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 التصفياتتعلاميت 

 ببورسعيد 2020فرباير  1 يوم 

 ابلإسكندرية 2020فرباير  4و 3ويويم 

نعقادأ ماكن موعد و  .1  ياتف التص  اإ

 املتسابقني عىل النحو التايل:تقرر اقامة التصفيات عىل مدار ثالثة أ ايم حرصًا من اللجنة املنظمة للتيسري عىل  •

نعقاد مقر  .1  حافظة بورسعيد مبس يكون ال اكدميية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع بورفؤاد  2020فرباير  1تصفيات يوم اإ

 (https://maps.app.goo.gl/gzrW5BNGDao2pEoV6)رابط اخلريطة: 

 

 

  

  2020فرباير  1يوم السبت املوافق 

  )بورسعيد(

  2020فرباير  3يوم ال ثنني املوافق 

  )الاسكندرية(

  2020فرباير  4املوافق  ثالاثءيوم ال 

 )الاسكندرية( 

 الطهيي )ملتسابقي خارج الاسكندرية( .1

 )ملتسابقي خارج الاسكندرية( التربيد والتكييف .2

 )ملتسابقي  خارج الاسكندرية( الرتكيبات الكهرابئية .3

 التصممي املياكنييك )للك املتسابقني( .4

 تصممي اجلرافيكس )للك املتسابقني( .5

 الرعاية الصحية والاجامتعية )للك املتسابقني( .6

 اخلزب واحللوايت )للك املتسابقني( .7

 

 

 (ملتسابقي الاسكندرية الطهيي ) .1

 )للك املتسابقني( ركن الإبداع .2

بداع ذوي اهلممركن  .3  )للك املتسابقني( اإ

 )للك املتسابقني( صناعة املالبس اجلاهزة .4

 )للك املتسابقني( تصممي املوضة .5

 صناعة احلىل )للك املتسابقني( .6

 )للك املتسابقني( الصيانة املياكنيكية للس يارات .7

آلية )للك املتسابقني( .8  اخلراطة التقليدية وال

 )للك املتسابقني( تصممي وتطوير مواقع الويب .9

 )للك املتسابقني( ركن ابتاكرات تفيد ذوي اهلمم .1

 )للك املتسابقني( ركن رايدة ال عامل .2

نرتنت ال ش ياء .3  )للك املتسابقني(  (IoT) اإ

 )للك املتسابقني( الانسان الآيل .4

 )ملتسابقي  الاسكندرية( الرتكيبات الكهرابئية .5

 )ملتسابقي الاسكندرية(التربيد والتكييف  .6

 )للك املتسابقني( اللحام .7

 )للك املتسابقني( جنارة ال اثث .8

 صيانة الالكرتونيات )للك املتسابقني( .9

https://maps.app.goo.gl/gzrW5BNGDao2pEoV6
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نعقاد مقر  .2  .فرع أ بو قري ابلسكندرية والنقل البحري س يكون ال اكدميية العربية للعلوم والتكنولوجيا  2020فرباير  4و 3تصفيات يوىم اإ

متحان مل يس تطيع املتسابق اللحاق به. ص 11الساعة ستبدأ  التصفيات  .3  وأ ي تأ خري يتحمهل املتسابق حيث ل ميكن تعويض أ ي اإ

 

قامة املغرتبني .2  أ ماكن اإ

قامة  .1 ذا اكن من أ حد )فقط للمتسابقني املغرتبني  ببورسعيد 2020فرباير  1يوم تصفيات متسابقي مقر اإ  حمافظاتاملتسابق  ل يعترب مغرتب اإ

 ( ادلقهلية - السويس – دمياط –الرشقية  –الإسامعيلية  –بورسعيد   -الإسكندرية 

 .فندق  ال اكدميية بداخل مقر فرع ال اكدميية ببورسعيد   هو:

قامة تتوفرل  .2 حيث يتوفر أ توبيس لذلهاب والعودة يف  حمافظة الإسكندريةللمتسابقني من  ببورسعيد 2020فرباير  1يوم ملتسابقي تصفيات  اإ

 ابلإسكندرية(. فرع ميايممن أ مام ال اكدميية العربية  ص 6الساعة نفس اليوم )يتحرك ال توبيس 

قامة متسابقي تصفيات  .3 ذا اكن من أ حد ابلإسكندرية للمتسابقني املغرتبني فقط ) 2020فرباير  4و 3يوىم مقر اإ املتسابق  ل يعترب مغرتب اإ

التابع للقوات  أ كتوبر 6فندق  :( هواملنوفية -القليوبية  –الغربية  – اجلزية –القاهرة  –كفر الش يخ  –البحرية  –الإسكندرية )حمافظات 

 املسلحة بأ ىب قري ابلإسكندرية
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 :ابملواعيد التالية للمتسابقني املغرتبني الاقامة س تكون متاحة .4

 :ببورسعيد  2020فرباير  1السبت املوافق مسابقات يوم  .4.1

o  قبل العارشة مساًء(2020يناير  31امجلعة املوافق ادلخول يوم( . 

o  قبل بدء الإختبارات( .صباحا 2020 فرباير 1السبت املغادرة يوم( 

 ابلإسكندرية:  2020فرباير  3املوافق  الثننيمسابقات يوم  .4.2

o  قبل العارشة مساًء(2020فرباير  2املوافق  ال حدادلخول يوم( . 

o  قبل بدء الإختبارات( صباحا. 2020فرباير  3 الثننياملغادرة يوم( 

 ابلإسكندرية:  2020فرباير  4املوافق  الثالاثءمسابقات يوم  .4.3

o  قبل العارشة مساًء(2020فرباير  3املوافق  الثننيادلخول يوم( . 

o  قبل بدء الإختبارات( صباحا. 2020فرباير  4الثالاثء املغادرة يوم( 
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 عامهتعلاميت  .3
 .ختبار بفرتة اكفية لمتام معلية التسجيلالاعىل املتسابق احلضور قبل موعد  .1

حضار اثبات الشخصية امر رضورى جدًا وبدوهنا مينع املتسابق من ادلخول ملقر املسابقة .2 املتسابق احضار )بطاقة الرمق القوىم أ و وعيل  اإ

 .ابلضافة اىل أ ي اثبات خشصية به صورة املتسابق )اكرنية عىل سبيل املثال(عام  16جواز السفر( أ و شهادة امليالد ملن مه دون ال

سوف تصكل عىل هاتفك  SMSعىل املتسابق الالزتام ابملواعيد املوحضة للحضور خالل يوم التصفية )طبقًا للجدول املعلن عن طريق رساةل  .3

 احملمول املسجل دلينا(.

متحان النظرى ) عقب تسجيل املتسابق يقوم املتسابق ابلتوجه .4  .(ص 11سيبدأ  الاختبار يف متام الساعة ايل قاعة اإ

 .يف حاةل تغيب املتسابق عن احلضور يعترب منسحب هنائيًا من املسابقة .5

 .عىل متسابقي ختصصات الطهيي واخلزب احضار الزي اخلاص هبم .6

حضار ربوت خاص هبم يف التصفيات وسيمت عىل متسابقي ختصص ال نسان الآيل  .7  توفري روبوت ل داء الامترين عليه.عدم اإ

حضار ال فرول اخلاص  (النجارة –التربيد والتكييف  -الرتكيبات الكهربية  -صيانةالس يارات  - اخلراطة  - اللحام )عيل متسابقي ختصصات  .8 اإ

 .هبم

من املغرتبني عىل ان يمت اس تالم بدل الانتقال اثناء  فقط املتأ هلني للهنائيات مجليع املتسابقنيتتحمل ال اكدميية العربية تاكليف الانتقال  .9

 مع مالحظة ان رصف البدل مبوجب تذاكر السفر فقط. – 2020أ بريل  16و 15الهنائيات واملقرر لها  يويم 

ناعة احليل ص  –اخلزب واحللوايت  –توفر ال اكدميية العربية اخلامات وال دوات للمسابقات وميكن ملن يرغب من متسابقي ختصصات )الطهيي  .10

 .صناعة املالبس اجلاهزة( احضار ادواهتم اخلفيفة اخلاصة هبم –

لغاء عدد من املسابقات .11  :لعدم توفر راعي للمسابقة أ و لعدم تسجيل عدد اكف من املتسابقني مت اإ

 البالط والسرياميك(.تركيب  –الس باكة والرتكيبات الصحية  –ش باكت احلاسب الآيل  –ال نظمة املدجمة  –التجميل  –)الطاقة املتجددة 

 

 التقيمي والاختيار .4

بناء عىل نتيجة  2020أ بريل  16و 15يف الهنائيات واملقرر لها يويم لالشرتاك  ختصصعن لك  متسابقني فقط 51سيمت اختيار عدد  .1

ات يف حاةل انسحاب أ حد من التاليني هلم ك حتياطى يف الهنائي 5أ ساسني وال  مكتسابقنيارك العرشة ال وائل  شالتصفيات  حبيث ي 

  عن احلضور. هال ساس يني او تغيب

 جة موزعه اكلتايل:ر د 100جاميل درجات التصفيات يه اإ  .2

 ادلرجة الاختبار

 60 اختبار فين معيل

 20 حتريرية( اختبار فين نظري )اس ئةل

 10 مقابةل خشصية فنية نظرى )أ س ئةل شفهية(

 5 مقابةل خشصية لغة اجنلزيية )أ س ئةل شفهية(

 5 مقابةل خشصية سامت خشصية )أ س ئةل شفهية(

)وسيمت  التايلن خالل الرابط مكحد أ قيص  2020فرباير  5املوافق  ال ربعاءيوم عىل املوقع الإلكرتوين للمسابقة  تصفياتسيمت اعالن نتيجة ال  .3

عالن النتيجة فقط(:  www.arabskills.org/qrx تفعيهل يوم اإ

http://www.arabskills.org/qrx

