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وَن ) َوقُِل اْعَملُوْا َفَسَيَرى ّللّاُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ

ُئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَملُونَ  َهاَدِة َفُيَنبِّ  (إَِلى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ
 

 (501)عىسح انتىثخ : آيخ 

 



    

 اإلعكُذسيخجبيؼخ  -ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبداختجبساد انمذساد انشيبضيخ دنيم 

٘ 

 المحتـــــــــوى
 الصفحة الموضــوع

  7 ....................................................كممة أ.د/عميدة الكمية 
 8 ..............................التعميم والطالب كممة أ.د/وكيل الكمية لشئون 
 9 ..............................................................إدارة الجامعة 
  01 ................................................................إدارة الكمية 
 00 ..............................نظام اختبارات القدرات الرياضية لمقبول بالكمية 
 01 ................................أوال : الغرض األساسى من إجراء االختبارات 
  : 01 .................................... الشروط العامة لاللتحاق بالكميةثانيا 
  : 01 ............................................ مستندات التقدم لمكميةثالثا 
 01 ةرابعا : الشروط الخاصة باجتياز اختبارات القدرات الرياضية لاللتحاق بالكمي 
 32 ............................................................هامة مالحظات 

 

 



    

 اإلعكُذسيخجبيؼخ  -ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبداختجبساد انمذساد انشيبضيخ دنيم 

7 

 

 

 طبنجبد انثُبتً 

 

ِٓ دٚاػٝ عشٚسٜ اٌزشديت ثىٓ فٝ سدبة وٍيزٕب اٌؼشيمخ ٚاٌزٝ 

رؼذ ِٓ ألذَ وٍيبد اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ػٍٝ ِغزٜٛ جّٙٛسيخ ِصش 

اٌؼشثيخ ، وّب إٔٔب ٔزّيض ثذصٛي اٌىٍيخ ػٍٝ االػزّبد ِٓ اٌٙيئخ 

اٌمِٛيخ ٌضّبْ جٛدح اٌزؼٍيُ ٚاالػزّبد ِشريٓ ػٍٝ اٌزٛاٌٝ ٚأيضب 

 ثبٌىٍيخ ٌزىْٛ ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح.  اػزّبد اٌالئذخ اٌخبصخ

اٌىٍيخ اٌّششف  ثزبسيخ ػٍٝ إٌذٛ اٌالئك أْ رىٛٔٛا ٚأرّٕٝ ِٕىٓ 

٘زٖ اٌىٍيخ أٌٚٝ خطٛاد ِضٍّب أضّٓ ٌىٓ أْ رجذْ داخً أعٛاس 

٘ٛ شغٍٕب اٌشبغً  إٌجبح اٌزٝ عزصً ثىٓ ٌّغزمجً ثب٘ش ثإرْ هللا  فٙزا

  ٔذٛ وً طبٌجخ ثبٌىٍيخ .

 

 ،،،، ٍ انًىنً ػض وجم كم انتىفيك نكم ثُبتُب انطبنجبدوأتًًُ ي

 

 

 خـــانكهي ذـــػًي

 يهب يذًذ أييٍأ.د/ 

  
 د/ ػًيذح انكهيخ. كهًخ أ
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 ثُبتً انطبنجبد ،،،،

اٌمّدخ ٘دٝ اٌىٍيدخ أٚد أْ أسدد ػٍٝ ِغبِؼىٓ دائّب ٚأثدذا أْ وٍيدبد 

اٌزددٝ رصددً ثدده ٌٍمّددخ ِٚددٓ ٘ددزا إٌّطٍددك أرّٕددٝ ٌىددٓ أْ رىددْٛ فشصددخ 

االٌزذبق ثىٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ٘ٝ اٌخطٛح االٌٚٝ فٝ طشيدك إٌجدبح 

ٌىددً طبٌجددخ فٕٙيئددب ثبٌّذبفظددخ ػٍددٝ عددالِٗ ٚصددذخ اٌجغددُ ٚاٌششددبلخ 

 ٚاٌزضاِه فٝ سدبة اعشح اٌىٍيخ .

ٌزبثؼددٗ بد ِددٓ اٌىٍيدبد اٌؼشيمددخ ٚارؼدذ وٍيددخ اٌزشثيدخ اٌشيبضدديخ ٌٍجٕدٚ

ٔظددشا وددً ػددبَ ثٙددب يزضايددذ ػددذد اٌٍّزذمددبد ٌجبِؼددخ االعددىٕذسيخ ٚاٌزددٝ 

 ٌخشيجبد اٌىٍيخ. ٌزؼذد ادزيبجبد عٛق اٌؼًّ

الٌزذددبق ثبٌىٍيددخ اٌزددٝ أ٘ددُ شددشط ٌ اٌمددذسادالخزجددبساد ٚاجزيددبصن 

 .ٓٚطّٛدبرى ٓرذمك ا٘ذافى

إِٔيدبرٝ ثدبٌزٛفيك فّشدجب ثىٓ فٝ سدبة وٍيزٕدب اٌؼشيمدخ ِدغ أطيدت 

 ٚعذاد اٌخطٝ

 ٚهللا ٌٚٝ اٌزٛفيك،،،

 وكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى وانطالة

دَيب ػبدل ػجذ انؼضيضأ.د/ 

 كهًخ أ.د/ وكيم انكهيخ نشئىٌ انتؼهيى وانطالة  
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 خـــــإداسح انجبيؼ

 

 سئيظ جبيؼخ اإلعكُذسيخ ػظبو أدًذ انكشديأ.د /  

 َبئت سئيظ انجبيؼخ نشئىٌ هشبو يذًذ جبثشأ.د /  

 انتؼهيى وانطالة

َبئت سئيظ انجبيؼخ لبئى ثبػًبل  هشبو يذًذ جبثش أ.د/

 نشئىٌ انذساعبد انؼهيب وانجذىث

َبئت سئيظ انجبيؼخ نشئىٌ خذيخ  ػالء انذيٍ سيضبٌ يظطفًأ.د/ 

 انًجتًغ وتًُيخ انجيئخ
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 خإداسح انكهيـــ

 

 ػّيذ اٌىٍيخ   يهب يذًذ أييٍأ.د/ 

 ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌزؼٍيُ ٚاٌطالة دَيب ػبدل ػجذ انؼضيضأ.د/ 

 ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ  ٌٍذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس أ.د/ يهب يذًذ عؼيذ 

 ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ خذِخ اٌّجزّغ ٚرّٕيخ اٌجيئخ  عًبح أدًذ طالح انذيٍأ.د/ 

 أِيٓ اٌىٍيخ  هشبو صكًأ /
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 َظبو اختجبساد انمذساد انشيبضيخ نهمجىل ثبنكهيخ

 

 أوال : انغشع األعبعً يٍ إجشاء االختجبساد : 

اخزيبس اٌطبٌجبد اٌالرٝ رزٛافش فيٙٓ ػٕبصش اٌٍيبلخ اٌجذٔيخ ٚاٌشيبضيخ 

ٚإٌفغيخ ٚاٌّؼشفيخ اٌزٝ رّىٕٙٓ ِٓ االعزّشاس فٝ اٌذساعخ ثبٌىٍيخ 

 ِٓ غيش٘ب ٌٍٕجبح فٝ ديبرٙٓ اٌؼٍّيخ ِغزمجال.ٚرذميك ِغزٜٛ أفضً 

 : انششوط انؼبيخ نالنتذبق ثبنكهيخثبَيب : 

وال اِزذبْ اٌضبٔٛيخ اٌؼبِخ )ٌٙزا اٌؼبَ(  اجزبصدأْ رىْٛ اٌطبٌجخ لذ  (5)

انذبطالالد ػهالً االهبدح انوبَىيالخ انؼبيالخ يالٍ أػالىاو تمجم انطبنجبد 

 عبثمخ.

أْ رىْٛ اٌطبٌجخ ِغزؼذح الجزيبص اٌّغزٜٛ اٌّمشس فٝ اٌمذساد  (2)

 اٌشيبضيخ اٌزٝ رؼمذ ٌٙب ٌجبْ اخزجبساد ثبٌىٍيخ. 

ٚاٌزٝ يزُ يخ لخ اٌطجأْ رزٛافش فٝ اٌطبٌجخ اٌّزمذِخ ششٚط اٌٍيب (3)

اٌىشف ػٕٙب ِجذئيب لجً إجشاء االخزجبساد اٌشيبضيخ ثبٌىٍيخ ، 

ٚثؼذ ٔجبدٙب فٝ اخزجبساد اٌمذساد اٌشيبضيخ يزُ اٌىشف اٌطجٝ 

 .ثبٌّغزشفيبد اٌزبثؼخ ٌجبِؼخ األعىٕذسيخػٍيٙب 

رشعً وشٛف ثأعّبء اٌطبٌجبد اٌالئمبد سيبضيب إٌٝ ِىزت رٕيغك  (4)

زٜ يذذد اٌّمجٛالد ثبٌىٍيخ طجمب ٌٍغيبعخ اٌؼبِخ اٌمجٛي ثبٌمب٘شح ٚاٌ

 اٌّٛلغ اٌشعّٝ ٌٍزٕغيكديش رخطش اٌطبٌجخ ػٍٝ  ٌٍمجٛي
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)ػٍدددٝ ِغدددزٜٛ ٌطبٌجدددخ اٌذبصدددٍخ ػٍدددٝ ثطٌٛدددخ سيبضددديخ رزمدددذَ ا (5)

اٌجّٙٛسيخ( ثبٌشٙبدح اٌذاٌخ ػٍدٝ رٌده ثشدشط أْ رىدْٛ ِؼزّدذح ِدٓ 

ٚارذبد اٌٍؼجدخ ٚاٌٍجٕدخ األٌّٚجيدخ اػفبئٙدب  ٚصاسح اٌشجبة ٚاٌشيبضخ

اٌشدٙبدح  عدُ وذدذ أدٔدٝ )ٚرمدذَ 555ِٓ ششٚط اٌطدٛي اٌّذدذد ٌدٗ 

ٌإلطددالع ػٍيٙددب ٚدفددع صددٛسح ِٕٙددب  إٌددٝ ٌجٕددخ اٌطددٛي ٚاٌددٛصْ(

 ضّٓ ِغزٕذاد اٌطبٌجخ. 

رمذَ اٌشٙبدح األصٍيخ ٌٍذبصالد ػٍٝ ثطٛالد سيبضيخ إٌٝ ِىزت  (6)

اٌمجٛي ثبٌمب٘شح ػٕذ رذذيذ اٌّٛػذ اٌخبص ثزٌه ثؼذ أزٙبء 

اخزجبساد اٌمذساد اٌشيبضيخ ثبٌىٍيخ ثّٛػذ يذذدٖ اٌّىزت ٚيزُ 

ٚسفؼٙب ػٍٝ اٌّٛلغ اٌىٍيخ ااػالْ ػٕٗ فٝ اٌصذف اٌشعّيخ. 

 ٚاٌخبص ثبٌزٕغيك

 :  انتمذو نهكهيخ يغتُذادثبنوب : 

ػٍددٝ اٌطبٌجددخ اٌذضددٛس شخصدديب فددٝ اٌيددَٛ اٌّذددذد ٌٙددب ِددٓ ٔظددبَ 

ِٚؼٙدددب  انغالالالبػخ انوبيُالالالخ طالالالجبدباٌزٕغددديك االٌىزشٚٔدددٝ فدددٝ رّدددبَ 

 ٚسفؼٙب ػٍٝ ِٛلغ اٌىٍيخ اٌخبص ثبٌمذساداٌّغزٕذاد اٌزبٌيخ 

ٔظبَ اٌزٕغيك ِٓ  رمَٛ اٌطبٌجخ ثطجبػزٙباالعزّبسح اٌزٝ  -5

ِذْٚ ثٙب ثيبٔبد اٌطبٌجخ األعبعيخ ِٚيؼبد  ااٌىزشٚٔٝ ٌٍمذساد

 اٌزمذَ الخزجبساد اٌمذساد ثبٌىٍيخ.

 ثطبلخ اٌشلُ اٌمِٛٝ أٚ جٛاص اٌغفش. -2

 سلُ جٍٛط اٌطبٌجخ فٝ اِزذبْ اٌضبٔٛيخ اٌؼبِخ. -3

 عُ.6× 4ِمبط  صٛسح شخصيخ  -4
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 )إْ ٚجذد( ٚصٛسح ِٕٙب رغٍُ ٌٍىٍيخ.شٙبدح اٌزفٛق اٌشيبضٝ  -5

ثبجتيبص اختجبساد انمذساد انشيبضيخ انششوط انخبطخ ساثؼب : 

 نالنتذبق ثبنكهيخ

ٌزٝ اجزبصد  - ٌجخ ا طب ٙب االٌا ٍيخخزجبساد ثٕجبح يذكٌ  ى ٌزذبق ثٌب  اال

شيبضيخ - ٌمذساد ٌا ٌجخ فٝ اخزجبساد ا طب ٌٕجبح ٌا ْا رذصً ػٍٝ  يشزشط 

ّبٌٝ  ٌّبِٓ  % 60إج ٙب ػٍٝ  ٝإج ٌٛ ّيغ االخزجبساد ٚدص رٛصيغ ج

 .الئك
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 هبيخ يهذىظـــــــــخ

جًيغ االختجبساد انشيبضيخ ثبنضي انشيبضً انًتًوم فً : يتى أداء 

دزاء  -انجذش نجبط –لطٍ  شد سيبضًيا تي – سيبضً )ثُطهىٌ

 (سيبضً

 كًب هى يىضخ فيًب يهً :

 

 

 ًَبرج يتؼذدح نهجبط انجذش )انًبيىِ(

 

 )أي نىٌ(  تً ايشد لطٍ ثكى أو ثُض كى
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 ثُطهىٌ سيبضً  

 

 

 دزاء  سيبضً )كىتشً( 

  
 



    

 اإلعكُذسيخجبيؼخ  -ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبداختجبساد انمذساد انشيبضيخ دنيم 

ٔ8 

 انجذول انضيًُ نالختجبساد

 

  

 انهجُخ
 انضيٍ

 يالدظبد
 إنً يٍ

 انطت انًجذئً اختجبس ( 5)

 انطىل وانىصٌ اختجبس( 2)

0..0 

50 

50 

55 

تمشيجب 

وفمب نؼذد 

انطبنجبد 

انًتمذيبد 

 يىييب

 

 انشخظً و اختجبسي انمىاو( .)

 

55 52 

 (االختجبساد انجذَيخ4)

 و000 اختجبس -أ

52 5 

   وثت طىيم اختجبس-ة

األَشالالالالالالالطخ انشيبضالالالالالالاليخ  (اختجالالالالالالالبس1)

 االختيبسيخ

5 

 

5..0 
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 جذول اختجبساد انمذساد انشيبضيخ

 انتبنيخ ختجبساداال يشًم

 انكشف انطجً انًجذئً :  اختجبس(5)
وفبءح ّٚجذئٝ ٌٍزأوذ ِٓ عالِخ اٌطجٝ اٌرخضغ اٌطبٌجخ ٌٍىشف 

 األجٙضح اٌذيٛيخ اٌخبصخ ثبٌمٍت ٚاٌشئزيٓ.

 انطىل وانىصٌ : اختجبس( 2)

عُ( ٚيغزضٕٝ ِٓ ٘زا اٌششط  555اٌطٛي يجت أال يمً ػٓ )

ثٕغجخ ِؼيٕخ فٝ دبٌخ اٌذصٛي ػٍٝ ثطٌٛخ اٌجّٙٛسيخ فٝ أٜ 

ٔشبط سيبضٝ ٚرمذَ شٙبدح ِؼزّذح ثزٌه إٌٝ ٌجٕخ اٌطٛي ٚاٌٛصْ 

ثبٌىٍيخ ٌإلطالع ػٍيٙب ٚيزُ ااػفبء ِٓ ِؼيبس اٌطٛي اٌّطٍٛة 

 ٚاٌجذٚي اٌزبٌٝ يٛضخ اٌّؼيبس اٌخبص ثبٌطٛي ٚاٌٛصْ.

 انًؼيبس انخبص ثبنطىل وانىصٌ

 انطىل )عى( انىصٌ )كجى( 

 

10 511 :510 

00 511 :511 

02 510 :500 

0. 505 :502 

01 50.  :504 

01 501 :500 

01 501 :501 

10 500 :510 

15 515 :512 

1. 51. :514 

11 511 :510 

10 511 :511 

11 510 :510 

10 515 :512 



    

 اإلعكُذسيخجبيؼخ  -ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبداختجبساد انمذساد انشيبضيخ دنيم 

ٕٓ 

 انمىاو وانشخظً ( إختجبسي .)

( إخزجبس اٌىشف ػٓ اأذشاف اٌمٛاِيخ ثؼٍّٙب ِٓ خالي ِؼبييش ػٍّيخ 5)

جؼزٙب فٝ سأيٙب ديش رؼًّ ٘زٖ اٌٍجٕخ ثبٌّؼبييش اليجٛص ِشا ٚػٍّيخ دليمخ

  -األريخ :

 -اإلَذشافبد انمىاييخ انًتًوهخ فً األتً :

) إعزذاسح اٌظٙش ـ اأذٕبء اٌجبٔجٝ ـ اٌزجٛيف اٌمطٕٝ -ـ انؼًىد انفمشي :

 ـإٔذشافبد اٌشلجخ(

) إصطىبن اٌشوجزيٓ ـ إٌزصبق اٌفخذيٓ ـ اٌّذ اٌضائذ فٝ  -ـ انغبليٍ:

 اٌشوجزيٓ( 

 ) رفٍطخ اٌمذِيٓ ـ رشٛ٘بد أصبثغ اٌمذِيٓ(  -ـ انمذييٍ :

 ) رشٛ٘بد اٌيذيٓ ٚدشوبرّٙب( -ـ انيذ:

 .ِؼٍِٛبد سيبضيخ ( اخزجبس اٌشخص2ٝ)



    

 اإلعكُذسيخجبيؼخ  -ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبداختجبساد انمذساد انشيبضيخ دنيم 

ٕٔ 

 (اختجبساد ثذَيخ 4)

 (خدسج0.) و ػذو(000)اختجبس  -أ

ِزش ػذٚ 600اٌطبٌجخ  تؤدي -

 

 

 (خدسج0.) اٌٛصت اٌطٛيً ِٓ اٌضجبد اختجبس انمذسح ػهً انىثت : -ة

 أٚ أوضشاٌطبٌجخ ٌّغبفخ ِزشيٓ  تىثت -

 

 

 

 

 



    

 اإلعكُذسيخجبيؼخ  -ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبداختجبساد انمذساد انشيبضيخ دنيم 

ٕٕ 

 

 دسجخ(40)           األَشطخ انشيبضيخ االختيبسيخ : اختجبس( 1) 

اعزؼذاد٘ب  ٌّيٌٛٙب ٚ طجمباألٔشطخ اٌشيبضيخ  أدذرخزبس اٌطبٌجخ 

ٚرذْٚ رٌه فٝ االعزّبسح اٌزٝ ٌالخزجبس ٌألداء اٌّٙبسٜ ،ِٚؼٍِٛبرٙب 

 رذشس٘ب ٌجٕخ اٌزغجيً ػٕذ اٌزمذَ ٌٍىٍيخ. 

 

وخبطالخ انًالبيىِ يالدظخ هبيخ : يشاػالبح إدضالبس انًالثالظ انشيبضاليخ 

ورنك نهكشف ػٍ االَذشافبد انمىاييخ انتالً تكالىٌ فالً   )نجبط انجذش(

 نهمذساد.الول انيىو ا

  



    

 اإلعكُذسيخجبيؼخ  -ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبداختجبساد انمذساد انشيبضيخ دنيم 

ٕٖ 

 يالدظبد هبيخ :

ثؼذ االٔزٙبء ِٓ االخزجبساد يزُ إػالْ ٔزيجخ اٌطبٌجبد اٌالئمبد  -5

ِٓ اٌّجّٛػخ اٌىٍٝ أوضش ف %(60)سيبضيب اٌذبصالد ػٍٝ 

 ( دسجخ500ٌالخزجبساد )

رزمذَ اٌطبٌجبد اٌالئمبد سيبضيب ٚاٌّؼٍٓ أعّبئٙٓ ثبٌٕزيجخ إٌٝ  -2

ٚثؼذ ،اٌطجٝاٌٍجٕخ اٌخبصخ ٌزذشيش ِٚشاجؼخ اعزّبسح اٌىشف 

ٝ ثّغزشفٝ طٍجخ رذشيش االعزّبسح رذذد اٌٍجٕخ ِٛػذ اٌىشف اٌطج

ٍٝ أْ رزمذَ وً طبٌجخ ٌٍجٕخ ثبٌّغزٕذاد ػجبِؼخ ااعىٕذسيخ 

 اآلريخ :

 عُ.6× 4( صٛسح فٛرٛغشافيخ ِمبط 2ػذد ) -

 ثطبلخ اٌشلُ اٌمِٛٝ ٌإلطالع ػٍيٙب. -

ٚثؼذ رذشيش االعزّبسح رذذد اٌٍجٕخ ِٛػذ ٌٍىشف اٌطجٝ  -

 ثّغزشفٝ طٍجخ جبِؼخ ااعىٕذسيخ.

َظبو انتُغيك يزُ رششيخ اٌطبٌجبد ٌالٌزذبق ثبٌىٍيخ ػٓ طشيك   -3

فٝ اخزجبس اٌمذساد  انالئمبد اٌطبٌجبدِٓ ثيٓ  األنكتشوًَ نهمذساد

 .انوبَىيخ انؼبيخٌذسجبد  ثأعجميخ انًجًىع انكهًاٌشيبضيخ ٚرٌه 

ليبِٙٓ  ثبٌىٍيخ ػٕذػٍٝ اٌطبٌجبد اٌالرٝ رمذِٓ ألداء االخزجبساد  -4

اٌىٍيبد أْ يضّٛا فٝ سغجبرٙٓ ٍمذساد ٌ ثبٌزغجيً ااٌىزشٚٔٝ

 ِغ ِشاػبح لٛاػذ اٌمجٛي اٌجغشافٝاٌزٝ يشغجٓ فٝ االٌزذبق ثٙب 

 ٌىٍيبد اٌزشثيخ اٌشيبضيخ.



    

 اإلعكُذسيخجبيؼخ  -ثكهيخ انتشثيخ انشيبضيخ نهجُبداختجبساد انمذساد انشيبضيخ دنيم 

ٕٗ 

ال يجٛص ػٍٝ ااطالق إػبدح االخزجبس رذذ أٜ ظشف ٚاٌطبٌجخ  -5

َٛ اٌّذذد رزمذَ اٌزٝ ٌذيٙب ػزس لٙشٜ يؼفيٙب ِٓ اخزجبساد اٌي

 ثطٍت ٌزأجيً االخزجبس. 

 نُظبو انتُغيكوفمب " ٌإلٌزذبق ثبٌىٍيخاٌطبٌجخ اٌزٝ يزُ رششيذٙب  -6

يجت ػٍيٙب االٌزضاَ ثإدضبس اٌضٜ اٌخبص  "اإلنكتشوًَ نهمذساد

 ثبٌىٍيخ ، ٚاٌّالثظ اٌشيبضيخ اٌالصِخ ٌٍذساعخ.

 

 ٚهللا ٌٚٝ اٌزٛفيك،،،

 

خإداسح انكهي



 


