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 ةالتطبيقيالقد تم تصميم االختبار الخاص بعائلة الفنون والتصميم بحيث يغطي الكفاياا  النررياة 
 اآلتية:

 ( المفاهيم الفنية:1الكفاية )

الفنااون   مجاااال فااي والبحااوث القديمااة والمعاصاار  والنرريااا  األسااالي   وتطبياا  وتقياايم فهاام .1
 والبصرية. والموسيقيةالدرامية 

ضافة يرالتغي في الشروع .2 رهاار الجدياد  األفكار تبني خالل من قيم جمالية وفنية وا   البراعاة وا 
 والمشاكل الفنية. التحديا  مواجهة في واإلبداع

بداء التغيير .3  .المتلقيالعمل الفني بما في ذلك  جوان  جميع مع التعامل في المرونة وا 
 لذلك. وفقا   مواقفوال السلوك وتكييف للعمل الفني  واإلجرائيالتنريمي  الهيكل فهم .4
 نجاااا  علااا  وتأثيرهاااا والعالمياااة والوطنياااة المحلياااة واالقتصاااادية الفنياااة الراااروف وتفساااير فهااام .5

 األعمال الفنية.
 ليا  التذو  الفني والجمالي وعالقتها بالفنون.آمفاهيم و  أهمالتعرف عل   .6

 ( مهارات الفنون الرئيسة:2الكفاية )

معلومااااا   إلاااا  وتحويلهااااا بدقااااة تصاااانيفاتهاتالف الفنيااااة علاااا  اخاااا األعمااااال واسااااتخدام تحلياااال .1
 وفائد  للمتلقي والمتذو . صلة ذا  ومعايير

 األعمااالالمتنوعااة فااي  والمشاااكل المهااام لمعالجااة المناساابةلتقنيااا  الفنيااة ا واسااتخدام اختيااار .2
 .تصنيفاتهاعل  اختالف  الفنية

االتصاالي والتواصالي  التعرف عل  كيفية تطور الفناون والخصاائص المشاتركة بينهاا والجانا  .3
 فيها.
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عماااال لياااا  تورياااف الماااوروث والتاااراث بشاااكل معاصااار فاااي األآتزوياااد طلباااة الفناااون بطااار  و  .4
 الفنية.

 ( حل المشكالت:3الكفاية )

 .العمل عل  وضع حلول مقترحة لهاو الفنية   المشكال  وصياغة تحديد عل  القدر  .1
 مناسااابة باساااتنتاجا  للقياااام الضااارور المالئااام و  العقالناااي والعااااطفي النقاااد  التفكيااار اساااتخدام .2

 .ومعللة
 لها. المناسبة األشكال الفنية وطر والرروف المجتمعية  الوقائع تحليلتشخيص و   .3
 المتذو . أوالتي تواجه الفنان  للمصاع  وحلول بدائل بناء عل  القدر  .4
 .والنقدية الفنية الذائقةالقدر  عل  امتالك طر  ووسائل تنمية وصقل  .5
 توريف الفنون في تنمية الجان  السلوكي والمجتمعي. القدر  عل  .6
 ساسية في توريف الفنون لمناهضة العنف الجامعي والمجتمعي.امتالك المهارا  األ .7

 ( إدارة القرارات:4الكفاية )

 .واإلبداعي الجانبي التفكير باستخدام الحلول من مجموعة تطوير .1
 المواقاااف مااان مجموعاااة فاااي تفااااعلي لبشاااك واساااتخدامها المعلوماااا  وتقيااايم وتفساااير اساااترجاع .2

 المختلفة.
 حااااال  وفاااي المتاحاااة  المعلومااا  ضاااوء فاااي المناسااا   الوقاا  فاااي المناسااابة القااارارا  اتخاااذ .3

 بينها(. من األفضل واختيار البدائل وتوليد أولويتها حس  األهداف ترتي ) ومعقد  حساسة
 الفاعلة. القياد  الفنية مهارا  امتالك .4
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 ( العمل مع اآلخرين:5الكفاية )

 .الفنية المتعدد  المجاال  في والمجموعا  األفرادوالتعامل مع  العمل عل  القدر  .1
 والتخطيط. والمناقشة المشكال  وحل التعاوني  التواصل خالل من المجموعا  مهام إكمال .2
 وتعاوني. وداعم محترم عمل مناخ خل  في واإلسهاممجموعة  ضمن العمل .3
 ومناس . الئ  بشكل عليها والرد اآلخرين نرر ووجها  اطفعو  فهم .4
 عالعمال  توزياتشاكيل فريا   الرئيساة تحدياد الفكار    :المثاال سابيل علا ) الفنية المشاريع إدار  .5

الوقاوف   التقادم ورصاد والادعم  التعااون علا  والحصول  زنةالموا تخصيص واألدوار المهام 
 حاجة(.ال تقتضيه كما حلول ععل  المشاكل ووض

دار  اآلخرين وتطوير ودعم تحفيز .6  أدائهم. وا 
 العمل. مكان في التعلم عل  ومساعدتهم اآلخرين وتحفيز تدري  .7

 :الفنون( اتصال 6الكفاية )

 .بفاعلية والتواصل القدر  عل  االتصال .1
 .الجمهورالعاملين بطريقة واضحة ومتنوعة بشكل يناس   وبصريا   وسمعيا   التواصل شفويا   .2
 .لطبيعة الجمهور وفقا   وبناء  ةتلقي ردود فعل مناسبإعطاء و  .3
 الفنية. األعمالوتقديم  نتاجإ المشاركة البناء  في .4
امااتالك مهااارا  التواصااال عباار األفااراد )اللفرياااة وغياار اللفريااة والمكتوباااة( والتااي تبقااي علااا   .5

 .عمل منتجةعالية وتنقل االحترام المالئم لألفراد والجماعا  والفر  وتطور بيئة  فنيةجود  
  المسااموعة أوالمرسااومة  أو أو المجسااد  تقااديم المعرفااة  فااي مجموعااة ماان األشااكال المكتوبااة .6

 .منرمة وواضحةبطريقة 
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 :( األداء7الكفاية )

 .تحقي  األهداف المحدد  والنتائج في الوق  المناس  وبطريقة خالقة .1
 .القدر  عل  التعامل مع أكثر من مهمة في نفس الوق  .2
 .م بطريقة ذاتية في غيا  اإلشرافإنجاز المها .3

 :( المهارات التنظيمية8الكفاية )

قابلااة للتحقاا  والحفااار عليهااا والتصاارف بهااا بناااء  علاا  أولويااا  لخطااط المهااام   أهاادافوضااع  .1
 .وجداول األعمال الواقعية

 .إدار  الوق  لتحقي  األهداف المتف  عليها .2

 :( المسؤولية المجتمعية واألخالقية9الكفاية )

طبيعاة العمال )علا  سابيل المثاال  بماا يتفا  ماع  و اجتماعياا   أخالقيا  تصرف بطريقة مقبولة ال .1
 (.وقيم المجتمع الفني والجمهور

 .فعال ونتائج العملقبول المسؤولية عن القرارا  واأل .2
 لتزام واالسترشاد بالقيم األساسية والمعتقدا  مثل الصد  والنزاهة.ستمرار باالاال .3

 
 


