
 

تحقيًقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ وانطالًقا من دعم الدولة للتعليم الفني، قامت

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإطالق نموذج مراكز التميز، عام

2022، وتقوم مراكز التميز على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم

والتعليم الفني، وعدد من الشركاء الصناعيين في نفس القطاع؛ لضمان

اكتساب الطالب كافة المهارات التي تؤهلهم بشكل كامل لسوق

العمل؛ وذلك من أجل األرتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر،

وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي، والدولي.

فـتـح بـاب التـقـدم للـطـالب لاللـتـحـاق

بمراكز التميز من  5  إلى 20 يوليو 2022

على الرابط التالي 

https://dualedu.moe.gov.eg/home

 



ميكانيكا صيانة وإصالح.
كهرباء تحكم آلي.

تشغيل معادن.

التخصصات

أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول
التي تضـعـهـا وزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني بالتعاون
مع الشركاء الصناعيين والمقابلة

الشخصية.

 

 

شروط القبول

أن يكون حاصل على الشهادة
اإلعدادية للعام الدارسي

يتاح التقديم للبنين والبنات من
جميع أنحاء الجمهورية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18 عام
في أول أكتوبر 2022.

        2021 2022، وأن ال يقل مجموعه 
        عن 225 درجة.

 

 

 

شروط التقدم
 

الحصول على شهادة مصرية
معتمدة دولًيا بعد التخرج.

الحصول على شهادات خبرة من
الشركاء الصناعيين بعد التخرج.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

فرص تعيين الطالب المتميزين

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب
العملي.

توفير الزي المدرسي.

         بشركات ومصانع الشركاء الصناعين.

المميزات

3 سنوات

سنوات الدراسة

مركز تميز  قطاع الصناعات الهندسية 

غرفة الصناعات الهندسية
شركة سيمنزموبيليتي.

شركة  ودي إم جي موري
شركة وطنطا موتورز.

شركة بافاريا مصر
الشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات

وبدعم من الوكالة األلمانية للتعاون
.GIZ الدولي 

الشركاء

منطقة زينهم، محافظة االقاهرة.



أن يتقدم الطالب لاللتحاق بالمدرسة
على الموقع الرسمي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول
التي تضـعـهـا وزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني بالتعاون
مع الشركاء الصناعيين والمقابلة

الشخصية.

 

 

شروط القبول

 اصالح هياكل السيارات.
دهان السيارات.

ميكاترونيك السيارات.

التخصصات

أن يكون حاصل على الشهادة
اإلعدادية للعام الدارسي

يتاح التقديم للبنين والبنات من
جميع أنحاء الجمهورية.

أن ال يزيد سن المتقدم عن 18 عام
في أول أكتوبر 2022.

        2021 2022، وأن ال يقل مجموعه 
        عن 225 درجة.

 

 

 

شروط التقدم
 

الحصول على شهادة مصرية
معتمدة دولًيا بعد التخرج.

الحصول على شهادات خبرة من
الشركاء الصناعيين بعد التخرج.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

فرص تعيين الطالب المتميزين

مكافآت مالية أثناء فترة التدريب
العملي.

توفير الزي المدرسي.

         بشركات ومصانع الشركاء الصناعين.

المميزات

3 سنوات

سنوات الدراسة

مركز تميز  قطاع السيارات

شركة غبور أوتو.
شركة منصور أوتو.

وبدعم من الوكالة األلمانية للتعاون
.GIZ الدولي 

الشركاء

مدينة العبور، محافظة القليوبية.


