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 االرشادات العامة 
: دور اجلامعة أثناء تنفيذ اختبارات القدرات بالكليات:    أوالا

 توفير أماكن واسعة تسع الطالب المتقدمين. متابعة الكليات في  .1
تطلبت الحاجة    إذادعم الجامعة للكليات التي تتطلب اختبارات قدرات بالموارد البشرية الالزمة من كليات أخرى   .2

 إلى ذلك. 
وأ .3 للطباعة  القدرات من أوراق  للكليات لشراء جميع مستلزمات اختبارات  المناسب  المادي  الدعم  راق  و توفير 

 بات.للرسم باألحجام المطلوبة لالختبار وغير ذلك من متطل
تشكيل لجان متابعة داخلية يرأسها نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب لمتابعة سير اختبارات القدرات   .4

، مع المتابعة اليومية لتلك اللجان  وضمان تطبيق كافة إجراءات الوقاية المطلوبة أثناء تنفيذ اختبارات القدرات 
 . بها على جميع الكليات التي يتم إجراء اختبارات قدرات 

الكلية   .5 يومًيا موقعة من عميد  القدرات  اختبارات  نتائج  والطالب  التعليم  لشئون  الجامعة  نائب رئيس  استالم 
 . ومطابقتها مع األعداد التي تم رفعها فعلًيا على موقع التنسيق  ورؤساء لجان الكنترول

اإللكت .6 الجامعة  موقع  على  التخصصات  بمختلف  القدرات  لطالب  خاص  إعالن  جميع  تثبيت  يوضح  روني 
القدرات من إحضار أدوات وعدم إحضار أي وسائل تكنولوجية كالموبايل  تعليمات إجراء الطالب الختبار 

  المهارى االختبار و في بعض التخصصات وخالفه والمعلومات الواجب مراجعتها والخاصة باالختبار المعرفي 
التزامه بجميع إجراءات ، وكيفية قبول الكلية دخول  في بعض التخصصات األخرى  الطالب بعد التأكد من 

 لكمامة مع تثبيت هذا اإلعالن طوال فترة تنفيذ اختبارات القدرات.ا ءالوقاية من ارتدا
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ا:  
ا
 دور الكليات أثناء تنفيذ اختبارات القدرات بالكليات:  ثاني

قاد اختبارات القدرات بوقت كافي  نظام التصحيح اإللكتروني يعتبر مسئولية كل جامعة وكلية في توفيره قبل انع  .1
 والتدريب على كيفية استخدامه، وممنوع منًعا باًتا التصحيح اليدوي. 

الخطاب الصادر من مكتب التنسيق والخاص بتوجيه الطالب للكلية بذات الجامعة إلجراء الكلية  ضرورة مراجعة   .2
 الكلية.اختبار القدرات والتأكد من تاريخ إجراء االختبار في 

غير مسموح نهائًيا نشر أي نتائج الختبارات القدرات بأي وسيلة رقمية أو غير الرقمية أو إعطاء أي إفادات  .3
 . ألي طالب بنتيجته، والنتيجة تعلن فقط للطالب من خالل موقع التنسيق

ى والخاصة بضمان  يمكن إلدارة الكلية تأجيل اختبار الطالب المسجل باستمارة التنسيق في حالة الضرورة القصو  .4
 تطبيق اإلجراءات الوقائية، مع مراعاة مواعيد غلق مكتب التنسيق لنظام تسجيل نتيجة الطالب.

 توفير جميع أوراق االختبار سواء المعرفي أو الرسم والتصميم وخالف ذلك من أدوات خاصة باختبارات القدرات.  .5
جميع إجراءات الوقاية التي تحددها الجامعة والتزام    مسئولية متابعةورئيس الكنترول  يتحمل عميد ووكالء الكلية   .6

جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بتلك اإلجراءات، واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية مع كل من  
 . الوقائية يخالف تلك اإلجراءات 

الكلية   .7 الكنترول  يتحمل عميد ووكالء  اخت ورئيس  تطبيق  إجراءات  التي  مسئولية متابعة جميع  القدرات  بارات 
 .  ورئيس كنترول حددتها اللجنة العليا للقدرات ويتم تسليمها رسمًيا لكل عميد 

الدخول للكلية نهائًيا وأن التعامل مع الطالب فقط، مع ترك جميع متعلقات الطالب ب عدم السماح ألولياء األمور   .8
 . مع ولي أمره أو بالطريقة التي يراها مناسبة

 .القدرات عدم إجراء أي دورات تدريبية داخل الكليات واالكتفاء فقط بتطبيق اختبارات  .9
ممنوع نهائًيا تصوير االختبار ويعتبر الطالب غير الئق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو   .10

 .  لة السماح بالتصويرمع مراقبي اللجنة في حا، مع ضرورة إجراء تحقيق رقمية نشره بأي وسيلة رقمية أو غير
وعلى كل    ختبارألسئلة االق  اور أيعتبر رئيس الكنترول مسئول مسئولية كاملة في عدم خروج أي طالب بأي   .11

 مدون عليها اسمه ورقم جلوسه. أوراق أسئلة االختبار طالب تسليم 
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 . جميع االختبارات من الدرجة الكلية ل %60 لنجاح في اختبارات القدرات بجميع التخصصات هيدرجة ا .12
االختبار   .13 بداية  موعد  قبل  اال  المظاريف  فتح  بعدم  االختبارات  على سرية  األكثر ساعبالمحافظة  على  تين 

 .لتصوير األوراق باألعداد المطلوبة فقط
ابة، مع  ضرورة توجيه وإرشاد الطالب على كيفية اإلجابة بشكل صحيح قبل استالمهم ألوراق األسئلة واإلج   .14

 التنبيه لزمن كل اختبار. 
توجيه الطالب نحو مراجعة الموقع الرسمي للمجلس األعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .15

 المتاحة عن اختبارات القدرات ًكال في تخصصه.  اإلرشادات العامةلمعرفة جميع 
تطبيق جميع قواعد الكنترول للبرامج األكاديمية على اختبارات القدرات وعدم تصحيح أي أوراق في وجود اسم    .16

 .خاصة بالكنترولتطبيق أرقام سرية لكل طالب و الطالب أو أي عالمات خاصة بالطالب 
 مسئولين مسئولية كاملة عن سرية االختبارات. ورؤساء الكنترول عمداء الكليات   .17
  جلس األعلى للجامعات نموذج إجابة إرشادي لجميع الكليات لضبط أوراق اإلجابة عليه وفق برنامج توفير الم .18

 المتوفر بكل كلية.  التصحيح اإللكتروني
إذا  .19 بها  االستعانة  يمكن  احتياطية  أساسية وأخرى  كلية أظرف  لكل عميد  للجامعات  األعلى  المجلس  تسليم 

س األعلى للجامعات قبل فتح أي مظروف إضافي لتحديد الظرف  تطلبت الضرورة ذلك مع ضرورة إبالغ المجل
 االحتياطي المطلوب فتحه مع تحديد أسباب فتح المظروف.

طبيق نموذجين األسئلة على الطالب في التخصصات التي بها اختبار معرفي على رئيس الكنترول التأكد من ت .20
 .منًعا للغش وليس نموذج واحد فقط

يتم ترك   ؛المظروف في اليوم المخصص له وفي حالة عدم إجراء اختبارات في أي يومااللتزام الكامل بفتح   .21
مظروف ذلك اليوم مغلق تمهيًدا الستالم المجلس األعلى للجامعات جميع المظاريف المغلقة من الكليات بعد 

 انتهاء جميع أيام اختبارات القدرات.
يجب إفادة المجلس األعلى للجامعات بذلك على البريد في حالة تحديد الكلية أيام محددة لتطبيق االختبارات   .22

 اإللكتروني أو جروب واتس آب المخصص لكل قطاع.
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التزام الكليات بمواعيد تنفيذ االختبارات المحددة بالدليل لكل قطاع وعدم تغييرها تحت أي ظرف إال بعد اخذ   .23
 موافقة من المجلس األعلى للجامعات.

 كليات التربية الرياضية. كليات التمريض و بإجراء المقابلة الشخصية فقط  .24
باختبارات القدرات  الخاصة  العامة    لوكالء الكليات ورؤساء الكنترول لإلرشادات السادة العمداء  يجب توجيه   .25

 والتي يتم توزيعها من خالل اللجنة العليا الختبارات القدرات.
القدرات مع ضرورة عدم وجود متخصصين منهم أثناء   اختبارات ان هيئة تدريس داخل لجتواجد أعضاء  يجب  .26

 .إجراء االختبار في نفس التخصص 
ق الرسم وختمها بأختام الكنترول وعدم  ايجب على كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والفنية بالجامعات توفير أور  .27

  طلب شرائها من الطالب.
لنتيجة يجب على المصحح ورئيس الكنترول أي تصحيح في درجات الطالب أو استخدام كوريكتور وتعديل ا .28

 التوقيع على هذا التعديل. 
التي تقع على عاتق الكلية  )فنون / عمارة / فنون تطبيقية / تربية فنية(  تصحيح جميع االختبارات الفنية  يجب   .29

جة مع توقيع كل عضو توقيع حي ووضع در   من خالل لجنة ثالثية يشكلها عميد الكلية لتوحيد معايير التقييم
 .والمحددة داخل الدليل في الجزء الخاص بكل تخصص  منفصلة للجزء الذي تم تقييمه

ضرورة وجود لجنة مراجعة دقيقة من الكنترول لتجميع درجات الطالب في التخصصات الفنية )فنون / عمارة   .30
رسوب طالب بدون  فنون تطبيقية / تربية فنية( حتى ال تحدث أخطاء في التجميع يترتب على أثرها نجاح أو    /

 وجه حق.
يجب تقييم الطالب المتقدمين لشعبة التربية الموسيقية من خالل لجنة ثالثية يشكلها عميد الكلية لتوحيد معايير   .31

ومن خالل استمارة تقييم موحدة واختبار    التقييم ومحدده داخل الدليل في الجزء الخاص بشعبة التربية الموسيقية
 . مع توقيع كل عضو توقيع حي على استمارة التقييم لتربية الموسيقيةيومي موحد على جميع كليات ا

التأكد من عملية   .32 قبل  التنسيق  موقع  على  النتائج  رفع  وعدم  الدرجات  لتجميع  لجان مراجعة  توفير  ضرورة 
 التجميع الصحيح لكل ورقة وتوقيع لجان المراجعة على جميع أوراق االختبار.
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هيئة التدريس في لجان الكنترول الخاص بنفس التخصص )بمعنى    عدم تواجد أي عضو من أعضاء  يفضل .33
يمكن   كما  والعكس صحيح(  الموسيقية  كنترول  إلى  توجيهها  يمكن  الفنية  للتربية  التدريس  هيئة  أعضاء  أن 

 االستعانة بأي تخصص بالكلية في لجان الكنترول دون التقيد بتخصص اختبار القدرات.
أبناء   .34 لديهم  الكنترول  لجان  في  تدريس  هيئة  بأعضاء  االستعانة  العامة  عدم  الثانوية  يتقدموا في  أن  يمكن 

 الختبارات القدرات.  
  .نهائًيا أو الفنية أو الرياضية في االختبارات المعرفية رأفةال يوجد درجات  .35
 الحاسب اآللي نهائًيا. ضرورة عدم تعديل أي نتائج على برنامج التصحيح اإللكتروني في جهاز  .36
إال   .37 القدرات  المتقدمين الختبارات  الطالب  إجابة  أوراق  الكنترول وتصحيح  بين عضوية  الجمع  يفضل عدم 

 للضرورة القصوى وقلة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. 
تنفيذ إرسال تقرير يومي في حالة  يجب على عميد الكلية أو رئيس الكنترول بتكليف رسمي من عميد الكلية   .38

إجمالي عدد المتقدمين فعلًيا للكلية وقاموا بإجراء االختبار وعدد الالئقين منهم وعدد غير الالئقين  أي اختبار ب
 . منهم

في حالة وجود أي مشكلة خاصة باالختبارات مهما كانت أو أي مشكلة أخرى يجب التواصل فوًرا مع المسئولين   .39
ل تليفونًيا لحل المشكلة فوًرا، وعدم حلها بشكل الخاص بكل تخصص أو االتصاWhatsApp في جروب  

 . فردي حتى ال يتم اتخاذ قرار خاطئ مع كليات أخرى نتيجة عدم إبالغنا بالمشكلة وكيف تم حلها بالكلية
تسجيل نتائج الطالب يومًيا في ملف خاص بالكنترول لسهولة مراجعة النتائج بشكل يومي مع لجان المتابعة   .40

 شئون التعليم والطالب بالجامعة. أو التنسيق أو نائب 
 التأكد من سالمة برنامج التصحيح اإللكتروني وتجربته أكثر من مره بأنه يقرأ إجابات الطالب بشكل صحيح. .41
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ا: تعليمات خاصة بالطالب 
ا
 :  ثالث

 بدخولها قاعة االختبار بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائياا  ممنوع منعاا باتاا الحضور   .1

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

 إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات لضمان السالمة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.ضرورة  .2

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

 التخصصات. 

 الحضور قبل موعد االختبار بساعة كاملة على األقل. .4

 . فقطيعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خالل موقع التنسيق  .5

األمور أل غير مسموح   .6 الذي حدده مو  بدخول  ولياء  اليوم  في  الطالب  التنسيق  الكليات، ومسموح فقط دخول  قع 

 إلجراء االختبار. 

ممنوع نهائياا 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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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 ون( ـ ص فن ـ ص ـخ ـ كليات الفنون اجلميلة )ت 

 :كالتال   ما وه ني رئيسني  ئ "فنون" يف جز اختبارات القدرات لكلية الفنون اجلميلة ختصص  حتتوي   •
 :  ( درجة   30)من    االختبار املعريف:   أوالا

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

 هذا الموعد نهائياا وأياا كان السبب.
 سؤال صواب وخطأ(.  30اختيار إجابة وحيدة + سؤال  15سؤال ) 45يتكون االختبار المعرفي من  .2
 يتم حساب درجات االختبار المعرفي كالتالي: .3

o 15  درجة. 15درجة =   1×  اختيار إجابة وحيدةسؤال 
o 30   × درجة. 15درجة =   0.5سؤال صواب وخطأ 
o  = درجة. 30اجمالي درجات االختبار المعرفي 

 
ا: 
ا
 االختبار املهاري:    ثاني

 صباًحا.  11.15دقيقة( ويبدأ الساعة   150ري )زمن االختبار المها .1
 ( سؤال مهاري )الرسم + التصميم االبتكاري(.2ينقسم االختبار المهاري إلى عدد ) .2

 
 ( درجة   40من  الرسم: ) اختبار   . أ
 .بدرجاتها المختلفة فقط وممحاة ومستلزمات الرسم م الرصاص قالأم استخد يتم ا .1

   ثالثية يشكلها عميد الكلية لتوحيد معايير التقييم على النحو التالي:الرسم من خالل لجنة  اختبار  تقييم    يتم .2
 درجة  15  الفكرة واالبتكار المحكم األول مسئول عن تقييم  .أ

 درجة  15   التكوين المحكم الثاني مسئول عن تقييم  .ب 
 درجة  10   األداءالمحكم الثالث مسئول عن تقييم  .ت 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

       ( درجة   30)من    اختبار التصميم االبتكاري:  . ب

 سم. 20× 15ة  في مساحألوان خشبية أو فلوماستر أو االثنين مًعا م استخد يتم ا .1

من خالل لجنة ثالثية يشكلها عميد الكلية لتوحيد معايير التقييم    التصميم االبتكاري اختبار  تقييم  يجب   .2
   على النحو التالي:

 درجة  10  المحكم األول مسئول عن تقييم الفكرة واالبتكار  .أ
 درجة  10   المحكم الثاني مسئول عن تقييم التصميم  .ب 
 درجة  10   المحكم الثالث مسئول عن تقييم األداء .ت 

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

 أقالم الفلوماستر.  .2

 ألوان خشبية.  .3

 برجل(. مثلث،، )مسطرةأدوات هندسية  .4

 . (ةستيكأرصاص ) ممحاة .5

مقاس   .6 الكارتون  أو  الخشب  من  مستوى  الستعماله  35×  25سطح  الرسم   أسفلسم  ورقة 

 . (اختياري)

 : املهاري   زمن االختبار  •

وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد نهائياا    ص(  11.15ونصف )يبدأ االختبار الساعة    ساعتان

 وأياا كان السبب. 

 : شروط النجاح  •

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

كشرط لنجاح الطالب وحصوله على    (؛االبتكاري  الرسم + التصميمالمعرفي +  )  إجمالي درجات جميع االختبارات 

 الئق. 

o  ا الئقيعتبر الطالب  درجة.  100درجة من اجمالي  60  ≤عند الحصول على   ا

على  اتوجيه   لالطالع  ووزارة  الروابط    بعضلطالب  للجامعات  األعلى  اجمللس  موقع  على  املتوفرة  اإلرشادية 
 . االختبار قبل دخول   التعليم العال والكلية 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

ارة( ــ ص عم ـ ص ـخ ـ الفنون اجلميلة )ت كليات    

 :كالتال   ما وه ني رئيسني  ئ يف جز   "عمارة"  حتتوي اختبارات القدرات لكلية الفنون اجلميلة ختصص   •
 :  ( درجة   30)من    االختبار املعريف:   أوالا

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

 الموعد نهائياا وأياا كان السبب.هذا 
 سؤال صواب وخطأ(.  30سؤال اختيار إجابة وحيدة +  15سؤال ) 45يتكون االختبار المعرفي من  .2
 يتم حساب درجات االختبار المعرفي كالتالي: .3

o 15  درجة. 15درجة =   1×  اختيار إجابة وحيدةسؤال 
o 30   × درجة.  15درجة =   0,5سؤال صواب وخطأ 
o  درجة. 30درجات االختبار المعرفي = اجمالي 

 
ا: 
ا
 االختبار املهاري:    ثاني

 صباًحا.  11,15دقيقة( ويبدأ الساعة   150زمن االختبار المهاري ) .1
 ( سؤال مهاري )الرسم المعماري + التشكيل واالبتكار(.2ينقسم االختبار المهاري إلى عدد ) .2

 
 ( درجة   40: )من  املعماري   الرسم اختبار   . أ

 . بدرجاتها فقط م الرصاص قالأم استخد يتم ا .1

من خالل لجنة ثالثية يشكلها عميد الكلية لتوحيد معايير    المعماري   الرسماختبار  تقييم  يجب   .2
   التقييم على النحو التالي:

 درجة  15  المحكم األول مسئول عن تقييم النسب والعاصر .أ
 درجة  15 المحكم الثاني مسئول عن تقييم اإلحساس بالمنظور  .ب 
 درجة  10  المحكم الثالث مسئول عن تقييم الظالل واالظهار  .ت 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

       ( درجة   30)من    : التشكيل واالبتكار اختبار   . ب

 . بدرجاتها فقط م الرصاص قالأم استخد يتم ا .1
من خالل لجنة ثالثية يشكلها عميد الكلية لتوحيد معايير    اختبار التشكيل واالبتكارتقييم  يجب   .2

   التقييم على النحو التالي:
 درجة  10  الفكرة واالبتكار المحكم األول مسئول عن تقييم  .أ

 درجة  10   المحكم الثاني مسئول عن تقييم التصميم  .ب 
 درجة  10   األداءالمحكم الثالث مسئول عن تقييم  .ت 

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

 أدوات هندسية )مسطرة، مثلث، برجل(. .2

 . (ةستيكأرصاص ) ممحاة .3

مقاس   .4 الكارتون  أو  الخشب  من  مستوى  الستعماله  35×  25سطح  الرسم   أسفلسم  ورقة 

 . (اختياري)

 زمن االختبار:  •

وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد نهائياا    (ص   11.15  ونصف )يبدأ االختبار الساعة  ساعتان

 وأياا كان السبب. 

 : شروط النجاح  •

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

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

 على الئق. 

o  درجة.  100درجة من اجمالي  60  ≤عند الحصول على   الئقيعتبر الطالب 

ووزارة   للجامعات  األعلى  اجمللس  موقع  على  املتوفرة  اإلرشادية  الروابط  بعض  على  لالطالع  الطالب  توجيه 
  العال والكلية قبل دخول االختبار. التعليم  
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 كليات الفنون التطبيقية 

 :كالتال   ما وه ني رئيسني  ئ يف جز   التطبيقية حتتوي اختبارات القدرات لكلية الفنون   •
 :  ( درجة   30)من    االختبار املعريف:   أوالا

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

 هذا الموعد نهائياا وأياا كان السبب.
 سؤال صواب وخطأ(.  25سؤال اختيار إجابة وحيدة +  20سؤال ) 45يتكون االختبار المعرفي من  .2
 يتم حساب درجات االختبار المعرفي كالتالي: .3

o 20  × درجة. 20درجة =   1سؤال اختيار إجابة وحيدة 
o 25   × درجة.  25درجة =   1سؤال صواب وخطأ 
o   = 30الناتج النهائي من  ليكون    1,5تقسم علي    درجة  45اجمالي درجات االختبار المعرفي  

من    28فمثال )درجة الطالب    درجة ويجبر الكسر لمصلحة الطالب (    30=    1,5  ÷  45)
 تحسب كالتالي:   45

 30من  19ويجبر الكسر لصالح الطالب فتصبح الدرجه   18,66=   1,5  ÷  28
 

ا: 
ا
 االختبار املهاري:    ثاني

 صباًحا.  11,15دقيقة( ويبدأ الساعة   150زمن االختبار المهاري ) .1
 التصميم االبتكاري(.( سؤال مهاري )الرسم + 2ينقسم االختبار المهاري إلى عدد ) .2
 ( درجة   35: )من  الرسم اختبار   . د

 .فقط وممحاة ومستلزمات الرسم بدرجاتها المختلفة م الرصاص قالأم استخد يتم ا .1

الرسم من خالل لجنة ثالثية يشكلها عميد الكلية لتوحيد معايير التقييم على النحو  اختبار  تقييم  يجب   .2
  التالي:
 درجة  10  النسب والعاصرالمحكم األول مسئول عن تقييم  .أ

 درجة  15 المحكم الثاني مسئول عن تقييم اإلحساس بالمنظور  .ب 
 درجة  10  المحكم الثالث مسئول عن تقييم الظالل واالظهار  .ت 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

       ( درجة   35)من    اختبار التصميم االبتكاري:  . ه

 . ألوان خشبية أو فلوماستر أو االثنين مًعام استخد يتم ا .1

الكلية لتوحيد معايير    التصميم االبتكاري اختبار  تقييم  يجب   .2 من خالل لجنة ثالثية يشكلها عميد 
   التقييم على النحو التالي:

 درجة  15  الفكرة واالبتكار المحكم األول مسئول عن تقييم  .أ
 درجة  10   المحكم الثاني مسئول عن تقييم التصميم  .ب 
 درجة  10   األداءالمحكم الثالث مسئول عن تقييم  .ت 

 

 إحضارها أثناء تأدية االختبار: من الطالب  األدوات املطلوب   •
 .( وممحاةB,HBأقالم الرصاص ) .1

 سم.  50مسطرة  .2

 أقالم الفلوماستر.  .3

 ألوان خشبية.  .4

 برجل(. مثلث،، )مسطرةأدوات هندسية  .5

 . (ةستيكأرصاص ) ممحاة .6

 . (اختياريورقة الرسم ) أسفلسم الستعماله 35×  25سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس   .7
 

 : املهاري   زمن االختبار  •

وال يحق ألي طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد نهائياا وأياا   ص(  11.15ونصف )يبدأ االختبار الساعة    ساعتان

 كان السبب. 

 : شروط النجاح  •

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

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

o  درجة.  100درجة من اجمالي  60  ≤عند الحصول على   الئقيعتبر الطالب 

ووزارة   للجامعات  األعلى  اجمللس  موقع  على  املتوفرة  اإلرشادية  الروابط  بعض  على  لالطالع  الطالب  توجيه 
  قبل دخول االختبار. التعليم العال والكلية  



  

 

المركز القومي للتعلم اإللكتروني بمركز الخدمات االلكترونية والمعرفية بالمجلس األعلى للجامعات  14
2022حقوق الملكية الفكرية  ©  

 

 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 الم ـ ات اإلع ــ كلي 

 :أساسية تتناول االختبارات قياس قدرات الطالب يف أربعة جماالت  
 

 : املعلومات العامة أوالا 
معلومات عامة ال ترتبط بدولة أو منطقة    بعضهاحصيلة المعارف العامة غير المتخصصة لدى الطالب    هي

كم   الشمسية؟مثلة: مم تتكون المجموعة  ، أوبعضها يتعلق بمصر من حيث التاريخ والجغرافيا واألدب واألحداث الكبرى

ويمكن للطالب   ،األعمال األدبية الكبرى ... الخ  والعلماء،أسماء الكتاب    لمصر؟التقسيم اإلداري    النيل؟عدد دول حوض  

الضرورية العامة  والمعارف  العامة  والكتب  الموسوعات  بمراجعة  المعلومات  من  النوعية  هذه  يتوقع  أن   ،المجتهد 

وسوف يجد الطالب أن كثيرا من هذه المعلومات العامة سبق وأن درسها ومن أهم 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

 قنوات وبرامج تليفزيونية في مصر والعالم.  .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 جيداا والتثبت من   

 مدى انطباقها عليهم. 

 
ا
 اللغة اإلجنليزية   ا: ثالث
ا بحيث تكشف عن مهارات الطالب في اللغة الطالب في مقررات اللغة اإلنجليزية سابقا   اأسئلة مما درسه  هي

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

 .اإلنجليزية
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
ا
 املعلومات اإلعالمية   ا: رابع

ع إلى الراديو أو مشاهدة  للصحف أو مشاهدة التلفزيون أو االستماة الطالب  معلومات بسيطة حول مدى قراء  يه

وجميع أسئلة هذه الفئة من المعلومات متعلقة بوسائل اإلعالم    ،أفالم السينما أو استخدام مواقع التواصل االجتماعي

البرامج واألفالم والشخصيات والمخرجين والممث النوعية من   ،لينوالسينما من حيث  يتوقع هذه  أن  للطالب  ويمكن 

 .األسئلة بدراسة الصحف والمجالت وكتابها وملكيتها وكذلك محطات وقنوات الراديو والتلفزيون وأشهر أعمالها

 زمن االختبار:  •

ألي طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد نهائياا    وال يحق  ص(10.30االختبار الساعة  )يبدأ    واحدة فقط   ة ساع

 وأياا كان السبب. 

 : شروط النجاح  •

من إجمالي درجات    %60حصول الطالب على نسبة    قدرات كليات اإلعالم  شروط النجاح في اختبار .1

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق.  ؛االختبار

 ال يوجد درجات رأفة نهائياا.  .2

 نتائج على برنامج التصحيح اإللكتروني في جهاز الحاسب اآللي نهائياا.ضرورة عدم تعديل أي   .3

 عدد أسئلة االختبار:  •
o والخطأ(. + أسئلة الصواب  إجابة وحيدةسؤال )أسئلة اختيار  60  يشمل االختبار 

o  ( سؤال اختيار إجابة وحيدة ×  20يشمل االختبار عدد )( سؤال صواب وخطأ ×  40درجة، وعدد ) 1

 درجة. 60درجة =  1

o  درجة.  60درجة من اجمالي  36  ≤عند الحصول على   الئقيعتبر الطالب 

توجيه الطالب لالطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى   •

 للجامعات ووزارة التعليم العال والكلية قبل دخول االختبار. 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 كليات التمريض 

   :كالتال ي وهيأتي اختبار القدرات لكليات التمريض يف أربعة جماالت 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)   : الناقد   التفكي 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.  ▪

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

 . ظروف مختلفة

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

أن   ▪ المقابلة مع  يجب  أو سباعية(تتم  أو خماسية  )ثالثية  المحكمين   لجنة  لدرجات  المتوسط  ايجاد  ويتم 

 للحصول علي الدرجة النهائية للطالب من خالل المعادلة التالية: 

 عدد المحكمين = درجة الطالب( ÷)مجموع درجات المحكمين  

 تقيس المقابلة عدة جوانب وهي كالتالي:  ▪

 المظهر العام. .أ

 مهارات التواصل. .ب 

 المهارات الذهنية. .ج

 السمات الشخصية  . د 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 االختبار: زمن   •

االختبار    ونصفة  ساع ا  1,00  الساعةالمعرفي  )يبدأ  هذا   وال يحق ألي  (  ظهرا بعد  االختبار  طالب دخول 

   .الموعد نهائياا وأياا كان السبب 

ا وحتى بداية االختبار المعرفي. 9تبدأ المقابالت الشخصية من الساعة   صباحا

 : شروط النجاح  •

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

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. ؛المقابلة الشخصية و المعرفي

o  درجة.  100درجة من اجمالي  60  ≤عند الحصول على الئق  يعتبر الطالب 

 عدد أسئلة االختبار:  •
o والخطأ(.سؤال )أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب   75 المعرفي يشمل االختبار 

o  ( سؤال اختيار إجابة وحيدة ×  30يشمل االختبار عدد )( سؤال صواب وخطأ ×  45درجة، وعدد ) 1

 درجة.  75درجة =   1

توجيه الطالب لالطالع على بعض الروابط اإلرشادية املتوفرة على موقع اجمللس األعلى   •

 تعليم العال والكلية قبل دخول االختبار. للجامعات ووزارة ال 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 الرتبية الفنية 

 :كالتال   ما وه ني رئيسني  ئ يف جز الرتبية الفنية    لتخصص حتتوي اختبارات القدرات   •
 :  ( درجة   30)من  االختبار املعريف:    أوالا

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

 هذا الموعد نهائياا وأياا كان السبب.
 سؤال صواب وخطأ(.  25سؤال اختيار إجابة وحيدة +    20سؤال ) 45يتكون االختبار المعرفي من  .2
 يتم حساب درجات االختبار المعرفي كالتالي: .3

o 20  درجة.  20درجة =   1×  يدةاختيار إجابة وحسؤال 
o 25   × درجة.  25درجة =   1سؤال صواب وخطأ 
o   = الناتج النهائي من  ليكون    1,5تقسم علي    درجة  45اجمالي درجات االختبار المعرفي

  28درجة ويجبر الكسر لمصلحة الطالب فمثال )درجة الطالب (  30=   1,5  ÷ 45)  30
 تحسب كالتالي:  45من 

 30من  19ويجبر الكسر لصالح الطالب فتصبح الدرجه   18,66=   1,5  ÷  28

ا: 
ا
 االختبار املهاري:    ثاني

 صباًحا.  11.15دقيقة( ويبدأ الساعة   150زمن االختبار المهاري ) .1
 ( سؤال مهاري )الرسم + التصميم االبتكاري(.2ينقسم االختبار المهاري إلى عدد ) .2

 ( درجة   40الرسم: )من  اختبار  
 .بدرجاتها المختلفة فقط وممحاة ومستلزمات الرسم م الرصاص قالأم استخد يتم ا .1

الرسم من خالل لجنة ثالثية يشكلها عميد الكلية لتوحيد معايير التقييم على  اختبار  تقييم  يجب   .2
  النحو التالي:
 درجة  15  المحكم األول مسئول عن تقييم الفكرة واالبتكار  ▪
 درجة  15   وين المحكم الثاني مسئول عن تقييم التك ▪
 درجة  10   المحكم الثالث مسئول عن تقييم األداء ▪
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

       ( درجة   30)من    اختبار التصميم االبتكاري: 

 . بية أو فلوماستر أو االثنين مًعاألوان خش م استخد يتم ا .1

الكلية لتوحيد معايير    اختبار التصميم االبتكاري تقييم  يجب   .2 من خالل لجنة ثالثية يشكلها عميد 
   التقييم على النحو التالي:

 درجة  10  الفكرة واالبتكار المحكم األول مسئول عن تقييم  .2.1
 درجة  10   المحكم الثاني مسئول عن تقييم التصميم  .2.2
 درجة  10   األداءالمحكم الثالث مسئول عن تقييم  .2.3

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

 أقالم الفلوماستر.  .2

 ألوان خشبية.  .3

 برجل(. مثلث،، )مسطرةأدوات هندسية  .4

 . (ةستيكأرصاص ) ممحاة .5

 . (اختياريورقة الرسم ) أسفلسم الستعماله 35×  25سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس   .6

 : املهاري   زمن االختبار  •

طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد نهائياا    وال يحق ألي  ص(  11.15االختبار الساعة  ونصف )يبدأ    ساعتان

 وأياا كان السبب. 

 : شروط النجاح  •

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

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

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق. 

o  درجة.  100درجة من اجمالي  60  ≤عند الحصول على الئق  يعتبر الطالب 

ووزارة   للجامعات  األعلى  اجمللس  موقع  على  املتوفرة  اإلرشادية  الروابط  بعض  على  لالطالع  الطالب  توجيه 
 والكلية قبل دخول االختبار. التعليم العال  
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 الرتبية املوسيقية 

 :كالتال   ما وه ني رئيسني  ئ يف جز الرتبية املوسيقية    لتخصص حتتوي اختبارات القدرات   •
 :  ( درجة   30)من  االختبار املعريف:    أوالا

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

 هذا الموعد نهائياا وأياا كان السبب.
 سؤال صواب وخطأ(.  30سؤال اختيار إجابة وحيدة +  30سؤال ) 60 يتكون االختبار المعرفي من  .2
 يتم حساب درجات االختبار المعرفي كالتالي: .3

o 30  درجة. 15درجة =  0.5×  اختيار إجابة وحيدةسؤال 
o 30   × درجة. 15درجة =   0.5سؤال صواب وخطأ 
o درجة. 30درجات االختبار المعرفي =  اجمالي 

ا: 
ا
 ( درجة   70)من  االختبار املهاري:    ثاني

تبدأ االختبارات المهارية بعد أداء االختبار المعرفي مع االلتزام بتطبيق االختبار الذي تم الحصول عليه  
 من المجلس األعلى للجامعات، وينقسم االختبار المهاري إلى التالي:

 ات درج 10      غناء حر  .1

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

 درجة  20   نماذج إيقاعية(  4الجانب اإليقاعي )أداء  .3

 زمن االختبار:  •

 . ( دقائق تقريباا10)في المقابلة الشخصية متوسط زمن اختبار الطالب الواحد 

 شروط النجاح:  •

اختبار في  النجاح  التربية    شروط  تخصص  نسبة  الموسيقيةقدرات  على  الطالب  إجمالي    %60  حصول  من 

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق.   ؛درجات جميع االختبارات 

o  درجة.  100درجة من اجمالي  60  ≤عند الحصول على   الئقيعتبر الطالب 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 الضوابط العامة الواجب االلتزام بها أثناء املقابلة الشخصية:  •
طبقا  يجب أن تتم المقابلة مع لجنة )ثالثية(، ويتم حساب درجة الطالب من خالل حساب متوسط الدرجات   .1

 للمعادلة االتيه:  

 )مجموع درجات المحكمين ÷ عدد المحكمين = درجة الطالب(

 عضو هيئة تدريس تخصص تدريب سمع )صولفيج(.   ضرورة أن يكون أحد أعضاء لجنة االختبار .2

التهوية مع توفير المراوح    ةوتكون جيد (  4/ 4)  2م  16قاعات ال تقل مساحتها عن    فيتجرى االختبارات   .3

 الكهربية لتجديد الهواء.

الجراءات ا مراعاة    ، مع( من أعضاء لجنة االختبارمتر2يقف الطالب الممتحن على بعد مناسب )ال يقل عن   .4

 ازية.االحتر

 االختبار. توفير المطهرات الالزمة لتطهير القاعات قبل وبعد  .5

يلتزم الطالب الممتحن باإلجراءات االحترازية بارتداء الكمامة واستخدام أدواته الخاصة أثناء اختبار القدرة  .6

 اإليقاعية )أداة للنقر على المنضدة(.

جوز أن يؤديها الممتحن بصوته ويطلب من  إذا تعذر على الطالب ترديد النغمات المسموعة من البيانو ي .7

 الطالب محاكاته. 

 يراعى أن يكون امتحان القدرة اللحنية بكل أسئلته في إطار المنطقة الوسطى والتي تناسب أغلب الطالب.  .8

يعتبر غير الئق ويجب على اللجنة توضيح السبب بالتفصيل    األساسيةحالة عدم استيفاء المتقدم للمعايير    في .9

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

 (. واإليقاعي

 .بالنموذج المحدد لالختبار المقدم من اللجنة العليا للقدرات بالمجلس األعلى للجامعات ضرورة االلتزام   .10

 

ووزارة   للجامعات  األعلى  اجمللس  موقع  على  املتوفرة  اإلرشادية  الروابط  بعض  على  لالطالع  الطالب  توجيه 
 التعليم العال والكلية قبل دخول االختبار. 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 استمارة املقابلة الشخصية الختبار قدرات الرتبية املوسيقية 
 اختبار قدرات الرتبية املوسيقية

  الشخصيةاستمارة املقابلة 
 2022/   /   التاريخ:                                           70الدرجة    

 ................................................   رقم اجللوس: ................................................. :     االسم 

 .....................................................  :     الكلية .................................................   اجلامعة:

: الغناء احلر:   ( 01) الدرجة                                                                                                        أوالا
  و نشيد من اختيارهأيغنى الطالب أغنية 

اثا
ا
 ( 40) الدرجة                         اجلانب اللحني : ني

يردد  المتقدم بمقطع " ال" النماذج النغمية  
التي يؤديها  الممتحن مرتين  على الة  

 البيانو  
 مالحظات  درجة الطالب  درجة التمرين

 األول  النموذج اللحني  1
6  

 
2 2 2    

 الثاني  اللحني  النموذج  2
9  

 
3 3 3    

 الثالث   اللحني   النموذج  3
15  

 
5 5 5    

   10 الرابع  اللحني   النموذج  4

   40 المجمــــــــــــــــــــوع  
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

اثا
ا
 ( 20) الدرجة                 اجلانب اإليقاعي :  لث

يؤدى المتقدم النماذج اإليقاعية اآلتية بعد سماعها 

 من الممتحن مرتين بالنقر على المنضدة
 مالحظات  درجة الطالب  درجة التمرين

   4 النموذج  اإليقاعي األول   1

   4 النموذج اإليقاعي الثاني  2

   6 النموذج اإليقاعي الثالث 3

   6 لرابع االنموذج اإليقاعي  4

   20 المجمـــــــــــــــــــــــــوع  

 نتيجة الطالب النهائية:

 النتيجة  الدرجة احلاصل عليها الطالب نتيجة املقابلة الشخصية 

 .... ......../ 70  

 :  التقييم كاملة  توقيع أعضاء لجنة

1. .. ................................................ 

2. .. ................................................ 

3. .. ................................................ 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 يعتمد،،،         
  عميد الكلية  
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 التكنولوجية   اجلامعات 

   :كالتال يوهجماالت رئيسية   ثالثةيف  للجامعات التكنولوجيةيأتي اختبار القدرات  •

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

 الجامعي. لفي مرحلة التعليم ما قب

 العامة.الحياتية والموضوعات في العديد من تتنوع أسئلة اللغة  ▪

ا:   •
ا
       : احلاسب اآلل 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 برنامج العروض التقديمية .4

 بجميع إصداراته. Microsoft Access البيانات برنامج قواعد  .5

 أنواعها. شبكات الحاسب اآللي بمختلف  .6

 والبريد اإللكتروني وبرامج مستعرضات اإلنترنت.اإلنترنت  .7

 اآللي.تكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب  .8

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

ا  •
ا
       : الرياضيات : اختبار  ثالث

 النهايات ومبادئ التفاضل و التكامل. .1

 والجذور قواعد األسس  .2

 ( واالتحاد والتقاطع والفرقالمجموعات )طريقة السرد  .3

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

 الدائرة( -المنحرف 

 .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
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 . 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:  •

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

 كان السبب. 

 شروط النجاح:  •
من إجمالي    %60  حصول الطالب على نسبةقدرات الجامعات التكنولوجية    شروط النجاح في اختبار .1

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق.   ؛درجات جميع االختبارات 

 درجة.  50درجة من اجمالي  30  ≤عند الحصول على الئق   يعتبر الطالب  .2

 ال يوجد درجات رأفة نهائياا.  .3

 ضرورة عدم تعديل أي نتائج على برنامج التصحيح اإللكتروني في جهاز الحاسب اآللي نهائياا. .4

 عدد أسئلة االختبار:  •
o والخطأ(. سؤال )أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب  50  يشمل االختبار 
o :يتم حساب درجات االختبار المعرفي كالتالي 

 درجة. 40درجة =   1×  اختيار إجابة وحيدةسؤال  40 .أ
 درجة.  10درجة =   1أسئلة صواب وخطأ ×   10 .ب 
 درجة. 50اجمالي درجات االختبار المعرفي =  .ج

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

 التعليم العال والكلية قبل دخول االختبار. 
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 املنصورة   جامعة   –  النوعية   الرتبية   كلية   - املسرح الرتبوي 

   :كالتال  يوه القدرات لتخصص املسرح الرتبوي يف أربعة جماالت رئيسية يأتي اختبار  •

: اختبار المعلومات العامة.     أوالا

 ثانياا: اختبار معلومات عن األدب.

 ثالثاا: اختبار معلومات عن األدب العالمي.

 المسرح والسينما واإلذاعة والتليفزيون.  معلومات عنرابعاا: اختبار 

 زمن االختبار:  •

طالب دخول االختبار بعد هذا الموعد   وال يحق ألي  ص(10.30االختبار الساعة  )يبدأ    ة واحدةساع .1

 نهائياا وأياا كان السبب.

 ال يوجد درجات رأفة نهائياا.  .2

 اإللكتروني في جهاز الحاسب اآللي نهائياا.ضرورة عدم تعديل أي نتائج على برنامج التصحيح  .3

 شروط النجاح:  •

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

 كشرط لنجاح الطالب وحصوله على الئق.  ؛درجات االختبار

o  درجة.  60درجة من اجمالي  36  ≤عند الحصول على   الئقيعتبر الطالب 

 عدد أسئلة االختبار:  •
 والخطأ(. سؤال )أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب  60  يشمل االختبار

o :يتم حساب درجات االختبار المعرفي كالتالي 
 درجة. 30درجة =   1×  اختيار إجابة وحيدةسؤال  30 .أ

 درجة.  30درجة =   1صواب وخطأ ×   سؤال 30 .ب 
 درجة. 60اجمالي درجات االختبار المعرفي =  .ج

األعلى   .1 اجمللس  موقع  على  املتوفرة  اإلرشادية  الروابط  بعض  على  لالطالع  الطالب  توجيه 
 للجامعات ووزارة التعليم العال والكلية قبل دخول االختبار. 
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 الرتبية الرياضية 

 :  : تعليمات عامة أوالا

 : الختبار القدراتول  اليوم األ •
 الرسوم.الطالب / الطالبة وتسديد  تسجيل بيانات .1
 توفير بطاقة تقييم شاملة جميع االختبارات لكل طالب / طالبة.  .2
القلب    المبدئي  الطبيالكشف   .3 اطباء    )يقومعلى  إلثبات به  الطالبة    متخصصون(،   / الطالب   ألداء كفاءة 

 االختبارات. 
 االعتبار:  فيمع الوضع  والوزن قياس الطول  .4

 . سم 165ال يقل طول الطالب عن  أ .أ
   .سم 155ال يقل طول الطالبة عن  أ .ب 
تطبق المعادلة التالية من اللجنة المختصة بالطول والوزن وذلك لتحقيق العدالة بين المتقدمين من  ن  أ على  

 الطالبة، والمعادلة كاالتي:مختلف الكليات في العالقة الواجبة بين الطول والوزن للطالب / 
 مربع الطول )بالمتر(  ÷مؤشر كتلة الجسم = الوزن )كجم(  ✓

(، ويسمح للجنة بالتجاوز  25  :18,5بين )  ويعتبر الطالب / الطالبة في وزن طبيعي عندما يتراوح الناتج ما
 و غير الئق. أ ، وتسجل النتيجة الئق وطبقا الحتياجات الكلية ( بالنسبة للحد األعلى واألدنى لناتج المعادلة±3)

 درجة( 30)من   االختبار المعرفي: .5
 دقيقة.  60  زمن االختبار ▪
 ظهًرا.  12الساعة  موعد تطبيق االختبار على الطالب  ▪
 والخطأ(. + أسئلة الصواب   إجابة وحيدةسؤال )أسئلة اختيار  45  يشمل االختبار ▪
 االختبار المعرفي كالتالي:يتم حساب درجات  ▪

o 15  × درجة. 15درجة =   1سؤال اختيار إجابة وحيدة 
o 30 درجة.  15درجة =   0,5صواب وخطأ ×   سؤال 
o  = درجة. 30اجمالي درجات االختبار المعرفي 
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 : الختبار القدرات  الثانياليوم  •
 . و غير الئقألنتيجة الئق ويتم فيه الكشف عن العيوب وانحرافات القوام وتسجل ا القوام:اختبار  .1
المعلومات   –الشخصية    –المظهر    –الصوت    –السمع    –  )النطق  :ويالحظ فيه سالمة  الشخصياالختبار   .2

 و غير الئق. أ وتسجل النتيجة الئق  االتجاهات( –
   :درجة(  28)وتقدر درجة المهارة من  اختبار المهارة الرياضية: .3

م جرى   800م عدو،   100و الطالبة وال يدخل فيه  أيختاره الطالب  رياضينشاط  أي فييكون االختبار   
 لعاب القوى. أالختبار مهارة   م جرى للطالبات   600  عدو،م   50و ، أللطالب 

 

 درجة( 24)  :"االختبارات الرياضية"  :الختبار القدرات  الثالثاليوم  •
 .بنجاح والثانيول الذين اجتازوا اختبارات اليوم األتتم االختبارات الرياضية للطالب / الطالبات  ➢
 .فأكثر %60نجاح   مًعا بنسبةوالمعرفي الرياضي والمهارة  لطالب / الطالبة اجتياز االختبارنجاح اليشترط  ➢

 درجة(   42)   للبنني:االختبارات الرياضية  .1
 االختبار االول:  .1.1
o  (ات درج 7) بالزمن    متر( 100  )العدواختبار السرعة  

 : الثاني االختبار  .1.2
o  ( ات درج 7) بالعدد      (الشد على العقلة)قوة الاختبار 

 الثالث: االختبار  .1.3
o (ات درج 7) المسافة بال/ سم   )الوثب العريض من الثبات(  قدميناختبار قدرة ال 

 االختبار الرابع:   .1.4
o  ( ات درج 7) بال/ سم    ثني الجذع ألسفل(  )  المرونةاختبار 

 : اخلامساالختبار  .1.5
o  ( ات درج 7) بالعدد    ( انبطاح مائل من الوقوف) الرشاقةاختبار 

 :  السادس االختبار  .1.6
o ( 800 الجري اختبار التحمل )(ات درج 7)بالزمن      م 
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 درجة(    42)  : للبناتاالختبارات الرياضية  .2
 االختبار االول:  .2.1
o  (ات درج 7)بالزمن      تر(م  50  )العدواختبار السرعة 

 : الثاني االختبار  .2.2
o  (ات درج 7) بالزمن   ( قوائم 5الجري المتعرج بين  ) الرشاقةاختبار 

 الثالث: االختبار  .2.3
o  (ات درج 7) المسافة بال/ سم    (الجذع أماًما أسفلثنى )  المرونةاختبار 

 االختبار الرابع:   .2.4
o  (ات درج 7) المسافة بال/ سم   )الوثب العريض من الثبات( قدرة الاختبار 

 :  اخلامساالختبار  .2.5
o  ( ات درج 7) بالعدد    (الشد على العقلة أو المتوازيين) القوةاختبار 

 :  السادس االختبار  .2.6
o ( 600 الجري اختبار التحمل )(ات درج 7) بالزمن     م 
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 لالختبارات الرياضية اجلداول املعيارية  

( للبنين )  
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 م عدو ( بنين  100االختبار األول : ) 

 الدرجة املعيارية  الزمن بالثواني  الدرجة املعيارية  الزمن بالثواني 
 2.14 14 7 12.10اقل من 

12.2 6.93 14.1 1.82 

12.3 6.79 14.2 1.54 

12.4 6.65 14.3 1.26 

12.5 6.51 14.4 1.05 

12.6 6.37 14.5 0.84 

12.7 6.16 14.6 0.70 

12.8 5.95 14.7 0.63 

12.9 5.74 14.8 0.56 

13 5.46 14.9 0.42 

13.1 5.18 15 0.35 

13.2 4.9 15.1 0.20 

13.3 4.55 15.2 0.14 

13.5 3.85 15.3 0.70 

13.6 3.5 15.4 0.07 

13.7 3.15 15.5 0.07 

13.8 2.8 15.6 0.00 

13.9 2.45   
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 االختبار الثاني : ) الشد علي العقل( بنين 

 الدرجة  عدد املرات 
1 0.35 

2 0.77 

3 1.26 

4 1.89 

5 2.66 

6 3.5 

7 4.34 

8 5.11 

9 5.6 

10 6.23 

11 6.58 

12 6.79 

13 6.89 

14 6.93 

 7 فاكثر15
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 االختبار الثالث : )الوثب الطويل من الثبات( بنين 

 الدرجة املعيارية  املسافة بال/ سم 
155 0 

160 0.1 

165 0.28 

170 0.56 

175 0.91 

180 1.33 

185 1.89 

190 5.52 

195 3.22 

200 3.92 

205 4.62 

210 5.25 

215 5.74 

220 6.16 

225 6.44 

230 6.79 

235 6.89 

 7 فاكثر     240
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 المرونة ( بنين االختبار الرابع : ) 

الدرجة  
بال/  
 سم  

الدرجة  
 املعيارية 

الدرجة  
بال/  
 سم  

الدرجة  
 املعيارية 

الدرجة  
بال/  
 سم  

الدرجة  
 املعيارية 

الدرجة  
بال/  
 سم  

الدرجة  
 املعيارية 

الدرجة  
بال/  
 سم  

الدرجة  
 املعيارية 

-27.5 0.09 -13 1.56 1.5 3.03 16 4.5 30.5 5.97 

-27 0.14 -12.5 1.61 2 3.08 16.5 4.55 31 6.02 

-26.5 0.25 -12 1.67 2.5 3.14 17 4.61 31.5 6.08 

-26 0.27 -11.5 1.72 3 3.19 17.5 4.66 32 6.13 

-25.5 0.29 -11 1.76 3.5 3.23 18 4.7 32.5 6.17 

-25 0.34 -10.5 1.81 4 3.28 18.5 4.75 33 6.22 

-24.5 0.4 -10 1.87 4.5 3.34 19 4.81 33.5 6.28 

-24 0.45 -9.5 1.92 5 3.39 19.5 4.86 34 6.33 

-23.5 0.5 -9 1.97 5.5 3.44 20 4.91 34.5 6.38 

-23 0.55 -8.5 2.02 6 3.49 20.5 4.96 35 6.43 

-22.5 0.6 -8 2.08 6.5 3.54 21 5.01 35.5 6.48 

-22 0.65 -7.5 2.12 7 3.59 21.5 5.09 36 6.53 

-21.5 0.7 -7 2.17 7.5 3.64 22 5.11 36.5 6.58 

-21 0.75 -6.5 2.22 8 3.69 22.5 5.16 37 6.63 

-20.5 0.8 -6 2.28 8.5 3.75 23 5.22 37.5 6.69 

-20 0.85 -5.5 2.32 9 3.79 23.5 5.26 38 6.73 

-19.5 0.9 -5 2.37 9.5 3.84 24 5.31 38.5 6.78 

-19 0.95 -4.5 2.42 10 3.86 24.5 5.36 39 6.83 

-18.5 1 -4 2.47 10.5 3.94 25 5.41 39.5 6.88 

-18 1.06 -3.5 2.51 11 4 25.5 5.47 40 6.94 

-17.5 1.11 -3 2.58 11.5 4.05 26 5.52 40.5 6.99 

-17 1.16 -2.5 2.63 12 4.1 26.5 5.57 41 7 

-16.5 1.2 -2 2.67 12.5 4.14 27 5.61   

-16 1.26 -1.5 2.73 13 4.2 27.5 6.23   

-15.5 1.31 -1 2.78 13.5 4.25 28 5.72   

-15 1.36 -0.5 2.8 14 4.3 28.5 5.77   

-14.5 1.41 0 2.88 14.5 4.35 29 5.82   

-14 1.46 0.5 2.93 15 4.4 29.5 5.87   

-13.5 1.51 1 2.98 15.5 4.45 30 5.92   
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
 االختبار الخامس ) الرشاقة ( بنين 

 الدرجة املعيارية  عدد املرات / ق  الدرجة املعيارية  املرات / ق عدد  
47 7 26 3.36 

46 6.86 25 3.15 

45 6.65 24 3.01 

44 6.51 23 2.8 

43 6.3 22 2.66 

42 6.16 21 2.45 

41 5.95 20 2.31 

40 5.81 19 2.1 

39 5.6 18 1.96 

38 5.46 17 1.75 

37 5.25 16 1.61 

36 4.9 15 1.4 

35 4.76 14 1.26 

34 4.55 13 1.05 

33 4.41 12 0.91 

32 4.2 11 0.7 

31 4.06 10 0.56 

30 3.85 9 0.35 

29 3.71 8 0.21 

28 3.5 7 0.10 

27 3.4 5 0 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
 م بنين  800االختبار السادس : ) الجلد ( 

الدرجة  الدرجة / ق
الدرجة  الدرجة / ق املعيارية 

الدرجة  الدرجة / ق املعيارية 
الدرجة  الدرجة / ق املعيارية 

 املعيارية 
2.14.0 7 2.21.0 5.25 2.36.8 3.43 2.53.4 1.68 

2.15.0 6.98 2.21.5 5.18 2.37.4 3.36 2.54.5 1.61 

2.15.1 6.93 2.22.0 5.11 2.38.0 3.29 2.54.7 1.54 

2.15.2 6.86 2.22.5 5.04 2.38.3 3.22 2.55.3 1.47 

2.15.3 6.79 2.23.0 4.97 2.39.2 3.15 2.55.0 1.4 

2.15.4 6.72 2.24.0 4.9 2.40.0 3.08 2.56.6 1.33 

2.15.6 6.65 2.24.6 4.83 2.40.6 3.01 2.57.6 1.26 

2.15.8 6.58 2.25.6 4.76 2.41.2 2.94 2.57.9 1.19 

2.16.0 6.51 2.25.9 4.69 2.41.9 2.87 2.58.5 1.12 

2.16.2 6.44 2.26.5 4.62 2.42.5 2.78 2.59.2 1.05 

2.16.4 6.37 2.27.2 4.55 2.43.1 2.73 2.59.8 0.98 

2.16.6 6.3 2.27.8 4.48 2.43.8 2.66 3.0.4 0.91 

2.16.8 6.23 2.28.4 4.41 2.44.4 2.59 3.1.1 0.84 

2.17.0 6.16 2.29.1 4.34 2.45.1 2.52 3.1.7 0.77 

2.17.2 6.09 2.29.7 4.27 2.45.7 2.45 3.2.4 0.7 

2.17.4 6.02 2.30.4 4.2 2.46.4 2.38 3.3.0 0.63 

2.17.6 5.95 2.31.0 4.13 2.47.0 2.31 3.3.6 0.56 

2.17.8 5.88 2.31.6 4.06 2.47.6 2.24 3.4.3 0.49 

2.18.1 5.81 2.32.2 3.99 2.48.0 2.1 3.4.9 0.42 

2.18.4 5.74 2.32.8 3.92 2.49.6 2.03 3.5.9 0.35 

2.18.8 5.67 2.33.6 3.85 2.50.2 1.96 3.6.1 0.28 

2.19.0 5.6 2.33.8 3.78 2.50.2 1.92 3.6.3 0.21 

2.19.4 5.53 2.34.2 3.71 2.50.8 1.96 3.7.5 0.14 

2.19.8 5.46 2.34.8 3.64 2.51.5 1.89 3.8.1 0.07 

 0 فأكثر  3.8.2 1.82 2.52.1 3.57 2.35.5 5.39 2.20.2

2.20.6 5.32 2.36.6 3.5 2.52.8 1.75   

 

 



  

 

المركز القومي للتعلم اإللكتروني بمركز الخدمات االلكترونية والمعرفية بالمجلس األعلى للجامعات  38
2022حقوق الملكية الفكرية  ©  

 

 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
 

 

 
 
 

 اجلداول املعيارية لالختبارات الرياضية 

 )للبنات( 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 م عدو ( بنات   50االختبار األول :  سرعة )  

 

 

 
 

  

 الزمن بالثانية
 الدرجة

 ال   من  
 7.00 6.59 6.00من  

7 7.2 6.65 

7.21 7.4 6.30 

7.41 8 5.95 

8.01 8.2 5.60 

8.2 8.4 5.25 

8.41 9 4.90 

9.01 9.2 4.55 

9.21 9.4 4.20 

9.41 10 3.85 

10.01 10.2 3.50 

10.21 10.4 3.15 

10.41 11 2.80 

11.01 11.2 2.45 

11.21 11.4 2.10 

11.41 12 1.75 

12.01 12.2 1.40 

 صفر  فاكثر   12.41
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
 قوائم ( بنات   5املتعرج بني  االختبار الثاني : الرشاقة ) اجلري  

 الزمن بالثانية
 الدرجة

 ال   من  
9.00 9.08 7.00 

9.10 9.18 6.65 

9.20 9.28 6.30 

9.30 9.38 5.95 

9.40 9.48 5.60 

9.50 9.58 5.25 

10.00 10.08 4.90 

10.10 10.18 4.55 

10.20 10.28 4.20 

10.30 10.38 3.85 

10.40 10.46 3.50 

10.48 10.56 3.15 

10.58 11.06 2.80 

11.08 11.16 2.45 

11.18 11.34 2.10 

11.36 11.42 1.75 

 صفر    11.43اقل من  
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
 بنات  -اجلذع أماما أسفل(    ثني االختبار الثالث : املرونة )

 املسافة بال/ سم 
 الدرجة املعيارية

 ال  من 
25 + 24 + 7.00 

23 + 22 + 6.65 

21 + 20 + 6.30 

19 + 18 + 5.95 

17 + 16 + 5.60 

15 + 14 + 5.25 

13 + 12 + 4.90 

11 + 10 + 4.55 

9+ 8+ 4.20 

7+ 6+ 3.85 

5+ 4+ 3.50 

3+ 2+ 3.15 

1+ 0 2.80 

1 - 2 - 2.45 

5 - 6 - 2.10 

7 - 8 - 1.75 

9 - 10 - 1.40 

11 - 12 - 1.05 

 0.6 12- اقل من 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
 العريض من الثبات ( بنات االختبار الرابع : القدرة ) الوثب  

 الدرجة املعيارية املسافة بال/ سم 
175 7.00 

165 6.65 

160 6.30 

155 5.95 

150 5.60 

145 5.25 

140 4.90 

135 4.55 

130 4.20 

125 3.85 

120 3.50 

115 3.15 

110 2.80 

105 2.45 

100 2.10 

95 1.75 

90 1.40 

85 1.05 

80 .70 

 0   80اقل من  
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
 االختبار اخلامس : القوة ) الشد على العقلة او املتوازيني ( بنات 

 الدرجة املعيارية عدد املرات 
35 7.00 

33 6.65 

31 6.30 

29 5.95 

27 5.60 

25 5.25 

23 4.90 

21 4.55 

19 4.20 

17 3.85 

15 3.50 

13 3.15 

11 2.80 

9 2.45 

7 2.10 

5 1.75 

3 1.40 

1 1.05 

0 0 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
 بنات   -مرت(    600االختبار السادس : اجللد الدوري التنفسي )جري  

 املسافة بال/ ق 
 الدرجة املعيارية

 ال  من 
2 2.19 7.00 

2.2 2.29 6.30 

2.3 2.39 5.60 

2.4 3.49 4.90 

2.5 2.59 4.20 

3 3.09 3.50 

3.1 3.19 3.15 

3.2 3.29 2.80 

3.3 3.39 2.45 

3.4 3.49 2.10 

3.5 3.59 1.75 

4 4.09 1.40 

4.1 4.19 1.05 

4.2 4.29 .70 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 
 مبركز اخلدمات االلكرتونية واملعرفية   الفني واللوجيستي فريق العمل  

 باجمللس األعلى للجامعات 
 

 
 

 

 أ. مي حممد جاويش  ا. مىن حممد نظمي 
لطفي أ. امساء حممد   ا. شيين حممد سيد   

 اشرف مصطفي جنيب  ا. امحد حممد عبد القوي 
 رضا صاحل حممد  ا. ماريان ماهر منقريوس 

 أ. أمحد سيد مندور  ا. عمرو يس عباس 
 أ. امحد حممد عبد القوي  أ. تامر عماد فؤاد 

 أ. امحد رجب جربيل  أ. ابراهيم عبده ابراهيم 
 أ. حممد كامل ابراهيم

 أ. رضوى عصام مصطفى 
الرمحن صاحل ا. عبد    

 أ. ميادة حممود حممد
 أ. مريم فايق حامد 
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 اجمللس األعلى للجامعات
 اللجنة العليا للقدرات

 

 

 مع حتيات 
 

 اجمللس االعلي للجامعات 
 

 اللجنة العليا للقدرات   
 
 و 

 
 مركز اخلدمات االلكرتونية واملعرفية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


