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 استمارة االختبار الشخصى للطالب المرشح لاللتحاق بالكلٌة 

 م9109/9191العام الجامعى 
 

 البيانات الشخصية -1

 االسم بالمغة العربية

................................................ 

 ....................................................... االسم بالمغة االنجميزية :

 الشعبة :   انتظام )         (                             انتساب )        (

 لمطالب  :         الرقم القومى
 

 تاريخ الميالد :     /       /

 ............................................................ تميفون المنزل :

 .................................................................... موبايل:

 :بالتفصيل كما ىو موضح ببطاقة الرقم القومىالعنوان 
............................................................................. 

  .........................................................البريد االلكترونى :

 

 الصورة       

 الشخصٌة
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 بيانات االسرة : -2
 اسم األم: اسم األب :

 الجنسٌة: الجنسٌة :

 الوظٌفة: الوظٌفة :

 : التلٌفون المحمول التلٌفون المحمول :

 ذكور )          (         اناث )            ( عدد األخوه : )          (

 ترتٌبك بٌن األخوه : )            (

 أذكر أىم مميزاتك الشخصية ؟ - 3

أقارب من خريجى كميات أو معاىد الخدمة االجتماعية أو ممتحقين ىل لديك  -4
 بأحدىا ؟

 )            (نعم                                -

 )            (ال                                  -

 

 جوانب شخصٌة تحتاج الى تطوٌر نقاط قوة لدٌك ؟

1- 1- 

2- 2- 

3- 3- 

4- 4- 

5- 5- 
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 : األنشطة واألىتمامات الشخصية -5

والجوائز والشهادات التى اذكر جمٌع األنشطة والهواٌات التى شاركت فٌها ، 

 حصلت علٌها ) ان وجدت ، امام النشاط (

األنشطة التى تمارسها 
 والجوائز ان وجدت

0-  

9-  

3-  

األعمال التطوعٌة التى شاركت 
 فٌها إن وجدت

0-  

9-  

  -0 الجمعٌات التى انت عضو فٌها  

9-  

األنشطة التى تود األشتراك 
 فٌها بالكلٌة 

 سر طالبٌة )   (اال ثقافً )      (ال )     (  فنً  ال

 رٌاضً )     (ال
 ()   العلمى والتكنولوجى

 جوالة    )      (ال جتماعً )   (اال
 
 

 ما الذى تعرفه عن مهنة الخدمة االجتماعٌة ؟ -6

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 ؟التحاقك بكلٌة الخدمة االجتماعٌة  أسباب -7

.............................................................................................

............................................................................................. 
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 ؟ فٌها ماذا تفعل عندما تواجه مشكلة وٌتوجب علٌك اتخاذ قرار -8

 )            (                                                      ادراك المشكلة       ( أ)

 )            (            فى العوامل واالسباب المؤدية لحدوث المشكلة التفكير ( ب)
 )            (  أساليب التعامل مع المشكلة                                  تحديد ( ت)

 )            (                                           بدائل لحل المشكلة  وضع ( ث)
 تقييم الحلول البديلة أختار افضلهم للتعامل مع المشكلة               )            (   ( ج)
 كل ماسبق                                                                 )            ( ( ح)

 )            (            شكلة كما هى قائمة                      م, وترك الالهروب  ( خ)

 : ما ةفعاد اآلخرٌن، مع التحدث عند -9

 )            (                                                                .اليدين مكتوف تقف( أ)

 )            (                    الَجيب  داخل أو الخصر منطقة على اليدين وضع مع تقف( ب) 

 )            (                                        دفعه أو الُمخاَطب, الشخص لمسب تقوم  (ج)

 )            (     األذنين أو الذقن, لمس: مثل جسمك, أجزاء من عدد على اليدين تحريك (د) 

 ؟العالم لكرة القدمكم مرة تقام بطولة كأس  -11

 )            (  سنوات                                                              5)أ( مرة كل  

 )            (    سنوات                                                            4)ب(مرة كل 

 )            (   سنوات                                                             3)ج(مرة كل 

 ؟% من أكسجٌن الدم01أي من أعضاء الجسم ٌستهلك  -11

 )            (                )أ( القلب                                                             

 )            (                )ب(المخ                                                             

 )            (               )ج(الرئة                                                             

؟ما السٌاسة التً تتبناها الدولة للنهوض باالقتصاد المصري -21  

 )أ( تعديل مصادر التمويل الخارجي                                               )            (

 )            (                                                        )ب( االستثمارات الخارجية

 )            (                                                         ج( فتح مشروعات جديدة 

 )            (                                  )ه( كل ماسبق                                    
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أذكر أهم مبادرات السٌد الرئٌس عبدالفتاح السٌسى لتوفٌر حٌاة كرٌمة  – 13

 ؟ لالسر االولى بالرعاٌة

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 الرئٌس عبدالفتاح السٌسىأهم المشروعات القومٌة التى افتتحها السٌد  -00

 ؟للنهوض بمصر اقتصادٌاً ولتحقٌق االكتفاء الذاتى

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................ 

 إقرار

رقم قومى :                               أننى  ...أقر أنا / .....................
ن جميع المعمومات الواردة بيا  استكممت بيانات ىذه االستمارة بنفسى وحضورى ،وا 

حقيقية وما سممتو من مستندات سميمة ،وأننى مسئول عنيا ،وفى حالة عدم 
منيا يحق لمكمية مساءلتى وتحويمى لمجمس تأديب ومقاضاتى دون اية  صحة اى

مسئولية تقع عمييا ، وأقر بأننى ال أعانى من أى إعاقات ظاىرة أو حاصل عمى 
الثانوية العامة ) دمج ( ، وحالة ثبوت عكس ذلك يعتبر قبولى بالكمية الغيًا وليس 

 . ق أدبية أو قانونيةلى الحق فى الرجوع الى الكمية والمطالبة بأى حقو

 : الطالب اسم        

 : الطالب توقٌع        

 9109/    /      :   التارٌخ                       



   
 كلية الخدمة االجتماعية                                                                                                                           

 

 بٌانات تمأل بواسطة لجنة االختبار الشخصى

 متغٌرات االختبار ودرجة الطالب فٌها

الدرجة  المتغٌرات م
 العظمى

درجة 
 الطالب 

مالحظات للجنة 
 ان وجدت

   01 المظهر العام للطالب 0

   01 سالمة البدن من الناحٌة التكوٌنٌة 9

   01 القدرة فى التعبٌر عن األفكار والوقائع 3

   01 اجادة الربط بٌن األفكار والتعبٌر عنها 0

   01 ادراك األحداث الجارٌة فى المجتمع 5

   01 الشعور بالثقة بالنفس وعدم التردد 6

   01 واالنصات الواعى حسن االستماع 7

   01 التحمس للعمل المهنى  8

   01 لدٌه كم من المعلومات العامة 9

   01 القدرة على التفاعل االجتماعى  01

 مجموع درجات الطالب فى االختبار رقمٌاً 

 مجموع درجات الطالب بالحروف 

 قرار اللجنة

 ......................................................بعد التأكد من شخص الطالب / 

 تم اجراء األختبار الشخصى للطالب وثبت ألعضاء اللجنة :

 قبول )            (.م -

 ض)            (  لألسباب التالٌة :ورفم -

0-  

9- 

3- 

0- 

 

 اعضاء لجنة األختبار الشخصى

 التوقٌع االسم م

  أ.د/ 0

  أ.د/ 9

  أ.د/ 3

 2112التاريخ :       /      /                                    


