
                                                                                                      
  
  

  
 
 

  وثيقة
  سياسات القبول بكلية التربية الرياضية للبنات

  جامعة الزقازيق
  

د   -١ ن يعت ط ، ول ة المصرية فق ة العام هادة الثانوي ى ش ات الحاصالت عل ول الطالب تم قب ي
 .الب الشهادات المعادلة فى اختبارات القدرات بنجاح ط

  
ية      -٢ ة الرياض ة التربي اق بكلي ترط لاللتح ة  إيش از الطالب ة   إجتي درات البدني ارات الق ختب

 .والطبية التى تجرى بمقر الكلية 
 

ة من سنوات   -٣ ة العام ى الثانوي ات الحاصالت عل درات للطالب ار ق ة اختب ال يصرف بطاق
 .سابقة 

ريات   -٤ ات المص ة   الطالب هادة معادل ى ش الت عل ة ( الحاص ة  –عربي د  ) أجنبي تم تحدي ي
 .مواعيد مستقلة ألداء االختبارات 

 
ريات    -٥ ر مص ات الغي رى  ( الطالب يات اخ ى أدي ) جنس ة    نالالئ ة العام ات الثانوي إمتحان

 .التقدم لإلدارة العامة للوافدين  نبجمهورية مصر العربية فعليه
 

وم الت  -٦ ات الي تخراج البطاق تم إس ع   ي ن مجم ة م ة العام ات الثانوي اء إمتحان ن إنته الى م
 . )محافظة الشرقية  –مدينة الزقازيق  –شارع فاروق ( البطراوى للمدن الجامعية 

 
ز           -٧ ع الجغرافى والمقيمات بمحافظة الشرقية ومرآ ابعين للتوزي ات الت ة الطالب تقبل الكلي

د نتيجة أى ط   ة      ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية ، ولن تعتم ا فى آلي تم إختباره ة ي الب
 . )الحصول على شهادة الثانوية العامة  –مواليد –إقامة ( غير الكلية المخصصة لها 

ن فى الصحف المصرية ،       -٨ ى تعل االلتزام بإجراء االختبارات طبقا للحروف االبجدية والت
الى  وزير التع/ وزيادة أيام إجراء االختبارات إذا لزم االمر يخص االستاذ الدآتور  ليم الع

. 
 

ة            -٩ م الجلوس فى الثانوي ا أصل رق ا ومعه ه جغرافي ى تتبع تتقدم الطالبة لفرع المكتب الت
ه   ق االصل من ة ، وصورة طب ر  ( العام تند أخ ه اى مس ا عن ل عوض دد ) واليق  ٢، وع

ا ، وختم       ) ٦×٤(صورة شخصية  د لصق الصورة وختمه ار بع إلستخراج بطاقة االختب
 .القدرات  رقم الجلوس األصلى بخاتم

 
سواء   اليعرف للطالبة سوى بطاقة إختبارات قدرات واحدة فقط لكل نوع من القدرات  -١٠

ا    د عنه بالمكتب الرئيسى او احد فروعه فى المواعيد التى يحددها المكتب وال يعرف بدل فاق
.  



 
لموعد  على الطالبة ان تتوجه ومعها بطاقة اختبار القدرات الى مقر لجنة االختبار فى ا -١١

  .المحدد ، واال سقط حقها فى التقدم للكلية 
 

ل من    -١٢ ة الرياضية    ( يجوز للطالبة ان تؤدى جميع اختبارات القدرات لك ات التربي  –آلي
يقية  ة الموس ة  –التربي ادق  –الفني ة  –السياحة والفن ة النوعي ة  –التربي ون التطبيقي ) الفن

  .هذه القدرات وعليها ان تعرف بطاقة اختبارات لكل نوع من 
 

  .على الطالبة ان تحتفظ ببطاقة اختبار القدرات وتسلمها الى لجنة االختبار  -١٣
 

ارات حتى            -١٤ ذة االختب ائجهن له م تلعن نت ارات او ل ازوا االختب ى اجت ات الالئ على الطالب
ة فى           ابع الخاص بالكلي اتهن الط يهن تضمين رغب موعد تقديم اوراقهن لمكتب التنسيق عل

  .غبتهن فى االلتحاق بها حالة ر
 

ة مع إستثناء       -١٥ على الطالبة الحاصلة على بطوالت رياضية وترغب قى االلتحاق بالكلي
ة            درات الرياضية مع طالب الثانوي ارات الق اداء اختب زام ب ا االلت من شرط المجموع ، عليه

  .العامة ، حيث ال يعقد إختبار قدرات مرة أخرى 
  

تم   تخطر الكلية الطالبات -١٦ الناجحات فقط بنتائجهم و اليعتبر ذلك ترشيحا بقبولهن ، إذا ي
درجات فى        ى لل ا السبقية المجموع الكل القبول من بين الناجحات فى اختبارات القدرات وفق

  .الثانوية العامة 
 

ات        -١٧ ى آلي رى ف ى تج ارات الت ى االختب تمل عل ب يش ع آتي يق بتوزي ب التنس وم مكت يق
 .التربية الرياضية 

  
  :تنبيه هام 

  
    على الطالبة التأآد من إختالف مواعيد االختبارات بحيث ال تتداخل المواعيد مع بعضها

ة       درات التربي ارات ق ان اختب م ب ع العل ار ، م ن إختب ر م ى اداء اآث ا ف ة رغبته ى حال ف
 .الرياضية ثالثة ايام متتالية 

  
  :إبنتى الطالبة 

  
ك    تيسيرا عليكى وفى اطار منظومة الحكومة اال تم ادخال رغبات لكترونية التى تدعمها الدولة ، ي

  عن طريق شبكة االنترنت خدمة مجانية متاحة على موقعى بوابة الحكومة المصرية 
www.egypt.gov.eg   /www.tamseek.eg 

    
  . ١٩٤٦٨استفسار بشأن هذة الخدمة يمكنك االتصال تليفونيا برقم وفى حالة وجود اى 

  

  : آيفية أداء االختبارات 
  



ى    -١ ك ف ازيق وذل ة الزق ل جامع ة داخ ر الكلي ارات بمق ة االختب ى لجن ة شخصيا ال دم الطالب تتق
  : صباحا ومعها  ٨التاريخ المحدد فى تمام الساعة 

  .مكتب التنسيق  بطاقة اختبارات القدرات الحاصلة عليها من -
 . سم  ٦×٤صور شخصية مقاس )  ٦(عدد  -
 .صورة البطاقة الشخصية  -
 .للحاصالت على بطوالت رياضيا ) إن وجدت ( شهادات التفوق الرياضى  -
ر ( بس الرياضية المال - اس بح ايوه"لب دريب  –"م ون ت وزه وبنطل ف –بل ذاء خفي  –ح

  )شراب أبيض 
  
  :إختبارات الطالبات  - ٢
  

 ة ،         يتم إشتقاق ا ارات المقنن ة فى ضوء مجموعة من االختب ارات واالداءات الالزم لمه
ار أفضل العناصر         ات الختب ى الطالب ا عل تم اجرائه ا   –رياضيا  ( والتى ي النضمام  ) طبي

  .إلى الكلية 
    تشكل لجان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وفقا لالقدميات والتخصصات للتحقق من

ديه دمات ل ات المتق الل إنضمامهن   أن الطالب ن خ ة م الة الكلي ق رس ؤهلن لتحقي ا ي ن م
 :رنامجها االآاديمى وفقا لما يلى لب

  

  :اليوم االول لالختبارات 
  

  :الكشف الطبى المبدئى على القلب والصدر  -١
          
   ويتم بواسطة أطباء أخصائيين بغرض إثبات  آفاءة القلب الداء القدرات الرياضية.  

  
 -) :القوام  –الوزن  –الطول (  إختبار القوام ويتضمن -٢
  
  ة حصولها     ١٥٥اليقل طول الطالبة عن : الطول سم ، ويستثنى من هذا الشرط فى حال

دا من          ك معتم ا يثبت ذل ديم م اد  ( على بطولة الجمهورية فى أى نشاط رياضى ، مع تق إتح
 ) .المجلس القومى للرياضة قطاع البطولة  –اللعبة واللجنة االوليمبية 

 
 وزن من الطول        :ن الوز اتج طرح ال يراعى العالقة بين الطول والوزن ، بحيث يكون ن

 .او طبقا الى معايير علمية أخرى ) ٩٣٫٣:١٠٧٫٠٧(يقع فى المجال 
  

 
  الكشف عن االنحرافات القوامية والكشف عن تفلطح القدمين  :القوام. 

  

 :اليوم الثانى لالختبارات  
  

  :اجتازت اختبارات اليوم االول ويشمل  وهو قاصر على الطالبة التى     
  

 )درجة ٧٠( : اختبارات القدرات الرياضية .١
 



  )درجات ١٠(بالزمن                . )متر عدو ٥٠( اختبار السرعة  :االختبار االول 
  

  .المعدل للبنات ) الشد على العقلة ( اختبار تحمل القوة  :االختبار الثانى 
  )درجات ١٠(بالعدد                                                                    

  ) .قوائم ٥الجرى المتعرج بين ( اختبار الرشاقة  :االختبار الثالث 
  )درجات ١٠( بالزمن                                                                 

  :اختبار المرونة  :االختبار الرابع 
  )درجات ٥( زاوية االرتفاع                                نبا       رفع الرجل جا )أ(
  ) درجات ٥( باإلرتفاع                                سقوط الجذع أماما          )ب(
  

  :اختبار القدرة على الوثب  :االختبار الخامس 
  )درجات ٥(بالمسافة           الوثب الطويل من الثبات  )أ(
  )درجات ٥(باالرتفاع                                 ثب العمودى من الثباتالو )ب(

  
  :اختبار القدرة على الرمى  :االختبار السادس 

  )درجات ١٠(بالمسافة                               )    آجم ٣رمى آرة طبية (   
  

  ) :جرى  –تنفسى  –جلد دورى ( اختبار التحمل  :االختبار السابع 
   )درجات ١٠(  بالزمن                        جلد دورى تنفسى                   

  )درجات ١٠(بالزمن                       متر                        ٦٠٠جرى 
  
  
  
  
  
 :اختبار المهارة فى نوع النشاط الرياضى  -٢
  

  :تؤدى الطالبة اختبار المهارة فى نشاط رياضى واحد من بين 
ائرة   –آرة السلة (االلعاب  )أ( د    –الكرة الط رة الي ة    –التنس   –الهوآى   –آ  –تنس الطاول

  )آرة السرعة  –االسكواش 
  .مسابقة الميدان والمضمار  )ب(
  .السباحة ، الغطس ، آرة الماء ، الباليه المائى  )ج(
  .مبارزة  )د(
  .الجمباز ، التمرينات الفنية  )ه(
  . ق عليه مجلس الكلية أى نشاط رياضى اخر يواف )و(
  
  ) درجات ١٠(ما يطلب من الطالبة أداؤه  :اختبار الحرآات التعبيرية  -٣
  
  )  ×او  √(المشى فى الجزء الضحل بحمام السباحة  :اختبار الثقة  -٤
  

  : اليوم الثالث لالختبارات 
  

  :االختبار الشخصى 



   
ارات        - ١ ات فى اختب ات الالئق ات     بعد اعالن النتيجة للطالب دم الطالب درات الرياضية تتق الق

  :ألداء االختبار الشخصى فى المواعيد التى تحددها لجنة االختبارات وتتضمن 
  ) .إلخ ......... ,النطق ، السمع ، الصوت ، المظهر ، المعلومات ، االتجاهات ( 
  
  : الفحص الطبى بالقومسيون الطبى العام  - ٢ 
ارات    ةالالئق  ةقوم الطالب ت درات الرياضية   فى اختب وام    /الق ار الق ار الشخصى    /اختب االختب

العلم         ع ب ى والتوقي ل للكشف الطب التقدم للجنة االختبارات لكتابة االستمارة الخاصة بالتحوي
ى    ر القومسيون        اوعليه ، بتاريخ وزمن إجراء الفحص الطب التوجه فى الوقت المحدد لمق

  .البطاقة الشخصية  اومعه االعام لتوقيع الكشف الطبى عليهالطبى 
  

  : ملحوظة هامة 
  
ين الطالب         * ات  ( يتم الترشيح لكليات التربية الرياضية عن طريق االنترنت من ب ) الطالب

ة  درجات الثانوي ى ل ك بأسبقية المجموع الكل درات الرياضية وذل ارات الق ين فى اختب الالئق
  . العامة 

ذين     ارات او ال ذة االختب ازوا ه ارات        على الطالب الذين اجت ذه االختب ائجهم فى ه ن نت م تعل ل
ى   ة     . حتى موعد تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق االلكترون ات التربي تسجيل مسمى آلي

  .الرياضية ضمن الكليات التى يرغبون فى االلتحاق بها مع مراعاة قواعد القبول الجغرافى 
  
  :ا تقوم باتباع االتى ة الكلية المرشحة لهفبعد استالم الطالبة بطاقة الترشيح ومعر *
  .شئون الطالب بالكلية الستيفاء االوراق الناقصة  ةالتوجه الى موظف -
  .تقوم الطالبة بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عليها  -

  
  
  

  عميد الكلية  رئيس فريق عمل الطالب والخريجين                                     
  
  

  إيمان الحارونى/ د.أ                                           الهام عبد العظيم    / د.أ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  

  

  وثيقة
  آلية التربية الرياضية للبنات) إلى  –من ( سياسات التحويل 

  جامعة الزقازيق
  

ا ، ويجوز     -١ ل منه اليكون التحويل من الكلية الى آلية قبلت مجموع فى الثانوية العامة أق
ى الكلية من جميع الكليات ماعدا الكلية التى حصلت على مجموع أصغر منها التحويل ال

 .عام حصولها على الثانوية العامة
 

الب           -٢ ات الط ى طلب ى تلق ه ف ازيق أعمال ة الزق زى بجامع ويالت المرآ ب التح دأ مكت يب
ى   الراغبين فى القبول او التحويل لكليات الجامعات فى المدة التى يحددها المجلس االعل

 .جامعات من آل عام لل
 

 ) :الطالب القدامى ( نقل القيد  -٣
             درات ارات الق د عام دراسى واحد ، إذا آانت ناجحة فى اختب ة بع د الطالب يجوز نقل قي

ادة             د إع ك بع ة ، وذل ة العام ى شهادة الثانوي ه عل ذى حصلت في ام ال الرياضية والطبية بالع
 . الكشف الطبى عليها 

 
    ة اى فرق دة ب ة المقي ام     الطالب ة ع ة العام ى الثانوي ولها عل ى حص ية ومضى عل دراس

توفية    ون مس ة أخرى ، يشترط أن تك ى آلي دها ال ل قي ى نق ل ، وترغب ف ى االق امعى عل ج
ى شهادة        ه عام حصولها عل م قبول الشروط المؤهلة للقبقول والحد االدنى للمجموع الذى ت

ة ، وان ت  ا بالجامع ة فيه ة الراغب ى الكلي ة ف ة العام ع الثانةي اء الشرقية أو تتب ون من أبن ك
 .التوزيع الجغرافى 

  
 

  .يقتصر قبول الطالبة المحولة من آلية التربية الرياضية حتى الفرقة الثانية فقط  -٤
انون   -٥ المفصولين إلستنفاذ مرات الرسوب من إحدى الكليات التابعة للجامعة الخاضعة لق

ات الخاصة ا      ة االزهر او الجامع ات او جامع تم     تنظيم الجامع ا الخاصة ي د العلي و المعاه
 . قبولهم بشرط ان يكونوا حاصلين على الحد االدنى للمجموع 

 
دآتور     -٦ تاذ ال يد االس ن الس ل م اد التحوي ل اعتم ن قب ة م ة محول ر الطالب يس / ال يعتب رئ

ام فى الدراسه       الجامعة او ممن  ا باالنتظ ا اليسمح له ينيبه مهما آانت جهة التحويل آم
 او استخراج بطاقات مؤقته او دائمة اال بعد اعتماد التحويل او سداد الرسوم 

 



وط       / السيد االستاذ الدآتور  -٧ ا المن يم والطالب هم ة لشئون التعل عميد الكلية ووآيل الكلي
اء     ع رؤس يق م ولين بالتنس ة للطالب المح راء المقاصات العلمي الزم إلج ل ال ا عم بهم

 .األقسام المعنية 
 

ئ  -٨ ة لش ر االدارة العام ماء    تخط منا أس هرى متض ان ش ة بي الب بالجامع يم والط ون التعل
 .الكلية ) إلى  –من ( وبيانات الطالبات المحوالت قيدهن 

  
  

  
  عميد الكلية  رئيس فريق عمل الطالب والخريجين                                     

  
  

  إيمان الحارونى/ د.أ      الهام عبد العظيم                                         / د.أ   


