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ٍ عايا نتصبح ٔعهً يذي أربعٍ 4791تسعى جايعت انشلاسٌك يُذ تأسٍسٓا عاو  

ٔاحذة يٍ أكبز انجايعاث اإللهًٍٍت انتً تشارن بفاعهٍت فً انتًٍُت انمٕيٍت انشايهت. 

َٔظزاً نًا تتًٍش بّ انجايعت يٍ جٕدة فً انتعهٍى ٔيُاخ دًٌمزاطً ٌسًح باإلبذاع ٔ 

 . ٌتٍح انفزصت نهًُافست انبُاءة 

ال عٍ انثٕرة ٔفً ظم انتغٍزاث انسٍاسٍت ٔااللتصادٌت ٔاالجتًاعٍت ، فض

 انتكُٕنٕجٍت انتً َشٓذْا ْذِ األٌاو ، فإَُا َخطٕ َحٕ آفاق جذٌذة نهًستمبم . 

ٔفً يثم ْذِ انتغٍزاث تساْى كم انجايعاث حٕل انعانى فً تحمٍك انتًٍُت نًجتًعاتٓا 

فً يختهف يُاحً انحٍاة . ٔتحأل جايعت انشلاسٌك جاْذة انسٍز عهى ْذا انُٓج 

تُافسٍت انعانًٍت نتٍٓئ يُاخاً خصباً ٔيشجعاً نهطالب ٔانباحثٍٍ ٔسظ ْذِ األجٕاء ان

نتخزٌج كٕادر يتًٍشة تُافس فً سٕق انعًم، ٔنٍكَٕٕا يٕاطٍٍُ صانحٍٍ ٌشاركٌٕ 

 فً تًٍُت ٔطُٓى.

ٔإًَُ أفخز كزئٍس نجايعت انشلاسٌك بًا حممتّ جايعتُا انعزٌمت فً يجال انتعهٍى 

ٌشارن كم عضٕ فً أسزة انجايعت بإخالص  ٔانبحث انعهًً ٔاإلدارة ، ٔآيم أٌ

 ٔأياَت ٔإبذاع نتحمٍك رسانتُا ٔإدران غاٌتُا كجايعت يتًٍشة.

 
 

     شعالنالسيد ا.د/ عثىان                                                                            

                                
زئيس اجلاوعة                                                                          

 كمىة األستاذ الدكتوز
زئيس اجلاوعة   
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بإسمىى بباسم   يىٌىتمى اء مائ  ٌلمد التمالٌل بالتقٌمد ات ما  لتم  الطالبات بناتى 
 تقٌممتت  بد بممائ الممما  الالاسممى الأاٌمما بالىممح بتمم   ممى لىمماحبممقلا التنممانى ال قبٌممد بىناسمم

 .تقٌد التلبٌد اللٌا ٌد بنات  الملٌ د
 التمقٌىٌممد اٌ  تممم ىمما ب أاٌمما بىتطممبل  ممى المىقٌممدبالتممى تسمممى أا ممات الممى ت مم

 بالىممال  المقمب  تىصمٌم هٌم  ٌىتمي  بىثىل أاا أاىمً ءا  لت   ىتىنٌدلطالبات التقٌد 
 . نٌد لٌا ٌد، اأتىاءٌد، ث ا ٌد، الىتماات بصبل ا الطىبٌد األنشطد ىع

 بالأنمماي الىمابنممد ٌلممدنبال التممالٌل  ٌلممد باء ممائ التقٌممد ااالت تمىممم بسممب 
بىما ٌتناسمح ىمع  بالتق ٌمم الأٌما لقطالبمات باألىما  اللاىمد سمبم تا مد تب ٌل ىقء إلاالىا

 نتق ممى ا  ىٌممماأ ٌسمممانا تىمماتطممبلات سممبا المىممم ءقممى الىسممتبى الىىقممى باإل قٌىممى ،
 .بالت ا  النأاح لت  ٌى ا بىا التمقٌىٌد المىقٌد لتطبٌلبتىسٌ  الصاا د ا تالت 

 
 للجمٌع الطٌبة أمنٌاتىو تحٌاتى مع

 
 
 

 ا.د/ أواه حمىد يوسف                                                          
عىيد الكمية                                                          

كمىة األستاذ الدكتوزعىيد الكمية 
 وزائدة الصباب
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 ا ىً بىلىباً بت   ى تقٌتت   اللٌا ٌدبناتى طالبات تقٌد التلبٌد 

نظلاً الختى  طبٌمد الالاسد الأاىمٌد ء  الالاسد  ى الىلىقد الثانبٌد، لذا ااءبت  
لىلتيا  بالىلص ءقى الى بل الىنتظ   ً الىىا لات ببذم تم ىا  ى بسمت  

 ىتى ٌتقم ءاىت  بالنأاح. لتىصٌم المق  بالىمل د

 –ث ا ٌد  –تىا ابأه ءناٌتت  لقىشالتد الفمالد  ً األنشطد الطىبٌد الىختقفد ) نٌد
الخ( بانشطد األسل التى تلتبط بىٌبلت  الشخصٌد، .............لٌا ٌد –اأتىاءٌد 

باإل ا د إلى النشاط األتااٌىى ىتى تتىت  التقٌد ى  ااائ ابل ا اللٌااي بأانح 
 بل ا المقىى.ا

باءقىت  أىٌماً ا  التقٌد باء النا ت ب  بابل  مام  ى التتا م اإلأتىاءى لقطىح 
ىلصاً ىننا ءقى خقا لبح الىىبد بالتماب  بٌ   بالىتمثلٌ  الاسٌاً  الغٌل  االٌ 

 .لٌا ٌد اسلتنا الباىات اسلت تقٌد التلبٌد ال

ءقٌت  ى  اىبل ءقىٌد بث ا ٌد بااءبت  لقتباصم ىع اساتذتت  بسؤالن   ٌىا ٌصمح 
 باأتىاءٌد باىتلاىن  بت اٌل   ألنن     السبٌم الى ٌ ً لقتفبا.

 ىع خالص تىنٌاتى لت  بالتب ٌا بالنأاح ،،،

  

 ا.د/ إيٍاس سامل الطوخى                                                                        
 

 وكيمة الكمية لصئون التعميي والطالب                                                             
 

كمىة األستاذ الدكتوز / وكين 
ية لصئون التعميي والطالبالكم  
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نشاء قسم للتربٌة الرٌاضٌة ٌتبع كلٌة التربٌة بالزقازٌق من إتم  0290
السٌد الدكتور طلبة عوٌضة رئٌس الجامعة، ووضع هذا القسم تحت إشراف 

 أسناذ مساعد دكتور / خٌرى الدٌن عوٌس. 
فى نفس العام تم تحوٌل القسم الى كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات وتم : 0290

مرسى عمٌدة لهذه للكلٌة  الولٌدة وكان مكانها داخل  تعٌٌن األستاذة حورٌة
 خدام مالعب اإلستاد.تمبنى استاد جامعة الزقازٌق حتى ٌمكن اس

: فى هذا العام أجرٌت أول إختبارات للقدرات الرٌاضٌة بالكلٌة 0299
 حاصالت على الثانوٌة العامة.لل

: فى هذا العام تم وضع حجر األساس بمبنى الكلٌة الجدٌدة داخل حرم 0291
 الجامعة فى عهد أ.د/ محمد طلبة عوٌضة رئٌس الجامعة سابقا  

 
 
 

 
\ 

 خدمات تقدٌم خالل من رٌاضٌة تعلٌمٌة كمؤسسة التمٌز تحقق ان الكلٌة تأمل
 الدولً المستوي على ومجتمعٌة وبحثٌة ومهنٌة علمٌة

 
  
 
 
 

عداد خرٌجات جامعة الزقازٌق إل –تسعً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات 
متمٌزات اكادٌمٌا ومهنٌا فً كافة الجوانب التعلٌمٌة والبحثٌة والمجتمعٌة 
للوفاء بمتطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات الحادثة علً المستوٌٌن 

 .واالقلٌمً المحلى
 

 كمية الرتبية السياضية بٍات

:1891ٌصأة الكمية   

 زؤية الكمية

 زسالة الكمية
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 لبلناىج بالى لالات الالاسٌد تطبٌلا (1
 ت اٌ  اللءاٌد بالاء  لقطالبات. (2
 تطبٌل البٌلد التمقٌىٌد بالتتنبلبأٌد لقتقٌد (3
 تىاٌث ىنظبىد  الالاسات المقٌا  (4
 تىاٌث ىنظبىد البىث المقىً (5
 ل ع تفائت األاائ األتااٌىى بالتقٌد (6
 تمظٌ  ابل التقٌد  ً الخاىد الىأتىٌد بتنىٌد البٌلد (7
 سات التنظٌىٌد لقتقٌد تطبٌل السٌا (8

 
 

 
 

 
 أ.د/ أمال محمد ٌوسف 

 عمٌد الكلٌة ورائد الشباب

  أ.د/ إٌناس سالم الطوخى 

 ل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالبوكٌ

 أ.د/ جٌهان ٌسرى أٌوب 

 وتنمٌة البٌئة خدمة المجتمعوكٌل الكلٌة لشئون 

  /محمودنافع نشوىأ.د 

 وثالدراسات العلٌا والبح ل الكلٌة لشئونوكٌ

  أ/ محمد عبد السالم 

 مدٌر عام الكلٌة
 

 الكيادات اإلدازية العميا بالكمية

 األهداف اإلسرتاتيجية لمكمية
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 قسم التروٌح والتنظٌم واإلدارة 
 أ.د/ إٌناس محمد غانم

 

 قسم التمرٌنات والجمباز والتعبٌر الحركى 
 أ.د/ أمال محمد مرسى

 

 قسم الرٌاضات المائٌة والمنازالت 
 أ.د/ أمل أبو المعاطى

 

 وم التربوٌة واإلجتماعٌةقسم العل 
 إكرام السٌد السٌد أ.د/ 

 

 قسم العلوم الصحٌة 
 محمودأ.د/ جٌهان ٌحٌى 

 

 قسم مسابقات المٌدان والمضمار 
 مرسى على ا.د/ هالة

 

 قسم المناهج وطرق التدرٌس 
 زغلولحسن أ.د/ نادٌة 

 

 قسم األلعاب 
 عزمىمحمد سعٌد علٌاء أ.د/ 

 
 

 زؤساء األقساً العمىية بالكمية
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، وتنقسم الدراسة فى مرحلة البكالورٌوس الى  ٌقوم على أساس نظام الفصلٌن الدراسٌٌن

 مرحلتٌن متصلتٌن وفقا  لالتى:

 
  
 

  
الاسٌد ءاىد بالفل تٌ  األبلى بالثانٌد ٌالل  ٌنا الطالح الىباا قد ب ى ىلى

مح شٌا ٌد تىنٌااً لقتخصص  ى إىاى اللفسٌد بالمقىٌد بالتطبٌ ٌد النالتلببٌد ب ال

 :الالاسٌد الثانٌد الالاسٌد التخصصٌد  ى الىلىقد

 بتشىم الالاسد التخصصٌد بالفل تٌ  الثالثد باللابمد.

 

 
 

التالٌح الىٌاانى التقٌد بالخاصد ب(   لىلىد 11ٌح الىٌاانى ب  اً لقىاات ) لالتاٌت  

بالتقٌد بالىمتىات ى  ىأقل أاىمد  الي ايٌا  ٌىا ٌتمقا باإلشلا  ب تلات التالٌح 

ىاات التالٌح الىٌاانى ىاات ىتصقد ٌت  اىتىاننا  ى نناٌد الىنفصم بالىتصم بتمتبل 

 الما  الالاسى بالنسبد لقفل تٌ  الثالثد باللابمد.

 تحتسب درجة الطالبة فى التربٌة العملٌة والتدرٌب المٌدانى فى كل مــن

 الفل تٌ  الثالثد باللابمد ءقى النىب التالى :
 ام السند .% ى  النناٌد المظىى لالأات اءى 66       
 % ى  النناٌد المظىى لالأد اخل الما  . 46       
% ى  النناٌد المظىى لقىاات 66 ذا بت ال الأد نأاح الطالبد بىا اانى    

 الممتازات الطالبات مستوى وتشكل لجنة بناء  على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلٌة لتحدٌــد.        

 . الطالبات لتقٌٌم موحد معٌار لتحدٌد المٌدانى والتدرٌب ٌةالعمل التربٌة مجموعات من مجموعة لك فى

 ( رقم ج فى الئحة الكلٌة00المادة )

 # الخاص بالتدرٌب المٌدانى

إذا رسبت الطالبة فى مجال التدرٌب المٌدانى فى كال  من الفرقة الثالثة والرابعة تبقى 

 لإلعادة وتؤدى اإلمتحان فٌها فقط.

 ٌظاً الدزاسة بالكمية

ملسحمة األساسية األوىلا  

 ىتدزيب امليداٌلا
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 طرٌقة التسجٌل بالتربٌة العملٌة على الموقع اإللكترونى:

باستخاا  التبا بالبال ببلا الخاص بنا لقاخبم ءقى ىب ع اختٌال ت ب  الطالبد 

ى  خىم لابط التتلبنى ٌت   الىالسد التى تلٌا االلتىاا بنا ألاائ  تلت التلبٌد المىقٌد

 تتح التلبٌد المىقٌد بالتقٌد.ىى   بم  إخطال الطالبات به

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http:/

/www.zu.edu.eg/ServiceDetails.aspx%3FID%3D25&ved=2ahUKEwj

40s-mv8LkAhUEuHEKHR-TD2wQjBAwEnoECAYQCQ&usg=AOvVa 

 اب الىب ع اللسىى لأاىمد الي ايٌا www.zu.edu.eg -  ث  ال غط ءقى

ث  تسأٌم الاخبم  -اٌ بند نتالج الطىح ث  ال غط ءقى -اٌ بند الطىح 

ث  ال غط ءقى اٌ بند  -بتم طالبد  بالبال ببلا الخاصباستخاا  التبا 

 التالٌح الىٌاانى بإختٌال الىالسد الىلاا اإللتىاا بنا.
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الالبل النظلٌد باإلشتلاك  ى التالٌبات التطبٌ ٌد ب  ا ٌأح ءقى الطالبد ىتابمد 

لقنظا  الذى ٌ لله ىأقل التقٌد ىٌث ٌشتلط لاخبم الطالح اىتىا  اى ى لل ى  

% ى  البل تم ى لل ءقى ىاا 75الى للات الالاسٌد اال ت م نسبد ى بله ء  

ب ى  ٌه تٌسبٌصال  لال بىلىا  الطالح ى  الت ا  لإلىتىا   ى الى للات التى ل  

نسبد الى بل الى للت، ب ى  ذه الىالد ٌمتبل الطالح لاسباً  ى الى للات التى ىل  

 ٌسبة احلضوز لمىخاضسات
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ى  الت ا  لإلىتىا   ٌنا إال إذا  ا  الطالح ءذلاً ٌ بقه ىأقل التقٌد  ٌمتبل غالباَ بمذل 

 ى ببم.

  
 

 

 تم ا اىتىانات الفصم األبم  ى الى للات التى السنا الطالح  ى  ل ته  ى -1

الفصم األبم  ى الى للات التى السنا الطالح  ى  ل ته  ى الفصم األبم  ى 

نناٌد الفصم الالاسى األبم بتم ا اىتىانات الفصم الالاسى الثانى  ى نناٌد 

الفصم الالاسى الثانى  ى الى للات التى السنا الطالح  ى  ل ته  ى الفصم 

تب  ىتا  ء ا اإلىتىانات بالتقٌد الالاسى الثانى )ب ا الخطد الالاسٌد السنبٌد( بٌ

 الالاسٌد السنبٌدخطد قع ىا سبا ٌت  تنفٌذه ب  اً لبأىٌ

إذا نأح بأىٌع ى للات  ءقىٌن م الطالح ى  الفل د الى ٌا بنا الى الفل د األ -2

 ٌىا ال ٌيٌا ء  ى للٌ  ى   ل ته اب ى   ل د  الفصقٌ  الالاسٌٌ ، اب تا  لاسبا

ىتىا   ٌىا لسح  ٌه ى  ى للات ىع طىح الفل د التى اانى بٌؤاى الطالح اإل

تالل بنا  ذه الى للات بٌمتبل نأاىه  ى  ذه الى للات بت اٌل ى ببم اىا الطالح 

 الذى ٌلسح  ى اتثل ى  ى للٌ  ٌب ى لإلءاات  ٌىا لسح  ٌه ى  الى للات.

ٌح الىٌاانى ىتى ٌب ى لإلءاات طالح الفل د الثالثد باللابمد اللاسح  ى ى لل التال -3

 بلب تا  ناأىاً  ى الى للات األخلى.

ٌمتبل ى لل القغد اإلنأقٌيٌد بالقغد الملبٌد ى  ى للات اللسبح ءنا ن م الطالح  -4

 الى الفل د األءقى بال ٌأبي ىنح الطالح الأد البتالبلٌبل إال بما إأتٌاي

 إىتىاننىا بنأاح.

ح الفل د الننالٌد اللاسبٌ   ٌىا ال ٌيٌا ٌم ا اىتىا  ابل ثا   ى شنل سبتىبل لطى -5

 ءقى ى للٌ  باإل ا د إلى ى للات القغد الملبٌد باإلنأقٌيٌد

الطىح الىتخقفب   ى ىااتٌ  اب الىت اىٌ  لإلىتىا  ى  الخال  تىسح لن  الأد  -6

% لإلىتىا  56% لإلىتىا  التطبٌ ى لنناٌد الما  ب56الىباا التطبٌ ٌد ءقى اسال 

% 166نناٌد الما  بتىسح لن  الأد الىباا النظلٌد ءقى اسال النظلى ل

 لإلىتىا  التىلٌلى لنناٌد الما  .

 ى اإلىتىانات التطبٌ ٌد بالشفبٌد باختبالات ال الات لقطىح الأاا ٌأح اال ٌيٌا  -7

 ءاا الطىح ء  خىسد طىح  ى الأقسد الباىات بىا ا صى.

 

 اإلوتخاٌات
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 :تقدر درجة الطالبة وفقا  لما ٌلى -8

 تقدٌر درجات الطالبة للمواد النظرٌة

 % ى  النناٌد المظىى لالأد الى لل ألءىام السند.46

 % ى  النناٌد المظىى لالأد الى لل لإلىتىا  التىلٌلى.66

 التطبٌقٌةللمواد الطالبة تقدٌردرجات

 % ى  النناٌد المظىى لالأد الى لل ألءىام السند.46

 لإلىتىا  التىلٌلى. % ى  النناٌد المظىى لالأد الى لل36

 .األىتىا  التطبٌ ى% ى  النناٌد المظىى لالأد 36

 

وال تعتبر الطالبة ناجحة فى المواد التطبٌقٌة إال إذا دخلت اإلمتحان التحرٌرى 

% على األقل من النهاٌة 92والتطبٌقى فى نهاٌة الفصل الدراسى وحصلت على 

 لالمتحان التطبٌقى .% على األقل 92العظمى لالمتحان التحرٌرى وكذلك 
 

 للتدرٌب المٌدانى الطالبة تقدٌردرجات

 تقدٌر درجات الطالب الفرقتٌن الثالثة والرابعة فى التدرٌب المٌدانى كما ٌلى: 

 اءىام السند. % ى  النناٌد المظىى لالأد66

بٌشتلط لقنأاح  ى .لألىتىا  الننالى التطبٌ ى% ى  النناٌد المظىى 46

 % ى  الالأد الننالٌد.66صبم ءقى التالٌح الىٌاانى الى

 

 تقدٌرات النجاح

 ى ىالد ىصبم الطالبد ءقى ت اٌل إىتٌاي تشتم لأند ى  ءىٌا التقٌد ببتٌم التقٌد 

لشلب  التمقٌ  بالطىح بإثنا  ى  اساتذت اء ائ  ٌلد تالٌل ب س  الىنا ج بطلا 

 التالٌل بٌت  إءتىاا ا ى  ىأقل التقٌد.

 

فى كل المقررات الدراسٌة أو المجموع الكلى لهذه المقررات ٌقدر نجاح الطالب فى 

 بأحد التقدٌرات األتٌة: 

 %  قتثل ى  النناٌد المظىى.85)ىىتاي( إذا ىصم الطالح ءقى 

 %.85%  قتثل ى  النناٌد المظىى با م ى  75) أٌا أااً( إذا ىصم الطالح ءقى 
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 %.75ىى با م ى  %  قتثل ى  النناٌد المظ65)أٌا(إذا ىصم الطالح ءقى 

 %. 65%  قتثل ى  النناٌد المظىى با م ى  56) ى ببم( إذا ىصم الطالح ءقى 

 

 أما الرسوب للطالب فٌقدر بأحد التقدٌرٌن التالٌٌن: 

 %.56%  قتثل ى  النناٌد المظىى با م ى  36) مٌ ( إذا ىصم الطالح ءقى 

 د المظىى.% ى  الننا36ٌ)  مٌ  أااً( إذا ىصم الطالح ءقى ا م ى  

 

 نظام التشعٌب والتخصص بالكلٌة:

(  46( الى)26ت س  الطالبات إلى ىأىبءات  ى الىأام التطبٌ ى تم ىأىبءد ى  )
 طالبد .

 التخصص: 
تختال الطالبد ىااتٌ  ى  ىأىبءتٌ  ى  األلبع ىأىبءات لقى للات التطبٌ ٌد ب  اً 

اتٌ   ى الفصقٌ  الالاسٌٌ  بتتب  الالاسد لناتٌ  الىا ل باءا ٌىاا ا ىأقل التقٌد
  ى الفل د الثالثد بتستىل  ى الاسد  اتٌ  الىااتٌ   ى الفل د اللابمد.

 لتخصص: طرٌقة االلتحاق با
 ىءىق تخصص 12 ٌبأا ىٌث بالتقٌد التطبٌ ٌد بالى للات   ط التخصص ٌت  -

 بالتقٌد

 إخطال ٌت  ىىاا ىبءا  ى بالتقٌد اإللتتلبنى الىب ع خىم ى  التخصص اختٌال ٌت  -

 التتلبنى التباصم بٌت  بالطىح التمقٌ  لشلب  التقٌد بتٌم خىم ى  به تالطالبا

 . ىمن  بالتأىع بالطالبات

 البع تب ٌل ٌت  ىٌث للغباتن  لقتسأٌم الىتبمد بالطلٌ د لتملٌفن  بن  اإلأتىاع ٌت  -

 ى  لغبتٌ  إختٌال ٌأبي بال    ى  التخصص لغبات إختٌال ٌت  ىأىبءات

 باىات ىأىبءد

 ءقى الطالبد  ٌنا تىصق التى لقىباا التخصصات ءقى التبيٌع ا  قٌه تتب  -

 . التطبٌ ى الأيئ  ى ىلتفمد الأات

 التمقٌ  شلب  ىتتح خىم ى  لقطالبات التخصص إختٌال نتالج ء  اإلءى  ٌت  -

 .بالطىح
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 تلغح ىٌ   ى بالطىح التمقٌ  لشلب  التقٌد مٌبت ىع لإلأتىاع ىبءا تىاٌا ٌت  -

 ء  الىسلبم الىبظ  خىم ى  اللغبات تماٌم بٌت  لغباتن  تغٌٌل  ى الطالبات

 .بالطىح التمقٌ  لشلب  دالتقٌ بتٌم بىتتح التخصصات

 الرابط اإللكترونى الخاص بإختٌار التخصصات 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http:/

/www.zu.edu.eg/ServiceDetails.aspx%3FID%3D25&ved=2ahUKEwj

40s-mv8LkAhUEuHEKHR-TD2wQjBAwEnoECAYQCQ&usg=AOvVa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام اإلمتحانات والتقٌٌم: 

ٌت  ااائ األىتىانات بالتقٌد  ى الما  ءقى نظا  الفصقٌ  الالاسٌٌ  بتمق  نتٌأد تم 

  صم بما ااائ اإلىتىانات بٌىتسح الت اٌل الما   ى نناٌد الفصم الالاسى الثانى.
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 صورة من حاالت الغش 

اب شمملبءاً  ٌممه بت ممبط  ممى ىالممد تقممبل  تممم طالبممد تلتتممح غشمماً  ممى اإلىتىمما 

ٌخلأه المىٌا اب ى  ٌنبح ءنه ى  لأند اإلىتىا  بٌىل  ى  اخبم اإلىتىما   مى بما ى 

 الىباا بتمتبل الطالبد لاسبد  ى أىٌع ىباا  ذا اإلىتىا  بتىام الى ىأقل تقاٌح.

اىا  ى األىمبام األخملى  ٌبطمم اإلىتىما  ب ملال ىم  ىأقمل التقاٌمح اب ىأقمل 

 قٌد بٌتلتح ءقٌه بطى  الالأد المقىٌد إذا تانت  ا ىنىت لقطالح  بم تش  الغش.الت

 العقوبات التأدٌبٌة هى:

 التنبٌه شفنٌاً اب تتابد. -1

 اإلنذال. -2

 الىلىا  ى  بمض الخاىات الطىبٌد. -3

 الىلىا  ى  ى بل البل اىا الى للات لىاه ال تتأابي شنلاً. -4

 ال تتأابي شنلاً. الفصم ى  التقٌد ىات -5

 الىلىا  ى  اإلىتىا   ى ى لل اب اتثل . -6

 إلغائ اىتىا  الطالح  ى ى لل اب اتثل. -7

 الفصم ى  التقٌد ىات ال تتأابي  صى  الاسٌاً. -8

 الىلىا  ى  اإلىتىا   ى  صم الاسى باىا اب اتثل. -9

 الفصم ى  التقٌد لىات تيٌا ءقى  صم الاسى. -16

الى ى  الأاىمد بٌبقغ  لال الفصم الى الأاىمات األخلى بٌتلتح الفصم النن -11

ءقٌه ءا  صىىٌد الطالح لق ٌا اب الت ا  الى اإلىتىا   ى أاىمات أىنبلٌد ىصل 

 الملبٌد.

بٌأبي األىل بإءى  ال لال الصاال بالم ببد التقاٌبٌد ااخم التقٌد بٌأح ابىغ 

 ال لالات إلى بلى اىل الطالح.

 الات الصاالت بالم ببات التقاٌبٌد ءاا التنبٌه الشفبى  ى ىق  الطالح.بتىفظ ال ل

بلىأقل الأاىمد ا  ٌمٌا النظل  ى ال لال الصاال بالفصم الننالى بما ى ى ثىث 

 سنبات ءقى األ م ى  تالٌخ صابل ال لال.

 من الالئحة التنفٌذٌة( 093) مادة 
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: شروط القٌد والتسجٌل  
ة الترشٌح ومعرفة الكلٌة المرشح لها ٌقوم باتباع االتى:بعد استالم بطاق  

 التبأه إلى ىبظ  شلب  الطىح بالتقٌد الستٌفائ األبلاا النا صد. -1
بما استٌفائ  ذه األبلاا ٌ ب  الطالح بسااا اللسب  الالاسٌد الىستى د ءقٌه  -2

 بإتباع االتى:
تسق  ىنه إذ  ا ع ٌتبأه الطالح الى الىبظ  الىختص بشلب  الطىح لٌ -

 اللسب  الىطقببد.
ٌتبأه الطالح الى  لع البنك بالأاىمد لسااا اللسب  الىب ىه باإلذ  بٌتسق   -

 اإلٌصام الاام ءقى السااا تىا ٌت  استخلا   ٌيا خاصد بالطالح .
بما سااا اللسب  ءقٌه التبأه الى الىبظ  الىختص بشلب  التمقٌ  بالطىح  -3

 سٌىد السااا بالسأم اىا  اسىه باستخلا  بطا د خاصد  إلثبات ل   بتالٌخ
 ٌقصا ءقٌنا صبلته بىختبىه بخات  التقٌد )تالنٌه(.

ٌأح ءقى الطالح ت اٌ   ذت البطا د  ى تم شق  أاىمى بال ٌسىح له بى بل  -4
الىىا لات بالالبل المىقٌد اب الىتتبٌد باإلىتىا  التطبٌ ى بالنظلى إال 

 بىبأح  ذه البطا د.
ٌأح ءقى الطالح ا  ٌىصم ءقى بلائت يىد ى  التقٌد ءنا انتنائ الاسته  ى  -5

 الأاىمد اب ان طاءه بصفد ننالٌد .

 خدمات قسم شئون الطالب:
 تقدم شئون الطالب الخدمات التالٌة للطالب

 إءااا ىستناات التش  الطبى لقطقبد الأاا. -0

 اءتىاا  ٌا الطقبد الأاا بتسأٌقن . -2
 اذب  سااا اللسب  الالاسٌد. إءااا -3
 استخلا  البطا ات الالاسٌد. -4
 استخلا  شنااات ال ٌا ببٌا  الىالد . -5
 إألائ التىبٌم بن م ال ٌا بٌ  التقٌات األخلى. -6
 اءتىاا طقبات استخلا  البطا د الشخصٌد بأباي السفل. -7
 .ـ اعتماد استمارات البحث االجتماعي المقدمة لرعاية الطالب8
 .ـ اعتماد استمارات االلتحاق بالمدن الجامعيو8

 .ـ إعداد كشوف مكافآت التفوق01
 .ـ اإلعداد لالمتحانات واستخراج أرقام الجموس00

دوات الطالبية بالكميةخلا  
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 .ـ إجراء تحويل الطمبة لإلداره الطبية لمعالج01
 .ـ استقبال وعرض األعذار المرضية02
 .ـ استخراج طمبات اشتراك السكة الحديد واالتوبيس03
 لمجامعات.فيذ قرارات مجمس الكمية ومجمس الجامعة والمجمس األعمي ـ تن04
 .ـ إعداد سجالت االستعارة من المكتبة05
 .ـ إعداد سجالت الفرق06
 .ـ إخالء طرف المحولين والخريجين07

 التحــوٌل:ـ
ال ٌتب  التىبٌم إال بٌ  التقٌات التً تناظل بم نا البمض بالى صبا بالتناظل  

 :ى  ىٌث التىاثم بخاصد
 .ـ تىاثم ىاات الالاسٌد1
 .ـ تىا م الى للات بالىنا ج الالاسٌد2
 ـ تىاثم  ً الالأات المقىٌد التً ٌت  ىنىتنا3

بءقً ذلك  إنه ٌىت  التىبٌم بٌ  تقٌات تلبٌد اللٌا ٌد  ٌىا بٌننا ،بتقٌات   
 .التأالت  ٌىا بٌننا ،بتقٌات الى با  ٌىا بٌننا ...................الخ

بال ٌفن  ى  ذلك ا  التىبٌم ءقً التقٌات التً تشابه  ٌىا بٌننا  ً الىسىٌات 
ىٌث انه تبأا بمض التقٌات التً ال تتشابه  ً اسىالنا بلت  ٌأبي  ببم 
تىبٌم الطىح  ٌىا بٌننا بذلك تقسٌسآ ءقً بأبا التناظل الىنشبا التفا نا  ً 

 .المناصل الثىثه الىب ىد بمالٌد

 :وقف القٌد
 :لحاالت التً ٌمكن إٌقاف قٌد الطالب بسببهاا
ـممم ىلا  مممد الممميب  اب اليبأمممد لقمىمممم بالخمممال  بالنسمممبد لقطالبمممات بالطمممىح 1

 .الىتيبأٌ 
 .ـ الىلض الطبٌم الذي ٌستقي  ءىأا لىات ءا  الاسً اب اتتل2
 .تيبأاتىـ ىاالت الب ع بلءاٌد الطفم ذلك بالنسبد لقطالبات ال3
 .بتقٌات الأاىمدـ تقخل  ببم الطىح 4

 :االعتذار عن عدم دخول االمتحان
ـممم إذا ىممماث لقطالمممح ءمممذل ٌىنممممه ىممم  ااائ االىتىممما   مقٌمممد ا  ٌخطمممل التقٌمممد 1

الىسممتناات التمممً تؤٌممما ءممذله  بمممم بمممائ االىتىانمممات اب  هل ممما بطقبمممبٌبممذلك 
 . ً اثنالنا

ـمم ٌلاأممع الطالممح اب بلممً اىممله  سمم  شمملب  الطممىح بالتقٌممد لىمل ممد ىمما تمم  2
  .طقبه  ً
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ل الىل ممممى ءقممممً الطالممممح ا  ٌت مممما  لممممإلاالت الطبٌممممد ذـمممم ب ممممً ىالممممه الممممم3
 6لقأاىممممممد بٌطقمممممح تب ٌمممممع التشممممم  ءقٌمممممد بٌسممممماا اللسمممممب  الى مممممللت 

أنٌنمممات بخمممى  الممماىغات بٌىنىالشمممناات الىمتىمممات بٌ ممماىنا لقتقٌمممد ىٌمممث 
ال ت بمممم اي شمممنااات غٌمممل النىمممبذ  الىبىممما الصممماال ىممم  االاالت الطبٌمممد 

 .بالأاىمد
بإذا لسمممح طالمممح الفل مممد الننالٌمممد  ٌىممما الٌيٌممما ءقمممً نصممم  ءممماا ى مممللات 

ى ممملل باىممما  مممذه الفل مممد اب الى ممملل الباىممما  مممً التقٌمممات التمممً ٌمممالل بنممما 
بصمممل  النظمممل ءممم  الى مممللات التمممً لسمممح  ٌنممما ت مممً السمممند الننالٌمممد بذل

ىممم   ممملا سممماب د ٌسمممىح لمممه االىتىممما   مممً الى مممللات الالاسمممٌد ىتمممً ٌمممت  
 .أاىهن
 
ً الرئٌسرررى ـ الررردور االول ـ نررركترررب شرررئون الطرررالب بالكلٌرررة المبمقرررر م#

 الجناح االٌسر
 
 
 
 
ـمممم ٌتممممب  النظممممل  ممممً االءممممذال الىل ممممٌد ىمممم  اختصمممماص القأنممممد الطبٌممممد 1

بممممماإلاالت الطبٌمممممد بالأاىممممممد بٌأمممممبي استشمممممالت األخصمممممالٌٌ  بالىستشمممممفً 

الأمممماىمً اب ىستشممممفً الطقبممممد  ٌالىمممماالت التممممً تىتمممما  الممممً استشممممالت . 

سمممبد االىممملاض النفسمممٌد  تمممملض بىمل مممد االاالت الطبٌمممد ءقمممً لأنمممد ببالن

ثىثٌممممد )  بىسمممممٌب  ( ىشمممممتقد ىممممم  اء مممممائ  ٌلمممممد التالٌسمممممبتقٌد الطمممممح 

 .ٌختال   ءىٌا التقٌد

بتمممممملض ءقممممممى القأنممممممد الشممممممنااات الطبٌممممممد الصمممممماالت ءمممممم  الىستشممممممفٌات 

اب الىلاتمممي اب ىستشمممفٌات الىؤسسمممات الصمممىٌد الماىمممد الىتبىٌمممد الماىمممد 

ا  تىىمممممم الشمممممناات اسممممم  الىستشمممممفً با  ٌتمممممب  ىب ممممممآ ءقٌنممممما  بٌأمممممح

 .الطبٌح الىمالج ىع بٌا  اسىه بتخصصه

الخممممال  ىمممم  تىمممما تممممملض ءقممممً القأنممممد الطبٌممممد الشممممنااات الطبٌممممد الممممبالات 

بال  ،تمممب  ىمتىمممات ىممم  ال نصمممقٌد الىصممملٌد بطبٌبنممما إ  بأممماتبشممملط ا  

 .فٌات الخاصدٌمتا بالشنااات الطبٌدالصاالت ءقً األطبائ بالىستش

 األعراز املسضية
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ـمم ٌ مما  الطالممح طقممح االءتممذال ءمم  ءمما  ااائ االىتىمما   بممم بممائ االىتىمما  2

اب اثنممائه اب خممىم ٌممبىٌ  ءقممً االتتممل ىمم  تممالٌخ انتنالممه بال ٌقتفممت الممً 

التمممالٌخ بٌ ممما  الطقمممح باسممم  ءىٌممما التقٌمممد بٌمممباع ا  مممذاي طقمممح ٌ ممما  بمممما 

ٌممممما الىسمممممأم إىممممما بالٌممممما بقلشمممممٌ  التقٌمممممد اب ٌلسمممممم إلمممممً التقٌمممممد بالبل

 تقممممك الىسممممىبح بمقمممم  البصممممبم بال ٌقتفممممت الممممً اي طقممممح ٌ مممما  بغٌممممل

  .الطلٌ ٌتٌ 

بصممممبم الطقممممح إلٌنمممما بإخطممممال  بلت ممممب  إاالت شمممملب  الطممممىح بالتقٌممممد  -3

 الطالمممح بالت ممما  لقأنمممد الطبٌمممد تىممما تخطمممل  مممً الٌمممب  ذاتمممه االااله الطبٌمممد

 بذلك

ءننابإخطمممال ٌأمممح البمممت  مممً األءمممذال الىل مممٌد بب مممع الت لٌلالطبمممً  -4

شمممملب  الطممممىح بلأمممما  النظمممما  بالىلا بممممد باالىتىمممما  بالتقٌممممات بقسمممملع 

  .الىتىانات بب ت تا ًا ب ت ىىت  ب بم إءى  نتالج

إذا تمما  الىممملض اثنمممائ االىتىممما  ٌمممت  تب ٌممع التشممم  الطبمممً ءقمممً الطالمممح  -5

الطبممممً  ممممبل  بىمل ممممد الطبٌممممح الىمممممٌ  بقأنممممد االىتىمممما   لالت لٌممممبتتابممممد 

 .ىا ذلك ى  للٌسالقأند الطبٌدءقٌا  ٌمت

إذا تمممما  ىمممملض الطالممممح ال ٌىتنممممه ىمممم  الى ممممبل إلممممً اإلاالت الطبٌممممد  -6

 مقٌمممد ا  ٌقأمممق إلمممً ا ممملح ىستشمممفً ىتمممبىً ءممما  اب ىلتيٌمممد اب ىؤسسمممد 

اإل اىمممد بالىستشمممفً با  ٌخطمممل التقٌمممد ه بءقٌمممصمممىٌد ءاىمممد بأنمممد إ اىتمممه 

الطبٌمممح الىممممالج  مممبل  بمممذلك ىمممع شمممناات باسممم  الىستشمممفً ىب مممع ءقٌمممه ىممم  

ت ممممممب  التقٌممممممد بتىبٌممممممم األبلاا الممممممً بىممممممع بٌمممممما  اسممممممىه بتخصصممممممه 

 .القأندالطبٌد لقنظل  ً الىاالت الىل ٌد

 .ـ الٌأبي تتلال االءتذال ء  ءا  اخبم االىتىا   ً الابل الباىا7

الٌأممممبي تشممممتٌم لأمممما  اىتىمممما  خاصممممد بالىل ممممً إال بى ممممل التقٌممممد اب  -8

 .إىاي الىستشفٌات الىتبىٌد

الٌأمممبي ا  ٌيٌممما ءممماا االءمممذال الىل مممٌد ءممم  ءممما  اخمممبم االىتىانمممات  -9

ءممم  ىممملتٌ  خمممىم سمممنبات االاسمممد ٌ ممما  إلٌنممما ىممملت ثالثمممه ب ممملال ىممم  

ىأقمممل شممملب  التمقمممٌ  بالطىببمممالتفبٌض ءممم  ىأقمممل الأاىممممد ذلمممك طب مممآ 

 .ى  الىلىد التنفٌذٌد ل انب  تنظٌ  الأاىمات 86لقىاات 
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ل  ممً التظقىممات الى اىممد ىمم   مملالات القأنممد ٌخممتص ءىٌمما التقٌممد بممالنظ -16

 .الطبٌد

 :االعذار االجتماعٌة

اممممـ ٌأممممح ءقممممً الطالممممح ا  ٌل مممما بطقممممح ءمممما  اخممممبم االىتىانممممات لمممممذل 

اأتىممماءً شممملىآ لنمممذا الممممذل ىصمممىببا بتا مممد األبلاا اللسمممىٌد الاالمممد ءقمممً 

ى ٌ مممممد الممممممذل الى ممممما  ىنمممممه بال ٌمتممممما ً ذلمممممك بمممممقي ابلاا اب ىسمممممتناات 

  .أنات غٌل لسىٌدصاالت ء  

 244416ح ـ تسمملى ءقممً االءممذال االأتىاءٌممد األىتمما  الممبالات  ممً البنممبا 

 .ى  البنا األبم الخاص باألءذال الىل ٌد

 

 ملحوظة:ـ

ٌتمممب  ت ممماٌل األسمممباح التمممً تممماءب المممً ب ممم  ال ٌممما اب االءتمممذال ءممم  ءممما  

اخممممبم االىتىمممما  لمممممذل اأتىمممماءً ىمممم  اختصمممماص ىأقممممل شمممملب  التمقممممٌ  

بالأاىممممممد تمممممم  مممممً ىمممممابا تخصصمممممه بمممممما الاسمممممد الظممممملب   بالطمممممىح

 .بالىىبسات الىىٌطد بتم ىالد ءقً ىات

 

 

 

تتىٌممممي تقٌممممد التلبٌممممد اللٌا ممممٌد لقبنممممات أاىمممممه الي ممممايٌا باال تىمممما  

بإءممممااا تممممباال  ٌااٌممممد  ممممً الىأمممماالت اللٌا ممممٌد بالشممممبابٌد ب  ممممآ لألءمممملا  

لتياىبىىالسممد ال ٌمماات بالتبمٌممد ىمم  خممىم نظمما  الأاىمٌممد بالتممً تتىثممم  ممً اإل

اىتمممملا  األ اىٌممممد باٌ مممما التمممميا  الطالبممممات بى ممممبل الىىا مممملات بمممماليي 

ىظممممل اخممممبلى  التقتممممي  ٌب، اللٌا ممممً بالىظنممممل الىلمممما لقطالبممممات الأاىمٌممممد

  .بالتمقٌىات التً تفل نا إاالت التقٌد  ً  ذا الشق 

ٌرررررز الطالبرررررات المتفوقرررررات أوال: سٌاسرررررات الكلٌرررررة المتعٌرررررة فرررررً دعرررررم وتحف

 والموهوبات:ـ

آت التفمممممبا ب  ممممما لشممممملبط الممممماء  الىمممممالً الىتىثمممممم  مممممً صمممممل  ىتا ممممم  -1

 االستى اا:

 سياسات الكمية يف التعاون وع الطالبات
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اذا ىصمممم الطالمممح ءقمممى ت ممماٌل أٌممما أمممااً  مممى إىتىممما  الن مممم ، بتممما  ىممم   -

 أنٌه. 126ابالم الأىنبلٌد  ى الثانبٌد الماىد ، ٌىنح ىتا قت  ال ا 

%  مممى اىتىممما  الن مممم بتممما  ىممم  بمممٌ  86 اذا ىصمممم الطالمممح ءقمممى ىأىمممبع -

% ءقمممى األ مممم  مممى الثانبٌمممد الماىمممد . 86الىاصمممقٌ  ءقمممى ىأىمممبع الأمممات 

 أنٌه. 84ٌىنح ىتا قت  ال ا 

%  مممى اىتىممما  الن مممم بتممما  86اذا ىصمممم الطالمممح ءقمممى ىأىمممبع ا مممم ىممم   -

ىأىبءمممه  ممممى الثانبٌممممد الماىممممد بمممماب  الأمممات الىسممممتبى الخمممماص ٌ ممممم ءمممم  

 أنٌه.  66 ا % ٌىنح ىتا قه  ال86

تتممٌح التقٌمممه  لصممد اختٌمممال التخصمممص التتلبنممى ىممم  خممىم ىب مممع التقٌمممد  -2

 بت ب  بتىاٌا ىبءا لىختٌال لأىٌع الطالبات.

ت مممب  التقٌمممد بنشمممل صمممبل الطالبمممات الىتفب مممات ءقمممى الىب مممع اإللتتلبنمممى  -3

 لقتقٌد.

 ءلض ببستلات بصبل لقطالبات الىتفب ات بىاخم التقٌد. -4

 بتم ىا ٌ اىب  ى  اءىام ىبتتلت. اإل تىا  -5

 االشتلاك  ى الىمستلات الصٌفٌد بتب ٌل اللىىت الىأانٌد . -6

ىفممممم لقخلٌأممممات سممممنبٌاً ٌى ممممله  ٌممممااات التقٌممممد  تقتممممي  التقٌممممد بإ اىممممد -7

بىبأنمممممات التلبٌمممممد اللٌا مممممٌد بالسممممماات الىمنٌمممممٌ  بمممممالتمقٌ   مممممى ىىا ظمممممد 

ااات ت مماٌل ، تىمما ٌممت  تبيٌممع الشممل ٌد ، بتىممنح  ٌممد الطالبممات ابقىتفب ممات شممن

 أبالي ءقى ابالم الخلٌأات.

 بالىباءات  ى الىشالٌع البىثٌد بالتقٌد. إشتلاك الطالبات الىتفب ات -8

اصممماالات تتمممبلى األ سممما  المقىٌمممد ىمممنح الطالبمممات الىتفب مممات بالىبممماءات  -9

األسمممماتذت ىممممم  الى مممممللات الىختقفممممد التمممممى ٌالسمممممبننا ىأاتمممماً ليٌممممماات ىممممممام 

 بتشأٌمن  ءقى ابا  التفبا. اإلنأاي

ىممممذ  غٌمممماح الطالبممممات الىشممممالتات  ممممى البطممممبالت بالىتممممى تىممممثق   -16

 الابلد  ى الىىا م اللٌا ٌد الىختقفد.

ثانٌرررا : سٌاسرررات الكلٌرررة المتبعرررة لرعاٌرررة الطالبرررات المتعثررررات )دراسرررٌا  وغبرررر 

 القادرات مادٌا (

 ت لقطالبات ىأانا.تب ٌل اصاالات األ سا  المقىٌد ى  تتح بىذتلا -1
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تقتممممي  التقٌممممد بتىاٌمممما ىباءٌمممما لىىا مممملات إ مممما ٌد  بممممم بااٌممممد الٌممممب   -2

 -الالاسممممممى ب ممممممى نناٌتممممممه لقطالبممممممات الىتمثمممممملات ) الىمل ممممممٌ  لقلسممممممبح

الىشمممممالتات  مممممى الفممممملا اللٌا مممممٌد  -الىىمممممبالت بلممممماٌن  ىمممممباا تىىٌقٌمممممه 

 بٌتطقح االشتلاك  ٌنا الى الغٌاح ى  الىىا لات لفتلت يىنٌه(.

اءممم  المىقٌمممد التمقٌىٌمممد باسمممتخاا  بممممض البسمممالم السمممىمٌد بالىللٌمممد  مممى  -3

تممممالٌح الأمممميئ التطبٌ ممممى ىمممم  خممممىم ءمممملض اسممممطبانات ىاىأممممد لممممبمض 

 الىنالات الىلتٌد  ى بمض الى للات الالاسٌد بالتقٌد.

تفمٌمممم نظممما  السممماءات الىتتبٌمممد باللٌمممماات ىٌمممث ت مممب  تمممم ء مممب  ٌلممممد  -4

الىتتبٌممممد ءقممممى بمممماح ىتتممممح سممممٌااتنا ىممممع تممممالٌل بمممماإلءى  ءمممم  السمممماءات 

 التلىٌح بالطالبات باست بالن  ب  اً لىباءٌا ىىاات.

 آلٌات الشكاوى:

إءمممى  الطالبمممات بآلٌمممد التماىمممم ىمممع شمممتبا   بى تلىممماتن  باىمممات  تباأممما  -1

 صنااٌا الشتابى ى  خىم نابت تث ٌفٌد ت ا   ى بااٌد الما .

شممممتابى بإذا تانممممت الشممممتبى ت ممممع الطالبممممد الشممممتبى  ممممى صممممنابا ال  -2

أىاءٌمممد )الفل مممد بقتىقنممما ( تتتمممح بإسممم  الفل مممد، بإذا تانمممت الشمممتبى  لاٌمممد 

ٌتتمممح ابم ىمممل ٌ  ىممم  اسممم  الطالبمممد ، بالفل مممد الالاسمممٌد التمممى تنتىمممى إلٌنممما 

تتتمممح  مممى صمممبلت لىمممي، ىثمممام طالبمممد بالفل مممد الثانٌمممد تسمممىى  ممماٌل ىىىممما 

 .2تتتح ه. /

الثىثممائ ىمم  تممم إسممببع ىمم  خممىم لأنممد  ٌممت   ممتح صممنااٌا الشممتابى ٌممب  -3

 ىنبطد بذلك بىمتىات ى  ىأقل التقٌد.

ٌ مممب  ىتتمممح الشمممتابى بالى تلىمممات بلصممما نصمممبص شمممتابى الطالبمممات  -4

اب ى تلىممممماتن  إلتتلبنٌاً،ببل ٌممممماً ىمممممع  مممممىا  السممممملٌد التاىمممممد بتصمممممنٌفنا 

 بءل نا ءقى يبى الشق .

الطالبممممممات ٌممممممت  ء مممممما إأتىاءممممممات نصمممممم  شممممممنلٌد بصممممممبلت ىنتظىممممممد ب -5

تى مممل ا السمممٌات ءىٌمممات التقٌمممد بالسممماات المممبتىئ بىممماٌل التقٌمممد )إذا تطقمممح 

األىمممل( لىنا شمممد شمممتبا   اب إخبمممال   بممماإلألائات التمممى تممم  إتخاذ ممما ىٌمممام 

 شتبا   بى تلىاتن .
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ٌمممت  تسمممأٌم ىى مممل شمممنلى ٌ ممم  الشمممتابى الىطلبىمممد ىممم  الطالبمممات  -6

ٌىً لممذلك  اىممت بىممات ت ممبٌ  بىمما تمم  ىٌالنمما ىمم  ىممم بابممىغ اصممىابنا ، بتفممم

 األاائ ب ىا  الأبات بتبيٌع ءاا ى  صنااٌا الشتابى بالتقٌد تاآلتى:

 .بىات ت بٌ  األاائ ب ىا  الأباتصنابا بالابل األل ى بأانح  -

 صنابا بالابل الثالث بأبال ىالأات الطالبات. -

 صنابا بصالد األلماح اللٌا ٌد بالتقٌد. -

ىممممم  الطالبمممممات تممممم  إنشمممممائ البلٌممممما اإللتتلبنمممممى  بلتسمممممنٌم تق مممممى الشمممممتابى

       qua-shakwa@yahoo.comاآلتى:

 

 9100-9101وقرررد  ترررم تفعٌرررل آلٌرررة الشررركاوى إعتبرررارا  مرررن العرررام الجرررامعى 

وتررم فررتح الصررنادٌق بمعرفررة فرٌررق آلٌررة تلقررى الشرركاوى ، كمررا ٌررتم الرجرروع 

والطررررالب فررررى الررررى أ.د/ عمٌرررردة الكلٌررررة ، أ.د/ وكٌررررل الكلٌررررة لشررررئون التعلررررٌم 

 حالة الشكاوى اإلضطرارٌة أثناء اإلمتحانات.

 

 

 

  
 جامعة الزقازٌق

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات
 

 

 السٌا األستاذ الاتتبل/ ءىٌا التقٌد

الأب التتل  ى  سٌااتت  بالىبا  د لى ءقى ىلاأمد ابلا ى  ى ىاات .......... ىٌث 

ى  ت اٌلى بإأابتى  ى  ذه الىاات ىٌث  ا  الأتى  ى ىاات:......... ى ببم ب ذا ا م

اننى ىباظبد  ى الى بل بى ٌات بالفل د .............. بىباظبد ءقى ال ٌا  بتا د 

 األنشطد.

 بلسٌااتت  أيٌم الشتل

 ى اىه لسٌااتت 
 

 صيغة التظمي
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 أوال : لجان النشاط

خىم ٌمىم ىأقل إتىاا طىح التقٌد ءقى تى ٌا ا اا  اإلتىااات الطىبٌد ى  

 لأا  النشاط الطىبى اآلتٌه:

لأند األسل. -1  

لأند النشاط الث ا ى. -2  

لأند النشاط الفنى. -3  

لأند الأبالد بالخاىد الماىد. -4  

لأند النشاط اللٌا ى. -5  

لأند النشاط اإلأتىاءى باللىىت. -6  

لأند البىث المقىى بالتتنبلبأى. -7  

بلٌاات لالا ى  اء ائ  ٌلد التالٌل  تشتم تم لأند ى  القأا  الساب د سنبٌاً 

ٌصال بتمٌٌنه  لال ى  السٌا ا.ا/ ءىٌا التقٌد بء بٌد طالبٌ  ى  تم  ل د 

الاسٌد ٌنتخبنا سنبٌاً طىح  ل تنىا الالاسٌد بطلٌ د اإل تلاع السلى، 

بٌنتخح الطىح اء ائ تم لأند ى  بٌنن  اىٌناً باىٌناً ىساءااً لنا، بتتخذ 

ا بقغقبٌد اصبات األء ائ بٌى ل إأتىاءات القأا  ىىثم القأند  لالاتن

   له صبت ىمابا  ى التصبٌت.بنى للءاٌد الشباح بالتقٌد بال ٌتالأناي الف
 

لجنة األسر -0  

 تعمل لجنة األسر على تحقٌق األهداف اآلتٌة:

تشأٌع تتبٌ  األسل باء  نشاطنا  ى تتبٌ  ىا تسىح به ى  ال بانٌ  بالقبالح  -

د.الىنظى  

التنسٌا بٌ  انشطد األسل الىختقفد بالتقٌد بتنظٌ  الىساب ات  ٌىا بٌننا. -  

لجنة النشاط الثقافى: -9  

 تعمل لجنة النشاط الثقافى على تحقٌق األهداف اآلتٌة:

تنظٌ  ابأه النشاط الث ا ى التى تؤاى إلى تملٌ  الطالح بخصالص الىأتىع  -

. تطبله باىتٌاأات  

 زعاية الصباب
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ىى بالث مما ى بتممملٌفن  بىمما ٌأمملى ىمم  اىممبل ااخممم الممبط  تنىٌممد الممبءى ال ممب -

بخالأممه بتنٌلممتن  لقىشممالتد  ممى   مماٌا الممبط  بنشممل لبح االنتىممائ بالممبالئ بممٌ  

الطممىح ءمم  طلٌمما تنظممٌ  النممابات بالىمممالض بالممابلات بالىسمماب ات بإصمماال 

 الىأىت بالنشلات اإلءىىٌد.

 .المىم ءقى تنىٌد الىبا ح األابٌد لاى الطىح -

 :لجنة النشاط الفنى -3

تمىم لأند النشاط الفنى ءقى تنىٌمد ابأمه النشماط الفنمى بمٌ  الطمىح بىما ٌتفما ىمع 

اغلا ممه السمماىٌد، بذلممك ىمم  خممىم تنظممٌ  الىفممىت بت مماٌ  الممملبض الىسمملىٌد 

 بإ اىد الىمالض ىع الىلص ءقى تشأٌع الىبا ح الطىبٌد   ى  ذا الخصبص.

 :لعامةلجنة الجوالة والخدمة ا -1

 على تحقٌق األهداف اآلتٌة:العامة الجوالة والخدمة تعمل لجنة 

تنظٌ  بنشل ابأه النشاط التشفى ءقى األسل السقٌىد بىبمااىئ الىلتمد التشمفٌد  -

 تنظٌ  إ اىد الىمستلات التشفٌد بإتاىد الفلصد لقطىح لإلستفاات ىننا. -

ال بىٌممد التممى تتطقبنمما  ب ممع بمملاىج الخاىممد الماىممد بالىسمما ىد  ممى الىشمملبءات -

 اىتٌاأات البط .

تنظممٌ  بمملاىج خاىممد البٌلممد بىمما ٌسممن   ممى تنىٌممد الىأتىممع بالمىممم ءقممى اشممتلاك  -

 الطىح  ى تنفٌذ ا.

 :لجنة النشاط الرٌاضى -2

 لجنة النشاط الرٌاضى على تحقٌق األهداف اآلتٌة: تعمل

بالمىممم ءقممى  بممث المملبح اللٌا ممٌد بممٌ  الطممىح بتشممأٌع الىبا ممح اللٌا ممٌد -

 تنىٌتنا.

تنظممٌ  النشمماط اللٌا ممى بالتقٌممد بىمما  ممى ذلممك تتممبٌ  الفمملا اللٌا ممٌد بإ اىممد  -

 الىبالٌات بالىساب ات بالىنلأانات اللٌا ٌد.

 :لجنة النشاط اإلجتماعى والرحالت -3

تنىٌممد المملبابط االأتىاءٌممد بممٌ  الطالبممات ببممٌ  اء ممائ  ٌلممد  ىتمىممم القأنممد ءقمم

 .باشاءد لبح التماب  ببث اللبح الأىاءٌدالتالٌل بالماىقٌ  



  36 
 

 لجنة البحث العلمى والتكنولوجى: -7

 تمىم ءقى تنىٌد  الات الطىح ءقى اإلتتشا ات المقىٌد بتتابد األىااث.

 ثانٌا : إتحاد طالبات الكلٌة

 الشروط الواجب توافرها فى من ٌتقدم لعضوٌة لجان االتحاد

 الىصلٌد. ا  ٌتب  الطالح ىتىتماً بالأنسٌد -1

 ا  ٌتص  بالخقا ال بٌ  بالسىمد الىسند. -2

 ا  ٌتب  الطالح ىستأااً  ى  ل ته بغٌل با ى لإلءاات ألى سبح. -3

 ا  ٌتب  الطالح ىساااً للسب  اإلتىاا. -4

ا  ٌتب  الطالح ى  ذبى األنشطد الىقىبظد  ى ىأام ءىم القأند التى ٌلشح  -5

 نفسد  ٌنا.

سبا الىتم   ءقٌمه بم ببمد ى ٌمات لقىلٌمد اب ت ملل اسم اط اب  اال ٌتب  الطالح  ا -6

 ب   ء بٌته بقىا االتىااات الطىبٌد اب لأاننا.

 ءنا تبا ل شلبط التلشح ءقٌك اتباع اآلتى:

 تت ا  الاالت لءاٌد الشباح إلستى  طقح التلشٌح بنىبذ  استطىع اللاى. -1

إاالت لءاٌمد الشمباح بالتقٌمد بطب ماً  بما استٌفائ تا د البٌانات ءقٌك إءااتنا إلمى -2

 لقىباءٌا الىمق  ءننا بالتقٌد.

ست ب  التقٌد بىلاأمد الىلشىٌ  الىنطبا ءقٌن  الشملبط بٌسمتبما تمم ىخمال   -3

 لشلبط  التلشح.

 تمق  تش  بـقسىائ الىلشىٌ  الىنطبا ءقٌن  الشلبط. -4

 تألى اإلنتخابات بتمق  النتالج  ى الىباءٌا الىىاات. -5
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تألى انتخابات ىأقل اتىاا طىح الأاىمد المذى ٌتتمب  ىم  األىنمائ باألىنمائ  -6

 الىساءاٌ  لقتقٌات بالىما ا بالأاىمد.

مقررر مكتررب رعاٌررة الشررباب بالكلٌررة ) ٌوجررد بمبنررى اللرروكر بالرردور األرضررى بجرروار 

 الوحدة الطبٌة(. 

سرخة مرن كٌفٌة عمل بحث إجتماعى للحصول على إعانة من صندوق التكافرل أو ن

 الكتاب المدعم:

تسممىح الطالبممد خطمماح ىبأنمماً إلممى البىممات اإلأتىاءٌممد التابمممد لنمما ىمم  ىتتممح  -1

صبلت ى  البىات التابمد لنا ستنٌاً ) لءاٌد الشباح بمىم بىث اأتىاءى لقطالبد

 الطقح(.

ٌت  إى ال الىستناات األساسٌد ىمع البىمث ) صمبلت بطا مد بلمى األىمل ( بٌما   -2

ت ىلتمممح إذا تممما  البالممماىبظ  اب بٌممما  ىمممماش البالممما إذا تممما  اخمممم ) ىفممملاا

 بالىماش اب ىتب ٌاً(، شناات ىٌايت يلاءٌد إذا تا  البالا  ىح.

ٌممت  تتابممد طقممح لىأقممل إاالت الصممنابا بطقممح البىممث ثمم  ٌمتىمما ىمم  شمملب   -3

 الطىح.

خصالى ببما استٌفائ الىستناات الىطقببد ٌت  ءىم بىث ىتتبح لقطالبد بباسطد األ

 .اإلأتىاءى بالتقٌد ىع ىلاءات الظلب  الخاصد لقطالبد بت اٌ  الىستناات

 

 

 ٌت  اإلءى  ء  بائ األنشطد الطىبٌد  ى التقٌد. -

التبأه لىتتح لءاٌمد الشمباح ءنما بمائ المما  الأماىمى بىقمىئ اسمتىالات النشماط  -

 التى تلغبٌ   ى ىىالسته.

 

 

 كيفية اإلشرتاك فى األٌصطة
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 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات
عاٌة الشبابر  

 
 منوذج استىازة وصازكة الطالبات فى األٌصطة املختمفة

 

س / ................................اإل  

 الفل د الالاسٌد/.......................

..............................المنبا /..........................................  

.........  ىىىبم/...............................ت / ...........................  

........البلٌا االلتتلبنى/........................................................  

 نبع النشاط الذى تلغح الطالبد االشتلاك  ٌه:

 ىأىت ىالط( -ىمقبىات ءاىد - صد  صٌلت  -يأم  -ث ا ى ) شمل -1

  نب  شمبٌد( -تصبٌل - نب  تشتٌقٌد -ىبسٌ ى -غنائ - نى ) تىثٌم  -2

 - السباىد – تنسقل ى – تنسطابلد -تاٌتبناب – أباب – تالاتٌه)لٌا ى  -3

 اى نشاط لٌا ى(-الماب بي  -تلتالسلءد

 -اٌنٌد -ىشلبءات خاىٌد بانشطد لٌا ٌد -أبالد بخاىد ءاىد) ىمستلات -4

  نٌد( -ث ا ٌد

 خاىد ءاىد( -ىتلى -إأتىاءى) بىبث اأتىاءٌد -5

 اى إختلاءات اب إتأا ات ءقىٌد( -ءقىى ) نبااى تتنبلبأٌا -6

 األسل الطىبٌد تشىم أىٌع األنشطد الساب د. -7

 

 بادرى باإلشتراك معنا وتوجهى إلى رعاٌة الشباب باإلشتراك
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 ثالثا : المكتبات بالجامعة والكلٌة:

 المكتبة المركزٌة بالجامعة:

ٌد بالأاىمد تىتبى ءقى ىأىبءد تتح ءقىٌد باابٌد بث ا ٌد بالقغد تبأا ىتتبد ىلتي

 الملبٌد باإلنأقٌيٌد تخا  تا د التخصصات المقىٌد.

 مكتبة الكلٌة:

 تخا  ىتتبد التقٌد أىٌع الطالبات بالىلاىم الىختقفد.

 بتت ى  خاىاتنا ىا ٌقى:

ىالت  ىا  ىب مد استمالت التتح لقطىح ء  طلٌا تالنٌه التقٌد بما ت اٌ  است -1

 ى  إىاى ىبظفى الابلد.

ال ٌأبي استمالت اتتل ى  تتابٌ  لطالبات البتالبلٌبل بثىث تتح لقالاسات  -2

 المقٌا بلىات ال تتأابي اإلسببءٌ .

 ٌسىح لأىٌع الطالبات باإلطىع ااخم الىتتبد. -3

 المكتبة اإلجتماعٌة بالجامعة:

الت الماىد للءاٌد الطىح  ى الأاىمد بتخا  تبأا بإاالت النشاط االأتىاءى  ى اإلا

الطىح الغٌل  االٌ  ءقى شلائ التتح الأاىمٌد ىٌث ٌ ب  الطىح باستمالت التتح 

 الى للت ءقٌن .

 ة:كلٌالمكتبة اإلجتماعٌة بال

تبأا بىتتح لءاٌد الشباح بالتقٌد تخا  الطالبات الغٌل  االات ءقى شلائ التتح 

 ل لٌا ٌد لقطالبات غٌل ال االات.تذلك ٌبأا بالىتتح ىىب

 مقر المكتبة المركزٌة توجد بالمبنى الرئٌسى إلدارة الجامعة -

مقر مكتبة الكلٌة توجد بالدور الثانى بالمبنى الرئٌسى للكلٌة )الجناح األٌمن( -
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 المقررات الدراسٌة التى ٌتم دراستها بالكلٌة
 

 (ولأل)الفصل الدراسً ا جملة الدراسة بالفرقة االولً

(0)جدول رقم   
 

 
بالفرقة االولً)الفصل الدراسً الثانً(جملة الدراسة   

(9)جدول رقم   
 

 

 

 
 المقرر الدراسى

عدد 
الساعات 
 اسبوعٌا

زمن  الدرجات نهاٌة الدرجة
االمتحان 
 التحرٌري

اعمال  عظمً صغري 
 سنة

 النظري التطبٌقً 

 072 12 - 31 72 3772 3 تارٌخ وفلسفة التربٌة الرٌاضٌة )أ(

 9 31 - 91 011 21 1 تشرٌح وصفً 

 9 31 - 11 011 21 1 صحة مدرسٌة

عربٌة  لغة  1 21 011 11 - 31 9 

 9 31 31 11 011 21 1 تعبٌر حركً

 9 31 31 11 011 21 1 اٌقاع

 0 02 02 91 21 92 9 سباحة

 0 02 02 91 21 92 9 سالح

 0 31 31 11 011 21 9 العاب صغٌرة

 0 02 02 91 21 92 9 مسابقات المٌدان والمضمار 

       30 المجموع

 
 المقرر الدراسى

عدد 
الساعات 
 اسبوعٌا

زمن  الدرجات نهاٌة الدرجة
االمتحان 
 التحرٌري

اعمال  عظمً صغري 
 سنة

 النظري التطبٌقً 

 072 12 - 31 72 3772 3 تارٌخ فلسفة التربٌة الرٌاضٌة )ب(

 9 31 - 91 011 21 1 علم وظائف االعضاء

 9 31 - 11 011 21 1 تروٌح

 9 31 - 11 011 21 1 لغة اجنبٌة

 0 31 - 91 21 92 1 حقوق االنسان 

 9 31 31 11 011 21 1 تمرٌنات

 9 31 31 11 011 21 1 جمباز

 0 02 02 91 21 92 9 سباحة

 0 02 02 91 21 92 9 تاٌكوندو

 0 31 31 11 011 21 1 العاب مضرب

 0 02 02 91 21 92 9 مسابقات المٌدان والمضمار

لمجموعا  33       
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(3جدول رقم )  
 جملة الدراسة بالفرقة الثانٌة )الفصل الدراسً االول (

 
عدد  المقرر الدراسً 

الساعات 
 اسبوعٌا

زمن  الدرجات نهاٌة الدرجة
االمتحان 
 التحرٌري

 النظري التطبٌقً اعمال سنة عظمً صغري

(0المدخل فً علم النفس )  3 3772 72 31 - 12 072 

طرق تدرٌس التربٌة البدنٌة 
 وتطبٌقها العملٌه)أ(

9 92 21 91 - 31 0 

 9 31 - 11 011 21 1 اصول التربٌة

 9 31 - 11 011 21 1 بٌولوجٌا الرٌاضة

 9 31 - 11 011 21 9 لغة اجنبٌة

 9 31 - 11 011 21 1 تمرٌنات

 9 31 31 11 011 21 1 جمباز

 0 02 31 91 21 92 9 كرة الٌد

 0 02 02 91 21 92 9 سباحة

 0 02 02 91 21 92 9 جودو

 0 02 02 91 21 92 9 مسابقات المٌدان والمضمار

       9 حاسب

       39 المجموع

 
(1جدول )  

 جملة الدراسة بالفرقة الثانٌة )الفصل الدراسً الثانً (
 

عدد  المقرر الدراسً 
الساعات 
 اسبوعٌا

زمن  الدرجات نهاٌة الدرجة
االمتحان 
 التحرٌري

 النظري التطبٌقً اعمال سنة عظمً صغري

(9المدخل فً علم النفس)  3 3772 72 31 - 12 072 

طرق التدرٌس التربٌة البدنٌة 
 وتطبٌقاتها العملٌة)ب(

9 92 21 91 - 31 0 

 9 31 - 11 011 21 1 المناهج فً التربٌة البدنٌة 

 9 31 - 11 011 21 1 تشرٌح وظٌفً

لحركة مبادئ علم ا  9 21 011 11 31 31 9 

 9 31 - 11 011 21 1 لغة عربٌة 

 9 31 31 11 011 21 1 تعبٌر حركً 

 0 02 02 91 21 92 9 كرة السلة

 0 02 02 91 21 92 9 الكرة الطائرة

 0 02 02 91 21 92 9 سباحة

 0 02 02 91 21 92 9 كاراتٌه

 0 02 02 91 21 92 9 مسابقات المٌدان والمضمار

لمجموعا  39       
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(2جدول رقم )  
 جملة الدراسة بالفرقة الثالثة )الفصل الدراسً االول(

 
 المقرر الدراسً

 
عدد 

الساعات 
 اسبوعٌا

 الدرجات نهاٌة الدرجة
 

زمن 
االمتحان 
اعمال  عظمً صغري التحرٌري

 السنة
 ً  النظري التطبٌق

طرق تدرٌس التربٌة البدنٌة 
لتعلٌم وتطبٌقاتها فً مراحل ا

 المختلفة

1 21 011 11 - 31 9 

 9 31 - 11 011 21 1 مٌكانٌكا حٌوٌة

 9 31 - 11 011 21 1 سٌكولوجٌة التعلٌم الحركً

 9 31 - 11 011 21 1 اختبارات ومقاٌٌس

 تربٌة عملٌة وتدرٌب
 مٌدانً                  )أ(

1 31 011 31 11  - 

 0 02 02 91 21 92 1 التمرٌنات               )أ(

        *االختٌار من المجموعات

        *المجموعة االولً :

مجموعة التعبٌر الحركً 
 والجمباز 

تعبٌرحركً)أ(-  
جمباز)أ(-  

 
1 
1 21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الثانٌة 

 مجموعة االلعاب 
كرة السلة )أ(-  
كرة الطائرة )أ(-  
كرة الٌد )أ(-  
كرة المضرب)أ(-  

 
1 
1 
1 
1 

21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الثالثة

مجموعة الرٌاضات المائٌة 
 والمنازالت :

سباحة)أ(-  
)أ( تاٌكوندو-  

 سالح   )أ(
)أ(   جودو-  

)أ(     كارتٌه     

 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الرابعة :

والمضمار)أ(مسابقات المٌدان   1 21 011 11 31 31 9 

       31 المجموع

وفقا  لقواعد ٌحددها مجلس # تختارالطالبة مادتٌن من األربعىمجموعات للمقررات التطبٌقٌة 
 الكلٌة وتكون الدراسة لهاتٌن المادتٌن فى الفصلٌن الدراسٌٌن
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(3جدول رقم )  
 جملة الدراسة بالفرقة الثالثة )الفصل الدراسً الثانً(

 
 المقرر الدراسً

 
عدد 

الساعات 
 اسبوعٌا

 الدرجات نهاٌة الدرجة
 

زمن 
االمتحان 
اعمال  عظمً صغري التحرٌري

 السنة
 ً  النظري التطبٌق

 9 31 - 11 011 21 1 التربٌة المقارنة

 9 31 - 11 011 21 1 اسس التدرٌب الرٌاضً

 9 31 - 11 011 21 1 المعاقون بدنٌا

 9 31 - 11 011 21 1 اصابات المالعب

ٌة ادارة المؤسسات الرٌاض
 والتروٌحٌة

9 92 21 91  31 9 

)ب(تربٌة عملٌة وتدرٌب مٌدانً  9 31 011 31 11 - - 

)ب(التمرٌنات                        92 21 91 02 02 0 

        *االختبارات من المجموعات 

 *المجموعة االولً :
مجموعة التعبٌر الحركً 

 والجمباز
ٌر حركً               )ب(تعب -  
جمباز                      )ب( -  

 
 
1 
1 

21 011 11 31 31 9 

        المجموعة الثانٌة

 مجموعة االلعاب 
كرة السلة                 )ب( -  
)ب(              الكرة الطائرة -  
كرة الٌد                   )ب( -  
كرة المضرب             )ب( -  

 
1 
1 
1 

1 

21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الثالثة

مجموعرررررة الرٌاضرررررٌات المائٌرررررة 
 والمنازالت:

 سباحة                   )ب( -
 )ب(                تاٌكوندو  -

 )ب(               سالح       
 )ب(                   جودو  -

 )ب(               كاراتٌه     
 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الرابعة :

 9 31 31 11 011 21 1 مسابقات المٌدان والمضمار)ب(

المجموع                39       

 
# تختار الطالبة مادتٌن من مجموعتٌن من األربع مجموعات للمقررات التطبٌقٌة وفقا  لقواعد ٌحددها مجلس الكلٌة 

 وتكون الدراسة لهاتٌن المادتٌن فى الفصلٌن الدراسٌٌن.
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(  7جدول رقم )  
دراسً االول(جملة الدراسة بالفرقة الرابعة )الفصل ال  

 
 

 المقرر الدراسً

عدد 
الساعات 
 اسبوعٌا

ةنهاٌة الدرج زمن  نهاٌة الدرجة 
االمتحان 
 التحرٌري

 النظري التطبٌقً اعمال السنة صغري صغري

 9 31 - 11 011 21 1 مبادئ االحصاء

تنظٌم وادارة التربٌة 
 الرٌاضٌة

1 21 011 11 - 31 9 

 9 31 - 11 011 21 1 تربٌة صحٌة

 9 31 31 11 011 21 1 التمرٌنات 

 - - 91 091 911 091 1 تربٌة عملٌة وتدرٌب )أ(

االختبار من  
 المجموعات

       

        *المجموعة االولً:

مجموعة التعبٌر الحركً 
 والجمباز 

تعبٌرحركً)أ(-  
جمباز)أ(-  

 
1 
1 21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الثانٌة 

 مجموعة االلعاب 
كرة السلة )أ(-  
كرة الطائرة )أ(-  
كرة الٌد )أ(-  
كرة المضرب)أ(-  

 
1 
1 
1 
1 

21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الثالثة

مجموعة الرٌاضات 
 المائٌة والمنازالت :

 سباحة)أ(-
 )أ(تاٌكوندو -

 سالح   )أ(
 )أ(جودو -

 كارتٌه     )أ(  

 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الرابعة :

مسابقات المٌدان 
 والمضمار)أ(

1 
21 011 11 31 31 9 

       99 المجموع

الطالبة فى دراسة المادتٌن التى إختارتهما فى السنة الثالثة ر# تستم   
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(  9جدول رقم )  
 جملة الدراسة بالفرقة الرابعة )الفصل الدراسً الثانى(

 
 

 المقرر الدراسً

عدد 
الساعات 
 اسبوعٌا

ةة الدرجنهاٌ زمن  نهاٌة الدرجة 
االمتحان 
 التحرٌري

 النظري التطبٌقً اعمال السنة صغري صغري

البحث العلمىمبادئ   1 21 011 11 - 31 9 

 9 31 - 11 011 21 1 اإلدارة التربوٌه

القوامتربٌة   1 21 011 11 - 31 9 

 9 31 31 11 011 21 1 علم نفس رٌاضى

(بتربٌة عملٌة وتدرٌب )  1 091 911 091 91 - - 

 0 31 - 91 21 92 9 تدرٌب رٌاضى

اتالمجموعاإلختٌارمن *         

        المجموعة األولى

مجموعة التعبٌر الحركً 
 والجمباز 

(بتعبٌرحركً)-  
(بجمباز)-  

 
1 
1 

21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الثانٌة 

 مجموعة االلعاب 
(بكرة السلة )-  
(ب)كرة الطائرة -  
(بكرة الٌد )-  
(بكرة المضرب)-  

 
1 
1 
1 
1 

21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الثالثة

مجموعرررررررررة الرٌاضرررررررررات 
 المائٌة والمنازالت :

 ()بسباحة-
 (ب)تاٌكوندو -

 (بسالح   )
 (ب)جودو -

 (  بكارتٌه     )

 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 

21 011 11 31 31 9 

        *المجموعة الرابعة :

مسابقات المٌدان 
(بمار)والمض  

1 21 011 11 31 31 9 

       31 المجموع

 

الطالبة فى دراسة المادتٌن التى إختارتهما فى السنة الثالثة ر# تستم  
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 تكسيي الطالبات املتفوقات واملبدعات
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 احملتويات
 
  

 م الموضوع رقم الصفحة
أسرة الكلٌةتهنئة لرئٌس الجامعة من  9  0 

 9 كلمة األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة 3

 3 كلمة األستاذ الدكتورعمٌد الكلٌة 1

 1 كلمة األستاذ الدكتوروكٌل الكلٌة 2

 2 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنات 3

 3 األهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة 7

 7 القٌادات اإلدارٌة العلٌا 7

 9 رؤساء األقسام العلمٌة 9

م الدراسة بالكلٌةنظا 2  2 

 01 الخدمات الطالبٌة بالكلٌة 09

 00 األعذار المرضٌة 91

 09 سٌاسات الكلٌة فى التعامل مع الطالبات 99

 03 صٌغة التظلم 92

 01 قواعد الرأفة  93

 02 رعاٌة الشباب 99

 03 كٌفٌة اإلشتراك فى األنشطة  30

لٌة للفرق المختلفةالمقررات الدراسٌة التى ٌتم دراستها بالك 31  07 

 تكرٌم الطالبات المتفوقات والمبدعات 11

 صور األنشطة الطالبٌة

09

  

   

 


