
 

 

 دليل شئون الطالب 

( لسنة 94فى الجامعات المصرية طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم )يتم العمل 
لسنة ( 204والقوانين المكملة له ، وكذلك قرار السيد رئيس الجمهورية رقم )م 2491
 م وتعديالته .2491( لسنة 94للقانون رقم )فيذية الالئحة التنبإصدار م 2491

جامعة كفرالشيخ طبقًا لالئحة  –لية التربية الرياضية وكذلك يجرى العمل بك
. م21/21/1009بتاريخ ( 9124الداخلية والتى صدرت بموجب القرار الوزارى رقم )

 إلى ما يلى :تحدد األقسام العلمية بالكلية والتى 

 قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية . -2

 قسم اإلدارة الرياضية . -1

 .قسم التدريب الرياضى  -9

 قسم الترويح الرياضى . -9

 قسم علم النفس الرياضى . -1

 قسم علوم الصحة الرياضية . -6

 قسم علوم الحركة الرياضية . -9

 

 : الدرجة العلمية األولى )درجة البكالوريوس(
 

يمنح مجلس جامعة كفرالشيخ ، بناء على طلب مجلس كلية التربية الرياضية 
  -ى شعب التخصص التالية :درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية فى إحد

 تدريس التربية الرياضية . ( أ)

 اإلدارة الرياضية . ( ب)

 )ج( التدريب الرياضى . )فى نشاط رياضى مختار( .
 -: شروط القيد  -

 -شروط القيد لدرجة بكالوريوس التربية الرياضية :
 أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها . -أ



 

 

فى االختبارات التى يقرها مجلس الكلية والتى تثبت  أن ينجح -ب
ه ونضج ـة ومهاراته الرياضية واعتدال قامتـمدى لياقة الطالب البدني

 .شخصيته 
 أن يقرر القومسيون الطـبي لياقة الطالب للمهنـة . -ج

ويتم قيد الطـالب بالكلية بعد استيـفاء أوراقه وأداء الرسوم المقرره ويعد فى الكلية 
  وعلى األخص :ف لكل طالب يحتوى على جميع األوراق المتعلقة بالطالب ، مل

 . استمارة الثانوية العامة ) أصل+ صورة ( -2

 شهادة ميالد كمبيوتر أصل + صورة  -1

 جند بالنسبة للطالب الذكور فقط . 1نموذج  -9

 صورة بطاقة الترشيح .  -9

 9x 6( صور شخية .6عدد )  -1

يـان بكل ما تضمنه ملفه فضاًل عن تاريخ ويعد سجل خاص بكل طالب يدون به ب
خروجه من الجامعة وعمله بعد التخرج ، ويكون هذا السجل من صورتين وتحفظ أحداها 

 فى الكلية واألخـرى فى الجامعة .
 

  -: والمصروفات الدراسية الرسوم  -

لية الطالب المقيدين بالفرقة األولى بالكالتى يسددها الدراسية  الرسوم والمصروفات -
 جنيه . 114010

الدراسية التى يسددها الطالب المقيدين بالفرق األعلى بالكلية  الرسوم والمصروفات -
 جنيه . 100001

 بالكلية : خاصة رسوم ومصروفات دراسية إضافية  سددكما ت 
 يسدد الطالب الذى له حق أداء االمتحان من الخارج رسمًا لدخول االمتحان بواقع  -

 مقرر دراسى يؤدى فيه االمتحان من الخارج .جنيه عن كل  10
جنيه(  100جنيه عن كل مادة رسوب )بحد أقصى  10رسم مقابل مواد الرسوب  -

 م .1022/1021اعتبارا من العام الجامعى 



 

 

جنيه للطالب الجدد  10رسم مقابل المظروف الموحد لحفظ األوراق بالكلية بواقع  -
 .بالفرقة األولى المقيدين 

( عن كل ITطابع  -جنيهات عشرةجنيه )طابع جامعة فئة  90مبلغ قدره تحصيل  -
 .من واقع السجالت ة أو أى مستخرجات رسمية دأو إفاثبات قيد إ
( خمسون  10من الطالب الناجحين فى اختبارات القدرات قدره )تحصيل مقابل مالى  -

 جنيهاً نظير توقيع الكشف الطبى عليهم .
جنيه نظير إجراء اختبارات القدرات المؤهلة لاللتحاق  200 تحصيل مقابل مالى قدره -

 .بالكلية 
  -هذا وتوجد قواعد عامة فيما يختص بالرسوم والمصروفات الدراسية :

 أبناء شهداء الشرطة .يعفى من سداد المصروفات الدراسية  -
لغير سداد المصروفات الدراسية يتولى صندوق التكافل االجتماعى للطالب بكل جامعة  -

 .من أبناء المكفوفين ين ر القاد
مسددًا للرسوم والمصروفات اعتبار الطالب المقيد بإحدى كليات الجامعة المختلفة  -

بالكلية المحول أو المنقول قيده إليها بالجامعة طالما سبق له سدادها بكليته الدراسية 
التى نقل القيد يطبق على جميع حاالت التحويل و مع اعتبار ذلك مبدأ عامًا األصلية 

والرسوم وفى حالة سداد الطالب المصروفات  –تتم بين كليات الجامعة المختلفة 
يتعين عليه استرداد  –داخل كليات الجامعة  –أكثر من مرة فى نفس العام الدراسية 
قيده منها وعلى المحول أو المنقول التى سددها بالكلية صروفات الدراسية مالرسوم وال

 رد ما سدده الطالب فوراً فى حالة ازدواج السداد .لمعنية إدارة الكلية ا
 
  -التجنيد : -

، إال سنة  10بالكلية إذا تجاوز سنة  ولىد الطالب المستجد بالفرقة األـال يجوز قي -
سنة أو حصوله  12جيل لسن أبعد تأجيل تجنيده وفى هذه الحالة من حق الطالب الت

 م 2420( لسنة 219الثانية من القانون رقم )على المؤهل أيهما أقرب طبقاً للمادة 



 

 

من العام الجامعى إال  2/4سنة قبل  11ال يجوز قيد الطالب بالكلية إذا تجاوز سنة  -
جنيد التابع لها على أن يراعى التكامل ـرفة منطقـة التد تحديد موقفه من التجنيد بمعـبع

 عن طريق مكاتب االتصال العسكرى بالجامعات .

 

 -نقل القيد بين الكليات  :التحويل و  -

ل قيد الطالب فيما بين الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون ـيتم تحويل ونق   
 تنظيم الجامعات وفق األحكام اآلتية : 

ال يجوز النظر فى تحويل طالب الفرقة األولى بين الكليات المتناظرة إال فى  -2
  -الحاالت اآلتية :

ى الحد األدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول إذا كان الطالب حاصاًل عل ( أ)
فى الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله ، ويتم التحويل بمواففة 

 مجلس الكليتين . 

إذا كان الطالب غير حاصل على الحد األدنى للمجموع الذى وصل إليه  ( ب)
القبول فى الكلية فيجوز التحويل فى حدود العدد الذى يحدده المجلس 

على للجامعات للقبول فى كل كلية على أن يكون الطالب حاصاًل على األ
شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس التى تقع فى النطاق األقليمى 
للجامعة وذلك وفقًا للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس األعلى 

 للجامعات . 

لية إلى نظيرتها أما بالنسبة لطالب السنوات األخرى فيجوز تحويل الطالب من ك  -1
 فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرى بموافقة مجلسى الكليتين المختصتين .

وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتـاح الدراسة فى الكلية التى يرغب  
التحويل إليها ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة القصوى التحويل بعد هذا 

 التاريخ .
كلية إلى اخرى غير متناظرة فى ذات الجامعة أو فى وز نقل قيد الطالب من  ـويج -9

جامعة أخرى بقرار من مجلسى الكليتين ، وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله 



 

 

على الثانوية العامة مستوفيًا الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصاًل على 
 المجموع الذى قبلته فى تلك السنة .

الرسوم الجامعية التى دفعها وأعمال  ويحتفظ الطالب بالمزايا التى تخوله إياها -9
ض مع أحكام ر ات التى أداها ، وذلك فيما ال يتعااالمتحانالسنة التى تابعها و 

 الالئحة الداخلية للكلية المحول إليها .

ويضع مجلس الكلية المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطالب ونقل قيدهم ،  
نظمة لقبول تحويل ونقل قيد كما يضع المجلس األعلى للجامعات القواعد الم

الطالب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم 
 الجامعات .

ة كشروط إضافية لتنظيم عملية التحويل ـتعتبر القواعد التى يقرها مجلس الكلي -1
 شروط ملزمة عند فحص طلبات التحويل .

ية لتنظيم عملية التحويل تعتبر القواعد التى يقرها مجلس الكلية كشروط إضاف -6
 شروط ملزمة عند فحص طلبات التحويل .

 نموذج استمارة تحويل إلى كلية التربية الرياضية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جـامعة كفرالشـــيخ 

كليـــة التربيـــة 

 الرياضيـــة 

شئـــون التعليـــــم 

 والطــــالب

 استمارة تحويل
 

 السيد األستاذ الدكتور/ عميـد كليـة التربية الرياضية
 جامعة كفرالشيخ       

 حتية طيبة ... وبعد
 الذى يرغب فى التحويل من كلية  .................................................مقدمه لسيادتكم الطالب/ 

 جامعة كفرالشيخ بالفرقة –إلى كلية التربية الرياضية   .................................... جامعة ....................................
 م 100/   100  فى العام الجامعى   ..........................................

 .................................................................................................................................................................................  وعــنوانه
 برجاء التكرم بالموافقة

 ،،، جـــزيل الشكـرسيادتكم ول

 مقدمه لسيادتكم 

 ............................................................ الطالب/
 ............................................................ الهاتف/

Kafr El-Sheik University 
Faculty of Physical Education 

Educational  Students  Affairs 

 

 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجامـعة كـفر الشــــيخ  University

جامـعة كـفر الشــــيخ 

 



 

 

 

 -ايقـــاف القيــــد :  -
يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين خالل سنوات 

من االنتظام فى الدراسة ، وفى حالة  الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه
 الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد . 

 
 نظام الدراسة :  -

يقـوم النظام الدراسـى فى الكليـة على أساس نظـام الفصلين وتكون الدراسـة فى 
  -مرحلة البكالوريوس على مرحلتين على النحو التالى :

 -المرحلة األساسية األولى :  -1

الطالب المواد  اوهى مرحلة دراسية عامة بالفرقتين األولى والثانية يدرس فيه
إحدى الشعب للتخصص في  التربوية والنفسية والعلمية والتطبيقية الرياضية تمهيداً 

 الدراسية التخصصية .
  -المرحلة الدراسية الثانية : -2

شعب التخصص حدى إوتشمل الدراسة التخصصية بالفرقتين الثالثة والرابعة في 
  -: التالية 

 .ة تدريس التربية الرياضية ـشعب - أ
 .دريب الرياضي ـة التـشعب  - ب

 . الرياضية والترويح دارةة اإلـشعب -ج

يشترط فى حـالة اختيار شعبة التدريب الرياضى تقديم الطالب/الطالبة ما يفيد 
بجلسته بمارسة إحدى األنشطة الرياضية على مستوى األندية )قرار مجلس الجامعة 

جراء اختبارات للتأكد من مناسبة )النشاط ، وكذا إم(  19/1/1009المنعقدة بتاريخ 
 – 19الرياضى المختار( لقدراتهم )قرار مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة بتاريخ 

 م( .90/6/1002



 

 

 

 نموذج استمارة الرغبات لتوزيع الطالب على الشعب 

  م222/      222      ام الجامعى التى تنتظم فيها الدراسة بالكلية فى الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -مدة الدراسة : -

  2ة أربع سنوات جامعيـة )ـة الرياضيـة بكالوريوس التربيـل درجـمـدة الدراسة لني
 .فصول دراسية( 

 الشـــيخ جـامعة كفر

كليـــة التربيـــة 

 الرياضيـــة 

شئـــون التعليـــــم 

 والطــــالب
 استمارة الرغبات لتوزيع الطالب على الشعب 

 م222/      222التى تنتظم فيها الدراسة بالكلية فى العام الجامعى       

 -أواًل : البيانات الشخصية للطالب :

  : االســـم

  : رقــــةالف  : الرقم األكاديمى

  : رقـم الهاتف  : العنــوان
  -: الشعب الثالثة التخصصية بالكلية :ثانيًا 

 شعبة تدريس التربية الرياضية  - أ

 ـى ـشعبة التــدريب الرياض - ب

 ـة ـشعبة اإلدارة الرياضيــ -جـ

   -: ة الرغبـ  -: ثالثاً 
  ى البند ثانياً .يتم اختيار الطالب/الطالبة إحدى الشعب السابق اإلشارة إليها ف 

- ........................................................................................................................ 

فى حالة اختيار شعبة التدريب الرياضى يشترط تقديم الطالب/الطالبة ما يفيد بممارسة   -:ملحوظة 

ستوى األندية ، وكـذا إجراء اختبارات للتأكد من إحدى األنشطة الرياضية على م

مناسبة )النشاط الرياضى المختار( لقدراتهم وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة 

 . م23/6/3332 – 32بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 
  

 ))اقــرار((

ر لجنة توزيع الطالب بالكلية باستالم قرا ................................................... أقر أن الطالب/ 

  م .333/    333   بالفرقة )الثالثة( فى العام الجامعى  (................................................)بشعبة  بقبولى

 
 

 قرار لجنة توزيع الطالب 

 لفرقـة )الثـالثـة( بشعبـةبا...................................................  قـررت اللجنـة قبـول الطـالب/ 

 . م333/    333   وذلك فى العام الجامعى ( ...................................................)

 ة نأعضاء اللج

1-    3- 

2-    4- 

 يعتمد

 عميد الكلية

 (أشرف عبدالعزيز أحمد )أ.د/ 
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 -خطة الدراسة والمقررات الدراسية : -

رات الدراسية موزعة ة الدراسة والمقر ـ( خط26(  الى )2ول من )جداتوضح ال
التطبيقية األسبوعية ، عـدد و ة ، عدد ساعات المحاضرات النظرية ـعلى فرق الدراس

ات التحريرية االمتحانساعات االختبـار النظرى والنهايات العظمى والصغرى ودرجات 
 والتطبيقية ودرجات أعمال السنة .

 -نسبة الحضور للمحاضرات : -

س واالشتراك فى التدريبات التطبيقية وفقًا للنظام يجب على الطالب متابعة الدرو 
الذى يقـرره مجلس الكلية حيث يشترط لدخـول الطالب امتحان أى مقرر من المقررات 

 .% من دروس كل مقرر على حدة20عن  الدراسية أال تقـل نسبة حضـوره

أن يصدر قراراً  ةولمجلس الكلية بنـاء على طلـب مجالس األقسام المختص
ن الطالب من التقدم لالمتحان فى المقررات التى لم يستوفى فيها نسبة الحضور بحرما

وفى هـذه الحالة يعتبر الطالب راسبًا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فيها اال 
 إذا قدم الطالب عذراً يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائباً بعذر مقبول . 

 -ات :االمتحان  -

الفصل األول فى المقررات التى درسها الطالب فى فرقته فى الفصل تعقد امتحانات   -
األول ، وتعقـد امتحانات الفصل الثانى فى المقـررات التى درسها الطالب فى فرقته 

 فى الفصل الثانى .

يعقـد فى شهر نوفمبر امتحان لطالب الفرقة النهائية للراسبين فيما ال يزيد عن مقررين  -
حنوا فيما رسبوا فيه مع طالب الفصل الدراسى الذى يدرس وإذا تكرر رسوبهم امت

 هذا المقرر حتى يتم نجاحه فيما رسب فيه .
ال تعتبر مادتي اللغة االنجليزية والحاسب اآللى من مواد الرسوب عند نقل الطالب  -

إلى الفرقة األعلى ، وال يجوز منح الطالب درجة البكالوريوس إال بعد اجتياز 
 . امتحاناتها بنجاح



 

 

ويشترط لحصـول الطالب على الدرجـة الجامعية األولى أن يجتاز بنجاح الرخصة 
رى أو ما يقابلهـا من الشهادات األخ ICDLالدولية لقيادة الحاسب اآللى 

 واعتبارها متطلب جامعى للتخرج .

 -تقديرات النجاح : -

يع المقررات أو  ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها الى الفرقة األعلى إذا نجح فى جم -
كان راسبًا فيما ال يزيد عن مقررين من فرقتـه أو من فرقة أدنى ويؤدى الطالب 

فيما رسب فيه من مقررات مع طـالب الفرقة التى  يدرس بها ويعتبر نجاحه  االمتحان
 فى هذه الحالة فى هذه المقررات بتقدير )مقبول( .

 .عادة فيما رسب فيه قررين يبقى لإلأما الطالب الذى رسب فى أكثر من م
 رراتـوع الكلى لهذه المقـدر نجاح الطالب فى كل  المقررات الدراسية والمجمـيق -

 بأحد التقديرات اآلتية : وفى المجموع التراكمى
 % فأكثر من النهـاية العظمـى .21از( إذا حصل الطالب على )ممت

 % .21وأقل من  اية العظمىفأكثر من النه% 91صل الطالب على إذا ح)جيد جدًا( 
 %.91ى وأقل من ية العظما% فأكثر من النه61صل الطالب على )جيـد( إذا ح

 %.61ى وأقل من % فأكثر من النهاية العظم10على )مقبول( إذا حصل الطالب 
تحسب درجات تخرج الطالب وفقًا للمجموع التراكمى خالل سنوات الدراسة األربع  -

وات األربع هو تقدير تخرجه النهائى بعد ، ويصبح تقدير الطالب فى مجموع السن
 حساب النسبة المئوية لهذا المجموع من المجموع الكلى لدرجات السنوات 

 .األربع 

كما يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره النهائى ممتاز أو جيد جداً ، وعلى أال  -
 يقل تقديره العام فى أية فرقـة من فرق الدراسة عن جيد جداً .

 -: ات االمتحانرسوب واإلعادة والغياب فى ال -

يبقى الطالب فى فرقته الدراسية إذا ما رسب فى أكثر من مقررين ، ويتم امتحانه ، مع  -
نفس الفرقة الدراسية ، فى المواد التى رسب فيها من نفس الفرقة الدراسية أو الفرقة 



 

 

إذا نجح فى جميع المقررات  الدراسية السابقة ـ وال ينقل الطالب إلى الفرقة األعلى إال
 أو كان راسباً فيما ال يزيد على مقررين من فرقته الدراسية أو من فرقة أدنى . 

يبقى لإلعادة طالب الفرقة الثالثة والرابعة الراسب فى مقرر التدريب الميدانى ولو كان  -
 ناجحاً فى المقررات األخرى .

  -ى :فرص القيد للطالب بالكلية على النحو التال  -

 . الفرقة األولى : سنتـان دراسيتـان 

 . الفرقة الثانية : فرصتان من الداخل وفرصة واحدة من الخارج 

  . الفرقة الثالثة : فرصتان من الداخل وثالث فرص من الخارج 

  الفرقة الرابعة : فرصتان من الداخل وثالث فرص من الخارج  ، وإذا
ررات هذه الفرقة ، رسب الطالب فيما ال يزيد على نصف عدد مق

بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة رخص له فى 
 حتى يتم نجاحه . االمتحان

بعذر قهرى يقبله مجلس  االمتحانوإذا تخلف الطالب عن دخول 
الكلية فال يحسب غيابه رسوبًا بشرط أال يزيد التخلف عن فرصتين 

لية ويجوز فى حالة متتاليتين أو متفرقتين خالل سنى الدراسة بالك
 الضرورة بقرار من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب .

بغير عذر مقبول راسبًا بتقدير  االمتحانويعتبر الطالب المتغيب عن 
 ضعيف جداً .

 يقدر رسوب الطالب فى المقررات بأحد التقديرين التاليين :   -
 10ل من ى وأق% من النهـاية العظم90لطالب على )ضعيف( إذا حصل ا  %

. 

  من النهـاية العظمـى . 90)ضعيف جدًا( إذا حصل الطالب على أقل من % 

  -: القواعد الخاصة باألعذار المرضية -

 ساعة من بداية المرض . 92يتقدم الطالب بالعذر المرضى فى موعد غايته  -2
فيما عدا  ات .االمتحانلن يسمح بقبول أى أعذار مرضية تقدم للكلية بعد انتهاء  -1

تقدمهم بالعذر فيكون لطالب الذين لهم حق أداء االمتحان فرصة أخيرة بفرقهم ا



 

 

 جـامعة كفرالشـــيخ 

كليـــة التربيـــة 

 الرياضيـــة 

ــم ــشئـون التعلي

 والطــــالب

 

 ستمارة األعذر المرضيةا

 
 ـةالسيد األستاذ الدكتور/ عميــد الكليـ

 حتية طيبة ... وبعد
قبول عذرى عن  نظرًا لظروفى المرضية ، أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على

 م100/   100من العام الجامعى     ...............................دخول االمتحان فى الفصل الدراسى 
 . م100/   100    ( ..............................لدور ) ..............................ة الفرق

بأننى )سبق/لم يسبق( لى التقدم  ............................................................. الطالب/  اأقر أن
بأعذار مرضية خالل السنوات الماضية وعددها )     ( وفى حالة تجاوزى لعـدد األعذار 
 المقررة يعتبر هذا العذر الغى كما اتعهد باحضار التقرير المرضى فى خالل يوم من تاريخه .

 والتقدير ،،، وتفضـلوا سيادتكم بقبول فائق االحرتام

 مقدمه لسيادتكم

 ............................................................................ الطالب/   

بعد وحتى تاريخ إعالن نتائج فرقهم ، وال يجوز قبول أعذار منهم قبل االمتحان 
 بأى حال من األحوال . نتائج فرقهم تاريخ إعالن 

ء طبيب فيتم إستدعا االمتحانفى حالة إصابة الطالب بحالة مرضية أثناء تأديته  -9
للكشف الطبى على الطالب واسعافه  االمتحاناإلدارة الطبية المشرف على لجنة 

 من عدمه . االمتحانوالتوصيه بقدرته على إستكمال 

فى لجنة خاصة بمستشفيات   االمتحانفى الحاالت الصحية الحرجة يؤدى  -9
 كفرالشيخ العامة بمدينة كفرالشيخ .

ًا على اللجنة الطبية عليه أن يتقدم اليها إذا  لم  يستطيع الطالب عرض نفسه فور  -1
ات ومعه جميع المستندات والفحوص الطبية االمتحانفى أقرب فرصة خالل فترة 

 المتعلقة بحالته .

 نموذج استمارة األعذر المرضية
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 والحوافز الدراسية :  المكافـــآت -

 -األولـى : أوالً : السنة 

انوية العامة المصريين على مكافأة تفوق قدرها مائة وعشرون جنيهاً يحصل أوائل الث  -
 تصرف على أقساط شهرية خالل العام الدراسى بمعدل عشرون جنيهاً شهرياً .

% على األقل 20كما يمنح الطالب المستجدين المصريين فقط الحاصلين على نسبة   -
نيهًا تصرف على أقساط شهرية فى الثانوية العامة مكافأة تفوق قدرها أربعة وثمانون ج

 خالل العام الدراسى بمعدل أربعة عشر جنيهاً .

ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها 
 الطالب فى امتحان النقل على عام جيد جداً .بالفئات المذكورة إذا حصل 

 -: ثانيـاً : الفـرق المختلفة 

المصرى الحاصل على تقدير امتياز فى امتحان النقل على مكافأة قدرها  يمنح الطالب -
 مائة وعشرون جنيهاً تصرف على أقساط شهرية قيمتها عشرون جنيهاً .

الطالب المصرى الحاصل على جيد جدًا فى امتحان النقل دون ان يكون حاصل على  -
تون جنيهًا تصرف % على األقل فى الثانوية العامة يحصل على مكافأة قدرها س20

 على أقساط خالل العام الدراسى . 
إذا لم يصرف الطالب مكافأة التفوق المستحقة له من خزينة الكلية فى الميعاد الذى  -

يعلن عنه تعلى أمانات . ومن حق الطالب التقدم إلى خزينة الكلية بطلب للحصول على 
 مستحق .مكافأة التفوق المعاله أمانات لتحديد الشيك بالمبلغ ال

بالنسبة إلى الطلبة المحولين المصريين باألقسام المختلفة الحاصلين على تقدير ممتاز  -
تصرف لهم مكافأة تفوق قدرها مائة وعشرون جنيهًا والحاصلين على تقدير جيد جداً 
تصرف لهم مكافأة تفوق قدرها أربعة وثمانون جنيهًا بعد نجاحهم فى المواد المضافة 

لكلية وتصرف دفعة واحدة بعد احضار خطاب من الكلية المحول منها إليهم من قبل ا
 الطالب يفيد بعدم الصرف . 



 

 

  -:ديب الطالب تأ نظام -

من الخـارج خاضعين للنظام  االمتحانالطالب المقيـدين والمرخص لهم بتأدية 
 التأديبى المبين فيما بعد .

والتقاليد الجامعية وعلى يعتبر مخالفة تأديبية كل اخالل بالقوانين واللوائح 
 األخص 
 األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية . -2

تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو االمتناع المدبر عن حضور الدروس  -1
 والمحاضرات واألعمال الجامعية األخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .

بحسن السير والسلوك داخل كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل  -9
 الجامعة أو خارجها .

أو الهدوء الالزم له وكل غش فى امتحان أو شروع  االمتحانكل إخالل بنظام  -9
 فيه .

 كل اتالف للمنشآت واألجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها . -1

كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو االشتراك فيها بدون ترخيص سابق من  -6
 لطات الجامعية المختصة . الس

توزيع النشرات أو اصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات  -9
 بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

االعتصام داخل المبانى الجامعية أو االشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام  -2
 أو اآلداب .

تحان أو شروعًا فيه ويضبط فى حالة تلبس كما أن كل طالب يرتكب غشًا فى ام
فى باقى  االمتحانويحرم من دخول  االمتحانيخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة 

 ويحال إلى مجلس التأديب . االمتحانالمواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا 

جلس بقرار من مجلس التأديب أو م االمتحانأما فى األحوال األخرى فيبطل 
 الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش 

 



 

 

 :  والعقوبات التأديبية هى
 التنبيه شفاهة أو كتابة . -2

 اإلنـــذار . -1

 الحرمان من بعض الخدمات الطالبية . -9

 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهراً . -9

 ة ال تجاوز شهراً .الفصل من الكلية لمد -1

 فى مقرر أو أكثر . االمتحانالحرمان من  -6

وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة ال تجاوز شهرين أو لمدة  -9
 فصل دراسى .

 إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .  -2

 الفصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصالً دراسياً . -4

 دراسى واحد أو أكثر .  فى فصل االمتحانالحرمان من  -20
 حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسى أو أكثر . -22
 الفصل من الكلية لمدة ال تزيد عن فصل دراسى . -21
 الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات األخرى . -29

فى جامعات  االمتحاندم إلى ويترتب عليه عدم صالحية الطالب للقيد أو التق
 جمهورية مصر العربية .

عالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ إوز األمر بـويج
وبات التأديبية عدا التنبيه ـرارات الصادرة بالعقـر الطالب وتحفظ القـالقرار إلى ولى أم

 الشفوى فى ملف الطالب .
نظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ولمجلس الجامعة أن يعيد ال

 ثالث سنوات على األقل من تاريخ صدور القرار .

 والهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى : 



 

 

األساتذة واألساتذة المساعدين ولهم توقيع العقوبات األربع األولى المبينة فى  -2
رات واألنشطة اء الدروس والمحاضـالب أثنـالمادة السابقة عما يقع من الط

 الجامعية المختلفة . 

 عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثمانى األولى المبينة فى المادة السابقة . -1

خالل بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم إوفى حالة حدوث اضطراب أو 
يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فى  االمتحانانتظام الدراسة أو 

لسابقة ، على أن يعرض األمر خالل أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة المادة ا
على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس 

د العقوبة أو ـر فى تأييـالجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظ
 إلغائها أو تعديلها .

 رئيس الجامعـة . -9

جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة األخيرة ، وذلك  وله توقيع
بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب 

 من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .
 مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات . -9

اردة فى البند الخامس وما بعده المذكور سابقاً وال توقع عقوبة من العقوبات الو 
إال بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم 
يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق 

 من ينتدبه عميد الكلية .
لطالب أن يكون عضوًا فى وال يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع ا

مجلس التأديب . والقرارات التى تصدر من  الهيئات المختصة بتوقيع العقوبة 



 

 

( من قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية تكون 219التأديبية وفقًا للمادة )
 نهائية .

ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار غيابيًا من مجلس التأديب وذلك من خالل 
تاريخ اعالنه إلى الطالب أو إلى ولى أمره ، ويعتبر القرار حضورًا إذا  أسبوع من 

كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو إلى ولى أمره وتخلف 
 الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .

ويجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خالل 
الغه بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه خمسة عشر يومًا من تاريخ إب

 من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها . 
  -ات :االمتحانإرشادات للطالب خالل فترة  -

دون البطاقة الجامعية المتضمنة الرقم  عدم التواجد داخـل مقار لجان االمتحان -2
 . االمتحاناألكاديمى ومكان لجنة 

 ـن االمتحانعدم إصطحاب اآلالت الحاسبة المبرمجة ذات الذاكرة داخل لجا -1
 والمخالفة لذلك تعتبر حالة غش تعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية .

صطحاب الكتب والمذكرات وأية متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها اعدم  -9
 . االمتحانداخل لجان 

أكثر من خمسة عشر دقيقة لالمتحانات  اناالمتحعدم التأخير عن مواعيد بداية  -9
التى مدتها ساعتين وعشرين دقيقة لالمتحانات التى مدتها ثالث ساعات ويمنع 

 . االمتحانالمخالف من دخول 

وفى حالة زيادة مدة التأخير إلى ربع ساعة فيمكن السماح للطالب بأداء 
وتم التأكد منها ،   إذا كان هذا التأخير ألسباب خارجه عن نطاق إرادته االمتحان

كتأخر القطارات ، أو تعرض الطالب لحادث أثناء حضوره ، وفى كل األحوال 
عدم خروج أى طالب من  االمتـحانيشترط السماح للطالب المتأخرين بأداء 



 

 

. مع مراعاة عدم السماح للطالب بالخروج من اللجنة قبل مضى  االمتحانلجنة 
 نصف الوقت .

ى الشريط المعد لذلك فقط بكراسة اإلجابة وبيانات تدوين بيانات الطالب عل -1
 والسنة الدراسية والشعبة الموضحة على كراسة اإلجابة . االمتحانالمادة وتاريخ 

 . االمتحانعدم التحدث مع أى زميل داخل لجان  -6

 حظر تناول أى مشروبات داخل لجان االمتحان . -9

  -: التربية العسكرية -       

... فقد أصدر  6/1/2499الشعب بجلسته فى  جلس" بناء على موافقة م
بتدريس  2499( لسنة  96السيد رئيس الجمهورية قرار جمهوريًا بإصدار القانون رقم )

التربية العسكرية بمرحلة التعليم الجامعى )الليسانس والبكالوريوس( بهدف تنمية الوعى 
خدمة العسكرية وتادية العسكرى لدى الطالب وتنشئة أجيال من الشباب يصلح لتأدية ال

مهام وخدمات وطنية وفقًا لما تحدده وزارة الدفاع بالتنسيق مع الجامعات المصرية من 
 خالل إنشاء إدارة للتربية العسكرية بكل جامعة .

بتاريخ ( 6وقد وافـق مجلـس جامعة كفرالشيخ بجلسته المنعقـدة رقم )
ر إدارة الجامعة بكفرالشيخ لتنفيذ ـمقم على إنشاء إدارة التربية العسكرية ب 16/22/1006

م   1009/ 1006ام الجامعى ـعتبارًا من العاة العسكرية لطالب جامعة كفر الشيخ ـدورات التربي
جتياز بنجاح دورة التربية العسكرية ابعد  الإح الطالب درجة البكالوريوس ـدم منـ. على أن يراعى ع

 المقررة .
بنائها الطالب المقيدين بالفرقة األولى بالكلية ضرورة وتهيب كلية التربية الرياضية بأ 

حضور دورة التربية العسكرية  المقررة وذلك فى المواعيد التى يتم اإلعالن عنها بالكلية وذلك 
 تجنباً لعدم منحهم الدرجة الجامعية وتأخرهم عن دفعات التخرج مع أقرانهم من الطالب .

 -علمية :معسكرات  -

م 19/2/1004( والمنعقدة بتاريخ 99بجلسته رقم )جامعة وقد وافق مجلس ال
وفى أثناء فترة الدراسة ، التى تنظمها الكلية المعسكرات على إلزام الطالب باالشتراك فى 



 

 

حدى المعسكرات التى إلحين اشتراكه فى حال عدم االشتراك تحجب نتيجة البكالوريوس 
 .ى تنظمها الكلية عقب امتحانات الفصل الدراسى الثان

 

 المواد العلمية المقررة

  بالفرق الدراسية بالكلية 
 (1جدول رقم )

 الصف األول 

 الفصل الدراسى األول 

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 التحريرى
 تحريرى  تطبيقى  تطبيقات محاضرة

 1 20 - 10 10 200 - 1 مدخـل التربيـة الرياضيـة  2

 1 20 - 10 10 200 - 1 التشريـح الوصـفى  1

 1 20 - 10 10 200 - 1 مدخـل الترويـح  9

مبـادىء األلعاب الجماعية  9
(2 ) 

2 9 210 91 90 60 60 1 

 1 60 60 90 91 210 9 2 مبـادىء التمرينـات  1

 1 60 60 90 91 210 9 2 مبـادىء ألعـاب المضرب  6

 1 60 60 90 91 210 9 2 األلعـاب الصغيـرة  9

 بنـــــين
 بنـــــات

20 
20 

26 
26 

400 
400 

910 
910 

    

 

( يتم تدريس مبادئ كرة اليـد وكرة القـدم 2فى مقرر مبادىء األلعاب الجماعية ) -
 للبنين ومبادئ كرة اليـد والهوكى للبنـات .

ب المضرب يتم تدريب مبادىء الهوكي ضمن محتويات ألعاب فى مقرر مبادئ ألعا -
 المضرب بالنسبة للبنين فقط .

 

 



 

 

 

 (2جدول رقم )

 الصف األول 

 الفصل الدراسى الثانى 

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 التحريرى
 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة

 1 20 - 10 10 200 - 1 تربيــة القــوام 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 تاريخ التربيـة الرياضيـة 1

مدخـل علم النفـس  9
 1 20 - 10 10 200 - 1 الرياضى

 1 60 60 90 91 210 9 2 (2مبـادىء المنـازالت ) 9

مبادىء مسابقات الميدان  1
 1 60 60 90 91 210 9 2 (2والمضما)

 1 60 60 90 91 210 9 2 مبـادىء الرياضـات المائيـة 6

 1 20 - 10 10 200 - 1 التشـريح الوظيـفى 9

 1 20 - 10 10 200 - 2 اللغـة االنجليزيـة 2

 1 200 - - 10 200 - 1 حقــوق اإلنسـان 4

 بنـــــين
 بنـــــات

29 
29 

21 
21 

210 
210 

911 
911 

    

 

يتم تدريس الجودو والمبارزة والكاراتيه والتايكوندو  (2) مبادىء المنازالتفى مقرر  -
 لكل من البنين والبنـات .

 

 

 

 



 

 

 

 (3جدول رقم )

 الصف الثانى 

 الفصل الدراسى األول 

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

 االختبار

 تحريرى  تطبيقى  تطبيقات محاضرة التحريرى

2 
مدخـل االختبارات 

والمقاييـس فـى التربيـة 
 الرياضيـة 

1 - 200 10 10 - 20 1 

طـرق تدريس التربية  1
 (2الرياضية )

1 - 200 10 10 - 20 1 

 1 20 - 10 10 200 - 1 مبـادىء علـم الحركـة  9

 1 20 - 10 10 200 - 1 علـم وظائـف األعضـاء  9

مبـادىء األلعاب الجماعيـة  1
(1) 2 9 210 91 90 60 60 1 

 1 60 60 90 91 210 9 2 مبـادىء الجمبـاز  6

9 

 ( 1مبـادىء المنازالت)
 للبنين فقط

2 9 210 91 90 60 60 1 

مبـادىء التعبير الحركى 
 1 60 60 90 91 210 9 2 للبنات فقط

 بنـــــين 
 بنـــــات 

22 
22 

21 
21 

210 
210 

911 
911     

 

 ات .سلة والكرة الطائرة للبنين والبنيتم تدريس كرة ال( 1فى مقـرر األلعاب الجماعية ) -

 .يتم تدريس كل من المصارعة والمالكمـة ( للبنين فقط 1فى مقـرر مبادئ المنازالت ) -

 

 

 

 



 

 

 

 ( 4جدول رقم )

 الصف الثانى 

 الفصل الدراسى الثانى  

 ت الدراسيةالمقررا م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 تحريرى  تطبيقى  تطبيقات محاضرة التحريرى

 1 20 - 10 10 200 - 1 مبـادىء اإلدارة 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 مبـادىء البـحث العلـمى 1

 1 20 - 10 10 200 - 1 اضـىمقدمـة التـدريب الري 9

 1 20 - 10 10 200 - 1 (2التربيـة الصحيـة )  9

مبادىء مسابقات الميدان  1
 1 60 60 90 91 210 9 2 (1والمضمار)

6 

مبادىء الرياضات * 
 الفردية 

 )للبنين فقط(
2 9 210 91 90 60 60 1 

 مبادىء اإليقاع الحركى 
 )للبنات فقط(

2 9 210 91 90 60 60 1 

 1 20 - 10 10 200 - 1 فسيولوجيـا الرياضـة 9

 1 20 - 10 10 200 - 2 اللغـة االنجليزيـة 2

 بنـــــين
 بنـــــات

29 
29 

2 
2 

200 
200 

900 
900 

    

 

 .ما يـراه مجلس الكلية بنـاء على اقتـراح مجلـس القسـم  المختـص *

 



 

 

 

 

 (5دول رقم )ج

 الصف الثالث

 الفصل الدراسى األول 

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 التحريرى
 تحريرى  تطبيقى  تطبيقات محاضرة

طـرق تدريس التربية  2
 (1الرياضية )

1 - 200 10 10 - 20 1 

األسـس التربـوية للتربية  1
 1 20 - 10 10 200 - 1 الرياضية

طرق تدريس األلعاب  9
 الجماعيـة 

1 9 210 91 90 60 60 
1 

 1 60 60 90 91 210 9 1 طرق تدريس التمرينـات  9

طرق تدريس مسابقات  1
 1 60 60 90 91 210 9 1 الميدان والمضمار

6 

 طرق تدريس المنازالت *
 9 90 90 10 10 200 1 1 )للبنين فقط(

 حركىطرق تدريس التعبير ال
 9 90 90 10 10 200 1 1 )للبنات فقط(

 1 20 - 10 10 200 - 2 اللغـة االنجليزيـة 9

 بنـــــين 
 بنـــــات 

29 
29 

29 
29 

910 
910 

991 
991 

    

 

 مصـارعـة .ال  –الكمـة * فى مقرر طرق تدريس المنازالت )للبنين فقط( يتم تدريس الم

 
 
 
 

 

 شعبة تدريس التربيـة الرياضية



 

 

 (6دول رقم )ج

 الصف الثالث

 الدراسى الثانى الفصل 

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 تحريرى  تطبيقى  تطبيقات محاضرة التحريرى

 1 20 - 10 10 200 - 1 تكنولوجيـا التعليـم الرياضـى 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 منـاهج التربيـة الرياضيـة 1

 1 20 - 10 10 200 - 1 التعلـم الحـركـى 9

 1 60 60 90 91 210 9 1 طرق تدريس الجمبــاز  9

1 

 طرق تدريس الرياضات الفردية 
 1 90 90 10 10 200 1 1 )للبنين فقط(

 اع الحركىس اإليقطرق تدري
 )للبنات فقط(

1 1 200 10 10 90 90 1 

 - - 210 20 200 100 9 - (2تـدريـب ميدانـى ) 6

 1 90 90 10 10 200 2 2 الحاسـب اآللـى 9

 بنـــــين 
 بنـــــات 

22 
22 

22 
22 

210 
210 

911 
911 

    

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة تدريس التربـية الرياضية



 

 

 

 

 

 

 

 
 (7جدول رقم )

 الصـف الرابـع

 الفصل الدراسى األول

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

ال أعم

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 تحريرى  تطبيقى  تطبيقات محاضرة التحريرى

 1 20 - 10 10 200 - 1 التـربيـة الحركيـة 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 التوجيـه واإلرشـاد النفسـى 1

 1 20 - 10 10 200 - 1 نظـم ومشـكالت التعليـم 9

اإلصـابات واإلسعـافات  9
 1 60 10 10 10 200 1 1 األوليـة

طـرق تدريـس الرياضات  1
 1 60 60 90 91 210 9 1 المائيـة

 - - 210 20 200 100 9 - (1تـدريـب ميدانـى ) 6

 1 20 - 10 10 200 - 1 اقتصاديات التعليـم 9

 1 20 - 10 10 200 - 2 اللغـة االنجليزيـة 2

 بنـــــين 
 بنـــــات 

29 
29 

20 
20 

210 
210 

911 
911 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة تدريس التربـية الرياضية



 

 

 
 (8جدول رقم )

 الصـف الرابـع

 الفصل الدراسى الثانى

 

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 التحريرى
 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة

 1 20 - 10 10 200 - 1 علـم االجتمـاع الرياضـى 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 ادئ تـدريـب الناشيئـنمب 1

سات افطرق إدارة المن 9
 1 20 60 90 91 210 9 1 ةالرياضي

 1 60 - 10 10 200 - 1 (1التربيـة الصحيـة ) 9

 - - 210 20 200 100 9 - (9تـدريـب ميدانـى ) 1

 1 20 - 10 10 200 - 1 علم النفس التربوى الرياضى  6

 1 90 90 10 10 200 2 2 الحاسـب اآللـى 9

 بنـــــين 
 بنـــــات 

22 
22 

4 
4 

210 
210 

911 
911 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة تدريس التربيـة الرياضية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (9جدول رقم )

 الصـف الثالث

 الفصل الدراسى األول

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتناالمتحا

االختبار 

 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة التحريرى

 1 20 - 10 10 200 - 1 (2علـم التدريـب الرياضـى ) 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 سيكولوجيـة التدريب الرياضـى 1

9 
األسس التربـوية للتربية 

 الرياضيـة
1 - 200 10 10 - 20 1 

 1 90 90 10 10 200 1 1 اإلعـداد البـدنـى 9

1 
دريـب رياضـة التخصـص ت

(2) 9 2 900 210 60 210 210 9 

 1 20 - 10 10 200 - 1 القيـاس البـدنـى والحركـى 6

 1 20 - 10 10 200 - 2 اللغـة االنجليزيـة 9

 بنـــــين 
 بنـــــات 

21 
21 

20 
20 

200 
200 

900 
900 

    

 

 الرياضىشعبة التدريب 



 

 

 

 

 

 

 

 
 (12جدول رقم )

 الصـف الثالث

 لدراسى الثانىالفصل ا

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة التحريرى

 1 20 - 10 10 200 - 1 التـحليل الحـركـى 2

1 
سيكولوجيـة المنافسـات 

 1 20 - 10 10 200 - 1 الرياضيـة

 1 60 10 10 10 200 1 1 اإلصابات واإلسعافـات األوليـة 9

9 
تـدريـب رياضـة التخصـص 

(1) 9 2 900 210 60 210 210 9 

 - - 210 20 200 100 9 - (2تـدريـب ميدانـى ) 1

 1 90 90 10 10 200 2 2 الحاسـب اآللـى 6

 بنـــــين 
 بنـــــات 

22 
22 

21 
21 

400 
400 

910 
910 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة التدريب الرياضى



 

 

 
 (11جدول رقم )

 الصـف الرابع

 الفصل الدراسى األول

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة التحريرى

 1 20 - 10 10 200 - 1 (1علـم التدريـب الرياضـى ) 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 (1فسيولوجيـا الرياضـة ) 1

 1 60 10 10 10 200 1 1 التـدليـك الرياضـى 9

9 
تـدريـب رياضـة التخصـص 

(9) 9 6 110 211 10 200 200 1 

 - - 210 20 200 100 9 - (1تـدريـب ميدانـى ) 1

 1 20 - 10 10 200 - 1 التغـذية الرياضيـة 6

 1 20 - 10 10 200 - 2 ـة االنجليزيـةاللغ 9

 بنـــــين 
 بنـــــات 

29 
29 

21 
21 

210 
210 

911 
911 

    

 

فى ( يتـم اختيـار نفـس النشـاط الرياضـى السابــق اختيـاره 9فى مـادة تدريب رياضة التخصص ) -
 . (1، ) (2مقـرر تدريب رياضـة التخصص )

 
 
 

 شعبة التدريب الرياضى



 

 

 

 

 

 
 (12جدول رقم )

 الصـف الرابع

 لفصل الدراسى الثانىا

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة التحريرى

 1 20 - 10 10 200 - 1 الميكانيـكا الحيـويـة 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 علـم االجتمـاع الرياضـى  1

 1 20 - 10 10 200 - 1 مبـادئ تـدريـب الناشيئـن 9

 1 60 60 90 91 210 9 1 ةمنافسات الرياضيرق إدارة الط 9

 1 20 - 10 10 200 - 1 دريـبتخطيط برامـج الت 1

 - - 210 20 200 100 9 - (9تـدريـب ميدانـى ) 6

 1 90 90 10 10 200 2 2 الحاسـب اآللـى 9

 ن بنـــــي
 بنـــــات 

22 
22 

4 
4 

210 
210 

911 
911 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة التدريب الرياضى



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (13جدول رقم )

 الصـف الثالث

 الفصل الدراسى األول

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة التحريرى

2 
األسس العلميـة لإلدارة 

 1 20 - 10 10 200 - 1 الرياضيـة

1 
األسس التربـوية للتربية 

 1 20 - 10 10 200 - 1 الرياضيـة

 1 20 - 10 10 200 - 1 التربيـة الترويحيـة 9

 1 20 - 10 10 200 - 1 سيكولوجيـة القيـادة الرياضيـة 9

 1 20 - 10 10 200 - 1 علـم الصحـة الرياضيـة 1

 1 60 60 90 91 210 9 1 (2تطبيقـات تـرويحيـة ) 6

 1 60 60 90 91 210 9 1 تنظيـم األنشطـة الرياضيـة 9

 1 20 - 10 10 200 - 2 اللغـة االنجليزيـة 2

 بنـــــين 
 بنـــــات 

21 
21 

2 
2 

200 
200 

900 
900 

    

 

 

 

 

 

 شعبة اإلدارة الرياضية والترويح



 

 

 

 

 

 

 
 (14جدول رقم )

 الصـف الثالث

 اسى الثانىالفصل الدر

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 التحريرى
 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة

 1 20 - 10 10 200 - 1 إدارة المؤسـسات الرياضيـة 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 التنظيـمات الرياضيـة 1

 1 20 - 10 10 200 - 1 البـرامـج التـرويحيـة 9

9 
اإلدارة فى المجـال 

 1 20 - 10 10 200 - 1 الترويحـى

 1 60 60 90 91 210 9 1 (1تطبيقـات تـرويحيـة ) 1

 - - 210 20 200 100 9 - (2تـدريـب ميدانـى ) 6

 1 90 90 10 10 200 2 2 الحاسـب اآللـى 9

 بنـــــين 
 ت بنـــــا

22 
22 

4 
4 

210 
210 

911 
911 

    

 

 

 

 

 

 

 شعبة اإلدارة الرياضية والترويح



 

 

 

 

 

 
 (15جدول رقم )

 الصـف الرابـع

 الفصل الدراسى األول

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة التحريرى

 1 20 - 10 10 200 - 1 م والعالقـات العامـةاإلعـال 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 التسـويق الرياضـى 1

9 
سيكولوجيـة الجماعـات 

 1 20 - 10 10 200 - 1 الرياضيـة

 1 20 20 90 200 100 9 9 (2تحكيـم ريـاضـة تخصصيـة ) 9

 - - 210 20 200 100 9 - (1تـدريـب ميدانـى ) 1

6 
خصيـة سيكولوجيـة الش
 1 20 - 10 10 200 - 1 الرياضيـة

 1 20 - 10 10 200 - 1 التغـذية الرياضيـة 9

 1 20 - 10 10 200 - 2 اللغـة االنجليزيـة 2

 بنـــــين 
 بنـــــات 

21 
21 

2 
2 

400 
400 

910 
910 

    

 

يعـدها قسـم ( يتـم اختيـار أحـد األنشـطة الرياضيـة التى 2فـى مقـرر تحكيـم رياضـة تخصصـية ) -
 اإلدارة الرياضيـة 
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 (16جدول رقم )

 الصـف الرابع

 الفصل الدراسى الثانى

 المقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  االسبوعية

 العظمى

النهاية 

 الصغرى

أعمال 

 السنة

زمن  اتاالمتحان

االختبار 

 تحريرى تطبيقى تطبيقات محاضرة التحريرى

 1 20 - 10 10 200 - 1 ـوانيـن الرياضيـةالتشريعات والق 2

 1 20 - 10 10 200 - 1 علـم االجتمـاع الرياضـى 1

9 
طـرق إدارة المنـافسات 

 1 60 60 90 91 210 9 1 الرياضيـة

 1 20 20 90 200 100 9 9 (1تحكيـم ريـاضـة تخصصيـة ) 9

 - - 210 20 200 100 9 - (9تـدريـب ميدانـى ) 1

 1 90 90 10 10 200 2 2 لـىالحاسـب اآل 6

 بنـــــين 
 بنـــــات 

22 
22 

29 
29 

210 
210 

911 
911 

    

 

( يتـم اختيـار أحـد األنشـطة الرياضيـة التى يعـدها قسـم 1فـى مقـرر تحكيـم رياضـة تخصصـية ) -
 ( .2اإلدارة الرياضيـة والتى لم يسبـق اختيـارها فى تحكيـم رياضـة تخصصيـة )
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