
  شروط االنتحاق بانكهيت

بقسميها انعهمى واألدبى . ثاوىيت انعامتنا شهادة  انحصىل عهى  

 أن يكىن انطانب حسه انسير وانسهىك وأن ال يكىن قد وقع عهيت عقىبت جىائيت مه قبم .

 أجتياز أختبار انسماث .

) التربٌة الفنٌة والتربٌة   ٌعتبر اجتٌاز اختبارات المدرات الخاصة شرطا الختٌار الطالب فً االلتحاق بشعبتً
الموسٌمٌة (بالكلٌة حٌث ٌعتبر اجتٌاز هذه االختبارات مسوغاً اساسٌاً ٌرفك بطلب االلتحاق فً مكتب تنسٌك 

 المبول بالجامعات.

وتجري هذه االختبارات بالكلٌة فً فترة سابمة علً مراحل التمدٌم الً مكتب التنسٌك ، وٌخطرالمكتب بأسماء 
 الطالب الذٌن اجتازوا هذه االختبارات لتحمٌك رغباتهم متً توفر لهم شرط مجموع الدرجات .

وتهدف اختبارات المدرات فً شعبة التربٌة الفنٌة الً لٌاس المدرات الذهنٌة والنفسٌة والمهارٌة واالبداعٌة 
 للطالب ، واستعداده لتمبل مواد االعداد الفنً والتربوي الً تدرس بالشعبة ومدي تفاعله معها .

 ً  . الً لٌاس الخصائص الذاتٌة للطالب الراغبٌن وصالحٌتهم لمهنة التدرٌس  وتهدف اٌضا

 وعلي ذلك فان اختبارات القدرات في الكلية تتم علي النحو التالي :

 اوال: االختبارات المهارية :

 وهً نوع من االختبار العلمً فً مادة الرسم والتصوٌر ، ومادة التصمٌم الزخرفً . 

 االختبارات المعرفية والنفسية وقياس الخصائص الذاتية : ثانيا:

الله المزون الٌمافً للمتمدمٌن فً مجال الفن التشكٌلً . باالضافة الً الكشف عن وهو اختبار شفوي ٌماس من خ
 لٌاس المدرات الصوتٌة والكالمٌة ولٌاس درجات اكتشاف الطالب لاللوان والتفرلة بٌنهما .

 اختبار القدرات للطالب الراغبين في االلتحاق بشعبة التربية الموسيقية :

 لتربٌةالموسٌمٌة اجتٌاز المدرات الخاصة ، والتً تكشف عن استعداد ٌتشرط اللتحاق الطالب بشعبة ا
 الطالب لالستمرار فً هذا التخصص .

  وٌعتبر النجاح فً هذا االختبار شرطاً الختٌار الطالب هذا التخصص فً مكتب تنسٌك المبول
 بالجامعات .

  تجري فً فترة سابمة علً مراحل التمدم الً مكتب التنسٌك ، ولذلن فان اختبارات المدرات الخاصة
وٌخطر المكتب بأسماء الطالب الذٌن اجتازوا هذه االختبارات لتحمٌك رغباتهم ، متً توفر لهم شرط 

 المجموع فً الدرجات .

 كان  وتعرف المدرة الموسٌمٌة او بمعنً آخر الموهبة السمعٌة ، بأنها الممدرة علً تردٌد ماٌسمعه سواء
 مختصاً بالجانب االٌماعً او الجانب الحنً .

 . وهذا التردٌد ٌكون دلٌالً علً امتالن الفرد للممدرة الموسٌمٌة 



 واختبار القدرة الموسيقية يتمثل فيما يلي :

 اوال: الجانب االيقاعي 

 وفٌها ٌستمع الطالب لجملة اٌماعٌة ٌكون المطلوب منه تردٌدها . -1

 الطالب الً ثالث فمرات مختلفة النسب وعلٌه تحدٌد الطول والمصر.ٌستمع  -2

 الجانب اللحني :  ثانياً :

 وتمثل فً تمدٌره بصفة متدرجة حٌث :

 ٌستمع الطالب لنغمة واحدة فٌموم بتردٌدها ثم نغمتٌن ، ثم ثالث نغمات . -1

 ٌن او ثالثة .ٌستمع لمجموعة نغمات وعلً الطالب تحدٌد عددها ، وهلً صوت او اثن -2

 ٌستمع الطالب لجملة لحنٌة وٌطلب منه تردٌدها . -3

وهذه االختبارات تتم بواسطة لجان خاصة من اساتذة الموسٌمً وباستخدام االآلت الموسٌمٌة المختلفة ، للكشف 
 عن استعداد الطالب لدراسة الموسٌمً وتوٌم هذا االستعداد .

 بالنسبة لبالى األلسام 

 التربيةالعملية :

 الً الفرلة الثالثة والرابعة فترة تربٌة عملٌة وفماً للمدد وفً المواعٌد المحددة  ٌمضً الطالب المنمولٌن
 فً الالئحة الداخلٌة لكلٌات التربٌة النوعٌة .

  ٌحدد مجلس الكلٌة فً بداٌة كل عام جامعً الجدول الزمنً للتربٌة العملٌة والمدارس التً سوف تتم
 لٌم بمحافظة الشرلٌة .بها وذلن بالتعاون مع مدٌرٌة التربٌة والتع

  وفً نهاٌة مدة التربٌة العملٌة ٌضع كل من المشرف الفنً الداخلً والمشرف الفنً الخارجً ومدٌر
المدرسة تمرٌراً عن الطالب كما ٌعد الطالب نفسه تمرٌراً وافٌاً عن الفترة التً لضاها فً التربٌة العملٌة 

تً صادفها والتراحاته لحلها وكٌفٌة مواجهته للعمبات التً مبٌناً به المهارات التً اكتسبها والمشكالت ال
 اعترضته والتراحاته لتحسٌن عملٌة التربٌة العملٌة .

  وتحسب مادة التربٌة العملٌة مادة رسوب ونجاح والٌسمح للطالب الراسب فٌه بدخو االمتحانات
 النظرٌة . 

 


