املواد اليت سيمتحن فيها الطالب يف امتحانات املفاضلة للطالب اجلدد املتقدمني للدراسة جبامعة طرابلس لكل الكليات لفصل
الربيع للعام اجلامعي (6102/6102م) حسب اآلتي:
ر.م

الكليــــــة
.0
.6
.3
.4
.5
.2
.2
.8
.9
.01
.00

العلوم
الصيدلة

املواد اليت سيمتحن فيها الطالب
مقابلة شخصية – معلومات عامة عن الكلية
األحياء - -لغة انجليزية – لغة عربية – كيمياء – معلومات عامة

التقنية الطبية

األحياء -الفيزياء -الكيمياء -لغة انجليزية -لغة عربية -معلومات عامة

طب األسنان

األحياء -الفيزياء -الكيمياء -لغة انجليزية -لغة عربية -معلومات عامة

الطب البيطري
الزراعة

مقابلة شخصية – معلومات عامة عن الكلية
مقابلة شخصية

تقنية المعلومات

رياضيات -لغة عربية -لغة انجليزية -معلومات عن الحاسب اآللي -معلومات عامة

الفنون واالعالم

امتحان مهارات وقدرات حسب التخصص المطلوب

االقتصاد والعلوم
السياسية

بالنسبة لطلبة العلمي :لغة عربية -لغة انجليزية -أساسيات رياضيات -أساسيات احصاء-
اختبارقدرات ووعي مجتمعي
بالنسبة لطلبة األدبي :لغة عربية -لغة انجليزية -اختبار قدرات ووعي مجتمعي
لغة انجليزية -لغة عربية -معلومات عن اللغات التي تدرس بالكلية

اآلداب

مقابلة شخصية باألقسام االتية  - :لغة انجليزية -لغة عربية-علم النفس -التوجيه والعالج
النفسي
قدرات بدنية – لياقة صحية -لغة عربية معلومات عامة

اللغات

التربية البدنية

.06
قواعد اللغة والخط واالمالء واألسلوب القانوني -معلومات عامة
القانون
.03
 .04التربية /طرابلس اليوم األول امتحان مقابلة شخصية لكل األقسام ،اليوم الثاني سيكون كاآلتي:

قسم التربية الفنية :عملي وشفهي مهارات
قسم اللغة العربية :قواعد االمالء -المبادئ األساسية في النحو -المبادئ األساسية في التربية االسالمية
قسم رياض األطفال :لغة عربية -أسئلة عامة
قسم الحاسوب :رياضيات-برمجة فيجول وبيزك -تقنية معلومات-لغة عربية
قسم األحياء :مادة األحياء
قسم معلم فصل :لطلبة القسم العلمي :كيمياء-أحياء -رياضيات -لغة انجليزية
لطلبة القسم األدبي :لغة عربية-دراسات اسالمية-تاريخ-جغرافيا-علم النفس النمو
قسم رياضيات :رياضيات -احصاء
قسم الكيمياء :شفهي وتحريري في مادة الكيمياء العامة
قسم الفيزياء :شفهي وتحريري في مادة الفيزياء العامة
قسم اللغة االنجليزية :امتحان تحريري في مادة اللغة االنجليزية

.05

التربية /جنزور
مقابلة شخصية -لغة عربية -امتحان في مادة القسم الذي يرغب الطالب الدراسة به

.02

التربية قصر بن
غشير

.02

التمريض

مقابلة شخصية -امتحان تحريري في الكتابة العربية -امتحان تحريري في مادة التخصص-
امتحان شفهي معلومات عامة – سؤال في اللغة
األحياء -الكيمياء -لغة انجليزية -لغة العربية-معلومات عامة

