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 المحتـــــــــوى
 رقم الصفحة الموضــوع

▪  
 كلمة رئيس الجامعة

 كلمة نائب رئيس الجامعة
 عميدة الكلية أ.د/كلمة 

 

  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/كلمة   ▪

▪  

 جامعة اإلسكندرية ادارة
 ادارة الكلية

 كلمات عن مصر
 جامعة االسكندرية فى سطور

 

  نبذة تاريخية عن الكليـة  ▪
  عمداء الكلية منذ إنشائها  ▪
  رؤية الكلية ورسالة الكلية  ▪
  الغايات االستراتيجية للكلية   ▪

▪  
 األهداف االستراتيجية للكلية 

القيم االخالقية واالعراف الجامعية للطالب 
 بجامعة االسكندرية

 

  السياسات واآلليات المتبعة  ▪
  االقسام العلمية بالكلية  ▪
  نظام القبول بكلية التربية الرياضية  ▪
  خدمة التنسيق اإللكتروني  ▪
  التسجيل للطالبات المستجداتخطوات   ▪
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 المحتـــــــــوى
 رقم الصفحة الموضــوع

  نظام الدراسة  ▪

▪  
خطة الدراسة والمقررات التي تدرس فى مرحلة 

 البكالوريوس
 

  آلية التظلمات  ▪
  التدريب الميدانى  ▪
  التقديرات لمرحلة البكالوريوس  ▪
لجان ومكاتب مستحدثة لخدمة الطالبات ومتابعة   ▪

 الخريجات
 آلية تقديم الشكاوى

 

  األقسام اإلدارية بالكلية  ▪
  قسم شئون الطالب  ▪
  قسم رعاية الشباب  ▪
  المكتبـــــة  ▪
  المختبر العلمي والمعامل  ▪
  وحدة ضمان الجودة  ▪
  الوحدة الطبية  ▪

▪  
الخدمات المركزية التي تقدمها الجامعة ألبنائها 

 الطالب
 

  صندوق التكافل االجتماعى  ▪
   االنشطة الطالبية المتاحة للطالباماكن ممارسة   ▪
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 المحتـــــــــوى
 رقم الصفحة الموضــوع

  محتوى مباني للكلية  ▪

▪  
 وسائل االتصال بالكلية

 جوائز التخرج
 

 
 التحويل ونقل القيد -وقف القيد 

 تعليمات خاصة باالمتحانات
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 اإلسكندرية جامعة رئيس من رسالة

  الجدد الطالب إلى 

يسعدني أن أرحب بكم في جامعة اإلسكندرية التي تلتحقون بها اليوم وقد مضي       
علي إنشائها ما يزيد عن خمسة وسبعين عاما أسهمت فيها بدور مرموق في العلم 
والثقافة في مصر والوطن العربي, واحيي طموحكم في مواصلة التعليم العالي الذي تبذل 

وفق احدث النظم الجامعية, وعلي أيدي  –يره لكم الدولة فيه أقصي ما تستطيع لتوف
نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الذين تعتز بهم الجامعة وبدورهم 
المرموق في تعليم شباب الوطن واالرتقاء به لمواصلة رسالة العلم والحضارة التي 

 اشتهرت بها مصر عبر التاريخ.

سبيل تحقيق طموحات طالبها الجدد والقدامى علي                            أن الجامعة ال تدخر وسعا  في      
حد سواء من خالل تعليم حديث, وتدريب عملي مالئم, ونشاط طالبي في مجاالت عدة 
توفره الجامعة والكلية في آن معا, ونأمل في النهاية أن يحقق ذلك كله ما نصبو إليه 

الطالب يتصفون بالذكاء جميعا من تقدم وازدهار لمصرنا الخالدة,إيمانا منا أن أبناءنا 
والمقدرة علي أداء الواجب, وااللتزام بالميثاق األخالقي للجامعة, وتلك كلها صفات 

 عبر القيم والتقاليد الجامعية األصيلة. –وعلي ترسيخها  –نحرص عليها 

 وفقكم اهلل جميعا وحقق لكم وبكم ما نصبو إليه جميعا من تفوق وتقدم,

 والمستعان,واهلل الموفق 

 رئيس الجامعة                                                          

  عصام الكردياألستاذ الدكتور/                                                       
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 كلمة نائب رئيس الجامعة

 لشئون التعليم والطالب

جميعـا فـي جامعـة اإلسـكندرية, وأهنـئكم بالتحـاقكم أبنائي الطـالب :أرحـب بكـم             
بهذه الكلية التي تسهم مع غيرها من كليـات الجامعـة فـي تـوفير التعلـيم الجـامعي والبحـث 
العلمـي بــأعلى مســتويات ممكنــة علـي يــد صــفوة مــن أعضـاء هيئــة التــدريس ومســاعديهم 

 وي تعليمي متميز.في الكلية يعملون جميعا في منظومة جامعية ذات كفاءة عالية ومست

ذ أرحب بكم جميعا فانه يسرني أن أضع أمـامكم بعضـا ممـا تقدمـه الجامعـة ألبنائهـا                                                                                  وا 
ـــن خـــدمات طالبيـــة  ـــم م ـــي مـــا تـــوفره الكليـــة لك الطـــالب الجـــدد والقـــدامى, فباإلضـــافة إل
واجتماعيـة ورياضـية, فـان الجامعـة تقـدم بـذلك مـن خـالل إدارة رعايـة الشـباب, وأنشـطتها 

علـي مسـتوي الجامعــة, كلهـا عبـر منافسـات طالبيــة شـريفة بـين كليـات الجامعــة, العديـدة 
 وكذلك في المدن الجامعية للطالب والطالبات في آن معا.

إضافة إلي ذلك فان الجامعـة تـوفر لكـم خـدمات طبيـة مناسـبة فـي مستشـفياتها وعلـي     
هيــة علــي مــدار األخــص مستشــفي طلبــة الجامعــة, كمــا تــوفر لكــم خــدمات اجتماعيــة وترفي

 العام الدراسي وكذلك في مخيم الجامعة بباجوش.

مــرة أخــري أحيــيكم وأرحــب بكــم متمنيــا لكــم كــل التوفيــق والســداد فــي خدمــة العلــم والــوطن, 
 واختم كلمتي بهذين البيتين من أشعار حافظ إبراهيم :

 " ال تحسبن العلم ينفع وحده ........ ما لم يتوج ربه بخالق "

 م تكتنفه شمائل  ........ تعليه كان مطية اإلخفاق "" العلم إن ل

 لشئون التعليم والطالبنائب رئيس ا                                               

 األستاذ الدكتور/ هشام جابر                                                 
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 ( يةـــــــــــــــــــــــــيد الكلـــــــــكلمة أ.د/ عم )

************ 
 بناتى الطالبات ،،،،

اتقـــدم لكـــن بخـــال  التهنئـــة والترحـــاب بمناســـبة بـــدء العـــام             
الدراســى الجديــد فــى كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات جعلــ  ا  عامــا مــن 
التوفيـــق والنجـــاة داعيـــة ا  عـــز وجـــل ان نكـــون علـــى قـــدر المســـئولية 
ــــر  الــــتعلم  ــــيء لكــــن ف ــــد ونهي ــــزودكن بكــــل مــــاهو جديــــد وملي لكــــى ن

واكتســــاب المهــــارات للنهــــوي بكــــن وبالكليــــة   وان  والتــــدريب والبحــــ 
تكــــونن علــــى مســــتوى المســــئولية ملتزمــــات بكافــــة القواعــــد والواجبــــات 
ـــن بهـــا مـــن قبـــل كليـــتكن للنهـــوي بـــبالدكن مـــن خـــالل تلـــوقكن  المكلل
ـــديكن هـــذا  ـــين اي ـــة   ونضـــ  ب الدراســـى وتميـــزكن فـــى االنشـــطة الطالبي

بهــا مــن قواعــد وقــوانين  الــدليل الرشــادكن فــى التعــرف علــى الكليــة بمــا
كن من حقوق وما علـيكن مـن وانظمة وتعليمات ونشاطات ومعرفة ما ل

يــــة مــــن ا  التوفيــــق للجميــــ  لمــــا يحبــــ  ا  ويرضــــا    واجبــــات   متمن
 وحلظ ا  بلدنا ووطننا وقادتنا من كل مكرو .

                          وا  المستعان وا  ولى التوفيق          
 (ةـــــــــــــــدة الكليــــــــــــــعمي)                                          

 أ.د/ سوزان محمد عزت               
 

 

 مبني التدريس :  •

الــدور األول علـــوي قســم المنـــاهي وطــرق تـــدريس التربيـــة  ▪
 الرياضية . 

 الدور الثاني علوي قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  ▪
 الدور الثاني علوي مدرج الطالبات . ▪

 

 الموضــوع
رقم 

 الصفحة

 74 جوائز التخرج  ▪

 75 التحويل ونقل القيد - وقف القيد  ▪

ومتابعة  اتلجان ومكاتب مستحدثة لخدمة الطالب  ▪

 اتالخريج
78 

 79 األقسام اإلدارية بالكلية  ▪

 80 قسم شئون الطالب  ▪

 86 قسم رعاية الشباب  ▪

 94 المكتبـــــة  ▪

 95 المختبر العلمي والمعامل  ▪

 99 وحدة ضمان الجودة  ▪

 101 الوحدة الطبية  ▪

 102 الخدمات المركزية التي تقدمها الجامعة ألبنائها الطالب  ▪

 107 محتوى مباني للكلية  ▪

 111 وسائل االتصال بالكلية  ▪
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 وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب (كلمة أ.د/ ) 

************ 
 بناتى الطالبات ،،،،

لــــيكن شــــعارنا  2019/ 2018مــــ  بدايــــة العــــام الجــــامعى            
ليئــا بــالعلم والعطــاء إنطالقــة نحــو األفضــل   اتمنــى لكــن عامــا دراســيا م

 سيرتنا التعليمية .مب لخدمة والعمل الدؤو 
بهمــة عاليــة حتــى تكــون نهايتــ  مشــرقة    ابــدئى عامــد الدراســي       

جـــل الوصـــول للهـــدف أومـــن هنـــا ادعـــوكن جميعـــا للمشـــاركة معنـــا مـــن 
نضـــــباط إلالمنشـــــود   حيـــــ  ان كليتنـــــا تتصـــــف بطـــــاب  خـــــا  مـــــن ا

 واإللتزام وتنمية القدرات البدنية والعقلية والحركية .
 بـــين ايـــديكن دليـــل الطالبـــة وهـــو بمثابـــة المرشـــد لكـــن للتعـــرف         

علـــى الكليـــة باقســـامها المختللـــة بمـــا فيهـــا مـــن قواعـــد وأنظمـــة وأنشـــطة 
 مختللة .

الحيويـة والنشـاط ومزيــد ا  ان يجعـل هـذ العـام مليئـا ب أسـال           
 من النجاة.

     وا  الموفق المستعان        
 وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب                                  

 مايسة محمد ابراهيم البناأ.د/           

 

 مبني التدريس :  •

الــدور األول علـــوي قســم المنـــاهي وطــرق تـــدريس التربيـــة  ▪
 الرياضية . 

 الدور الثاني علوي قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  ▪
 الدور الثاني علوي مدرج الطالبات . ▪

 

 الموضــوع
رقم 

 الصفحة

 74 جوائز التخرج  ▪

 75 التحويل ونقل القيد - وقف القيد  ▪

ومتابعة  اتلجان ومكاتب مستحدثة لخدمة الطالب  ▪

 اتالخريج
78 

 79 األقسام اإلدارية بالكلية  ▪

 80 قسم شئون الطالب  ▪

 86 قسم رعاية الشباب  ▪

 94 المكتبـــــة  ▪

 95 المختبر العلمي والمعامل  ▪

 99 وحدة ضمان الجودة  ▪

 101 الوحدة الطبية  ▪

 102 الخدمات المركزية التي تقدمها الجامعة ألبنائها الطالب  ▪

 107 محتوى مباني للكلية  ▪

 111 وسائل االتصال بالكلية  ▪
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 ةــــــإدارة الجامع
************ 

 
 

 
 عصام أحمد الكردىأ.د /  

 
 رئيس جامعة اإلسكندرية

  هشام محمد جابر أ.د /  
 

 نائب رئيس الجامعة 
 بلشئون التعليم والطال 

  
  



 

 13 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

 إدارة الكليـــة
************ 

 
 

 
 عميد الكلية توفيق سوزان محمد عزتأ.د/ 

 التعليم والطالب وكيل الكلية لشئون أ.د/ مايسة محمد ابراهيم البنا

 وكيل الكلية لشئون مها محمد سعيد أ.د / 
 للدراسات العليا والبحو  

 وكيل الكلية لشئون   يوسفمحمد حازم ابو أ.د / 
 خدمة المجتم  وتنمية البيئة

 أمين الكلية عزة حسن حسنينأ/ 
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 ركلمات عن مص

ــدة فــي تاريخهــا وحضــارتها, أســهم موقعهــا الج رافــي  مصــر دولــة فري
ملتقـي قــارتي بـدور حاسـم فـي شخصـيتها وقيمتهـا عبـر التـاريخ, فهـي تقـع عنـد 

فريقيـــا والبحـــرين المتوســـط واألحمـــر حيـــث يفضـــي أولهمـــا إلـــي المحـــيط                                                                    آســيا وا 
األطلسي واألخر إلي المحـيط الهنـدي, ومـن ثـم كـان اتصـالها مـع بـاقي الشـعوب 
شرقا وغربا من خالل طرق التجارة قديما وحـديثا, وجـاء شـق قنـاة السـويس فـي 

إستراتيجية وحيوية في العالم ستينيات القرن التاسع عشر ليضيف لمصر أهمية 
 كله.

( 2كم 1,010,408) ر إلي حوالي مليون كيلومتر مربعاوتصل مساحة مص    
بالتحديد, وتأخذ شكال مربعا تتساوي فيه األضالع تقريبا, فهي تمتد من الجنـوب 

ــومتر, ومــن الشــرق إلــي ال ــرب  1072إلــي الشــمال  ــومتر علــي  1280كيل كيل
لسودانية, أما علي ساحل البحـر المتوسـط شـماال فيبلـ  امتداد الحدود المصرية ا

 كيلومتر من رفح شرقا إلي السلوم غربا. 995اتساع مصر 

 –سيد األنهار في العالم  –وقد ارتبطت مصر حضارة وتاريخا بنهر النيل        
حيث شق طريقه في صحراء قاحلة وفي واديه الخصيب في صـعيد مصـر والـدلتا 

مبكـرا, وقيـام حضـارة عريقـة أسـهمت فـي العـالم فكـرا وتراثـا  ظهر العمران البشري
وثقافــة, وكــان ضــبط النهــر ومياهــه مرتبطــا بمركزيــة الحكــم واإلدارة عبــر تــاريخ 

 مصر بأكمله.
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(  2016مليــون نســمة ) تقــدير  90ويعــيش علــي ارر مصــر نحــو 
% مـن السـكان 98% في الحضر, ويتركـز 43% من هذا العدد في الريف و57

وبكثافــة هــي مــن اعلــي  2كــم 54,306ي النيــل والــدلتا بمســاحة قــدرها فــي واد
, كمـا يزيـد السـكان 2نسـمة/كم 1659الكثافات السكانية في العالم. حيـث بل ـت 

ذا اســتمر علــي ذلــك فــأن الســكان سيتضــاعف عــددهم 2,4بمعــدل                                                        % ســنويا, وا 
, مع ما يحمله هذا العدد من ضـ وط 2045مليون نسمة سنة  180ليصل إلي 

 شكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية.وم

وعلـــي الــــرغم مــــن أن مصــــر مـــن أقــــدم دول العــــالم, إال أن حــــدودها 
 26حديثة النشأة, فقـد تكونـت علـي مـا هـي عليـه أالن فـي  –السياسية الحالية 

, وكانت حدود مصر قبل ذلك ترتبط بقوتها 1925و 1899سنة فقط بين عامي 
ء في التـاريخ المصـري القـديم أو الحـديث, علي التوسع شرقا وجنوبا وغربا, سوا

هـي  –قبـل ترسـيم الحـدود الحديثـة  –وكانت مناطق الحدود بـين مصـر وجيرانهـا 
أو منــاطق صــحراوية حــاجزة بينهــا وبــين جيرانهــا فــي الشــرق  –منــاطق تخــوم 

وال رب, وجنادل نهر النيل في الجنوب وذلك إضـافة إلـي حمايـة البحـر المتوسـط 
ر األحمــر فــي الشــرق. وكانــت أراضــي مصــر الفرعونيــة قــديما فـي الشــمال, والبحــ

 خير مثال علي ذلك. –ومحمد علي وخلفائه حديثا 

ــة لمصــر عــام  أثنــاء الســيطرة  1899وقــد بــدا ترســيم الحــدود الجنوبي
البريطانية علي مصر والسودان عندما حددت الحـدود مـع السـودان متمشـية مـع 

عنــدما تحــددت  1906وســنة  كــم, 1273شــماال ويبلــ  طولهــا  22خــط عــرر 
ــ  طولهــا  ــين رفــح ورأس طابــا ويبل   كــم,  266الحــدود مــع فلســطين التاريخيــة ب
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 1150شــرقا ويبلــ  طولهــا  25مــع ليبيــا متمشــية مــع خــط طــول  1925وســنة 
كم, وعلي امتداد هذه السنوات لم يكن هناك تحديد للمياه اإلقليمية, واستمر ذلك 

                               بــاثني عشــر مــيال  بحريــا, كمــا حــددت عنــدما حــددتها مصــر  1958حتــى ســنة 
                                                                 عرر المنطقة المتاخمة بأربعـة وعشـرين مـيال  بحريـا مـن خطـوط األسـاس التـي 

 2926يقاس فيها عرر البحر اإلقليمي, وعامة يبلـ  طـول السـواحل المصـرية 
كيلـومترا علـي البحـر  1941كيلومترا علي البحر المتوسط و 995كيلومترا منها 

 األحمر.

لحضارة قديمة ظهرت وتطورت علي أرضـها الفيضـية  وتعد مصر مهدا
سنة قبل الميالد, وشهدت مولد أول نظام للدولة السياسية  4000منذ أكثر من 

في التاريخ اإلنساني, واسـتمد اإلغريـق حضـارتهم التـي بنوهـا فـي حـور البحـر 
المتوسط, وهذه بدورها كونت األساس الذي اعتمـدت عليـه الحضـارات األوروبيـة 

 ثة.الحدي

وقد قدمت مصـر إسـهاما مهمـا للثقافـة اإلقليميـة التـي أصـبحت جـزءا  
منها. فلقد بدأت الجذور المسيحية فـي مصـر فـي العقـود المبكـرة األولـي للعصـر 
 –المســيحي. وحتــى القــرن الرابــع المــيالدي حــازت اإلســكندرية عاصــمة مصــر 

بطريركيــة آنــذاك أهميــة قصــوى فــي مــزارات العــالم المســيحي بعــد رومــا, ولعبــت 
 اإلسكندرية دورا بارزا في تطور الكنيسة وفي العقيدة المسيحية.

تحولــت  –بســالم  –ميالديــة  641وعنــدما دخــل اإلســالم مصــر ســنة 
ومضـت مصـر لتصـبح  –والـي الل ـة العربيـة  –مصر تدريجيا الـي الـدين الجديـد 

 مركزا للنفوذ والعلوم في العالم اإلسالمي والعربي.
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ــدد ــات متناقضــة, ولكنهــا امــة وشخصــية مصــر متع ــاد, ذات بيئ ة األبع
وسـطا بكــل معنــي الكلمـة, وســطا فــي الموقــع والـدور الحضــاري والتــاريخي, وفــي 
ــر, ولعــل فــي هــذه  المــوارد والطاقــة وفــي السياســة والحــرب, وفــي النظــرة والتفكي

كما يقول جمال  –الموهبة الطبيعية سر بقائها وحيويتها علي مر العصور, وهي 
وفــي كلمــة  –فلتــة ج رافيــة ( ال تتكــرر فــي أي ركــن مــن أركــان العــالم حمــدان ) 
شخصية مصر هـي التفـرد, نسـيي وحـده مختلـف وسـمة حقيقيـة م كـدة  –واحدة 

وقــد  –شــعب خــاص  –شــهد بهــا حتــى الكتــاب األجانــب وهــي ) إن شــعب مصــر 
 جعلهم تاريخهم وج رافيتهم يختلفون عن سكان أية امة من األمم (.

رد فــي الشخصــية المصــرية إلــي التفاعــل بــين الموضــع, ويرجــع التفــ
والموقع. والموضع هو البيئة بخصائصها وحجمها ومواردها في ذاتها, أي البيئة 
ـــد  ـــدلتا وتركيبهمـــا, وق ـــوادي وال النهريـــة الفيضـــية بطبيعتهـــا الخاصـــة, وشـــكل ال
استمدت مصر شخصيتها الحقيقية من شخصية أرضها ونيلهـا. فقـد كانـت دائمـا 

دولة لشعب واحد  –بقرون علي األقل  –وقبل أي بلد أخر  –ذ فجر التاريخ من –
تجمعه وطنية واحدة في وطـن واحـد. ومنـذ ولـدت هـذه الدولـة الموحـدة لـم تعـرف 
االنفراط او االنحـالل, كمـا لـم تعـرف التقسـيم ال بـالطول وال بـالعرر, ال فـي ظـل 

كزيـة وتلـك ظـاهرة جوهريـة االستقالل وال حتـى االسـتعمار. ومـن الوحـدة إلـي المر 
 في شخصية مصر.

 

 جمهورية مصر العربية
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 مدينة العلم والحضارة اإلسكندرية:

 التيمصر وشرق البحر المتوسط  فيتعد اإلسكندرية من المدن القليلة  
                                               تاريخها وأدوار تطورها ارتفاعا  وهبوطا  على مدى  فيأسهم موقعها بدور حاسم 

 -وما تزال-ذلك كله فيتاريخها الطويل بين المدن المصرية والعربية، وكانت 
 فيالشمال، وبحيرة  فيمالمح متعددة بين بحر  ذي ج رافيأسيرة موقع 
                                  ال رب، وكانت على مر العصور مركزا   فيالشرق، وصحراء  فيالجنوب، ونهر 

قبل  331عام  في                                              وحضاريا  متميزا ، فما أن أنشأها االسكندر األكبر         ثقافيا  
ق.م(  30ق.م إلى  332) اليوناني                                       الميالد حتى بل ت شأنا  عظيما  منذ العصر 

العالم وفاقت كل المدن  فيوالعصور التالية، فقد كانت أكبر وأعظم عاصمة 
السعة والثراء والفخامة وأصبحت موضع إعجاب  فياليونانية القديمة والمصرية 

كل العالم القديم واشتهرت بمكتبتها الكبرى ودار الحكمة بها وقصورها الملكية 
 العظيمة.

                                                                   وبرغم أن اإلسكندرية فقدت كثيرا  من مظاهر ازدهارها بعد اتخاذ الفسطاط 
لى                                                            عاصمة لمصر اإلسالمية، واضمحاللها نسبيا  خالل القرون الثالثة األو 

للهجرة عما كانت عليه فى العصرين البطلمي والروماني، فقد احتفظت خالل تلك 
، واالقتصادي والفني العلميالقديم، ومارست نشاطها  الثقافيالقرون بمركزها 

ذا كانت الفسطاط ثم القطائع ثم القاهرة قد أصبحت العاصمة اإلدارية لمصر                                                                         وا 
لعاصمة الفعلية للبالد طوال هذا ، فقد كانت اإلسكندرية ااإلسالميالعصر  في

لها، وقد وضح  العثمانيلمصر حتى الفتح  العربيامتد من الفتح  الذيالعصر 
                                    وعصر المماليك.  األيوبيالعصر  فيهذا الدور بجالء 
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وقد أسهمت مدارسها فى ازدهار العلوم والهندسة والفلسفة والفلك       
الدين، وقد تحقق ذلك نتيجة توافد العلماء المسلمين من مشارق األرر وعلوم 

، وكان إلنشاء دار الم اربة ومدرستهم على يد الفاطميوم اربها منذ العصر 
وفود جمهور كبير من علماء الم رب واألندلس  فيصالح الدين أثر كبير 

ء العلماء أخذ الحركة العلمية بها، ومن ه ال في                             ونزولهم باإلسكندرية وا سهامهم 
 كثير من أهل اإلسكندرية علوم الحديث والقراءات والفقه وعلوم الل ة.

وفى العصر الحديث بدأت اإلسكندرية مرحلة جديدة من حياتها، وبعد أن 
                                                     تتعرر لها تست رق مئات السنين أصبحت تحقق نموا  كبيرا   التيكانت التطورات 

سنة نمت  مائتيا تصل إلى عشرات السنين، وفى فترة وجيزة من حياته في
                                                                  واتسعت مساحتها اتساعا  ضخما  وتحولت من مدينة متواضعة إلى واحدة من 

 .العربيأكبر مدن البحر المتوسط والعالم 

العصر الحديث إلى )محمد  فينمو اإلسكندرية  فيويرجع الفضل األكبر 
ان وفرت مياه الشرب لسك التيم  1821حفر ترعة المحمودية سنة  الذيعلى( 

 الرئيسيضواحيها، كما أنها أعادت الشريان  فيالمدينة وزراعة البساتين 
للمواصالت بين اإلسكندرية وبقية أنحاء مصر مما ساعد على استعادتها 

                                           لمركزها القديم منفذا  لتجارة مصر الخارجية.

حياتها  فيكما تميزت اإلسكندرية بوفود عدد كبير من األجانب الذين أثروا 
                                                                     يرا  وكان معظمهم من اليونانيين واإليطاليين والفرنسيين واإلنجليز وتركوا           تأثيرا  كب

 فيبصمات واضحة على عمارتها ووظائفها وثقافتها أكثر من أية مدينة أخرى 
 مصر.
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مصر، وقد  في                                                         وتعد اإلسكندرية مركزا  ثقافيا  وتعليميا  وسياحيا  رئيسيا     
إلى حد كبير. فقد أنشئت بها كثير من دور  العمرانينموها  الثقافيواكب دورها 

م( وأسهمت المدينة بتراثها وبيئتها 1942العلم خاصة جامعة اإلسكندرية )
حضارة مصر الحديثة، فأخرجت أدباء وعلماء ورجال  فيووظائفها بدور كبير 

الحركة الوطنية المصرية على  في                                          صحافة وموسيقى وفنون كما لعبت دورا  كبيرا  
منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى تحقيق  الوطنيتداد مراحل الكفاح ام

 االستقالل.

وباإلضافة إلى وظائفها التجارية والصناعية والثقافية، فان اإلسكندرية     
النسبة العظمى من  االصطيافمصر، ويمثل  فيتعد من أكبر المراكز السياحية 

المتميز واعتدال  لج رافياحركة السياحة بها، وقد ساعد على ذلك موقعها 
أنحاء البالد، ووجود مناطق أثرية هامة بها  بباقيمناخها وسهولة اتصالها 

 .اإلسالميوالعصر  والروماني اليونانيمعظمها للعصرين  فيترجع 

العصر الحديث خاصة  في الحضاريوقد تعاظم دور اإلسكندرية             
لبحر المتوسط واهتمام دول أوروبا حور ا فيعندما تزايدت العالقات الدولية 
                          . وأصبحت اإلسكندرية معبرا  واألسيوي األفريقيبأقطاره العربية على الساحلين 

                                                                     اقتصاديا  وثقافيا  وحضاريا  بين شمال حور البحر المتوسط وجنوبه أو بين 
وشهدت أكثر من أية مدينة  اإلسالميوحضارة الشرق  المسيحيحضارة ال رب 

حياتها وعمارتها وجمعت بذلك بين  فيالجاليات األجنبية  مصرية أخرى تأثير
النيل ومدن البحر المتوسط حتى أضحت عالمية التأثير  واديخصائص مدن 

 والتأثر من خالل موقع متميز ووظائف متعددة وتاريخ عريق.
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 سطور فيجامعة اإلسكندرية 

عندما أنشئت كفرع من جامعة  1938يرجع تاريخ جامعة اإلسكندرية إلى سنة           
البدايـة كليتـين فقـط همـا: كليـة ا داب، وكليـة  في                                     القاهرة )ف اد األول سابقا ( وكانت تضم 

بانشـاء جامعـة  1942مـن أغسـطس  الثاني في ملكيالحقوق، ثم صدر بعد ذلك مرسوم 
كليـة -كليـة الحقـوق-بع كليات هـى: )كليـة ا دابفاروق األول باإلسكندرية تتكون من س

 كلية التجارة(.-كلية الزراعة-كلية الهندسة-كلية العلوم-الطب

"تشجيع البحوث العلمية، والعمـل علـى  فيوتحددت رسالة الجامعة منذ إنشائها           
يس أول رئـ العربـيرقى ا داب والعلـوم فـى الـبالد" وكـان الـدكتور طـه حسـين عميـد األدب 

بعـد قيـام ثـورة يوليـو  أيللجامعة. وقد ت ير أسم الجامعة بعد عشر سـنوات مـن إنشـائها  
، ليصبح أسمها جامعة اإلسكندرية. ومنذ ذلك الحين تعـاظم دورهـا مـن خـالل 1952عام 

إنشاء كليات وتخصصات جديدة، فقد أنشئت بها كليـة الصـيدلة، وكليـة التمـرير، وكليـة 
 بادفينا. البيطرية، كلية السياحة والفنادق، كلية الطب طب األسنان، كلية التربي

ضـمت الجامعـة إليهـا كليـات ومعاهـد كانـت تتبـع جامعـة  1989وفى سنة                
حلوان باإلسكندرية، وهى كلية التربيـة الرياضـية للبنـين، وكليـة التربيـة الرياضـية للبنـات، 

ابا باشــا، كمــا ضــمت لهــا كليــة التربيــة وكليــة الفنــون الجميلــة، وكليــة الزراعــة بمنطقــة ســ
. أمـــا آخـــر الكليـــات العـــاليالنوعيـــة وكليـــة ريـــار األطفـــال وكانتـــا تتبعـــان وزارة التعلـــيم 

أنشـئت سـنة والتي والعلوم السياسية  االقتصاديةالمستحدثة بالجامعة فهى كلية الدراسات 
 20تضـميـث ، وبذلك أصبحت جامعـة اإلسـكندرية مـن أكبـر الجامعـات المصـرية ح2012

                                                                               كلية جامعية،
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إضافة إلى ثالثة معاهد للدراسات العليا، وهى معهد الصحة العامة )أنشـ                 
ـــة )أنشـــ  ســـنة 1963ســـنة  ـــا 1971( ومعهـــد البحـــوث الطبي ( ومعهـــد الدراســـات العلي

(، وذلــك كلــه ب ــرر التوســع فــى الدراســات العليــا والبحــوث 1972ســنة والبحــوث )أنشــ 
 والتطبيقية والتجريبية وغيرها. البحتةمجال العلوم  فيوالتدريب 

وقـد تحملــت جامعـة اإلســكندرية خـالل العقــدين السـابع والثــامن مـن القــرن                
المحافظات القريبـة منهـا  فقـد  في لجامعياالتعليم  انتشارالعشرين مسئولية توسيع دائرة 

أصــبحت نــواة  والتــيمدينــة طنطــا  فــيكليــة الطــب، وكليــة العلــوم، وكليــة التربيــة  أنشــأت
كليـات لـاداب،  وأنشـأتلجامعة طنطا بعد ذلك، كما أنشأت كلية للزراعة فى كفـر الشـيخ، 

لجامعة اإلسكندرية ما                      دمنهور، وكانت فرعا   في البيطريوالتجارة والتربية والزراعة والطب 
 جامعة دمنهور. باسملبث أن تحول إلى جامعة مستقلة 

حيث أنشـأت  الشماليالساحل  في -      غربا  –وقد امتد تأثير جامعة اإلسكندرية              
مرسـى مطـروح، وأصـبحت  فـيكليات للتربية وللسياحة وا ثار والل ات والتربيـة الرياضـية 

 فـيهذه المنطقة النائيـة  فيلجامعة ويرأسه نائب لرئيس الجامعة                           هذه الكليات فرعا  تابعا  ل
 الصحراء ال ربية لمصر.

نشـر التعلـيم  فـيأما خارج مصر، فقد أسهمت جامعة اإلسـكندرية بـدور كبيـر             
إنشاء جامعة بيـروت العربيـة سـنة  فيالبارز  التاريخيمن خالل دورها  العربيالوطن  في

، وتبنتهــا جامعــة اإلســكندرية اقتصــاديا، فقــد ســاندت مصــر فكــرة إنشــاء الجامعــة 1960
لجامعة بيروت  األساسيحدده النظام  علمي أكاديمي                                   أكاديميا ، حيث حدد تلك العالقة رباط 

                   ية والمالية، شئونها العلمية واإلدار  فيالعربية على نحو ال يمس االستقالل الكامل لها 
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جامعـة  لخريجـيوفى سبيل ذلك كانت جامعة اإلسكندرية تمنح الدرجات العلمية           
بيــروت العربيــة، وتزودهــا بأعضــاء هيئــة التــدريس، وتعتمــد اللــوائح الداخليــة بكلياتهــا، 

تزويـدها ا ن علـى  واستمرت تلك العالقة على امتداد نحو نصف قرن، وأصبحت مقتصـرة
المتخصصـــين المعـــارين والمنتـــدبين بعـــد أن تكاملـــت لجامعـــة بيـــروت العربيـــة  باألســـاتذة

 .التخصصات المختلفة فيالمقومات الجامعية 

                                 أفريقيـا كـذلك حيـث أنشـأت فرعـا  لهـا  فـيوقد واصلت جامعة اإلسكندرية رسالتها          
الزراعــة،  هــيع كليــات أربــمــن -       حاليــا  -بدولــة جنــوب الســودان يتكــون -مدينــة تــوني فــي

مدينـة أنجامينـا بدولـة تشـاد، يضـم  فـيآخـر                              ، والتربية، والتمـرير. وفرعـا  البيطريوالطب 
، وكليـة الزراعـة. وتضـع جامعـة البيطـريالوقت الحاضـر كليتـين فقـط همـا كليـة الطـب  في

 فيكليات هذين الفرعين والتعاون مع دول أخرى  فيالتوسع  إستراتيجيتها فياإلسكندرية 
خدمـة العلـم  فـي                                           ، وذلك كله تحقيقا  لرسالتها وعطائهـا الـدائم والتعليمي، األكاديميالمجال 

 واإلنسانية.

 الر ية:

تتطلع جامعة اإلسكندرية علي إستعادة المكانة التاريخية لمدينة المعرفة األشهر 
شاملة في مختلف مجاالت المعرفة ، في إطار من في العالم وتحقيق نقلة نوعية 

القيم اإلنسانية النبيلة ، بما يمكنها من تبوء مكانة ريادية في محيطها الوطني 
 والعربي واألفريقي والمتوسطي والعالمي.
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 الرسالة:

جامعة اإلسكندرية م سسة وطنية تعليمية بحثية تنموية متكاملة ، ورائدة في 
                                                                 المعرفة وجمعها ونشرها ، ت كد علي بناء إنسان عصري وتأهيله معرفيا  إنتاج 

                                                                            ومهنيا  ونفسيا  وحضاريا  ليسهم في تقدم ورقي المجتمع ، ويكون قادرا  علي تبوء 
مواقع قيادية في كافة قطاعات ومستويات العمل كم تتيح فرص التعليم المستمر 

 متطلبات الجودة الشاملة.                                            لمن يرغب من أفراد المجتمع دون تمييز ووفقا  ل

 القيم:

اإلبداع واإلبتكار : توفير المناخ الداعم والمحفز علي إكتشاف المعارف  •
حتضان مبادرات التطوير وتشجيعها.                                             وتطبيقها وا 

                                                                       الجودة والتميز : اإللتزام بمعايير الجودة وفقا  للمرجعيات العالمية في كل  •
والثقافية بما يحقق التميز مخرجات الجامعة التعليمية والبحثية والمهنية 

 والتنافس الحميد.
العمل الجماعي وروح الفريق : خلق المناخ وثقافة م سسية تشجع علي  •

 العمل الجماعي وتنمي روح الفريق.
بالموروث الثقافي والحضاري والحفاظ عليه  االعتزاز:  وااللتزام االنتماء •

 بالمواثيق األخالقية والتقاليد الجامعية . وااللتزام
حرية الفكر : دعم الحرية األكاديمية في إطار من المسئولية المجتمعية  •

 التنوع الفكري ، وترسيخ ثقافة التسامح. وتشجيعالرأي ا خر  واحترام
العدالة وتكاف  الفرص : تلتزم الجامعة باتاحة فرص متساوية للجميع دون  •

 تمييز علي أساس الدين أو العرق أو النوع أو السن.
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 األهداف االستراتيجية 
توفير بيئة تعليمية عالية يكون محورها الطالب من اجل توظيف  ▪

قادرين على المساهمة في الحياة االقتصادية   الخريجين ليصبحوا
واالجتماعية والثقافية في الجامعات والمجتمعات المحلية ويكون 
لديهم القدرة على المساهمة في نطاق أوس  وااللتزام والتواصل 

  تطوير الجانب الشخصي والمهني.ل
عمل بحو  عالية الجودة ذات أهمية على المستوى اإلقليمي  ▪

 والمهني وتكون متميزة محليا ودوليا.
التعهد بالتحرد الدائم والمستمر فى ظل النطاق اإلقليمي استجابة  ▪

واعترافا بالبيئة العالمية سريعة التغير والتي تقوم على التلوق فى 
   وتطوير المهارات القيادية.التعليم والبح

 ضمان فاعلية إدارة الموارد وتنميتها. ▪
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 الجامعة ومكتبة اإلسكندرية

تقع مكتبة اإلسكندرية الجديدة بين البحر ومجمع الكليات النظرية     
بجامعة اإلسكندرية، بمنطقة الشاطبى، وتطل واجهتها الشمالية على البحر 

السلسلة. وموقع المكتبة الجديد هو ذاته موقع البروكيوم المتوسط عند لسان 
)الحى الملكى القديم المنتمى للحضارة اليونانية الرومانية( كما تدل على ذلك 

 .1993الحفريات األثرية التى أجريت بالمنطقة عام 

سنة على يد  2300وقد أنشئت مكتبة اإلسكندرية القديمة منذ أكثر من     
قبل الميالد، وكان األساس فيها أن تكون أكاديمية  288ة بطليموس األول سن

علمية تجتذب كبار العلماء والمفكرين ثم ألحقت بها مكتبة، اتسعت ونمت 
لتشمل المعارف فى كل العالم القديم، ولقد حوت المكتبة فى أوج مجدها 

 مخطوط. 900.000

بها أول  ومنذ تأسيسها انفتحت المكتبة على كل الحضارات، حيث تمت     
                                                                        ترجمة للعهد القديم من العبرية إلى اليونانية، كذلك و ضعت بها أسس الهندسة 
والفلك والرياضيات والج رافيا وعلوم المكتبات. وكان أول حريق أصاب المكتبة 

قبل الميالد خالل حرب اإلسكندرية. وتم حرق  48على يد يوليوس قيصر عام 
 م.391السرابيوم عام  فيما تبقى منها 

النداء بفكرة إحياء  فيوكانت جامعة اإلسكندرية صاحبة الفضل         
 فيمكتبة اإلسكندرية، وقامت بالفعل بتخصيص األرر وبناء مركز الم تمرات 

 .قوميذلك الموقع المتميز عند السلسلة، ثم تبنت الدولة المشروع كمشروع 
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ونظم  ،1987وقد شارك اليونسكو بالدعوة للمشروع بنداء عام       
 واختيرمسابقة معمارية شاركت فيها مئات المكاتب المعمارية من عشرات الدول 

 في                            ، وتم افتتاح المكتبة رسميا  1995أفضل التصميمات. وقد بدأ التنفيذ عام 
، وذلك بحضور العديد من ملوك ور ساء العالم، خاصة 2002أكتوبر  16

فة إلى صفوة من دعم وتأييد المشروع، باإلضا فيساهمت  التيالدول 
 الشخصيات المصرية والعالمية البارزة.

تجليها الجديد إلى أن تكون نافذة لمصر على  فيوتهدف المكتبة       
                        المعاصر، ومركزا  للحوار  الرقمي للتحديالعالم، ونافذة للعالم على مصر، تلبية 

 . لتكون مكتبة اإلسكندرية الجديدة، كما كانت مكتبة اإلسكندريةالحضاري
                                                                           القديمة، منارة للفكر، وملتقى لحوار األمم والحضارات، ومركزا  للبحث والتوثيق، 

 ومفخرة لمصر وللعالم أجمع.

ويضم مجمع مكتبة اإلسكندرية: المكتبة الرئيسية، مكتبة طه حسين،       
مكتبة النشء، مكتبة الطفل، مكتبة الوسائط المتعددة، الموارد اإللكترونية، 

، متحف الخطوط، األثريالمخطوطات والكتب النادرة، المتحف  ،االنترنتأرشيف 
لدراسات  الدولي، المعهد االستكشافمتحف العلوم، القبة السماوية، قاعة 

 القوميالمعلومات، مركز الدراسات والبرامي الخاصة، مركز المخطوطات، المركز 
ندرية والبحر ، مركز الخطوط، مركز دراسات اإلسكوالطبيعي الثقافيلتوثيق التراث 

 المتوسط، مركز الفنون، مركز الم تمرات والخدمات الملحقة به.
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 نبذة تاريخية عن الكليـة
************ 

م 1954تاســــس المعهــــد العــــالي للتربيــــة الرياضــــية للمعلمــــات عــــام  ▪
  .وكان يتب  وزارة التربية والتعليم

كانــت مــدة الدراســة بــ  ثالثــة ســنوات ثــم أصــبحت أربــ  ســنوات عــام  ▪
 م لمنح درجة البكالوريوس في التربية الرياضية . 1961

م   لتضـم المعاهـد العليـا فاصـبح  1975أنشات جامعة حلوان عام  ▪
المعهـــد العـــالي للتربيـــة الرياضـــية احـــدع الكليـــات التابعـــة لهـــا تحـــت 

 . "ات باإلسكندريةاسم " كلية التربية الرياضية للبن
ـــــة عـــــام  ▪ ـــــيس الجمهوري ـــــرار الســـــيد رئ ـــــر  1989صـــــدر ق م بضـــــم ف

 اإلسكندرية من جامعة حلوان إلي جامعة اإلسكندرية. 
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 عمداء الكلية منذ إنشائها

************ 
 م 1974  -م   1954 أ / حكمت حسن حسني                 
 م 1978   -م   1974 أ / فاطمة هانم على حسان             

 م 1983   -  م 1978 د /عفاف عبد الكريم حسن         أ.

 م  1984   -م   1983 د / دالل هانم أحمد فهمى           أ.
 م1990   -م   1984 سهير بدير أحمد موسى         /أ.د
 م1999   -م   1990 نبيلة أحمد عبد الرحمن         /أ.د
 م2003   - م  1999 سعدية عبد الجواد شيحة        /أ.د
 م2009  - م  2003 هنية محمود إبراهيم الكاشف             /أ.د
 ماجدة محمد صالح الدين الشاذلى   /أ.د

           أ.د/ مها محمود شفيق عبيد
 م 2014 -   م2009
 م 2017  -   م2014

 حتى ا ن -   م  2017 (عميد الكلية) توفيق أ.د/ سوزان محمد عزت
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ــم  ــة بجلســته رق ــس الكلي ــة بمجل ــة ورســالة الكلي ــاد ر ي ــم اعتم ت
 14/7/2013بتاريخ  (12)

 

 

 

 ر ية الكلية ❖
تطمــــح الكليــــة ألن تكــــون رائــــدة فــــى إعــــداد كــــوادر علميــــة متميــــزة فــــى 

والخدمـــة المجتمعيـــة للنمافســـة  –مجاالتهـــا المختللـــة التعليميـــة والبحثيـــة 
 محليا وقوميا وعربيا. 

  الرسالة :  ❖
تقدم الكلية البرامج التعليمية المميزة فى مجال التربية البدنية والرياضية 

العلمية المؤهلة التى تلبى متطلبات واحتياجات سوق إلعداد الكوادر 
 -التدريب الرياضى –العمل فى مجال )تعليم التربية الرياضية 

اإلدارة الرياضية( وتعمل على تلعيل البح  العلمى لخدمة  -الترويح
 المجتم .

 

 
 
 

التدريب  التعليم

 الرياضى

اإلدارة  الترويح

 الرياضية
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 ال ايات االستراتيجية لكلية التربية الرياضية بنات جامعة اإلسكندرية

 
 ال ايات االستراتيجية لكلية التربية الرياضية بنات جامعة االسكندرية

 
 تتوافق مع بما  تتمثل غاية كلية التربية الرياضية في تحقيق رسالتها، 

ر يتها لدورها في أن تكون داعمة ومحفزة للتنمية في المجال الرياضي 
في مصر وفى اإلقليم الذي توجد فيه خاصة مدينة اإلسكندرية من خالل 

 ا تي:
اإلعـــداد العلمـــي واللكـــرع والشخصـــي المتكامـــل للمتخصصـــين فـــي  .1

 مجاالت العلمية والمهنية الالزمة للتربية البدنية والرياضة .ال
اإلنتاج البحثي واللكرع الذع يسهم في تنميـة المعـارف ويوسـ  مـن  .2

نطــاق االســتلادة بهــا فــي تحســين أداء التنميــة الشــاملة فــي المجــال 
 الرياضي السكندرع.

التعـــاون اللكـــرع والثقـــافي بالتضـــافر مـــ  المؤسســـات الرياضـــية بما  .3
 م في حركة التنوير في المجال الرياضي.يسه

توظيـــــف البحـــــ  العلمـــــي لالســـــهام فـــــي حـــــل مشـــــكالت المجتمـــــ   .4
 الرياضي.

اســتمرار الــتعلم والتطـــوير الــذاتي للطــالب والخـــريجين مــدى الحيـــاة  .5
على المستوى اللردع والجمـاعي والمؤسسـي بواسـطة بـرامج التعلـيم 

تغطـــى المجـــاالت والتطـــوير والخـــدمات المجتمعيـــة والتـــدريب التـــي 
 العلمية والمهنية والثقافية المختللة في المجال الرياضي.
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تنميــــــة قــــــيم وممارســــــات الحــــــوار الموضــــــوعي والعمــــــل الجمــــــاعي  .6
التلاعـــــل الحــــــر لـــــعراء والخبــــــرات العلميــــــة   والمشـــــاركة المعرفيــــــة

 والتطبيقية في المجال الرياضي.
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ــــى مؤسســــة                                                 ــــى التحــــول إل ــــادم إل ــــد الق ــــة خــــالل العق تهــــدف الكلي
وتتمثـل األهـداف التـي مختلف جوانب أدائها. معرفية وتربوية متميزة في

مــــن رؤيتهــــا تســــعى الكليــــة لتحقيقهــــا لتــــتمكن مــــن تحقيــــق هــــذا الهــــدف 
 وغاياتها االستراتيجية :

 في مجال برامي التعليم بمرحلة البكالوريوسأوال :  ❖

اللعالـــة لتطـــوير العمليـــة التعليميـــة بمـــا تـــوفير البيئـــة التعليميـــة  .1
 . يواكب تطورات سوق العمل

 فى تعزيز كلـاءة وتكنولوجيا المعلوماتتحدي  نظم استخدام و  .2
  والهيئة المعاونة والطالبات.أعضاء هيئة التدريس 

ــــــة  .3 ــــــة تحســــــين كلــــــاءة وفاعليــــــة اســــــتخدام المــــــوارد المادي لتنمي
 األنشطة الطالبية وتمويل احتياجات الكلية.

 
 
 
 

 األهداف االستراتيجية لكلية التربية الرياضية بنات جامعة اإلسكندرية
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 ل برامي الدراسات العليا والبحوث في مجاثانيا :  ❖

التطــور الشــامل لنظــام والئحــة الدراســات العليــا وكــذلد الخــدمات  .1
  التعليمية واإلدارية المقدمة لطالب الدراسات العليا. 

ـــاء بالقـــدرات البحثيـــة ألعضـــاء  .2 التطـــوير النـــوعى للبحـــو  واالرتق
 هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

 الدراسات العليا. تطوير وتحدي  لوائح وبرامج .3
الدراســــات العليــــا والبحــــو  لقطــــا  المــــوارد الماليــــة  إدارة وتنميــــة .4

 بالكلية.

 ثالثا : في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة   ❖

تطــــوير آليــــات الــــربط بــــين الوحــــدة ذات الطــــاب  الخــــا  مــــ    .1
 المجتم  الداخلي والخارجي 

ــــداخلي   .2 تنميــــة آليــــات وبــــرامج تلاعليــــة بــــين الكليــــة والمجتمــــ  ال
 والخارجي 

                                                          تطوير الوحدة ذات الطاب  الخـا  لتصـبح رافـدا  أساسـيا   لمـواد   .3
 عرفية والتطبيقية .مالكلية المالية وال
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                          ما لم ي توج رب ه  ب خالق                              العل م ينفع  وحده            ال تحسبن  

                        ت عليه كان مطية  اإلخفاق                                       والعلم  إن لم تكتنف ه شمائل  
 )شاعر النيل حافظ إبراهيم(

الجامعات الحكومية التي تحددت                           ت عد جامعة اإلسكندرية إحدى  ▪
م فى كل ما يتعلق بالتعليم الجامعى 1942رسالتها منذ إنشائها عام 

              بنائ  تعليما  والبح  العلمى فى سبيل خدمة الوطن من خالل تعليم أ
                                                                 عاليا  م تميزا    وتزويد المجتم  بالمتخصصين واللنيين والخبراء فى 
                                                            م ختلف المجاالت   وذلد بإعداد الطالب الم زود باصول المعرفة   
                                                              وطرق التلكير العلمى السليم إعتمادا  على القيم األخالقية الرفيعة 

 لصن  مستقبل الوطن وخدمة اإلنسانية .
العملية التعليمية   وتتضافر جهود أعضاء هيئة والطالب هو محور  ▪

التدريس والعاملين لالرتقاء ب  من خالل التعليم العالى فى مجاالت 
يلتزم                                                        التخص  المختللة إعتمادا  على قيم أخالقية وأعراف جامعية 

                                                             بها الطالب طوال دراست  بالجامعة   وهى فى م جملها تعد ميثاقا  
ة األكاديمية المتميزة والتى يسعى الطالب                          أخالقيا  وجزءا  من المنظوم

                                                             من خاللها إلى طلب العلم وممارست  التلكير الح ر الم بد  من خالل 

 القيم األخالقية واألعراف الجامعية

 للطالب بجامعة اإلسكندرية 
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                                                           معايير ثقافية وأخالقية متكاملة محترما  فى ذلد قانون الجامعة 
                                                            ولوائحها   وملتزما  بالمبادئ القويمة تجا  أساتذت  والعاملين 

                      ا  من أجل خدمة الطالب بالجامعة الذين تتكامل جهودهم جميع
عداد  علميا  ونلسيا  وبدنيا                                        ليكون مواطنا  صالحا  ي سهم م  أقران                                    وا 
 فى تطور المجتم  وتقدم  .
                             أوال  : حقوق الطالب الجامعى :

 :كندرية بمجموعة من الحقوق أبرزهايتمتع الطالب بجامعة االس
والتلكيرية التى تساعد على حق الحصول على المهارات التعليمية  -1

 بناء الذات والنجاة والتلوق فى المسيرة الجامعية .
المساواة فى المعاملة واإلستلادة من الخدمات المتاحة بالجامعة   -2

وعدم التمييز بين الطالب بسبب العرق أو النو  أو الديانة أو 
 الخللية اإلجتماعية أو غيرها .

 ر جامعي عبر إدارة الكلية .حق الشكوى والتظلم في أع أم -3
المقرر للطالب  علي الرعاية العلمية والدعم حق الحصول-4

            والمتميزين في األنشطة الطالبية.                 المتلوقين علميا  
                                                          الحق في تقديم االقتراحات واألفكار التي ت سهم فى تطوير األداء  -5

 .  أو الخدمات واألنشطة الجامعيةالتعليمى
  والتعبير عن القدرات الذاتية                       ممارسة األنشطة الط البيةلحق فى ا -6

 الكامنة وتطويرها عبر اإلشتراد فى هذة األنشطة .
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النشاط الطالبى بالكلية حق الحصول على المعلومات الخاصة ب -7
مية   وكذلد اللوائح والقوانين المرتبطة ب  وبالعملية التعليوالجامعة

رق التقويم ومواعيد اإلمتحانات   وطمثل أهداف المقررات الدراسية
 والوض  الدراسى ولوائح الغياب وغيرها .

خصوصيات  التدخل فى شئون  الخاصة والمحافظة على  عدم -8
 .وسرية معلومات  الشخصية

حرية البح  العلمى فى الموضوعات المختللة لألغراي العلمية  -9
عتبارات                                   بما يتلق م  الضوابط األخالقية والم ج المصلحة                  تمعية وا 

 .القومية
حق الطالب في الحصول علي أع معلومات أو بيانات تتعلق -10

نجاز  التعليمي وفق األصول المتعارف عليها                                   بتحصيل  الدراسي وا 
  .والتي تقرها الجامعة

استثمار الحياة الجامعية في االستزادة بالعلم والمعرفة وبناء  -11
  .الذات

 : الجامعى                          ثانيا  : مسئوليات الطالب 
                                            فى مقابل الحقوق هناد دائما  واجبات تتمثل فى 

امعية علي  تحملها واإللتزام مسئوليات الطالب طوال دراست  الج
  ذلد ألن اإلخالل بها يؤدى إلى إعاقة مسيرة الطالب بها

                                                         التعليمية وت عرض  لعقوبات تاديبية قد تصل إلى حد اللصل من 
 الجامعة .
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 المسئوليات ما يلى :وتشمل هذه 
عدم اإلخالل بنظام اإلمتحان أو الهدوء الالزم أو ممارسة الغش  -1

أو مثل طلب المساعدة من اآلخرين  أو الشرو  في  بكافة أنواع  
  أو حيازة مذكرات أو تليلون محمول تقديمها لهم أثناء اإلمتحانات

  .أثناء اإلمتحانات أو غير ذلد من أدوات وأساليب الغش
يتنافى م  األعراف الجامعية أو  االمتنا  عن كل فعل أو قول   -2

                                                           ي خل بقيم ومبادئ السلود الجامعي القويم سواء أكان ذلد أثناء 
المحاضرات داخل قاعات الدراسة أو في أع مكان داخل الحرم 

  .الجامعي
                                                          احترام س لطة الم حاضر في القاعة الدراسية وعدم االعتداء على   -3

من خالل التشويش أو الدخول بدون استئذان أو المحاضرات 
و يقلل من هيبة االعتراي على قرارات القائم بالتدريس على نح

 .                الم حاضر ومكانت 
واإلعالنات  قراءة ومتابعة اللوائح والقوانينالمواظبة على   -4

الكلية واإلبتعاد عن السلبية واإلتكالية  والنشرات الصادرة من إدارة 
صحة    م  التحقق منالمعلومات المختللة ى الحصول علىف

 .المعلومات من مصدرها الرسمى
الحلاظ على الممتلكات الجامعية وعدم العب  بها أو استخدامها  -5

                                                     فى غير المجال الذى خ صصت ل  أو إساءة استخدامها وكذلد 
 اإلحجام عن الكتابة على الجدران والمناضد وغيرها .
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خرين من أفراد مجتم  الجامعة إحترام حريات وخصوصيات اآل -6
 وعدم اإلساءة إليهم أو التشهير بهم .

اإلمتنا  عن السلوكيات العدوانية التى قد تهدد أو تعري الصحة  -7
 النلسية   أو الجسدية أو سالمة اآلخرين للخطر .

اإللتزام باللوائح واألنظمة والسياسات الصادرة عن إدارات الجامعة -8
 إغالق الهاتف المحمول فى المحاضرات . المختللة ويشمل ذلد

دبرعن حضورالدروس  عدم تعطيل -9  ُ                                           الدراسة أو اإلمتنا  الم 
 جامعية اآلخرى التى تقضى اللوائحوالمحاضرات واألعمال ال

 بالمواظبة عليها .
عدم تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو اإلشتراد فيها بدون  -10

 الجامعية المختصة .ترخي  سابق من السلطات 
عدم توزي  النشرات أو إصدارجرائد حائط باية صورة بالكلية أو -11

جم  توقيعات بدون ترخي  سابق من السلطات الجامعية 
 المختصة .

 عدم التزوير فى المستندات واألوراق الجامعية -12
 ضرورة معرفة مواعيد االمتحان ومدت  والقواعد المنظمة ل  -13
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 مساءلة الطالبنظام 
قانون تنظيم الجامعات حقوق الطالب وواجباتهم، ويوضح في المواد  يحدد

ــادة  ــادة  123مــن الم ــي الم ــي النحــو 129إل ، نظــام مســاءلة الطــالب عل
  التالي:

الطــالب المقيــدون والمنتسـبون والمــرخ  لهــم  –( 123مـادة ) ✓
بتاديــــة امتحــــان مــــن الخــــارج والمســــتمعون خاضــــعون للنظــــام 

 التاديبي المبين فيما بعد.
يعتبـــر مخاللـــة تاديبيـــة كـــل إخـــالل بـــالقوانين  –( 124مـــادة ) ✓

 واللوائح والتقاليد الجامعية علي األخ :
 األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية. -1
تعطيـــل الدراســـة أو التحـــريي عليـــ  أو االمتنـــا  المـــدبر عـــن  -2

حضـــور الـــدروس والمحاضـــرات واألعمـــال الجامعيـــة األخـــرى 
 التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

كــل فعــل يتنــافي مــ  الشــرف والكرامــة أو مخــل بحســن الســير  -3
 والسلود داخل الجامعة أو خارجها.

الـالزم لـ  وكـل غـش فـي كل إخالل بنظـام امتحـان أو الهـدوء  -4
 امتحان أو شرو  في .

كــل إتــالف للمنشــآت واألجهــزة أو المــواد أو الكتــب الجامعيــة  -5
 أو تبديدها.
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كــل تنظــيم للجمعيــات داخــل الجامعــة أو االشــتراد فيهــا بــدون  -6
 ترخي  سابق من السلطات الجامعية المختصة.

توزيــ  النشــرات أو إصــدار جرائــد حــائط بايــة صــورة بالكليــات  -7
مــــــ  توقيعــــــات بــــــدون تــــــرخي  ســــــابق مــــــن الســــــلطات أو ج

 المختصة.
االعتصام داخل المباني الجامعية أو االشـتراد فـي مظـاهرات  -8

 مخاللة للنظام العام أو اآلداب.
كــــل طالــــب يرتكــــب غشــــا فــــي امتحــــان أو  –( 125مــــادة ) ✓

شـروعا فيـ  ويضـبط فـي حالــة تلـبس يخرجـ  العميـد أو ينــوب 
عنـــ  مـــن لجنـــة االمتحـــان ويحـــرم مـــن دخـــول االمتحـــان فـــي 
بــــاقي المــــواد ويعتبــــر الطالــــب راســــب فــــي جميــــ  مــــواد هــــذا 

 االمتحان ويحال إلى مجلس التاديب.
مجلــس أمــا فــي األحــوال األخــرى فيبطــل االمتحــان بقــرار مــن 

التاديب او مجلس الكلية ويترتب عليـ  بطـالن الدرجـة العلميـة 
 إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

                              ثالثا  : اإلجراءات التأديبية :
                                                فى حالة إرتكاب الطالب سلوكا  غير سوى فإن  يتعري 

تخاذ اإلجراءات التاديبية المناسبة بحق   وتتراوة                                                            للمساءلة القانونية وا 
اءات بين وض  مالحظة دائمة فى سجل الطالب   ورسوب  تلد اإلجر 
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                                                                 فى المقرر   وفصل  من الجامعة نهائيا    وذلد وفقا  للنظم واللوائح 
المعمول بها فى قانون تنظيم الجامعات والئحت  التنليذية على النحو 

 التالى :
 اإلجراءات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف للقيم

 معية :واألعراف الجا
                                                       في حالة ارتكاب أية مخاللة للقيم واألعراف الجامعية ي حال 
                                                                 الطالب إلى التحقيق وتوق  علي  إحدى العقوبات التالية طبقا  للمادة 

 ( من الالئحة التنليذية لقانون تنظيم الجامعات :126)
 

                            .  التنبي  شلاهة أو كتابة -1

 اإلنذار. -2

     الحرمان من بعي الخدمات الطالبية .  -3

                                                       الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة ال تجاوز شهرا  . -4

                                     اللصل من الكلية لمدة ال تجاوز شهرا  . -5

 الحرمان من اإلمتحان فى مقرر أو أكثر . -6

وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة ال تجاوز  -7
 صل دراسي.شهرين أو لمدة ف

 إلغاء إمتحان الطالب فى مقررأو أكثر . -8

                                            اللصل من الكلية لمدة ال تجاوز فصال  دراسيا  .  -9
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 الحرمان من اإلمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر . -10

حرمان الطالب من القيد بالماجستير أوالدكتوراة لمدة فصل  -11
 دراسى أو أكثر .

 على فصل دراسى .اللصل من الكلية لمدة تزيد  -12

                                                        اللصل النهائى من الجامعة وي بلغ قراراللصل إلى الجامعـات  -13
األخرى ويترتب علي  عــدم صالحية الطالب للقيد أو التقدم إلى 

 اإلمتحانات فى جامعات جمهورية مصرالعربية .
ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التاديبية داخل  •

 ار إلي ولي أمر الطالب.الكلية ويجب إبالغ القر 
وتحلظ القرارات الصادرة بالعقوبات التاديبية عدا التنبي  الشلوع  •

 في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر باللصل  •

النهائي بعد مضي ثال  سنوات على األقل من تاريخ صدور 
 القرار.

تاديبيتين أو أكثر من العقوبات وال يجوز الجم  بين عقوبتين 
                                                              المنصو  عليها فى هذ  المادة  وال ي عاقب عن المخاللة الواحدة من 

المخالف بتكرار  أكثر من جهة تاديبية واحدة   وفي حالة قيام الطالب
ذات المخاللة التي سبق وأن عوقب باإلنذار عنها توق  علي  أيا من 

 العقوبات التالية حصرا لعقوبة اإلنذار.
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الطالبـــات المقيـــدات والمـــرخ  لهـــن بتاديـــة االمتحـــان مـــن الخـــارج  ▪
من الالئحة التنليذيـة لقـانون  123خاضعات للنظام التاديبي )مادة 

تنظـــيم الجامعـــات(. ويعتبـــر مخاللـــة تاديبيـــة كـــل إخـــالل بـــالقوانين 
مــــن الالئحـــــة التنليذيـــــة  124واللــــوائح والتقاليـــــد الجامعيــــة .)مـــــادة 

 ت(لقانون تنظيم الجامعا
 : العقوبات التأديبية ▪
 ملحوظة ❖
يجـــوز المعارضـــة فـــي القـــرار الصـــادر غيابيـــا مـــن مجلـــس التاديـــب  ▪

وذلــد فــي خــالل أســبو  مــن تــاريخ إعالنــ  للطالبــة أو ولــى أمرهــا 
ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن للطالبـة أو 

 ولى أمرها وتخلف الطالبة عن الحضور بغير عذر مقبول.
يجــــوز الــــتظلم إلــــى مجلــــس الجامعــــة مــــن القــــرار الصــــادر بإحــــدى  ▪

العقوبــات التاديبيــة وذلــد مــن خــالل خمســة عشــر يومــا مــن تــاريخ 
ــادة . إبالغهــا بــالقرار ــانون تنظــيم  129)م ــة لق مــن الالئحــة التنفيذي

 الجامعات(.
                                         ( :الهيئات الم ختصة بتوقيع العقوبات هى :127المادة )

  : واألساتذة المساعدوناألساتذة  -1
                                                              ولهم حق توقي  العقوبات األرب  األولى الم بينة فى المادة السابقة 
                                                           عما يق  من الط الب أثناء الدروس والمحاضرات واألنشطة الجامعية 

 المختللة .
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   : عميد الكلية-2
                                                              ول  توقي  العقوبات الثمانى األولى الم بينة فى المادة السابقة   

حدو  إضطرابات أو إخالل بالنظام يتسبب عن  أو وفى حالة 
يخشى من  عدم انتظام الدراسة أو اإلمتحان يكون لعميد 

                                                        توقي  جمي  العقوبات الم بينة فى المادة السابقة   على أن  الكلية 
                                                       ي عري األمر خالل اسبوعين من تاريخ توقي  العقوبة على مجلس 

من الجامعة   وعلى التاديب إذا كانت العقوبة باللصل النهائى 
رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلد من العقوبات   وذلد للنظر 

 فى تاييد العقوبة أو إلغائها أوتعديلها .
 : رئيس الجامعة-3

                                                               ول  توقي  جمي  العقوبات الم بينة فى المادة السابقة عدا العقوبة  
 األخيرة   وذلد بعد أخذ رأى عميد الكلية   ول  أن يمن  الطالب
                                                         الم حال إلى مجلس التاديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم 

                    الم حدد لم حاكمت  .
 : مجلس التأديب-4

 ول  توقي  جمي  العقوبات . ▪
ال توقــ  عقوبــة مــن العقوبــات الــواردة فــي البنــد -( 128المــادة ) -

( إال بعـــــد التحقيـــــق مـــــ  الطالـــــب 126الخـــــامس ومـــــا بعـــــد  مـــــن )
وســما  أقوالــ  فيمــا هــو منســوب إليــ  فــإذا لــم يحضــر فــي الموعــد 
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المحــدد للتحقيــق ســقط حقــ  فــي ســما  أقوالــ  ويتــولي التحقيــق مــن 
 ينتدب  عميد الكلية.

لعضــو هيئــة التــدريس المنتــدب للتحقيــق مــ  الطالــب ان ال يجــوز 
 يكون عضوا في مجلس التاديب.

القرارات التـي تصـدر مـن الهيئـات المختصـة  –( 129المادة ) ✓
 ( تكون نهائية.127بتوقي  العقوبات التاديبية وفقا للمادة )

ومــ  ذلــد تجــوز المعارضــة فــي القــرار الصــادر غيابيــا مــن مجلــس 
ل أسـبو  مــن تـاريخ إعالنــ  إلـي الطالــب أو التاديـب وذلــد فـي خــال

إلــي ولــي أمــر  ويعتبــر القــرار حضــوريا إذا كــان طلــب الحضــور قــد 
أعلــــن إلــــى شــــخ  الطالــــب أو ولــــي أمــــر  وتخلــــف الطالــــب عــــن 

 الحضور بغير عذر مقبول.

ويجوز للطالـب الـتظلم مـن قـرار مجلـس التاديـب بطلـب يقدمـ  إلـي 
تـاريخ إبالغـ  بـالقرار   رئيس الجامعة خالل خمسة عشر يوما مـن

ويعــري رئــيس الجامعــة مــا يقــدم إليــ  مــن تظلمــات علــي مجلــس 
 الجامعة للنظر في .
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 الحرمان من االمتحان :

                                                         كل طالب يرتكب غشا  فى امتحان أو شروعا  في  ويضبط فى حالة  ▪
                                                             تلب س ي خرج  العميد أو من ينوب عن  من لجنة االمتحان وي حرم من 

                                            قى المواد ويعتبر الطالب راسبا  في جمي  مواد دخول اإلمتحان فى با
                                     هذا االمتحان وي حال إلى مجلس التاديب

                                                            تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابيا  من مجلس التاديب وذلد  ▪
خالل اسبو  من تاريخ إعالن  إلى الطالب أو )ولى أمر ( ويعتبر 

لب                                                        القرار حضوريا  إذا كان طلب الحضور قد أ علن إلى شخ  الطا
 أو ولى أمر  أو تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .

ال يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تاديب الطالب إال  ▪
                                                        بطريق اإلستئناف وي رف  االستئناف بطلب كتابي يقدم إلى رئيس 
                                                         الجامعة خالل خمسة عشر يوما  من تاريخ إبالغ  بالقرار  وعلي  

لتاديب األعلى خالل خمسة عشر إبالغ هذا الطلب إلى مجلس ا
                                                       يوما    وفى جمي  األحوال ال يجوز الحكم بوقف تنليذ قرارات 
مجلس تاديب الطالب أو مجلس التاديب األعلى قبل اللصل فى 

 الموضو  .
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                                                   أوال  : السياسة المتبعة في مراعاة الكثافة العددية :

 عدالة توزيع الطالبات في المرحلة الدراسية الواحدة إلى
 .مجموعات

 : ا ليات المتبعة في مراعاة الكثافة العددية ▪
مراعـــاة تناســـب تقســـم طالبـــات اللرقـــة الواحـــدة إلـــى مجموعـــات مـــ   .1

عدد الطالبـات مـ  المسـئولين عـن تـدريس كـل مقـرر مـن المقـررات 
 .ةيالدراس

 .                                              توزي  الطالبات وفقا  للحروف األبجدية في التوزي  .2
 الربط بين موعد بدء اليوم الدراسي وظروف الطالبات المغتربات .3
 ق تاخر في بدء اليوم الدراسي 15 ـيسمح للطالبات المغتربات ب .4
فـــي حالـــة حـــدو  حادثـــة  فـــي إحـــدى الموصـــالت التـــي تنتقـــل بهـــا  .5

الطالبــة يــتم االتصــال بهيئــة النقــل للتاكــد مــن ســاعة حــدوثها وعــدم 
 .احتساب الطالبة غياب في هذا اليوم

 
 
 

 

 المتبعةالسياسات وا ليات 
 لكلية التربية الرياضية للبنات ـ جامعة اإلسكندرية 
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                                                            ثانيا  : السياسة المتبعة في دعم وتحفيز الطالبات المتعثرات :

  وتحفيز الطالبات المتعثرات في جميع المراحل الدراسيةدعم. 
 ا ليات المتبعة في دعم وتحفيز الطالبات المتعثرات ▪

متابعـــة الطالبـــات المتعثــــرات فـــي الكليـــة فــــي جميـــ  التخصصــــات  .1
 .بتحديد يوم ثابت كل أسبو  لمدة ساعتين

تشـــكيل فـــرق العمـــل مـــن األســـاتذة المتخصصـــين لرعايـــة الطالبـــات  .2
 .المتعثرات في اللترة المحددة

تحديــد الســاعات المكتبيــة الخاصــة باعضــاء هيئــ  التــدريس بجميــ   .3
 .األقسام العلمية لتوجي  ودعم الطالبات في المواد النظرية

القضــاء علــى ظـــاهرة الــدروس الخصوصــية ســـواء داخــل أو خـــارج  .4
 .الكلية
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                                             ثالثا  : السياسة المتبعة في الكتاب الجامعي :

 معي وتشجيع النشر العلمي المتميزاالرتقاء بجودة الكتاب الجا. 
 ا ليات المتبعة في الكتاب الجامعي : ▪
يحـــدد مجلـــس الكليـــة موعـــد فـــتح منلـــذ البيـــ  فـــي بدايـــة كـــل فصـــل  .1

 دراسي ويخص  موظف مسئول عن 
موافقـة مجلــس القســم علــى الكتــاب مــن حيــ  المحتــوى والتخصــ   .2

ـــة مشـــكلة مـــن أســـاتذة ومواكبتـــ  للتطـــورات  ـــة مـــن خـــالل لجن العلمي
 التخص 

 يحدد مجلس الكلية اللجنة المسئولة عن إدارة منلذ البي  .3
 تسعير الكتاب من حي  عدد المالزم من خالل اللجنة المختصة .4
 تحصيل جني  واحد من كل كتاب لخدمة العملية التعليمية .5
 .ال يجوز بي  الكتاب إال من خالل المنلذ .6
 .ئ  التدريس على التاليف الجماعيتشجي  أعضاء هي .7
 .حماية حقوق الملكية اللكرية .8
 .نشر الوعي باخالقيات المهنة .9

 .تطوير وتحدي  الكتاب الجامعي .10
 .وجود منلذ لبي  الكتاب الجامعي .11
 .عدم إجبار الطالبات على شراء الكتاب .12
تحديــد عــدد نســبة مــن الكتــب لتوزيعهــا علــى الطالبــات بعــد موافقــة  .13

 .للطالبات المتعثراتأصحابها 
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                                                رابعا  : السياسة المتبعة في ضعف حضور الطالبات :

  التــزام طالبــات الكليــة بالحضــور المنــتظم فــي المحاضــرات النظريــة
 والتطبيقية

 : ا ليات المتبعة في ضعف حضور الطالبات ▪
حضور الطالبات المحاضـرات النظريـة والعلميـة بنسـبة ال تقـل عـن  .1

 الساعات المقررة من كل مادة نظرية وعملية% من عدد 75
أخــذ غيــاب الطالبــات فــي المحاضــرات العمليــة والنظريــة بســجالت  .2

 موثق  باسماء الطالبات
% يتم إنذارها قبـل الوصـول 25الطالبة التي يزيد نسبة غيابها عن  .3

 .لهذ  النسبة
 .يتم توقي  الطالبات على كشوف الغياب والحضور .4
علـــيهم تقـــديم الشـــهادات الموثقـــة الرســـمية لرفـــ  الطالبـــات المرضـــى  .5

 .نسبة غيابها
يـــــة فـــــي األنشـــــطة الرياضـــــية ثقافيـــــة الطالبـــــات الالتـــــي تمـــــثلن الكل .6

 .ترويحية / جوال  / ...... يتم رف  غيابها في أيام التمثيل/
يـــتم إبـــالغ الطالبـــات اللاقـــدات نســـبة الحضـــور ويـــتم تـــوقيعهم بعـــدم  .7

 .النظريةدخول االمتحانات التطبيقية أو 
يـــتم اخـــذ موافقـــة مجلـــس الكليـــة بحرمـــان الطالبـــات فاقـــدات النســـبة  .8

 .التخاذ اإلجراءات الالزمة
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ــادة مــن أعضــاء                                                           خامســا  : السياســة المتبعــة فــي ســد العجــز أو الزي
 هيئه التدريس داخل وخارج الكلية :

 انتــداب أعضــاء هيئــه التــدريس ذو التخصــص الــدقيق لســد العجــز
 الكليةداخل وخارج 

 ا ليات المتبعة في انتدابات أعضاء هيئه التدريس : ▪
تحديد اللائي والنق  في تخصصات أعضاء هيئ  التدريس  .1

 .على مستوى القسم
                                                   االنتداب الخارجي ألعضاء هيئ  التدريس ذوى التخص  أوال   .2

من كليات جامع  اإلسكندرية وفى حالة عدم وجود التخص  
 .الجمهورية يسمح باع جامع  أخرى من جامعات

النتقاء أعضاء هيئ  التدريس المنتدبين من قبل  وض  مواصلات .3
 .القسم المرشح

 .ضرورة أخذ موافقة مجلس الكلية على المنتدبين .4
تشجي  االنتداب الخارجي ألعضاء هيئ  التدريس في كليات  .5

الجامعة المناظرة أو داخل الجامعة في التخصصات الغير 
 .متواجدة بالكلية

الخطط الخمسية لتعيين المعيدات لتعويي النق  في وض   .6
 .أعضاء هيئ  التدريس بالكلية

لتخصصـات                     قسـام بالكليـة وفقـا  /األ لكليـة يتم االنتداب على مسـتوى .7
 .المختللة والتي يحتاجها القسم العلمي
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 األقسام العلمية بالكلية

************ 

   

   
 أوال  : قسم المناهي وطرق تدريس التربية الرياضية •

 ثانيا : قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة •

 ثالثا : قسم اإلدارة الرياضية •

 رابعا : قسم الترويح •

 خامسا : العلوم الصحية •

 : قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية سادسا •

 
 

 

 

 تتكون الكلية من األقسام العلمية التالية : 
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تخــــريج معلمــــة تربيــــة رياضــــية متميــــزة ذات مســــتوى علمــــي عــــال وفقــــا 
جـــــراء البحـــــو  والدراســـــات العلميـــــة فـــــي مختلـــــف                                                              للمعـــــايير القياســـــية وا 
مجاالت التربية الرياضية المدرسية وذلد لخدمـة المجتمـ  وتنميـة البيئـة 

والمقـررات وتطـوير إمكانـات القسـم من خالل توصيف وتحدي  البـرامج 
المادية والبشرية   وبما يتمشى م  تلبية احتياجات سوق العمـل الحـالي 

 والمستقبلي .

 

ـــة واســـتخدام  ▪ ـــى تصـــميم الوســـائل التعليمي ـــادرات عل إعـــداد خريجـــات ق
 تكنولوجيا المعلومات في دعم وتحسين العملية التعليمية . 

 . علميا   بدنيا   مهاريا   نلسيا إعداد الخريجات الالئقات ▪
فـــي  إعـــداد خريجـــات يســـتطعن ترجمـــة متطلبـــات الوظيلـــة التدريســـية ▪

ـــــاج التعليمـــــي  ـــــة لالحتي صـــــورة معـــــارف ومهـــــارات واتجاهـــــات مطلوب
 المستقبلي في ضوء متطلبات التطوير والتغيرات المتوق  حدوثها  

 بناء استراتيجية مقترحة لتطوير المهارات التدريسية للطالبة المعلمة. ▪
  

 قسم المناهي وطرق تدريس التربية الرياضيةأهداف 

 قسم المناهي وطرق تدريس التربية الرياضيةرسالة 
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إعداد خريجات قادرات علي اللهـم العميـق والواسـ  لمحتـوى  ومبـادئ  ▪
التربية الرياضية مما يمكنهن من تصميم األنشـطة التعليميـة واإلدراد 

 الشامل ألهداف الدرس وبنيت  ومحتوا  . 
إعــداد خريجـــات قـــادرات علــى الـــتمكن مـــن البحــ  فـــي مجـــال المـــادة  ▪

التعليميـــة ومتابعـــة كـــل مـــا هـــو جديـــد وأحـــدا  التطـــورات فـــي مجـــال 
 التربية الرياضية . 

إعداد خريجات قادرات علي الربط والتكامل بين فـرو  أنشـطة التربيـة  ▪
 البدنية   وبين األنشطة التعليمية األخرى .

 

 
 

قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة قسم يقدم المتطلبـات التعليميـة 
إلعــــداد كــــوادر مــــن المــــدربات لســــد احتياجــــات ومتطلبــــات المؤسســــات 
التربوية المختللة من خالل مجموعـة مـن البـرامج والمقـررات التـي تمـنح 

  فــي حقــل التــدريب الرياضــي درجــة البكــالوريوس والماجســتير والــدكتورا
 وعلوم الحركة . 

وتهـــدف رســـالة القســـم إلـــى نشـــر وتطبيـــق وتطـــوير المعرفـــة إلعـــداد 
 الكوادر المهنية ذات المستوى العلمي عالي الجودة . 

 
 

 الرياضي وعلوم الحركة قسم التدريبرسالة 
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ـــدمها القســـم فـــي ضـــوء  ▪ ـــة التـــي يق توصـــيف وتطـــوير المقـــررات العلمي

 المعايير الدولية . 
تطوير الجوانب اإلبداعية لدى الطالبة من خـالل تقـديم منـاع تعليمـي  ▪

مــــرن يواكــــب ثــــورة المعلومــــات لتقــــديم خريجــــة قــــادرة علــــى المنافســــة 
 واالبتكار . 

ررات القســم بمتطلبــات ســوق العمــل مــن خــالل منــتج ربــط بــرامج ومقــ ▪
 تعليمي جيد . 

ــــق  ▪ ــــى اســــتغالل جميــــ  امكانــــات البيئــــة المحيطــــة فــــي خل التاكيــــد عل
 خريجات مؤهالت لخدمة المجتم  والتاثير في  . 

تحديـد احتياجــات القســم الماديــة والبشـرية لتطبيــق وتلعيــل نظــام توكيــد  ▪
 الجودة . 

ت فــي القســم للمســاعدة فــي إفــادة تحــدي  وتطــوير مصــادر المعلومــا ▪
 أعضاء هيئة التدريس كعنصر من عناصر العملية التعليمية .

  

 

 األهداف المحددة بالنسبة للعملية التعليمية
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يســــعى قســــم اإلدارة الرياضــــية للتحســــين المســــتمر فــــى تقــــديم 
خدمات أكاديمية متميـزة لطـالب مرحلتـي البكـالوريوس والدراسـات العليـا 
  وتاهيـــل وثقـــل العـــاملين فـــي مجـــال اإلدارة الرياضـــية   وخدمـــة البيئـــة 

المرتبطــــــة بمجــــــاالت  المحليــــــة العربيــــــة   ودراســــــة القضــــــايا الرياضــــــية
التخصــــ  داخــــل القســــم وفقــــا لألســــس العلميــــة والتربويــــة وبمــــا يحقــــق 
التلاعــل اإليجــابي مــ  الهيئــات والمؤسســات الحكوميــة واألهليــة العلميــة 
والرياضــية والشــبابية داخليــا وخارجيــا مــن خــالل أعضــاء هيئــة التــدريس 
ـــــزام ذاتـــــي بهـــــدف النهـــــوي بالرياضـــــة المصـــــري ـــــاءة والت ة ذو والء وكل

والعالميـــة أخـــذين فـــي االعتبـــار أن تركـــز هـــذ  الرســـالة علـــى الجوانـــب 
 التالية : 

فلسلة عمـل القسـم تتضـح فـي تقـديم خـدمات ذو جـودة وتميـز وليسـت  ▪
 بهدف تحقيق الربح . 

تجســـيد النظريـــات اإلداريـــة الحديثـــة فـــي تطبيـــق العملـــي بمـــا يتوافـــق  ▪
 وواق  سوق العمل . 

ة والوجدانيـــــة الحديثـــــة لشـــــحذ همـــــم تـــــدعيم القـــــيم الحضـــــارية والثقافيـــــ ▪
أعضــــاء هيئــــة التــــدريس بالقســــم ألداء أعمــــالهم بكلــــاءة وفعاليــــة ممــــا 

 يؤدى إلى اكتشاف المبتكرين والمبدعين منهم .
 

 اإلدارة الرياضية قسم رسالة 
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 :  إعداد خريج للعمل في مجاالت التربية البدنية والرياضية  -1
إعــداد إدارع رياضــي متميــز ذو خصــائ  معينــة تتمثــل فــي " القــدرة  .أ

علــي القيــام بمــا يتعلــق بــإدارة المؤسســات الرياضــية المختللــة   القــدرة 
اللرديـــــة والجماعيـــــة بمختلـــــف علـــــي إدارة مختلـــــف اللـــــرق الرياضـــــية 

مســتوياتها   القــدرة علــى القيــام بمختلــف النــواحي اإلعالميــة المتعلقــة 
بــــاإلدارع الرياضــــي   القــــدرة علــــى تطبيــــق أســــاليب االســــتثمار فــــي 
المؤسســات الرياضــية   واســتخدام مختلــف الوســائل التكنولوجيــة فيمــا 
دة يخــــــت  بـــــــاإلدارة واالتصــــــال والمعلومـــــــات   والقــــــدرة علـــــــى إجـــــــا

المصــــــطلحات اإلداريــــــة الرياضــــــية عربيــــــا وأجنبيــــــا   القــــــدرة علـــــــى 
 .لسلود المهني وتكوين فرق العملالمحافظة على ا

ـــــــدبلوم  .ب ـــــــة )ال  –إعـــــــداد طـــــــالب الدراســـــــات العليـــــــا بالمراحـــــــل اآلتي
كســـابهم القـــدرة  -الماجســـتير                                                      الـــدكتورا ( فـــى اإلدارة الرياضـــية علميـــا وا 

 على الدراسة والبح .
رسائل الماجستير والدكتورا  دراسة القضيا المتعلقة أن تتضمنم  .ج

 بمجال اإلدارة الرياضية والمجاالت األخرى المرتبطة بها.
 تاهيل وتثقيف العاملين فى مجال اإلدارة الرياضية. -2

 أهداف قسم اإلدارة الرياضية
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تنــــاول القضــــايا التــــى تحقــــق خدمــــة البيئــــة والمؤسســــات والهيئــــات  -3
 ة داخليا وخارجيا.الحكومية واألهلية العلمية والرياضية والشبابي

تقــديم الخــدمات العلميــة والنظريــة والتطبيقيــة بالتعــاون مــ  األقســام  -4
العلميــة األخــرى بالكليــة )لللرقــة الدراســية األولــى   شــعب التخصــ  

شـــــعبة التـــــدريب  –الثالثـــــة والرابعـــــة "شـــــعبة تعلـــــيم التربيـــــة الرياضـــــية 
 شعبة الترويح(. –الرياضى 

 

 
ــــــة للطالبــــــات  ــــــة وثقافي ــــــات تعليمي ــــــرويح متطلب ــــــدم قســــــم الت يق
والخريجات من خالل مجموعة من البرامج والمقررات التـي تمـنح درجـة 

 البكالوريوس والماجستير والدكتورا  في مجاالت األنشطة الترويحية 
وتهدف رسالة القسم إلى إعداد األخصـائي فـي مجـال التـرويح 

فـــة إلعـــداد الكـــوادر المهنيـــة لرائـــد وذلـــد مـــن خـــالل نشـــر وتطبيـــق المعر 
الترويح على المستوع النظرع والتطبيقي العلمي عالي الجودة بمقـاييس 

 علمية معترف بها في مجال المؤسسات الترويحية المختللة . 
 
 

 الترويح  قسم رسالة 
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 األهداف التعليمية لقسم الترويح : - 1
 إعداد خريجات الئقات علميا   بدنيا   مهاريا   نلسيا.  ▪
إعــداد خريجــات قــادرات علــي التخطــيط للبــرامج الترويحيــة مــن خــالل  ▪

 اإللمام بللسلة  وقت اللراغ والترويح.
والدراســة ومتابعـــة كـــل مـــا هـــو إعــداد خريجـــات قـــادرات علـــى البحـــ   ▪

 جديد في مجال الترويح بصلة عامة.
 البحث العلمي - 2
دعــــم وتحســــين البيئــــة التعليميــــة فــــي المجــــال الترويحــــي مــــن خــــالل  ▪

 دكتورا ( . –الدراسات العليا )الماجستير 
إعــداد خريجــات يســتطعن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فــي البحــ   ▪

جديــد فــي مجــال البحــو  العلميــة العلمــي واإلطــال  علــى كــل مــا هــو 
 والترويحية .

 خدمة المجتمع -3
 –إعداد خريجات قادرات علي التعامل مـ  اللئـات الخاصـة )معـاقين  ▪

 األطلال(.  –األحدا   –كبار السن 
 إدارة وتطوير المنشآت الترويحية لجمي  فئات المجتم  .  ▪

 الترويح أهداف قسم 
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ـــى االســـتراتيجيات اللعا ▪ ـــى التعـــرف عل ـــادرات عل ـــة إعـــداد خريجـــات ق ل
قامـة                                                                 التي تساعدهن علي المشاركة المؤثرة في المجتمعـات المهنيـة وا 
العالقــات المنتجــة مــ  الــزمالء وأوليــاء األمــور لــدعم المشــاركين فــي 

 البرامج الترويحية . 
إعــداد خريجــات قــدرات علــى اســتخدام مهــارات االتصــال اللعــال مــ   ▪

 المؤسسات الترويحية. 
 

 
ـــــات اإلعـــــداد  ـــــي عملي ـــــل دور  ف ـــــى تلعي تهـــــدف فلســـــلة القســـــم إل
والتطــــوير والتحــــدي  بالكليــــة وذلــــد مــــن خــــالل االشــــتراد مــــ  األقســــام 

 العلمية األخرى بالكلية فيما يلي: 
تحقيــق الهــدف مــن العمليــة التعليميــة فــي مرحلــة البكــالوريوس وجعلهــا  ▪

أن تواجــ  مســتمرة ومتتابعــة ومتكاملــة لتخــريج الطالبــة التــي تســتطي  
 التحديات وتحقيق االمتياز والمستوى المهني المطلوب .

ـــــب  ▪ ـــــة طال وضـــــ  الخطـــــط اإلســـــتراتيجية لتطـــــوير نظـــــم إعـــــداد وتنمي
دكتـــورا  ( وتحـــدي  األبحـــا   –ماجســـتير  –الدراســـات العليـــا) دبلـــوم 

( العلمــــي )البحــــ  العلمــــي التطبيقــــي العلميــــة والتوجــــ  نحــــو التطبيــــق
                                                       ودمجـــــ  دمجـــــا  تامـــــا  فـــــي العمليـــــات الشـــــاملة للتخطـــــيط االجتمـــــاعي 

 واالقتصاد القومي .

 الصحيةرسالة قسم العلوم 
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إعـــداد الكـــوادر البشـــرية وتـــوفير الـــدرجات العلميـــة بالقســـم مـــن أســـاتذة  ▪
ـــة والتربويـــة  ـــة الجوانـــب األكاديمي وأســـاتذة مســـاعدين ومدرســـين لتغطي

لمنــاع العلمـي الـذع يســمح بالمزيـد مــن بالقسـم ممـا يــؤدع إلـى سـيادة ا
 االبتكار والتجديد .

خدمــة البيئــة المحليــة عــن طريــق الــدور الحيــوع الــذع يقــوم بــ  القســم  ▪
ـــاءات  ـــدوات واللق ـــد بإقامـــة الن ـــوعي الصـــحي والبيئـــي وذل فـــي نشـــر ال
ـــة باالشـــتراد مـــ  الهيئـــات                                                              المســـتمرة وأيضـــا  إقامـــة المشـــروعات البيئي

يــــة لتحقيــــق التلاعــــل اإليجــــابي مــــ  هــــذ  المســــئولة األهليــــة والحكوم
 الهيئات .

 
 تتمثل أهداف القسم المنبثقة من األهداف العامة للكلية في ا تي:

القيـــام بمســـئولية إعـــداد وتـــدريس المقـــررات الدراســـية الخاصـــة بالقســـم  ▪
 : كما يلي

 مرحلة البكالوريوس : ❖
 ( .مقررات اإلعداد العام )المرحلة التمهيدية ▪
 ( .التخصصي )نظام الشعبات اإلعداد مقرر  ▪
دكتــوراه(  –ماجســتير  –مقــررات مرحلــة الدراســات العليــا )دبلــوم  ❖

 .تعاون مع األقسام العلمية األخرىبال

 العلوم الصحية أهداف قسم 
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إعـــــداد المتخصصـــــين فـــــي مجـــــاالت التربيـــــة الصـــــحية وفســـــيولوجيا  ▪
 الرياضة .

إجــراء األبحــا  والدراســات العلميــة المرتبطــة بتخصصــات القســم فــي  ▪
 التربية البدنية والرياضية .مختلف مجاالت 

ــــي مجــــاالت التخصــــ  المرتبطــــة بالقســــم  ▪ ــــة ف ــــديم المشــــورة العلمي تق
نتاج وفقا  إلستراتيجية علمية .                                                   والعمل كبيت خبرة وا 

االنلتــــاة علــــى التجــــارب والقضــــايا المرتبطــــة بمجــــاالت القســــم ســــواء  ▪
 كانت إقليمية أو عالمية وطرحها للنقد والتحليل العلمي .

 

 
 

قسم العلوم التربوية والنلسية واالجتماعيـة بكليـة التربيـة الرياضـية 
ماعيــــة للبنــــات قســــم علمــــي يقــــدم المتطلبــــات التربويــــة والنلســــية واالجت

مــن خـالل مجموعــة مــن المقــررات الدراســية لطالبـات الكليــة والخريجــات 
التــرويح  –التــدريب  –التعلــيم تخــدم التخصصــات األربــ  بالكليــة ) التــي
اإلدارة الرياضــية ( والتــي تمــنح درجــة الــدبلوم والماجســتير والــدكتورا   –

ـــــة والرياضـــــية  علـــــم الـــــنلس  ـــــي تخصصـــــات " أصـــــول التربيـــــة البدني ف
 .الرياضي  االجتما  الرياضي "

 سم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية رسالة ق
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ســـهم فـــي وتهـــدف رســـالة القســـم تطـــوير المعرفـــة العلميـــة التـــي ت 
إعــداد كــوادر مهنيــة ذات مســتوى علمــي عــالي الجــودة بمقــاييس علميــة 

ــــول لمشــــكالت    معتــــرف بهــــا  تســــهم يجــــاد حل ــــي تطــــوير المجتمــــ  وا                                         ف
 ويتحقق ذلك من خالل األهداف التالية : 

 أوال : األهداف التعليمية التربوية ❖
واالجتماعي لمعلم المشاركة في التاهيل واإلعداد التربوع والنلسي  ▪

 التربية الرياضية
العمل على تزويد المدرب الرياضي بالمتطلبات التربوية والنلسية  ▪

 واالجتماعية لمختلف األنشطة الرياضية .
                                                               إعداد الكوادر اللنية المؤهلة تربويا ونلسيا  واجتماعيا في مجاالت  ▪

 اإلدارة الرياضية والترويح والتعليم والتدريب .
الدراسية ذات الجودة العالية والتي تتناسب م   تقديم المقررات ▪

 التطورات الحديثة بالتخصصات الثال  بالقسم .
التاكيد على الساعات المكتبية لجمي  أعضاء هيئة التدريس بالقسم  ▪

 لدعم التواصل بين الطالبات والقسم .
                            ثانيا  : أهداف البحث العلمي ❖
بمــا يــتالئم مــ  تطــوير الخطــة البحثيــة للقســم فــي تخصصــات  الــثال   ▪

 القضايا والمشكالت المعاصرة في المجال الرياضي .
 إجراء البحو  المتميزة في تخصصات القسم الثال  . ▪
 االهتمام بتقديم األبحا  الجماعية في تخصصات القسم الثال  . ▪
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تشــــجي  األســــاتذة بالقســــم علــــى االســــتمرار فــــي العطــــاء فــــي البحــــ   ▪
فــــي مجــــال التربيــــة البدنيــــة  العلمــــي لالســــتلادة مــــن خبــــراتهم الواســــعة

 والرياضة .
التاكيد على أهمية األبحا  التطبيقية والنظرية في تخصصـات القسـم  ▪

 الثال  .
                            ثالثا  : أهداف خدمة المجتمع ❖
التعــرف علــى القضــايا والمشــكالت الملحــة فــي مجــال التربيــة البدنيــة  ▪

والرياضة والتي تندرج ضمن تخصصـات القسـم وتشخيصـها للتوصـل 
 حلول قابلة للتطبيق تسهم في تطوير المجتم  .إلى 

تقــديم المشــورة العلميــة للهيئــات الحكوميــة واألهليــة العاملــة فــي مجــال  ▪
                                                            التربية البدنية والرياضة بالمجتم  المدني داخليا  وخارجيا  .
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 نظام القبول بكلية التربية الرياضية

************ 
 49( رقم 2007لجامعات )على ما ورد بقانون تنظيم ا   ا  بناء

وباإلضافة إلى الئحت  التنليذية الصادرة بالقرار الجمهورع 1972لسنة
وما أدخل علي  من تعديالت بقرار رئيس 1975لسنة  809رقم 

 م .2002لسنة  219الجمهورية رقم 
 ( : 74مادة ) 

حيــ  يحــدد المجلــس األعلــى للجامعــات فــي نهايــة كــل عــام جــامعي  ▪
الس الجامعــات بعــد أخــذ رأع مجــالس الكليــات بنــاء علــى اقتــراة مجــ

المختللة عدد الطالب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلـون 
 في كل كلية من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 

مراعـــاة الشـــروط المؤهلـــة للقبـــول بكـــل كليـــة يحـــدد المجلـــس األعلـــى  ▪
ء جمهوريـة مصـر للجامعات عدد الطالب الذين يقبلون مـن غيـر أبنـا

العربية ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعلـيم العـالي ويكـون تحـويلهم 
 ونقل قيدهم بقرار من 

وفــي جميــ  األحــوال ال يجــوز أن يزيــد عــدد المقبــولين فــي كــل كليــة  ▪
% مــن عــدد الطــالب المقبــولين مــن أبنــاء جمهوريــة مصــر 10علــى 

 العربية .
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 إجراء اختبارات القبول                       أوال  : ال رر األساسي من  ❖
ـــــة  اجتيـــــاز الطالبـــــات الالتـــــي تتـــــوافر فـــــيهن عناصـــــر اللياقـــــة البدني
والرياضــــية والنلســــية والمعرفيــــة التــــي تمكــــنهن مــــن االســــتمرار فــــي 
الدراســــة بالكليــــة وتحقيــــق مســــتوى أفضــــل مــــن غيرهــــا للنجــــاة فــــي 

 حياتهن العملية مستقبال 
 بالكلية                               ثانيا  : الشروط العامة لاللتحاق  ❖
أن تكــون الطالبــة قــد اجتــازت امتحــان الثانويــة العامــة لهــذا العــام وال  ▪

تقبـــل الطالبـــات الحاصـــالت علـــى شـــهادة الثانويـــة العامـــة مـــن أعـــوام 
 سابقة .

الطالبــات المتقــدمات الختبــارات القــدرات الرياضــية تتوجــ  إلــى مكتــب  ▪
 التنســـيق بالمدينـــة الجامعيـــة بســـموحة ومعهـــا ) رقـــم الجلـــوس  صـــورة
شخصــية ( وذلــد للحصــول علــى بطاقــة اختبــارات القــدرات الرياضــية 

 التي تتم بالكلية .
بموجــب البطاقــة التــي تســلمتها الطالبــة مــن مكتــب التنســيق تحضــرها  ▪

إلــى اليــوم التــالي للكليــة ومعهــا صــورة شخصــية أخــرى لملــ  اســتمارة 
 اختبارات القدرات الرياضية والبدء في إجراء هذ  االختبارات .

كــــون الطالبــــة مســــتعدة الجتيــــاز المســــتوى المقــــرر فــــي القــــدرات أن ت ▪
 الرياضية التي تعقد لها لجان اختبارات الكلية .
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أن تتــــوافر فــــي الطالبــــة المتقدمــــة شــــروط اللياقــــة الطبيــــة والتــــي يــــتم  ▪
                                                             الكشــف عنهــا مبــدئيا  مثــل إجــراء االختبــارات الرياضــية بالكليــة وبعــد 

ة يـــتم الكشـــف الطبـــي عليهـــا نجاحهـــا فـــي اختبـــارات القـــدرات الرياضـــي
 بمستشلى طلبة جامعة اإلسكندرية . 

                                                         ترســل كشــوف باســماء الطالبــات الالئقــات رياضــيا  إلــى مكتــب تنســيق  ▪
                                                              القبـــول بالقـــاهرة والـــذع يحـــدد المقبـــوالت بالكليـــة طبقـــا  لسياســـة عامـــة 

انهــــا بخطــــاب رســــمي مــــن مكتــــب حيــــ  تخطــــر الطالبــــة علــــى عنو 
 .التنسيق

علـــــى  بطولـــــة رياضـــــية ) علـــــى مســـــتوى  تتقـــــدم الطالبـــــة الحاصـــــلة ▪
الجمهوريــة ( بالشــهادة الدالــة علــى ذلــد بشــرط أن تكــون معتمــدة مــن 
المجلس القومي للرياضة واتحاد اللعبـة واللجنـة األولمبيـة حيـ  يمكـن 

سم كحـد أدنـى )وتقـدم الشـهادة 155إعلاءها من شرط الطول المحدد 
ة منهــا ضــمن إلــى لجنــة الطــول والــوزن( لالطــال  عليهــا وحلــظ صــور 

 مستندات الطالبة .
تقدم الشـهادة األصـلية للحاصـالت علـى بطـوالت رياضـية إلـى مكتـب  ▪

تنســيق القبــول بالقــاهرة عنــد تحديــد الموعــد الخــا  بــذلد بعــد انتهــاء 
اختبـــــارات القـــــدرات الرياضـــــية بالكليـــــة بموعـــــد يحـــــدد  المكتـــــب ويـــــتم 

 اإلعالن عن  في الصحف الرسمية .
مــن قــانون تنظــيم الجامعــات والتــي تــن  علــى  (64)إضــافة المــادة  ▪

 الطالب ال يعتبر مقيدا إال بعد استيلاء أوراق  وسداد الرسوم المقررة.
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 خدمة التنسيق اإللكتروني
************ 

فـــي إطـــار منظومـــة الحكومـــة اإللكترونيـــة التـــي تـــدعمها الدولـــة 
التنســــــيق بجميــــــ  أجهزتهــــــا فقــــــد أتاحــــــت وزارة التعلــــــيم العــــــالي خدمــــــة 

اإللكترونـــــي للطـــــالب النـــــاجحين فـــــي امتحـــــان شـــــهادة الثانويـــــة العامـــــة 
وذلد عند الترشـيح للقبـول بالكليـات والمعاهـد فـي  2007المصرية عام 

بعــد إلغــاء نظــام التنســيق الــورقي   هــذا  2007/2008العــام الجــامعي 
ويعتمد نظام التنسيق االلكتروني على االستلادة مـن التطـور الهائـل فـي 

هــــــزة الحاســــــبات اآلليــــــة ونظــــــم المعلومــــــات واالتصــــــاالت وشــــــبكات أج
االنترنت حي  أن  في ظل هذا النظام يتقـدم الطالـب باوراقـ  إلـى الكليـة 
بعــد ترشــيح  للقبــول بهــا ولــيس قبــل الترشــيح كمــا كــان الحــال فــي نظــام 

 التنسيق الورقي .
 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية

************ 
 –اإلدارة  –التــدريب  –فــى التربيــة الرياضــية )التعلــيم  البكــالوريوس •

 الترويح(
 الدبلوم فى التربية الرياضية )فى أحد التخصصات ألقسام الكلية(. •
الماجســـتير فـــى التربيـــة الرياضـــية )فـــى أحـــد التخصصـــات العلميـــة  •

 ألقسام الكلية(.
الــــدكتورا  فــــى التربيــــة الرياضــــية )فــــى أحــــد التخصصــــات العلميــــة  •

 ألقسام الكلية(.
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 خطوات التسجيل للطالبات المستجدات ❖
 تتوج  الطالبة إلى قسم شئون الطالب .  ▪
 تعرف ما هي األوراق المطلوبة للتسجيل .  ▪
 الدمغات المطلوبة .  ▪
 توضيح كيلية الحصول على الزى الرياضي .  ▪
م ( وكـــذلد وقـــت  4  إلـــى 9بدايـــة اليـــوم الدراســـي مـــن الســـاعة )   ▪

 الراحة توقيت بداية ونهاية كل محاضرة .
 : الرسوم الدراسية ❖
 الرسوم الدراسية لكل فرقة دراسية .  ▪
 تكللة التحويل من والى الكليات المناظرة . ▪

 : نظام الدراسة ❖
درجـــــة تتبــــ  الكليــــة نظـــــام اللصــــلين الدراســـــيين ومــــدة الدراســـــة لنيــــل  ▪

فصـــول دراســـية ( ومـــدة كـــل  8البكـــالوريوس أربـــ  ســـنوات جامعيـــة ) 
 فصل دراسي خمسة عشر أسبوعا . 

 الدراسة في مرحلة البكالوريوس من مرحلتين على النحو التالي : ▪
: وهـى مرحلـة دراسـية عامـة للصـلين الدراسـيين   المرحلة التمهيديـة

المقــررات األساســية تمهيــدا األول والثــاني   تــدرس فيهــا الطالبــة 
 لاللتحاق بإحدى البرامج التخصصية األربعة الموضحة سابقا
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 : وهــــي مرحلــــة دراســــية تخصصــــية للصــــلين المرحلــــة التخصصــــية
ـــــــ   تـــــــدرس فيهـــــــا الطالبـــــــة المقـــــــررات  الدراســـــــيين الثالـــــــ  والراب

 التخصصية طبقا للبرامج الموضحة سابقا . 
 البطاقة الجامعية وأهميتها

لبطاقة الجامعية في دخول الحرم الجامعي وهي داخل الحرم تستخدم ا
الجامعي تعادل الرقم القومي خارج أسوار الجامعة، فهي بطاقة التعريف المعترف 
بها داخل الكلية، وتمثل أهمية كبيرة لحاجتك لها عند دخول الحرم الجامعي 

ات الكلية الكتب وحضور الدروس النظرية والعملية والتعامل مع إدار  واستعارة
المختلفة، فأحرص على حملها معك دائما وحافظ عليها من الضياع وأحفظ دائما 
الرقم المتضمن لهذه البطاقة ويسمى)رقم الطالب( ألنه سيطلب منك للتعريف 

سداد المصروفات ، ثم إجراء الكشف الطبي                                 بنفسك... وللحصول عليها عليك أوال  
                                                        يجب أن ت دى على دفعة واحدة قبل بدء الدراسة طبقا  للمادة  والتي الدراسية

 التيمن قانون تنظيم الجامعات. وهذه المصروفات تخصص للخدمات  271
 ت دى للطالب وهى:

 رسوم المكتبة. -2   لمختبرات وتأمين المعامل.   رسوم ا -1 

 الحوادث.رسوم التأمين ضد  -4      وم الخدمات الطبية.         رس -3

 الطالب. اتحادرسوم  -5
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 شروط توزيع الطالبات على البرامي في المرحلة التخصصية ❖
يــتم توزيــ  الطالبــات علــى البــرامج فــي المرحلــة التخصصــية وفقــا لمــا  ▪

يقرر  مجلس الكلية من ضوابط وبناء علـى مقترحـات مجلـس األقسـام 
 العلمية . 

يتم الملاضلة بين الطالبـات عنـد التوزيـ  طبقـا للمجمـو  الكلـى لسـنتي  ▪
المرحلــة التمهيديــة   ودرجــات المــواد المؤهلــة للبــرامج وترتيــب رغبــات 

اللتحــــاق بــــالبرامج األربــــ  المدونــــة باســــتمارة الرغبــــات التــــي تملؤهــــا ا
 الطالبة بعد انتهاء امتحانات اللصل الدراسي الثاني لللرقة الثانية . 

ويتم توزي  الطالبات على البرامج األربعة حسب النسب التي يحـددها  ▪
 مجلس الكلية وهي:

 
 
يمكن تحويل الطالبة مـن برنـامج إلـى برنـامج فـي خـالل مـدة أقصـاها  ▪

 يوم على أن يتم التبديل بين الطالبتان بشعبتين مختللتين . 15
ال يجــوز للطالبــة الراســبة فــي اللرقــة الثالثــة التحويــل مــن برنــامج إلــى  ▪

 برنامج .

50%َ

شعبةَتعليمَ

التربيةَ

َالرياضية

30%َ

التدريبَشعبةَ

َالرياضيى

10%َ

َالترويحشعبةَ

10%َ

اإلدارةَشعبةَ

َالرياضية
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الناجحـة أو الراســبة باللرقـة الرابعـة التحويـل إلــى أع ال يجـوز للطالبـة  ▪
 تخص  أخر .

يمكــن تحويــل الطالبــة مــن شــعبة إلــى شــعبة بنــاء علــى وجــود تقريــر  ▪
 طبي موثق مرفق ب  حالة الطالبة .

 

ـــى  ❖ ـــات عل ـــار الطالب ـــتم اختي الشـــروط العامـــة لكـــل قســـم التـــي ي
 أساسها للتخصص هي :

 الختيار حسب حصول يتم ا: شعبة تعليم التربية الرياضية
الطالبات على أعلى الدرجات في المواد المؤهلة للتخص  

 المناهج وطرق التدريس في المواد النظرية والتطبيقية .
 يتم اختيار الطالبات في شعب التدريب  : شعبة التدريب الرياضي

بشرط حصول الطالبات على أعلى الدرجات في المواد المؤهلة 
تكون الطالبة العبة أو مدربة وحاصلة للتخص   ويلضل  أن 

على شهادات تقدير أو جوائز تؤهلها لاللتحاق بالتخص  في 
 األنشطة المختللة .

 ويتم اختيار الطالبات بشرط حصول:  شعبة اإلدارة الرياضية 
الطالبات على أعلى الدرجات فى المواد المؤهلة للتخص  

  ويلضل الطالبات الحاصالت على دورات تدريبية
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  يتم اختيار الطالبات في شعبة الترويح بشرط :  شعبة الترويح
حصول الطالبة على أعلى الدرجات في المواد التخصصية 
التاهلية في المراحل التمهيدية وحصول الطالبة على دورات 

  تدريبية تخصصية في شعبة الترويح .
 

 البكالوريوسخطة الدراسة والمقررات التي تدرس في مرحلة 
************ 

توضــــح الجــــداول التاليــــة خطــــة الدراســــة والمقــــررات الدراســــية 
موزعة على اللرق الدراسية األربعة وعـدد سـاعات المحاضـرات النظريـة 
والتطبيقيــة األســبوعية ودرجــات أعمــال الســنة لللصــل الدراســي ودرجــات 

 .والشلهي ( االمتحان النهائي ) التحريرع والتطبيقي
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 " المرحلة التمهيدية "  الفرقة األولى                                             
  الفصل الدراسي األول 

الرقمَ

َالكودي
 اسمَالمقرر

عددَ

 الساعات

درجةَ

أعمالَ

 السنة

درجةَاالمتحانَ

 النهائى
الدرجة 
 النهائية

 ش ط ت ط ن

التربيـة مدخل أصول  06101
 البدنية والرياضية

2 - 20 70 - 10 100 

03102 
مقدمــــــة فــــــي اإلدارة 

 100 10 - 70 20 - 2 الرياضية 

 100 10 - 70 20 - 2 التشريح 05103

ـــنفس  06104 ـــم ال مـــدخل لعل
 100 10 - 70 20 - 2 الرياضي 

 100 10 - 70 20 - 2 الل ة األجنبية  06105

 100 - 10 70 20 1 1 حاسب آلى 01105

 أساسيات األنشطة الرياضية التطبيقية : 

 100 10 30 30 30 2 1 الجمباز اإليقاعي  01106

 100 10 30 30 30 2 1 التعبير الحركي 01107

 100 10 30 30 30 2 1 المبارزة  01108

مسابقات الميدان  01109
 100 10 30 30 30 2 1 والمضمار 

 100 10 30 30 30 2 1 اللياقة البدنية  02110

 100 10 30 30 30 2 1 كرة طائرة  01111

 1200 - - - - 13 17 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
  



 

 78 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

 " المرحلة التمهيدية "  الفرقة األولى                                             
  الفصل الدراسي الثاني 

الرقم 
 اسم المقرر الكودي

عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
 الدرجة النهائية النهائي

 ش ط ت ط ن

01112 
أساسيات طرق 

 100 10 - 70 20 - 2 تدريس 

 100 10 - 70 20 - 2 مدخل في الترويح  04113

 100 10 - 70 20 - 2 علم الحركة  02114

 100 10 - 70 20 - 2 القوام 05115

 100 10 - 70 20 - 2 الل ة األجنبية  06116

 (خارج المجمو ) 50 - - 40 10 - 2 حقوق اإلنسان 117

 100 - 30 40 30 1 1 حاسب آلى 01105

 أساسيات األنشطة الرياضية التطبيقية : 

 100 10 30 30 30 2 1 اإليقاع الحركي 01118

 100 10 30 30 30 2 1 كرة اليــد 01119

 100 10 30 30 30 2 1 هوكي 01120

 100 10 30 30 30 2 1 الرياضات المائية 01121

 100 10 30 30 30 2 1 الجمباز الفني 01122

 100 10 30 30 30 2 1 كرة الســــــلة 01123

 1250 - - - - 13 19 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي

  



 

 79 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

 " المرحلة التمهيدية "  الفرقة الثانية
  الفصل الدراسي األول 

الرقم 
 اسم المقرر الكودي

عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

 100 10 - 70 20 - 2 أساسيات المناهي 01201

 100 10 - 70 20 - 2 التدريب الرياضي 02202

 100 10 - 70 20 - 2 فسيولوجيا الرياضة  05203

 100 10 - 70 20 - 2 التربية الصحية  05204

مدخل االجتماع  06205
 100 10 - 70 20 - 2 الرياضي 

06206 
مناهي البحث 

 100 10 - 70 20 - 2 العلمي

 : التطبيقيةأساسيات األنشطة الرياضية  

 100 10 30 30 30 2 1 الجمباز الفني  01207

 100 10 30 30 30 2 1 كرة السلة  01208

 100 10 30 30 30 2 1 التنس 01209

 100 10 30 30 30 2 1 اللياقة البدنية  02210

 100 10 30 30 30 2 1 الرياضات المائية  01211

 100 10 30 30 30 2 1 كرة اليد 01212

 1200 - - - - 12 18 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
 



 

 80 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

َ"التمهيديةالمرحلةَ"َََالفرقةَالثانية

َ

َالفصلَالدراسيَالثاني

الرقمَ

َالكودي
 اسمَالمقرر

عددَ

 الساعات

درجةَ

أعمالَ

 السنة

درجةَاالمتحانَ

َيالنهائ
الدرجةَ

 النهائية
 ش ط ت ط ن

01213َ
طرقَتدريسَالتربيةةَ

 الرياضية
2 - 20 70 - 10 100 

01214َ
اإلحصةةةا َوَالتطبيةةة َ

 فيَالتربيةَالرياضية
2 - 20 70 - 10 100 

 100 10 - 70 20 1 1 الرياضاتَالصحية05215ََ

06216َ
فلسةةةةةةةةةةفةَوتةةةةةةةةةةاري َ

 التربيةَالرياضيةَ
2 - 20 70 - 10 100 

04217َ
التةةةةةةةةةةةةةرويحَفةةةةةةةةةةةةةيَ

 المؤسساتَ
2 - 20 70 - 10 100 

05218َ
اإلصةةةاباتَالرياضةةةيةَ

 واإلسعافات
1 1 20 70 - 10 100 

 :َالتطبيقيةأساسياتَاألنشطةَالرياضيةََ

 100 10 30 30 30 2 1 التعبيرَالحركي01219َ

 100 10 30 30 30 2 1 الكرةَالطائرة01220ََ

01221َ
مسةةةةةةابقاتَالميةةةةةةدانَ

 والمضمار
1 4 30 30 30 10 100 

 100 10 30 30 30 2 1 تنسَالطاولة01222ََ

 100 10 30 30 30 2 1 الجمبازَاإليقاعي01223َََ

01224َ
رياضةةاتَالةةدفا َعةة َ

 النفسَ
1 2 30 30 30 10 100 

 1200 - - - - 16 16 المجمو َ

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
 
 
 

 



 

 81 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

 " شعبة تعليم التربية الرياضية"  الفرقة الثالثة
 الفصل الدراسي األول

الرقم 
 المقرراسم  الكودي

عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

01301 
مناهي التربية 

 100 10 - 70 20 - 2 الرياضية

 100 - 30 40 30 1 2 تكنولوجيا التعليم 01302

 100 - 30 40 30 1 1 التربية الحركية  01303

 100 10 - 70 20 - 2 اإلدارة المدرسية   03304

 مناهي وطرق تدريس األنشطة الرياضية التطبيقية : 

01305 
عرور التمرينات و ال
 100 10 30 30 30 2 1  رياضيةال

رياضات الدفاع عن  01306
 النفس

1 2 30 30 30 10 100 

 100 10 30 30 30 2 1 كرة سلة  01307

 100 10 30 30 30 2 1 تعبير حركي 01308

 100 10 30 30 30 2 1 الهوكي 01309

 مـــادة متصلـــة 4 - التدريب الميداني  01310

 900 - - - - 16 12 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي



 

 82 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

 
 " شعبة تعليم التربية الرياضية " الفرقة الثالثة

 الدراسي الثانيالفصل 

الرقم 
 اسم المقرر الكودي

درجة  عدد الساعات
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

 100 10 - 70 20 - 2 أساسيات التقويم  01311

06312 
سيكولوجية التعلم 

 100 10 - 70 20 - 2 الحركي 

03313 
القيادة اإلدارية 

في المجال 
 الرياضي 

2 - 20 70 - 10 100 

 100 10 - 70 20 - 2 التربية الصحية  05314

 مناهي وطرق تدريس األنشطة الرياضية التطبيقية : 

 100 10 30 30 30 2 1 الجمباز الفني 01315

 100 10 30 30 30 2 1 الكرة الطائرة  01316

01317 
الميدان مسابقات 
 100 10 30 30 30 2 1 والمضمار

 100 10 30 30 30 2 1 كرة اليد  01318

 100 10 30 30 30 2 1 رياضات مائية   01319

 - 100 4 - التدريب الميداني 01310
10
0 - 200 

 1100 - - - - 14 13 المجموع 

 شفهي ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش =
  



 

 83 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

 " شعبة تعليم التربية الرياضية "  الفرقة الرابعة
 الفصل الدراسي األول

الرقم 
 اسم المقرر الكودي

عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

01401 
تقويم طرق تدريس 

 100 10 - 70 20 - 2 التربية الرياضية

االختبار والقياس في  01402
 التربية الرياضية

1 1 30 40 30 - 100 

05403 
اإلصابات الرياضية 

 100 - 30 40 30 - 2 واإلسعافات 

 100 - 30 40 30 1 1 التربية الكشفية  04404

 100 10 - 70 20 - 2 اإلشراف والتوجيه  03405

 مناهي وطرق تدريس األنشطة الرياضية التطبيقية : 

 100 10 30 30 30 2 1 الكرة الطائرة 01406

 100 10 30 30 30 2 1 تنس الطاولة 01407

 100 10 30 30 30 2 1 كرة اليد 01408

 100 10 30 30 30 2 1 الجمباز الفني 01409

مسابقات الميدان  01410
 والمضمار

1 2 30 30 30 10 100 

 متصلـــةمـــادة  4 - التدريب الميداني 01411

 1000 - - - - 16 13 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
  



 

 84 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

 " شعبة تعليم التربية الرياضية "  الفرقة الرابعة
 الفصل الدراسي الثاني

الرقم 
 اسم المقرر الكودي

عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

االمتحان درجة 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

01412 
برامي التربية 

 100 10 - 70 20 - 2 الرياضية

06413 
التربية المقارنة ونظم 

 100 10 - 70 20 - 2 التعليم 

 100 10 - 70 20 - 2 العالقات العامة 03414

علم االجتماع  06415
 الرياضي

2 - 20 70 - 10 100 

 وطرق تدريس األنشطة الرياضية التطبيقية :مناهي  

 100 10 30 30 30 2 1 التعبير الحركي  01416

01417 
عرور التمرينات و ال
 100 10 30 30 30 2 1  رياضيةال

 100 10 30 30 30 2 1 التنس  01418

 100 10 30 30 30 2 1 كرة السلة  01419

 100 10 30 30 30 2 1 المبارزة  01420

 200 - 100 - 100 4 - التدريب الميداني  01411

 1100 - - - - 14 13 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي



 

 85 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

 " شعبة التدريب الرياضي "   الفرقة الثالثة
 الفصل الدراسي األول

 اسمَالمقررَالرقمَالكودي

عددَ

 الساعات

درجةَ

أعمالَ

 السنة

درجةَاالمتحانَ

 النهائي
الدرجةَ

 النهائية
 ش ط ت ط ن

02321َ
تكنولوجيةةةةةةةةةاَالتةةةةةةةةةدريبَ

 الرياضيَ
2 1 30 40 30 - 100 

1-02322ََ

َإلى

24-02322َ

نظريةةةةةةةاتَوتطبيقةةةةةةةاتَ

تةةةةةةةةةةةةةدريبَالنشةةةةةةةةةةةةةاطَ

 الرياضيَالتخصصي

4 6 60 60 60 20 200 

02323َ
التحليلَالحركيَلألنشةطةَ

 الرياضيةَ
2 1 20 70 - 10 100 

02324َ
تخطةةةيرَبةةةرامرَالتةةةدريبَ

 الرياضيَ
2 - 20 70 - 10 100 

 100 - 30 40 30 1 2 التدليك05325ََ

 50 10 20 - 20 2 - التدريبَالميدانيَالداخلي02326َ

02327َ
اللياقةةةةةةةةةةةةةةةةةَالبدنيةةةةةةةةةةةةةةةةةَ

 التخصصية
- 2 20 - 20 10 50 

02328َ
التةةةةةةةةةةةدريبَالميةةةةةةةةةةةةدانيَ

 الخارجيَ
 مـــادةَمتصلـــة 4 -

َ
 700 - - - - 17 12 المجمو 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
 

  : ( طائـرة  4( سلــة  )3( جمبـاز إيقاعى  )2( جمبـاز فنى  )1)األنشطة التخصصية
( مسابقات ميدان 10( تنس طاولة   )9تنـس  )( 8( هوكـى )7( قــدم  )6( يــد  )5)

( غطس  15( بالية مائي )14( شـرا   )13( تجديف  )12( سباحة  )11ومضمار  )
( ســالة  21( كونغ فو )20( تايكوندوا  )19( كاراتية  )18( جودو  )17( كرة ماء  )16)
 ( قوس وسهم24( رماية )23( رف  أثقال  )22)



 

 86 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

 " شعبة التدريب الرياضي "   الفرقة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني

 اسمَالمقررَالرقمَالكودي

عددَ

 الساعات
درجةَ

أعمالَ

 السنة

درجةَاالمتحانَ

الدرجةَ النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

 100 10 - 70 20 - 2 التدريبَالرياضي02329ََ

02330َ
التحليةةةةةلَالميكةةةةةانيكيَ

 لألنشطةَالرياضيةَ
2 1 20 70 - 10 100 

َإلى1-02331َ

24-02331َ

نظريةةةةةةةاتَوتطبيقةةةةةةةةاتَ

تدريبَالنشاطَالرياضيَ

 التخصصيَ

4 6 60 60 60 20 200 

03332َ
القيةةةادةَاإلداريةةةةَفةةةيَ

 المجالَالرياضي
2 - 20 70 - 10 100 

 100 10 - 70 20 - 2 فسيولوجياَالرياضة05333ََ

06334َ
سةةيكولوجيةَالتةةدريبَ

 الرياضي
2 - 20 70 - 10 100 

02335َ
تقويمَبرامرَالتةدريبَ

 الرياضيَ
2 - 20 70 - 10 100 

02336َ
التةةةةةةةدريبَالميةةةةةةةدانيَ

 الداخليَ
- 2 20 - 20 10 50 

02337َ
اللياقةةةةةةةةةةةةَالبدنيةةةةةةةةةةةةَ

 التخصصيةَ
- 2 20 - 20 10 50 

02328َ
التةةةةةةةدريبَالميةةةةةةةدانيَ

 الخارجي
- 4 50 - 50 - 100 

 1000 - - - - 15 16 المجمو َ

 تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهين = نظري             ط = 
 

 

  : ( قــدم  6( يــد  )5( طائـرة  )4( سلــة  )3( جمبـاز إيقاعى  )2( جمبـاز فنى  )1)األنشطة التخصصية
( 13( تجديف  )12( سباحة  )11( مسابقات ميدان ومضمار  )10( تنس طاولة   )9( تنـس  )8( هوكـى )7)

( كونغ 20) ( تايكوندوا 19( كاراتية  )18( جودو  )17( كرة ماء  )16( غطس  )15( بالية مائي )14شـرا   )
 ( قوس وسهم24( رماية )23( رف  أثقال  )22( ســالة  )21فو )



 

 87 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

َ"َشعبةَالتدريبَالرياضيَ"َََالفرقةَالرابعة

َالفصلَالدراسيَاألول

 اسمَالمقررَالرقمَالكودي

عددَ

 الساعات

درجةَ

أعمالَ

 السنة

درجةَاالمتحانَ

 النهائي
الدرجةَ

 النهائية
 ش ط ت ط ن

َإلى1-02421َ

24-02421َ

البدنيَوالمهاريَاإلعدادَ

والخططةةةةةةةةةةيَللنشةةةةةةةةةةاطَ

 الرياضيَالتخصصيَ*

2 -َ20 70 - 10 100 

َإلى1-02422َ

24-02422َ

نظريةةةةةةةةةاتَوتطبيقةةةةةةةةةاتَ

تةةدريبَالنشةةاطَالرياضةةيَ

 التخصصيََ

4 6 60 60 60 20 200 

 100 10 - 70 20 - 2 التغذيةَللرياضيي 05423ََ

05424َ
اإلصةةةةةاباتَالرياضةةةةةيةَ

 واإلسعافاتَ
1 1 30 40 30 - 100 

06425َ
سيكولوجيةَالمنافساتَ

 َالرياضية
2 - 20 70 - 10 100 

02426َ
تخطيرَبرامرَالتةدريبَ

 الرياضيَ
2 - 20 70 - 10 100 

02427َ
التةةةةةةةةدريبَالميةةةةةةةةدانيَ

 الداخليَ
 مـــادةَمتصلـــة 4 -

02428َ
التةةةةةةةةدريبَالميةةةةةةةةدانيَ

 الخارجيَ
 مـــادةَمتصلـــة 4 -

َ
 700 - - - - 15 13 المجمو 

 ش = شفهي     تطبيقي            ت = تحريري   ن = نظري             ط = 
 

   : ـــة  )3( جمبـــاز إيقــاعى  )2( جمبـــاز فنــى  )1)األنشــطة التخصصــية ( طائـــرة  4( سلـ
( مســـــابقات ميـــــدان 10( تـــــنس طاولــــة   )9( تنــــــس  )8( هوكـــــى )7( قـــــــدم  )6( يــــــد  )5)

( غطــــس  15( باليــــة مــــائي )14( شـــــرا   )13)( تجــــديف  12( ســــباحة  )11ومضــــمار  )
( ســـالة  21( كونـغ فـو )20( تايكونـدوا  )19( كاراتية  )18( جودو  )17( كرة ماء  )16)
 ( قوس وسهم24( رماية )23( رف  أثقال  )22)

 



 

 88 اإلسكندريةَجامعةََ-دليلَالطالبةَبكليةَالتربيةَالرياضيةَللبناتَ

َ"َشعبةَالتدريبَالرياضيَ"َََالفرقةَالرابعة

َالفصلَالدراسيَالثاني

الرقمَ

َالكودي
 اسمَالمقرر

عددَ

 الساعات

درجةَ

أعمالَ

 السنة

درجةَاالمتحانَ

 النهائي
الدرجةَ

 النهائية
 ش ط ت ط ن

1-02429َ

َإلى

24-02429َ

نظريةةاتَوتطبيقةةاتَالنشةةاطَ

 الرياضيَالتخصصيَ
4 6 60 60 60 20 200 

05430َ
المنشةةةةطاتَفةةةةيَالمجةةةةالَ

 الرياضي
2 - 20 70 - 10 100 

 100 10 - 70 20 - 2 فسيولوجياَالرياضة05431َ

 100 10 - 70 20 - 2 التأهيلَالرياضي05432َ

 100 10 - 70 20 - 2 علمَاالجتما َالرياضي06433َ

06434َ
تطبيقاتَفةىَسةيكولوجيةَ

 َالتدريبَوالمنافسات
2 - 20 70 - 10 100 

02427َ
التةةةةةةةةةةةدريبَالميةةةةةةةةةةةدانيَ

 الداخلي
- 4 50 - 50 - 100 

02428َ
التةةةةةةةةةةةدريبَالميةةةةةةةةةةةدانيَ

 الخارجي
- 4 50 - 50 - 100 

 900 - - - - 14 14 المجمو َ

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
 

  : ( يـــد  5( طائــرة  )4( سلـــة  )3( جمبــاز إيقـاعى  )2( جمبــاز فنـى  )1)* األنشطة التخصصـية
( سـباحة  11( مسـابقات ميـدان ومضـمار  )10( تـنس طاولـة   )9( تنـس  )8( هوكـى )7( قــدم  )6)
( 18( جــودو  )17( كــرة مــاء  )16( غطــس  )15( باليــة مــائي )14( شـــرا   )13( تجــديف  )12)

ـــالة  )21( كونــغ فــو )20( تايكونــدوا  )19كاراتيــة  ) ( قــوس 24( رمايــة )23( رفــ  أثقــال  )22( سـ
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َ"َشعبةَاإلدارةَ"َََالفرقةَالثالثة

ََالفصلَالدراسيَاألولَ

الرقم 
 الكودي

 اسم المقرر
عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

اإلعالم في المجال  03341
 100 10 - 70 20 - 2 الرياضي 

03342 
اإلمكانات في القطاعات 

 100 10 - 70 20 - 2 الرياضية 

إدارة الم سسات  03343
 الرياضية 

2 - 20 70 - 10 100 

06344 
سيكولوجية القيادة 

 100 10 - 70 20 - 2 والجماعات الرياضية 

03345 
تكنولوجيا اإلدارة 

والمعلومات في التربية 
 البدنية والرياضية 

4 - 20 70 - 10 100 

دارة األنشطة الرياضية :                                  تنظيم وا 

 100 10 30 30 30 4 1 الرياضات المائية  03346

 50 10 15 15 10 2 1 الهوكي  03347

 50 10 15 15 10 2 1 السالح 03348

 مـــادة متصلـــة 4 - التدريب الميداني 03349

 700 - - - - 12 15 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
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 " شعبة اإلدارة "   الفرقة الثالثة
 الفصل الدراسي الثاني

الرقم 
 الكودي

 اسم المقرر
عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

ـــــــي المجـــــــال  03350 ـــــــد ف النق
 100 10 - 70 20 - 2 الرياضي 

 100 10 - 70 20 - 2 التخطيط الرياضي  03351

القيـــــادة اإلداريـــــة فـــــي  03352
 100 10 - 70 20 - 2 المجال الرياضي 

03353 
فــى  الســلوك التنظيمــي
 100 10 - 70 20 - 2 المجال الرياضى

الصــــحة النفســــية فــــي  06354
 100 10 - 70 20 - 2 المجال الرياضي

دارة األنشطة الرياضية :                                  تنظيم وا 

 50 10 15 15 10 2 1 كرة اليد  03355

 100 10 30 30 30 4 1 الجمباز اإليقاعي  03356

 50 10 15 15 10 2 1 تنس الطاولة  03357

 200 - 100 - 100 4 - التدريب الميداني  03349

إدارة اقتصـــــــــــــــــــــاديات  03358
 الرياضة 

2 - 20 70 - 10 100 

 1000 - - - - 12 15 المجموع 

 تحريري         ش = شفهين = نظري             ط = تطبيقي            ت = 
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 " شعبة اإلدارة "   الفرقة الرابعة
  الفصل الدراسي األول 

الرقم 
 الكودي

 اسم المقرر
عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

03441 
القــــــــــــوانين واللـــــــــــــوائح 
التنظيميــة واإلداريــة فــي 

 الرياضيالمجال 
2 - 20 70 - 10 100 

03442 
فى  والتوجيه اإلشراف

 100 10 - 70 20 - 2 المجال الرياضى

 100 10 - 70 20 - 2 التنمية اإلدارية  03443

06444 
سيكولوجية القيادة 

 100 10 - 70 20 - 2 والجماعات الرياضية 

دارة األنشطة الرياضية التطبيقية :                                            تنظيم وا 

 100 10 30 30 30 4 1 الجمباز الفني  03445

 50 10 15 15 10 2 1 كرة السلة  03446

ـــــدفاع عـــــن  03447 رياضـــــات ال
 50 10 15 15 10 2 1 النفس

 مـــادة متصلـــة 4 - التدريب الميداني 03448

03449 
إدارة الموارد البشرية في 
التربيــــــــــــــــة البدنيــــــــــــــــة 

 والرياضية 
4 - 20 70 - 10 100 

 700 - - - - 12 15 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
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 " شعبة اإلدارة "   الفرقة الرابعة
  الفصل الدراسي الثاني 

الرقم 
 الكودي

 المقرراسم 
عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

 100 10 - 70 20 - 2 علم االجتماع الرياضي 06450

فى  العالقات العامة 03451
 100 10 - 70 20 - 2  المجال الرياضى

03452 
إدارة األعمال في المجال 

 100 10 - 70 20 - 2 الرياضي 

دارة األنشطة الرياضية التطبيقية :                                            تنظيم وا 

 50 10 15 15 10 2 1 التنس 03453

 50 10 15 15 10 2 1 الكرة الطائرة  03454

مسابقات الميدان  03455
 100 10 30 30 30 4 1 والمضمار 

 200 - 100 - 100 4 - التدريب الميداني 03448

التطوير التنظيمي في  03456
 الم سسات الرياضية 

2 - 20 70 - 10 100 

 800 - - - - 12 11 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
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 " شعبة الترويح "   الفرقة الثالثة
  الفصل الدراسي األول 

الرقم 
 اسم المقرر الكودي

عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

 100 10 - 70 20 - 2 البرامي الترويحية 04361

 100 10 - 70 20 - 2 فلسفة وقت الفراغ 04362

 100 10 - 70 20 - 2 إدارة المعسكرات  04363

04364 
الصحة النفسية في 
 100 10 - 70 20 - 2 المجال الرياضي 

 البرامي الترويحية لألنشطة الرياضية التطبيقية : 

 100 10 30 30 30 2 1 الرياضات المائية  04365

 100 10 30 30 30 2 1 كرة السلة  04366

 100 10 30 30 30 2 1 التعبير الحركي  04367

مسابقات الميدان  04368
 100 10 30 30 30 2 1 والمضمار

 مـــادة متصلـــة 4 - التدريب الميداني 04369

 800 - - - - 12 12 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
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 " شعبة الترويح "   الفرقة الثالثة
  الفصل الدراسي الثاني 

الرقم 
 اسم المقرر الكودي

عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

 100 10 - 70 20 - 2 التربية الصحية 05370

 100 10 - 70 20 - 2 التربية الترويحية  04371

 100 10 - 70 20 - 2 تربية الخالء 04372

 100 10 - 70 20 - 2 الترويحالريادة في  04373

 البرامي الترويحية لألنشطة الرياضية التطبيقية : 

 100 10 30 30 30 2 1 الكرة الطائرة  04374

 100 10 30 30 30 2 1 التمرينات  04375

 100 10 30 30 30 2 1 كرة اليد  04376

 100 10 30 30 30 2 1 العاب ترويحية  04377

 100 - 50 - 50 4 - تدريب ميداني داخلي  04378

 100 - 50 - 50 4 - تدريب ميداني خارجي 04369

 1000 - - - - 16 12 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
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 " شعبة الترويح "   الفرقة الرابعة
  الفصل الدراسي األول 

الرقم 
 اسم المقرر الكودي

عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائي

 النهائية
 ش ط ت ط ن

 100 10 - 70 20 - 2 اإلشراف والتوجيه 03461

اإلصابات الرياضية  05462
 واإلسعافات

2 - 30 40 30 - 100 

 100 10 - 70 20 - 2 الترويح وخدمة الجماعه 04463

 100 - 30 40 30 2 2 التربية الكشفية 04464

 البرامي الترويحية لألنشطة الرياضية التطبيقية : 

 100 10 30 30 30 2 1 الكرة الطائرة 04465

 100 10 30 30 30 2 1 التعبير الحركي 04466

 100 10 30 30 30 2 1 ألعاب مضرب 04467

 متصلـــةمـــادة  4 - تدريب ميداني داخلي 04468

 مـــادة متصلـــة 4 - التدريب الميداني 04469

 700 - - - - 16 11 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
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 " شعبة الترويح "   الفرقة الرابعة
  الفصل الدراسي الثاني 

الرقم 
 اسم المقرر الكودي

عدد 
 الساعات

درجة 
أعمال 
 السنة

درجة االمتحان 
الدرجة  النهائى

 النهائية
 ش ط ت ط ن

 100 10 - 70 20 - 2 العالقات العامة 03470

إدارة الم سسات  04471
 100 10 - 70 20 - 2 الترويحية

 100 10 - 70 20 - 2 السياحه الترويحية 04472

سيكولوجية القيادة  06473
 100 10 - 70 20 - 2 والجماعات الرياضية 

 100 10 - 70 20 - 2 الترويح للخواص 04474

 البرامي الترويحية لألنشطة الرياضية التطبيقية : 

 100 10 30 30 30 2 1 الرياضات المائية 04475

 100 10 30 30 30 2 1 تمرينات  04476

 100 10 30 30 30 2 1 كرة السلــــة 04477

رياضات الدفاع عن  04478
 100 10 30 30 30 2 1 النفس

 100 - 50 - 50 4 - تدريب ميدانى داخلى 04468

 100 - 50 - 50 4 - تدريب ميدانى خارجى 04469

 1100 - - - - 16 14 المجموع 

 ن = نظري             ط = تطبيقي            ت = تحريري         ش = شفهي
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 آلية التظلمات
*********** 

تقدم الطالبة بطلب للسـيد األسـتاذ الـدكتور عميـد الكليـة متضـمنا  .1
رغبتهــا فـــي مراجعـــة درجـــات التحريـــرع لهـــذا المقـــرر الـــذع تقـــوم 
سيادتها بإحالت  إلى السيد األستاذ الـدكتور  وكيـل الكليـة لشـئون 
ة التعلـــيم والطـــالب التخـــاذ الـــالزم والتـــي تقـــوم بـــدورها إلـــى إحالـــ

 الطلب لألستاذ الدكتور رئيس الكنترول المخت  . 
يقــوم األســتاذ الــدكتور رئــيس الكنتــرول المخــت  ببحــ  الطلــب  .2

 والتاكد من درجات الطالبة ومراجعتها . 
فـــي حــــالة وجــــود اخـــتالف فـــي درجــــات الطالبـــة يقـــوم الكنتـــرول  .3

 باستدعاء األستاذ الدكتور رئيس القسم التاب  ل  هذا المقرر . 
م األســتاذ الــدكتور رئــيس القســم مــ  األســتاذ الــدكتور رئــيس يقــو  .4

الكنتـــرول المخـــت  بمراجعــــة درجـــات كـــل ســــؤال مـــن إجابــــات 
الطالبــة و مقارنتهــا بالدرجــة المدونــة لهــذا الســؤال و يقــوم القســم 
ــــى  ــــة و يعــــري عل المخــــت  بإعــــداد تقريــــر نهــــائي لهــــذ  الحال

طــالب والـــذع األســتاذ الــدكتور وكيــل الكليـــة لشــئون التعلــيم و ال
يقــوم بــدور  بعــري التقريــر علــى األســتاذ الــدكتور عميــدة الكليــة 

خطار الطالبـة بالنتيجــة النهائيــة .                                                          إلحـاطـة سيادتها وا 
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 التدريب الميداني
*********** 

يحـــدد مجلـــس الكليـــة بنـــاء علـــى طلـــب مجـــالس األقســـام المختصـــة  ▪
نظـــام التـــدريب الميـــداني للطالبـــة طبقـــا لمـــا هـــو موضـــح فـــي حـــدود 

 خطة الدراسة 
يعتبــــر التــــدريب الميــــداني مــــادة متصــــلة يــــتم امتحانهــــا فــــي نهايــــة  ▪

 اللصل الدراسي الثاني.
 يقوم قسم المناهج وطرق تـدريس التربيـة الرياضـية بتـدريب طالبـات ▪

 شعبة التعليم واإلشراف عليهن في المؤسسات التعليمية .
يقــوم قســم التــدريب الرياضــي وعلــوم الحركــة بتــدريب طالبــات شــعبة  ▪

التــدريب واإلشــراف علــيهن فــي التــدريب الــداخلي بالكليــة والتــدريب 
 الخارجي بالمؤسسات الرياضية المتخصصة .

ارة الرياضـية يقوم قسـم اإلدارة الرياضـية بتـدريب طالبـات شـعبة اإلد ▪
 واإلشراف عليهن في المؤسسات الرياضية المختللة .

يقوم قسم الترويح بتدريب طالبـات شـعبة التـرويح واإلشـراف علـيهن  ▪
 في المؤسسات الترويحية المتنوعة .
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 نسبة حضور المحاضرات
*********** 

يجب على الطالبة متابعة المحاضرات النظرية والتطبيقيـة علـى أال  ▪
 % من كل مقرر على حدة .75نسبة حضورها عن تقل 

ـــة مـــن  ▪ ـــب مجـــالس األقســـام المختصـــة تحـــرم الطالب ـــى طل وبنـــاء عل
التقدم لالمتحان النهائي فـي المقـررات التـي لـم تسـتوف فيهـا النسـبة 
المقــــررة للحضــــور . وفــــى هــــذ  الحالــــة تعتبــــر الطالبــــة راســــبة فــــي 

 المقررات التي تحرم من التقدم لالمتحان فيها .
ذا قــدمت الطالبــة عــذرا عــن عــدم حضــورها بحيــ  يقبلــ  مجلــس     وا   ▪

خــذ رأى لجنــة شــئون التعلــيم والطــالب فتعتبــر الطالبــة أالكليــة بعــد 
غائبـــة بعـــذر مقبـــول بحيـــ  ال تتعـــدى األعـــذار المرضـــية المقبولـــة 

 %.50نسبة 
 

 التقديرات لمرحلة البكالوريوس
*********** 

وفـــى   يقـــر نجـــاة الطالبـــة فـــي كـــل مقـــرر مـــن المقـــررات الدراســـية  ▪
 المجمو  الكلى للمقررات الدراسية بإحدى التقديرات التالية :
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% فــاكثر مــن النهايــة 85إذا حصــلت الطالبــة علــى  • : ممتاز
   العظمى

 

وأقــــل مــــن  % فــــاكثر75إذا حصــــلت الطالبــــة علــــى  • : جيد جدا
    من النهاية العظمى 85%

 

وأقــــل مــــن % فــــاكثر 65إذا حصــــلت الطالبــــة علــــى  • : جيد
   للدرجة من النهاية العظمى% 75

 

وأقــــل مــــن % فــــاكثر 50إذا حصــــلت الطالبــــة علــــى  • : قبولم
    من النهاية العظمى% 65

 : أما رسوب الطالبة باحدى التقديرين التاليين ▪
وأقــــل % فــــاكثر 30إذا حصــــلت الطالبــــة علــــى  • : ضعيف

   من النهاية العظمى% 50من 
 

% مـــن 30أقـــل مــن إذا حصــلت الطالبـــة علــى  • : ضعيف جدا
   النهاية العظمى للدرجة

تنقــل الطالبــة مــن اللرقــة المقيــدة بهــا إلــى اللرقــة األعلــى فــي خــالل  ▪
الدراســية أو المرحلــة الواحــدة إذا كانــت ناجحــة فــي جميــ  المقــررات 

راســبة فيمــا ال يزيــد عــن مــادتين مــن فرقتهــا أو فرقــة أدنــى ويكــون 
 النقل في دور يونيو سنويا .

للراســبات  اللرقــة النهائيــةيعقــد فــي شــهر نــوفمبر امتحانــا لطالبــات  ▪
ـــة مـــن دخـــول االمتحـــان  ـــد عـــن  مقـــررين وتحـــرم الطالب فيمـــا ال يزي
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التحريــرع إذا تخللــت عــن حضــور االمتحــان التطبيقــي أو الشــلهي 
% مـن الدرجـة العظمـى فـي 30وأن تحصل على األقل على نسبة 

 كل جزء.
ــداني ▪ ــدريب المي ــرر الت : طالبــات اللــرقتين الثالثــة أو الرابعــة إذا  مق

ـــداني حتـــى إذا كانـــت ناجحـــة فـــي جميـــ  رســـبت فـــي التـــدر  يب المي
 المقررات الدراسية األخرى وتبقى لالعادة في هذ  المادة فقط .

يقرر مجلس الكلية الضـوابط الخاصـة باالمتحـان التطبيقـي النهـائي  ▪
في التدريب الميداني لكـل شـعبة وذلـد فـي ضـوء إقترحـات مجـالس 

 األقسام المختصة .
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وهـذه  2008 /2007تم إنشاء هذه المكاتب في العام الجامعي 

 المكاتب هي : 

 : مكتب التدريب الميداني ❖

ويهــدف إلــى متابعــة الطالبــات فــي التــدريب الميــداني أثنــاء الدراســة  •
ووض  معايير لتقويم الطالبات بما يحقـق تكـافؤ اللـر  بيـنهن فـي 

ـــيم البـــرامج ال إدارة ( باإلضـــافة  –تـــرويح  –تـــدريب  –دراســـية ) تعل
 إلى معالجة المشاكل التي تظهر أثناء فترة التدريب الميداني.

 :مكتب الخريجات   ❖

ويهدف إلى تقديم المساعدة لطالبات الكلية بالشـعب المختللـة أثنـاء  •
األجازات الصيلية وبعد التخـرج بإيجـاد فـر  العمـل المناسـبة لهـن 

 تياجات سوق العمل . وفي ضوء اح
 

 : وحدة إدارة األزمات والكوارث ❖

وتهــدف إلــى نشــر ثقافــة إدارة األزمــات بــين أعضــاء هيئــة التــدريس  •
ومعــــاونيهم والعــــاملين وطالبــــات مرحلتــــي البكــــالوريوس والدراســــات 
لى جانب اتخاذ كافـة االحتياجـات واإلجـراءات التـي                                                                العليا بالكلية وا 

 من شانها تالفى وقو  األزمات . 

 مستحدثة لخدمة الطالبات ومتابعة الخريجاتلجان ومكاتب  ❖
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 : لجنة المتعثرات والمتميزات رياضيا ❖

ـــة   ويهـــدف إلـــي  • ـــدريس للمـــواد المختلل ـــادة ســـاعات التـــدريب والت زي
 والتعاون م  لجنة الم

تميــزات رياضـــيا لتحســـين مســتوى الطالبـــات المتعثـــرات   والمتابعـــة  •
الدائمــة لمعرفــة مــدى تقــدم مســتوى الطالبــات   والتعــاون والتواصــل 

 م  اللجان المختللة الخاصة بالطالبات .
  

 : مكتب شكاوى الطالبات ❖

اسة شكاوى الطالبات سـواء كانـت تعليميـة   اجتماعيـة ويخت  بدر  •
وغيرهـــــا والعمـــــل علـــــي حلهـــــا . ويوجـــــد صـــــندوق شـــــكاوى بالكليـــــة 
ـــــ  حتـــــى يمكـــــن إلدارة  تســـــتطي  الطالبـــــة أن تضـــــ  الشـــــكوى بداخل

 المكتب بحثها وتقديم الحلول المناسبة .
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 ة تلقى الشكاوىـــــــآلي

************ 
 تلقى الشكاوى : مكان 

 داخل إدارة الكلية وآخر بوحدة ضمان الجودة  –مكتب شكاوى الطالب 
 ) تحديد موعد تلقى الشكاوى : ) أيام + ساعات 

       ظهرا                     صباحا  حتى الساعة  من الساعة  : األحـد .1
       ظهرا                      صباحا  حتى الساعة   من الساعة : االثنين .2
       ظهرا   الساعة           صباحا  حتى  من الساعة  : الثالثاء .3
       ظهرا                    صباحا  حتى الساعة من الساعة  : األربعاء .4

 : تنبيهات هامة 

 لن يلتلت إلى الشكاوى مجهولة المصدر . .1
يراعـــى كتابـــة بيانـــات اتصـــال صـــاحب الشـــكوى ) رقـــم تليلـــون  .2

بريــد إلكترونــي ( وذلـد لســرعة التواصــل بــين اإلدارة  –أرضـى 
 وصاحب الشكوى .

ــ  إذا لــم يتيســر لصــاحب  .3 الشــكوى تقــديم شــكوا  بنلســ  يمكــن ل
وضــعها فــي أحــد الصــندوقين الموجــود فــي مــدخل مبنــى إدارة 

 الكلية أو في وحدة ضمان الجودة .
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يجب طمانـ  الطالـب علـى مـدى االهتمـام بشـكوا  والجديـة فـي  .4
 . احل مشكلته

يــــتم الــــرد علــــى الشــــكوى خــــالل أســــبوعان مــــن تــــاريخ تقــــديم  .5
 الشكوى 

يمكـــن لصـــاحب الشـــكوى اإلتصـــال باعضـــاء اللجنـــة الخاصـــة  .6
 –تليلـــون  -البريـــد االلكترونـــي ) بشـــكاوى االمتحانـــات علـــى :

 (فاكس
 يكـــون لـــدى الكليـــة نظـــام إدارع فـــي التعامـــل مـــ أن  الهـــدف :

  : يضمنشكاوى الطالبات  
 .سرية الشكوى .1
 .عدم تضرر الطالبة بسبب شكواها .2
 .سرعة البت في الشكوى .3

 الهيكل التنظيمي واالختصاصات : -أ

يــتم إنشــاء مكتــب بالكليــة لتلقــى شــكاوى الطالبــات يســمى " مكتــب  .1
شــكاوى الطـــالب بخصـــو  االمتحانـــات " ويقـــوم األســـتاذ الـــدكتور 
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بإدارتـ  ومعاونـة أعضـاء هيئـة 

  بـ :ويختص التدريس 
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الخاصـــــــة باالمتحانـــــــات  ناســـــــتقبال الطالبـــــــات لتســـــــجيل شـــــــكواه ▪
راءات التقـــدم لحلهـــا وكـــذلد متابعـــة اإلجـــراءات إلـــى إجـــ نوتـــوجيهه

                                   المتبعة للحل طبقا  للمخطط المرفق .
عمــل إحصــائية بنهايــة الســنة الدراســية عــن الشــكاوى بكــل قســم مــن  ▪

أقسام الكلية ورفعها إلى السيد وكيل الكلية لشئون التعلـيم والطـالب 
والخــدمات لالسترشــاد بهــا فــي تحســين نظــم أداء البــرامج التعليميــة 

 التابعة لها واالمتحانات .
إنشــاء ســجل لشــكاوى الطــالب ويــتم فيــ  تــدوين مضــمون الشــكاوى  .2

 وتاريخ استقبالها ومتابعة إجراءات حلها .
تشـــكيل لجنـــة معتمـــدة للتعامـــل مـــ  الشـــكاوى تســـمى " لجنـــة القســـم  .3

لشـــئون التعلـــيم والطـــالب واالمتحانـــات " تشـــكل مـــن رئـــيس اللجنـــة 
ممثـــل للبرنـــامج )منســـق البرنـــامج( وينضـــم وعضـــو هيئـــة تـــدريس و 

 إليها منسق المقرر ذو الصلة )أو منسقي المقررات(.
 :بـ وتختص هذه اللجنة 

اتخـــاذ اإلجــــراءات الالزمــــة لحــــل الشــــكاوى   علــــى أن يراعــــى فــــي  ▪
ـــة   أن يلـــوي  حـــاالت الحلـــول التـــي تتطلـــب موافقـــة مجلـــس الكلي

المشــكلة دون مجلــس القســم رئــيس اللجنــة فــي اتخــاذ إجــراءات حــل 
 االنتظار لموعد المجلس وذلد لسرعة البت في الشكاوى .

عمل إحصائية بشكاوى الطالبات كل قسم بنهاية كل فصل دراسـي  ▪
عـداد تقـريـر بما تم اتخـاذ  من إجـراءات لحلهـا  .                                                  وا 
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لـــى األســتاذ الـــدكتور ووكيـــل  ▪                                                          ورفعهمــا إلـــى مكتـــب شــكاوى الكليـــة وا 
ـــيم  والطـــالب لالسترشـــاد بهـــا فـــي وضـــ  الكليـــة الكليـــة لشـــئون التعل

لــنظم وسياســات تحســين أداء البــرامج التعليميــة التــي يقــدمها القســم 
 والخدمات التابعة لها .

إنشـــاء ســـجل شـــكاوى الطالبـــات ) ورقـــى والكترونـــي علـــى برنـــامج  .4
 اكسل ( بمكتب الشكاوى بإدارة الكلية ويخت  :

 بتدوين شكاوى الطالب ومتابعة إجراءات حلها  ▪
                                                      إعــالم الطالبــة بــالرد علــى شــكواها فــي خــالل خمســة عشــر يومــا  .  ▪

وفى الحاالت التي تتطلب موافقة مجلـس الكليـة يـتم إعـالم الطالـب 
بمقترة قرار حل المشكلة   ويـتم إعالمـ  بعـد إقـرار  واعتمـاد  . فـي 

ــــف مــــدة اإلعــــال ــــرة تتوق ــــة األخي ــــى الحال ــــة م عل ــــدم الطالب ســــرعة تق
 ة. وعليــــ  يجــــب أن تكـــــون مواعيــــد مجلــــس الكليــــة معلنـــــبشــــكواها
 من خالل مكتب رعاية الطالب . للطالبات

تشكيل لجنة معتمدة لمراجعة الشكاوى على مستوى الكليـة تسـمى "  .5
 faculty complaints review )لجنة الكلية لمراجعة الشكاوى "

panel) ليـة لشـئون التعلـيم والطـالب من األستاذ الـدكتور وكيـل الك
ــــين  ــــة وممثل وممثــــل مــــن كــــل قســــم مــــن األقســــام األكاديميــــة بالكلي

 : بــــ وتختص هذه اللجنةللطالب من إتحاد الطالب . 
معالجــة الشــكاوى التــي لــم يــتم اتخــاذ إجــراء فيهــا مــن قبــل " لجــان  ▪

 شئون التعليم والطالب باقسام الكلية " 
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توى الكليــــــة فــــــي ضــــــوء وكــــــذلد إعــــــداد تقريــــــر شــــــامل علــــــى مســــــ ▪
اإلحصــــــائيات الــــــواردة بســــــجل مكتــــــب شــــــكاوى الطــــــالب وســــــجل 
                                                             الشـكاوى باقســام الكليــة تمهيــدا  لرفعـ  إلــى مجلــس الكليــة لالسترشــاد 

 ب  في تحسين النظم والسياسات اإلدارية ذات الصلة .
هـــذا وتتضـــمن آليـــة معالجـــة شـــكاوى الطـــالب مســـارين األول هـــو 

ــاني التعامــل معهــا بصــورة التعامــل معهــا بصــورة غيــر  رســمية والث
 رسمية تضمن السرية وعدم تضرر الطالب وسرعة البت فيها .

 

 لتحســـين خـــدماتها  البـــاتكيـــف تســـتخدم الكليـــة وجهـــة نظـــر الط
 ووضع االمتحانات بها : 

لـذا فقبـل  ب لتحسين النقـاط المنتقـدة لـديها تقدر الكلية أراء الطال .1
التقــدم بشــكاوى رســمية   ويجــب أن يلكــر الطالــب فــي طــرق أخــرى 

 لعري اآلراء الخاصة ب  .
يجـــــب أن باخـــــذ الطالـــــب فـــــي اعتبـــــار  ويعتـــــاد أن ال يلجـــــا إلـــــى  .2

اإلجــــراءات غيــــر الرســــمية لمحاولــــة حــــل شــــكوا    حيــــ  تصــــبح 
رؤســــاء حــــد القــــادة األكــــاديميين )الشــــكوى رســــمية إذا قــــدمت إلــــى أ

األقســام أو الــوكالء أو العميــد(   أو إلــى مكتــب الشــكاوى بالكليــة . 
ويمكــــن الحصــــول علــــى أســــماء وعنــــاوين القــــادة األكــــاديميين مــــن 

 مكتب الشكاوى .
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  : إجراءات التقدم بالشكاوى 

الطالـب يتقــدم إلـى شــئون الطـالب أو مكتــب وكيـل الكليــة لشــئون  .1
بـ  سـواء أكانـت مـادة  التعليم والطالب بالتظلم من النتيجة الخاصـة

 رسوب أو حصول  على تقدير أقل . 
يقــــوم الطالــــب بمــــلء نمــــوذج تظلــــم موضــــح بــــ  أســــم  واللرقــــة  .2

 الدراسية الخاصة ب  وكذلد المواد التي تريد التظلم منها 
يــــتم تجميــــ  التظلمــــات فــــي خــــالل أســــبو  مــــن ظهــــور النتــــائج  .3

 الخاصة بكل فرقة على حدى .
اء كنتـــرول اللـــرق وذلـــد لبحثهـــا يــتم توزيـــ  التظلمـــات علـــى رؤســـ .4

 ومراجعتها من خالل النتائج 
يــتم مراجعــة النتــائج بعــد اعتمــاد نمــوذج الــتظلم مــن الســيد وكيــل  .5

الكليـــة لشـــئون التعلـــيم والطـــالب ويقـــوم الطالـــب باســـتالم الـــرد باليـــد 
 خالل مدة أقصاها أسبوعين .

 : اقتراح  في حالة التظلم من نتيجة تقييم المقرر 

حالـــة الشـــكوى مـــن نتيجـــة تقيـــيم المقـــرر  تقـــوم الكليـــة باتخـــاذ فـــي 
ضــوابط إعــادة تقيــيم المقــرر بمــا يســمح إعــادة مراجعــة الــدرجات أو 
إعادة التقييم وذلد في ضوء نماذج اإلجابة المعدة للمقرر مـن قبـل 
ممتحن  . ومجلـس الكليـة هـو المخـت  بتقـدير موضـوعية الشـكوى 

أو مــن  الممــتحن الــداخلي ذاتــ  وتقــدير مــن يختــار للمراجعــة ســواء
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يختــار  مــن المتخصصــين مــن خــارج الكليــة بمــا يضــمن الشــلافية   
                                                            ول  أيضا  أن يختار أكتر من واحد وذلد كل  طبقا  لتوصـيات لجنـة 
                                                           شــئون التعلــيم والطــالب. وعلــى المراجــ  أن يقــدم تقريــرا  عــن نتــائج 

خـاذ قـرار  مراجعت  لورقة اإلجابة مقرونا باألسباب التـي أدت إلـى ات
. وفــــى حالــــة اختيــــار أثنــــين مــــن المــــراجعين تكــــون درجــــة التقيــــيم 
النهائيــة هــي متوســط درجتــي التقيــيم . ويــتم إعــالم الطالــب بنتــائج 

 عملية المراجعة فور اعتماد القرار بها من مجلس الكلية .
  قـــرر مجلـــس شـــئون التعلـــيم والطـــالب بجلســـته المنعقـــدة فـــي

آليــة تلقــى تظلمــات الطــالب  تشــكيل لجنــة لدراســة 20/9/2010
الخاصــــة بمراجعــــة تصــــحيح أوراق االمتحــــان التحريريــــة ، وقــــد 

 اقترحت اللجنة ما يلي 
 تراجع كراسة اإلجابة على النحو التالي : •
  .خطا في جم  درجات أجزاء السؤال ▪
خطا في رصد درجة السؤال الواحد علـى كراسـة إجابـة االمتحـان  ▪

  .من الخارج
 خطا في جم  درجات األسئلة المدونة على الكراسة من الخارج  ▪
سؤال لم يتم تصحيح  كل  أو جزء من    وهنا يجب الرجـو  إلـى  ▪

 اللجنة المشكلة لتصحيح أوراق اإلجابة من قبل القسم العلمي .
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خطــا فــي النهايــة العظمــى للســؤال ) قــد يكــون الســؤال مقــرر لــ   ▪
يح ولكـن لجنـة التصـح درجات من مجمو  درجات االمتحـان 10

 (.درجات فقط 5قامت بتصحيح  من 
حين علـــى كراســـة اإلجابـــة مـــن التاكـــد مـــن توقيـــ  جميـــ  المصـــح ▪

 .الخارج
 خطا في نقل الدرجة من كراسة اإلجابة إلى كشوف الدرجات . ▪
  .خطا في تحويل الدرجة ▪
ة الطالـــب أمـــام األخطـــاء اإلداريـــة ) مثـــل الخطـــا فـــي رصـــد درجـــ ▪

 . (أسم 
 

  إدارات تهم الطالب

عدة إدارات تختص كل واحدة منها بجزء من المهام سواء  الكليةتضم 
كانت تعليمية أو بحثية أو غيرها ومن أهم اإلدارات التي سوف تتعامل معها إدارة 
الشئون التعليمية )شئون الطالب( منذ بداية قبولك بالكلية ويجب أن تعلم بأنك 

هذا باإلضافة الى أصبحت أحد أفراد أسرة الكلية ولك أن تبدي رأيك واقتراحاتك. 
إدارة رعاية الشباب وهي القناة الرسمية لممارسة نشاطك في كافة المجاالت 
المتاحة كما سيأتى فيما بعد، هذا باإلضافة الى العديد من اإلدارات األخرى التي 

                                         أنشأت من أجل ح سن سير العملية التعليمية.
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 باتقسم شئون الطال

 قسم رعاية الشباب

 المختبر العلمى 

 "الطبية"الوحدة العالجية 

 المكتبة

1 

3 

2 

4 

5 

خدمات مركزية تقدمها 

 الجامعة للطالب
6 

 األقسام اإلدارية بالكلية التي تقدم خدمات للطالبة
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يقوم هذا القسم بالعمل علي خدمة الطالبات واستقبالهن من الساعة 

بعد الظهر يوميا وفيما يلي  2.00صباحا وحني الساعة  11.30
 :  بعي الخدمات المقدمة للطالبات والمهام التي يقوم بها القسم

واعتماد القيادات لطالبات إعداد السجالت واستخراج البطاقات        أوال  : 
 الدراسية األربعةالفرق 

 إعداد سجالت باسماء الطالبات لللرق الدراسية المختللة  ▪
 استخراج أذونات التوريد لدف  الرسوم الدراسية  ▪
 استخراج البطاقة الجامعية بعد سداد الرسوم الدراسية ▪
 استخراج البطاقة الصحية  ▪
 اعتماد استمارات البطاقة الشخصية للطالبات  ▪
 اعتماد بطاقة االستعارة من المكتبة  ▪
 اعتماد استمارة اشتراكات وسائل المواصالت العامة ▪
 اعتماد استمارة االلتحاق بالمدن الجامعية  ▪
 اعتماد استمارة اللرق الرياضية  ▪

 باتلاقسم شئون الط
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 اعتماد استمارة إتحاد الجامعة  ▪
 إجراءات الشهادات المرضية إتمام  ▪
 تلقي طلبات وقف قيد الطالبات واعتمادها  ▪
 استخراج شهادات القيد للطالبات  ▪
 .دخول االمتحان التطبيقي والشلوع استخراج بطاقة ▪
 استخراج أرقام الجلوس لالمتحان التحريرع . ▪
 اإلعداد لالمتحانات .  ▪
 إعالن نتائج االمتحانات .  ▪
لى الكليات المناظرة واألخرى وهناد إتمام إجراءات  ▪                                                التحويل من وا 

لى الكلية  وهى :                                   حاالت خاصة للتحويل من وا 
 تعديل الترشيح . .أ

من القومسيون الطبي التي  الحاالت المرضية المعتمدة .ب
 تستحق التحويل .

تحويل الطالبات الحاصالت على بطوالت رياضية على  .ج
 مستوى الجمهورية أو الدولية .

  بالنسبة للفرقة األولى         :        ثانيا  
مطابقة أسماء الطالبات الجدد على كشوف الكمبيوتر الواردة من  ▪

 مكتب التنسيق ومراجعة المللات . 
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استكمال المللات باوراق الكشف الطبي واختبارات القدرات الرياضية  ▪
                                                               ثم يتم القيد بسجل قيد الطالبات والرسوم وترتيب الطالبات ترتيبا  

                                                     أبجديا  وعمل كشوف بها وتوزيعها على األقسام العلمية . 
 الثاني )نوفمبر(.          والدور                                            ثالثا :بالنسبة للبكالوريوس الدور األول)مايو(

حصر عدد طالبات البكالوريوس دور مايو والمتخللات والراسبات  ▪
 ل بدءـــــــووقف القيد واألعذار المرضية وتسليمها لألقسام العلمية قب

 . لد بالنسبة لللصل الدراسي الثانياالمتحان التطبيقي والتحريرع وذ
استالم كشوف فاقدات نسبة الحضور من األقسام العلمية وتلريغها  ▪

 واعتمادها من أ.د / عميدة الكلية .
إعالن الطالبات فاقدات نسبة الحضور بحرمانهن من دخول  ▪

 االمتحان وتوقيعهن بالعلم على ذلد . 
تسليم كشوف المحرومات لجمي  اللجان المختصة باالمتحانات  ▪

 وذلد بالنسبة لللصلين الدراسيين كل على حد  . 
تسليم أعمال االمتحانات في الكنترول واستالم النتيجة بعد اعتمادها  ▪

عالنها للطالبات وذ أما بالنسبة  لد بالنسبة لللصل الدراسي الثاني                    وا 
 نتيجة بدون تطبيق قواعد الرف  . لللصل الدراسي األول فتعلن ال

عمل كشوف باسماء الطالبات المتخللات المتحان الدور الثاني  ▪
 والذع سيعقد في شهر سبتمبر وتسليمها إلى الكنترول . 

عالنها في شهر نوفمبر بعد اعتمادها  ▪                                                             مراجعة النتيجة واستالمها وا 
 من رئيس الجامعة . 

 وموافاة الجامعة بها .  تلريغ النتيجة باستمارة تحرير الناجحين ▪
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 عمل إخالء طرف لكل طالبة من الكلية وتسليمها أوراقها .  ▪
  : مكافآت التفوق 

التنفيذيــــة لقــــانون تنظــــيم ( مــــن الالئحــــة 272للمــــادة ) تطبيقــــا
 : الجامعات

كل من يحصل على تقدير عام ممتاز في امتحان النقل يمنح  ▪
على تقدير عام جيد جني ( ومن يحصل 120مكافآت سنوية قدرها )

 جني  ( . 60جدا يمنح مكافاة سنوية قدرها )
                                                                 ويكون منح المكافاة مقصورا  على السنة الدراسية التالية للسنة التي  ▪

تحصل فيها الطالبة على التقدير سالف الذكر وتجدد المكافآت كلما 
توافر شرطها وفقا للتلصيل السابق ويكون صرف المكافآت المشار 

 اط شهرية خالل العام الدراسي من خزينة الكلية .إليها على أقس
 

 : إجراءات سحب األوراق واستخراج الشهادات الم قتة 
 .ب اإلخالء طرف الطالبة من الكليةتقديم طل ▪
ن باألقسام الموضحة التوقي  على إخالء الطرف من السادة المسئولي ▪

 . بإخالء الطرف
 .ات الطالب بعد استيلاء بيانإعادة إخالء الطرف إلى قسم شئون  ▪
 . ق الطالبة إلى أ.د /عميدة الكليةتقديم طلب خا  لسحب أورا ▪
الم بعد اعتماد أ.د/ عميدة الكلية سحب األوراق يمكن للطالبة است ▪

 . األوراق الخاصة بها من الملف
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إجراءات استخراج الشهادات الم قتة : 
للطالبة إلى أ.د / عميد تقديم طلب خا  باستخراج شهادة مؤقتة  ▪

قروش( تنمية 10قرش( +)90الكلية ويلصق عليها طاب  دمعة )
 .جني  ( طاب  خدمات تعليمية10د +)موار 

 قــــــرش(+90)صــــــورة شمســــــية ومعهــــــا طــــــاب  دمغــــــة فئــــــة إحضــــــار ▪
جنيــ ( 2مات تعليميـة +)جنيـ ( طـاب  خـد9قـروش( تنميـة مـوارد )10)

 . قيمة شهادة
  الشهادات األصليةإجراءات استخراج : 
جني ( وتسدد قيمة 16.10استخراج إذن دف  من قسم الخريجات ) ▪

 . البند األهلي أمام كلية الهندسة إذن الدف  من
ريجة بقسم الخريجات استالم الشهادة من التوريدات ويتم توقي  الخ ▪

 .على االستالم
 إجراءات استخراج تقديرات األربع سنوات : 
 اج شهادة مؤقتة للطالبة إلىا.د/ عميدر تقديم طلب خا  باستخ ▪
رد قروش( تنمية موا10+)قرش(90لكلية ويلصق عليها طاب  دمعة)ا

 .جني ( طاب  خدمات تعليمية10+)
 قرش(+90إحضار صورة شمسية ومعها طاب  دمغة فئة ) ▪

جني ( 2جني ( طاب  خدمات تعليمية +)9قروش( تنمية موارد )10)
 قيمة شهادة . 
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 إجراءات استخراج بيان التربية العملية :   
 عميدة /اج بيان التربية العملية الى أ.دتقديم طلب خا  استخر  ▪

قروش( تنمية موارد + 10قرش(+)90الكلية ويلصق علي  دمغة )
 جني ( خدمات تعليمية .1)
 8)قروش( تنمية موارد +  10) فرش (+ 90دمغة فئة ) إحضار ▪

 ( خدمات تعليمية . جني 
 

 
 يقوم القسم بأعمال األنشطة التالية :

  : النشاط الرياضي أوال 
تقوم اللجنة الرياضية بعمل تصليات للطالبات الجدد في األلعاب  ▪

في الدورات التنشيطية  المختللة الختيار اللرق الرياضية لتمثل الكلية
  اليد   مسابقات الميدان والمضمار  للجامعة )الكرة الطائرة   السلة

اتي      الكار مباز   اللياقة البدنية   الجودوالرياضات المائية   الج
 .التايكوندو   تنس الطاولة(

 إقامة أيام رياضية داخلية بالكلية بين طالبات اللرق وبعي األندية. ▪
ياضي بين طالبات فرق الكلية وأعضاء هيئة التدريس إقامة يوم ر  ▪

توز  في  جوائز للطالبات في نهاية اليوم على طالبات اللرق للعام 
 السابق .

 رعاية الشباب قسم
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في بداية العام تقام الدورة التنشيطية في بعي األلعاب واللياقة  ▪
 البدنية .

في نهاية نصف العام الدراسي يقام حلل ختام األنشطة وتوزي   ▪
كؤوس على طالبات اللرق اللائزة بالمركز األول والثاني الجوائز وال
 والثال  .

 
 الخدمات االجتماعية:  ثانيا  
مساعدات صندوق التكافل االجتماعي سواء مادية أو عينية  .أ

 وللحصول على المساعدة يشترط ما يلي : 
إذا كان والد الطالبة يعمل موظلا تقدم شهادة بملردات المرتب  -

 والبطاقة العائلية . 
إذا كان والد الطالبة مزارعا تقدم بحثا اجتماعيا وشهادة حيازة  -

 والبطاقة العائلية .
إذا كان والد الطالبة يعمل باع مهنة حرة تقدم بحثا اجتماعيا  -

 والبطاقة العائلية . 
 تشغيل الطالبات في األجازة الصيلية .  -
 إقامة سوق خيرع لصالح الطالبات .  -
 . تسليم كل طالبة دوالب لخل  المالبس ▪
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 األنشطة االجتماعية :  .ب
وتشمل مسابقات البحو  االجتماعية   مسابقة الطالبة المثالية    ▪

مسابقة الشطرنج   إقامة حلل إفطار في رمضان وزيارات ميدانية 
 للمؤسسات االجتماعية والشركات والمستشليات . 

 الرحــــالت :   .ج
وتشمل الرحالت داخل اإلسكندرية ورحالت خارجية كالقاهرة  ▪

 وبورسعيد واألقصر وأسوان . 
 

 نشاط األسر:  ثالثا   
تقوم لجنة األسر بتكوين عدد األسر التي ترغب الطالبات في  ▪

طالبة وتقوم هذ   100إلى  20تكوينها حي  تكون األسرة من 
واجتماعية وثقافية وفنية األسر بممارسة كافة األنشطة رياضية 

وذلد خالل األيام الرياضية والرحالت والحلالت والمهرجانات 
الطالبية داخل وخارج الكلية تحت إشراف رواد األسر ومشرفيها 

 ومشاركة الطالبات في كل أسرة .
 الفنى والكورالالنشاط :  رابعا  
 يتكون اللريق من مجموعة من طالبات الكلية باللرق األربعة .  ▪
 يقوم بتدريب الطالبات مدربون متخصصون .  ▪
يقوم هذا اللريق بإقامة عروي لالحتلال بيوم الطالب وفى حلالت  ▪

 جامعة اإلسكندرية . 
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 تحصل كل طالبة على مكافاة مادية مجزية بعد العروي .  ▪
واحدا من المعسكرات المطلوبة يعتبر االشتراد في هذا النشاط  ▪

 إجباريا من الطالبة أثناء الدراسة . 
النشاط اللني عبارة عن مسابقات في اللنون التشكيلية واللنون  ▪

 التسوية .
 

 الثقافىالنشاط :  خامسا  
 يتكون من مسابقات دينية وندوات ثقافية . ▪
مسابقات في الشعر والزجل والقصة والخطابة والمقال واألبحا   ▪

ومسابقات في صحف الحائط وأوائل الطلبة مثل )مسابقة الجائزة 
 لمين( . 

 

 الجوالة والخدمات العامة:  سادسا  
طالبة ويقام معسكر  32يوجد بالكلية عشيرة جوالة تتكون من  ▪

تعارف الختيار العشيرة أول العام الدراسي وكذلد تشترد العشيرة 
في مسابقات المجاالت الكشلية ومشرو  الخدمة العامة والمعري 
الكشلي للجامعة وجمي  المسابقات المختللة على مستوى الكلية 

 ومستوى الجامعة . 
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 : أهداف اتحاد الطالب 
ب  الروة الجماعية السليمة بين الطالبات وتوثيق الروابط بينهم  ▪

 وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين . 
دة تنمية القيم والروة واألخالق بين الطالبات وتعويدهن على القيا ▪

تاحة اللر  لهن للتعبير عن   رائهن . آ                             وا 
 تنمية مواهب الطالبات وصقلها وتشجيعها . ▪
لرياضية واالجتماعية والكشلية واللنية نشر وتنظيم األنشطة ا ▪

 والثقافية وارتلا  مستواها وتشجي  المتلوقين فيها . 
 عضوية لجان االتحاد: ▪
يشكل مجلس اتحاد الطالبات سنويا بريادة عميدة الكلية وأمين ينوبها  ▪

 في ذلد من أعضاء هيئة التدريس وعضوية كل من : 
 .  رواد لجان االتحاد من أعضاء هيئة التدريس ▪
 رئيس الجهاز اللني لرعاية الطالب بالكلية . ▪
 أمينات لجان االتحاد بين الطالبات . ▪
ينتخـــب المجلــــس أمينــــة وأمينــــة مســــاعدة لـــ  مــــن بــــين أعضــــائ  مــــن  ▪

 الطالبات 
وتكــون رئــيس الجهــاز اللنــي لرعايــة الطــالب بالكليــة أمينــة لصــندوق  ▪

 مجلس االتحاد . 

 إتحاد الطـالب
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 تمارس الطالبات نشاطهن من خالل ستة لجان :

 

 
وتشكل كل من اللجان السابقة بريادة رائد من أعضاء هيئة التدريس  ▪

يصدر بتعين  قرار عميدة الكلية وعضوية طالبتين من كل فرقة 
 .دراسية

 

 لجنة األسر

 لجنة النشاط الرياضى

 لجنة النشاط الثقافى

لجنةَالنشاطَاالجتماعىَ

 والرحالت

 لجنة النشاط الفنى

1 

3 

2 

4 

5 

 6 لجنةَالجوالةَوالخدماتَالعامة

 إتحاد الطـالبأنشطة 
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  : لجنة األسر 
مسئولة عن التنسيق بين أسر الكلية   ويمكن لكل مجموعة من  ▪

 الطالبات تكوين أسرة يختارون لها اسم تحت ريادة أحد األساتذة . 
  : لجنة النشاط الرياضي 
تقوم بالنشاط الرياضي ويتمثل في االشتراد في جمي  األنشطة  ▪

  الرياضية لأللعاب الجماعية واللردية التي تمارسها الطالبات .

 لجنة النشاط الفني  : 
تقوم بالنشاط اللني والذع يشمل اشتراد الطالبات في الكورال  ▪

 والتمثيل المسرحي والتصوير.
  : لجنة النشاط الثقافي 
وهى المسئولة عن إعداد المجالت الثقافية سواء كانت مجالت  ▪

حائط أو مجالت ثقافية شهرية واالشتراد في المسابقات الثقافية 
 وعقد الندوات في الموضوعات التي تهم الطالبات . 

  : لجنة النشاط االجتماعي والرحالت 
 هي المسئولة عن إعداد خطة الرحالت .  ▪

 

 إتحاد الطـالبأعمال لجان 
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  : لجنة الجوالة والخدمات العامة 
هي المسئولة عن تكوين عشيرة الجوالة وتنليذ مشروعات الخدمة  ▪

 العامة على مستوى الكلية 
  : اللجنة العلمية والتكنولوجية 
هي المسئولة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة فعالة لتعلم  ▪

لحاسب اآللي أفضل الطرق واألساليب في حل المشكالت المتعلقة با
واكتشاف وتشجي  المواهب في تكنولوجيا المعلومات وتبادل 

 المعارف بين الطالبات داخل الجامعة . 
 

 
 

 المكتبة مزودة بالمراج  العلمية والدوريات . ▪
 دكتورا  ( .  –المكتبة مزودة بالرسائل العلمية ) ماجستير  ▪
 تقوم المكتبة باعمال التصوير وتغليف البطاقات بالبالستيد .  ▪
  : نظام االستعارة 
 االستعارات الداخلية ) اإلطال  بالمكتبة يوميا (  •

 استخراج بطاقات المكتبة .  ▪
 تسحب استمارة الضمان من المكتبة وتستوفى جمي  بياناتها  ▪

 المكتبة
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( صور 2)استمارة الضمان بعد ملئها م  عددتقدم  ▪
 فوتوغرافية. 

بطاقة االستعارة صالحة طوال العام الدراسي وال تجدد إال  ▪
 في حالة فقدها.

 ستعارة الخارجية . اال •
 يصرة للطالبة باستعارة كتاب واحد .  ▪
 مدة االستعارة ثال  أيام إلى أسبو  ويجوز تجديد االستمارة  ▪
هــــا بشــــراء نســــخة أخــــرى مــــن إذا فقــــدت الطالبــــة كتــــاب فعلي ▪

ثمــــــن الكتــــــاب مــــــن يخصــــــم خمــــــس أضــــــعاف  الكتــــــاب أو
 .الضامن

  : مواعيد المكتبة 
( بعد الظهر ما عدا يوم 5الساعة)( صباحا حتى 9من الساعة ) ▪

 . ( بعد الظهر1صباحا حتى الساعة ) (9الخميس من الساعة )
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يتيح المختبر العلمي بالكلية اللرصة لجمي  طالبات الكلية باللرق  ▪
األربعة للتعرف على األجهزة واالستلادة منها و خاصة أجهزة معمل 
الوسائل التعليمية التي تساعد الطالبات على استيعاب المواد العلمية 

 بصورة مبسطة . 

 
 معامل البيوميكانيد واللسيولوجى. ▪
 معمل الوسائل التعليمية. ▪
 معمل علم النلس  ▪
 معمل الكمبيوتر. ▪
 وحدة أجهزة الصوتيات والتسجيل. ▪
 :Quality  Assuaranc Unit (QAU)وحدة ضمان الجودة ▪
 

.أوال : معامل البيوميكانيك والفسيولوجى 
البيوميكانيد بالكلية ليكون وسيلة أساسية لمعاونة أسس معمل  ▪

وخدمة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطالب الدراسات العليا وكذا 
 طالبات الكلية باللرق األربعة .

 :  المختبر العلمىمعامل ووحدات 

 المختبر العلمى  
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يقوم المعمل بتصوير األبحا  بالليديو باستخدام أجهزة التصوير  ▪
من المتاحة بالكلية وذلد بعد عمل الترتيبات واإلجراءات الالزمة 

ضبط اإلضاءة تحديد األماكن المالئمة  تجهيز للعالمات اإلرشادية 
 CDللتصوير ويقوم المعمل أيضا بتحويل الصور من الليديو إلى 

هذ  األفالم بعدها يبدأ دور الباح  في دراسة وتحليل واستخال  
خالل التحليل الحركي وحساب المسافات الالزمة باجهزة  من النتائج

المعمل بالتصوير باستخدام كاميرات الليديو حي  الكمبيوتر يقوم 
يتم تصوير شرائط تعليمية تستخدم لخدمات طالبات الكلية من 

 خالل تطوير العملية التعليمية .
هذا باإلضافة إلى إمكانية نسخ الشرائط التعليمية للمهارات المختللة  ▪

 التي ترد إلينا من الخارج 
أما المعمل اللسيولوجي فهو يشمل على األجهزة التي تخدم العملية  ▪

البحثية والقياسات مثل أجهزة قياس   سمد الدهن  السعة الحيوية   
 .. الخ...األرجلة القبضة   قوة العضالت و النبي   الضغط   قو 
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: معمل الوسائل التعليمية 
يقوم معمل الوسائل التعليمية بدور أساسي في معاونة عضو هيئة  ▪

التدريس لتوصيل المعلومات للطالبات في جمي  اللرق األربعة وذلد 
ة عري عن طريق الوسائل المعينة المتاحة بالمختبر من أجهز 

عري سينمائي باإلضاءة إلى األسليدز بروجيكتور شلافيات   فيديو
التي يقوم المعمل بتصويرها وإلعدادها للعري على بروجيكتور 

 . Data Showاألسليدز وجهاز عري 
ويقوم العمل أيضا بتصوير مشاري  التخرج للطالبات الكلية كذلد  ▪

حتى األنشطة المختللة بحي  يتم االحتلاظ بها داخل مكتبة المعمل 
عند الحاجة إليها  يمكن لجمي  الطالبات والباحثين االستلادة منها

 وأيضا كاميرات ديجتال وطباعة الصور بالكمبيوتر . 
 

: معمل علم النفس   
يحتوى معمل علم النلس على األجهزة األساسية الخاصة بعلم  ▪

اختبارات القدرات المختللة  –النلس التعليمي مثل المتاهات 
قياس مستوى الطموة  –االقتران بالتعزيز  –)اختبارات ثبات السير 

 التارز .. الخ ( –
يخدم هذا المعمل قسم المواد التربوية بصلة خاصة والباحثين  ▪

 وأعضاء هيئة التدريس بصلة عامة . 
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معمل الكمبيوتر  : 
المعمل مصمم ليخدم العملية التعليمية بكافة مراحلها سواء طالبات  ▪

 األربعة أو طالب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس . اللرق 
كما يقوم المعمل أيضا بكتابة األوراق الدراسية وطباعتها وتصويرها  ▪

 وتجليدها . 
 

 : وحدة أجهزة الصوتيات والتسجيل 
تخدم هذ  الوحدة كافة أنشطة الكلية حي  أن المختبر مزود  ▪

بوحدات مكبرات صوت )أمبليلير   سماعات   ميكروفونات( يقوم 
العاملون بالمختبر بتشغيلها ) بعد عمل التوصيالت ( في أع مكان 
بالكلية لكل مناسبة )ندوات   مؤتمرات   مناقشة رسائل   

 تخرج .. الخ( . اجتماعات داخلية بالكلية   مشاري  
 

وحدة ضمان الجودةQuality Assuaranc Unit (QAU): 
 ومقرها الدور األول بمبني الوحدة ذات الطاب  الخا  :  ▪
رسالة الوحدة تهيئة الكلية للوفاء بمتطلبات ومعايير الجودة من  ▪

المستمر  خالل نشر ثقافة الجودة وقيادة وتقويم عملية التحسين
لألداء وفقا لمعايير محددة واضحة بهدف كسب ثقة المجتم  في 

 الخريجين . 
: تطمح الوحدة في أن تصبح الكلية أحد المراكز  ر ية الوحدة ▪

الهامة للبح  العلمي واألكاديمي من خالل التطوير لمعايير متجددة 
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للجودة المؤسسية واألكاديمية بالتعليم الجامعي على المستوى 
 ى واإلقليمي .المحل

 الرئيس والمدير التنفيذى للوحدة : ▪
عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة وحدة -مها محمود شليق عبيدأ.د / −

 ضمان الجودة
 المدير التنليذع لوحدة ضمان الجودةنبيلة محمود   /أ.د −

 وعضوية كل من :
 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -سوزان محمد عزتأ.د /   −
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتم   - عبد الرحيم ط أ.د /  ط   −

 وتنمية البيئة
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحو  -محمد سعيدها مأ.د /  −
 بقسم المناهج وطرق التدريس  متلرغ أستاذ -أ.د / نسيمة والى  −
مدرس بقسم المناهج وطرق تدريس التربية  -م.د/نسرين عاشور −

 الرياضية
مدرس بقسم المناهج و طرق تدريس التربية  -م.د/هدير مصطلى  −

 الرياضية
 مدرس بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة -م.د/ سماة بطوطة  −
 سكرتيرة الوحدة  - ابراهيم سليم السيدة/ نادية −
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الهدف من وجود هذ  الوحدة بالكلية هو تقديم اإلسعافات األولية  ▪

 والخدمات بمجاالتها العالجية والوقائية وتشمل )الباطنة واألسنان(
 الخدمات التي تقدمها الوحدة الطبية    ▪
 الكشف على الطالبة المصابة أو المريضة وتشخي  حالتها .  •
 اإلسعافات األولية والعالج الالزم حسب الحالة . تقديم  •
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل الطالبات المريضات والمصابات  •

 للمستشلى الخاصة حسب حالة الطالبة . 
تقوم مستشلى الجامعة بتقديم الخدمات الطبية في كافة فرو   •

 الطب والسادة األخصائيين . وصرف األدوية مجانا  
رضية التي يمكن اعتمادها هي الموجهة من األجازات الم •

األخصائيين بمستشلى الجامعة فقط وال يمكن اعتماد أع أجازة 
 من طبيب خارجي .

تقوم الوحدة الطبية بالكلية بكافة اإلجراءات الوقائية من تطعيم  •
وخالف  لجمي  الطالبات من انتشار أع مري في حالة ظهور 

 المعدية .أحد األمراي الوبائية 
 توفير األدوية للطالبات مجانا . •
تنظم الوحدة الطبية حمالت التبر  بالدم من الطالبات لصالح  •

 وزارة الصحة بالتنسيق م  قسم رعاية الشباب . 

 الوحدة العالجية )الطبية (
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تقوم الجامعة بتوفير خدمة اإلسكان : :المدن الجامعية أوال

هذ  ميزة كبيرة للطالب الطالبي ألبنائها المغتربين وتعتبر 
 .المغتربين

نظرا لعدم استيعاب المدن :  شروط االلتحاق بالمدينة الجامعية ▪
الجامعية لجمي  الطالب المغتربين فكان البد من وض  شروط 

 لاللتحاق بها تتلخ  في اآلتي : 
أن تكون الطالبة مقيدة منتظمة بالجامعة وأال تكون من سكان  .1

 اإلسكندرية 
 بالنسبة للطالبات القدامى :  .2
أال يكون قد صدرت ضد الطالبة أع عقوبات تاديبية سواء من  •

 الجامعة أو الكلية أو المدن الجامعية طوال فترة دراستها . 
 أن تكون منقولة لللرقة األعلى .  •
ترتيب طلبات االلتحاق حسب تقدير النجاة حي  يتم القبول  •

تنازليا من التقدير األعلى إلى األدنى حسب األماكن المتاحة 
 ي  يبدأ بقبول اللرق األدنى لألعلى . وبح

 
 

الخدمات المركزية التي تقدمها الجامعة 
 ألبنائها الطالب
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وهناد العديد من األنشطة والخدمات التي تقدمها المدينة الجامعية  ▪

 على سبيل المثال :
 قاعات المكتبة باإلطال  واالستعارة                  •
 صاالت اللياقة البدنية  •
 مكتب البريد                                        •
 عيادات طبية  •
وحرصا من الجامعة على استلادة أكبر عدد من أبنائها الطالب  ▪

بخدمات المدن الجامعية فقد أنشات ما يسمى بالمطاعم الخارجية 
لتقديم التغذية للطالب المقيمين بالمدن الجامعية بسعر رمزع ومدعم 

 : المطاعم هي  من الجامعة وهذ 
 مطعم سوتر                                •
 مطعم كلية الطب  •
 مطعم اتحاد طالب الجامعة                   •
 مطعم كلية العلوم  •
 وتقوم الطالبة بحجز الوجبات مقدما من المطعم .  •
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 ثانيا : الرعاية الطبية 
ألبنائهـــا الطـــالب ســـواء فـــى وتقـــوم الجامعـــة بتقـــديم الخـــدمات الطبيـــة  ▪

أو مـن خـالل الوحـدات ى الجامعي باب شرق )طريق الحرية(المستشل
العالجيــــــة المتواجــــــدة فــــــي التجمعــــــات الطالبيــــــة ) العيــــــادة الشــــــاملة 

وحـدة سـابا  –كلية الهندسـة  –وحدة كلية الزراعة  –بالمجم  النظرع 
لرياضـية وحدة أبو قيـر بكليـة التربيـة ا –وحدة المجم  الطبي  –باشا 
 . ) 

وتقوم اإلدارة العامة للشئون الطبية بتقديم الرعاية الطبية والوقائية  ▪
حضور أبنائها الطالب بدءا من توقي  الكشف الطبي على الطالب 
المستجدين وصرف العالج بالمجان وانتهاء بالعمليات الجراحية إذا 

 لزم األمر . 
وعلى الطالبة التي ترغب في التمت  بالخدمة الطبية والتقدم إلى   ▪

( 2العيادة الشاملة بسوتر ) بالمجم  النظرع ( بقسيمة سداد وعدد )
صورة شخصية الستخراج البطاقة الصحية التي تخول لها الحق في 

 الرعاية الطبية بهذ  البطاقة . 
: ثالثا / خدمات اإلدارة العامة لرعاية الشباب  
تقوم اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومقرها اتحاد طالب  ▪

الجامعة أمام كلية الهندسة بتقديم العديد من األنشطة والخدمات في 
 المجاالت اآلتية : 
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 النشاط الرياضي                           •
 النشاط االجتماعي والرحالت  •
 النشاط الثقافي واللني                     •
 أنشطة الجوالة والخدمات العامة •
 نشاط األســر •
وهذ  األنشطة متاحة لجمي  طالب الجامعة دون تمييز كما يمكن  ▪

للطالبة االشتراد في جمي  المعسكرات التي تنظمها الجامعة تحت 
 إشراف اإلدارة العامة لرعاية الشباب . 

ويعتبر صندوق التكافل االجتماعي لطالب الجامعة من أهم  ▪
بخالف ما  –ت التي يمكن لطالبة الجامعة االستلادة منها المميزا

يقدم  التكافل االجتماعي لكل كلية ومن هذ  الخدمات التي يقدمها 
 الصندوق المركزع بالجامعة : 

صرف إعانات شهرية للطالب المحتاجين لمدة ستة أشهر في  •
 السنة .

شراء أجهزة تعويضية للطالب المرضى والمعاقين )موتوسيكالت  •
كراسي متحركة  –أجهزة شلل األطلال  –سماعات أذن  –مجهزة 

 ... الخ( . 
المساهمة في نلقات عالج الطالب في مستشليات خارج اإلدارة  •

 العامة للشئون الطبية بالجامعة .
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 تقديم إعانات للطالب في حالة وقو  كارثة .  •
تقديم أجور تشغيل الطالب في مشروعات الخدمة العامة التي  •

تنلذ داخل الكليات بواق  سبعة جنيهات يوميا للطالبة وعلى 
الطالبة أن تتقدم بالمستندات المطلوبة لالدارة العامة لرعاية 
الشباب بالجامعة وذلد عن طريق قسم رعاية الطالب بالكلية 

 التي تتبعها الطالبة . 
معسكرات التي تشرف على تنظيمها اإلدارة العامة ومن أبرز ال ▪

رة الجامعة لرعاية الشباب معسكر الجامعة بباجوش وهو يضم أس
طالب ( ويقام المعسكر خالل  –عاملين  –أعضاء هيئة التدريس )

 األجازة الصيلية على أفواج مدة كل فوج أسبو  
 وتمارس في هذا المعسكر جمي  األنشطة والمسابقات الرياضية ▪

والثقافية واللنية واالجتماعية كما يقوم الطالب الجوالون بخدمات 
جليلة للمعسكر سنويا فوجي البناء والهدم وأثناء إقامة المعسكر 
ويخص  لكل كلية عدد من كل فوج وتسحب استمارات االشتراد 
سنويا من قسم رعاية الطالب بكل كلية وتقوم الجامعة بتقديم دعم 

د ثلثي التكللة اللعلية بينما يتحمل الطالب مالي لكل طالب في حدو 
 الثل  الباقي في صورة اشتراد . 
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 صندوق التكافل األجتماعى للطالب ❖
َوكيل الكلية لشئون التعليم والطـــــالب :رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس قسم رعاية الشــــباب أمين الصنــدوق: 

 

 االجتماعين بقسم رعاية الشباب  ناألخصائييأعضاء الصندوق: 

يقوم الصندوق بمساعدة الطالب الذين يستحقون اإلعانة بعد استيفاء األوراق 
 المطلوبة وبحث حالتهم وتكون المساعدة في الصور ا تية:

تسديد الرسوم الدراسية، إعانة كتب، عمل النظارات الطبية، إعانة الكوارث،  ▪
 إعانة الوفاة، مساعدات خاصة.

 ة الحصول على مساعدات من صندوق التكافل االجتماعي؟كيفي

 .يتم سحب االستمارة المخصصة من مكتب رعاية الشباب .1

                                                              ت ختم االستمارة من إدارة شئون الطالب )الدور األرضي مبنى اإلدارة(. .2

                                                                تقدم االستمارة لمكتب رعاية الشباب مرفقا  معها المستندات التالية: .3

المرتب الخاصة بالوالد، أو صورة من صورة معتمدة من مفردات  -أ
 سركي المعاش إذا كان الوالد بالمعاش أو متوفى.

التابع لها سكن  االجتماعيةبحث اجتماعي من وحدة الشئون  -ب
                                                            الطالب معتمدة إذا كان الوالد يعمل مزارعا  أو باألعمال الحرة.

 بطاقة الرقم القومي لولي األمر مع صورة منها. -ج

 األخوة أو بطاقة التموين لألسرة. صورة من شهادة ميالد -د
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 أماكن ممارسة األنشطة الطالبية المتاحة للطالب ❖

 على مستوى الكلية والجامعة 

 مجمع األنشطة الطالبية أمام كلية الهندسة. -أ

 –يد  –سلة  –طائرة  –إستاد الجامعة ويتضمن )ملعب كرة القدم  .1
 تنس(.

 مرسم. .2

 الموسيقى ، الكورال. .3

 المسرح. .4

 أنشطة الجوالة. .5

 المدينة الجامعية بسموحة. -ب

 ملعب كرة القدم. .1

 يد. –سلة  –طائرة   –مالعب  .2

 صالة جيم. .3

 أرر كشفية لممارسة نشاط الجوالة. .4
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 يتضمن:  مبني قاعات المحاضرات  ▪
الدور األرضي ويضم صالة اللياقة ووحدات خل  مالبس اللرقة  •

األولى والثانية في الجهة اليسرى من المبني واللرقة الثالثة والرابعة 
ويضم أيضا دورات وأدشاش  في الجهة اليمني من المبني .

 طاولة .وقاعة تنس 
الدور األول والثاني يضم مدرجات المحاضرات وغرف اإلشراف  •

 ودورات وأدشاش . 
 يتضمن : مبني اإلدارة  ▪
 الدور األول قسم شئون الطالب والخزينة . •
 الدور الثاني قسم رعاية الشباب  •
 مبنى أ.د / عميد الكلية ويشمل على :  ▪
 الدول األول :  .أ

 تارية الخاصة بها . مكتب أ.د / عميد الكلية ومكتب السكر  −
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والسكرتارية الخاصة  −

 بها . 
مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتم  وتنمية البيئة  −

 والسكرتارية الخاصة بها . 

 محتوى مباني للكلية
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 الدور الثاني :  .ب
وكيـــــل الكليــــــة للدراســـــات العليــــــا والبحـــــو  والســــــكرتارية  مكتـــــب −

 الخاصة بها . 
 قسم اإلدارة الرياضية                           −
 قسم الترويح  −
 قسم العلوم الصحية  −
 المجلة العلمية −
 سكرتارية األقسام العلمية −

مدخلها من الممر الخللي لمبني أ.د/ عميد مباني الوحدة الطبية :  ▪
 الكلية 

 مبني التعبير الحركي ) المنازالت ( : ▪
 الدور األول علوع صالة السالة .  −
 الدور الثاني علوع صالة التايكوندو . −

 مبني الصالة الخضراء :  ▪
 تنس الطاولة (  –الدور األرضي ) ألعاب القوى  −

 :  المختبرات العلميةمبني  ▪
صالة التحليل الحركى ـ معمل العلوم الصحية ـ األرضي الدور  −

 البوابة االلكترونية ـ التدريب الميدانى
( كاسيت –التعليمية ) فيديو الدور األول علوي : الصالة  ▪

 معمل بيوميكانيك .
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 علم النفس .  –الدور الثاني علوى : صالة الفسيولوجي  ▪
 الجمنيزيوم والصالة المغطا  :  •

 يضم صاالت الجمباز والتعبير الحركي. ▪
 

 
 
 :  التدريسمبني   ▪
 . ية الرياضيةالدور األول علوع قسم المناهج وطرق تدريس الترب ▪
 الدور الثاني علوع قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة  ▪
 الدور الثاني علوع مدرج الطالبات . ▪
 
 
 
 
 

 



 : جوائز التخرج ❖
الالئحـة التنفيذيـة ( مـن 274تمنح جوائز التخرج تطبيقا للمـادة )

ــى أن تمــنح الطالبــات  ــنص عل ــي ت ــات والت ــانون تنظــيم الجامع لق
ــا  ــأتى عــن طريــق التبــرع الخــاص وفق المكافــآت والجــوائز التــي ت
للشروط التي يشترطها المتبرع وذلك بعد موافقة مجلس الجامعـة 

 عليها.
 وبالكلية جائزتان 

الكليــــة ســــابقا جــــائزة األســــتاذة / حكمــــت حســــين حســــنى عميــــدة  .1
جنيـة ( للطالبـة األولـى  2000ومؤسستها وهى عائد وديعة قدرها )

 على الكلية من كل عام .
أســــتاذ  –جـــائزة األســـتاذة الـــدكتورة / تهـــاني عبـــد الســـالم محمـــد  .2

( وتحصــــل عليهــــا 100التــــرويح بقســــم التــــرويح بالكليــــة  وقــــدرها )
ـــة األولـــى علـــى شـــعبة التـــرويح  باللرقـــة الرابعـــة مـــ  شـــهادة  الطالب

 تقدير.
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 :  وقف القيد ❖
 ( مــــن  الالئحــــة التنفيذيــــة لقــــانون تنظــــيم 69تطبيقــــا للمــــادة )

يجــــوز لمجلــــس الكليــــة أن يوقــــف قيــــد الطالبــــة لمــــدة  : الجامعــــات(
سـنتين دراسـيتين متتـاليتين أو متلـرقتين خـالل سـنين الدراسـة بالكليــة 

الدراســة وفــى إذا مــا تقــدمت بعــذر مقبــول يمنعهــا مــن االنتظــام فــي 
حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقـف القيـد   وعلـى 
الطالبة التي ترغب في وقف قيدها أن تتقـدم بطلـب إلـى قسـم شـئون 

 الطالب مرفقا ب  ما يليد سبب طلب وقف القيد.
 : التحويل ونقل القيد ❖
"( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم 86                 وتطبيقا  للمادة )

 " :اتالجامع
يتم التحويل باللرقة األولى بين كليـات التربيـة الرياضـية إذا الطالبـة  ▪

حاصــلة علــى الحــد األدنــى للمجمــو  الــذع وصــل إليــة القبــول فــي 
الكليـــــة وكانـــــت إمكانيـــــات الكليـــــة تســـــمح بتحويلهـــــا ويـــــتم التحويـــــل 

 بموافقة مجلس الكليتين .
للمجمــو  الــذع إذا كانــت الطالبــة غيــر حاصــلة علــى الحــد األدنــى  ▪

وصـــل إليـــة القبـــول فـــي الكليـــة فيجـــوز التحويـــل بقـــرار مـــن مجلـــس 
الكليـــة المحولــــة إليهــــا بنــــاء علـــى توصــــية مــــن القومســــيون الطبــــي 

 للحالة المرضية .
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بالنسبة لطالبـات اللـرق الدراسـية األخـرى يجـوز التحويـل مـن الكليـة  ▪
ــــة  ــــى نظيرتهــــا فــــي ذات الجامعــــة أو كجامعــــة أخــــرى بعــــد موافق إل

 س الكليتين المتخصصتين .مجل
على الطالبة التي ترغب في التحويل تقديم طلبهـا قبـل بـدء الدراسـة  ▪

بشهر للكلية التي ستحول إليها ويجوز لمجلـس الكليـة عنـد ضـرورة 
 القصوى قبول التحويل بعد هذا التاريخ 

يجوز نقل الطالبة مـن كليـة إلـى كليـة أخـرع غيـر منـاظرة فـي ذات  ▪
أخرع بقـرار مجلـس الكليتـين   وذلـد بشـرط  الجامعة أو في جامعة

أن تكـــون ســـنة حصـــولها علـــي الثانويـــة العامـــة مســـتوفية الشـــروط 
المؤهلــة للقبــول بالكليــة وحاصــلة علــى المجمــو  الــذع قبلتــ  الكليــة 

 في تلد السنة . 
  ( " ــا  للمــادتين ــانون  80،  79                   تطبيق ــة لق " مــن الالئحــة التنفيذي

 : تنظيم الجامعات (
 للطالبة أن تبقي باللرقة الدراسية أكثر من سنتين . ال يجوز  ▪
يجــوز لمجلــس الكليــة التــرخي  للطالبــات الالتــي قضــين بلــرقتهن  ▪

ســنتين فــي التقــدم إلــى االمتحــان مــن الخــارج فــي الســنة التاليــة فــي 
المقررات التي رسبن فيها فيما عدا طالبـات اللرقـة الدراسـية األولـى 

( مــــن  80لــــى ( مــــن المــــادة ) وذلــــد تطبيقــــا لــــن  ) اللقــــرة األو 
 .  الالئحة التنليذية لقانون تنظيم الجامعات

يجوز لمجلس الكلية عالوة على ما تقدم التـرخي  لطالبـات اللرقـة  ▪
قبــل النهائيــة واللرقــة النهائيــة بلرصــتين أضــافيتين للتقــدم لالمتحــان 
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من الخارج إذا رسبت طالبة السنة النهائية فيما ال يزيد عن نصـف 
وذلـــد بصــــرف النظــــر عـــن المقـــــررات  قـــررات هــــذ  اللرقـــةعــــدد م

المتخللــة مــن فــرق ســابقة رخـــ  لهــا االمتحـــان حتــى يتـــم نجاحهــا 
 .وذلد تطبيقا لقـرار

تلتــزم الطالبــة بتوقيــ  اإلقــرار الخــا  بــااللتزام بالضــوابط والقواعــد  ▪
 المطبقة . 

تسدد الطالبة مبلغ خمسون جنيها عن كل مادة رسوب يرخ  لهـا  ▪
 بدخول االمتحان فيها 

إذا تخللــت الطالبــة عــن دخــول االمتحــان بعــذر قهــرع يقبلــ  مجلــس  ▪
ــــف  عــــن الكليــــة فــــال يحســــب غيابهــــا رســــوبا بشــــرط أال يزيــــد التخل

فرصــتين متتــاليتين أو متلــرقتين خــالل ســنة الدراســة بالكليــة ويجــوز 
فـــي حالـــة الضـــرورة بقـــرار مـــن مجلـــس الجامعـــة مـــنح فرصـــة ثالثـــة 

 للطالبة .
 الفقـرةبتعـديل  1993( لسنة  528الجمهورية رقم )قرار رئيس  ❖

( مــن الالئحــة التنفيذيــة لقــانون تنظــيم  80الثانيــة مــن المــادة ) 
ر االشتراد فـي العـروي الرياضـية والمهرجانـات يعتب" :الجامعات 

المحليــــــــة والقوميــــــــة ضــــــــمن متطلبــــــــات الحصــــــــول علــــــــى درجــــــــة 
 . "البكالوريوس ويحدد ذلد مجلس الكلية 
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 حاالت وقف القيد واألعذار

الطالب بها  يلمهناك العديد من القواعد والتقاليد الجامعية التي يجب أن 
خالل دراسته الجامعية، والطالب له حقوق وعليه واجبات أو تميز من منطلق ال

سكندرية عامة وكلية تمتع الطالب الملتحقون بجامعة اإلمسئوليات حيث ي
لى خدمة الزراعة بصفة خاصة بحقوق ومن أهم حقوق الطالب الحصول ع

تعليمية تساعده على النجاح والتفوق وممارسة األنشطة من خالل رعاية 
 الشباب وكذلك المساواة بين الطالب والحيادية والموضوعية فى التقييم.

أما المسئولية الملقاة على عائق الطالب فهي االلتزام والسلوك القويم 
      وفقا  وذلك ة التأديبية لاءللمس ألن اإلخالل يعوق المسيرة التعليمية له ويعرضه

، تنظيم الجامعات لقانونمن الالئحة التنفيذية  125، 124ألحكام نص المادة 
دليل القيم  خرى المتعلقة بنظام تأديب الطالب )هذا باإلضافة لبعر المواد األ
 (.واألعراف والتقاليد الجامعية 
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 حاالت وقف القيد واألعذار المسموح بها والفصل

 

 : األعذار المرضية

يكون النظر في األعذار المرضية من اختصاص اللجنة الطبية باإلدارة  .1
الطبية بالجامعة، ويجوز للجنة استشارة األخصائيين بالمستشفى الجامعي 

 أو مستشفى الطلبة في الحاالت التي تحتاج إلي استشاره.

على لجنة ثالثية بالنسبة لألمرار النفسية فتعرر بمعرفة اإلدارة الطبية  .2
 مشكلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب يختارها عميد الكلية.

تعرر على اللجنة الطبية الشهادات الصادرة عن المستشفيات الحكومية  .3
العامة أو المركزية أو مستشفيات الم سسات الصحية العامة، ويجب أن 

بيب المعالي                                                       تحمل الشهادة اسم المستشفى وأن يكون موقعا  عليها من الط
 مع بيان أسمه وتخصصه.

كما تعرر على اللجنة الطبية الشهادات الطبية الواردة من الخارج بشرط  .4
 أن تكون معتمده من القنصلية المصرية وطبيبها إذا وجد.

 ال يعتد بالشهادات الطبية الصادرة عن األطباء أو المستشفيات الخاصة. .5

ان قبل بدء االمتحان أو أثناءه يقدم الطالب االعتذار عن عدم دخول االمتح .6
أو خالل يومين على األكثر من تاريخ انتهائه، وال يلتفت إلي أي طلب يقدم 
بعد هذا التاريخ، يقدم الطلب باسم عميد الكلية ويودع أما باليد بأرشيف 
الكلية أو يرسل إلي الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول وال 

 ير هذين الطريقين.يلتفت إلي أي طلب يقدم ب 

تقوم إدارة شئون الطالب بالكلية فور وصول الطلب، باخطار الطالب  .7
 بالتقدم لإلدارة الطبية بذلك.
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خطار شئون  .8                                                                 يجب البت في األعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنها وا 
الطلبة ولجان النظام والمراقبة واالمتحان بالكليات بأسرع وقت ممكن وقبل 

 متحان بوقت كاف.إعالن نتائي اال

إذا كان مرر الطالب ال يمكنه من الحضور إلي اإلدارة الطبية فعليه أن  .9
يلجأ إلي أقرب مستشفى حكومي عام أو مركزي أو م سسة صحية عامه 
                                                                 بجهة أقامته وعليه اإلقامة بالمستشفى وأن يخطر الكلية فورا  بذلك مع 

مع بيان أسمه شهادة باسم المستشفى موقع عليها من الطبيب المعالي 
وتخصصه، وتقوم الكلية بتحويل األوراق إلي اللجنة للنظر في الحالة 

 المرضية.

 ال يجوز تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان في الدور الواحد. .10

 ال يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضى إال بمقر الكلية. .11

 قرارات اللجنة الطبية.يختص عميد الكلية بالنظر في التظلمات المقدمة من  .12

اذا تخلف الطالب علي دخول االمتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فال  .13
يحسب غيابه رسوبا بشرط اال يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين او 
متفرقتين خالل سني الدراسة بالكلية و يجوز في حالة الضرورة بقرارمجلس 

طالب المت يب عن االمتحان الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب. ويعتبر ال
من  80                  وذلك طبقا  للمادة ه ب يرعذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جد
 الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 :االجتماعية راألعذا
جتماعي االمتحان لعذر ايجب على الطالب أن يرفق بطلب عدم دخول  .1

الة على حقيقة العذر                                                  شرحا  لهذا العذر مصحوبا  بكافة األوراق الرسمية الد
 غير رسمية.

من  10، 4، 2األحكام الواردة في البنود  تسري على األعذار االجتماعية .2
 البند الخاص باألعذار المرضية.
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 :أحكام عامة

عتذار عن عدم القيد أو اال يكون تقدير األسباب التي تدعو إلي وقف
الكلية أو مجلس شئون جتماعي من اختصاص مجلس االمتحان لعذر ادخول 

التعليم والطالب بالجامعة كل في حدود اختصاصه، بعد دراسة الظروف 
 والمالبسات المحيطة بكل حالة على حده.

 

 :فصل الطالب

 يفصل الطالب في الحاالت التالية:

ثم يقوم  متحانستنفاذ مرات القيد ويحق له التقدم من الخارج لالفصل ال .1
ن كل مادة رسوب ويعاد قيد الطالب في عرسوم امتحان الطالب بسداد 

 السنة األعلى في حالة نجاحه من الخارج.

ستنفاذ مرات سوب يعلن الطالب المفصول نهائي الستنفاذ مرات الر فصل ال .2
يقوم الطالب المفصول باخالء طرفه  –الرسوب عن طريق إعالن النتيجة 

ه شهادة يتسلم الطالب المفصول بناء على طلب –من الكلية وسحب ملفه 
                                                                    بحالة فصله يتقدم بها لاللتحاق باحدى الكليات الراغب االلتحاق بها طبقا  

 لقرار المجلس األعلى للجامعات بخصوص ذلك.

ذا بل  سن                                                                       يفصل الطالب تجنيديا  بمجرد بلوغه سن ثمانية وعشرون عاما  وا 
 الطالب بالفرقة النهائية الحد األقصى المشار إليه أستمر تأجيل تجنيده إلي

 نهاية العام الدراسي  بشرط أال يتجاوز سن الطالب الثالثين عام.
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 تعليمات هامة خاصة باالمتحانات
 على جميع الطالب بااللتزام بالتعليمات في االمتحانات النظرية والشفوية:

                                                                  غير مسموح نهائيا  بالدخول بالتليفون المحمول داخل قاعات االمتحانات. .1

 بالتدخين داخل قاعات االمتحانات.غير مسموح  .2

على جميع الطالب التواجد داخل القاعات قبل بدء االمتحانات بخمسة  .3
عشر دقيقة على األقل ولن يسمح رئيس االمتحان للطالب المتأخرين عن 

 بدء االمتحان بالدخول.

ال يسمح للطالب بدخول قاعة االمتحان بصحبته أي كتب أو مذكرات أو  .4
راق من أي نوع حتى لو كانت بيضاء وكذلك عدم صحبة مراجع أو أية أو 

 أي أدوات أو شنط خالف ما يلزم لإلجابة على األسئلة.

 لن يمنح الطالب أكثر من كراسة إجابة واحدة. .5

على الطالب التأكد من كتابة أسمه ورقم جلوسه على البيانات المكتوبة  .6
 على ظهر كراسة اإلجابة.

 با تي:يجب على جميع الطالب االلتزام  .7

 كتابة اإلجابات فقط داخل ورقة اإلجابة. •

 عدم كتابة أي إجابة على ورقة األسئلة مهما كانت. •

 إجابة كل س ال في بداية صفحة مستقلة. •

 ال يسمح ألي طالب بم ادرة االمتحان قبل مرور نصف ساعة. •

ال يسمح بالخروج من مقار االمتحان خالل الخمسة عشر دقيقة  •
                                   تنظيما  لعملية استالم كراسة اإلجابة. األخيرة من االمتحان

أي محاولة لل ش أو الشروع فيه أو اإلخالل بالنظام داخل قاعات االمتحان 
 ويعرضه للمساءلة أمام مجلس التأديب بالكلية.الطالب  سوف يل ي امتحان
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