بالجامعة بعقد ورشة عمل افتراضية عبر  

تطبيق زووم بعنوان: " ضمان الجودة فى مؤسسات التعليم  
 " العالى األفريقية: الوضع الراهن وخارطة المستقبل

“Quality Assurance in African Higher and 
Tertiary Education Institutions: Current 

`state and the way Forward”  وذلك فى إطار تفعيل



 

 

مشاركة جامعة حلوان فى أنشطة اتحاد الجامعات  
االفريقية وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس  

  الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس
 .للدراسات العليا والبحوث  الجامعة 

وتضمنت الورشة عرضاً لتجارب مجموعة من الجامعات 
األفريقية في مجال إدارة الجودة بمؤسسات التعليم العالي، كما 
تضمنت كلمة األستاذ الدكتور هشام عبد المجيد مجموعة من 

المحاور المرتبطة بتطبيقات نظام إدارة الجودة واالعتماد 
 .بالجامعة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تناقش مشاريع التخرج  

....والطالب يبتكرون حلول لمواجهة فيروس كورونا والحد من  

 انتشاره ... و اختراع نظام فرامل أكثر أمانا من المعروف حاليا 

 ص  04:01 - 2021/أغسطس/07السبت  

 إسالم خالد 

الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان : الجامعة 
 بها العديد من الطالب المبتكرين والمبدعين

تساهم في حل   الدكتور ابراهيم لطفي : المشروعات الطالبية 
  المجتمعيةالمشكالت 

طالب البكالوريوس قسم تكنولوجيا اإللكترونيات بكلية ناقش  
التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان مشاريع التخرج للعام 

وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم  2021/  2020الجامعي 
القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور ابراهيم لطفي عميد الكليه  

وتحت إشراف  مصطفى علي رفاعي الطوخيالدكتور   ومتابعة 
 . الدكتور محمد جوده

 
 Helper Robot وكان من بين مشروعات التخرج، مشروع
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وهو عبارة عن روبوت وظيفى مبتكر تم اختراعه 
من اجل زيادة االجراءات االحترازية وتقليل  

انتشار فيروس  التعامل بين البشر وذلك من اجل الحد 
 . كورونا المستجد

  

عبر تصريحات  Helper Robot ح فريق مشروعوصر
يعتمد على مسارات   خاصة لـ "صدي البلد" أن الروبوت 

ارضية يقوم بتتبعها والسير عليها من نقطة البداية حتى النقطة 
المراد الوصول إليها والتحكم فيه يتم عن طريق استخدام واجهة  

 وذلك عن طريق برنامج (GUI )على الكمبيوتر مستخدم 
Lab View . 

وأوضحوا أن الروبوت يمكنه العمل كمساعد تفاعلى ألى قطاع  
خدمي مثل المطاعم حيث يأخذ المأكوالت و المشروبات من 

المطبخ ويسلمها للعميل وايضا يمكنه العمل فى المستشفيات  
وتسليم الطعام للمرضى فى الغرف الخاصة بهم والرجوع مرة 

 .اخرى لنقطة البداية

على إشارات مرسلة من قبل  روبوت تعتمد وأشار أن حركة ال 
المستخدم ويكون قادر على تتبع حركة الروبوت داخل المنشأة 
ومعرفة موقعه ومعرفة إذا تم تنفيذ األمر ام ال وبهذا نكون قد  
استطعنا من تقليل االتصال الحيوي والمباشر بين االشخاص  
طر وعمل تباعد إجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا وتقليل خ

 . بالمرض اإلصابة 



 

 

  

 Helper Robot  ويتكون فريق عمل مشروع
 : من الطالب

محمد سعيد نادى  - مازن اشرف جابر  - كريم ثابت محمد حامد 
دنيا   -خميس على محمود  - فاطمه  -هشام احمد سيد حسن  -

هاله عالم  -االحمر  امنيه احمد سعد  -خميس موسى الفراش 
 - اسماء جابر ابراهيم  - مود دينا حسين مح -احمد عمر 

 .شوقيه محمد رمضان السيد -شيماء فرج ابراهيم فرج 

  

وكان من بين مشروعات التخرج، مشروع منظومة الفرامل 
وسائل األمان  وهي من أهم  ( ABS) المانعة لالنغالق

بالسيارة ومن أهم التطورات التي حدثت في تكنولوجيا 
ة الفرامل بشكل اوتوماتيكي  السياراتوصممت لتنفذ عملية تقني

دون تدخل السائق وذلك بفضل وحدة التحكم االلكترونية 
والوحدة المانعة لالنغالق ومجموعة الحساسات والمشغالت  

 .الموجودة بالنظام 

  

 وصرح فريق مشروع منظومة الفرامل المانعة لالنغالق
(ABS )  عبر تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن

ن وظيفتها األساسية في انها عند الفرملة تكم الفرامل منظومة
تقوم بفتح وغلق للفرملة عدة مرات في الثانية الواحدة ومن هنا  

ال يتآكل اإلطار بسبب الفرامل وتقوم أيضا بإرسال اشارات 



 

 

معينه تجعل فرامل العجالت بنفس النسبة فال 
تنحرف السيارة عند الفرملة علي طريق رملي او 

 . أسفلتي مبلل بالماء

منظومة الفرامل المانعة  و أوضحوا أن أهم ميزة تميز 
انها تمنع انقباض العجالت ومدي الفرملة    ( ABS) لالنغالق

قصير خاصة في الطرق المبتلة وتمنع تآكل اإلطار ولكن يعيبها  
 .تكلفتها العالية وصعوبة صيانتها

  

 لالنغالقويتكون فريق عمل مشروع منظومة الفرامل المانعة 
(ABS ) من الطالب : 

محمد نبيل محمد قائد المشروع ،أحمد صابر ضاحي ،أحمد 
ناصر السيد، كيرلس سمير موسي ، رامي أيمن كمال عمر خالد 

محمود ، أحمد كارم محمود ، أحمد عادل مرعي ، صالح 
عبدالوهاب ، هدي رمضان إبراهيم ايه صبحي فتحي ،   أشرف 

 .اسراء نصر الدين

  

الدكتور ابراهيم لطفي عميد الكلية أن المشروعات أوضح 
الطالبية المميزة تساهم في حل المشكالت المجتمعية وخدمة 
الطالب في مجال عملهم المستقبلي ، وتعطي لهم حافز قوي 

 .علي االستمرار في التقدم واالزدهار والنهوض بمجتمعهم

  



 

 

كما أثنى الدكتور لطفي ، على مشاريع التخرج 
المقدمة من الطالب، قائال ٕان الطالب قدموا العديد  
من المشاريع فى المجال الطبي المميزة التى كانت تدعو 

 .ٕالى الفخر واالعتزاز

  

أكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان بها العديد من الطالب 
المبتكرين والمبدعين، وأن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب 

ن الذين يساهمون بإبداعاتهم في بناء  المتميزي المبتكرين 
مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا 

كليات جامعة حلوان تزخر بمشروعات التخرج المتميزة  أن 
وتؤكد أن لدى  التي تدلل على قدرة أبنائنا الطالب فى اإلبتكار 

مصر ثروة بشرية واعدة بشبابها الطالب علماء المستقبل 
أن الجامعة حريصة على اكتشاف المواهب العلمية  مشيرا إلى

الناجحة والمميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم 
  .للموهوبين

  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

.. انطالق اختبارات القدرات بالجامعات 2021تنسيق الجامعات 
 اليوم.. اعرف األماكن

 ص  07:42  2021أغسطس  07السبت، 
 

 

اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يشترط  اليوم السبت، تنطلق 

االلتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وذلك ضمن أعمال  

، وينشر "اليوم  2022/  2021تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى  

 .السابع" الخريطة الكاملة ألماكن اداء اختبارات القدرات

  

 -: م وتؤدي االختبارات كاألتيأوالً : اختبارات كليات اإلعال

  

  –مطروح   – اإلسكندرية   -الجيزة  –يؤدى طالب محافظات القاهرة  

  - قليوب   -الخانكة   -شبين القناطر    -القليوبية]غرب شبرا الخيمة    -الفيوم 

الخصـــوص[ بكلية   - العبــــور   -شرق شبرا الخيمة   - القناطر الخيرية 

 .اإلعالم جامعة القاهرة

  



 

 

دمياط   - بورسعيد  –كما يؤدى طالب محافظات السويس 

اإلسماعيلية ، اختبارات   –جنوب سيناء  -شمال سيناء  –

 .كلية اإلعالم جامعة السويس   القدرات فى

  

أسيوط سيؤدون اختبارات    -بني سويف -أما طالب محافظات المنيا 

كلية اإلعالم جامعة بني سويف، وطالب محافظات الوادي     القدرات فى

أسوان ، يؤدون   –األقصر   -البحر األحمر   – قنا   – سوهاج  –جديد  ال

 .كلية اإلعالم جامعة جنوب الوادي  اختبارات القدرات فى

  

  -قها[   –طوخ  -كفر شكر   -كما يؤدى طالب محافظات القليوبية]بنها 

كفر الشيخ فى كلية    -المنوفية   -الغربية - الدقهلية - البحيرة  -الشرقية 

 نوفية اإلعالم جامعة الم 

  

كما حددت وزارة التعليم العالى اماكن أداء اختبارات كليات الفنون  

 عمارة(  –الجميلة)فنون  

 -: )شعبة الفنون( وتؤدي االختبارات كاألتي  -أ

  

الفيوم اختبارات   - القليوبية   –الجيزة  –يؤدى طالب محافظات القاهرة  

بالزمالك، أما  كلية الفنون الجميلة )فنون( جامعة حلوان    القدرات فى

مطروح كلية الفنون الجميلة   –البحيرة   – طالب محافظات اإلسكندرية 

  -)فنون( جامعة اإلسكندرية ، كما يؤدى طالب محافظتى بني سويف

  كلية الفنون الجميلة )فنون( جامعة المنيا   المنيا اختبارات القدرات فى

  

قصر  األ  -أسوان البحر األحمر   –كما يؤدى طالب محافظات قنا  

كلية الفنون الجميلة )فنون( باألقصر ، أما طالب    اختبارات القدرات فى

يؤدون اختبارات بكلية    سوهاج  –الوادى الجديد   – محافظات اسيوط  

 .الفنون الجميلة )فنون( بأسيوط

  



 

 

  –الشرقية    –دمياط  – أما طالب محافظات الدقهلية 

  - اءجنوب سين –شمال سيناء   –بور سعيد   – اإلسماعيلية 

المنوفية يؤدون   –الغربية   – كفر الشيخ   –السويس  

 .اختبارات القدرات كلية الفنون الجميلة )فنون(جامعة المنصورة

  

وبالنسبة الختبارات كليات الفنون الجميلة )شعبة العمارة( وتؤدي  

 االختبارات كاألتي 

  

الفيوم ، بكلية   – القليوبية   –الجيزة  –يؤدى طالب محافظات القاهرة  

  –الفنون الجميلة)عمارة( بالزمالك جامعة حلوان، أما طالب اإلسكندرية  

مطروح. كلية الفنون الجميلة)عمارة( جامعة اإلسكندرية   –البحيرة  

بنى سويف. كلية الفنون الجميلة)عمارة(    -وطالب محافظات المنيا 

 جامعة المنيا 

  

لطالب وحددت وزارة التعليم العالى مكان أداء اختبارات القدرات  

البحر   – أسوان  –قنا    –سوهاج   –الوادى الجديد   – محافظات اسيوط  

األقصر. الفنون الجميلة)عمارة( جامعة أسيوط ، أما محافظات   - األحمر 

  –شمال سيناء    –بور سعيد   – اإلسماعيلية  – الشرقية   – دمياط  –الدقهلية  

الفنون  المنوفية. كلية  – الغربية   –كفر الشيخ    –السويس   -جنوب سيناء

 الجميلة)عمارة( جامعة المنصورة

  

 -:ثالثاً: اختبارات كليات الفنون التطبيقية ، وتؤدي االختبارات كاألتي

  

 .الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان – القاهرة 

  

  –الشرقية    –السويس    - القليوبية – المنوفية  –محافظات الغربية 

 بيقية جامعة بنها اإلسماعيلية كلية الفنون التط 



 

 

جنوب سيناء   –شمال سيناء  – بورسعيد  - دمياط - الدقهلية

البحيرة كلية   – كفر الشيخ –مطروح   –اإلسكندرية  -

 .الفنون التطبيقية جامعة دمياط

  

  –الوادى الجديد    –اسيوط    –المنيا   –الفيوم   –محافظات بني سويف  

اسوان. كلية الفنون التطبيقية    –االقصر   -البحر األحمر   –قنا   – سوهاج 

 ببني سويف 

  

 :رابعاً : اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

وتؤدى االختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطالب جميع  

 .المحافظات

  

 :خامساً : اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

  

مطروح  – اإلسكندرية -الفيوم   –القليوبية    –القاهرة   – الجيزة  محافظات 

  – دمياط  – الدقهلية  - المنوفية   –كفر الشيخ    –الغربية   –البحيرة   –

جنوب   –شمال سيناء  – بورسعيد  –السويس   – اإلسماعيلية  – الشرقية 

 سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان 

  

 :لتربية الفنية جامعة المنياسادساً : اختبارات كلية ا 

  

قنا   – سوهاج   –الوادي الجديد   –أسيوط  –المنيا   –محافظات بني سويف  

 أسوان كلية التربية الفنية بالمنيا – األقصر  – البحر األحمر  –

  

 -: سابعاً: اختبارات كليات التربية الرياضية وتؤدى االختبارات كاآلتي

  

 تربية الرياضية للبنين بالهرمالجيزة )بنين( كلية ال – القاهرة 

 الجيزة )بنات( كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة  – القاهرة 



 

 

 بنات( كلية التربية الرياضية ببنها  -القليوبية )بنين 

وادي   –البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة   –اإلسكندرية  

مديرية التحرير)بنين( كلية التربية الرياضية   – النطرون 

 .قير للبنين بأبي  

وادي    –البحيرة عدا مناطق "كوم حمادة  –مطروح   -اإلسكندرية  

 .مديرية التحرير")بنات( كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج – النطرون 

  

 مطروح )بنين( كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح 

 بنات( كلية التربية الرياضية بالمنيا –المنيا )بنين  

 .التربية الرياضية بأسيوط بنات( كلية – أسيوط )بنين 

  

 .بنات( كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد –الوادي الجديد)بنين  

  

 .بنات( كلية التربية الرياضية بقنا – األقصر)بنين  –البحر األحمر   - قنا 

  

 .بنات( كلية التربية الرياضية بسوهاج – سوهاج )بنين 

  

 التربية الرياضية بأسوان بنات( كلية   –أسوان )بنين  

 .بنات( كلية التربية الرياضية طنطا -الغربية )بنين  

  

  – وادي النطرون  –مدينة السادات باإلضافة إلى مناطق : كوم حماده 

بنات( كلية التربية   - الشهداء)بنين   -منوف   –اشمون    -مديرية التحرير 

 .الرياضية بمدينة السادات

  

بنات( كلية التربية الرياضية بشبين    -السادات)بنين المنوفية ماعدا مدينة 

 الكوم 

 بنات(  - بنات( كلية التربية الرياضية بالزقازيق)بنين  -الشرقية)بنين  

 دمياط )بنين( كلية التربية الرياضية بنين بدمياط 



 

 

 بنات( كلية التربية الرياضية ببورسعيد  – بورسعيد )بنين

 إلسماعيلية اإلسماعيلية كلية التربية الرياضية با

بنات( كلية التربية    –جنوب سيناء )بنين  –السويس  

 الرياضية بالسويس 

 بنات( كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ  -كفر الشيخ)بنين 

 بني سويف) بنين وبنات ( كلية التربية الرياضية ببني سويف 

 بنات( كلية التربية الرياضية بالفيوم  - الفيوم)بنين

 ية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة الدقهلية)بنين وبنات( كل

 دميـاط)بنات( كلية التربية الرياضية بنات المنصورة 

 .بنات( كلية التربية الرياضية بالعريش   -شمال سيناء)بنين 

  

 -:ثامناً: اختبارات كليات التربية النوعية

 -:فنية(، وتؤدى االختبارات كاآلتي –شعبتى )موسيقية    -أ

  

 موسيقية(  –ربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة)فنية  الجيزة كلية الت 

 الفيـوم كلية التربية النوعية بالدقي جامعة القاهرة)موسيقية( 

 فنية(  - القاهرة كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية)موسيقية

القناطر   –شبين القناطر   – غرب وشرق شبرا الخيمة–مناطق) الخانكة  

  الخصوص( التابعة لمحافظة القليوبية –قليوب   – العبور   – الخيرية 

قها( التابعة لمحافظة القليوبية. كلية    –طوخ   – كفر شكر  –مناطق)بنها  

 موسيقية(   –التربية النوعية ببنها)فنية  

 موسيقية(  – اإلسكندرية كلية التربية النوعية باإلسكندرية)فنية 

 موسيقية(.ج.دمنهور  – فنية البحيرة كلية التربية النوعية بالنوبارية) 

 موسيقية(   –مطروح كلية التربية النوعية بمطروح)فنية  

 موسيقية(   –الغربية كلية التربية النوعية بطنطا)فنية 

  – المنوفية بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون)فنية 

 موسيقية(.ج .المنوفية

 موسيقية(  –فنية   كفر الشيخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ)



 

 

الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية  

 موسيقية(   –التربية النوعية بالزقازيق)فنية  

وبني سويف كلية التربية النوعية   - المنيا 

 بالمنيا)موسيقية( 

 بني سويف كلية التربية النوعية )فنية( بالفيوم – الفيـوم

  موسيقية( – نصورة)فنية بالم  الدقهلية ما عدا مركز ميت غمر

جنوب سيناء كلية   - شمال سيناء   –السويس    –بورسعيد   – اإلسماعيلية 

 موسيقية(  – التربية النوعية ببورسعيد)فنية 

 موسيقية(  –دمياط كلية التربية النوعية بدمياط)فنية  

 موسيقية(   – الوادي الجديد كلية التربية النوعية بأسيوط)فنية  - أسيوط 

 كلية التربية النوعية بأسيوط)فنية( المنيا 

 موسيقية(  –األقصر كلية التربية النوعية بقنا)فنية   - البحر األحمر - قنا 

 موسيقية(  –سوهاج كلية التربية النوعية بسوهاج)فنية  

 موسيقية(  – أســوان كلية التربية النوعية بأسوان)فنية 

  

 . شعبة المسرح التربوي  -ب

  

  

التابع لمحافظة الغربية كلية التربية النوعية  الدقهلية ومركز زفتي 

 بالمنصورة جامعة المنصورة 

  

  

تاسعاً: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي )التربية باإلسماعيلية  

  :جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس( القبول بهما إقليمي

  

  

 بالسويس جنوب سيناء كلية التربية  –السويس  

 شمال سيناء كلية التربية باإلسماعيلية  – اإلسماعيلية 



 

 

  

عاشراً: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية  

 :باإلسماعيلية جامعة قناة السويس)القبول بها إقليمي(

  

  

 المحافظات أماكن أداء االختبارات 

 شمال سيناء كلية التربية باإلسماعيلية  – االسماعيلية 

  

  

حادي عشر : اختبارات الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية )كلية  

تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية  

تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية  

 .تكنولوجية(الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف ال

  

– البحر األحمر  – االسماعيلية   - بورسعيد -السويس    -الجيزة  – القاهرة 

مطروح كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة    -شمال سيناء   –جنوب سيناء  

  –مكان االمتحان: اللوتس الجنوبية   -ج القاهرة الجديدة التكنولوجية  

  القاهرة الجديدة –مقابل نادي بنك مصر   – شارع النصر 

  

  - كفر الشيخ  -دمياط  -المنوفية – الغربية   –الدقهلية   –البحيرة    -القليوبية  

مكان   -االسكندرية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا    -الشرقية 

 المنوفية  –االمتحان: منطقة مبارك الصناعية بقويسنا  

  

وان  اس  –الوادي الجديد   -المنيا -األقصر  – اسيوط  –بني سويف   –الفيوم 

قنا الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج   – سوهاج   –

  -مكان االمتحان: بني سويف الجديدة شرق  - بنى سويف التكنولوجية 

الحي األول المجاورة األولي شارع النرجس متفرع من شارع بيرم  

 التونسي 



 

 

  

 .ثان عشر: كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض

 :التمريض  . كلياتأ

  

 كلية التمريض جامعة حلوان  -القاهرة كلية التمريض جامعة عين شمس

 الجيزة كلية التمريض جامعة القاهرة 

  - قليوب  - الخانكة   -شبين القناطر    -القليوبية ]غرب شبرا الخيمة  

 الخصـــوص[ - العبــــور   -شرق شبرا الخيمة   - القناطر الخيرية 

 شمس كلية التمريض جامعة عين   

 قهـــــا[  – طوخ   -كفر شكر    –القليوبية ]بنهــــا  

 كلية التمريض جامعة بنها  

 اإلسكندرية كلية التمريض جامعة االسكندرية 

 مطروح كلية التمريض جامعة مطروح 

 البحيرة كلية التمريض جامعة دمنهور 

  الغربية كلية التمريض جامعة طنطا

 المنوفية كلية التمريض بشبين الكوم

 الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر كلية التمريض جامعة المنصورة

 دمياط كلية التمريض جامعة دمياط

الشرقية و مركز ميت غمر) التابع لمحافظة الدقهلية( كلية التمريض  

 جامعة الزقازيق 

 المحافظات أماكن أداء االختبارات 

امعة  جنوب سيناء كلية التمريض باإلسماعيلية ج  -السويس – اإلسماعيلية 

 قناة السويس 

 شمال سيناء كلية التمريض جامعة بورسعيد  -بورسعيد  

 بني سويف كلية التمريض جامعة بني سويف 

 الفيوم كلية التمريض جامعة الفيوم

 المنيا كلية التمريض جامعة المنيا 

 الوادي الجديد كلية التمريض جامعة أسيوط  - أٍسيوط 



 

 

 سوهاج كلية التمريض جامعة سوهاج 

األقصر كلية التمريض بقنا جامعة   -حر األحمر  الب – قنا 

 جنوب الوادي 

 أسوان كلية التمريض جامعة أسوان 

 :ب. المعاهد الفنية للتمريض

 المحافظات أماكن أداء االختبارات 

 فنى تمريض جامعة حلوان  -القاهرة فنى تمريض جامعة عين شمس

 الجيزة فنى تمريض جامعة القاهرة 

  - قليوب  - الخانكة   -شبين القناطر    -ة  القليوبية ]غرب شبرا الخيم

 الخصـــوص[ - العبــــور   -شرق شبرا الخيمة   - القناطر الخيرية 

 فنى تمريض جامعة عين شمس  

 البحيرة فنى تمريض جامعة االسكندرية   -مطروح   –اإلسكندرية  

 قهـــــا[  – طوخ   -كفر شكر    –القليوبية ]بنهــــا  

 فنى تمريض جامعة بنها  

 فنى تمريض جامعة طنطاالغربية  

 كفر الشيخ فنى تمريض جامعة كفر الشيخ

الشرقية و مركز ميت غمر) التابع لمحافظة الدقهلية( فنى تمريض  

  جامعة الزقازيق 

 المنوفية فنى تمريض بشبين الكوم

 دمياط فنى تمريض جامعة المنصورة  -الدقهلية  

باإلسماعيلية جامعة  شمال سيناء فنى تمريض   – بورسعيد  - اإلسماعيلية 

 قناة السويس 

 جنوب سيناء فنى تمريض جامعة السويس  - السويس

 بني سويف فنى تمريض جامعة بني سويف 

 الفيوم فنى تمريض جامعة الفيوم 

 المنيا فنى تمريض جامعة المنيا 

 الوادي الجديد فنى تمريض جامعة أسيوط   -أٍسيوط 

 سوهاج فنى تمريض جامعة سوهاج 



 

 

األقصر فنى تمريض بقنا جامعة   -ر  البحر األحم  - قنا 

 جنوب الوادي 

 أسوان فنى تمريض جامعة أسوان 

 .ثالث عشر : كليات السياحة والفنادق

  

 القليوبية كلية السياحة والفنادق بالمنيل جامعة حلوان   -الجيزة  – القاهرة 

كوم  –البحيرة}ماعدا مناطق وادي النطرون   – كفر الشيخ   -اإلسكندرية  

 التحرير{ كلية السياحة والفنادق جامعة اإلسكندرية   مديرية -حماده

 مطروح كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح 

مديرية التحرير التابعة   -كوم حماده– مناطق) وادي النطرون  –المنوفية  

 لمحافظة البحيرة( كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات

 لفنادق جامعة المنصورة دمياط كلية السياحة وا - الدقهلية    –الغربية  

جنوب   -السويس  -شمال سيناء    –بورسعيد   -اإلسماعيلية    -الشرقية 

 سيناء. كلية السياحة والفنادق باإلسماعيلية جامعة قناة السويس

 بني سويف كلية السياحة والفنادق جامعة بني سويف 

 الفيوم كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم

 ة والفنادق جامعة المنيا اسيوط كلية السياح  –المنيا  

الوادي الجديد كلية    -أسوان    –األقصر   -البحر األحمر   –قنا   – سوهاج 

 السياحة والفنادق جامعة األقصر 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

.. بدء اختبارات القدرات لطالب الثانوية  2021تنسيق الجامعات 

 العامة.. اليوم 

 غادة مجدي  كتبت •

 ص  10:51:54  2021أغسطس  07السبت   
لطالب الثانوية العامة  اليوم السبت اختبارات القدراتبدأت 

الراغبين في االلتحاق بالكليات التى تشترط اجتياز هذه  

من نفس الشهر،  15وتستمر حتى يوم  االختبارات للقبول بها،

ادرة من المجلس األعلى  وذلك وفقاً للشروط والقواعد الص

 .للجامعات
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ارشادات هامة   7اعلنت وزارة التعليم العالي عن 

 :يجب اتباعها ألداء اختبارات القدرات كالتالي

  

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة  -1

إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة االختبار ويعتبر  

الطالب غير الئق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وان كان 

 .مغلق أو أي أجهزة إلكترونية أخرى

  

إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية -2

 .وكحول لضمان السالمة والوقاية الكاملة من أي فيروسات

  

التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء  -3

جميع االختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض 

 .التخصصات

  

 .الحضور قبل موعد االختبار بساعة كاملة على األقل-4

  

يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خالل موقع التنسيق  -5

 .فقط



 

 

  

مسموح ألولياء األمور بدخول الكليات،  غير -6

ومسموح فقط دخول الطالب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق  

 .إلجراء االختبار

  

ممنوع نهائيًا تصوير االختبار ويعتبر الطالب غير الئق في  -7

اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي  

  .وسيلة رقمية أو غير الرقمية

  

يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز   وفيما

 -:اختبارات القدرات وهي

  

 .كليات اإلعالم

  

 .عمارة( –كليات الفنون الجميلة )فنون

  

بني   –بنها  – دمياط  -كليات الفنون التطبيقية بجامعات)حلوان 

 .سويف(



 

 

  

 .كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

  

 .كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

  

 .كلية التربية الفنية جامعة المنيا

  

 .كليات التربية الرياضية

  

شعبتي التربية )التربية الفنية و التربية الموسيقية( بكليات  

التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية  

 . منية النصر( –جامعة المنصورة وفرعيها )ميت غمر 

  

شعبتي التربية الفنية بكليتي )التربية باإلسماعيلية جامعة قناة  

 السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس(

كلية التربية باإلسماعيلية )شعبة التربية الموسيقية( جامعة قناة  

 .السويس



 

 

  

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية )كلية  

الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية  تكنولوجيا  

، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ،  

والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة 

 .بنى سويف التكنولوجية(

  

 .كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض

  .قكليات السياحة والفناد

  

حيث يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات  

القدرات المؤهلة لها عن طريق خدمة التنسيق اإللكتروني علي  

شبكة االنترنت على الموقع 

 www.tansik.egypt.gov.eg   :التالي

  

وتأتي خطوات التسجيل الختبارات القدرات عن طريق شبكة 

 :االنترنت كالتالي

وم الطالب بالدخول على موقع التنسيق يق-1

، ثم يدخل إلى   www.tansik.egypt.gov.eg اإللكتروني

 .صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع



 

 

  

يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل ألداء  -2

اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس  

 .الخاص بالطالب

  

  -تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن)رقم الجلوس -3

االدارة التعليمية  –المحافظة  –الرقم القومي   -اسم الطالب 

الشعبة التي درسها الطالب  –المدرسة  –التابع لها الطالب  

أدبية"(، وعلى الطالب التأكد من صحة  –هندسية  –"علمية

 .تروني الخاصة بالطالبالبيانات المدونة على موقع التنسيق االلك

  

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب -4

والكليات واألماكن المخصصة ألداء هذه االختبارات وكذلك  

 .المواعيد المحددة للطالب

  

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد  -5

ع العلم بأن قدرات الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية م

 .كليات التربية الرياضية تستمر لثالثة أيام متتالية

  



 

 

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم  -6

الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي  

أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه  

ع  االختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موق

 .التنسيق اإللكتروني

  

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد  -7

 .المحددة

  

تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج االمتحانات مباشرة -8

من خالل الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق 

االلكتروني وذلك لكافة الطالب الالئقين من المتقدمين لهذه  

االختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى 

 .ال تحدث أخطاء بالنتائج

  

يتم تزويد برنامج التنسيق اإللكتروني بأسماء وبيانات الطالب  -9

الذين اجتازوا هذه االختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون  

ترة الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خالل الف

الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج اخري بعد 

اغالق موقع التنسيق االلكتروني لتسجيل الطالب الالئقين في 

 .هذه االختبارات



 

 

  

تجرى االمتحانات في المواعيد المقررة مرة  -10

واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات وال يسمح للطالب الراسب 

اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو  فيها بأداء 

بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة  

 .امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطالب

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ألف طالب باختبارات القدرات|   52تنسيق الجامعات: تسجيل 

 فيديو 

   أحمد عبدالرحيم

 ص  11:52 - 2021أغسطس  07السبت، 
والبحث  وزارة التعليم العالىب عطا، رئيس قطاع التعليمأكد السيد 

التنسيق، أن عدد المتقدمين العلمي والمشرف العام على مكتب 

ألف طالب وطالبة   52الختبارات القدرات وصل حتى اآلن إلى 

  –2021على موقع التنسيق اإللكترونى للعام الجامعى الجديد  

2022.  

وقال خالل مداخلة هاتفية ببرنامج »صباح الخير يا مصر«،  

المذاع على شاشة القناة األولى والفضائية المصرية، وتقدمه 

ميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، إن اختبارات القدرات اإلعال

ليست إجبارية على الطالب، ولكنه إلزامي على الكليات التي  

 .تشملها االختبارات

وتجرى اختبارات القدرات لطالب الثانوية العامة الراغبين فى 

التقدم لكليات اإلعالم، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات 

ها، بنى سويف«، والفنون الجميلة »حلوان، دمياط، بن

التربية الموسيقية والتربية   »الفنون والعمارة«، وكليتي بقسمي

الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة 

https://m.akhbarelyom.com/Editors/EditorNews/563/1/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85
https://akhbarelyom.com/News/Search/1?JournalID=1&query=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89


 

 

»التربية الفنية والتربية  المنيا، وشعبتي

بكليات   الموسيقية، وشعبة المسرح التربوي«

رة وفرعيها »ميت غمر،  التربية النوعية بجامعة المنصو

»التربية الفنية، والتربية   منية النصر«، وشعبتي

قناة السويس والسويس،  بكليتى التربية جامعتي  الموسيقية«

باإلضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات 

التكنولوجية الجديدة وهى: »جامعة القاهرة الجديدة  

تا التكنولوجية، والكلية المصرية التكنولوجية، وجامعة الدل

الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك  

كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة 

 .«والفنادق

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

كلية لطالب الثانوية.. قائمة الكليات التي تشترط   13
 أداء اختبارات القدرات

 2021 أغسطس 07 السبت  ص 32:11

 داليا شبل:  -كتبت 

االلتحاق  للطالب الراغبين في  اختبارات القدرات اليوم السبت تنطلق 

المؤهلة،   اختبارات القدرات  بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز 

، وفقًا للشروط والقواعد  2021أغسطس  1٩الخميس وتستمر حتى 

 الصادرة من المجلس األعلى للجامعات.

اختبارات   والبحث العلمي أن تسجيل وزارة التعليم العالي وأعلنت

ريق موقع التنسيق اإللكتروني:  إلكترونيًّا عبر ط  القدرات

www.tansik.egypt 

https://www.masrawy.com/news/Tag/39958/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/39958/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/23385/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/39958/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/39958/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/39958/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/39958/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/39958/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/39958/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA#bodykeywords


 

 

وننشر قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها  

 اجتياز اختبارات القدرات؛ وهي: 

 كليات اإلعالم.  -  1

 عمارة(.  -كليات الفنون الجميلة )فنون  -  2

 بني سويف(.  -بنها  -دمياط  - كليات الفنون التطبيقية بجامعات )حلوان -  3

 لية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان. ك -  4

 كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.  -  5

 كلية التربية الفنية جامعة المنيا.  -  ٦

 كليات التربية الرياضية.  -  7

 شعبتا التربية )التربية الفنية والتربية الموسيقية( بكليات التربية  -  8

كلية التربية النوعية جامعة  النوعية، وشعبة المسرح التربوي ب

 المنصورة، 



 

 

 منية النصر(.   -وفرعاها )ميت غمر

شعبتا التربية الفنية بكليتَي )التربية باإلسماعيلية جامعة قناة   -  ٩

 السويس، 

 وكلية التربية بالسويس جامعة السويس(.

كلية التربية باإلسماعيلية )شعبة التربية الموسيقية( جامعة قناة   -  10

 السويس. 

 الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية )كلية تكنولوجيا الصناعة  -  11

 والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة 

 والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا

 التكنولوجية(. الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف  

 كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.  -  12

 كليات السياحة والفنادق.  -  13



 

 

 ستوديو 

 

جامعة حلوان: اختبارات القدرات هذا العام ال يتدخل فيها العنصر   رئيس 

 البشرى 

 هدير شعراوي 

 ص  11:32  - 2021/أغسطس/07السبت  

 
 

كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن تفاصيل االستعداد  

، قائاًل: "إن الجامعة تحتل المرتبة  2021ات القدرات في تنسيق الختبار

كليات"،   7من حيث عدد الكليات التي ستدخل سباق القدرات بـ األولى 

 ."متابعا: "عندنا أكبر عدد من الكليات والطالب اللي هيقدموا في التنسيق

 

وأضاف نجم خالل مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الُمذاع على  

ضائية "إكسترا نيوز"، أن موقع التنسيق الخاص بالجامعات مسئول عن  ف



 

 

تلقي طلبات التقدم لالختبارات، وذلك عبر كتابة االسم  

ورقم الجلوس والكلية التي يرغب الطالب فى التقدم 

 .لالختبار فيها

 

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الطالب من حقه التقدم ألكثر من  

ات مختلفة، قائاًل: "وارد أن ينجح الطالب في  اختبار قدرات في كلي

  ."اختبار ويخفق في اآلخر

 

ولفت إلى أن ما يميز اختبارات القدرات هذا العام، الشفافية العالية وعدم  

وجود تدخالت من العنصر البشري في عملية القبول للطالب، مؤكدًا أن  

 .ذلك بمثابة توجه عام لضمان الشفافية العالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 2021-8- 7اليوم: السبت  الموافق 

 

 


