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.سم165عنالمتقدمالطالبطوليقلأال•

.يةالطبالجهةمنالمعتمدةالطبيالكشفإستمارةويقدمطبًياالئقالطالبيكونأن•

.اءحذوبدونقميصارتداءبدونالركبةفوقشورتمرتدياالقواماختبارالطالبيؤديأن•

ترةالففياالختباراتصفحةموقععلىالمطلوبةالمرفقاتبتقديمالطالبيلتزمأن•

.المطلوبةللمواصفاتووفًقاالمحددةالزمنية

:شروط التقدم للقبول بقسم التربية البدنية

اختبارات القبول

.بالقسمالقبولإلغاءعليهيترتبقدخطأوأيالطالبمسؤوليةوالمستنداتالبياناتصحة
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ل القبـــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــالةفــــــــي

الةرستصلكالنهائي

القبول عمادةمن

.والتسجيل

7 6 5 4 3 2 1

ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

MP4رابــــــــــــــــــــــــــــطعلى

داملوجـــــــــــــــــو اإلرفــــــــــــــــــــــــــاق

اتاالختبـــــــــار بصفحـــــــــــة

.الدليلنهايةفيأو 

إستمارةإرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

يالـطــــــــــــــــــــــــــــــــبالكشــــــــــــــــــــف

والهويـــــــــــــــــــــــــــــــــةاملــــعتــمدة

PDFـــطعلى ــ ــ ـــ ــ رابــــــــــــــــــــ

داملوجـــــــــــــــــو اإلرفــــــــــــــــــــــــــاق

اتاالختبـــــــــار بصفحـــــــــــة

.الدليلنهايةفيأو 

الجــــــــــــــــــــــــــــــــوالاستخـــــدم

يو فيدملفلتصويــــــــــــر 

MP4بــــــصــــــــــيـــــــــــــــغــــــــــــــــة
ـــــكنفســـــــــــــــــلتقديــــــــــــــــــــــــــــــــم

يةالشخصوبيــــــــــــــــاناتك

قوفاالختبـــــــاراتوأداء

.والتعليماتالشروط

جهــــــــــــــــةأيإلـــــــــــىتوجـــــــه

حكــــــــــــــــــوميةطبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إلجــــــــــــــراءأهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأو 

الـطــــــــــــــــــبيالـكــــشـــــــــــــــــــــف

اتالتوقيعواستكمال

ىعلالرســــــــــميوالختـــــــم

.البياناتإستمارة

ةإستمار بتحميلقم

الـــطــــــــــــــــــبيالـــــكــشـــــــــــــــــــــف

ل القبــــــــــــو واختبـــــــــــــــارات

مــــــــــــــــــــــــنأو هناإضغط

صفحـــــــــــــــــــــــــــــةرابــــــــــــــــــــــــــــــــــط

.لباألسفاالختبارات

شــــــــــــــــــــــــــــــروطمــــــــــــراجعــــة

وارشــــــــــــــاداتالقبــــــــــــــــــول 

يــــــةالبــــــدناالختبــــــــــــارات

طــــــــــريـقـــــــــــــــــــــةومشـــــاهدة

الصحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحةاألداء

.اختبارلكل

صفحـــــةإلىالدخــــــــــول 

ةوقــــــــــــــــراءاالختبـــــــــــــــارات

مخــــــــــططومــــــــراجعــــــــــــــــة

وإختبـــــــــاراتإجــــــراءات

ــــــــــبوترتيــــــــــــــــــــالقبـــــــــــــــــــــول 

.الخطواتسيــــــــــــر 

.على الرابط خالل الفترة المعلن عنها من عمادة القبول والتسجيل( 7-6)يتم إرفاق اإلستمارة، الهوية، التصوير الخطوة 

نتيجة 
االختبارات

إرفاق 
التصوير

إرفاق 
المستندات

تصوير 
االختبارت

الكشف 
الطبي

إستمارة 
البيانات

الشروط 
واالجراءات

صفحة 
االختبارات 

https://uq.sa/evMMj4 :رابط صفحة االختبارات

سير اإلجراءاتمخطط 

https://drive.uqu.edu.sa/_/eduphy/files/Medical%20Exam.pdf
https://uq.sa/evMMj4
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:شروط التقدم للقبول بقسم التربية البدنية

اختبارات القبول

.الطبيةللجهةالمعتمدوالختمالطبي،الفحصبنودكافةعلىاألطباءتوقيعاتاستكمال

:البياناتإستمارة
.يةورقنسخةوطباعتهاالقبولواختباراتالطبيوالكشفالبياناتإستمارةبتحميلقم•
صورتكوضع،(للمحولين)الجامعيوالرقم،(للمستجدين)الهويةورقماإلسم،تعبئة•

.هناإضغطاإلستمارةلتحميل.اإلستمارةعلىالشخصية
.الطبيالفحصالستكمالأهليةأوحكوميةطبيةجهةأقربإلىتوجه•
..PDF(Scanner)طريقعنالمعتمدةالطبيالكشفإلستمارةملونةإلكترونيةصورة•
.PDF(Scanner)طريقعنالوطنيةللهويةملونةإلكترونيةصورة•

https://drive.uqu.edu.sa/_/eduphy/files/Medical%20Exam.pdf


كلية التربية
نيةقسم التربية البد

5

:شروط التقدم للقبول بقسم التربية البدنية

اختبارات القبول

.استبعادهيتمالحتىالتسجيلعلىبصريةمؤثراتأيأوتعديلأوقطعأوتوقفأيإجراءتجنب

:MP4الفيديوملف
:مالحظات

.األداءعلىجيداوتدربوالفيديوالصوروشاهداختباركلتعليماتإقرأ•
.الخاصةالمنزليةاألماكنعنواالبتعادالجيدةاإلضاءةحيثمنللتصويرمناسًبامكاًناإختر•
.واحدملففيالبدنيةواالختباراتالشخصيالتعريفملفتصويريتم•
.عليهالحكممنوتمكنالطالبأداءتوضحبطريقةالتصويريتم•
تخدامباساالختباراتبينالمؤقتبالتوقفويسمحاالختبارأداءخاللالتصويربتوقفيسمحال•

المؤقتالتوقفخاصية
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:شروط التقدم للقبول بقسم التربية البدنية

اختبارات القبول

.استبعادهيتمالحتىالتسجيلعلىبصريةمؤثراتأيأوتعديلأوقطعأيإجراءتجنب

:MP4الفيديوملف
:التصويرابدأ
واضحبصوتإسمكاذكرثمبوضوحثوانلخمسالكاميراأمامالهويةبعرضإبدأ:الشخصيالتعريف•

.الرياضيةهوايتكعنوتكلم
هريظبحيثحذاءوبدونقميصارتداءبدونالركبةأعلىشورتمرتدياالكاميراأمامقف:القواماختبار•

.اتجاهكلفيثواني(5)لمدةالخلفمنثمالجانب،منثمالكاميرا،مواجهةفيكامالالجسم
.اختبارلكلالمحددةوالشروطللتعليماتوفقابالترتيباالختباراتتؤدى:البدنيةاالختبارات•

.اإليقافخاصيةاستخدمالرابعاالختبارتصويرمناالنتهاءبعد•
.(لينللمحو)الجامعيالرقم/(للمستجدين)الهويةرقمهوالملفإسميكونبحيثالفيديوملفاحفظ•
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1

االختبار 
األول

:البدءوضع
.مستقيموضعفيالجسميكونوصلبة،مستويةأرضعلىالمائلاالنبطاح

:األداء
منعددأكبرألداءالمائلاالنبطاحلوضعللرجوعكامالالذراعينومدثنيتكرار

.التعبحتىتوقفبدونالمرات
.األداءخاللتماًماالجسماستقامةعلىحافظ
معالذراعينكاملمدثملألرضالصدرللمسكاماًل الذراعينثنيعلىحافظ

.الجسماستقامة
:الدرجةحساب

بالطريقةالذراعينومدبثنيالطالبفيهايقوممرةكلعنواحدةعدةتحتسب
.للمشاهدةهناإضغط.المحاوالتأنصافتحتسبوالالصحيحة،

:انبطاح مائل ثني ومد الذراعين
حافظ على استقامة الجذع خالل أداء االختبار

اختبارات القبول

طريقة األداء

https://www.youtube.com/embed/rv4oVWHw0hc
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:البدءوضع
معالبدايةخطخلفالوقوفأمتار،ثالثةحتىممدودالبدايةخطعندقياسشريطوضع

.جالخارمنالبدايةخطالقدمينمشطييالمسبحيثالقدمين،بينمناسبةمسافة
:األداء
والدفعالركبتينمدطريقعنممكنةمسافةألبعدلألماممًعابالقدمينالوثب

.لألمامالذراعينمرجحةمعبالقدمين
.المطلوبالدفعبإعطاءيسمحخشنسطحعلىاالختباريكون•
.واحدةبقدموليسمعاً بالقدمينالوثب•
.القدمينحافيأوبالحذاءاالختباربأداءيسمح•

:الدرجةحساب
.األرضيلمسالجسممنجزءآخرحتىالبدايةخطمنالوثبمسافةتحسب

هاوثبالتيالمسافةمعرفةفيالطالببمساعدةاألشخاصأحديقومالوثبةأداءبعد
.هدةللمشاهناإضغط.المحاولةأداءخاللبالتصويرموضحةوتكونبالسنتيمترالطالب

:الوثب العريض من الثبات
الوثب بالقدمين مًعا لألمام ألبعد مسافة

3

االختبار 
الثاني

اختبارات القبول

طريقة األداء

https://www.youtube.com/embed/9F6h27kqWP8
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1

:البدءوضع
صاألشخاأحديقوم-الرقبةخلفمتشابكانوالكفانالركبتينثنيالرقودوضعمن

.قدميهبتثبيتالطالببمساعدة
:األداء
اتالمرمنعددألكبربالجبهةالركبتينللمسأسفلأماًماالجذعبثنيالطالبيقوم
.واحدةدقيقةخالل
.االختبارأثناءالقدمينوضعتغيرأواليدينفكأوالتوقفعدميجب•
.للراحةالطالبيتوقفحينماالعدويتوقفاالختبارينتهي•
(وألسفلألعلىالمكتملةغير).العددفيالصحيحةغيرالمحاوالتتحسبال•

:الدرجةحساب
.للمشاهدةهناإضغط.واحدةدقيقةقدرهزمنفيالمسجلةالصحيحاألداءمراتعدد

:الجلوس من الرقود
ة حافظ على تشبيك اليدين خلف الرقب

طريقة األداء.وثبات القدمين على األرض

2

االختبار 
الثالث

اختبارات القبول

https://www.youtube.com/embed/EuNAbolRVfs


كلية التربية
نيةقسم التربية البد

10

اختبارات القبول

1

:البدءوضع
.ممستقيوضعفيالجسميكونوصلبة،مستويةأرضعلىالطالبقف

:األداء
ليعالكفينووضعألسفلللنزولالركبتينثنيالوقوف،وضعمنالبدء

اذالتخللخلفمعاالرجلينقذفالذراعين،بينالركبتانتكونحيثاألرض
وضعلللوصولأماًماالرجلينقذفثمالذراعين،ثنيمعالمائلاالنبطاحوضع
أماًما،والصدرالمعتدلللوضععالًياوالوثبالوقوفثمالركبتين،ثني

.دقيقةلمدةتوقفبدونالمراتمنممكنعددألقصى
.للراحةالطالبيتوقفحينماالعدويتوقفاالختبارنتهي•
.(مكتملةالغير).العددفيالصحيحةغيرالمحاوالتتحسبال•

:الدرجةحساب
.للمشاهدةهناإضغط.واحدةدقيقةفيالصحيحاألداءمراتعدد

:االنبطاح المائل من الوقوف
طريقة األداءحافظ على الوقوف واالنبطاح الكامل

2

االختبار 
الـرابع

456 3

https://www.youtube.com/embed/BBOTHZoa4Hs
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:رفع الملفات إلى لجنة االختبار

:التاليةالمستنداتتجهيزمنالتأكديجبالرابطعلىالضغطقبل
st0000000:مثال(للمحولين)الجامعيالرقم/(للمسجدين)الهويةبرقممتبوعstالملفإسمويبدأPDFالمعتمدةالطبيالكشفإستمارة1.
id0000000:مثال(للمحولين)الجامعيالرقم/(للمسجدين)الهويةبرقمبرقممتبوعidالملفإسمويبدأPDF(Scanner)الوطنيةالهوية2.
.(للمحولين)الجامعيالرقم/(للمسجدين)الهويةرقمهوالملفاسمويكون/MP4البدنيةواالختباراتالشخصيالتعريففيديو3.
إلىفاتالملرفعخاللمن(البدنيةواالختباراتالشخصيالتعريففيديو-الهوية–الطبيالكشفإستمارة)إرفاقيجبالسابقةالخطواتاكمتالبعد

:التاليالرابطعبراالختباراتموقععلىاالختبارلجنة

.يستخدم رابط رفع المستندات لمرة واحدة فقط ولن تستطيع تكرار المحاولة مرة أخرى

اختبارات القبول

https://forms.gle/Wgr9Pi3WHsp458ua7

.والتسجيلالقبولعمادةمنsmsرسالةتصلكالنهائيالقبولحالةفي

https://forms.gle/Wgr9Pi3WHsp458ua7


كلية التربية
نيةقسم التربية البد

دليل إجراءات واختبارات القبول
(عن بعد)

قسم التربية البدنية


