
                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 جامعة المنوفٌة
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

  ) وحدة إدارة الوافدٌن( مكتب عمٌد الكلٌة
 

 0202/0202لمعاـ الجامعى  وافديف لمرحمة البكالوريوسالتعميـ برنامج 
 :نبذة عف البرنامج 

لمرحمة  وافديفالتعميـ جامعة المنوفية  مف خالؿ برنامج كمية التربية الرياضية تتطمع 
لمتعميـ والتعمـ  بالمستوى التعميمي  لطالبيا مف خالؿ تقديـ فرص االرتقاءإلى البكالوريوس  

القادر عمى المنافسة عمى المستوى القومي واإلقميمي اعتمادا عمى برامج تعميمية شاممة 
خريج ذو مستوى عممي متميز وبمقاييس عممية معترؼ بيا قادرا عمى  تمبية  ادإلعد

 -التدريب الرياضي  –احتياجات سوؽ العمؿ في المجاالت الرياضية المختمفة )التدريس 
 اإلدارة الرياضية و الترويح( مع التأكيد عمى التميز في البحث العممي .

                   :أىداؼ البرنامج 
فػى  لمعمؿ فى مؤسسات المجتمع المختمفػة الت الرياضيةمجاالمتخصصيف فى الاعداد  

 المجاالت التالية: ياحد

       .الرياضة المدرسية -أ  

 الرياضية والترويحاالدارة  -ج       .التدريب الرياضى -ب 

 :شروط التقدـ 
 . اف يكوف الطالب المتقدـ غير مصري الجنسية )أجنبي (2
. أف تقدـ الطالب مف خالؿ الموقع الخاص بمنظومة تنسيؽ الطالب الوافديف 0

http://www.wafeden.gov.eg  او الدخوؿ الي نفس الرابط مف خالؿ الموقع االكتروني لقطاع
مع مراعاة أف يدوف الطالب اسمو  www.mohe-casm.du.egالشئوف الثقفية و البغثات بالوزارة 

 2/9/0202ف التقدـ بدءا مف يـو وفقا لجوازالسفر و يكو
 . اف يكوف الطالب المتقدـ حاصؿ عمي الثانويةأو ما يعادليا ,3
 . استيفاء األوراؽ و المستندات المطموبة لمتقدـ .4



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 .(المياقة الصحية وشيادة خمو مف مرض نقص المناعة )اإليدز. 5-

 المنوفيةخطاب موافقة رسمية مف دولة المتقدـ أو الجية التابع ليا عمى الدراسة بجامعة . 6

 .تكوف جميع الوثائؽ مترجمة إلى المغة العربية أو اإلنجميزية, ترجمة موثقة-. 7

استيفاء أى شروط أخرى تحددىا المجنة العميا لإلشراؼ , أو مجمس الجامعة, وتعمف وقت . 8
 التقديـ

        اسة بالبرنامج  لمرحمة البكالوريوس:نظاـ الدر 
  وتحسػػب سػػاعات التػػدريس  بالكميػػة وفقػػًا لنظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة  الدراسػػػةيقػػـو نظػػاـ

 كالتالي:

 الساعة في المحاضرات النظرية تعادؿ ساعة معتمدة   .2

 اما الساعات التطبيقية فتحسب الساعتيف التطبيقيتيف  ساعة معتمدة. .0

)التربيػػة العمميػػة( فتحسػػب الػػثالث سػػاعات بسػػاعة معتمػػدة خػػالؿ التػػدريب الميػػداني  .3
 الفصؿ الدراسي الواحد. 

 .الدراسة بالمغة العربية 

        مواعيد الدراسة والقيد: (1مـادة )
  السنة االكاديمية الي فصميف اساسيف وثالث اختياري وفقا لما يمي:تنقسـ 

 اسبوع. 25سبتمبر ولمدة الفصؿ األوؿ: يبدأ مف السبت الثالث مف شير  .2
 اسبوع. 25الفصؿ الثاني: يبدأ مف السبت الثاني مف شير فبراير ولمدة  .0

 8الفصؿ الثالث )الصيفي االختياري(: يبػدأ مػف السػبت االوؿ مػف شػير يوليػو ولمػدة  .3
 اسابيع.

  يػػتـ القيػػد الي مرحمػػة خػػالؿ اسػػبوعيف قبػػؿ بػػدء أي فصػػؿ دراسػػي بعػػد اسػػتيفاء شػػروط
 ـو المقررة.القيد ودفع الرس

        مدة الدراسة: (2مـادة )
  فصوؿ دراسية. 8مدة الدراسة اربع سنوات ولمدة 

  الحد االقصي لمدراسة سبع سنوات, اربعة عشر فصاًل دراسيًا, ويفصؿ الطالب بعدىا
ويجوذ اعادة قيدة عمي اف ال يزيد عدد الساعات المعتمدة التي تحسب لو عند إعادة 

  الساعات المعتمدة المطموبة لمحصوؿ عمي الدرجة.القيد عف ثمثي 
 



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

        :متطلبات الدراسة للحصول علً درجة البكالورٌوس(3مـادة )
  تقسـ متطمبات الدراسة الي اربعة اجزاء وكؿ جزء يشمؿ عمي مجموعة ساعات معتمدة

 اجباريو ومجموعة ساعات معتمده اختيارية وتبينيا الالئحة عمي النحو التالي:
 

 الساعات المعتمدة اختيارية اجبارية نوع المتطلـــب التسلسل

 4 ـ 4  متطلبات الجامعـة أوال

 66 ـ 66 متطلبات الكليــة ثانيا  

 44 66 23 التخصص  متطلبات ثالثا  

 3 ـ 3 تدريب ميداني رابعا  
 651 66 624 المجموع

  
        متطلبات الحصول علي درجة البكالوريوس: (4مـادة )

  لمحصوؿ عمي درجة البكالوريوس في التربية الرياضية البد اف يجتاز الطالب
( ساعة معتمدة طبقًا لممتطمبات التي تعرضيا ىذه الالئحة وبمتوسط نقاط ال 252عدد)

 .0.22يقؿ عف 

  يطمب مف الطالب تقديـ بحث تطبيقي في مجاؿ تخصصة, كما ىو موضح في ىذه
تطبيقي مقسما عمي فصميف دراسييف متتاليف وال الالئحة ويجوز اف يكوف البحث ال

 يتخرج الطالب اال بعد اف يستوفوا شروط النجاح في البحث التطبيقي.

  عمي الطالب تأدية التدريب الميداني لمدة اربع فصوؿ دراسية متتالية في المدارس او
عف فترة  الييئات الرياضية والشبابية. ويقـو المشرؼ عمي الطالب بتقديـ تقريرًا وافياً 

 التدريب الميداني كؿ في تخصصة يعتمدة القسـ المختص.

 .عمي الطالب حضور رحمة عممية تنظميا الكمية مرتبطة بالتشعيب كؿ في مجالة 

 ( اجتياز الطالب لمرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآلليICDL معتمدة قبؿ التخرج ) 

 المرشد االكاديمي: (5مـادة )

  طالب  او طالبو عند التحاقة بالدراسة مرشدًا اكاديميًا مف بيف يعيف مجمس القسـ لكؿ
 اعضاء ىيئة التدريس يمكف اف يستمر معة حتي نياية الدراسة.



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

  يمكف تغيير المرشد االكاديمي بناءا عمي طمب مسبب مف الطالب او اسباب وظروؼ
 اخري يراىا القسـ المختص.

  ومعاونتة في اختيار المقررات لكؿ فصؿ يمتـز المرشد االكاديمي بمتابعة اداء الطالب
دراسي واف يطمب وضع الطالب تحت المالحظة لفصؿ دراسي واحد مع خفض عدد 

        ساعة معتمدة. 20الساعات المسجؿ فييا وبحد ادني 
        شروط  التسجيل: (6مـادة )

  ساعاتيا يمكف لمطالب التسجيؿ في الفصؿ الدراسي األوؿ او الثاني في مقررات تصؿ
 26ساعة معتمدة. والحد االدني لمساعات المعتمدة خالؿ الفصؿ الدراسي  29الي 

ساعة في حالة ارتفاع المعدؿ  02ساعة معتمدة. ويمكف زيادة الحد  األقصي الي 
ساعة معتمدة في  20التراكمي حتي الفصؿ الدراسي السابؽ ويخفض الحد االدني الي 

الب تحت المالحظة االكاديمية ويمكف لمطالب حالة انخفاض المعدؿ عند وضع الط
ساعات معتمدة وبحد  8التسجيؿ في الفصؿ الصيفي في مقررات ال تزيد ساعاتيا عف 

 ساعات معتمدة. 6ادني 

  ساعة معتمدة,  29يتقدـ الطالب لتسجيؿ المقررات لكؿ فصؿ دراسي, وبحد اقصي
لمرشد االكاديمي وفي وبحيث يستوفي شروط التسجيؿ في كؿ مقرر وبعد استشارة ا

المواعيد المحددة بتوقيتات التسجيؿ وقواعدة التي تصدرىا الكمية سنويًا. وتنشر في 
دليؿ الطالب وال يعتبر التسجيؿ نيائيًا اال بعد دفع رسـو الخدمة التعميمية المقررة لكؿ 

 فصؿ دراسي.
 دراسية نيائيًا اال الطالب المتأخريف عف مواعيد التسجيؿ ال يعد تسجيمة في المقررات ال

اذا كاف ىناؾ مكاف ويدفع رسـو تأخير تسجيؿ باالضافة الي رسـو الخدمة التعميمية 
 المقررة.

  اليجوز لمطالب التسجيؿ في مقررات ليا متطمبات سابقة قبؿ استيفاء شروط النجاح
 في المقررات السابقة.

 ة جماعية او فردية يجب اال يقؿ عدد الطالب في الفصؿ الدراسي الواحد في أي رياض
 ( طالب عمي االقؿ.8عف )

 
 



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

        شروط  االضافة والتعديل وااللغاء واالنسحاب: (7مـادة )
  يجوز لمطالب اضافة مقرر او مقرريف بحد اقصي حتي نياية االسبوع الثاني مف

الفصؿ الدراسي األوؿ والثاني وحتي نياية االسبوع االوؿ مف الفصؿ الدراسي الصيفي 
موافقة المرشد االكاديمي بما ال يتعدي الحد االقصي لمساعات المعتمدة في الفصؿ بعد 

 الدراسي.

  يحؽ لمطالب تغيير مقررات سجؿ فييا باخري خالؿ اسبوعيف مف بدء الدراسة وال يسري
 ذلؾ عمي الفصؿ الصيفي.

  خالؿ ثمانية اسابيع عمي ) يحؽ لمطالب االنسحاب مف المقرر )وال ترد لو الرسـو
الكثر مف بداية الدراسة لمفصميف االوؿ والثاني واربع اسابيع عمي االكثر في الفصؿ ا

 الصيفي ويعتمد ذلؾ عمي نسبة حضورة السابقة واالنتظاـ في الدراسة.

  الطالب الذيف يرغبوف في االنسحاب مف فصؿ دراسي لظروؼ المرض او بعذر تقبمة
عمي موافقة عمي االنسحاب ويقـو الكمية عمييـ التقدـ بطمب لشئوف الطالب ويحصؿ 

باعادة المقررات التي سجؿ فييا في فصؿ دراسي الحؽ وال تدخؿ لو ىذه المقررات في 
 حساب المتوسط العاـ.

  يحؽ لمطالب اعاده التسجيؿ في أي مقرر رسب فييا ويعيد المقرر دراسة وامتحانًا بعد
 ع رسـو الخدمة التعميمية المقررةدف
        :مقررات متطلبات الدراسةتقدٌرات  (8مـادة )

 :تقدر نقاط كؿ مقرر دراسي عمي النحو التالي 

 التقدير عدد النقاط التقدير المكافي النسبة المئوية المناظرة
 % واعمي95

 %95%  حتي اقؿ مف 92
 4.22 ممتاز

3.72 
A

+ 

A 

 %92%  حتي اقؿ مف 85
 جيد جداً 

3.32 B
+ 

 B 3.22 %85%  حتي اقؿ مف 82
 %82حتي اقؿ مف  % 75

 جيد
0.72 B

- 

C 0.32 %75%  حتي اقؿ مف 72
+ 

 %72%  حتي اقؿ مف 65
 مقبوؿ

0.22 C 
C 2.7 %65%  حتي اقؿ مف 62

- 

ناجح بشرط اال يكوف  %62%  حتي اقؿ مف 55
 متطمب لمقرر اخر

2.3 D
- 

 D 2.2 %55%  حتي اقؿ مف 52

 F 2.2 راسب %52اقؿ مف 



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 
        :حساب متوسط النقاط (9مـادة )

 ال يعتبر الطالب ناجحًا في أي مقرر اال اذا حصؿ عمي تقديرD .عمي االقؿ 

 البد مف نجاح الطالب بتقدير-
C  في المقررات التي تعتبر متطمبات لمقررات تالية قبؿ

 التسجيؿ في تمؾ المقررات.

 عمي  0.22قدرة  ال يحصؿ الطالب عمي درجة البكالوريوس اال اذا حقؽ متوسط نقاط
 االقؿ.

 .تحسب نقاط كؿ مقرر عمي انيا عدد ساعاتة المعتمدة مضروبة في نقاط كؿ ساعة 

  يحسب مجموع النقاط التي حصؿ عمييا الطالب في أي فصؿ دراسي عمي انيا مجموع
 نقاط كؿ المقررات التي درسيا في ىذا الفصؿ الدراسي.

  قسمة مجموع النقاط التي حصؿ يحسب متوسط نقاط أي فصؿ دراسي عمي انو ناتج
 الساعات المعتمدة ليذه المقررات عمييا الطالب في ىذا الفصؿ مقسومًا عمي مجموع

  المقرر الذي يحصؿ فية الطالب عمي اقؿ مفD  يتـ اعتبارة في متوسط النقاط وال يعتد
 بو ضمف الساعات المعتمدة المقررة اال اذا اعاده ونجح فية فتحسب االخيرة فقط.

  يحسب متوسط نقاط التخرج )بعد نجاحة في مجمؿ متطمبات التخرج( عمي انيا ناتج
قسمة مجموع كؿ نقاط المقررات التي درسيا الطالب )بغض النظر عف نتيجة االمتحاف 

 سواء نجح او رسب فييا( عمي مجموع الساعات المعتمدة ليذه المقررات.
        المتطلبات:تقدٌرات المقررات التً ال تحسب ضمن  (11مـادة )

  المقررات التي يسجؿ فييا الطالب التي يطمب فييا النجاح فقط او لـ يكمميا بسبب
 قبمتو الكمية وال تدخؿ في حساب متوسط النقاط ويرصد لو احد التقديرات التالية.

 التقدير المدلوؿ
 Satisfactory S مرضي

 Unsatisfactory U غير مرضي
 Forced Withdraw FW اجباري  انسحاب

 Withdraw W انسحاب
 Audit AU مستمع
 Transfer T تحويؿ

 Fail F راسب
 Incompleted I غير مكتمؿ



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 Pass P ناجح
 Grade Points Average GPA المعدؿ التراكمي لمتقديرات

 
 تعرٌف حالة الطالب او الطالبه: (11مـادة ) 

  اعتبر منتقال مف مستوي الي % مف متطمبات التخرج كمما 02كمما اكمؿ الطالب
( وال يتطمب ذلؾ تحديد نوعية او مستوي المقررات التي 4ػ  2مستوي اعمي منيـ )

 اكمميا الطالب ويعتبر ذلؾ نوعًا مف تعريؼ لموقع الطالب بالكمية.

 المواظبة: (12مـادة )  

  يكوف استاذ المقرر ىو المسئوؿ عف تقديـ نسبة الحضور والغياب عف المحاضرات
لنظرية والجمسات العممية لكؿ مقرر دراسي وتسميميا الي ادارة شئوف الطالب في ا

 نياية كؿ فصؿ دراسي.

  مف اجمالي الزمف المحدد 22النسبة المسموح بيا لغياب الطالب دوف عذر مقبوؿ %
لكؿ مقرر دراسي ويتولي استاذ المقرر المسئوؿ انذار الطالب واخطارة وكذلؾ اخطار 

الب في حالة تجاوز ىذه النسبة لتوجية االنذار االوؿ تحريريًا عمي ادارة شئوف الط
 عنواف ولي امر الطالب بواسطة مكتب شئوف الطالب.

  يقـو استاذ المقرر بابالغ ادارة 02% واقؿ مف 22اذا تغيب الطالب بنسبة تزيد عف %
 شئوف الطالب بتوجية االنذار التحريري الثاني واالخير لمطالب.

 05دارة شئوف الطالب بالكمية بانذار الطالب عند تجاوز نسبة الغياب يقـو مدير ا %
في المقرر وكاف غياب الطالب بدوف عذر مقبوؿ لمجنة شئوف الطالب ويعتمد مف 

في المقرر وتدخؿ نتيجة الرسوب في  (F)مجمس الكمية ويسجؿ لمطالب تقدير راسب 
 حساب المعدؿ الفصمي.

 جديد تحتسب المواظبة بداية مف تاريخ االضافة. في حالة طمب الطالب اضافة مقرر 
 اسلوب تقٌٌم  الطالب وضوابط  االمتحانات: (13 مـادة )

  توضح التفاصيؿ التالية بيذه الالئحة وتوزيع درجات كؿ مقرر بيف: اعماؿ سنة ػ
عممي ػ شفوي ػ امتحاف نصؼ الفصؿ ويعقد في االسبوع السابع مف الفصؿ الرئيسي او 

ابع مف الفصؿ الصيفي ويعقد االمتحاف التحريري النيائي في الثالث اسابيع االسبوع الر 
 االخيرة مف الفصؿ الدراسي. 



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

  يتـ اجراء اختبارات شفوية في جميع المقررات الدراسية النظرية واختبارات عممية في
 المواد العممية مف لجنة مشكمة مف ثالثة اعضاء ىيئة تدريس.

  ساعتيف لممقررات الدراسية التي ساعتيا المعتمدة ساعتيف اما زمف االمتحاف التحريري
 3المقررات الدراسية المخصص ليا اكثر مف ساعتيف معتمدتيف يكوف زمف امتحانيا 

 ساعات.

  درجة.  52والصغري  222النياية العظمي لكؿ مقرر 

  :تقدير الدرجات لممواد التطبيقية عمي النحو التالي 

 االمتحاف التحريري  االمتحاف العممي  %42اعماؿ السنة  المادة

 المادة التطبيقية
% االختبارات 02

الدورية القصيرة 
 واالداء العممي

% االختبارات 02
منتصؼ الفصؿ 

 الدراسي

% مف النياية 32
العظمي في نياية 
 الفصؿ الدراسي

% مف النياية 32
العظمي في نياية 
 الفصؿ الدراسي

 

  :تقدير الدرجات لممواد النظرية عمي النحو التالي 

 االمتحاف التحريري  االمتحاف الشفوي %42اعماؿ السنة  المادة

% االختبارات 02 المادة النظرية
 الدورية القصيرة 

% الختبارات 02
منتصؼ الفصؿ 

 الدراسي

% مف النياية 02
العظمي في نياية 
 الفصؿ الدراسي

% مف النياية 42
في نياية العظمي 

 الفصؿ الدراسي

  :تقدير الدرجات في امتحاف التدريب الميداني في كؿ فصؿ دراسي عمي النحو التالي 

 

 % 62االمتحاف النيائي لكؿ فصؿ دراسي  %42اعماؿ السنة  المادة

 % لممشرؼ الداخمي42 تدريب ميداني
02  %

لممشرؼ 
 الداخمي

% لممشرؼ 22
 الخارجي

% لمجنة 32
 االمتحاف

  امتحاف التدريب الميداني بمجنة ثالثية لجميع الطالب عمي اف يكوف المشرؼ يتـ
 الداخمي ضمف اعضاء المجنة.

  :تقدير الدرجات في امتحاف مشروع التخرج )البحث التطبيقي( عمي النحو التالي 

 



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 االمتحاف التحريري االمتحاف النيائي )شفوي(  اعماؿ السنة  المادة

النياية % مف 42 البحث التطبيقي
%  مف النياية  42 %  مف النياية العظمي  02 العظمي

 العظمي

 
  يشترط النجاح في المقررات التطبيقية والنظرية والتدريب الميداني حصوؿ الطالب عمي

 % مف الدرجة الكمية في المقرر الواحد. 52

  النظرية او ال تطبؽ أي قواعد لمرافة او الرفع عمي أي مقرر مف المقررات التطبيقية او
 التدريب الميداني.

  مف المحاضرات النظرية والعممية 75البد اف يحضر الطالب نسبة ال تقؿ عف %
 ليسمح لو بدخوؿ االمتحاف النيائي المقرر.

  52يعد الطالب راسبًا اذا حصؿ في مجموع درجات المقرر عمي اقؿ مف( تقدير %F)  
وؿ او لـ يحضر االمتحاف ولـ تقبؿ او لـ يحضر االمتحاف التحريري لحرمانة مف الدخ

 الكمية عذرة.

 .عند اعاده الطالب الي مقرر فانو يعيده دراستًا وامتحانًا ويقييـ مرة اخري بالكامؿ 

 .وتحسب لو نقاط المقرر في جميع المقررات التي درس فييا المقرر 

  قبؿ او يجوز لممرشد االكاديمي طمب اعاده الطالب بعض المقررات التي نجح فييا مف
 اضافة مقررات جديدة لو بغرض رفع متوسط النقاط ليحقؽ متطمبات التخرج.

 ( التحوٌل من البرنامج:14مـادة )

  يجوز لمطالب طمب التحويؿ الي البرامج محؿ ىذه الالئحة مف البرامج التي تطرحيا
كميات اخري بنفس النظاـ بشرط عدـ نقؿ اكثر مف ثمثي الساعات المعتمدة لمتطمبات 

 لتخرج وبعد موافقة مجمسي الكمية.ا
 ( تغٌب الطالب عن المحاضرات:15مادة )

 ( مف مجموع الساعات المقررة لممادة دوف عذر 05إذا غاب الطالب أكثر مف )%
مرضى أو قيرى يقبميما عميد الكمية , يحـر مف التقدـ لالمتحاف النيائى وتعتبر 

ة دراستيا إذا كانت إجبارية وفى , وعميو إعاد (FA)نتيجتو فى تمؾ المادة )صفرا( 
جميع األحواؿ تدخؿ نتيجة ذلؾ الرسوب فى حساب معدؿ عالمات الطالب الفصمى 

 والتراكمي ألغراض اإلنذار والفصؿ مف التخصص.



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 

 (مف ساعات المقرة لمادة ما وكاف ىذا الغياب بسبب 05إذا غاب الطالب أكثر مف )%
عتبر منسحبا مف تمؾ المادة, وتطبؽ عميو المرض أو لعذر قيري يقبمو عميد الكمية ي

أحكاـ االنسحاب, ويبمغ العميد مدير القبوؿ والتسجيؿ قراره بذلؾ, وتثبت 
إزاء تمؾ المادة فى السجؿ االكاديمى لمطالب, أما الطمبة الذيف  (W)مالحظة)منسحب(

تجاوز يمثموف الكمية او الجامعة فى النشاطات الرسمية فيسمح ليـ بالتغيب بنسبة ال ت
(05.)% 
 ( تغٌب الطالب عن االمتحان النهائى:16ماده )

  كؿ مف يتغيب عف االمتحاف النيائى, يعتبر راسبا فى تمؾ المادة ويعطى تقدير راسب
"F"  أياـ مف تاريخ عقد االمتحاف. 3إال إذا قدـ عذرا مقبوال إلى عميد الكمية خالؿ 

 ( العذر المقبول:17ماده )

 الطبى المعتمد مف الطبيب المسئوؿ فى الجامعة, ويقبمو عميد  العذر المقبوؿ: العذر
الكمية ويعتمده رئيس الجامعة والعذر القيري ىو العذر الذى يقبمو عميد الكمية ويعتمد 

 مف رئيس الجامعة أيضا.
 ( المعدل الفصلى وكٌف ٌتم حسابه:18مادة )

 ىو معدؿ عالمات الطالب فى المواد التى درسيا لفصؿ دراسى معيف ويحسب كما يمى :     
  مجموع الساعات ÷ عدد النقاط ( × ) مجموع ) حاصؿ ضرب الساعات المعتمدة

 المعتمدة(.
  وال تدخؿ العالمات التالية فى حساب المعدؿ الفصمى أو المعدؿ التراكمى )عالمة نجاح

P عالمة الرسوب ,F –  عالمة االنسحاب القيرىW  ػ عالمة غير مكتمؿI  .) 
 وكٌف ٌتم حسابه: (GPA)( المعدل التراكمى  للتقدٌرات 19ماده )

  )ىو معدؿ جميع المواد التى درسيا الطالب مف خطتو الدراسية ) نجاحا أو رسوبا
ويحسب المعدؿ التراكمى بنفس طريقة حساب المعدؿ الفصمي عدا أف الساعات 

لممادة المعادة تدخؿ مرة واحدة فى مجموع الساعات المعتمدة, ويؤخذ أعمى  المعتمدة
 عالمة حصؿ عمييا الطالب فى ىذه المادة.

 ( وضع الطالب على قائمة اإلنذار:21مادة )

 ( 2.67ينذر مدير القبوؿ والتسجيؿ كؿ طالب يحصؿ عمى معدؿ تراكمي يقؿ عف )
 نقطة.



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 

  أقصاىا فصالف دراسياف اعتيادياف الحقاف لمفصؿ عمى الطالب إزالة اإلنذار فى مدة
( نقطة أو 2.67الذي انذر فيو, ويزيؿ الطالب اإلنذار باف يرفع معدلو التراكمي إلى )

 أكثر.

  يفصؿ الطالب مف القسـ العممي التخصصي إذا لـ يتمكف مف إزالة اسمو مف قائمة
 مدة بنجاح. ( ساعة معت99اإلنذار, ويستثنى مف ذلؾ كؿ طالب أتـ دراسة )

  ال يوضع الطالب عمى قائمة اإلنذار في نياية الفصؿ الدراسي األوؿ اللتحاقو بالجامعة
أو فى نياية الفصؿ الدراسي األوؿ لتغيير تخصصو. ويقـو المرشد األكاديمي بتنبييو 

 إذا كاف معدلو متدنيا .

  اإلنذار.ال يدخؿ الفصؿ الصيفى ضمف الفصوؿ التى يوضع فييا الطالب عمى قائمة 
 ( المتطلب السابق :21مادة )

ف ىذا المادة التي يجب عمى الطالب دراستيا, ليتمكف مف التسجيؿ لممادة التى يكو       
 المتطمب السابؽ شرطا ليا .

 ( دراسة بعض المواد فى جامعة أخرى:22 ماده )

ة معتمدة فى ( ساع36يسمح الطالب بموافقة رئيس الجامعة دراسة ما ال يزيد عمى )       
  -جامعة أخرى, معترؼ بيا, وتحسب ليـ ىذه الساعات وفؽ الشروط التالية :

 ( ساعة معتمدة فى الجامعة واف ال 36أف يكوف الطالب قد أنيى دراسة ما ال يقؿ عف )
ساعة معتمدة بعد احتساب  36تكوف عدد الساعات المتبقية لتخرج الطالب تقؿ عف 

 ىذه الساعات. 
 منتظما فى دراستو فى الجامعة األخرى .  أف يكوف طالبا 
  . أف يحصؿ الطالب عمى موافقة قسمة عمى دراسة المواد المطموبة 
  أف يكوف ناجحا فى ىذه الساعات ويسجؿ لو تقدير تحويؿ مف جامعات أخرى(T).  

 ( منح التفوق العلمى:23ماده )

تقدـ الكمية منحو دراسية لمطالب او الطالبو األوؿ فى كؿ تخصص, وفى كؿ مستوى 
 دراسى كؿ عاـ شريطو أف: 

 
 ( 3.67ال يقؿ معدلو التراكمى العاـ عف.) 
  ساعة معتمدة عمى األقؿ فى جامعتو فى فصميف دراسييف. 32يكوف قد انيى دراسة 



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 بية مف درجة إنذار فأكثر.ال تكوف قد صدرت بحقو أثناء ذلؾ العاـ عقوبة تأدي 
 ( تأجٌل الدراسة اواالنقطاع عنها:24ماده )

  إذا رغب الطالب بتأجيؿ دراستو لفصؿ ما, فعميو اف يتقدـ بطمب عمى النموذج المقرر
لذلؾ فى دائرة القبوؿ والتسجيؿ قبؿ انتياء فترة االنسحاب واالضافة لمفصؿ الذى يود 

فى ىذا الطمب ويبمغ قراره إلى مدير القبوؿ  تأجيؿ دراستو فيو, ويبت عميد الكمية
والتسجيؿ, الذي يقـو بدوره بتبميغ الجيات المعنية بذلؾ. ويثبت لمطالب فى سجمو 

 األكاديمي مالحظة " مؤجؿ " لذلؾ الفصؿ.

  يجوز لمطالب أف يؤجؿ دراستو فى الجامعة لمدة ال تزيد عمى أربعة فصوؿ سواء كانت
 متصمة أو متقطعة.

  لمطالب المستجد أو المنتقؿ إلى الجامعة بتأجيؿ دراستو إال بعد انقضاء فصؿ ال يسمح
 دراسى كامؿ عمى التحاقو بالجامعة.

  ,إذا لـ يعد الطالب إلى الكمية بعد فترة التأجيؿ الممنوحة لو, يمغى التحاقو بالكمية
ة مرة ويجوز النظر فى إعادة قبولو بناء عمى حالتو. ويمكف لمطالب أف يمتحؽ بالكمي

أخرى , ولكف مع بداية فصؿ دراسى بعد استكماؿ إجراءات التسجيؿ العادية الواجب 
 إتباعيا. 

  عمى الطالب الذى اجؿ دراستو ألكثر مف فصؿ دراسى واحد أف يواصؿ خطة الدراسة
 مع الدفعة الطالبية التى يمتحؽ بيا عند عودتو إلى الجامعة.

  فصمييف دراسييف والسباب قيرية توافؽ اذا انقطع الطالب عف الدراسة بحد اقصي
عمييا لجنة شئوف الطالب ومجمس الكمية يتاح لمطالب فرصة اخري لمتسجيؿ ويستأنؼ 
الطالب دراستة في الفصؿ الدراسي الرئيسي التالي وتحتسب مدة االنقطاع مف فرص 

 التأجيؿ المتاح لمطالب. 

 ة ويكوف قرار لجنة شئوف في حالة عدـ موافقة المجنة يمغي قيد الطالب مف الكمي
 الطالب نافذًا بعد موافقة مجمس الكمية. 

 

 ( اضافة اسم الطالب الى الئحة الشرف:25 مادة )



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

  )يوضع اسـ الطالب عمى لوحة شرؼ الجامعة فى اى فصؿ )عدا الفصؿ الصيفى
( نقطة وأكثر, ويثبت ذلؾ في سجمو األكاديمي, 3.67يحصؿ فيو عمى معدؿ فصمى )

 ( ساعة معتمد لذلؾ الفصؿ.25قؿ عبؤة الدراسي عف )شريطة إال ي
  يوضع اسـ الطالب عمى لوحة شرؼ الكمية فى اي فصؿ )عدا الفصؿ الصيفى( يحصؿ

( نقطة وأكثر فى ذلؾ الفصؿ ويثبت ذلؾ فى سجمو 3.52فيو عمى معدؿ فصمى )
 ( ساعة معتمد لذلؾ الفصؿ.25االكاديمى, شريطو إال يقؿ عبؤه الدراسى عف )

 
 ( الوضع تحت المالحظة األكادٌمٌة: 26دة )ما

يوضع الطالب تحت المالحظة األكاديمية, ويطمب منو اتخاذ اآلراء الالزمو بنفسو فى      
 الحاالت التالية: 

  0.2إذا انخفض معدلو التراكمى إلى اقؿ منـ. 
  فأكثر, ولكف انخفض معدلو فى الفصؿ الدراسى الحالى  0.2إذا كاف معدلو التراكمى

 . 2.2إلى اقؿ مف 

  0.2فأكثر ولكف كاف معدلو فى الفصؿ الدراسى اقؿ مف  0.2إذا كاف معدلو التراكمى 
 فى فصميف دراسييف متتالييف. 

ساعو معتمدة عمى  20 ويطمب مف الطالب فى مثؿ ىذه الحاالت تخفيؼ عبئو الدراسى إلى   
 األكثر 

  يجب عمى الطالب الذى يوضع تحت المالحظة األكاديمية أف يرفع معدلو التراكمى إلى
عمى األقؿ خالؿ ثالثة فصوؿ دراسية متتالية. ويعتبر الفصؿ الدراسى الصيفى  0.2

ساعات  6احد ىذه الفصوؿ الدراسية الثالثة إذا تـ تسجيمو لعبء دراسى كامؿ )
فى ىذا الفصؿ. إما الطالب الذى يكمؿ فصميف مف الفصوؿ الدراسية الثالثة  معتمدة(

فيرسؿ لو إنذار لتذكيره بالفصؿ الدراسى المتبقى, والذى  0.2واليزاؿ معدلو اقؿ مف 
ذا عجز الطالب عف الوفاء بيذا 0.2يتعيف عميو فيو تحقيؽ معدؿ تراكمى مقداره  . وا 

 الكمية.الشرط يطمب منو االنسحاب رسميا مف 

 ( الغاء القٌد: 27مادة )

 يمغي قيد الطالب في الحاالت التالية:    



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

  اذا استنفذ الطالب اقصي مدة لممراقبة )اربع فصوؿ دراسية متتالية( بناء عمي عرض
 لجنة شئوف الطالب وموافقة مجمس الكمية.

  تطبؽ عمية اذا ارتكب الطالب مخالفة مخمة بالتقاليد الجامعية ونظـ الكمية ويستحؽ اف
 الئحة تأديب الطالب.

 .أي مخالفة اخري وردت في قانوف تنظيـ الجامعات 
 

 ( النظام الكودي  للمقررات: 28مادة ) 

كود المقررات لمختمؼ التخصصات لمرحمة البكالوريوس والدبمـو ودرجتي الماجستير        
قسـ العممي المختص وتبداء والدكتوراه وفقًا لالقساـ العممية والتي تتبع كود الكمية وكود ال

 ارقاميا كما يمي.
 . رقم الكود لألقسام العلمٌة:1         

 رقم الكود القسم

 22 المناىج وطرؽ تدريس التربية الرياضية.قسـ 

 20 قسـ االدارة  الرياضية والترويح.
 23 قسـ التدريب الرياضي وعمـو الحركة.

 24 العمـو الحيوية والصحة الرياضية.قسـ 

 25 قسـ  العموـ التربوية والنفسية واالجتماعية في التربية الرياضية.
 26 نظريات وتطبيقات االلعاب الرياضية والعاب المضرب.قسـ 
 27 .مسابقات الميداف والمضمارنظريات وتطبيقات قسـ 
 28 والعروض الرياضية. لتمرينات والجمبازنظريات وتطبيقات اقسـ 

 29 .الرياضات المائية نظريات وتطبيقاتقسـ 
 222 .لمنازالت والرياضات الفرديةنظريات وتطبيقات ا قسـ

 
 . رقم الكود للشعبة:2 

 

 رقم الكود الشعبة  

 22 شعبة الرياضة المدرسية

 20 شعبة التدريب الرياضي
 23 شعبة االدارة الرياضية



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 

  االمتيازات التى يقدميا البرنامج
بنخبة مف أفضؿ األساتذة والعمماء فى  بجامعة المنوفية الرياضيةكمية التربية حظى ت •

 والبدنية . عمـو التربية الرياضيةشتى مجاالت 
 (3) بيا و يوجدمركز الخدمة العامة باإلضافة إلى   اقساـ عممية( 22الكمية )تضـ  •

    لمرحمة البكالوريوس ية مميزة دراس برامج

ومكتبة عممية  مجيزة بأحدث األجيزة العممية معامؿو مالعب رياضية الكمية تضـ  •
 . متخصصة

عمى تقديـ الخدمات المتنوعة لطالبيا مف رعاية طبية وأنشطة  لكمية تحرص ا •
  ترفييية وثقافية مختمفة

 :تكمفة البرنامج
بالمصروفات لدراسية المقررة عمى الطالب  0226لسنة  07قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ  

 0227/0228اعتبارا مف العاـ الجامعي الوافديف 
 . دوالر ( 2522ـ القيد الوؿ مرة ) رس• 
 دوالر 3222المصروفات الدراسية السنوية المقررة عمى الطالب الوافديف  •

  يتـ تحديد رسـو الخدمة التعميمية المقررة لكؿ ساعة معتمدة بقرار مف مجمس الجامعة
اعادة النظر في تقدير قيمة الرسـو سنوياً  وبعد استطالع آراء مجالس الكميات ويمكف

 اذا دعت الضرورة ذلؾ.

 ,يوقع الطالب عمي تعيد بااللتزاـ بدفع رسـو الخدمة التعميمية التي تقترحيا الكمية 
 وتوافؽ عمييا الجامعة مع االلتزاـ بنفس الرسـو لمطالب منذ التحاقة وحتي تخرجة.

 : فرص الخريج فى سوؽ العمؿ
 :  عديدة ومتنوعة منيا االتى  فى سوؽ العمؿ مجاالت عمؿ خريج كمية التربية الرياضية 
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  .االندية الرياضية في  الحدى االلعاب الرياضية  مدرب رياضي  - 0
 ومراكزالشباب واالتحادات الرياضية .االندية الرياضية في إداري رياضي  - 3
 . فى إحدى االلعاب الرياضية حكـ رياضي - 4
 .ىيؿ أإصابات مالعب وتأخصائى  – 5



                                                                                                           

                                                                                                                                            
 

 

  

 مسئوؿ برامج ترويحية بالفنادؽ واألندية الرياضية   - 6
 معد برامج رياضية في اإلذاعة والتميفزيوف  - 7
 مذيع رياضي  - 8
 اإلعالـ الرياضي فى مجاؿ   - 9

 اإلنقاذ في حمامات السباحة والشواطئ  - 22
 أحماؿ بدنية مخطط  – 22
 مدرب غوص  - 20
 اخصائي تدليؾ رياضي  - 23
 باالندية والمؤسسات الرياضية  مسئوؿ تسويؽ رياضي  - 24
 االلتحاؽ بالكميات العسكرية )ضباط متخصصيف(  - 25
 العمؿ بالتدريس في الجامعات  - 26
 ورعاية الشباب بالجامعاترياضةالشباب و المديريات ك المختمفة بالييئات الشبابية عمؿال – 27
 معمـ سباحة  -28
 المعاىد العسكرية الكميات و بة مدرب لمياقة البدني  -29
 اخصائي تغذيو لمرياضييف -02
 كاخصائى تربية حركية ةالعمؿ بدور الحضانات المختمف -02
 ظابط امف بشركات مصر لمطيراف -00
 معمـ تربية الرياضية بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة أو ذوى اليمـ -03
 لمجميع ةبدور المسنيف واتحادات الرياض ترويح  اخصائي نشاط-04
 مراسؿ رياضى  -05
 ةالمعد النفسى الرياضى لمفرؽ الرياضي  -06
 .اخصائي تاىيؿ وعالج مائي _07
 .معمـ سباحة لحديثي الوالدة -08
 ة. رياضي مصمـ عروض -09
 . مدرب شخصى -32

 منسؽ برنامج الوافديف بالكمية                                                   عميد الكمية
 .د/ نعيـ فوزىا       ا.ـ.د/ إسالـ غالب إبراىيـ                                             


