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 االرشادات العامة 

 بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة االختبارممنوع منعًا باتًا الحضور   .1

 أي أجهزة إلكترونية أخرى. وجد معه  أو وجد معه تليفون محمول حتى وان كان مغلق إذاويعتبر الطالب غير الئق 

أي  .2 من  الكاملة  والوقاية  السالمة  لضمان  وكحول  طبية  وقفازات  كمامات  من  الوقائية  المستلزمات  جميع  إحضار 

 . فيروسات 

االختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع   .3

 بعض التخصصات.

 الحضور قبل موعد االختبار بساعة كاملة على األقل. .4

 يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خالل موقع التنسيق فقط.  .5

تنسيق إلجراء الكليات، ومسموح فقط دخول الطالب في اليوم الذي حدده موقع ال بدخول  ولياء األمورأل غير مسموح   .6

 االختبار. 

ممنوع نهائيًا تصوير االختبار ويعتبر الطالب غير الئق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره  .7

 بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.  
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 ون( ـ ص فن ـ ص ـخ ـ كليات الفنون اجلميلة )ت 

الجميلة تخصص   الفنون  بكلية  االلتحاق  أهدافك وميولك  كانت  إذا  الطالب:  النجاح  "فنون"عزيزي  ، فالبد من 

 ا ومهاريً   ا،فكريً   معرفيا، واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الفنون

تنظيم األفكار  على    ة قدرالعلى التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك  تك  قياس قدركما يسعى إلى  ،  

 . واألشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على اإلبداع والتخيل

 :كالتالي  ماوه  تأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون" في جزأين رئيسينو

: االختبار املعريف: )من   •  درجة(   30أوالا

صباًحا، وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد   10دقيقة( ويبدأ الساعة    60زمن االختبار المعرفي ) -1

 نهائيًا وأيًا كان السبب.

 صواب وخطأ(.سؤال   30سؤال اختيار إجابة وحيدة +  15سؤال ) 45يتكون االختبار المعرفي من  -2

 درجة. 30اجمالي درجات االختبار المعرفي = 

ا: االختبار   •
ا
 :  املهارى ثاني

وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا    صباًحا  11.15دقيقة( ويبدأ الساعة    150)  المهارىزمن االختبار   -1

 الموعد نهائيا وايا كان السبب.

 ( سؤال مهاري )الرسم + التصميم االبتكاري(. 2إلى عدد ) المهارىينقسم االختبار  -2

 درجة(   40الرسم: )من    سؤال  - أ 

البيئة المحيطة ومظاهر الحياة  موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن   

المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقالم الرصاص ذات درجات الظالل المختلفة والظل والنور وهو مهم جدًا في إظهار 

  الشكل.
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       درجة(   30التصميم االبتكاري: )من    سؤال  -ب  

واألشكال واالبتكار في التصميم المطلوب مع استخدام  موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم األفكار  

 سم. 20× 15في مساحة  األلوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو اإلثنين معًا

 األدوات املطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية االختبار: 

 أقالم الرصاص بدرجاتها المختلفة.  -1

 أقالم الفلوماستر.  -2

 ألوان خشبية.  -3

 )مسطرة، مثلث، برجل(.أدوات هندسية  -4

 ممحاة رصاص )أستيكة(.  -5

 سم الستعماله أسفل ورقة الرسم )اختياري(. 35×  25سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس   -6

 شروط النجاح: 

من إجمالي    %60شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة   •

 االختبارات )المعرفي + الرسم + التصميم االبتكاري(؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. درجات جميع  

 درجة.   100درجة من امجايل    60  ≤ يعترب الطالب الئق عند احلصول على  

 

 اجملاالت املعرفية الىت حيتاج اليها الطالب  
 

 مبادىء الرسم والتصميم  •

 مبادىء اللون  •

 مبادىء نظرية اللون  •

 المشكالت البيئة المعاصرةاهم  •
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 اهم االنجازات الحكومية   •

 اهم االنجازات الرياضية فى مصر •

 

الطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى للجامعات  ميكن لك كطالب ا 

 االختبار. ووزارة التعليم العايل والكلية قبل دخول  

 

 : واملهارية والفكرية   ة البصري   ك على تنمية قدرات ك  تساعد   والتي   لالسرتشاد   الروابط   بعض   ق مرف   

https://1art.fr.gd 

https://www.canva.com/learn/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/ 

https://99designs.com/blog/creative-inspiration/poster-design-ideas/ 

https://www.pinterest.com/canva/poster-designs/?lp=true 

https://www.designhill.com/poster-design-inspiration 

https://pikbest.com/templates 

https://www.tasmeemme.com/blog/186 

https://creativemarket.com/blog/logo-design-ideas 

  

https://1art.fr.gd/
https://www.canva.com/learn/25-ways-to-design-an-awesome-poster-and-create-a-buzz-for-your-next-event/
https://99designs.com/blog/creative-inspiration/poster-design-ideas/
https://www.pinterest.com/canva/poster-designs/?lp=true
https://www.designhill.com/poster-design-inspiration
https://pikbest.com/templates
https://www.tasmeemme.com/blog/186
https://creativemarket.com/blog/logo-design-ideas
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 ارة( ــ ص عم ـ ص ـخ ـ كليات الفنون اجلميلة )ت 

، فالبد من النجاح "عمارة "عزيزي الطالب: إذا كانت أهدافك وميولك االلتحاق بكلية الفنون الجميلة تخصص  

كما يسعى  ، تخصص العمارةواجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة 

الفنون الجميلة قسم    ات كلي إحدى  التصميم المعماري واإللمام بقواعد المنظور الالزمة لاللتحاق ب  ىعلتك  قياس قدرإلى  

 .عمارةال

 :كالتايل   ما وه رئيسني    جزأين " يف  عمارة اختبارات القدرات لكلية الفنون اجلميلة ختصص " تأتي  و  

: االختبار املعريف: )من    ( درجة   30أوالا

صباًحا، وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا   10دقيقة( ويبدأ الساعة   60زمن االختبار المعرفي )  -1

 .الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب 

 .(سؤال صواب وخطأ  30سؤال اختيار إجابة وحيدة +  15سؤال ) 45االختبار المعرفي من يتكون  -2

 .درجة  30امجايل درجات االختبار املعريف =  

ا: االختبار املهاري 
ا
  :ثاني

وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا  .صباًحا 11.15دقيقة( ويبدأ الساعة  150زمن االختبار المهاري ) -1

 .يًا وأيًا كان السبب الموعد نهائ

 ين  -2

 .( ( سؤال مهاري )الرسم المعماري + التشكيل واالبتكار2قسم االختبار المهاري إلى عدد ) -3
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 ( درجة   40الرسم املعماري: )من    سؤال   - أ 
موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل واخراج ورسم المنظور الحر ألحد الموضوعات التي  

حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر؛ وذلك باستخدام أقالم الرصاص ذات درجات تمر في  

الظالل المختلفة والظل والنور إلظهار المنظور وعناصره مع االهتمام بالنسب والمقياس في اخراج المنظور، مع إمكانية 

 استخدام بعض األدوات الهندسية البسيطة. 

       ( درجة   30التشكيل واالبتكار: )من    سؤال   - ب          

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على االبتكار والتشكيل باستخدام األشكال الهندسية، مع االلتزام بتوقيع  

القلم ، مستخدمًا  الظل والظالل وفق مصدر إضاءه يتم تحديده فيكل اختبار إلظهار كتل المجسمات والتشكيل المستنتج
 الرصاص بتدرجاته المختلفة لعمل التظليل المطلوب. 

 :األدوات املطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية االختبار 
 .أقالم الرصاص بدرجاتها المختلفة -1

 .( أدوات هندسية )مسطرة، مثلث، برجل -2

 ( . ممحاة رصاص )أستيكة -3

 .( الستعماله أسفل ورقة الرسم )اختياريسم 35×  25سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس   -4

 :شروط النجاح 

من   %60شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص عمارة حصول الطالب على نسبة  

إجمالي درجات جميع االختبارات )المعرفي + الرسم المعماري + التشكيل واالبتكار(؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله  

 .على الئق

o   درجة  100درجة من امجايل    60  ≤ يعترب الطالب الئق عند احلصول على. 

الطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى للجامعات  ميكن لك كطالب ا 

 االختبار. ووزارة التعليم العايل والكلية قبل دخول  
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 اداء  االمتحان   اهم اجملاالت املعرفية الىت جيب ان يطلع عليها الطالب قبل 

 لمتحف القومي للحضارة المصرية ا •

 واد الفن المصري التشكيلي المعاصر  ر •

 ائمة أكثر متاحف زيارة في العالم ق •

 بوابة وزارة السياحة واالثار المصرية  •

 : تساعد الطالب على تنمية قدراته املهارية والفكرية   والتي   لالسرتشاد   الروابط   بعض مرفق  

https://www.studentartguide.com/articles/one-point-perspective-drawing 

https://www.wikihow.com/Draw-Perspective 

https://www.instructables.com/id/How-to-Draw---Basic-Linear-Perspective/        

https://sha3rfnan.wixsite.com/sha3rfnan/artistseg 

https://nmec.gov.eg/ 

https://helloartsy.com/linear-perspective-drawing/ 

https://www.wikihow.com/Draw-Perspective 

https://www.instructables.com/id/How-to-Draw---Basic-Linear-Perspective/ 

  

https://www.studentartguide.com/articles/one-point-perspective-drawing
https://www.wikihow.com/Draw-Perspective
https://www.instructables.com/id/How-to-Draw---Basic-Linear-Perspective/
https://sha3rfnan.wixsite.com/sha3rfnan/artistseg
https://nmec.gov.eg/
https://helloartsy.com/linear-perspective-drawing/
https://www.wikihow.com/Draw-Perspective
https://www.instructables.com/id/How-to-Draw---Basic-Linear-Perspective/
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 كليات الفنون التطبيقية 

تقوم كليات الفنون التطبيقية كل عام بإجراء اختبارات القدرات للطالب الراغبين في التقدم لاللتحاق بها بهدف 

على الرسم ثالثي األبعاد، ومدى يم وقياس القدرة  ع والتنظيم الفكري إلنتاج التصمقياس قدرة الطالب على االبتكار واإلبدا

تخيله لألشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير  

الفنية الشخصية من تحقيق عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية للعمل  باإلضافة إلى مهارات التعبير  ،  عن ذلك

وتحقيق التوازن في توزيع العناصر وتوظيف الخطوط إلظهار األشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني واستخدام مؤثرات  

 .ين المساحة الكلية للعمل الفنيالظل والنور وتحقيق قواعد المنظور والتباعد بين األشياء والتناسب بين األشكال وب

 :كالتايل   ما وه تأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون التطبيقية يف جزأين رئيسني  و 

: االختبار املعريف: )من    (  درجة   30أوالا

صباًحا، وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا   10دقيقة( ويبدأ الساعة   60زمن االختبار المعرفي )  -1

 .نهائيًا وأيًا كان السبب الموعد 

 (.سؤال صواب وخطأ  25سؤال اختيار إجابة وحيدة +  20سؤال ) 45يتكون االختبار المعرفي من  -2

 درجة   30امجايل درجات االختبار املعريف =  

ا: االختبار املهاري 
ا
  :ثاني

وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا  .صباًحا 11.15دقيقة( ويبدأ الساعة  150) المهارىزمن االختبار  -1

 .الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب 

 ( سؤال مهاري )الرسم + التصميم االبتكاري(. 2إلى عدد ) المهارىينقسم االختبار  -2
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 درجة(   35الرسم: )من    سؤال  - أ 

الطالب على   قدرات  تقييم  إلى  يهدف  واحد  األبعاد وموضوع  ثالثي  الحر ألحد الرسم  المنظور  التخيل واخراج ورسم 

أقالم   باستخدام  وذلك  الحر؛  التعبير  في  الفنية  المهارات  إظهار  مع ضرورة  اليومية  حياته  في  تمر  التي  الموضوعات 

بالنسب والمقياس في الرصاص ذات درجات الظالل المختلفة والظل والنور إلظها ر المنظور وعناصره مع االهتمام 

 اخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض األدوات الهندسية البسيطة. 

       درجة(   35التصميم االبتكاري: )من    سؤال  -ب 

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية واإلبداعية وتنظيم العناصر وفقا لنسب 

جمالية محسوسة وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لونى مع القدرة على إظهار الفكرة 

العمل باستخدام األلوان باختالف خاماتها سواء ألوان األقالم    الرئيسية لموضوع التصميم بوضوح، ويتم تنفيذ وإخراج

الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المائية، وتتناول موضوعات التصميم وضع أفكار لتصميم ملصق إعالني أو إرشادي  أو 

ية أو رمز أو شعار  تصميم دعوة أو كارت تهنئة أو تصميم طابع بريد أو تصميم غالف كتاب أوعبوه أو منتج فنى أو ميدال

وغيرها من موضوعات التصميم ذات األغراض المختلفة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة  

 لموضوع التصميم ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.  

 

 إحضارها أثناء تأدية االختبار: األدوات املطلوب من الطالب  

 ( وممحاة.B,HBأقالم الرصاص ) -1

 سم.  50مسطرة  -2

 . والوان خشبية  أقالم الفلوماستر -3

 أدوات هندسية )مسطرة، مثلث، برجل(. -4

 ممحاة رصاص )أستيكة(.  -5

 سم الستعماله أسفل ورقة الرسم )اختياري(. 35×  25سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس   -6
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 شروط النجاح: 

من إجمالي    %60النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة    شروط •

 درجات جميع االختبارات )المعرفي + الرسم + التصميم االبتكاري(؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

o   درجة   100درجة من امجايل    60  ≤ يعترب الطالب الئق عند احلصول على . 

الطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى للجامعات  ميكن لك كطالب ا 

 االختبار. ووزارة التعليم العايل والكلية قبل دخول  

 : تساعد الطالب على تنمية قدراته املهارية والفكرية   والتي  لالسرتشاد  الروابط   بعضمرفق  

  الرسم بالقلم الرصاص ▪

 https://www.youtube.com/watch?v=vMr6eimcolc 

 https://www.youtube.com/watch?v=vvL4l4U4JaM 

 https://www.youtube.com/watch?v=ehFApHbtl4E 

 https://www.youtube.com/watch?v=GXeIf-fpawo 

 اللون   ▪

https://www.fwasl.com/colortheoryunderstanding/ 

 https://www.slideshare.net/attia6/ss-70424349 

 https://www.youtube.com/watch?v=iGhTM18RVbA 

 اسس التصميم  ▪

 https://www.bayt.com/ar/specialties/q/62727/ 

 https://sites.google.com/site/faniahgsqade/5553 

  mawdoo3.com هالفن التشكيلى ومدارس ▪

https://ar-ar.facebook.com/EhabsFinArts/ 

 فن الجرافيك ▪

 www.facebook.com/kawkab.zika 

https://www.youtube.com/watch?v=vMr6eimcolc
https://www.youtube.com/watch?v=vvL4l4U4JaM
https://www.youtube.com/watch?v=ehFApHbtl4E
https://www.youtube.com/watch?v=GXeIf-fpawo
https://www.fwasl.com/colortheoryunderstanding/
https://www.slideshare.net/attia6/ss-70424349
https://www.youtube.com/watch?v=iGhTM18RVbA
https://www.bayt.com/ar/specialties/q/62727/
https://sites.google.com/site/faniahgsqade/5553
https://ar-ar.facebook.com/EhabsFinArts/
http://www.facebook.com/kawkab.zika
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 الم ـ ات اإلع ــ كلي 

 ...  عزيزي الطالب والطالبة

إلعالم أمر كليات ااإلعالم أمر هام ولكن إلمامك بالحد األدنى بالقدرات التي تؤهلك لكليات  رغبتك في االلتحاق ب

 : لنعرف هام نسعى 

 .ن يلم باللغةأ جادتك للغة األجنبية باعتبار أن اإلعالمي المحترم البد وامدى  •

 .حولنامدى معرفتك بأوضاع بلدك والمنطقة التي تعيش فيها والعالم من  •

 .اإلعالممدى إلمامك ببعض المصطلحات والمعلومات في مجال   •

 لكي صيات اإلعالم في بلدكأهم شخ،  بلدكقنوات    ،بلدكتعرف صحف ومجالت وإذاعات    أنكثم نسعى أن نعرف  

 التعرف على سماتك الشخصية ومدى مناسبتها لمجال اإلعالم. ، ملم بثقافة وفنون بلدك ونجومهم أنكنتأكد 

 ...  عزيزي الطالب والطالبة

 كل الموضوعية واألمانة في التصحيح متوفرة. ▪

 ستدخل فيه غير متكرر. الذيتأكد أن االمتحان  ▪

 .ستمتحن فيه أسئلته تختلف عن اليوم التالي ولكنها ملتزمة بنفس القواعد السابقة الذيأي أن اليوم  ▪

 .  قرأا ؛فكر ▪

 .تقررقبل أن  استعد؛ ▪

الهدف من االختبارات هو اختيار الطالب الذين تؤهلهم قدراتهم ومعارفهم لدراسة اإلعالم بما يضمن لهم التفوق  

وهذه االختبارات ترشد الطالب إلى طريق التخصص   ،  عالمية المختلفةوتنمية المهارات الالزمة للعمل في المؤسسات اإل 

ا على اعتبارات ال تضمن له  الصحيح بناء على ما لديه من مهارات أو معارف وال يكون اختيار التخصص الدراسي مبنيً 

 .يريده الذيالنجاح أو التفوق في المجال  
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 :أساسية تتناول االختبارات قياس قدرات الطالب يف أربعة جماالت  
 املعلومات العامة   : أوالا 

بعض هذه   ،حصيلة المعارف العامة غير المتخصصة لدى الطالب التي تمكنهم من فهم العالم المحيط بهم  هي

 .المعلومات عامة ال ترتبط بدولة أو منطقة وبعضها يتعلق بمصر من حيث التاريخ والجغرافيا واألدب واألحداث الكبرى

  والعلماء،أسماء الكتاب    لمصر؟التقسيم اإلداري    النيل؟م عدد دول حوض  ك    الشمسية؟أمثلة: مم تتكون المجموعة  

ويمكن للطالب المجتهد أن يتوقع هذه النوعية من المعلومات بمراجعة الموسوعات والكتب   ،األعمال األدبية الكبرى ... الخ

امة سبق وأن درسها ومن أهم  وسوف يجد الطالب أن كثيرا من هذه المعلومات الع  ،العامة والمعارف العامة الضرورية

 الموضوعات التي يجب مراجعتها التالي: 

 االختراعات األبرز في تاريخ اإلعالم.  .1

 صحف وصحفيون وإعالميون بارزون في مصر والعالم. .2

 . وسينمائية شهيرةأعمال إذاعية وتليفزيونية   .3

 اإلعالم اإللكتروني. .4

 شبكات التواصل االجتماعي. .5

 مصر والعالم.  قنوات وبرامج تليفزيونية في  .6

 ووكاالت االنباء.  محطات إذاعية .7

 وظائف اإلعالم واإلعالن.  .8

 
ا
 مقاييس اختبارات شخصية:   ا: ثاني

االختبارات النفسية واالجتماعية ال تحتاج أي استعداد وإنما يتعين على الطالب فهم األسئلة جيدًا والتثبت من مدى  

 انطباقها عليهم. 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
ا
 اللغة اإلجنليزية   ا: ثالث

درسه  هي سابقً   اأسئلة مما  اإلنجليزية  اللغة  مقررات  في  اللغة الطالب  في  الطالب  مهارات  تكشف عن  بحيث  ا 

اللغة   درسه في مقررات  وأن  ما سبق  يراجع  أن  للطالب  ويمكن  الصحيحة.  الكتابة  أو  التعبير  وقدرته على  اإلنجليزية 

 .اإلنجليزية

 
ا
 املعلومات اإلعالمية   ا: رابع

مشاهدة   هي أو  للصحف  قراءته  مدى  حول  بسيطة  معلومات  وهى  اإلعالم  وسائل  دراسة  يريد  لطالب  الزمة 

وجميع أسئلة هذه الفئة    ،التلفزيون أو االستماع إلى الراديو أو مشاهدة أفالم السينما أو استخدام مواقع التواصل االجتماعي

برامج واألفالم والشخصيات والمخرجين والممثلين بحيث يكون  من المعلومات متعلقة بوسائل اإلعالم والسينما من حيث ال

لدراسة اإلعالم وكتابها    ،الطالب مؤهال  بدراسة الصحف والمجالت  النوعية من األسئلة  يتوقع هذه  أن  للطالب  ويمكن 

 .وملكيتها وكذلك محطات وقنوات الراديو والتلفزيون وأشهر أعمالها

وفر لديك من كتب أو مراجع ويمكنك أيضا الحوار مع من هم أعلى منك حاول قبل االختبار أن تراجع ما هو مت

 .ثقافة ودعهم يختبرون معلوماتك ويصححون ما لديك

 زمن االختبار: خامسا:  

وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا   ص( 10.30ونصف )يبدأ االختبار الساعة    ةساع

 كان السبب. 

 شروط النجاح: سادسا:  
 ؛ من إجمالي درجات االختبار  %60  حصول الطالب على نسبة  قدرات كليات اإلعالم  شروط النجاح في اختبار

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 االختبار: عدد أسئلة  سابعا:  

 أسئلة الصواب والخطأ(.سؤال  40أسئلة اختيار إجابة وحيدة + سؤال  20سؤال ) 60يشمل االختبار  •

 

 درجة.   60درجة من امجايل    36  ≤ يعترب الطالب الئق عند احلصول على  

الطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى للجامعات  ميكن لك كطالب ا 

 االختبار. ووزارة التعليم العايل والكلية قبل دخول  

 اهم اجملاالت املعرفية الىت جيب على الطالب االطالع عليها قبل اختبار القدرات 
  موقع الهيئة العامة لالستعالمات  •

  لتنظيم االعالمموقع المجلس االعلى  •

  موقع وكالة انباء ا ش ا •

  مواقع الصحف القومية •

  العالمية   مواقع الشبكات التليفزيونية •

 موقع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  •

 ل االعالم التقليدية والرقمية الجديدة ئوسا •

 تكنولوجيا االتصال   •

 الفنون السينما ، الموسيقى المسرح  •

 االتصال والتواصل مهارات  •

 : والفكرية املعرفية  تساعد الطالب على تنمية قدراته ا   والتي   لالسرتشاد   مرفق بعض الروابط 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english 

https://www.englishtestsonline.com 

https://www.cambridgeenglish.org/learning-english
https://www.englishtestsonline.com/
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 /  املعاهد الفنية للتمريض   كليات التمريض 

، فالبد من النجاح التمريض أو المعاهد الفنية للتمريض عزيزي الطالب: إذا كانت أهدافك وميولك االلتحاق بكلية 

القدرات لهذا التخصص  يتم  الدقيق، و  واجتياز اختبار  الثانوية العامة اهي اختبارات  لراغبين في  تطبيقها على خريجي 

من حيث   ؛ن يتحلى بها طالب التمريض أتوافر المواصفات التي يجب  مدى  لتحديد    االلتحاق بالكليات ومعاهد التمريض 

مع المرضي نجليزية(، الحالة النفسية السوية التي تساعده على التعامل  إل)اوالمعاهد  الكليات  في  لتي يتم التدريس بها  اللغة ا

متكاملة وتحليلها    والفئات المجتمعية في ظروف مختلفة، التفكير الناقد الذي يساعد الطالب علي دراسة المواقف كصورة

ويأتي اختبار القدرات  ،  عباء والمواقف المختلفةية التي تعين الطالب على تحمل األيضا الصفات الجسمانوأ  ،بطريقة نقدية

  :كالتالي  يوهلكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض في أربعة مجاالت رئيسية 

: اختبار   •  درجة(   25)     : اللغة اإلجنليزية أوالا
 . وقواعدهاتطبيق على استخدام اللغة   اللغات تعتبرأسئلة  ▪

 العامة.الحياتية والموضوعات في العديد من تتنوع أسئلة اللغة  ▪

 

ا:   •
ا
      درجة(   25)  : التفكري الناقد اختبار  ثاني

 األسئلة باللغة العربية.  ▪

 .بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض أسئلة مرتبطة  ▪

 

ا  •
ا
      درجة(   25)   : السمات الشخصية : اختبار  ثالث

 األسئلة باللغة العربية.  ▪

على التعامل مع المرضي والفئات المجتمعية في    النفسية التي تساعد الحالة  بتقييم  مجموعة أسئلة خاصة   ▪

 . ظروف مختلفة
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

ا  •
ا
       درجة(   25)   : ملقابلة الشخصية : ا رابع

 تتم المقابلة مع لجان متخصصة في مجال التمريض.  ▪

 تقيس المقابلة عدة جوانب وهي كالتالي:  ▪

 المظهر العام. .أ

 مهارات التواصل. .ب 

 المهارات الذهنية. .ج

 السمات الشخصية  . د 

 زمن االختبار: خامسا:   •

ثم يليه االختبار ،  25مع لجنة )ثالثية أو خماسية أو سباعية( ووضع درجة من    يبدأ االختبار بالمقابلة الشخصية

وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا    (الواحدة ظهًرا)يبدأ االختبار الساعة  ة ونصف  ساعالمعرفي ومدته  

 الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.  

 : شروط النجاح سادسا:   •

االختبار  من إجمالي درجات    %60حصول الطالب على نسبة  قدرات كليات التمريض    شروط النجاح في اختبار

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق.  والمقابلة الشخصية؛

 عدد أسئلة االختبار: سابعا:   •

 طأ(سؤال )أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخ  75يشمل االختبار المعرفي  •

  ( سؤال صواب وخطأ 45وعدد )، إجابة وحيدة  من متعدد  ( سؤال اختيار30يشمل االختبار عدد ) •

 درجة.  75   بإجمالي
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 : التسجيل الختبارات القدرات لكليات التمريض أو املعاهد الفنية للتمريض ثامنا:   •
التسجيل لكل من كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض على موقع التنسيق يعتبر تسجيل واحد فقط وبمقابل 

عامة وقواعد التنسيق  مادي يتم دفعه مره واحدة فقط، ومن يحصل على تقدير )الئق( يمكنه وفق مجموع الثانوية ال

 . اإللتحاق بكليات التمريض أو المعاهد الفنية للتمريض 

 

الطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى للجامعات  ميكن لك كطالب ا 

 االختبار. ووزارة التعليم العايل والكلية قبل دخول  

 
 اهم اجملاالت املعرفية الىت جيب على الطالب االطالع عليها قبل اختبار القدرات 

 

  اللغة االنجليزية •

 اخالقيات المهنة  •

 االحياء   -العلوم •

  مهارات التواصل •

 السمات الشخصية  •

 الثقافة العامة  •
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 كليات الرتبية الفنية واقسام الرتبية الفنية بكليات الرتبية النوعية   –  الرتبية الفنية 

جتياز اختبارات القدرات لهذا  ا، فالبد من    التربية الفنية  بتخصص إذا كانت أهدافك وميولك واهتمامك االلتحاق  

  النوعية كليات التربية والتربية  التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الفنون بكليات التربية الفنية و

  الفن   لتعلم  واستعدادك  إمكانياتك  على  التعرفإلى    لتخصص التربية الفنيةاختبارات القدرات  تخصص تربية فنية، وتهدف  

  إمكانية   على   وقدراتك  االبتكاري،  والتصميم   ،(الرسم)  الفني  التعبير  من  كل  في  الفني  داءاأل  خالل  من  الفنية،  والتربية

  واألشكال   العناصر  رسم  على  قدرتك  وكذا  ،(اللون  -  والنور  الظل  -  الشكل  -  الخط  -  النقطة)  التشكيلي  الفن  عناصر  توظيف

  اليومية،   حياتنا  واقع   من  تُستمد   الموضوعات   وهذه  جمالية،  وزخرفية  تعبيرية  موضوعات   في  وتوظيفها  مبسطة  بطريقة

 :   يلي ما خالل من

 :كالتايل  ما وه تأتي اختبارات القدرات يف ختصص الرتبية الفنية يف جزأين رئيسني  و 
: االختبار املعريف: )من    ( درجة   30أوالا

االختبار بعد هذا  صباًحا، وال يحق ألي طالب دخول  10دقيقة( ويبدأ الساعة   60زمن االختبار المعرفي )  -1

 .الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب 

 ( سؤال صواب وخطأ  25سؤال اختيار إجابة وحيدة +  20سؤال ) 45يتكون االختبار المعرفي من  -2

 درجة.   30امجايل درجات االختبار املعريف =  

ا: االختبار  
ا
  :املهارى ثاني

، وال يحق ألي طالب دخول االختبار ، صباًحا 11.15دقيقة( ويبدأ الساعة  150) المهارىزمن االختبار  -1

 بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب 

 ( سؤال مهاري )الرسم + التصميم االبتكاري( 2إلى عدد ) المهارىينقسم االختبار  -2
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 ( درجة   40الرسم: )من    سؤال  - أ 

األحداث الجارية  ية في التعبير الفني عن المشاريع القومية الهامة ويهدف إلى التعرف على قدرة الطالب ومهاراته الفن 

المحلية والعالمية، جمال الطبيعة المصرية والمواقع األثرية والسياحية في مختلف ربوع مصر، المهن والحرف اليدوية  

 -ت )الصناعية والشعبية في مختلف محافظات مصر، التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية في جميع المجاال

والتنسيق الحضاري للمدن .... إلخ(، المناسبات واألعياد الوطنية،   -االقتصادية  –المعمارية   -التكنولوجية  -الزراعية 

واألحداث الرياضية ومحاربة اإلرهاب ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع من خالل طرح حلول بنائية لتكوينات 

متنوعة بفكر الطالب في المحيط البيئي من خالل تكوينات وعناصر وتأثيرها المباشر على رؤية  ومساحات افتراضية 

  HB , 2B , 3B التكوين وذلك باستخدام أقالم الرصاص ذات الدرجات الظالل والنور )الفاتح والغامق( المختلفة مثل

العناصر المختارة، كذلك مراعاة الدقة في لما لها من أهمية في إظهار الظالل والنور مع مراعاة النسب بين أحجام 

 . التنفيذ واألداء والتكوينات والنظافة العامة لورقة الرسم والذي يتم عليهم تقييم العمل الفني

 

       ( درجة   30التصميم االبتكاري: )من    سؤال  -ب

والذي تم وضعه لقياس قدرة الطالب على تنظيم األفكار والعناصر الفنية في المساحة المحددة للتصميم بحيث تحقق هدف 

التصــميم وموضــوعه ســواء كان ملصــق إعالني أو طابع بريد أو غالف كتالوج أو غالف كتاب أو كارت إهداء أو ..... 

ــيطة تعتمد   .الخ ــع فكرة بس ــميم االبتكاري هو وض ــر  والتص ــوم المعبرة عن الفكرة واختيار العناص ــتخدام الرس على اس

ــبة   ــبة وتناســق الخطوط والمســاحات واألشــكال للتعبير عن الفكرة المناس المالئمة للتصــميم مع اســتخدام األلوان المناس

ــ ــميم، مع مراعاة التوافق اللوني المناس ــر المختارة للتص ــميم من توافق واتزان بين العناص ــواء لتحقيق قواعد التص ب س

باسـتخدام األقالم الخشـبية أو الفلومسـتر أو غيرها حسـب األلوان المتاحة لديك، ويمكن التصـفح عن طريق موقع جوجل  

  Logo Design – Poster Design بالبحث عن تصميمات أغلفة الكتب وتصميم الميداليات و 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 :األدوات املطلوب من الطالب إحضارها أثناء تأدية االختبار 

 .الرصاص بدرجاتها المختلفةأقالم  -1

 .أقالم الفلوماستر -2

 .ألوان خشبية -3

 (.أدوات هندسية )مسطرة، مثلث، برجل -4

 (. ممحاة رصاص )أستيكة -5

 .(سم الستعماله أسفل ورقة الرسم )اختياري35×  25سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس   -6

 :شروط النجاح 

 فنون  الفنية واقسام التربية الفنية بكليات التربية النوعية تخصص التربية قدرات كليات  شروط النجاح في اختبار

من إجمالي درجات جميع االختبارات )المعرفي + الرسم + التصميم االبتكاري(؛  %60حصول الطالب على نسبة  

 .كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق

o   درجة.   100درجة من امجايل    60  ≤ يعترب الطالب الئق عند احلصول على 

الطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى للجامعات ووزارة  ميكن لك كطالب ا 

 االختبار. التعليم العايل والكلية قبل دخول  

 االطالع عليها قبل اجراء االختبارات اهم اجملاالت املعرفية الىت جيب على الطالب  

 التصميم اسس مبادىء  •

 اساسيات الرسم الصحيحة  •

 اساسيات تعلم التشريح للرسامين  •

 اساسيات الرسم للمبتدئين  •
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 تعليم اساسيات رسم المنظور المعماري •

 : واملهارية والفكرية   ة تساعد الطالب على تنمية قدراته البصري   والتي  لالسرتشاد  الروابط   بعضمرفق  

https://youtu.be/orzz8uKljcc 

https://www.magltk.com/10-lessons-learn-drawing/ 

https://youtu.be/0xRZ0yfOONM 

https://youtu.be/yIBgJgBvga8 

https://youtu.be/W6DorjgCofY 

https://youtu.be/ZkrsVoCGXD8 

https://youtu.be/PbjeM-pKYIQ 

https://youtu.be/BjmW9ksJ0dQ 

https://youtu.be/Zks0LpfocSw 

https://youtu.be/QaqXnP-yP3c 

https://www.tasmeemme.com/ 

  

https://youtu.be/orzz8uKljcc
https://www.magltk.com/10-lessons-learn-drawing/
https://youtu.be/0xRZ0yfOONM
https://youtu.be/yIBgJgBvga8
https://youtu.be/W6DorjgCofY
https://youtu.be/ZkrsVoCGXD8
https://youtu.be/PbjeM-pKYIQ
https://youtu.be/BjmW9ksJ0dQ
https://youtu.be/Zks0LpfocSw
https://youtu.be/QaqXnP-yP3c
https://www.tasmeemme.com/


  

 

2202حقوق الملكية الفكرية  ©المركز القومي للتعلم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات  23  
 

 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 الرتبية املوسيقية واقسام الرتبية املوسيقية بكليات الرتبية النوعية   ة كلي   –   الرتبية املوسيقية 

بإحدى كليات    عزيزي الطالب: إذا كانت أهدافك وميولك االلتحاق بكلية التربية الموسيقية أو تخصص الموسيقى

التربية النوعية القدرات لهذا التخصص، وهي اختبالتربية أو  تقيس ، فالبد من النجاح واجتياز اختبارات  ارات بسيطة 

 .استعدادك لدراسة الموسيقى

 اهلدف من اختبارات القدرات لكليات الرتبية املوسيقية: 
جزأين   قياس قدرة الطالب ومهارته الموسيقية من خالل مجموعة متنوعة من االختبارات والتي تم تصنيفها إلى

  

: االختبار املعريف: )من    ( درجة   30أوالا

صباًحا، وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد  10دقيقة( ويبدأ الساعة   60المعرفي ) زمن االختبار  -1

 .نهائيًا وأيًا كان السبب 

 .(سؤال صواب وخطأ  30سؤال اختيار إجابة وحيدة +  30سؤال ) 60يتكون االختبار المعرفي من  -2

 

 درجة.   30امجايل درجات االختبار املعريف =  

ا: االختبار  
ا
 ( درجة   70: )من  )املقابلة الشخصية(   املهارى ثاني

تبدأ االختبارات المهارية بعد أداء االختبار المعرفي مع االلتزام بتطبيق االختبار الذي تم الحصول عليه من المجلس 

 :إلى التالي المهارىاألعلى للجامعات، وينقسم االختبار 

 درجات  10               غناء حر  -1

 درجة  40   نماذج لحنية(  4أداء ) الجانب اللحني  -2

 درجة  20   نماذج إيقاعية(   4)أداء     الجانب اإليقاعي  -3
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 زمن االختبار: ثالثا:  

ا. 10زمن اختبار الطالب الواحد يف املقابلة الشخصية )  متوسط •
ا
 ( دقائق تقريب

 شروط النجاح: 
من إجمالي درجات جميع   %60شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 

 .االختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق

 .درجة   100درجة من امجايل    60  ≤يعترب الطالب الئق عند احلصول على 

 

 :الضوابط العامة الواجب االلتزام بها أثناء املقابلة الشخصية

 ( .ضرورة أن يكون أحد أعضاء لجنة االختبار عضو هيئة تدريس تخصص تدريب سمع )صولفيج -1

( وتكون جيدة التهوية مع توفير المراوح  4/4) 2م 16تجرى االختبارات في قاعات ال تقل مساحتها عن  -2

 .الكهربية لتجديد الهواء

متر( من أعضاء لجنة االختبار، مع مراعاة االجراءات 2يقف الطالب الممتحن على بعد مناسب )ال يقل عن   -3

 .االحترازية

 .ات قبل وبعد االختبارتوفير المطهرات الالزمة لتطهير القاع  -4

يلتزم الطالب الممتحن باإلجراءات االحترازية بارتداء الكمامة واستخدام أدواته الخاصة أثناء اختبار القدرة   -5

 .( اإليقاعية )أداة للنقر على المنضدة

الطالب إذا تعذر على الطالب ترديد النغمات المسموعة من البيانو يجوز أن يؤديها الممتحن بصوته ويطلب من  -6

 .محاكاته

 .يراعى أن يكون امتحان القدرة اللحنية بكل أسئلته في إطار المنطقة الوسطى والتي تناسب أغلب الطالب  -7



  

 

2202حقوق الملكية الفكرية  ©المركز القومي للتعلم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات  25  
 

 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

في حالة عدم استيفاء المتقدم للمعايير األساسية يعتبر غير الئق ويجب على اللجنة توضيح السبب بالتفصيل   -8

االختبار الموسيقى )الغناء الحر والجانبين اللحني   والتوقيع عليه مع وجوب استكمال الطالب لباقي بنود 

 .( واإليقاعي

 .ضرورة االلتزام بالنموذج المحدد لالختبار المقدم من اللجنة العليا للقدرات بالمجلس األعلى للجامعات  -9

 

 اجراء االختبار الت املعرفية الىت جيب على الطالب االطالع عليها قبل  ا اهم اجمل 
 

 الموسيقي نبذة عن  •

 تعريف الموسيقي  •

 عناصر الموسيقى االربعة  •

 كتاب الموسيقى والرسم للكاتب فوزى كريم   •

 عناصر تكوين الموسيقى والغناء  •

 

الطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى للجامعات  ميكن لك كطالب ا 

 االختبار. ووزارة التعليم العايل والكلية قبل دخول  
 

 تساعد الطالب على تنمية قدراته املهارية والفكرية   والتي   لالسرتشاد   مرفق بعض الروابط 

 

https://www.feedo.net/LifeStyle/Arts/Music/Music.htm 

https://sites.google.com/site/classicarabmusic/composers 

https://sites.google.com/site/classicarabmusic/history/20th_century_music 

 

 

https://www.feedo.net/LifeStyle/Arts/Music/Music.htm
https://sites.google.com/site/classicarabmusic/composers
https://sites.google.com/site/classicarabmusic/history/20th_century_music


  

 

2202حقوق الملكية الفكرية  ©المركز القومي للتعلم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات  26  
 

 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 التعليم الصناعي وكليات التكنولوجيا و   التكنولوجية   اجلامعات 

تمامها كخطوة نحو المستقبل لتوفير التعليم التكنولوجي هو مسار جديد للتعليم في مصر أولته الدولة المصرية اه

الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمنافسة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، وكما تعلم  

إلضافة  يقره مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي با   الذيعزيزي الطالب أن القبول بالجامعات التكنولوجية يخضع للتنسيق  

لمستوى الطالب في المعارف األساسية لما تم دراسته ويهدف اختبار القدرات إلى قياس  ،قدرات اختبار شرط اجتياز إلى 

 الجامعي )الثانوي العام أو الثانوي الفني(.  لفي مرحلة التعليم ما قب

 

   :كالتايل   ي وه ويأتي اختبار القدرات للجامعات التكنولوجية يف ثالثة جماالت رئيسية  

: اختبار   •      : اللغة اإلجنليزية أوالا
ا وكذلك األزمنة في نطاق دراسة الطالب المصطلحات األكثر استخدامً   ،أدوات الربط  ،تشمل حروف الجر ▪

 الجامعي. لفي مرحلة التعليم ما قب

 العامة.الحياتية والموضوعات في العديد من تتنوع أسئلة اللغة  ▪

ا:   •
ا
       : احلاسب اآليل اختبار  ثاني

 . windows 7 _ windows 10 التشغيلأنظمة  .1

 بجميع إصداراته. Microsoft word برنامج محرر النصوص  .2

 بجميع إصداراته. Microsoft Excel برنامج الجداول الحسابية .3

 بجميع إصداراته.  Microsoft power point العروض التقديميةبرنامج  .4

 بجميع إصداراته. Microsoft Access البيانات برنامج قواعد  .5

 أنواعها. شبكات الحاسب اآللي بمختلف  .6

 اإلنترنت والبريد اإللكتروني وبرامج مستعرضات اإلنترنت. .7

 اآللي.تكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب  .8

 الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية للمرحلة الثانوية. اآلليمقررات ومناهج الحاسب  .9



  

 

2202حقوق الملكية الفكرية  ©المركز القومي للتعلم اإللكتروني بالمجلس األعلى للجامعات  27  
 

 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

ا  •
ا
       : الرياضيات : اختبار  ثالث
 النهايات ومبادئ التفاضل و التكامل. .1

 والجذور قواعد األسس  .2

 ( واالتحاد والتقاطع والفرقالمجموعات )طريقة السرد  .3

شبة المنحرف    –المعين    –المثلث    –المستطيل    –المربع    - خصائص األشكال الهندسية )متوازي األضالع   .4

 الدائرة( -

 .الدائرة( -شبة المنحرف  –المعين   –المثلث  –المستطيل   –من )المربع  ومساحة كلمحيط  .5

 . في األشكال السابقة والعالقة بينهاأنواع الزوايا  .6

 .والفردية والزوجية والمتناقصة واألعداد األولية واألنماط المتزايدةالمتتابعات  .7

 . ىحل المعادالت من الدرجة األول .8

 . والتناسب النسبة  .9

 .تقيم مع الدائرةعالقة الخط المس .10

 .متوسط مجموعة من األعداد  .11

 .وجمع وطرح وقسمة الكسورضرب  .12

 . النسبة المئوية .13

 زمن االختبار: :  رابعا  •

الموعد   ص( 10.30)يبدأ االختبار الساعة    ة واحدةساع • بعد هذا  وال يحق ألي طالب دخول االختبار 

 نهائيًا وأيًا كان السبب.

 شروط النجاح: :  خامسا  •
نسبة   • الطالب على  التكنولوجية حصول  الجامعات  قدرات  اختبار  في  النجاح  إجمالي    % 60شروط  من 

 .درجات جميع االختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق

o   درجة   50درجة من امجايل    30  ≤ يعترب الطالب الئق عند احلصول على. 
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 عدد أسئلة االختبار: :  سادسا  •
 .( سؤال )أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ 50يشمل االختبار   •

 

 درجة.   50امجايل درجات االختبار املعريف =  
 

 
اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى للجامعات ووزارة    املصادر توجيه الطالب لالطالع على بعض  

 التعليم العايل والكلية قبل دخول االختبار. 

 كما يمكنك البحث في محركات البحث مثل جوجل علي المصادر المعرفية التالية  ▪

• Basics of English Grammar: A Short Grammar Book. 

• Oxford Guide to English Grammar. Books.  

• Technical English Vocabulary and Grammar. Books.   
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 املنصورة   جامعة   –  النوعية   الرتبية   كلية   - املسرح الرتبوي 

قسم المسرح التربوي،   –التربية النوعية بالمنصورة  عزيزي الطالب: إذا كانت أهدافك وميولك االلتحاق بكلية  

فال بد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة المسرح 

 .التربوي

 :الرتبوي   املسرح   قسم   -اهلدف من اختبارات القدرات بكلية الرتبية النوعية باملنصورة  
قياس قدرة الطالب ومهارته الخاصة بالمسرح عامة والمسرح التربوي خاصة من خالل اختبار معرفي يقيس  

  :المعلومات العامة في التخصص، ويمكن االطالع والقراءة في المجاالت التالية 

 سرحية وأنواعها وعناصر البناء الدرامي. الدراما الم .1

 ووظائف. المخرج المسرحي مهام  .2

 والتطور. المسرح المدرسي والتعليمي النشأة   -الديكور المسرحي فنونه ومكمالته .3

 المسرحية. فنون اإلضاءة  .4

 مراجعة أساطير الحب والجمال عند اليونان.  .5

 المسرحية. مراجعة تاريخ المسرح والدراما والتمثيل والفنون  .6

 مراجعة علم المسرحية.  .7

 مراجعة كتب اللغة العربية للصف األول والثاني والثالث الثانوي.   .8

 رواد القصة القصيرة في مصر من على جوجل.   .9

 رواد الرواية في مصر من على جوجل.  .10

 

   :كالتايل   ي وه ويأتي اختبار القدرات لتخصص املسرح الرتبوي يف أربعة جماالت رئيسية  
 أواًل: اختبار المعلومات العامة.   

 ثانيًا: اختبار معلومات عن األدب.

 ثالثًا: اختبار معلومات عن األدب العالمي.

 المسرح والسينما واإلذاعة والتليفزيون.  معلومات عنرابعًا: اختبار 
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 زمن االختبار: 
 وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.   ص(10.30)يبدأ االختبار الساعة    ة واحدةساع

 شروط النجاح: 
من إجمالي درجات  %60 حصول الطالب على نسبةقدرات تخصص المسرح التربوي  شروط النجاح في اختبار

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق.  ؛االختبار

 لة االختبار: عدد أسئ 

 ( سؤال )أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ 60يشمل االختبار  

 

 درجة.   60امجايل درجات االختبار املعريف =  
 

الطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى للجامعات  ميكن لك كطالب ا 

 االختبار. ووزارة التعليم العايل والكلية قبل دخول  

 

 بعض املواقع اإللكرتونية التي ميكن أن تساعدك يف االطالع على املعلومات العامة يف التخصص: 
https://masrahy.ucoz.com/publ/5 

http://femu.yoo7.com/t11-topic 

http://maleka-al-yeman.yoo7.com/t194-topic 

http://tala2e3.ahlamontada.com/t8-topic 

https://masrahy.ucoz.com/publ/5
http://femu.yoo7.com/t11-topic
http://maleka-al-yeman.yoo7.com/t194-topic
http://tala2e3.ahlamontada.com/t8-topic
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 الرتبية الرياضية 

عزيزي الطالب: إذا كانت أهدافك وميولك االلتحاق بكلية التربية الرياضية، فال بد من النجاح واجتياز اختبارات  

 طة تقيس استعدادك لدراسة التربية الرياضية. القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسي

 اهلدف من اختبارات القدرات لكليات الرتبية الرياضية: 
قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في االختبارات البدنية والمهارة، من خالل مجموعة من  

 االختبارات وهي كالتالي: 

 

 اوال: تعليمات عامة 

 : الختبار القدرات ول  اليوم األ 
 الرسوم. تسجيل بيانات الطالب / الطالبة وتسديد  -1

 االختبارات.  ألداءكفاءة الطالب / الطالبة    متخصصون(، إلثبات به اطباء    )يقومعلى القلب    المبدئي  الطبيالكشف   -2

 االعتبار:  فيقياس الطول والوزن مع الوضع  -3

 . سم 165ال يقل طول الطالب عن  أ .أ

   .سم 155الطالبة عن  ال يقل طول أ .ب 

 ( . درجة  30االختبار المعرفي: )من  -4

 .دقيقة  60زمن االختبار   ▪

وال يحق ألي طالب دخول االمتحان بعد هذا الوقت    .ظهًرا  12موعد تطبيق االختبار على الطالب الساعة  ▪

 وأيا كان السبب. 
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 .(والخطأسؤال )أسئلة اختيار إجابة وحيدة + أسئلة الصواب  45يشمل االختبار   ▪

 درجة.   30امجايل درجات االختبار املعريف =  
 

 : الختبار القدرات )مهاري وبدني(   الثاني اليوم  

 . و غير الئقألنتيجة الئق ويتم فيه الكشف عن العيوب وانحرافات القوام وتسجل ا القوام:اختبار  ▪

  –المعلومات  –الشخصية   –المظهر   –الصوت  –السمع  – )النطق :ويالحظ فيه سالمة الشخصياالختبار  ▪

 و غير الئق. أ وتسجل النتيجة الئق  االتجاهات(

  :درجة( 28)وتقدر درجة المهارة من  اختبار المهارة الرياضية: ▪

o  م    800م عدو،    100و الطالبة وال يدخل فيه  أيختاره الطالب   رياضينشاط  أي فيويكون االختبار

 الختبار مهارة العاب القوى.   م جرى للطالبات   600 عدو،م   50و ، أجرى للطالب 

 

 ( درجة   42":  )  االختبارات الرياضية اليوم الثالث الختبار القدرات:  

 .ت بنجاح ختبارااالتتم االختبارات الرياضية للطالب / الطالبات الذين اجتازوا  ▪

 .فأكثر  %60نجاح   الرياضي والمهارة مًعا بنسبة نجاح الطالب / الطالبة اجتياز االختبارليشترط  ▪
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 درجة(   42) للبنني:  االختبارات الرياضية 
 

 االختبار االول: 
 درجات(  7)                  بالزمن متر( 100  )العدواختبار السرعة  

 : الثاني االختبار 
 ( ات درج 7)                  بالعدد   اختبار القوة )الشد على العقلة( 

 : الثالثاالختبار 
 ( ات درج  7) بال / سم      بالمسافة  اختبار قدرة القدمين )الوثب العريض من الثبات(  

 : الرابعاالختبار 
 ( ات درج  7)              بال/سم    اختبار المرونة )ثني الجذع ألسفل(  

 : اخلامساالختبار 
 درجات(  7)                  بالعدد   )انبطاح مائل من الوقوف( اختبار الرشاقة  

 االختبار السادس 
 درجات(  7)                  بالزمن م( 800اختبار التحمل )الجري  
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 درجة(    42) للبنات: االختبارات الرياضية 
 

 االختبار االول: 
 درجات(  7)                  بالزمن متر( 50  )العدواختبار السرعة  

 : الثاني االختبار 
 ( ات درج 7)                  بالعدد  قوائم(  5اختبار الرشاقة )الجري المتعرج بين   

 : الثالثاالختبار 
 ( ات درج  7) بال / سم      بالمسافة اختبار المرونة )ثنى الجذع أماًما أسفل( 

 : الرابعاالختبار 
 ( ات درج  7)              بال/سم    )الوثب العريض من الثبات( اختبار القدرة  

 : اخلامساالختبار 
 درجات(  7)                  بالعدد   اختبار القوة )الشد على العقلة أو المتوازيين( 

 االختبار السادس 
 درجات(  7)                  بالزمن م( 600اختبار التحمل )الجري  
 
 

 الرياضية املطلوبة لالختبارات: املالبس  

 مايوه.  –شراب قصير أبيض   –حذاء رياضي خفيف  - شورت   –مالبس الطالب )بنين(: فانلة دون أكمام   .1

 مايوه. - شراب قصير أبيض  –حذاء رياضي خفيف   –بنطلون تدريب  –بلوزة  :مالبس الطالبات )بنات(  .2

 Training Suit)يفضل حضور الطلبة والطالبات مرتدين بدلة التدريب ) .3
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 األوراق املطلوبة: 

أثناء   الطالب  على  لجنة    لكلية التقدمينبغي  إلى  شخصيا  يتوجه  أن  القدرات،  اختبار  ألداء  الرياضية  التربية 

 :ا، في تمام الساعة الثامنة صباًحا ومعه ما يلياالختبارات في التاريخ المحدد له الكترونيً 

 .قام بطبعها من الموقع التياسم الكلية المتقدم لها الختبارات القدرات  الطالب  تسجيلاإليصال الدال على  .1

 .سم6×  4 مقاس صور شخصية  6عدد  .2

 .أصل رقم الجلوس وصورة منه .3

 .الرقم القومي( )بطاقةصورة بطاقة الطالب الشخصية  .4

 شروط النجاح: 

من إجمالي درجات جميع االختبارات؛ كشرط   %60  شروط النجاح في االختبارات حصول الطالب على نسبة

 لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

 

 

 المعرفية التى يجب ان يطلع عليها الطالب قبل اجراء االختبار: اهم المجاالت 

 الثقافة الرياضية •
 أهمية الرياضة •
 تاريخ الرياضة •
 قوانين األلعاب الرياضية  •
 الرياضة والعلوم االخري  •
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 مع حتيات 

 اجمللس االعلي للجامعات 
 

 اللجنة العليا للقدرات 
 و

 مركز اخلدمات االلكرتونية واملعرفية

 


