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 أشرافتحت 
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 بطالال من جديدة  دفعة قبول عن جامعةالزقازيق النوعية  التربية كلية تعلن

اغبين فى ( الر واألدبية يةعلمالبشعبتيها ) م 2020العامة  الثانويةالحاصلين على 

ترة ل الفك خالأداء أختبارات القدرات للتربية الفنية والتربية الموسيقية بالكلية وذل

 م 20/8/2020الموافق  الخميسوحتى يوم  م8/8/2020الموافق  السبتمن يوم 

  للتنسيقعلماً بأنه سوف يتم التسجيل من خالل الموقع األلكترونى 

www.Tansik.Egypt.gov.eg 
 خطوات التسجيل على موقع التنسيق اإللكتروني علي شبكة اإلنترنت 

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق اإللكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة  -1

 تسجيل اختبارات القدرات على الموقع
يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل ألداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى  -2

الخاص بالطالبورقم الجلوس   
الرقم القومي  -اسم الطالب  -سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن )رقم الجلوس  -3

الشعبة التي درسها الطالب "علمية  -المدرسة  -اإلدارة التعليمية التابع لها الطالب  -المحافظة  -
ى موقع التنسيق أدبية"(، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة عل -هندسية  -

 اإللكتروني الخاصة بالطالب
ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، واألماكن  -4

 .المخصصة ألداء هذه االختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب
سوف يتوجه به يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي  -5

 إلي الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثالثة أيام متتالية
عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال يشمل أنواع القدرات  -6

الطالب  التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه االختبارات بالكليات التي قام

 .بتسجيلها على موقع التنسيق اإللكتروني

  األوراق المطلوبة ألداء األختبارات بالكلية

 . أيصال تسجيل الطالب على الموقع األلكترونى للتنسيق -
 لكل أختبار . وصورة منه الطالب فى الثانوية العامة  جلوسأصل رقم  -
 لكل أختبار. صورة البطاقة الشخصية للطالب -
 لكل أختبار. 6×4شخصية  عدد واحد صورة -
 جنيهاً لكل إختبار. 450إيصال تسديد الرسوم المقررة وقدرها  -

 أيام األختبارات بالكلية 

الخميس(  من كل أسبوع طوال المدة المحددة  –األربعاء  –الثالثاء  –األثنين  -) األحد

 لإلختبارات .

http://www.tansik.egypt.gov.eg/
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 .بالكلية  م 2020/2021إختبارات القدرات أداء  مواعيد

 .صفونان تبدأ إختبارات التربية الفنية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ولمدة ساعت -

لساعة حتى اتبدأ إختبارات التربية  الموسيقية فى تمام الساعة  الحادية عشر صباحاً و -

 الثانية ظهراً .

 الرسوم المستحقة لإلختبارات

 جنيهاً لإلختبار الواحد 450يحصل رسوم قدرها 

 

 تشمل :أختبارات التربية الموسيقية 

 درجة  50    أختبار السماع 

      درجة  50أختبار اإليقاع 

% من 60يشترط نجاح الطالب فى اإلختبار حصولة على نسبة 

 إجمالى الدرجات

 

   تشمل : الفنيةأختبارات التربية 

     درجة  60أختبار الرسم 

      درجة  40أختبار التصميم 

% من 60الطالب فى اإلختبار حصولة على نسبة يشترط نجاح 

 إجمالى الدرجات

 مدة إختبارات التربية الفنية ساعتين ونصف فقط

 

 األدوات المطلوبة إلختبارات التربية الفنية 

 أقالم رصاص بدرجاتها وممحاة -

 أقالم فلومستر -

 ألوان خشب -

 مثلث ( –برجل  –أدوات هندسية ) مسطرة  -
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 حضور الطالب :

فى اليوم المحدد لإلختبارات من الساعة الثامنة  ضرورة حضور الطالب  -

ومراجعة إستمارات  وذلك ألتخاذ كافة اإلجرائات األحترازية  صباحاً 

 .الطالب ودفع الرسوم المستحقة 

 

 

 

*التوجة إلى أماكن مراجعة األستمارات  واللجنة المالية* 

مات التالية التوجه إلى لجان اإلختبارات حسب الكروكى المعلن من قبل الكلية لكل شعبة مع أتباع التعلي* 

:
الب فى األبالغ فور الشعور بأعراض فيرس كرونا أثناء تواجد الط-4

.اللجنة

قدم عند ظهور أعراض مشتبه بها يعزل الطالب فى لجنة خاصة وت-5
له الرعاية الصحية ويبلغ والديه

.الجلوس فى المقعد المحدد لكل طالب-1

.فتح النوافذ للتهوية -2

تبارات يمنع تبادل األدوات الشخصية بين الطالب أثناء فترة اإلخ-3

قياس درجة الحرارة 

ن يعزل عند أكتشاف حاالت مشتبه بها عند الدخول من البوابة وقبل دخول اللجا
الطالب فى مكان خاص 

الدخول من البوابة الرئيسية للكلية 

وعدم األلتزام بمسافات التباعد بين الطالب عند الدخول من البوابة
رعة التزاحم  مع إصطفاف البنات فى صف والبنين فى صف  لس

وسهولة أتخاذ اإلجراءات األحترازية 
إظهار إيصال التسجيل على الموقع اإللكترونى للتنسيق
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 :بوابات الدخول 

 

 الدخول من البوابة الرئيسية للكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدخل الرئيسى للكلية 
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 أماكن ومداخل اللجان :

والتربية  لجنة مراجعة إستمارات القدرات للتربية الفنية  -1

   مدرج ) أ ( الموسيقية واللجنة المالية 

 

 التوجة إلى لجان اإلختبارات للتربية الفنية والتربية الموسيقية
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 أوالً : لجان التربية الفنية

 بالدور الثالث 309قاعة  -

 بالدور الرابع 409قاعة  -

 بالدور الرابع  408قاعة  -

 قاعة التصوير بالدور الرابع   -

 إختبارات التربية الفنيةبها  ( بالدور  الثالث مبنى اإلدارة  309قاعة رقم )  

 

إختبارات بها  مبنى اإلدارة  بها   الرابع ( بالدور  409قاعة رقم )  -1

التربية الفنية
 

 

التوجه  لـ 

  309قاعة 
ا

 

و 409إلى لجنة 

 408لجنة 



 فى ظل تداعيات أزمة كرونا المستجد  م2020/2021للعام الجامعى  إلختبارات القدرات  للتربية الفنية والتربية الموسيقية لدليل اإلجرائى ا
  

9 

 عاً نستطيعم           كن أمناً ضد فيرس كرونا وثق بنفسك                                  

 ثانياً : لجان التربية الموسيقية 

 إلدارة (  بالدور الخامس مبنى ا510( ، قاعة )508قاعة )    -

 

 مبنى اإلدارة السادس(  بالدور 601( ، قاعة )608قاعة ) -  -

 :بهما إختبارات التربية الموسيقية 

 

 

 

 510،  508إلى لجنة 

 610، لجنة  608إلى لجنة 
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 ية لموسيقية ارصد نتائج إختبارات القدارات للتربية الفنية والترب لجنة

 مبنى الكنترول

 

ة واجهاإلجراءات اإلحترازية والوقائية التى أتخذتها الكلية لم 

 : تداعيات فيرس  كروناالمستجد

 . المتقدمين لإلختبارات  إجراءات خاصة بالطالب - -

اردة  ات الوعليماإلعالن عن القواعد العامة إلختبارات  القدرات  طبقاً للت -

 من  المجلس المجلس األعلى للجامعات 

ترونى إللكاإلعالن عن مواعيد األختبارات  وكيفية التسجيل على الموقع ا -1

 .  وك يس بللتنسيق وذلك على الموقع اإللكترونى للكلية وصفحنها على الف

 اإلرشادات الوقائية واإلحترازية . أعالن مجموعة من -2

دم ى وعتنظيم دخول وخروج الطالب واأللتزام بقواعد التباعد االجتماع -3

 التزاحم .

 قياس درجة الحرارة للطالب قبل دخول لجان اإلمتحانات . -4

ع متوفير طبيب وهيئة تمريض للحاالت الطارئة وغرفة عزل للتعامل  -5

 ن .لحين إبالغ الوالدي اإلختبارات الحاالت الطارئة أثناء فترة 

سم بين  1.5زيادة عدد اللجان  وتطبيق قواعد التباعد االجتماعى بمسافة  -6

 الطالب .
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 إجراءات  خاصة بالمبانى  وأماكن اللجان . -

ية بصفة دور لجان مراجعة األستمارات ولجان اإلختبارات تعقيم أماكن 

 . والحفاظ على التهوية

 بسير اللجان وأعمال اإلمتحانات . إجراءات  خاصة 

 زيادة عدد لجان اإلختبارات . -

ة لتربيابقسمى  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه تنظيم  توزيع  -

 الفنية والتربية الموسيقية على لجان اإلختبارات للقسمين

بارات ألختتنظيم العمل داخل لجان الرصد وإعالن النتائج فى نفس يوم ا -

 وقع التنسيق .ورفعها على م
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