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وعلي مدي أربعين عاما لتصبح  1974تسعى جامعة الزقازيق منذ تأسيسها عام  

واحدة من أكبر الجامعات اإلقليمية التي تشارك بفاعلية في التنمية القومية الشاملة.  

ونظراً لما تتميز به الجامعة من جودة في التعليم ومناخ ديمقراطي يسمح باإلبداع و 

   .يتيح الفرصة للمنافسة البناءة 

وفي ظل التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، فضال عن الثورة التكنولوجية  

 التي نشهدها هذه األيام ، فإننا نخطو نحو آفاق جديدة للمستقبل . 

وفي مثل هذه التغيرات تساهم كل الجامعات حول العالم في تحقيق التنمية لمجتمعاتها  

ة الزقازيق جاهدة السير على هذا النهج وسط في مختلف مناحي الحياة . وتحاول جامع

هذه األجواء التنافسية العالمية لتهيئ مناخاً خصباً ومشجعاً للطالب والباحثين لتخريج  

كوادر متميزة تنافس في سوق العمل، وليكونوا مواطنين صالحين يشاركون في تنمية  

 وطنهم. 

لعريقة في مجال التعليم  وإنني أفخر كرئيس لجامعة الزقازيق بما حققته جامعتنا ا

والبحث العلمي واإلدارة ، وآمل أن يشارك كل عضو في أسرة الجامعة بإخالص وأمانة  

 وإبداع لتحقيق رسالتنا وإدراك غايتنا كجامعة متميزة. 

 
 

      شعالنالسيد .د/ عثمان ا                             
رئيس الجامعة 

كلمة األستاذ  
 الدكتور 

رئيس الجامعة    
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 بسم هللا الرحمن الرحيم      
 

والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين  
 وبعد  

بإسمى وباسم  زميالتى أعضاء هيئة التدريس بالكلية أتقدم لكم بأرق التهانى القلبية  
كلية   العريقة كليتكم  العام الدراسى الجديد وأرحب بكم فى رحاببمناسبة بدء 

 . التربية الرياضية بنات  
لطالبات    التعليمية   ديم كل ماهو جديد ومتطور فى العمليةوالتى تسعى جاهدة الى تق

  مع والمعارف العلوم تحصيل  فه  يمتزج ومثمر جاد جامعي  عام لكم  متمنيةالكلية 
 .فنية ، رياضية ،  اجتماعية ،  ثقافية المتعددة  بصورها الطالبية  األنشطة
  والجهاز  المعاونة يئةهوال التدريس هيئة وأعضاء الكلية ادارة تعمل وسوف

بما يتناسب    والتأهيل الجيد للطالبات   واألمان  الراحة  سبل  كافة  توفير  ىلع  ااإلدارى
  أن   جميعا  يسعدنا  كما  تطورات سوق العمل على المستوى المحلى واإلقليمى ، مع  

  النجاح  لكم  يحقق  بما التعليمية  العملية  وتحسين لتطوير  الصادقة أفكاركم نتلقى 
 .والتقدم 

 
للجميع الطيبة أمنياتىو تحياتى مع  

 
 
 

يوسف محمد ا.د/ أمال  
   عميد الكلية 

كلمة األستاذ الدكتورعميد  
 الكلية ورائدة الشباب 
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 أهالً ومرحباً بكم فى كليتكم   الرياضية بناتى طالبات كلية التربية 

نظراً الختالف طبيعة الدراسة الجامعية عن الدراسة فى المرحلة الثانوية، لذا ادعوكم  
لاللتزام والحرص على الحضور المنتظم في المحاضرات وبذل كل ما فى وسعكم  

 عامكم بالنجاح. لتحصيل العلم والمعرفة حتى يكلل 

  – ثقافية  –كما أوجه عنايتكم للمشاركة الفعالة في األنشطة الطالبية المختلفة )فنية
الخ( وأنشطة األسر التى ترتبط بميولكم الشخصية،  .............رياضية –اجتماعية 

باإلضافة إلى النشاط األكاديمى حتى تتمكن الكلية من أداء دورها الريادي بجانب دورها  

 ى. العلم

وأعلمكم جميعاً أن الكلية وأعضائها تقوم بدور فعال فى التكافل اإلجتماعى للطالب الغير  
حرصاً مننا على خلق روح المحبة والتعاون بين أسرتنا   والمتعثرين دراسياً  قادرين

 . رياضية  الواحدة أسرة كلية التربية ال

أمور علمية وثقافية  وأدعوكم للتواصل مع أساتذتكم وسؤالهم فيما يصعب عليكم من 

 واجتماعية واحترامهم وتقديرهم ألنهم هم السبيل الحقيقي للتفوق. 

 مع خالص تمنياتى لكم بالتوفيق والنجاح ،،، 

 

 ا.د/ إيناس سالم الطوخى      
وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب     

 
 

كلمة األستاذ الدكتور / وكيل  
والطالب الكلية لشئون التعليم   
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نشاء قسم للتربية الرياضية يتبع كلية التربية بالزقازيق من السيد إتم  1981
الدكتور طلبة عويضة رئيس الجامعة، ووضع هذا القسم تحت إشراف أسناذ 

 مساعد دكتور / خيرى الدين عويس. 
: فى نفس العام تم تحويل القسم الى كلية التربية الرياضية بنات وتم 1981

يدة لهذه للكلية  الوليدة وكان مكانها داخل مرسى عم تعيين األستاذة حورية
 خدام مالعب اإلستاد.تمبنى استاد جامعة الزقازيق حتى يمكن اس

: فى هذا العام أجريت أول إختبارات للقدرات الرياضية بالكلية 1982
 للحاصالت على الثانوية العامة.

حرم : فى هذا العام تم وضع حجر األساس بمبنى الكلية الجديدة داخل 1984
 الجامعة فى عهد أ.د/ محمد طلبة عويضة رئيس الجامعة سابقا  

 
 
 

 
\ 

 خدمات تقديم خالل من رياضية تعليمية كمؤسسة التميز تحقق ان الكلية تأمل
 الدولي المستوي على ومجتمعية وبحثية ومهنية علمية

 
  
 
 
 

عداد خريجات جامعة الزقازيق إل –للبنات تسعي كلية التربية الرياضية 
متميزات اكاديميا ومهنيا في كافة الجوانب التعليمية والبحثية والمجتمعية 
للوفاء بمتطلبات سوق العمل ومواكبة التطورات الحادثة علي المستويين 

 .القومي واالقليمي
 
 

 كلية التربية الرياضية بنات

:1981ة الكلية أنش  

الكلية  ؤيةر  

الكلية  سالةر  
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 تطويرالبرامج والمقرارات الدراسية   .1

 . تقديم الرعاية والدعم للطالبات .2

 تطوير البيئة التعليمية والتكنولوجية للكلية .3

 . تحديث منظومة  الدراسات العليا  .4

 رفع كفاءة األداء األكاديمى ألعضاء هيئة التدريس والمعاونون  .5

 اونينتوطد للمصداقية واالخالقيات لكل من اعضاء هيئة التدريس والمع .6

 تعظيم دور الكلية في الخدمة المجتمية وتنمية البيئة .7

 تدعيم خريجات الكلية بمؤسسات سوق العمل المحلي واالقليمي  .8

 تحديث وحدة إدارة األزمات والكوارث بالكلية   .9

 تطويرالخدمات االجتماعية لهيئةالتدريس والعاملين و الطالب  .10

 . للموارد البشريةتطوير سياسات الكلية بما يتيح االستثمار األفضل  .11

 .تطوير الهيكل التنظيمي بما يحقق متطلبات الجودة - .12

 تطويراالداء المؤسسى للكلية طبقا  لمعاييرالجودة  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 األهداف اإلستراتيجية للكلية
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 أ.د/ أمال محمد يوسف 
 عميد الكلية ورائد الشباب 

 
 

 أ.د/ إيناس سالم الطوخى  
 وكبل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 
 

 أ.د/ جيهان يسرى ابراهيم 
 وكبل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع 

 
 

نافع  محمود نشوىأ.د/   
 وكبل الكلية لشئونالدراسات العليا والبحوث 

 
 
 

 أ/ محمد عبد السالم  
 مدير عام الكلية 

 

الكليةاإلدارية العليا بقيادات ال  
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 قسم الترويح والتنظيم واإلدارة 

 أ.د/ إيناس محمد غانم
 

 قسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركى 
 أ.د/ أمال محمد مرسى 

 
 قسم الرياضات المائية والمنازالت 

 أ.د/ أمل أبو المعاطى 
 

العلوم التربوية واإلجتماعية قسم   
إكرام السيد السيد  أ.د/   

 
 قسم العلوم الصحية 

 أ.د/ جيهان يحيى عفيفى 
 

 قسم مسابقات الميدان والمضمار 
 ا.د/ هالة مرسى 

 
 قسم المناهج وطرق التدريس 

زغلول حسن أ.د/ نادية   
 

 قسم األلعاب 
علياء عزمى أ.د/   

 
 

الكليةرؤساء األقسام العلمية ب  
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يقوم على أساس نظام الفصلين الدراسيين ، وتنقسم الدراسة فى مرحلة البكالوريوس الى   

 مرحلتين متصلتين وفقا  لالتى:

 
  
 

  
دراسية عامة بالفرقتين األولى والثانية يدرس فيها الطالب المواد التربوية  لة  وهى مرح

عب الدراسية  شياضية تمهيداً للتخصص فى إحدى الروالعلمية والتطبيقية الفسية ن و ال

 : التخصصية فى المرحلة الدراسية الثانية 

 وتشمل الدراسة التخصصية بالفرقتين الثالثة والرابعة. 

 

 
 

التدريب الميدانى  الكلية والخاصة ب( ج لالئحة 11يب الميدانى وفقاً للمادة ) رالتديتم 

بالكلية والمعتمدة من مجلس جامعة  الزقازيق فيما يتعلق باإلشراف وفترات التدريب  

المنفصل والمتصل وتعتبر مادة التدريب الميدانى مادة متصلة يتم امتحانها فى نهاية  

 ين الثالثة والرابعة. العام الدراسى بالنسبة للفرقت 

 تحتسب درجة الطالبة فى التربية العملية والتدريب الميدانى فى كل مــن

 الفرقتين الثالثة والرابعة على النحو التالى :        
 % من النهاية العظمى لدرجات أعمال السنة .  60       

 % من النهاية العظمى لدرجة أخر العام .  40       

% من النهاية العظمى للمادة  60هذا وتقدر درجة نجاح الطالبة بحد أدنى     

 فى  الممتازات  الطالبات  مستوى وتشكل لجنة بناء  على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية لتحديــد.         

 . الباتالط لتقييم موحد معيار لتحديد الميدانى والتدريب العملية التربية مجموعات من مجموعة كل

 

 ( رقم ج فى الئحة الكلية 11المادة )

 # الخاص بالتدريب الميدانى 

الدراسة بالكليةنظام   

لمرحلة األساسية األولى ا  

تدريب الميدانى لا  
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إذا رسبت الطالبة فى مجال التدريب الميدانى فى كال  من الفرقة الثالثة والرابعة تبقى 

 لإلعادة وتؤدى اإلمتحان فيها فقط.
 
 
  
 
 

النظرية واإلشتراك فى التدريبات التطبيقية وفقا  يجب على الطالبة متابعة الدروس 

للنظام الذى يقرره مجلس الكلية حيث يشترط لدخول الطالب امتحان أى مقرر من  

% من دروس كل مقرر على حدا  75المقررات الدراسية أال تقل نسبة حضوره عن 

فيه   وفى تويصدر قرار بحرمان الطالب من التقدم لإلمتحان فى المقررات التى لم يس

نسبة الحضور المقررة، وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسباً فى المقررات التى حرم  

من التقدم لإلمتحان فيها إال إذا قدم الطالب عذراً يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائباَ بعذر  

 مقبول.

  
 

 

رقته فى الفصل تعقد امتحانات الفصل األول فى المقررات التى درسها الطالب فى ف  -1

األول فى المقررات التى درسها الطالب فى فرقته فى الفصل األول فى نهاية الفصل 

الدراسى األول وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى نهاية الفصل الدراسى الثانى  

فى المقررات التى درسها الطالب فى فرقته فى الفصل الدراسى الثانى )وفق الخطة  

ع ما سبق يتم تنفيذه وفقاً  وية( ويكون مكان عقد اإلمتحانات بالكلية بجميالدراسية السن

 الدراسية السنوية خطة لل

إذا نجح بجميع مقررات الفصلين    علىينقل الطالب من الفرقة المقيد بها الى الفرقة األ   -2

فيما ال يزيد عن مقررين من فرقته أو من فرقة أدنى ويؤدى   الدراسيين، أو كان راسبا 

الب اإلمتحان فيما رسب فيه من مقررات مع طالب الفرقة التى تدرس بها هذه  الط

المقررات ويعتبر نجاحه فى هذه المقررات بتقدير مقبول أما الطالب الذى يرسب فى  

 أكثر من مقررين يبقى لإلعادة فيما رسب فيه من المقررات.

مقرر التدريب الميدانى حتى  يبقى لإلعادة طالب الفرقة الثالثة والرابعة الراسب فى   -3

 ولو كان ناجحاً فى المقررات األخرى. 

 نسبة الحضور للمحاضرات 

 اإلمتحانات 
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يعتبر مقرر اللغة اإلنجليزية واللغة العربية من مقررات الرسوب عند نقل الطالب   -4

الى الفرقة األعلى وال يجوز منح الطالب درجة البكالوريوس إال بعد إجتيازإمتحانهما  

 بنجاح. 

بتمبر لطالب الفرقة النهائية الراسبين فيما ال يزيد  يعقد امتحان دور ثان فى شهر س  -5

 على مقررين باإلضافة إلى مقررات اللغة العربية واإلنجليزية

الطالب المتخلفون فى مادتين أو المتقدمين لإلمتحان من الخارج تحسب لهم درجة   -6

ن  % لإلمتحا50% لإلمتحان التطبيقى لنهاية العام و50المواد التطبيقية على أساس 

% لإلمتحان  100النظرى لنهاية العام وتحسب لهم درجة المواد النظرية على أساس 

 التحريرى لنهاية العام . 

فى اإلمتحانات التطبيقية والشفوية واختبارات القدرات للطالب الجدد يجب أال يزيد   -7

 عدد الطالب عن خمسة طالب فى الجلسة الواحدة بحد أقصى.

 

 :ا  لما يلى تقدر درجة الطالبة وفق -8

 تقدير درجات الطالبة للمواد النظرية 

 % من النهاية العظمى لدرجة المقرر ألعمال السنة. 40

 % من النهاية العظمى لدرجة المقرر لإلمتحان التحريرى.60

 التطبيقيةللمواد الطالبة  درجات  تقدير

 % من النهاية العظمى لدرجة المقرر ألعمال السنة. 40

 العظمى لدرجة المقرر لإلمتحان التحريرى.% من النهاية 30

 . األمتحان التطبيقى% من النهاية العظمى لدرجة 30

 

وال تعتبر الطالبة ناجحة فى المواد التطبيقية إال إذا دخلت اإلمتحان التحريرى 

% على األقل من النهاية 25والتطبيقى فى نهاية الفصل الدراسى وحصلت على 

 % على األقل لالمتحان التطبيقى .25التحريرى وكذلك العظمى لالمتحان 
 

 للتدريب الميدانى  الطالبة  درجات  تقدير

 تقدير درجات الطالب الفرقتين الثالثة والرابعة فى التدريب الميدانى كما يلى: 

 أعمال السنة.  % من النهاية العظمى لدرجة60 
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ويشترط للنجاح فى  .التطبيقىلألمتحان النهائى % من النهاية العظمى 40

 % من الدرجة النهائية. 60التدريب الميدانى الحصول على 

 تقديرات النجاح 

فى حالة حصول الطالبة على تقدير إمتياز تشكل لجنة من عميد الكلية ووكيل الكلية  

لشئون التعليم والطالب وإثنان من أساتذة أعضاء هيئة تدريس بقسم المناهج وطرق  

   إعتمادها من مجلس الكلية. التدريس ويتم 

 

يقدر نجاح الطالب فى فى كل المقررات الدراسية أو المجموع الكلى لهذه المقررات 

 بأحد التقديرات األتية: 

 % فأكثر من النهاية العظمى. 85)ممتاز( إذا حصل الطالب على 

 %. 85% فأكثر من النهاية العظمى وأقل من 75) جيد جداً( إذا حصل الطالب على 

 %. 75% فأكثر من النهاية العظمى وأقل من 65إذا حصل الطالب على  )جيد( 

 %.  65% فأكثر من النهاية العظمى وأقل من 50) مقبول( إذا حصل الطالب على 

 

 أما الرسوب للطالب فيقدر بأحد التقديرين التاليين: 

 %. 50% فأكثر من النهاية العظمى وأقل من 30)ضعيف( إذا حصل الطالب على 

 .   % من النهاية العظمى30) ضعيف جداً( إذا حصل الطالب على أقل من 

 

 نظام التشعيب والتخصص بالكلية:

(   40( الى)20تقسم الطالبات إلى مجموعات فى المجال التطبيقى كل مجموعة من )
 طالبة . 

 التخصص: 
التطبيقية وفقاً  تختار الطالبة مادتين من مجموعتين من األربع مجموعات للمقررات 

وتكون الدراسة لهاتين المادتين فى الفصلين الدراسيين فى    لقواعد يحددها مجلس الكلية 
 الفرقة الثالثة وتستمر فى دراسة هاتين المادتين فى الفرقة الرابعة. 

 لتخصص:  طريقة االلتحاق با
  بالكلية   عملى   تخصص   12  يوجد   حيث   بالكلية   التطبيقية   بالمقررات  فقط   التخصص   يتم  -
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  إخطار   يتم محدد موعد فى بالكلية  اإللكترونى الموقع خالل من التخصص   اختيار يتم  -

  الكترونى  التواصل ويتم والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل خالل من به الطالبات

 . معهم  والتجمع بالطالبات 

  أربع توفير يتم حيث لرغباتهم للتسجيل المتبعة بالطريقة لتعريفهم بهم اإلجتماع  يتم -

  مجموعة  من رغبتين إختيار يجوز وال  منهم  التخصص  رغبات إختيار  يتم  مجموعات

  واحدة

  درجات   على   الطالبة   فيها   حصلت  التى   للمواد   التخصصات   على   التوزيع  أفضليه   تكون -

 . التطبيقى  الجزء فى مرتفعة

  التعليم  شئون  مكتب  خالل  من  للطالبات التخصص  إختيار نتائج عن اإلعالن يتم  -

 .والطالب 

  ترغب حين  فى  والطالب  التعليم لشئون الكلية  ل يوك مع  لإلجتماع  موعد تحديد  يتم  -

 عن المسئول الموظف خالل من الرغبات تعديل ويتم رغباتهن تغيير فى الطالبات 

 . والطالب التعليم   لشئون  الكلية وكيل  بمكتب  التخصصات

 نظام اإلمتحانات والتقييم: 

يتم أداء األمتحانات بالكلية فى العام على نظام الفصلين الدراسيين وتعلن نتيجة كل فصل  

 بعد أداء اإلمتحانات ويحتسب التقدير العام فى نهاية الفصل الدراسى الثانى. 

 

 صورة من حاالت الغش  

وتضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد  كل طالبة ترتكب غشاً فى اإلمتحان أو شروعاً فيه  

أو من ينوب عنه من لجنة اإلمتحان ويحرم من دخول اإلمتحان فى باقى المواد وتعتبر  

 الطالبة راسبة فى جميع مواد هذا اإلمتحان وتحال الى مجلس تأديب. 

أما فى األحوال األخرى فيبطل اإلمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية  

 بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.  ويترتب عليه 

 

 العقوبات التأديبية هى:

 التنبيه شفهياً أو كتابة.  -1

 اإلنذار.  -2

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية.  -3

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمده ال تتجاوز شهراً.  -4
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 . الفصل من الكلية مدة ال تتجاوز شهراً  -5

 الحرمان من اإلمتحان فى مقرر أو أكثر .  -6

 إلغاء امتحان الطالب فى مقرر او أكثر.  -7

 الفصل من الكلية مدة ال تتجاوز فصال  دراسياً.  -8

 الحرمان من اإلمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر.  -9

 الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى.  -10

ويبلغ قرار الفصل الى الجامعات األخرى ويترتب  الفصل النهائى من الجامعة  -11

عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم الى اإلمتحان فى جامعات جمهورية مصر  

 العربية. 

ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب ابالغ  

 القرارات إلى ولى أمر الطالب. 

 لعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب. وتحفظ القرارات الصادرة با

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثالث  

 سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار. 

 التنفيذية(من الالئحة  126) مادة                                                    

 
 

 
 
 
 

:  شروط القيد والتسجيل  
 بعد استالم بطاقة الترشيح ومعرفة الكلية المرشح لها يقوم باتباع االتى:

 التوجه إلى موظف شئون الطالب بالكلية الستيفاء األوراق الناقصة.  -1
الرسوم الدراسية المستحقة عليه  بعد استيفاء هذه األوراق يقوم الطالب بسداد  -2

 بإتباع االتى: 
يتوجه الطالب الى الموظف المختص بشئون الطالب ليتسلم منه إذن دفع الرسوم   -

 المطلوبة. 
يتوجه الطالب الى فرع البنك بالجامعة لسداد الرسوم الموضحه باإلذن ويتسلم   -

 ب . اإليصال الدال على السداد كما يتم استخراج فيزا خاصة بالطال

خدمات الطالبية لا
 بالكلية
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بعد سداد الرسوم عليه التوجه الى الموظف المختص بشئون التعليم والطالب   -3
إلثبات رقم وتاريخ قسيمة السداد بالسجل أمام اسمه واستخراج بطاقة خاصة يلصق  

 عليها صورته ومختومه بخاتم الكلية )كارنيه(. 
حضور يجب على الطالب تقديم هذة البطاقة فى كل شأن جامعى وال يسمح له ب -4

المحاضرات والدروس العملية أو المكتبية واإلمتحان التطبيقى والنظرى إال بموجب  
 هذه البطاقة. 

يجب على الطالب أن يحصل على براءة زمة من الكلية عند انتهاء دراسته فى   -5
 الجامعة أو انقطاعه بصفة نهائية . 

 خدمات قسم شئون الطالب: 
 الب تقدم شئون الطالب الخدمات التالية للط 

 إعداد مستندات الكشف الطبى للطلبة الجدد.   -1

 اعتماد قيد الطلبة الجدد وتسجيلهم.  -2
 إعداد أذون سداد الرسوم الدراسية.  -3
 استخراج البطاقات الدراسية.  -4
 استخراج شهادات القيد وبيان الحالة .  -5
 إجراء التحويل ونقل القيد بين الكليات األخرى.  -6
 طلبات استخراج البطاقة الشخصية وجواز السفر.اعتماد  -7

  .ـ اعتماد استمارات البحث االجتماعي المقدمة لرعاية الطالب8
      .ـ اعتماد استمارات االلتحاق بالمدن الجامعيه9

 .ـ إعداد كشوف مكافآت التفوق 10
 .ـ اإلعداد لالمتحانات واستخراج أرقام الجلوس11

 .لإلداره الطبية للعالج ـ إجراء تحويل الطلبة 12
 .ـ استقبال وعرض األعذار المرضية13
 .ـ استخراج طلبات اشتراك السكة الحديد واالتوبيس14
 للجامعات. ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس األعلي 15
 .ـ إعداد سجالت االستعارة من المكتبة16
 .ـ إعداد سجالت الفرق 17
 .المحولين والخريجينـ إخالء طرف  18

 التحــويل:ـ          
ال يكون التحويل إال بين الكليات التي تناظر بعضها البعض والمقصود بالتناظر   

 :التماثل وخاصة من حيث
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 .ـ تماثل مادة الدراسية1
 .ـ تماقل المقررات والمناهج الدراسية2
 ـ تماثل في الدرجات العلمية التي يتم منحتها 3
فإنه يمكن التحويل بين كليات تربية الرياضية فيما بينها ,وكليات    وعلي ذلك  

 .التجارة فيما بينها ,وكليات الحقوق فيما بينها ...................الخ
وال يفهم من ذلك أن التحويل علي الكليات التي تشابه فيما بينها في المسميات حيث  

ولكن يجوز قبول تحويل الطالب    انه توجد بعض الكليات التي ال تتشابه في أسمائها
فيما بينها وذلك تأسيسآ علي وجود التناظر المنشود التفاقها في العناصر الثالثه  

 .الموضحة بعالية 

 :وقف القيد
 :الحاالت التي يمكن إيقاف قيد الطالب بسببها

ــارج بالنســبة للطالبــات والطــالب 1 ــة الــزوج أو الزوجــة للعمــل بالخ ـ مرافق
 .المتزوجين

 .ـ المرض الطويل الذي يستلزم عالجا لمدة عام دراسي أو اكتر2
 .تزوجاتمـ حاالت الوضع ورعاية الطفل ذلك بالنسبة للطالبات ال3
 .ـ تأخر قبول الطالب بكليات الجامعة4

 :االعتذار عن عدم دخول االمتحان 
ــة 1 ــة أن يخطــر الكلي ــان فعلي ــه مــن أداء االمتح ــب عــذر يمنع ـ إذا حــدث للطال

المســتندات التــي تؤيــد عــذره قبــل بــدء االمتحانــات أو فــي  هرفــق بطلبــ ويبــذلك 
 .أثنائها

ــم 2 ــة مــا ت ــي أمــره قســم شــئون الطــالب بالكليــة لمعرف ـ يراجــع الطالــب أو ول
  .في طلبه

ــه الـعــ 3 ــي حالـ ــب أن يذـ وفـ ــي الطالـ ــى علـ ــة ر المرضـ ــإلدارة الطبيـ ــدم لـ تقـ
ــررة  ــوم المق ــدد الرس ــة ويس ــف علي ــع الكش ــب توقي ــة ويطل جنيهــات  6للجامع

ــنح ــدمغات ويم ــل اي  بخــالف ال ــث ال تقب ــة حي ــدمها للكلي ــدة ويق الشــهادة المعتم
 .شهادات غير النموذج الموحد الصادر من االدارة الطبية بالجامعة

ــررات  ــدد مق ــف ع ــي نص ــد عل ــا اليزي ــة فيم ــة النهائي ــب الفرق ــب طال وإذا رس
مقــرر واحــد فــي هــذه الفرقــة او المقــرر الواحــد فــي الكليــات التــي يــدرس بهــا 

ــة وذـلـ  ــا مــن  كالســنة النهائي ــي رســب فيه ــررات الت بصــرف النظــر عــن المق
 .جاحهنفرق سابقة يسمح له االمتحان في المقررات الدراسية حتي يتم 

 
ــر # ــة المبمقـ ــالب بالكليـ ــئون الطـ ــب شـ ــدور االول ـ ـنــ مكتـ ــى ـ الـ ي الرئيسـ

 الجناح االيسر
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ــة 1 ــة الطبيـ ــاص اللجنـ ــن اختصـ ــية مـ ــذار المرضـ ــي االعـ ــر فـ ــون النظـ ـ يكـ

ــائيين بالمستشــــفي بــــاإلدارة الطبيــــة بالجامعــــة  ويجــــوز استشــــارة األخصــ

الحـــاالت التـــي تحتـــاج الـــي استشـــارة .  الجـــامعي او مستشـــفي الطلبـــة فـــي

وبالنســـبة االمـــراض النفســـية فتعـــرض بمعرفـــة االدارة الطبيـــة علـــي لجنـــة 

ــدريس ــة التـ ــاء هيئـ ــن اعضـ ــكلة مـ ــيون ( مشـ ــة ) قومسـ ــب  ثالثيـ ــة الطـ بكليـ

 .يختارهم عميد الكلية

شــــهادات الطبيــــة الصــــادرة عــــن المستشــــفيات وتعــــرض علــــى اللجنــــة ال

ــة  ــة العامـ ــة الحكوميـ ــحية العامـ ــات الصـ ــفيات المؤسسـ ــز او مستشـ او المراكـ

ــب  ــا الطبي ــآ عليه ــون موقع ــفي وان يك ــم المستش ــهادة اس ــل الش ــب ان تحم ويج

 .المعالج مع بيان اسمه وتخصصه

الخــارج مــن كمــا تعــرض علــي اللجنــة الطبيــة الشــهادات الطبيــة الــواردة 

ــدتن بشـــرط ا ــا إن وجـ ــرية وطبيبهـ ــلية المصـ ــدة مـــن القنصـ وال  ،كـــون معتمـ

 .الصادرة علي األطباء والمستشفيات الخاصة يعتد بالشهادات الطبية

ــدء االمتحــان 2 ــل ب ــذار عــن عــدم اداء االمتحــان قب ــدم الطالــب طلــب االعت ـ يق

او اثنــاءه او خــالل يــومين علــي االكتــر مــن تــاريخ انتهائــه وال يلتفــت الــي اي 

التــاريخ ويقــدم الطلــب باســم عميــد الكليــة ويــودع إمــا باليــد ا هــذطلب يقدم بعــد 

ــجل المـســ  ــد المسـ ــة بالبريـ ــي الكليـ ــل إلـ ــة أو يرسـ ــيف الكليـ ــم بأرشـ حوب بعلـ

  .الطريقيتين تلكالوصول وال يلتفت الي اي طلب يقدم بغير

وصـــول الطلـــب إليهـــا بإخطـــار فورتقـــوم إدارة شـــئون الطـــالب بالكليـــة  -3

 بذلك الطالب بالتقدم للجنة الطبية كما تخطر في اليوم ذاته االداره الطبية

ــا -4 ــي عنه ــي األعــذار المرضــية ووضــع التقريرالطب ــت ف وإخطــار  يجــب الب

ــت  ــرع وق ــات بأس ــان بالكلي ــة واالمتح ــام والمراقب ــان النظ ــئون الطــالب ولج ش

  .المتحانات بوقت كافيا ممكن وقبل إعالن نتائج

ــب  -5 إذا كــان المــرض أثنــاء االمتحــان يــتم توقيــع الكشــف الطبــي علــي الطال

ــة  ــي رالتقرـيـ وكتاب ــان عل ــة االمتح ــين بلجن ــب المع ــة الطبي ــورآ بمعرف ــي ف  الطب

 .اللجنة الطبية رئيسان يعتمد ذلك من 

 األعذار المرضية
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ــة  -6 ــي اإلدارة الطبيـ ــور إلـ ــن الحضـ ــه مـ ــب ال يمكنـ ــرض الطالـ ــان مـ إذا كـ

فعليــة أن يلجــأ إلــي أقــرب مستشــفي حكــومي عــام أو مركزيــة أو مؤسســة 

ـ صــحية عامــة بجهـــة إقامتــه  اإلقامـــة بالمستشــفي وأن يخطــر الكليـــة ه وعلـي

فــورآ بــذلك مــع شــهادة باســم المستشــفي موقــع عليــه مــن الطبيــب المعــالج مــع 

الطبيــة  تقــوم الكليــة بتحويــل األوراق الــي اللجنــةوبيــان اســمه وتخصصــه 

 .للنظر في الحاالت المرضية

 .ـ اليجوز تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان في الدور الواحد7

ــة أو الي -8 ــر الكليـ ــي إال بمقـ ــة بالمرضـ ــان خاصـ ــان امتحـ ــكيل لجـ ــوز تشـ جـ

 .إحدي المستشفيات الحكومية

ــات  -9 ــول االمتحان ــدم دخ ــن ع ــية ع ــذار المرض ــدد االع ــد ع ــوز أن يزي اليج

عن مــرتين خــالل ســنوات ادراســة يضــاف إليهــا مــرة ثالثــه بقــرار مــن مجلــس 

ــالب ــيم والط ــئون التعل ـ  ش ــك طبـق ــة ذل ــس الجامع ــن مجل ــالتفويض ع ــادة ب آ للم

 .من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 80

ــرارات  -10 ــن قـ ــة مـ ــات المقدمـ ــي التظلمـ ــالنظر فـ ــة بـ ــد الكليـ ــتص عميـ يخـ

 .اللجنة الطبية

 

 :االعذار االجتماعية

ــذر  ــول االمتحانـــات لعـ ــق بطلـــب عـــدم دخـ ــي الطالـــب ان يرفـ ـــ يجـــب علـ ـأ

ــة  ــحوبا بكاف ــذر مص ــذا الع ــرحآ له ــاعي ش ــي اجتم ــة عل ــمية الدال األوراق الرس

ــد فــي ذلــك بــأي أوراق أو مســتندات صــادرة  حقيقــة العــذر المقــدم منــه وال يعت

  .عن جهات غير رسمية

ــود  ــي البن ــواردة ف ــام ال ــة األحك ــذار االجتماعي ــي االع  2,4,10ب ـ تســرى عل

 .من البند األول الخاص باألعذار المرضية

 

 

 ملحوظة:ـ

ــباب التــي تــدعو ــون تقــدير األس ــذار عــن عــدم  يك ــي وقــف القيــد او االعت ال

ــيم  ــئون التعلـ ــاص مجلـــس شـ ــاعي مـــن اختصـ ــذر اجتمـ ــان لعـ دخـــول االمتحـ
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والطـــالب بالجامعـــة كـــل فـــي حـــدود تخصصـــه بعـــد دراســـة الظـــروف 

 .والمالبسات المحيطة بكل حالة علي حدة

 

 

 

للبنـــات جامعــه الزقــازيق باالهتمــام بإعـــداد تتميــز كليــة التربيــة الرياضــية 

ــة  ــراف الجامعي ــآ لألع ــبابية وفق ــية والش ــاالت الرياض ــي المج ــة ف ــوادر قيادي ك

بممارســة القيــادة والتبعيــة مــن خــالل نظــام احتــرام  لتــزاموالتــي تتمثــل فــي اإل 

األقدميــة وأيضــا التــزام الطالبــات بحضــور المحاضــرات بــالزي الرياضــي 

ــق للطالـبـــ  ــر الالئــ ــةوالمظهــ ــوليو، ات الجامعيــ ــر دخــ ــزم  حظــ ــن التلتــ مــ

  .بالتعليمات التي تفرضها إدارة الكلية في هذا الشأن

ــات     ــات المتفوقـ ــز الطالبـ ــم وتحفيـ ــي دعـ ــة فـ ــة المتعيـ ــات الكليـ أوال: سياسـ

 والموهوبات:ـ

ـ   -1 ــي صـــرف مكاـفـ ــدعم المـــالي المتمثـــل فـ ــوق وفقـــا لشـــروط الـ آة التفـ

 االستحقاق:

ــى  - ــب عل ــن اذا حصــل الطال ــان م ــل ، وك ــان النق ــى إمتح ــداً ف ــد ج ــدير جي تق

 جنيه. 120أوائل الجمهورية فى الثانوية العامة ، يمنح مكافأة قدرها 

ــى مجمــوع  - ــين 80اذا حصــل الطالــب عل ــل وكــان مــن ب % فــى امتحــان النق

ــات  ــوع درج ــى مجم ــلين عل ــة . 80الحاص ــة العام ــى الثانوي ــل ف ــى األق % عل

 جنيه. 84يمنح مكافأة قدرها 

ــى مجمــوع أقــل مــن اذ - ــب عل ــان 80ا حصــل الطال % فــى امتحــان النقــل وك

مجموعــه فــى الثانويــة العامــة بــدون درجــات المســتوى الخــاص يقــل عــن 

 جنيه.  60% يمنح مكافأه قدرها 80

ــة  -2 ــار التخصــص الكترونــى مــن خــالل موقــع الكلي تتــيح الكليــه فرصــة اختي

 وتقوم بتحديد موعد لالختيار لجميع الطالبات.

ــى تـقـ  -3 ــع اإللكترون ــى الموق ــات عل ــات المتفوق ــر صــور الطالب ــة بنش وم الكلي

 للكلية.

 عرض بوسترات وصور للطالبات المتفوقات بمدخل الكلية. -4

 اإلهتمام بكل ما يقدمون من أعمال مبتكرة. -5

 سياسات الكلية في التعامل مع الطالبات
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 االشتراك فى المعسكرات الصيفية وتوفير الرحالت المجانية . -6

ــا -7 ــةحفل للخريجـ ــة بإقامـ ــزم الكليـ ــة تلتـ ــادات الكليـ ــره قيـ ــنوياً يحضـ ت سـ

وموجهـــات التربيـــة الرياضـــية والســـادة المعنيـــين بـــالتعليم فـــى محافظـــة 

الشــرقية ، وتمــنح فيــة الطالبــات ابلمتفوقــات شــهادات تقــدير ، كمــا يــتم توزيــع 

 جوائز على أوائل الخريجات.

 والمبدعات فى المشاريع البحثية بالكلية. إشتراك الطالبات المتفوقات -8

ــدعات  -9 ــات والمب ــات المتفوق ــنح الطالب ــة م ــام العلمي ــولى األقس ــدارات تت اص

ــدل  ــادة معـ ــاً لزيـ ــونها مجاتـ ــى يدرسـ ــة التـ ــررات المختلفـ ــن المقـ ــاتذة مـ األسـ

 اإلنجاز وتشجيعهن على دوام التفوق.

ــثلن  -10 ــى تمـ ــوالت والالتـ ــى البطـ ــاركات فـ ــات المشـ ــاب الطالبـ ــذف غيـ حـ

 الدولة فى المحافل الرياضية المختلفة.

 

ــر  ــرات )دراســيا  وغب ــات المتعث ــة الطالب ــة لرعاي ــة المتبع ــا : سياســات الكلي ثاني

  القادرات ماديا (

 توفير اصدارات األقسام العلمية من كتب ومذكرات للطالبات مجانا. -1

ــوم  -2 ــة اليـ ــل بدايـ ــافية قبـ ــرات إضـ ــد لمحاضـ ــد مواعيـ ــة بتحديـ ــزم الكليـ تلتـ

ــات  ــه للطالبــ ــى نهايتــ ــى وفــ ــوبالدراســ ــين للرســ ــرات ) المعرضــ  -المتعثــ

ــه  ــواد تحميليـ ــديهن مـ ــوالت ولـ ــية  -المحـ ــرق الرياضـ ــى الفـ ــاركات فـ المشـ

 ويتطلب االشتراك فيها الى الغياب من المحاضرات لفترة زمنيه(.

ــى  -3 ــة ف ــمعية والمرئي ــائل الس ــض الوس ــتخدام بع ــة باس ــة التعليمي ــم العملي دع

ــن خـــالل عـــرض  ــزء التطبيقـــى مـ ــبعض تـــدريب الجـ ــة لـ اســـطوانات مدمجـ

 المهارات الحركية فى بعض المقررات الدراسية بالكلية.

تفعيــل نظــام الســاعات المكتبيــة والريــادة حيــث تقــوم كــل عضــو هيئــة  -4

تــدريس بــاإلعالن عــن الســاعات المكتبيــة علــى بــاب مكتــب ســيادتها مـــع 

 الترحيب بالطالبات واستقبالهن وفقاً لمواعيد محددة.

 

 آليات الشكاوى:

ــة التعامــل مــع شــكواهن ومقترحــاتهن وأمــاكن تواجــد  -1 ــات بآلي إعــالم الطالب

 صناديق الشكاوى من خالل ندوة تثقيفية تقام فى بداية العام.
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ــكوى   -2 ــت الشـ ــكاوى وإذا كانـ ــندوق الشـ ــى صـ ــكوى فـ ــة الشـ ــع الطالبـ تضـ

ــة  ــكوى فردي ــت الش ــة، وإذا كان ــم الفرق ــب بإس ــا ( تكت ــة بأكمله ــة )الفرق جماعي

ــب أول  ــا يكت ــى إليه ــى تنتم ــية الت ــة الدراس ــة ، والفرق ــم الطالب ــن أس ــرفين م ح

ــدير محمــد  ــمى ه ــة الثانيــة تس ــة بالفرق ــال طالب ــورة رمــز، مث ــى ص ــب ف تكت

 .2تكتب ه.م/

يــتم فــتح صــناديق الشــكاوى يــوم الثالثــاء مــن كــل إســبوع مــن خــالل لجنــة  -3

 منوطة بذلك ومعتمدة من مجلس الكلية.

ــكاوى والمقتر -4 ــب الش ــوم مكت ــات يق ــكاوى الطالب ــوص ش ــد نص ــات برص ح

أو مقترحـــاتهن إلكترونياً،وورقيـــاً مــــع ضـــمان الســــرية التامـــة وتصــــنيفها 

 وعرضها على زوى الشأن.

يــــتم عقــــد إجتماعــــات نصــــف شــــهرية بصــــورة منتظمــــة بالطالبــــات  -5

ــة )إذا تطلــب  ــوكالء ومــدير الكلي ــة والســادة ال ــيدة عميــدة الكلي ــرها الس تحض

ــكواهن أ ــة ش ــر( لمناقش ــال األم ــا حي ــم إتخاذه ــى ت ــاإلجراءات الت ــارهن ب و إخب

 شكواهن ومقترحاتهن.

ــة مــن الطالبــات  -6 ــم الشــكاوى المطروح ــر شــهرى يض ــتم تســجيل محض ي

ومــا تــم حيالهــا مــن حــل وابــالغ أصــحابها ، وتفعــيالً لــذلك قامــت وحــدة تقــويم 

 األداء وضمان الجودة بتوزيع عدد من صناديق الشكاوى بالكلية كاآلتى:

 .وحدة تقويم األداء وضمان الجودةبالدور األرضى بجانب  صندوق -

 صندوق بالدور الثالث بجوار مدرجات الطالبات. -

 صندوق بصالة األلعاب الرياضية بالكلية. -

ــى  ــد اإللكترونـ ــاء البريـ ــم إنشـ ــات تـ ــن الطالبـ ــكاوى مـ ــى الشـ ــهيل تلقـ ولتسـ

       qua-shakwa@yahoo.comاآلتى:

 

ــة  ــل آلي ــم تفعي ــد  ت ــامعى وق ــام الج ــن الع ــارا  م  2011-2010الشــكاوى إعتب

ــتم الرجــوع  ــة تلقــى الشــكاوى ، كمــا ي وتــم فــتح الصــناديق بمعرفــة فريــق آلي

الـــى أ.د/ عميـــدة الكليـــة ، أ.د/ وكيـــل الكليـــة لشـــئون التعلـــيم والطـــالب فـــى 

 حالة الشكاوى اإلضطرارية أثناء اإلمتحانات.
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 الزقازيقجامعة    

 كلية التربية الرياضية بنات
 

 

 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية 

أرجو التكرم من سيادتكم بالموافقة لى على مراجعة أوراقى فى مادة .......... حيث  

أن درجتى فى مادة:......... مقبول وهذا أقل من تقديرى وإجابتى فى هذه المادة حيث  

بالفرقة .............. ومواظبة على القيام بكافة   أننى مواظبة فى الحضور ومقيدة

 األنشطة. 

 ولسيادتكم جزيل الشكر 

 مقدمه لسيادتكم 
 

 صيغة التظلم
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 أوال : لجان النشاط 

اإلتحادات الطالبية من خالل  يعمل مجلس إتحاد طالب الكلية على تحقيق أهداف 

 لجان النشاط الطالبى اآلتيه: 

لجنة األسر. -1  

لجنة النشاط الثقافى.  -2  

لجنة النشاط الفنى.  -3  

لجنة الجوالة والخدمة العامة.  -4  

لجنة النشاط الرياضى.  -5  

لجنة النشاط اإلجتماعى والرحالت.  -6  

لجنة البحث العلمى والتكنولوجى.  -7  

اللجان السابقة سنوياً بريادة رائد من أعضاء هيئة التدريس   تشكل كل لجنة من

يصدر بتعيينه قرار من السيد أ.د/ عميد الكلية وعضوية طالبين من كل فرقة  

دراسية ينتخبها سنوياً طالب فرقتهما الدراسية بطريقة اإلقتراع السرى، وينتخب  

، وتتخذ اللجنة قراراتها  الطالب أعضاء كل لجنة من بينهم أميناً وأميناً مساعداً لها

بأغلبية أصوات األعضاء ويحضر إجتماعات اللجان ممثل الجهاز الفنى لرعاية  

 الشباب بالكلية وال يكزن له صوت معدود فى التصويت. 
 

لجنة األسر  -1  

 تعمل لجنة األسر على تحقيق األهداف اآلتية:

القوانين واللوائح  تشجيع تكوين األسر ودعم نشاطها فى تكوين ما تسمح به من  -

 المنظمة. 

التنسيق بين أنشطة األسر المختلفة بالكلية وتنظيم المسابقات فيما بينها.  -  

لجنة النشاط الثقافى: -2  

 تعمل لجنة النشاط الثقافى على تحقيق األهداف اآلتية:

تنظيم أوجه النشاط الثقافى التى تؤدى إلى تعريف الطالب بخصائص المجتمع   -

.  ورهتط  واحتياجات  

 رعاية الشباب
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تنمية الوعى القومى والثقافى وتعريفهم بما يجرى من أمور داخل الوطن   -

قضايا الوطن ونشر روح االنتماء والوالء بين   وخارجه وتهيئتهم للمشاركة فى 

ت والمعارض والدورات والمسابقات وإصدار  الطالب عن طريق تنظيم الندوا

 المجالت والنشرات اإلعالمية. 

مواهب األدبية لدى الطالب. العمل على تنمية ال -  

:لجنة النشاط الفنى  -3  

تعمل لجنة النشاط الفنى على تنمية أوجه النشاط الفنى بين الطالب بما يتفق مع  

أغراضه السامية، وذلك من خالل تنظيم الحفالت وتقديم العروض المسرحية  

الخصوص. وإقامة المعارض مع الحرص على تشجيع المواهب الطالبية  فى هذا    

: لجنة الجوالة والخدمة العامة -4  

على تحقيق األهداف اآلتية:العامة الجوالة والخدمة تعمل لجنة   

تنظيم ونشر أوجه النشاط الكشفى على األسس السليمة ومبادىء الحركة الكشفية   -

تنظيم إقامة المعسكرات الكشفية وإتاحة الفرصة للطالب لإلستفادة منها.  -  

برامج الخدمة العامة والمساهمة فى المشروعات القومية التى تتطلبها  وضع  -

 احتياجات الوطن. 

تنظيم برامج خدمة البيئة بما يسهم فى تنمية المجتمع والعمل على اشتراك   -

 الطالب فى تنفيذها. 

:لجنة النشاط الرياضى  -5  

لجنة النشاط الرياضى على تحقيق األهداف اآلتية: تعمل  

لرياضية بين الطالب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل على  بث الروح ا  -

 تنميتها. 

تنظيم النشاط الرياضى بالكلية بما فى ذلك تكوين الفرق الرياضية وإقامة   -

 المباريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية. 

: لجنة النشاط اإلجتماعى والرحالت -6  

لطالبات وبين أعضاء هيئة التدريس  تعمل اللجنة علىتنمية الروابط االجتماعية بين ا 

. والعاملين واشاعة روح التعاون وبث الروح الجماعية   
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لجنة البحث العلمى والتكنولوجى:  -7  

 تعمل على تنمية قدرات الطالب على اإلكتشافات العلمية وكتابة األحداث. 

 ثانيا : إتحاد طالبات الكلية 

لجان االتحاد الشروط الواجب توافرها فى من يتقدم لعضوية   

أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصرية.  -1  

أن يتصف بالخلق القويم والسمعة الحسنة.  -2  

أن يكون الطالب مستجداً فى فرقته وغير باقى لإلعادة ألى سبب.  -3  

أن يكون الطالب مسدداً لرسوم اإلتحاد.  -4  

لجنة التى يرشح  أن يكون الطالب من ذوى األنشطة الملحوظة فى مجال عمل ال -5

 نفسة فيها. 

أال يكون الطالب قد سبق الحكم  عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو تقرر اسقاط أو   -6

 وقف عضويته بأحد االتحادات الطالبية أو لجانها. 

 عند توافر شروط الترشح عليك اتباع اآلتى: 

. تتقدم الدارة رعاية الشباب إلستالم طلب الترشيح ونموذج استطالع الرأى -1  

بعد استيفاء كافة البيانات عليك إعادتها إلى إدارة رعاية الشباب بالكلية وطبقاً   -2

 للمواعيد المعلن عنها بالكلية. 

ستقوم الكلية بمراجعة المرشحين المنطبق عليهم الشروط ويستبعد كل مخالف   -3

 لشروط  الترشح.

تعلن كشف بـأسماء المرشحين المنطبق عليهم الشروط.  -4  

اإلنتخابات وتعلن النتائج فى المواعيد المحددة.  تجرى  -5  



 

  29 
 

تجرى انتخابات مجلس اتحاد طالب الجامعة الذى يتكون من األمناء واألمناء   -6

 المساعدين للكليات والمعاهد بالجامعة. 

مقر مكتب رعاية الشباب بالكلية ) يوجد بمبنى اللوكر بالدور األرضى بجوار 

 الوحدة الطبية(. 

بحث إجتماعى للحصول على إعانة من صندوق التكافل أو نسخة من كيفية عمل 

 الكتاب المدعم:

تسحب الطالبة خطاب موجهاً إلى الوحدة اإلجتماعية التابعة لها من مكتب رعاية    -1

 الشباب بعمل بحث اجتماعى للطالبة من الوحدة التابعة لها سكنياً ) صورة الطلب(. 

مع البحث ) صورة بطاقة ولى األمر ( بيان  يتم إحضار المستندات األساسية  -2

دخل ) مفردات مرتب إذا كان الوالدموظف أو بيان معاش الوالد إذا كان بالمعاش أو  

 متوفياً(، شهادة حيازة زراعية إذا كان الوالد فالح. 

 يتم كتابة طلب لمجلس إدارة الصندوق بطلب البحث ثم يعتمد من شئون الطالب.   -3

ندات المطلوبة يتم عمل بحث مكتوب للطالبة بواسطة األخصائى  وبعد استيفاء المست

 . اإلجتماعى بالكلية مع مراعاة الظروف الخاصة للطالبة وتقديم المستندات 

 

 

يتم اإلعالن عن بدء األنشطة الطالبية فى الكلية.  -  

الجامعى وملىء استمارات النشاط  التوجه لمكتب رعاية الشباب عند بدء العام   -

 التى ترغبين فى ممارسته. 

 

 

 

 

 كلية التربية الرياضية بنات

 كيفية اإلشتراك فى األنشطة
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 رعاية الشباب

 
 نموذج استمارة مشاركة الطالبات فى األنشطة المختلفة

 

................................  /  سماإل   

....................... /  الفرقة الدراسية  

.............................. .......................................... /  العنوان  

.... ت / ................................  محمول/...............................   

........ .....البريد االلكترونى/...................................................  

 نوع النشاط الذى ترغب الطالبة االشتراك فيه: 

 مجالت حائط(   -معلومات عامة -قصة قصيرة   -زجل   -ثقافى ) شعر -1

 فنون شعبية(   -تصوير - فنون تشكيلية -موسيقى  - غناء -فنى ) تمثيل   -2

  -  السباحة  – أرضى تنس  – طاولة  تنس  - تايكوندو –  جودو – كاراتيه )رياضى  -3

 اى نشاط رياضى( -قوي   ألعاب   -لسرعةا كرة

  - ثقافية  - دينية  - مشروعات خدمية وأنشطة رياضية  - ) معسكرات  جوالة وخدمة عامة  -4

 فنية( 

 خدمة عامة(  -رحالت  -إجتماعى) بحوث اجتماعية  -5

 أى إختراعات أو إتجاهات علمية(   -علمى ) نوادى تكنولوجيا -6

 األنشطة السابقة. األسر الطالبية تشمل جميع   -7

 

 بادرى باإلشتراك معنا وتوجهى إلى رعاية الشباب باإلشتراك

 

 

 

 

 

 ثالثا : المكتبات بالجامعة والكلية: 
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 المكتبة المركزية بالجامعة:

توجد مكتبة مركزية بالجامعة تحتوى على مجموعة كتب علمية وأدبية وثقافية باللغة  

 التخصصات العلمية. العربية واإلنجليزية تخدم كافة 

 مكتبة الكلية:

 تخدم مكتبة الكلية جميع الطالبات بالمراحل المختلفة. 

 وتتضمن خدماتها ما يلى: 

استعارة الكتب للطالب عن طريق كارنيه الكلية بعد تقديم استمارة ضمان موقعة من    -1

 إحدى موظفى الدولة. 

البكالوريوس وثالث كتب للدراسات العليا  ال يجوز استعارة أكتر من كتابين لطالبات    -2

 ولمدة ال تتجاوز اإلسبوعين. 

 يسمح لجميع الطالبات باإلطالع داخل المكتبة.  -3

 المكتبة اإلجتماعية بالجامعة:

توجد بإدارة النشاط االجتماعى فى اإلدارة العامة لرعاية الطالب فى الجامعة وتخدم  

امعية حيث يقوم الطالب باستعارة الكتب  الطالب الغير قادرين على شراء الكتب الج 

 المقررة عليهم. 

 ة:كليالمكتبة اإلجتماعية بال

توجد بمكتب رعاية الشباب بالكلية تخدم الطالبات الغير قادرات على شراء الكتب كذلك  

 يوجد بالمكتب مالبس رياضية للطالبات غير القادرات. 

 رة الجامعةمقر المكتبة المركزية توجد بالمبنى الرئيسى إلدا -

مقر مكتبة الكلية توجد بالدور الثانى بالمبنى الرئيسى للكلية )الجناح األيمن( -
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 المقررات الدراسية التى يتم دراستها بالكلية
 

(ألولجملة الدراسة بالفرقة االولي)الفصل الدراسي ا  

(1)جدول رقم   
 

 
الثاني(جملة الدراسة بالفرقة االولي)الفصل الدراسي   

(2)جدول رقم   

 

 

 

 
 المقرر الدراسى

عدد 
الساعات  
 اسبوعيا

زمن  الدرجات  نهاية الدرجة
االمتحان  
 التحريري 

اعمال  عظمي صغري  
 سنة

 النظري  التطبيقي 

 1,5 45 - 30 75 37,5 3 تاريخ وفلسفة التربية الرياضية )أ(

 2 60 - 20 100 50 4 تشريح وصفي 

 2 60 - 40 100 50 4 صحة مدرسية 

 2 60 - 40 100 50 4 لغةعربية 

حركيتعبير   4 50 100 40 30 30 2 

 2 30 30 40 100 50 4 ايقاع

 1 15 15 20 50 25 2 سباحة

 1 15 15 20 50 25 2 سالح

 1 30 30 40 100 50 2 العاب صغيرة

 1 15 15 20 50 25 2 مسابقات الميدان والمضمار 

       31 المجموع 

 
 المقرر الدراسى

عدد 
الساعات  
 اسبوعيا

زمن  الدرجات  نهاية الدرجة
االمتحان  
 التحريري 

اعمال  عظمي صغري  
 سنة

 النظري  التطبيقي 

 1,5 45 - 30 75 37,5 3 تاريخ فلسفة التربية الرياضية )ب(

 2 60 - 20 100 50 4 علم وظائف االعضاء

 2 60 - 40 100 50 4 ترويح

 2 60 - 40 100 50 4 لغة اجنبية 

 2 30 30 40 100 50 4 تمرينات

 2 30 30 40 100 50 4 جمباز

 1 15 15 20 50 25 2 سباحة

 1 15 15 20 50 25 2 تايكوندو

 1 30 30 40 100 50 4 العاب مضرب

 1 15 15 20 50 25 2 مسابقات الميدان والمضمار

       33 المجموع 
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(3جدول رقم )  

 جملة الدراسة بالفرقة الثانية )الفصل الدراسي االول (
 

عدد   المقرر الدراسي 
الساعات 
 اسبوعيا

زمن  الدرجات نهاية الدرجة 
االمتحان 
 التحريري

 النظري التطبيقي اعمال سنة  عظمي  صغري

(1المدخل في علم النفس )  3 37,5 75 30 - 45 1,5 

تدريس التربية البدنية  طرق 
 وتطبيقها العمليه)أ(

2 25 50 20 - 30 1 

 2 60 - 40 100 50 4 اصول التربية 

 2 60 - 40 100 50 4 بيولوجيا الرياضة

 2 60 - 40 100 50 2 لغة اجنبية 

 2 30 - 40 100 50 4 تمرينات

 2 30 30 40 100 50 4 جمباز

 1 15 30 20 50 25 2 كرة اليد

 1 15 15 20 50 25 2 سباحة

 1 15 15 20 50 25 2 جودو

 1 15 15 20 50 25 2 مسابقات الميدان والمضمار

       2 حاسب

       32 المجموع 

 
(4جدول )  

 جملة الدراسة بالفرقة الثانية )الفصل الدراسي الثاني (
 

عدد   المقرر الدراسي 
الساعات 
 اسبوعيا

زمن  الدرجات نهاية الدرجة 
االمتحان 
 التحريري

 النظري التطبيقي اعمال سنة  عظمي  صغري

(2المدخل في علم النفس)  3 37,5 75 30 - 45 1,5 

طرق التدريس التربية البدنية  
 وتطبيقاتها العملية)ب(

2 25 50 20 - 30 1 

 2 60 - 40 100 50 4 المناهج في التربية البدنية  

 2 60 - 40 100 50 4 تشريح وظيفي

 2 60 30 40 100 50 2 مبادئ علم الحركة 

 2 30 - 40 100 50 4 لغة عربية 

 2 30 30 40 100 50 4 تعبير حركي 

 1 15 15 20 50 25 2 كرة السلة

 1 15 15 20 50 25 2 الكرة الطائرة

 1 15 15 20 50 25 2 سباحة

 1 15 15 20 50 25 2 كاراتيه

 1 15 15 20 50 25 2 مسابقات الميدان والمضمار
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       32 المجموع 

 
 

(5جدول رقم )  

 جملة الدراسة بالفرقة الثالثة )الفصل الدراسي االول(
 

 
 المقرر الدراسي

 
عدد  

الساعات 
 اسبوعيا

 الدرجات نهاية الدرجة 
 

زمن 
االمتحان 
اعمال   عظمي  صغري التحريري

 السنة
التطبيقي 
 

 النظري

طرق تدريس التربية البدنية 
وتطبيقاتها في مراحل التعليم 

 المختلفة

4 50 100 40 - 60 2 

 2 60 - 40 100 50 4 ميكانيكا حيوية

 2 60 - 40 100 50 4 سيكولوجية التعليم الحركي

 2 60 - 40 100 50 4 اختبارات ومقاييس

 تربية عملية وتدريب
 ميداني                  )أ(

4 60 100 60 40  - 

 1 15 15 20 50 25 4 التمرينات               )أ(

        *االختيار من المجموعات

        *المجموعة االولي :

مجموعة التعبير الحركي 
 والجمباز 

تعبيرحركي)أ(-  
جمباز)أ(-  

 
4 

4 

50 100 40 30 30 2 

        *المجموعة الثانية 

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

 
4 

4 

4 

4 

50 100 40 30 30 2 

        *المجموعة الثالثة

مجموعة الرياضات المائية 
 والمنازالت :

سباحة)أ(-  
تايكوندو وسالح   )أ(-  
جودو وكارتيه     )أ(  -  

 
 
4 

4 

4 

50 100 40 30 30 2 

        *المجموعة الرابعة :

والمضمار)أ(مسابقات الميدان   4 50 100 40 30 30 2 

       30 المجموع
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وفقا  لقواعد يحددها مجلس # تختارالطالبة مادتين من األربعىمجموعات للمقررات التطبيقية 
 الكلية وتكون الدراسة لهاتين المادتين فى الفصلين الدراسيين

 

(6جدول رقم )  

الثالثة )الفصل الدراسي الثاني(جملة الدراسة بالفرقة   
 

 
 المقرر الدراسي

 
عدد  

الساعات 
 اسبوعيا

 الدرجات نهاية الدرجة 
 

زمن 
االمتحان 
اعمال   عظمي  صغري التحريري

 السنة
 النظري التطبيقي 

 2 60 - 40 100 50 4 التربية المقارنة 

 2 60 - 40 100 50 4 اسس التدريب الرياضي

 2 60 - 40 100 50 4 المعاقون بدنيا

 2 60 - 40 100 50 4 اصابات المالعب 

ادارة المؤسسات الرياضية 
 والترويحية

2 25 50 20  30 2 

 1 30 - 20 50 25 4 حقوق االنسان 

تربية عملية وتدريب 
)ب( ميداني  

2 60 100 60 40 - - 

التمرينات                     
 )ب(

 25 50 20 15 15 1 

*االختبارات من  
 المجموعات  

       

 *المجموعة االولي :
مجموعة التعبير الحركي 

 والجمباز
تعبير حركي                -

 )ب(
جمباز                       -

 )ب(

 
 
4 

4 

50 100 40 30 30 2 

        المجموعة الثانية 

 مجموعة االلعاب 
كرة السلة                  -

 )ب(
الكرة الطائرة)ب( -  
كرة اليد                    -

 )ب(
كرة المضرب              -

 )ب(

 
4 

4 

4 

4 

50 100 40 30 30 2 

        *المجموعة الثالثة 

مجموعة الرياضيات المائية 
 والمنازالت:

سباحة                    -
 )ب(

تايكوندو وسالح         -
 )ب(

 
 
4 

4 

4 

50 100 40 30 30 2 
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جودو وكاراتيه          - 
 )ب(

 

        *المجموعة الرابعة : 

مسابقات الميدان  
 والمضمار)ب(

4 50 100 40 30 30 2 

المجموع                 32       

 
# تختار الطالبة مادتين من مجموعتين من األربع مجموعات للمقررات التطبيقية وفقا  لقواعد يحددها مجلس الكلية 

    الدراسة لهاتين المادتين فى الفصلين الدراسيين.وتكون 
 
 
 
 
    

(   7جدول رقم )  

 جملة الدراسة بالفرقة الرابعة )الفصل الدراسي االول(
 

 
 المقرر الدراسي

عدد 
الساعات  
 اسبوعيا

ةنهاية الدرج زمن  نهاية الدرجة 
االمتحان  
 النظري  التطبيقي  اعمال السنة صغري  صغري  التحريري 

 2 60 - 40 100 50 4 مبادئ االحصاء

تنظيم وادارة التربية 
 الرياضية

4 50 100 40 - 60 2 

 2 60 - 40 100 50 4 تربية صحية

 2 60 30 40 100 50 4 التمرينات 

 - - 80 120 200 120 4 تربية عملية وتدريب )أ(

االختبار من  
 المجموعات

       

        *المجموعة االولي:

مجموعة التعبير الحركي 
 والجمباز 

تعبيرحركي)أ(-  
جمباز)أ(-  

 
4 

4 

50 100 40 30 30 2 

        *المجموعة الثانية 

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

 
4 

4 

4 

4 

50 100 40 30 30 2 
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        *المجموعة الثالثة

الرياضات مجموعة 
 المائية والمنازالت :

سباحة)أ(-  
تايكوندو وسالح   )أ(-  
جودو وكارتيه     )أ(  -  

 
 
4 

4 

4 

50 100 40 30 30 2 

        *المجموعة الرابعة :

مسابقات الميدان 
 والمضمار)أ(

4 50 100 40 30 30 2 

       28 المجموع

الطالبة فى دراسة المادتين التى إختارتهما فى السنة الثالثة ر# تستم   
 

 
 
 
 

(   8جدول رقم )  

 جملة الدراسة بالفرقة الرابعة )الفصل الدراسي الثانى(
 

 
 المقرر الدراسي

عدد 
الساعات  
 اسبوعيا

ةنهاية الدرج زمن  نهاية الدرجة 
االمتحان  
 التحريري 

 النظري  التطبيقي  اعمال السنة صغري  صغري 

البحث العلمىمبادئ   4 50 100 40 - 60 2 

 2 60 - 40 100 50 4  اإلدارة التربويه

القوامتربية   4 50 100 40 - 60 2 

 2 60 30 40 100 50 4  علم نفس رياضى

(بتربية عملية وتدريب )  4 120 200 120 80 - - 

تدريب رياضى   2 25 50 20 - 30 1 

اتالمجموعاإلختيارمن *         

        المجموعة األولى

مجموعة التعبير الحركي 
 والجمباز 

(بتعبيرحركي)-  
(بجمباز)-  

 
4 

4 

50 100 40 30 30 2 

        *المجموعة الثانية 

 مجموعة االلعاب 
(بكرة السلة )-  
(بكرة الطائرة )-  
(بكرة اليد )-  
(بكرة المضرب)-  

 
4 

4 

4 

4 

50 100 40 30 30 2 
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        *المجموعة الثالثة

مجموعة الرياضات 
 المائية والمنازالت :

()بسباحة-  
(بتايكوندو وسالح   )-  
(  بجودو وكارتيه     )-  

 
 
4 

4 

4 

50 100 40 30 30 2 

        *المجموعة الرابعة :

مسابقات الميدان 
(بوالمضمار)  

4 50 100 40 30 30 2 

       30 المجموع

 

الطالبة فى دراسة المادتين التى إختارتهما فى السنة الثالثة ر# تستم  
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 تكريم الطالبات المتفوقات والمبدعات 
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  41 
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  المحتويات 
  

 م الموضوع  رقم الصفحة
 1 تهنئة لرئيس الجامعة من أسرة الكلية 2

 2 كلمة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة 3

 3 كلمة األستاذ الدكتورعميد الكلية 4

 4 كلمة األستاذ الدكتوروكيل الكلية 5

 5 كلية التربية الرياضية بنات 6

 6 األهداف اإلستراتيجية للكلية 7

 7 القيادات اإلدارية العليا 8

 8 رؤساء األقسام العلمية 9

 9 نظام الدراسة بالكلية 10

 10 الخدمات الطالبية بالكلية 15

 11 األعذار المرضية 18

 12 سياسات الكلية فى التعامل مع الطالبات 20

 13 صيغة التظلم 23

 14 قواعد الرأفة  24

 15 رعاية الشباب 26
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	دليل طالبات
	كلية التربية الرياضية
	تحتسب درجة الطالبة فى التربية العملية والتدريب الميدانى فى كل مــن
	. وتشكل لجنة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية لتحديــد مستوى الطالبات الممتازات فى كل مجموعة من مجموعات التربية العملية والتدريب الميدانى لتحديد معيار موحد لتقييم الطالبات .

	التحــويل:ـ
	وقف القيد:
	الحالات التي يمكن إيقاف قيد الطالب بسببها:
	1ـ مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج بالنسبة للطالبات والطلاب المتزوجين.
	1ـ مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج بالنسبة للطالبات والطلاب المتزوجين.
	1ـ مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج بالنسبة للطالبات والطلاب المتزوجين.
	2ـ المرض الطويل الذي يستلزم علاجا لمدة عام دراسي أو اكتر.
	3ـ حالات الوضع ورعاية الطفل ذلك بالنسبة للطالبات المتزوجات.
	4ـ تأخر قبول الطلاب بكليات الجامعة.
	الاعتذار عن عدم دخول الامتحان:
	1ـ إذا حدث للطالب عذر يمنعه من أداء الامتحان فعلية أن يخطر الكلية بذلك ويرفق بطلبه المستندات التي تؤيد عذره قبل بدء الامتحانات أو في أثنائها.
	1ـ إذا حدث للطالب عذر يمنعه من أداء الامتحان فعلية أن يخطر الكلية بذلك ويرفق بطلبه المستندات التي تؤيد عذره قبل بدء الامتحانات أو في أثنائها.
	1ـ إذا حدث للطالب عذر يمنعه من أداء الامتحان فعلية أن يخطر الكلية بذلك ويرفق بطلبه المستندات التي تؤيد عذره قبل بدء الامتحانات أو في أثنائها.
	2ـ يراجع الطالب أو ولي أمره قسم شئون الطلاب بالكلية لمعرفة ما تم في طلبه.
	2ـ يراجع الطالب أو ولي أمره قسم شئون الطلاب بالكلية لمعرفة ما تم في طلبه.
	2ـ يراجع الطالب أو ولي أمره قسم شئون الطلاب بالكلية لمعرفة ما تم في طلبه.
	3ـ وفي حاله العذر المرضى علي الطالب أن يتقدم للإدارة الطبية للجامعة ويطلب توقيع الكشف علية ويسدد الرسوم المقررة 6 جنيهات بخلاف الدمغات ويمنح الشهادة المعتمدة ويقدمها للكلية حيث لا تقبل اي شهادات غير النموذج الموحد الصادر من الادارة الطبية بالجامعة.
	وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لايزيد علي نصف عدد مقررات هذه الفرقة او المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية وذلك بصرف النظر عن المقررات التي رسب فيها من فرق سابقة يسمح له الامتحان في المقررات الدراسية حتي يتم نجاحه.
	#مقر مكتب شئون الطلاب بالكلية المبني الرئيسى ـ الدور الاول ـ الجناح الايسر
	1ـ يكون النظر في الاعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة ويجوز استشارة الأخصائيين بالمستشفي الجامعي او مستشفي الطلبة في الحالات التي تحتاج الي استشارة . وبالنسبة الامراض النفسية فتعرض بمعرفة الادارة الطبية علي لجنة ثلاثية ( قو...
	1ـ يكون النظر في الاعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة ويجوز استشارة الأخصائيين بالمستشفي الجامعي او مستشفي الطلبة في الحالات التي تحتاج الي استشارة . وبالنسبة الامراض النفسية فتعرض بمعرفة الادارة الطبية علي لجنة ثلاثية ( قو...
	1ـ يكون النظر في الاعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بالجامعة ويجوز استشارة الأخصائيين بالمستشفي الجامعي او مستشفي الطلبة في الحالات التي تحتاج الي استشارة . وبالنسبة الامراض النفسية فتعرض بمعرفة الادارة الطبية علي لجنة ثلاثية ( قو...
	وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة او المراكز او مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ويجب ان تحمل الشهادة اسم المستشفي وان يكون موقعآ عليها الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه.
	وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة او المراكز او مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ويجب ان تحمل الشهادة اسم المستشفي وان يكون موقعآ عليها الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه.
	وتعرض على اللجنة الشهادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة او المراكز او مستشفيات المؤسسات الصحية العامة ويجب ان تحمل الشهادة اسم المستشفي وان يكون موقعآ عليها الطبيب المعالج مع بيان اسمه وتخصصه.
	كما تعرض علي اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط ان تكون معتمدة من القنصلية المصرية وطبيبها إن وجد، ولا يعتد بالشهادات الطبية الصادرة علي الأطباء والمستشفيات الخاصة.
	2ـ يقدم الطالب طلب الاعتذار عن عدم اداء الامتحان قبل بدء الامتحان او اثناءه او خلال يومين علي الاكتر من تاريخ انتهائه ولا يلتفت الي اي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسج...
	2ـ يقدم الطالب طلب الاعتذار عن عدم اداء الامتحان قبل بدء الامتحان او اثناءه او خلال يومين علي الاكتر من تاريخ انتهائه ولا يلتفت الي اي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسج...
	2ـ يقدم الطالب طلب الاعتذار عن عدم اداء الامتحان قبل بدء الامتحان او اثناءه او خلال يومين علي الاكتر من تاريخ انتهائه ولا يلتفت الي اي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع إما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسج...
	3- تقوم إدارة شئون الطلاب بالكلية فوروصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم للجنة الطبية كما تخطر في اليوم ذاته الاداره الطبية بذلك
	4- يجب البت في الأعذار المرضية ووضع التقريرالطبي عنها وإخطار شئون الطلاب ولجان النظام والمراقبة والامتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل إعلان نتائج الامتحانات بوقت كافي.
	5- إذا كان المرض أثناء الامتحان يتم توقيع الكشف الطبي علي الطالب وكتابة التقرير الطبي فورآ بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الامتحان علي ان يعتمد ذلك من رئيس اللجنة الطبية.
	6- إذا كان مرض الطالب لا يمكنه من الحضور إلي الإدارة الطبية فعلية أن يلجأ إلي أقرب مستشفي حكومي عام أو مركزية أو مؤسسة صحية عامة بجهة إقامته وعليه الإقامة بالمستشفي وأن يخطر الكلية فورآ بذلك مع شهادة باسم المستشفي موقع عليه من الطبيب المعالج مع بيان ا...
	7ـ لايجوز تكرار الاعتذار عن عدم دخول الامتحان في الدور الواحد.
	8- لايجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضي إلا بمقر الكلية أو إحدي المستشفيات الحكومية.
	9- لايجوز أن يزيد عدد الاعذار المرضية عن عدم دخول الامتحانات عن مرتين خلال سنوات ادراسة يضاف إليها مرة ثالثه بقرار من مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة ذلك طبقآ للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
	10- يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات اللجنة الطبية.
	الاعذار الاجتماعية:
	أـ يجب علي الطالب ان يرفق بطلب عدم دخول الامتحانات لعذر اجتماعي شرحآ لهذا العذر مصحوبا بكافة الأوراق الرسمية الدالة علي حقيقة العذر المقدم منه ولا يعتد في ذلك بأي أوراق أو مستندات صادرة عن جهات غير رسمية.
	ب ـ تسرى علي الاعذار الاجتماعية الأحكام الواردة في البنود 2,4,10 من البند الأول الخاص بالأعذار المرضية.
	ملحوظة:ـ
	يكون تقدير الأسباب التي تدعو الي وقف القيد او الاعتذار عن عدم دخول الامتحان لعذر اجتماعي من اختصاص مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة كل في حدود تخصصه بعد دراسة الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة علي حدة.
	تتميز كلية التربية الرياضية للبنات جامعه الزقازيق بالاهتمام بإعداد كوادر قيادية في المجالات الرياضية والشبابية وفقآ للأعراف الجامعية والتي تتمثل في الإلتزام بممارسة القيادة والتبعية من خلال نظام احترام الأقدمية وأيضا التزام الطالبات بحضور المحاضرات با...
	تتميز كلية التربية الرياضية للبنات جامعه الزقازيق بالاهتمام بإعداد كوادر قيادية في المجالات الرياضية والشبابية وفقآ للأعراف الجامعية والتي تتمثل في الإلتزام بممارسة القيادة والتبعية من خلال نظام احترام الأقدمية وأيضا التزام الطالبات بحضور المحاضرات با...
	تتميز كلية التربية الرياضية للبنات جامعه الزقازيق بالاهتمام بإعداد كوادر قيادية في المجالات الرياضية والشبابية وفقآ للأعراف الجامعية والتي تتمثل في الإلتزام بممارسة القيادة والتبعية من خلال نظام احترام الأقدمية وأيضا التزام الطالبات بحضور المحاضرات با...
	أولا: سياسات الكلية المتعية في دعم وتحفيز الطالبات المتفوقات والموهوبات:ـ
	أولا: سياسات الكلية المتعية في دعم وتحفيز الطالبات المتفوقات والموهوبات:ـ
	أولا: سياسات الكلية المتعية في دعم وتحفيز الطالبات المتفوقات والموهوبات:ـ
	1-  الدعم المالي المتمثل في صرف مكافآة التفوق وفقا لشروط الاستحقاق:
	- اذا حصل الطالب على تقدير جيد جداً فى إمتحان النقل ، وكان من أوائل الجمهورية فى الثانوية العامة ، يمنح مكافأة قدرها 120 جنيه.
	- اذا حصل الطالب على مجموع 80% فى امتحان النقل وكان من بين الحاصلين على مجموع درجات 80% على الأقل فى الثانوية العامة . يمنح مكافأة قدرها 84 جنيه.
	- اذا حصل الطالب على مجموع أقل من 80% فى امتحان النقل وكان مجموعه فى الثانوية العامة بدون درجات المستوى الخاص يقل عن 80% يمنح مكافأه قدرها 60 جنيه.
	2- تتيح الكليه فرصة اختيار التخصص الكترونى من خلال موقع الكلية وتقوم بتحديد موعد للاختيار لجميع الطالبات.
	3- تقوم الكلية بنشر صور الطالبات المتفوقات على الموقع الإلكترونى للكلية.
	4- عرض بوسترات وصور للطالبات المتفوقات بمدخل الكلية.
	5- الإهتمام بكل ما يقدمون من أعمال مبتكرة.
	سياسات الكلية في التعامل مع الطالبات
	6- الاشتراك فى المعسكرات الصيفية وتوفير الرحلات المجانية .
	7- تلتزم الكلية بإقامةحفل للخريجات سنوياً يحضره قيادات الكلية وموجهات التربية الرياضية والسادة المعنيين بالتعليم فى محافظة الشرقية ، وتمنح فية الطالبات ابلمتفوقات شهادات تقدير ، كما يتم توزيع جوائز على أوائل الخريجات.
	8- إشتراك الطالبات المتفوقات والمبدعات فى المشاريع البحثية بالكلية.
	9- تتولى الأقسام العلمية منح الطالبات المتفوقات والمبدعات اصدارات الأساتذة من المقررات المختلفة التى يدرسونها مجاتاً لزيادة معدل الإنجاز وتشجيعهن على دوام التفوق.
	10- حذف غياب الطالبات المشاركات فى البطولات واللاتى تمثلن الدولة فى المحافل الرياضية المختلفة.
	ثانياً: سياسات الكلية المتبعة لرعاية الطالبات المتعثرات (دراسياً وغبر القادرات مادياً)
	1- توفير اصدارات الأقسام العلمية من كتب ومذكرات للطالبات مجانا.
	2- تلتزم الكلية بتحديد مواعيد لمحاضرات إضافية قبل بداية اليوم الدراسى وفى نهايته للطالبات المتعثرات ( المعرضين للرسوب- المحولات ولديهن مواد تحميليه - المشاركات فى الفرق الرياضية ويتطلب الاشتراك فيها الى الغياب من المحاضرات لفترة زمنيه).
	3- دعم العملية التعليمية باستخدام بعض الوسائل السمعية والمرئية فى تدريب الجزء التطبيقى من خلال عرض اسطوانات مدمجة لبعض المهارات الحركية فى بعض المقررات الدراسية بالكلية.
	4- تفعيل نظام الساعات المكتبية والريادة حيث تقوم كل عضو هيئة تدريس بالإعلان عن الساعات المكتبية على باب مكتب سيادتها مع الترحيب بالطالبات واستقبالهن وفقاً لمواعيد محددة.
	آليات الشكاوى:
	1- إعلام الطالبات بآلية التعامل مع شكواهن ومقترحاتهن وأماكن تواجد صناديق الشكاوى من خلال ندوة تثقيفية تقام فى بداية العام.
	2-  تضع الطالبة الشكوى فى صندوق الشكاوى وإذا كانت الشكوى جماعية (الفرقة بأكملها ) تكتب بإسم الفرقة، وإذا كانت الشكوى فردية يكتب أول حرفين من أسم الطالبة ، والفرقة الدراسية التى تنتمى إليها تكتب فى صورة رمز، مثال طالبة بالفرقة الثانية تسمى هدير محمد تك...
	3- يتم فتح صناديق الشكاوى يوم الثلاثاء من كل إسبوع من خلال لجنة منوطة بذلك ومعتمدة من مجلس الكلية.
	4- يقوم مكتب الشكاوى والمقترحات برصد نصوص شكاوى الطالبات أو مقترحاتهن إلكترونياً،وورقياً مع ضمان السرية التامة وتصنيفها وعرضها على زوى الشأن.
	5- يتم عقد إجتماعات نصف شهرية بصورة منتظمة بالطالبات تحضرها السيدة عميدة الكلية والسادة الوكلاء ومدير الكلية (إذا تطلب الأمر) لمناقشة شكواهن أو إخبارهن بالإجراءات التى تم إتخاذها حيال شكواهن ومقترحاتهن.
	6- يتم تسجيل محضر شهرى يضم الشكاوى المطروحة من الطالبات وما تم حيالها من حل وابلاغ أصحابها ، وتفعيلاً لذلك قامت وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بتوزيع عدد من صناديق الشكاوى بالكلية كالآتى:
	- صندوق بالدور الأرضى بجانب وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة.
	- صندوق بالدور الثالث بجوار مدرجات الطالبات.
	- صندوق بصالة الألعاب الرياضية بالكلية.
	ولتسهيل تلقى الشكاوى من الطالبات تم إنشاء البريد الإلكترونى الآتى:qua-shakwa@yahoo.com
	وقد  تم تفعيل آلية الشكاوى إعتباراً من العام الجامعى 2010-2011 وتم فتح الصناديق بمعرفة فريق آلية تلقى الشكاوى ، كما يتم الرجوع الى أ.د/ عميدة الكلية ، أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب فى حالة الشكاوى الإضطرارية أثناء الإمتحانات.

