
 ( 7جدول رقم ) 
 جممة الدراسة بالفرقة الرابعة ) الفصل الدراسي األول (

عدد    الوقرر الدراسٍ  

الساعاخ 

 أسثىعُا  

ًهاَح     

 الدرجح

اإلهتحاى   زهي   الدرجاخ              

 التحرَرٌ

أعوال  عظوٍ صغرٌ

 السٌه

 الٌظرٌ التطثُقٍ

 2 05 -- 45 055 05 4 هثاديء األحصاء

تٌظُن و إدارج الترتُح 

 الرَاضُح

4 05 055 45 -- 05 2 

 2 05 -- 45 055 05 4 ترتُح صحُح

 2 05 05 45 055 05 4 التورٌَاخ

ترتُح عولُح و تدرَة 

 )أ(         هُداًٍ

4 025 255 025 05 -- -- 

األختُار هي  

 الوجوىعاخ

  

   الوجوىعح األولٍ : *

هجوىعح التعثُر 

 الجوثاز .الحركٍ و 

 )أ(        تعثُر حركٍ -

 )ا(              جوثاز -

  

4 

4 

05 

  

  

055 45 05 05 2 

   : الوجوىعح الثاًُح * 

 هجوىعح األلعاب .

 )أ(           كرج السلح -

 )أ(       الكرج الطائرج -

 )أ(            كرج الُد -

 )أ(      كرج الوضرب -

  

4 

4 

4 

4 

05 055 45 05 05 2 

   الوجوىعح الثالثح: * 

هجوىعح الرَاضُاخ 

 الوائُح و الوٌازالخ .

 )أ(             سثاحح -

 تاَكىًدو 

   سالح

 جىدو 

    كاراتُه

 

4 
 

4 

4 

4 

4 

05 055 45 05 05 2 

   *الوجوىعح الراتعح : 

هساتقاخ الوُداى 

 )أ(             والوضوار

4 05 055 45 05 05 2 

   20 الوجوىع
 

 تستمر الطالبة في دراسة المادتين التي إختارتيما في السنة الثالثة ·  
 



 ( 8جدول رقم ) 
 جممة الدراسة بالفرقة الرابعة ) الفصل الدراسي الثانى (

عدد    الوقرر الدراسٍ 

الساعاخ 

 أسثىعُا  

ًهاَح     

 الدرجح

اإلهتحاى   زهي            الدرجاخ       

 التحرَرٌ

أعوال  عظوٍ صغرٌ

 السٌه

 الٌظرٌ التطثُقٍ

 2 05 -- 45 055 05 4 هثاديء الثحث العلوٍ

 2 05 -- 45 055 05 4 اإلدارج الترتىَح

 2 05 -- 45 055 05 4 ترتُح القىام

 2 05 -- 45 055 05 4 علن ًفس رَاضٍ

 2 05 -- 25 05 20 2 علن التدرَة الرَاضً 

ترتُح عولُح وتدرَة 

               هُداًً )ب( 

4 025 255 025 05 -- -- 

األختُار هي  

 الوجوىعاخ

  

   الوجوىعح األولٍ : *

هجوىعح التعثُر الحركٍ 

 و الجوثاز .

 )ب(        تعثُر حركٍ -

 )ب(               جوثاز -

   

4 

4 

05 

  

  

055 45 05 05 2 

   الوجوىعح الثاًُح : * 

 هجوىعح األلعاب .

كرج  -

 )ب(            السلح

الكرج  -

 )ب(        الطائرج

كرج  -

 )ب(              الُد

كرج  -

 )ب(        الوضرب

 

4 

4 

4 

4 

05 055 45 05 05 2 

   الوجوىعح الثالثح : * 

هجوىعح الرَاضُاخ 

 الوائُح والوٌازالخ

- 

 )ب(                سثاحح

 تاَكىًدو  -

     سالح

 جىدو  

       كاراتُه

4 

 

4 

4 
4 

4 

4 

 

05 

 

 

05 
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055 
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05 

05 

 

 

05 

2 

 

 

2 

   الوجوىعح الراتعح :* 

هساتقاخ الوُداى و 

 )ب(   الوضوار

4 05 055 45 05 05 2 

   20 الوجوىع
 



  
 تستمر الطالبة في دراسة المادتين التي إختارتيما في السنة الثالثة .       ·
 : 8مادة  
يحدد مجمس الكمية بناًء عمي إقتراح مجمس القسم المختص نظام التربية العممية و  

ساعات أسبوعيًا  4التدريب الميداني لمطالبات تحت إشراف أعضاء ىيئة التدريس بواقع 
طوال العام الجامعي ىذا باإلضافة إلي ثالثة أسابيع متصمة سنويًا لكل من الفرقتين الثالثة 

 و الرابعة .
 : 9ة ماد

تحضر الطالبات معسكرين لمجوالة و الخدمة لمدة أسبوعين لممعسكر الواحد و ذلك كأحد 
 المتطمبات األساسية لحصول الطالبة عمي درجة البكالوريوس .

 : 01مادة   
تختار كل طالبة من الفرقة الثالثة مادتين من مجموعتين مختمفتين مع األربع مجموعات 

( عمي أن تختار الطالبة في الفرقة الرابعة مادتين أخريتين  3ل بالمقررات التطبيقية ) جدو
( و يكون اإلختيار وفقًا لقواعد يحددىا مجمس الكمية  4من المجموعتين الباقيتين ) جدول 

. 
 : 00مادة   
تعقد إمتحانات النقل و البكالوريوس في المقررات التي درستيا الطالبة في فرقتيا . و  -

بة في إمتحان أي مقرر أن تكون مستوفية لنسبة حضور ال تقل عن يشترط لدخول الطال
% و لمجمس الكمية بناء عمي طمب مجالس األقسام العممية أن يصدر قرارًا بحرمان 75

الطالبة من التقدم لإلمتحان في المقرر أو المقررات التي لم تستوفي فييا نسبة الحضور و 
 مقررات التي حرمت من التقدم لإلمتحات فييا .في ىذه الحالة تعتبر الطالبة راسبة في ال

تنتقل الطالبة من الفرقة المقيدة بيا إلي الفرقة األعمي وفقًا لما ورد بالالئحة التنفيذية  -
 و المقررات المعدلة لو . 77لسنة  49لقانون تنظيم الجامعات رقم 

ل من الفرقة الثالثة أو إذا رسبت الطالبة في التربية العممية أو التدريب الميداني في ك  -
 الرابعة تبقي لإلعادة و تؤدي اإلمتحان فييا فقط .

 : 07مادة 
 -تقدر درجات الطالبة في المواد التطبيقية وفقًا لما يمي : -أ 

 % من النياية العظمي لدرجات أعمال السنة .41  -       
 من النياية العظمي لدرجات اإلمتحان التطبيقي . % 31 -      
من النياية العظمي لدرجات اإلمتحان التحريري )نظريات المواد التطبيقية(   % 31 -      

. 
تقدر درجة نجاح الطالبة في الفرقة األولي و الثانية في كل مادة من مواد المجموعات  -ب 



مجموعة  –مجموعة األلعاب  –التطبيقية )مجموعة التمرينات و الجمباز و التعبير الحركي 
% من النياية العظمي لدرجة كل مادة من 51مائية والمنازالت ( بحد أدني الرياضات ال

 % من النياية العظمي لدرجات المجموعة .61مواد المجموعة ، 
تحتسب درجة الطالبة في مادة طرق تدريس التربية الرياضية و تطبيقاتيا الميدانية  -ج 

 الي :بمراحل التعميم المختمفة بالفرقة الثانية عمي النحو الت
 إمتحان نظري أخر العام .  % 51 -       
 من النياية العظمي لدرجات أعمال السنة موزعة كما يمي : % 51 -       
 منيا لمجانب النظري .  % 31 -       
 منيا لمجانب التطبيقي .  % 71 -       

الفرقتين تحتسب درجة الطالبة في التربية العممية و التدريب الميداني في كل من  -د 
 الثالثة و الرابعة عمي النحو التالي :

 % من النياية العظمي لدرجات أعمال السنة .61 -     
 % من النياية العظمي لدرجة أخر العام .41 -     

% من النياية العظمي لممادة و تشكل لجنة 61ىذا و تقدر درجة نجاح الطالبة بحد أدني 
قة مجمس الكمية لتحديد مستوي الطالبات الممتازات بناًء عمي إقتراح مجمس القسم و مواف

في كل مجموعة من مجموعات التربية العممية و التدريب الميداني لتحديد معيار موحد 
 لتقييم الطالبات .

 تقدر درجة الطالبة في المواد النظرية عمي أساس : -ى 
 من النياية العظمي لدرجات اإلمتحان النيائي . % 61 -    
 من النياية العظمي لدرجات أعمال السنة . %  41 -    
يقدر نجاح الطالبة في كل المقررات الدراسية و في المجموع الكمي لممقررات الدراسية  -و 

 بأحد التقديرات األتية :
 % فأكثر من النياية العظمي .85ممتاز إذا حصمت عمي  -    
 % .85ظمي و أقل من % فأكثر من النياية الع75جيدجدًا إذا حصمت عمي  -    
 % .75% فأكثر من النياية العظمي و أقل من 65جيد إذا حصمت عمي  -    
 % .65% فأكثر من النياية العظمي و أقل من 51مقبول إذا حصمت عمي  -    

 -فيقدر بأحد التقديرات األتيين : ---أما رسوب الطالبة 
 % .51% فأكثر إلي أقل من 31 ضعيف  -    
  % .31إذا حصمت عمي أقل من   جدًا ضعيف  -    
  : 03مادة   

تشترك الطالبة في رحمتين عمميتين خالل فترة الدراسة تنظميا الكمية لدراسة اآلثار القديمة 
 و مناطق السياحة الرياضية .



 : 04مادة 
عمي جميع الطالبات االلتحاق بأحد مجاالت اليواية الفنية لمدة ساعتين أسبوعيًا في كل 

دراسي و ذلك تأىياًل لين لمحياة العامة و ال يسمح لمطالبة في دخول إمتحان نياية عام 
% )من عدد الساعات المخصصة 75العام الدراسي إال بعد حضورىا بنسبة ال تقل عن 

 ليذه اليوايات ( و اليوايات كما يمي :
 –رق لصق و  –دىانات  –سباكة  –تدبير منزلي  –ديكور  –تفصيل  –حياكة  –)تطريز 

آلة  –نباتات زينة  –تنسيق زىور  –موسيقي  –رسم  –لصق موكيت  –تركيب إشاني 
كمبيوتر ( و ما تسمح إمكانات الكمية عمي أال يدخل ضمن ىذه اليوايات أنشطة  –كاتبة 

رياضية و يمكن لمجمس الكمية حذف أو إضافة ىوايات أخري .وفي ىذه الحالة يمكن لمكمية 
 ييئة متخصصين في مجاالت اليوايات المذكورة .تعيين مدرسين خارج ال

 

 


