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 مقدمة

ان االجتاهاااات الرتبي اااة املعالااارة والوتطاااير السااار ع فاااى  ياااع   

تبصاافة عامااة والرتبيااة البدنيااة والر اضااة بصاافة خالااة ألااب  ماان   اجملاال

الضرورى على  يع الكليات تطي ر نظم الوتعليم بها ومناهجها وبراجمها بهاا  

،لذا فان كلياة الرتبياة الر اضاية بطنطاا حتااول االرتقاام بكال ماا وتعلق         

–معاونياة أعضاام هيئاة الوتادر س      –عضي هيئة تادر س   –بالعملية :طالب 

ادارة وفى نفس اليقت فان هذا االرتقام من أجال اإلرتقاام باءدام    –دراسية مناهج 

الطاالب  أكادميياومهنيااا واجوتماعياا ماان اجال ماار ج موتميا  فااى جماااالت     

 الرتبية البدنية والر اضية .

والشك ان االشراف األكادميي ميثل ج م هام فى العملياة الوتعليمياة   

واملشاكل الوتى تؤثر سالبا علاى   با لكلية أنه  عنى بوتحد د اهم الصعيبات 

 حتصيل الطالب والسعى حني حلها.

و عوترب االشراف االكادميي شي موتمي  ألنه ميثال الاركن الاركني    

لعالقة جامعية لحيحة  بني أعضام هيئة الوتدر س والطاالب ، حياي  صاب     

املشرف األكادميي بؤرة من القدوة السليمة الن تيجهاتة وارشااداتة املساوتمرة   

  ق الناج  ملسرية الطالب خالل دراسة اجلامعة .هى الطر

ولذا فان هذا الدليل ما هي اال منيذج  وتم وضعه  بني أ دى زمال ئناا مان   

املشرفني  االكاادمييني حوتاى نضامن تقاد م رساالة تربي اة ساليمة حتمال         

 الكثري من اجل رعا ةسليمة لكل الطالب .



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 عداد الدليلإفر ق 
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 عضيا    / رضا سعد  س أ.م.د
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 عضيا      / أمحد الفقى            م.م

 عضيا     / أمسام السمني  م.م

 عضيا     / غادة عرفة             م.م

  عضيا     / اسالم رأفت م.م

 عضيا              / نهال عادل        م.م



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 رؤ ة اجلامعةأواًل : 

تسعي جامعة طنطا إلاي الوتميا  حملياا واقليمياا ودولياا أن تكاين       

رائدة يف جماالت الوتعلايم والاوتعلم والبحاي العلماي وخدماة اجملوتماع وتنمياة        

 البيئة .

 رسالة اجلامعة

فاعلاة مان خاالل     حترص جامعاة طنطاا علاي بناام بيئاة أكادميياة      

الوتطااي ر املسااوتمر للااربامج األكادمييااة للعد ااد ماان الوتخصصااات يف ضاايم   

موتطلبات خطط الوتنمية وتلبية احوتياجات الطالب املعرفياة واملهار اة يف إطاار    

قيم اجملوتمع وتقاليده وكذلك إتاحة فرص الوتعلم والوتنمية املهنية للخارجيني  

ات سايق العمال ، كماا    يف شيت القطاعات لوتياكب الوتقدم وحتقاق طميحا  

توتعهد اجلامعاة بوتايفري مقيماات االباداخم يف  وتلاف جمااالت البحاي العلماي         

املنهجي اجلاد لوتطي ر العلايم واملعرفاة والوتنمياة املساوتدامة وحال املشاكالت       

 اجملوتمعية . 

 رؤ ة الكليةثانيًا :

تسعي كلية الرتبية الر اضية لليليل اىل الوتمي  والر ادة يف جماال  

والوتعلم واألنشطة البحثية وتلبية احوتياجات اجملوتمع والبيئاة احمليطاة   الوتعليم 

 يف اجملال الر اضي.  

 رسالة الكلية

كلية الرتبية الر اضية جامعة طنطا هي مؤسسة تعليمياة وثثياة   

 تعمل علي حتقيق رؤ وتها من خالل :

إعااداد خاارجيني موتمياا  ن يف جماااالت الوتعلاايم والوتاادر ب واإلدارة      -

لبيااة احوتياجااات ساايق العماال علااي مسااوتي  احمللااي     الر اضااية لوت

 واإلقليمي .

 تنمية البحي العلمي وتطي ره خلدمة العملية الوتعليمية . -

املساهمة يف تنمية الايعي الر اضاي بالوتيالال ماع اجملوتماع والبيئاة        -

 احمليطة به.
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 الغا ات واألهداف االسرتاتيجية للكلية  ثالثًا : 

 األهداف اإلسرتاتيجية الغا ات

( حتقياااق الفاعلياااة الوتعليمياااة   1)

لوتطااي ر أدام الطااالب ضاايم املعااا ري   

 األكادميية للجيدة الشاملة .

 

 

تطي ر الربامج الوتعليمية واملقررات  -1

الدراسااااية واألساااااليب الوتقيمييااااة 

 للطالب.

حتقيااااق املشاااااركة الطالبيااااة  -2

 والدعم الطالبي.

تطبيااق معااا ري ضاامان اجلاايدة     -3

 لوتطي ر الوتعليم

تنميااة املهااارات البحثيااة ألعضااام   (2)

هيئة الوتدر س ومعاونيهم  مع تيسايع  

قاعدة املعرفة لطالب الدراسات العلياا  

 باسوتخدام الوتكنيليجيا احلد ثة .

ز ادة القدرة الوتنافسية خلارجيني   -4 

 الكلية .

تنمياااة قااادرات أعضاااام هيئاااة     -5

 الوتدر س .

تاايفري قاعاادة البحااي العلمااي مااع   -6

العلميااة واخلدميااة  تيثياق العالقااات 

 للكلية حمليا وإقليميا

( املسااااهمة يف تقاااد م اخلااادمات  3)

املوتمي ة ذات اجليدة العالية يف تنمياة  

البيئااااة احمليطااااة بالكليااااة مااااع  

املشاااركة اجملوتمعااة املسااوتدامة الاايت  

تااؤد  إلااي ربااط الكليااة باااجملوتمع  

 اخلارجي .

املشاركة يف املشروعات البحثياة   -7 

حتد اد احوتياجاات    خلدمة اجملوتمع مع

 سيق العمل .

تفعيل عمل اليحادات ذات الطاابع    -8

اخلاااااص وز ادتهااااا يف املشاااااركة 

 اجملوتمعية .

( إجياااد قيااادات واعيااة وحكيمااة 4)

تنساام باملصااداقية واألخااالق وتااب     

فكاار الوتطااي ر وحتااد ي كفااامة    

اجلهاز اإلدار  وتيفري امليارد املالية لرفع 

 كفامة وفاعلية أدام الكلية .

تطااااي ر ا يكاااال الوتنظيمااااي   -9

 .اإلدار 

 اسوتكمال البنية الوتحوتية . -10
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اإلشراف األكادميي والادعم الطالباى لطاالب كلياة الرتبياة      رابعًا : 

 الر اضية جامعة طنطا

 تعر ف اإلشراف األكادميي

عملية منظمة تهدف بشكل واض  اىل مساعدة الطالب وموتابعاة   هي

-االحوتياجاات - وتلاف اجلياناب :الشخصاية   اكادمييا لكى  فهم نفسة فى 

الندوات وأن  سوتطيع حل مشاكلة فى اطار منظيمة الوتعلايم  -املييل–الدوافع 

والقيم السليمة ليصل إىل حتقياق تيافقاة النفساى والرتبايى واالجوتمااعى ،      

كما تهادف أ ضاا اىل مسااعدتة فاى اكوتشااف نفساة وطاقاتاة وابداعاتاة         

ة لكاى  نطلاق إىل تيفياف كال ماا      والعمل على حتسينها بصفة مسوتمر

 سبق فى حتقيق اهدافه .

 أهداف اإلشراف األكادميي

االشراف وموتابعاة الطالاب مان  ياع الناياحى لكاى  صاب  عضايا          

 لاحلا وفعاال فى بنام اجملوتمع .

معرفة املشكالت الوتى  ياجهها الطالاب أثناام الدراساة والعمال علاى       

 دراسوته .اجياد احلليل املناسبة له لكى  وتقدم فى 

اكوتشاف مياهب وقدرات وميايل ودوافاع واحوتياجاات الطالاب العمال       

على تيجيهها مبا  عيد بالنفع علية وبالوتاىل  انعكس ذلاك باالنفع    

 على اجملوتمع أ ضا.

تبصري الطالب بنظام الكلية ومساعدتة على االسوتفادة القصيى من   

 كافة امليارد واملساعدات بالكلية .

اة اجلامعية  وارشادة اىل أفضل الطر ق للدراساة  أقلمة الطالب مع احلي 

 واإلسوتذكام .
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 جماالت  االشراف األكادميي :

 االشراف الوتعليمى :

 أهدافه :

  موتابعة املسوتيى الوتحصيلى للطالب 

   تقد م  تيجيهات مسوتمرة من ومناسبة من اجل رفع املسوتيى الوتعليماى

 للطالب باسوتمرار

 حية الدراسية معرفة أسباب تءخر الطالب من النا 

 و وتضمن االشراف الوتعليمى جمميعة من الربامج منها ما  لى :

  كيفية اإلسوتذكام بطرق سليمة 

  كيفية اجرام طرق االثاث العلمية 

 . كيفية  رعا ة الطالب املوتفيقني 

 .موتابعة الطالب املوتءخر ن دراسيا 

  دراسااة كاال مااا  وتعلااق بالصااعيبات الوتااى تعاارت  مساارية الطالااب

 لدراسية .النياحى ا

 االشراف األخالقى :

 و وتم االشراف االخالقى مبا  لى :

       تكثيف اجلهيد اىل تعد ل و تنمياة القايم والساليكيات و املبااد

 لدى الطالب .

    اسوتثماراليسااائل العلميااة املناساابة لوتيفيااف املبااادى وتر وتهااا اىل

ممارسات سليكية  تظهر فى  يع تصرفات الطالب فاى الكلياة أو   

 خارجها  
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 و وتضمن األشراف اخلالقى جمميعة من الربامج منها:

 برامج من أجل تنمية القيم املخوتلفة 

 برامج من أجل تعد ل السليكيات الغري مناسبة لدى الطالب. 

 اإلشراف النفسى:

 أهدافه:

 تقد م املساعدة النفسية للطالب 

 شخصية  وقدرات واسوتعداد ومييل الطالب الرتكي  على فهم 

 خبصائص املرحلة السنية الوتى مير ومساعدته فاى حال    تبصري الطالب

 املشكالت.

 برامج األشراف النفسى

     دراسة وثي حاالت الطالب ذوى الصعيبات اخلالاة توتعلاق مبياجهاة

 القلق والوتيتر فى فرتات االموتحان.

 اإلشراف املهنى

 أهدافه:

         مساعدة الطالب فاى إخوتباار مساوتقلبهم الايفيفي مباا  وتمشاى ماع

 جتاتهم وميي م ودوافعهم.قدراتهم وا

    تيضي  الوتخصصات الوتى حيوتاجها اجملال الر اضى فى مصار والفارص

 املوتاحة  م بالعمل بعد الوتخرج فى اخلارج.
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 اإلشراف اليقائى:

 أهدافه :

     تيعية الطالب املسوتمرة من أجل محا وته ووقا وته كاذلك مان اليقايخم

 فى بعض املشكالت والعمل على إزالة أسبابها .

 ية قناعة الطالب الذاتية على ذلكاحلفاف على مقيماات الطالاب   تنم

 من الناحية الد نية واخللقية والشخصية واليطنية 

 برامج اإلشراف اليقائى:

 .تبصري الطالب بنظام الكلية والليائ  اجلامعية 

      الوتيعية بءضرار املخدرات والسجائر والساميم البيضاام وطارق اإلقاالخم

 عنهم .

 ياتاليفائف واملسئيل

 املشرف األكادميي :

 هي عضي من أعضام هيئة الوتدر س بالكلية  كين مسئيال عن االشاراف 

 وموتابعة جمميعة من الطالب من مرحلة البكالير يس

 قياعد إخوتيار املشرف األكادميي -

 توتمثل قياعد اخوتيار املشرف االكادمية فى القياعد األتية  

 رئيس القسم الوتابع له أن  وتم اخوتيار املشرف األكادميي من خالل  

أن  كين املشرف األكادميي قدوه حسنه فى الصرب واألمانه وحتمال   

 املسئيلية دون الشعير بامللل أو الضحر أو اليءس

ان  وتمي  األخاالص وان  وتقبال العمال فاى جماال الر اادة والوتيجياة         

 كيسيلة ال وفيفه

ان  وتي  للطالب ان  عرضيا علياه مشااكلهم بصادق ووضاين دون      

 فخي

 ان  كين لد ة القدره على الوتعامل مع الطالب تعامال إنسانيا راقيا 
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ان  كين لد ة القادرة علاى االهوتماام باالطالب ومسااعدتهم علاى        

 ز اده الوتحصيل الدراسى 

 ان  وتمي  بإجاده اإلنصات وفن األسوتماخم لدى الطالب. 

ان  وتمياا  املشاارف األكااادميي بالقاادره علااى تعااد ل سااليكيات    

 ألفضلالطالب إىل ا

 أن  وتمي  بالقدره على تدعيم القيم جبميع أنياعها فى تفيق الطالب. 

ان  وتمياا  بالقاادرة علااى فهاام شحصااية الطالااب وحاجاتااه ماان  يااع  

 النياحى

ان  كين لد اة دائماا القادرة املعرفياة واملهار اة فاى جماال االشاراف          

 والوتيجية والعمل على تطيرها 

 دراسيا وموتابعوتهم. أن  وتمي  باالهوتمام بالطالب املوتعثر ن 

 أن  وتمي  باالهوتمام بالطالب املوتفيقني دراسيا وموتابعوتهم. 

 ان  وتمي  بالقدرة على وقا ة الطالب من املخاطر 

 أن حيافظ على أسرار الطالب وخصيلياتهم. 

أن  كين لد ة القادرة علاى الوتصارف بالفعال واملنطاق فاى املياقاف         

 احلساسة مع الطالب

 ف األكادميي:آليات تنفيذ إخوتيار املشر

 توتم آليات الوتنفيذ فى النقاط األتيه:

ثم تقسيم الطالب على عدد املشارفني األكاادمييني وذلاك لوتقاد م      

الوتيجيه واالشراف والعمل على حال املشاكالت الايت تقابلاهم ونظارًا      

لذلك  فضل أن  كين املشرف األكادميي من الفرقاة الدراساية الايت    

  درس بها الطالب بقدر االمكان

رفة الطالب بنظام اإلشراف األكادميي ومهام وواجبات املشارف مان   مع 

 خالل برنامج  وتم يف بدا ة العام الدراسي للوتعرف على ذلك .
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 وتم اإلعالن عن اسم املشرف األكادميي والقسم اخلاص به مع حتد د  

 الساعات اخلالة للوتيعية أو حلقات النقاش اخلالة به .

وذلك من خالل إعالن  علن عنه قبل العمل على اإلجوتماخم مع الطالب  

اإلجوتماخم مع مراعاة وضعه يف أماكن تياجد الطالب ) قاعات الوتدر ب 

 املدرجات الدراسية ( –املالعب  –

أن  كين رأ  املشرف األكادميي إسوتشار ا وليس إزامياا أو إجبار اا    

 للطالب و وتم ذلك حوتى نها ة دراسة الطالب للمقررات الدراسية .

ل باملشرف األكادميي يف حالة وجايد أسائلة أو مالحظاات     وتم اإلتصا 

 جيب تيضيحها .

 مهام وواجبات املشرف األكادميي

اإلعالن عن الييم واليقت والوتار خ واملكان الذى سايف  اوتمكن فياه     

 من تقد م الدعم والرعا ة للطالب.

إتاحة  يع البيانات الوتى متكن جمميعة الطالب باالتصال باملشرف  

 اخلاص بهم وذلك من خالل )رقم ا اتف اخلاص به( األكادميي

دعية كل اجملميعة اىل اجوتماخم مرة واحد على األقل فى بدا ة السنة  

 الدراسية ومرة أخرى خالل الفصل الدراسى الثانى.

 تقد م الوتيجية واملشيرة الشخصية واألكادميية عند الطلب. 

داخل احلرم إعالن الطالب مبسئيلياته وواجباته على لعيد سليكه  

 اجلامعى أو على لعيد موتطلبات النجان فى املياد الدراسية.

تعر ااف  الطالااب با كياال اإلدارى واألكااادميي للكليااة وجلااان   

الكليااة وأهااداف برنااامج البكااالير يس وطاارق الوتقياايم وأساااليب  

 االموتحانات.

إملام مبفردات اخلطة الدراساية اخلالاة بكال سانة دراساية للطلباة        

 إلشراف.املشميلني با
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 إملام املشميلني باإلشراف بءمسام املياد ودرجاتها وموتطلباتها. 

للفصال   ةإعالم الطالب بالوتقي م اجلامعى السنيى ومياعيد بادم الدرسا   

 الدراسى األول والثانى ومياعيد االموتحانات.

موتابعة املشرف األكادميي للطالب من الناحية األكادميية وكاذلك   

 ياد الدراسية.تقدمه ومسوتيى أدائه فى امل

إسوتدعام الطالب ولفت انوتباهه حيل ضعف أدائة األكاادميي أو عادم    

ميافبوته وذلك خالل موتابعة املشرف األكادميي له من الناحية العلمية 

 وتقدمه فى الفصيل الدراسية.

الوتعرف على املشااكل الوتاى تياجاه الطالاب والعمال علاى حلاها ماع          

 .تقد م األشرافات والنصائ  اخلالة بذلك

الوتعرف على الطالب املوتعثر ن واملوتفيقني دراسيا ووضع طرق مناسابه   

لكل حالاة للرتقاام باملساوتيى الوتعليماى ومسااعدة املوتفايقني علاى        

 االحوتفاف  وتمي هم.

 حي الطالب على املشاركة الفعالة فى كافة األنشطة. 

الوتعرف على  يع اجليانب املوتعلقة بالطالب الصاحية والنفساية ماع     

سوتشااارات العالجيااة والنفسااية وتاايجيهم الجياااد احللاايل  تقااد م اإل

 االجيابية  ذه اجليانب

 تنمية الدافعية لدى الطالب حني الوتعليم واالبوتكار واإلرتقام. 

الوتعرف على الطالب ذوى املياهب والقدرات االبداعية اخلالة وتقاد م   

 الرعا ة  م وتشجيعهم.

العماال الوتااى  تشااجيع الطااالب علااى املشاااركة فااى الناادوات وورش  

 تنظمها الكلية واجلامعة

ز اده الدعم املعنيى للطالب من خالل تسهيل اتصا م باالداره وعر   

 مشكالتهم الدراسية مع العمل على وضع احلليل اجيابية .

عمل لقامات للطالب من خالل الندوات واالجوتماعات لوتيطيد العالقاة   
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اد الدراساية والعمال   االنسانية واالجوتماعية بني الطالب واسااتذه املاي  

على االسوتفاده من خرباتهم ومساعدتهم فى حل مشاكالتهم بطر اق   

 اجيابية.

العمل علاى تطبياق املقاا يس العلمياة املناسابة الوتاى تعمال علاى          

مساعد الطالب على فهم ذاتهم وميي م ونياحى القيه لد هم أو القصير 

 بيانات ، املقابالت ، املالحظةوتمثل عمل االس

 الب بكيفية الوتحي ل من الكلية إملام الط 

 اليسائل املسوتخدمة لوتنفيذ االشراف األكادميي

لوتنفيذ عملية االشراف بصيرة جيده ميكن للمشارف األكاادميي اساوتخدام    

 إمكانيات الكلية وذلك من خالل اليسائل املمثلة فى

     اسااوتبانات املشاارف األكااادميي علااى الطااالب وفااروفهم ومااياهبهم

 واحوتياجاتهم

 اخلالة باملياد الوتطبيقية والنظر ة لوتوتفيذ احملاضارات وورش   القاعات

 العمل.

  تقنيات الوتعليم املوتاحة فى الكلية 

 مكوتبة الكلية 

 برامج املشرف األكادميي

 قدم املشرف األكادميي بعاض الاربامج الوتاى تسااعد الطالاب علاى الوتفايق        

 الدراسى على سبيل املثال.

 داخم.برنامج تنمية مهارات اإلبوتكار واإلب

 شمل الربنامج تنمياة القادرات اإلبوتكار اة للطاالب الاذ ن لاد هم رغباات        

ومييل للبحي واالكوتشاف وذلك بوتعليهم مهاارات حال املشاكالت وخطايات     

 الوتفكري العلمى 
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 برنامج تنمية املهارات واملياهب

 و شمل هذا الربنامج تنمية املهارات واملياهب والقدرات الوتى  وتمي  بالطالب

 اجملميعات الدراسية للطالب املوتعثر ن . برنامج

 شمل هذا الربنامج علاى إعاداد جمميعاات دراساية لادى الطاالب املوتعثار ن         

دراسيا فى املقررات الدراسية سيام مقررات تطبيقية أو نظر ة وذلك مان خاالل   

إعطااام ساااعات إضااافية  اام لوتبااادل األرام واملعليمااات واحلااي علااى اإلرتقااام  

 لوتعلم الذاتى من جانب الطالب ووفقا لرغباتهم.باإلعوتماد على ا

 احملاضرات والدورات

 قيم املشرف األكادميي بوتنظيم احملاضرات للطالب بهدف الوتيجياه والوتعارف   

 عن دور املشرف واإلجابة على أى سؤال لد هم ومن هذه احملاضرات اآلتية :

  حماضرة تهدف إىل حتفي  الطالب على النجان وتيحيههم إىل كيفياة 

 حتقيق النجان من خالل معرفوتهم بءسباب وخطياته ومعا رة . 

     حماضره تهدف إىل تعر ف الطالب بكيفية الوتعامال ماع الصاعيبات

واملشاكالت الوتى تياجههم سيام داخل الكلية أو خارجهاا وكيفياة   

 العمل على مطى هذة الصعيبات .

 فياة  حماضره ا دف منها االشرافالطالب وتعر فهم بقيمة اليقت وكي

 إدارتة وتيفيفة واالسوتفاده منه.

 تقيم املشرف األكادميي : 

  وتم تقيم املشرف األكادميي من خالل اآلتى :  

 . الوتقر ر اخلوتامي لالجنازات والذى  قيم املشرف األكادميي باعداده 

        االسوتماره اخلالة بوتقييم املشارفني والوتاى  قايم الطلباه مبلئهاا فاى

 نها ة العام الدراسى .
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 سا: سياسات الكلية لقبيل وحتي ل الطالبخام

 أوال : نظام القبيل ملرحلة البكالير يس

جامعاة طنطاا وفقاا لقياعاد      – وتم نظام القبايل بكلياة الرتبياة الر اضاية     

القبيل بالكليات والوتى حيدها اجمللس االعلى للجامعات املصر ة واملطبق باه  

 فى الدوله

 الير يس بالكليةقياعد القبيل والقيد لطالب مرحلة البك

( من الالئحة الداخلية للكلية 6توتمثل شروط القبيل والقيد وفقا لنص املاده )

 على ما لى:

 .أن  كين الطالب حالال على شهادة الثاني ة العامه وما عاد ا 

ان  نحج الطالب فى اخيبارات القبيل الوتى  قرها جملس الكلياة) االخوتباارات   

ت املؤهلاة لاللوتحااق بكلياة الرتبياة الر اضاية      املقرره بدليل اخوتبارات القدرا

وبنات( والوتاى تثبات مادى لياقاه الطالاب والطالباة البدنياة ومهااراتهم         –)بنني 

 الر اضية واعوتدال قاموتهم ونضج شخصيوتهم(

 أن  قرر القيمسيين الطبى لياقة الطالب /الطالبة للمهنه 

 نظام اخوتبارات القبيل بالكلية 

 .الغر  من أدام االخوتبارات

 عوترب الغر  من أدام االخوتبارات وإجراؤها هي أخوتيار العنالر الالئقة للدراساة  

 والوتحقق من أن الطالب املوتقدمني لد هم ما ؤهلم لوتحقيق رسالة الكلية.

توتم االخوتيارات الوتى  قررها جملس الكلية كشروط القبيل بياسطة جلاان   -

 من أعضام هيئة الوتدر س والوتى حيددها جملس الكلية.

 أماكن أدام االخوتبارات.

بناات( جامعاة    – وتم أدام االخوتبارات واجراؤها بكلية الرتبية الر اضية )بنني  

طنطا ومقرها )سربباى( جلميع الطالب والطالبات مبحافظة الغربية مباا فيهاا   

 مرك  زفوتى
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 :كيفية حصيل الطالب على بطاقة اخوتبارات القدرات

راغبني فى اإللوتحاق بالكلية فى املياعياد  تصرف بطاقة اخوتبارات القدرات لل - 

الوتى  علن عنها مكوتب الوتنسيق من فرخم مكوتب تنسيق القبيل مبقر كلية 

 جامعة طنطا للطالب والطالبات. –الوتجارة 

 وتقدم الطالب والطالبة لفرخم مكوتاب الوتنسايق ومعاه رقام جليساه االلالى        -

لايرة   2د آخر وعدد للثاني ة العامه وليره منه وال  قبل عيضا عنه آى مسوتن

إلسوتخراج  بطاقة االخوتبارت بعاد لصاق الصايرة وخوتمهاا      4x6شخصية مقاس 

خبامت مكوتب الوتنسيق للقبيل باجلامعات واملعاهد وخوتم رقم اجلليس األللى 

 خبامت القدرات .

ال  صرف للطالب سيى بطاقه اخوتبارات قدرات واحادة فقاط )سايام باملكوتاب      -

لة بإسوتخراج البطاقات وال  صرف بدل فاقاد عنهاا   الرئيسى أو أحد فروعه اخلا

وفى حاله قيام الطالب بإسوتخراج البطاقات وال صرف بدل فاقد عنهاا ويف حالاة   

قيام الطالب بإسوتخراج بطاقة قدرات مرة ثانية بطر قاة الوت و ار حياال جلهاات     

 االخوتصاص وتوتخذاإلجرامات القانينية ضده .

 كيفية أدام االخوتبارات

الب/ الطالبة شخصيا إىل جلنه اإلخوتباارات الوتاى سايؤدى اإلخوتباار      وتقدم الط -

 أمام فى الوتار خ احملدد وفى متام الساعة الثانية لباحا ومعه ما لى:

 بطاقة أخوتبارات القدرات احلالل عليها من مكوتب الوتنسيق أوأحد فروعه -أ

 6 4ͯ( لير شخصية مقاس 6عدد ) –ب 

 (البطاقة الشخصية )الرقم القيمى  -ج

 شهادات الوتفيق فى حالة وجيدها. -م

 املالبس الر اضية ألدام االخوتبارات.

 -بنطلاين قصاري )شايرت(    –فانله بادون اكماام    بالنسبه للنبني توتمثل فى :

 لباس ثر )ما يه( –شراب قصري أبيض  –حذام خفيف 

حذام  -لباس ثر )ما يه( –بليزة وبنطلين تدر ب  بالنسبه للبنات  توتمثل فى : -
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 شراب قصري أبيض. –فيف خ

 مكينات االخوتبارات:             )دليل إخوتبارات قدرات اإللوتحاق(

  الكشف املبدئى على القلب 

 قياس الطيل واليزن 

 اخوتبار القيام 

 اإلخوتبار الشخصى 

 إخوتبارات املهارة فى نشاط ر اضى 

 إخوتبارات اإلسوتعداد البدنى 

 الفحص الطبى بالقيمسيين الطبى العام

لطالب/الطالبة الالئق فى  يع أخوتبارات القدرات إىل جلنة اإلخوتبارات  وتقدم ا

لكوتابة اإلسوتمارة اخلالة بالوتحي ل أىل الكشاف الطباى والوتيقياع باالعلم     

بوتااار خ وزماان إجاارام الفحااص الطبااى وعليااه الوتيجااه فااى اليقاات احملاادد ملقاار  

القيمسيين الطبى لوتيقيع الكشف الطباى علياه ومعاه البطاقاة الشخصاية      

 )الرقم القيمى(

 ااوتم الرتشااي  لكليااات الرتبيااة الر اضااية عاان طر ااق مكوتااب    -ملحيفااة

الوتنسيق )االنرتنت( من بني الطالب الالئقني فى إخوتبارات القادرات الر اضاية   

وذلك بءسبقية اجملميخم الكلى لدرجات الثاني ة العامة وعلى الطاالب الاذ ن   

م فاى هاذة االخوتباارات حوتاى     أجوتازوا هذه االخوتبارات أوالذ ن لان  علان نوتاائجه   

ميعد تقد م أوراقهم ملكوتاب الوتنسايق ان  ضامنيا فاى رغبااتهم عندالوتقادم       

بءوراقهم للمكوتب طيابع كليات الرتبياة الر اضاية ضامن الكلياات الوتاى      

 رغبين فى االلوتحاق بهاا ماع مراعااة قياعاد القبايل اجلغرافاى الايارده بادليل         

 الطالب.
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 ز ع الطالب على الوتخصصات املخوتلفة.القياعد احملددة لوتي 8/1/1/3

تيجااد قياعااد حمااددة لوتيز ااع الطااالب علااى الااربامج املخوتلفااة فااى املرحلااة    

الوتخصصية حيي  وتم الدراسة الوتخصصية بالفرقوتني الثالثة والرابعة فى إحدى 

شعبة اداره( و اوتم ذلاك مان     –شعبة تدر ب  –شعب الوتخصص)شعبة تدر س 

ى طالب الفرقة الثانياة فاى نها اة اموتحاناات     خالل تيز ع إسوتمارة الرغبات عل

الفصل الدراسى الثانى لوتيز عهم حسب رغباتهم وبنام علاى جملاس الكلياة    

م بامليافقاة علاى الشاروط    4/5/2008م واملموتاد حوتاى   30/4/2008املنعقدة بوتار خ 

الياجب تيافرها لاللوتحاق بشعب الفرقة الثالثاة بانني وبناات والوتاى اشارتطوتها      

وتعلاايم والطااالب بالكليااة واقرهااا جملااس اجلامعااة بوتااار خ  جلنااه شاائين ال

 م30/6/2008

 وتم تيز ع الطالب على الوتخصصات وفقا للنسب كحد أقصى من 

 جمميخم طالب الفرقة الثانية كالوتاىل:

 (30مصص تدر ب ر اضى)% 

 ( 30مصص االدارة الر اضية)% 

 (40مصص تدر س الرتبية الر اضية)% 

تؤهااااال الطالاااااب لاللوتحااااااق تضااااااف املاااااياد املؤهلاااااة الوتاااااى  

بالوتخصص)الشعبة(حسب رغبوته فى الوتخصصات الثالثة تنازليا وفقا 

 إلسوتمارة الرغبات فى ضيم الشروط احملددة لكل مصص.

 سوتثنى من الشروط والرغبات وقاعدة الوتيز ع الطالب الذى ميثل بلده  

دوليااا كالعااب أو حكاام إدارى أو ماانظم فااى إحاادى الطاايالت أو      

 ولية.املنافسات الد
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بناات كماا    –وتوتمثل الشروط الياجب تيافرها بشعب الفرقاة الثالثاة بانني    

 حددها جملس الكلية وفقا التى:

 أوال: الشروط اخلالة لوتخصص الوتدر ب الر اضى:

   الطالب الذى ميثل بلده فى بطيلة دولية أو الذى  لعب فى احدى اند اة

أن  وتقادم بالكارنياة    الدرجة االوىل املموتازة أو الثانية أوالثالثة علاى 

 وخطاب من النادى املقيد فيه.

 الطالب املقيد ن كحكام فى البطيالت الوتى توتنظمها االحتادات 

 الطالب املشاركني فى دورى اجلامعات 

 ثانيا: الشروط اخلالة لوتخصص االدارة الر اضية: 

    أن  كين الطالب مشارك يف إحدى البطيالت أو املنافساات الدولياة أو

 ن الناحية اإإلدار ة .احمللية م

 ن إدار  إلحدى الفارق الدرجاة األوىل أو الثانياة أو الثالثاة وأن     يأن  ك

  قدم مبا  فيد ذلك .

    أن  كين ضمن فرق اجلامعة سيام يف أعمال الكشاافة أو األنشاطة

 الثقلفية أو املعسكرات .

 تدر س الرتبية الر اضية:  ثالثا: الشروط اخلالة لوتخصص

توتيافر فايهم الشاروط الساابقة لشاعب الوتادر ب واالدارة  اوتم        الطالب الذ ن ال

 ترشيحهم اىل شعبة الوتدر س

 ملحيفة:

         فى حالة تسااوى الطاالب فاى كال الشاروط الساابقة حياوتكم اىل

 الوتقد ر العام للطالب

     ال  كرر الطالب كوتابة رغبوتة مرتني فيجب كوتاباة الاثالث رغباات

 بدون تكرار.
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 فقا للشروط السابقة وفاى حالاة عادم    تقيم الكلية بوتيز ع الطالب و

 اإللوت ام بوتلك الشروط سيف  وتم الوتيز ع ملا تراه اللجنه.

  على الطالب الوتقدم باالسوتماره بعد اسبيخم من اسوتالمها على ان  ضع

عليها جامعة فئه مخسة جنيهات وفى حالة تقدم الطالاب باءكثر مان    

 فه اللجنه.اسوتماره سيف  وتم الغام االسوتمارتني و وتم تيز عه مبعر

         لن  نظر للطاالب الاذ ن ي  ساددوا املصاروفات وسايف تقايم اللجناة

 بوتيز عهم مبعرفوتها 

 القياعد العامة المتام الربامج الدراسية:

    تيز ع الطالب على الوتخصصات املخوتلفة جند أنها معلنة علاى امليقاع

، عاالوة  ودليال الطالاب   اإللكرتونى ليحدة ضمان اجليدة باجلامعة 

ئمني بالعماال فااى هااذة اإلدارة والقيااام لوتبلياا  الطااالب   علااى القااا

والطالبات وتيز ع إسوتمارة عليهم فى نها اة الفصال الدراساى الثاانى     

لوتحد د رغباتهم فى االلوتحاق بءحد هذه الوتخصصات ، ثم العمال علاى   

 عهااا وحتد ااد الرغبااة لكاال طالااب وفقااا لشااروط قياعااد كاال  

 مصص.

 سياسة الوتحي ل وقياعدها: 8/1/1/4

 ااوتم حتي اال الطااالب طبقااا لشااروط وسياسااة اجلامعااة وقاادراتها فااى تاايافر   

االماااكن املخصصااة الوتااى تسااوتيعب  العاادد املخصااص وفقااا ملااا ورد باالئحااة 

، وماا ألادر اجمللاس    1972( لسانة  49الوتنفيذ ة لقانين تنظيم اجلامعات  رقام ) 

( من 19ادة رقم)االعلى من قرارات واجبة الوتنفيذ فى اطار اخوتصالاته اليارده بامل

 قانين تنظيم اجلامعات
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 وتوتمثل االحكام والقرارات اخلالة بالوتحي ل فيما  لى :

 سياسة الوتحي ل وقياعدها

 القياعد العامة للوتحي ل -

 ااوتم حتي اال الطااالب طبقااا لشااروط وسياسااة اجلامعااة وقاادراتها فااى تاايافر  

ئحااة االماااكن املخصصااه الوتااى تسااوتيعب العاادد املخصااص وفقااا ملااا ورد باال 

وماا الادره اجمللاس     1972( لسانة  49الوتنفيذ ة لقانين تنظيم اجلامعات رقام ) 

 األعلى من قرارات واجبة الوتنفيذ فى اطار اخوتصالاته

 ضيابط الوتحي ل بني اجلامعات اخلاضعة بقانين تنظيم اجلامعات

      وتم حتي ل الطالب بني الكليات املوتناافرة شار طة أن  كاين الطالاب 

دنى جملمايخم  الادرجات الاذى ولال إلياه القبايل فاى        حالال على احلد اآل

ماع مراعااة   الكلية احمليل إليها سنه حصيله على شهادة الثاني اة العاماة  

 ما لى:

 إسوتيفام الطالب لشروط القبيل اجلغرافى املنصيص عليه 

 أن تكين إمكانيات الكلية احمليل أليها الطالب تسم  بوتحي له 

 يوتني )احمليل منه واحمليل إليه(ان  وتم الوتحي ل مبيافقة جملس الكل 

 أن  عوتمد الوتحي ل من السيد/ رئيس اجلامعة أومن  نيبة( 

 قياعد الوتحي ل بالكلية: -

أن  كين الطالب حالال على احلد األدنى جملميخم الدرجات احملادده   

 للقبيل بالكلية 

 إجوتياز الطالب إلخوتبارات القدرات املؤهله للقبيل بالكلية. 

 كشف الطبى العام وذلك عن طر ق اإلداره الطبية إجوتياز الطالب لل 

 أن  كين الطالب غري مفصيل من الكلية احمليل منها. 

% مان عادد الطاالب املقياد ن     20اإللوت ام بءال ت  د نسبة احملايلني عان    

 بالفرقه املطليب الوتحي ل اليها.

 أن  وتم الوتحي ل أثنام املدة الوتى حتددها اجلامعة لوتحي ل الطالب  
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 ات الوتحي ل:إجرام

 قيم الطالب مبأل النميذج اخلاص بالوتحي ل)أسوتمارة الوتحي ل( الذى ميكن  -

 احلصيل عليه من قسم شئين الوتعليم والطالب أو امليقع اإللكرتونى للجيدة.

القيام بإعادة النمايذج بعاد اإلنوتهاام مان إعاداده إىل قسام شائين الوتعلايم و          -

 اه حتي لة.الطالب إلجرام باقى اخلطيات الالزمة جت

 سادسا: األقسام العلمية والدرجات الوتى متنحها

بالنسبة لألقسام العلمية والدرجات الوتاى متنحهاا بكلياة الرتبياة الر اضاية      

( من الالئحة الداخلية 3بنني( بنام على ماجام باملادة رقم) –جامعة طنطا )بنات 

 بالكلية والوتى توتضمن من  جملس جامعاة طنطاا بناام علاى طلاب جملاس      

الكلية الدرجات العلمية األتية على أن حيدد فرخم مصص الطالب فى كال  

 (1درجة من هذه الدرجات . مرفق)

 قسم املناهج وطرق تدر س الرتبية الر اضية: -1

 خيوتص القسم مبن  الدرجات العلمية فى اجملاالت األتية:

       درجة البكالير يس فى الرتبياة الر اضاية مصاص شاعبة تادر س

 اضيةالرتبية الر 

  فى الرتبية الر اضية مصص ر اضة مدرسية –درجة الدبليم 

 .درجة املاجسوتري فى طرق تدر س الرتبية الر اضية 

   درجة دكوتياره الفلسفة فى الرتبية الر اضية مصص طرق تادر س

 الرتبية الر اضية

 قسم اإلدارة الر اضية: -2

 خيوتص القسم مبن  الدرجات العلمية فى اجملاالت االتية:

 جة البكالير يس فى الرتبية الر اضية فى شعبة اإلدارة الر اضيةدر 

 درجة الدبليم فى الرتبية الر اضية فى إداره املؤسسات الر اضة 

 .درجة املاجسوتري فى الرتبية الر اضية فى اإلداره الر اضية 

 .درجة دكوتياره الفلسفة فى الرتبية الر اضية فى اإلداره الر اضية 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 اضى:قسم الوتدر ب الر  -3

 خيوتص القسم مبن  الدرجات العلمية فى اجملاالت االتية:

     درجة البكالير يس فى الرتبية الر اضية شعبة تادر ب ر اضاى فاى

 )نشاط ر اضى  وتار(

   فاى الرتبياة الر اضاية تادر ب ر اضاى فاى ) نشااط         –درجة الادبليم

 ر اضى  وتار(

 ر(درجة املاجسوتري فى الوتدر ب الر اضى فى )نشاط ر اضى  وتا 

        درجة دكوتياره الفلسفة فاى الرتبياة الر اضاية تادر ب ر اضاي فاى

 )نشاط ر اضى  وتار(

 قسم الرتو ج الر اضى: -4

 خيوتص القسم مبن  الدرجات العلمية فى اجملاالت االتية:

       درجة الدبليم فى الرتبية الر اضاية مصاص الرتو ا  فاى املؤسساات

 الر اضية

  مصص الرتو   الر اضىدرجة املاجسوتري فى الرتبية الر اضية 

   درجااة دكوتااياره الفلساافة فااى الرتبيااة الر اضااية مصااص الرتو اا

 الر اضى

 قسم علم النفس الر اضى -5

 خيوتص القسم مبن  الدرجات العلمية فى اجملاالت االتية:

  درجة الدبليم فى الرتبية الر اضية مصص ر اضه املعاقني 

 م النفس الر اضىدرجة املاجسوتري فى الرتبية الر اضية مصص عل 

     درجة دكوتياره الفلسفة فى الرتبية الر اضية مصاص علام الانفس

 الر اضى
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 قسم عليم الصحة الر اضة: -6

 خيوتص مبن  القسم الدرجات العلمية فى اجملاالت االتية:

 .درجة الدبليم فى الرتبية الر اضية مصص اإللابات الر اضية 

  املياد الصحية درجة املاجسوتري فى الرتبية الر اضية فى 

    درجة دكوتياره الفلسفة فى الرتبية الر اضية مصص علايم الصاحة

 الر اضية.

 قسم عليم احلركة الر اضية: -7

 خيوتص القسم مبن  الدرجات العلمية فى اجملاالت االتية:

     درجااة املاجسااوتري فااى الرتبيااة الر اضااية مصااص علاايم احلركااة

 الر اضية .

  ة الر اضااية مصااص  علاايم  درجااة دكوتااياره الفلساافة فااى الرتبياا

 احلركة الر اضية .

 سابعا:خطيات الوتسجيل للطالب املسوتجد ن 

 وتقدم الطالب ليحدة خدمات الوتنسيق الذى  وتبعه جغرافيا ألال رقام    

جليس الثاني ة العامة وليرة منه )وال  قبال عيضاا عناه أى مساوتند     

 ( السوتخراج بطاقاة االخوتباار  6×4( ليرة شخصية مقاس )2أخر( وعدد )

 بعد لصق الصيرة وخوتمها وخوتم رقم اجلليس األللى.

ال  صرف للطالب سيى بطاقة إخوتبارات قدرات واحد فقاط لكال نايخم     

 من القدرات.

على الطالاب أن  وتيجاه ومعاه بطاقاة اخوتباار القادرات اىل مقار جلناة          

 االخوتبارات فى  امليعد احملدد وإال سقط حقه فى الوتقدم للكلية.

بطاقة اخوتبارات القدرات وتسليمها اىل جلنة على الطالب أن حيوتفظ ب 

 االخوتبار فى امليعد واملكان احملدد ن.

 ؤدى الطالب اخوتبارات املهارة فى نشاط ر اضى واحد خيوتااره الطالاب    

 و يض  ذلك ببطاقة القدرات.

على الطالب احلاللني على بطيالت ر اضية  رغباين فاى اإللوتحااق     
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ن شرط اجملميخم عليهم واإللوتا ام  بكليات الرتبية الر اضية اسوتثنام م

بءدام اخوتبارات القدرات الر اضية ماع طاالب الثاني اة العاماة حياي ال      

  عقد اخوتبار قدرات مرة أخرى.

مطر كل كلية من كليات الرتبية الر اضاية الطاالب النااجحني     

 فقط بنوتيجوتهم وال  عوترب ذلك ترشيحا.

تضامني رغبااتهم    على الطالب الذ ن اجوتازوا هذه االخوتباارات علايهم   

 وفقا للطابع اخلاص بالكلية فى حالة رغبوتهم فى االلوتحاق بها.

 ثامنا: الرسيم الدراسية

 وتم سداد الرسيم الدراسية اخلالة بطالب الفرقة األوىل حيي  وتم دفع الطالاب  

 ( جنيه فقط.185)

أما بالنسبة للفرقة الثانية اىل الفرقاة الرابعاة تكاين الرسايم الدراساية مبلا        

 ( جنيه فقط ال غري.175قدره )و

( جنياة إضاافية عان كال     50ملحيفة : فى حالة رسيب الطالب  قيم بساداد ) 

 مادة  رسب فيها 
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 (2تاسعا: املقرات اإلجبار ة واالخوتيار ة ميض  بالئحة الكلية مادة رقم )

 املقرارات اإلجبار ة واالخوتيار ة

 (1جدول )

 الصف االول )الفصل الدراسى االول(
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 (2جدول )

 الصف األول ) الفصل الدراسى الثانى(
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 (3جدول )

 الصف الثانى ) الفصل الدراسى األول(

 كيد املقرارت الدراسية م

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

زمن االخوتبار  االموتحانات

 الوتحر رى

 حتر رى تطبيقى تطبيقات حماضرة

1 

االخوتبارات  مدخل

واملقا يس فى 

 الرتبية الر اضية

01721 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 

طرق تدر س الرتبية 

 (1الر اضة)

01821 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

مباد   علم 

 احلركة

01921 2 - 100 50 20 - 80 2 

4 

علم وفائف 

 األعضام
02021 2 - 100 50 20 - 80 2 

5 

مباد  األلعاب 

 (2اجلماعية )

02121 1 4 150 75 30 60 60 2 

 2 60 60 30 75 150 4 1 02221 مباد  اجلمبار 6

7 
مباد  املنازالت 

 للبنني

02321 1 4 150 75 30 60 60 2 

7 

مباد  الوتعبري 

احلركى للبنات 

 فقط

02421 1 4 150 75 30 60 60 2 

 2 80 - 20 50 100 - 1 02521 احلاسب األىل 8

     425 850 12 12  بنني

     425 850 12 12  بنات

 وتم تدر س كرة السلة وكرة الطائرة للبنني والبنات  

 وتم تدر س كال من املصارعة واملالكمة  
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 (4جدول )

 الصف الثانى )الفصل الدراسى الثانى(

 م

املقرارت 

 الدراسية

 كيد

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

 االموتحانات
من ز

االخوتبار 

 حتر رى تطبيقى تطبيقات حماضرة الوتحر رى

 2 80 - 20 50 100 - 2 02622 مباد  اإلدارة 1

2 
مباد  البحي 

 العلمى

02722 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

مقدمة الوتدر ب 

 الر اضى

02822 2 - 100 50 20 - 80 2 

4 
الرتبية 

 (1الصحية)

02922 2 - 100 50 20 - 80 2 

5 

اد  مسابقات مب

امليدان 

 (2واملضمار)

03022 1 4 150 75 30 60 60 2 

6 

مباد  الر اضات 

الفرد ة للبنني 

 فقط

03122 1 4 150 75 30 60 60 2 

6 

مباد  اال قاخم 

احلركى للبنات 

 فقط

03222 1 4 150 75 30 60 60 2 

7 

فسييليجيا 

 الر اضة

03322 2 - 100 50 20 - 80 2 

 2 80 - 20 50 100 - 1 03422 اللغة األجنلي  ة 8

     400 800 8 13  بنني

     400 800 8 13  بنات

 ما  راه جملس الكلية بنام على أقرتان جملس القسم املخوتص -
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 (5جدول )  

 الصف الثالي

 مرحلة البكالير يس -للفرقة الثالثة /  الدراسى األولخطة الدراسة للفصل 

 كيد املقرارت الدراسية م

لساعات عددا

 األسبيعية
أعمال 

 السنه

النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

 االموتحاناتدرجات 
زمن 

االخوتبار 

 ش ط ن تطبيقى نظرى الوتحر رى

1 

تطبيقات فى 

 الوتدر س

 - 4 - 100 60 - - - - 

2 

املكانيكا 

احليي ة فى اجملال 

 الر اضى 

 2 - 20 100 50 70 - 10 2 

3 

القيام والوتدليك 

 اضىالر 

 1 2 20 100 50 40 30 10  2  

4 

الرتو   وأنشطة 

اخلالم والرتبية 

 الر اضية

 1 2 20 100 50 40 30 10  2  

  2  10 - 70 50 100 20 - 2  االجوتماخم الر اضى 5

  2  10 30 40 50 100 20 2 1  (3)  باز 6

  2  10 30 40 50 100 20 2 1  ر اضية )بني فقط( 7

8 

اخم واإل ق الوتعبري

احلركى )شبعى 

ابوتكارى( )بنات  –

 فقط( 

 1 2 20 100 50 40 30 10  2  

      800  12 8  *بنني

      800  12 8  **بنات

 ش= شفهى ط= تطبيقى  ن=نظرى   بنات **  بننب * 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 (6جدول )

 الصف الثالي

 الفصل الدراسى الثانى

 كيد املقرارت الدراسية م

عددالساعات 

 األسبيعية
أعمال 

 السنه

النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

 درجات االموتحانات
زمن 

االخوتبار 

 ش ط ن تطبيقى نظرى الوتحر رى

1 

القياس البدنى 

واحلركى فى 

 اجملال الر اضى 

 2 10 30 40 50 100 20 1 1 ب3202

2 
اإللبات 

 واإلسعافات األولية 
 2 10 30 40 50  100  20 2 1 ص1205

3 
ت إدارة املؤسسا

 الر اضية 
 2 10 - 70 50  100  20 - 2 د3104

4 
القياس النفسى 

 فى اجملال الر اضى 
 2 10 30 40 50  100  20 1 1 ن2105

5 
سيكيليجية 

 املنافسات الر اضية 
 2 10 - 70 50  100  20 - 2 ن3206

6 

 –( )ارضى 4 باز )

 * حلق( –موتيازى 

 -عارضة   –)ارضى  

 ** موتيازى(

 2 10 3 40 50  100  20 2 1 ر3116

 - - - - 60  100  - 6 - ها3215 (1تدر ب  ميدانى ) 7

      700  12 8  *بنني

      700  12 8  **بنات

 ش= شفهى ط= تطبيقى  ن=نظرى   بنات **  بننب * 

 ملحيفة : 

 درجة  وتم مصيصها كما  لى:   100( 1درجة االموتحان فى مقرر الوتدر ب امليدانى )

للطالب فى املدرسة وذلك نظري حضير الطالب والقيام باملهام املكلف درجة  60 -

بها فى املدرساة وحتصار الادروس واإلشاراف ىل تادر س احلصاص واألنشاطة        

 الر اضية داخل املدرسة وخارجها مقسمة إىل : 

 40  . )درجة للمشرف الداخلى )عضير هيئة الوتدر س 

 20 على ما سبق .  درجة مينحها له املشرف اخلارجى وذلك بناًم 

 40   قيامااه باادرس مناايذجى داخاال  درجااة متاان  للطالااب بنااام علااى

الكلية على زمالئه الطالب و قايم قسام املنااهج وطارق تادر س      

 الرتبية الر اضية بها ذاالخوتبار . 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 جامعة طنطا

 كلية الرتبية الر اضية

 شعبة تدر س الرتبية الر اضية

 (7جدول )

 الصف الرابع

 الفصل الدراسى األول

 كيد املقرارت الدراسية م

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

 االموتحانات
زمن 

االخوتبار 

 حتر رى تطبيقى تطبيقات حماضرة الوتحر رى

 2 80 - 20 50 100 - 2 005141 الرتبية احلركية 1

2 

الوتيجية واالشراف 

 النفسى

05241 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

نظم ومشكالت 

 الوتعليم

05341 2 - 100 50 20 - 80 2 

4 

اإللابات 

واإلسعافات 

 األولية

05441 2 2 100 50 20 20 60 2 

5 

طرق تدر س 

 الر اضات املائية

05541 2 4 150 75 30 60 60 2 

 - - 120 80 100 200 4 - 05641 (1تدر ب ميدانى) 6

7 

اقوتصاد ات 

 الوتعليم

05741 2 - 100 50 20 - 80 2 

 2 80 - 20 50 100 - 1 05841 اللغةاإلجنلي  ة 8

     425 850 10 13  بنني

     425 850 10 13  بنات

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 جامعة طنطا

 كلية الرتبية الر اضية

 شعبة تدر س الرتبية الر اضية

 (8جدول )

 الصف الرابع

 الفصل الدراسى الثانى

 م

املقرارت 

 الدراسية

 كيد

عددالساعات 

 ةاألسبيعي
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

زمن االخوتبار  االموتحانات

 الوتحر رى

 حتر رى تطبيقى تطبيقات حماضرة

1 

علم االجوتماخم 

 الر اضى

05942 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 
مباد  تدر ب 

 الناشئني

06042 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

طرق إدارة 

املنافسة 

 الر اضية

06142 2 4 150 75 30 60 60 2 

4 

الرتبية 

 (2الصحية)

06242 2 - 100 50 20 - 80 2 

5 
تدر ب ميدانى 

(2) 

06342 - 4 200 100 80 120 - - 

6 

علم النفس 

 الرتبيى

06442 2 - 100 50 20 - 80 2 

 2 40 40 20 50 100 1 1 06542 احلاسب األىل 7

     425 850 9 11  بنني

     425 850 9 11  بنات

 

 

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 جامعة طنطا

 كلية الرتبية الر اضية

 شعبة الوتدر ب الر اضى 

 (9جدول )

 الصف الثالي

 الفصل الدراسى األول

 كيد املقرارت الدراسية م

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

 االموتحانات
زمن 

االخوتبار 

 رىحتر  تطبيقى تطبيقات حماضرة الوتحر رى

1 

علم الوتدر ب 

 (1الر اضى)

06631 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 
سيكيليجية 

 الوتدر ب الر اضى

06731 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

األسس الرتبي ة 

 للرتبية الر اضية

06831 2 - 100 50 20 - 80 2 

 2 40 40 20 50 100 2 2 06931 اإلعداد البدنى 4

5 

تدر ب ر اضة 

 (1الوتخصص )

07031 4 8 300 150 60 120 120 3 

6 

القياس البدنى 

 واحلركى
07131 2 - 100 50 20 - 80 2 

 2 80 - 20 50 100 - 1 07231 اللغة األجنلي  ة 7

     400 800 10 15  بنني 

     400 800 10 15  بنات 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 جامعة طنطا

 كلية الرتبية الر اضية

 شعبة الوتدر ب الر اضى 

 (10جدول )

 الصف الثالي

 فصل الدراسى الثانىال

 م

املقرارت 

 الدراسية

 كيد

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

 االموتحانات
زمن 

االخوتبار 

 حتر رى تطبيقى تطبيقات حماضرة الوتحر رى

1 

الوتحليل 

 احلركى

07332 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 

سيكيليجية 

املنافسات 

 الر اضية

07432 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

اإللابات 

واإلسعافات 

 األولية

07532 2 2 100 50 20 20 60 2 

4 

تدر ب ر اضة 

 (2الوتخصص)
07632 4 8 300 150 60 120 120 3 

 - - 120 80 100 200 4 - 07732 تدر ب ميدانى 5

 2 40 40 20 50 100 1 1 07832 احلاسب االىل 6

     450 900 15 11  بنني

     450 900 15 11  اتبن

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 جامعة طنطا

 كلية الرتبية الر اضية

 شعبة الوتدر ب الر اضى 

 (11جدول )

 الصف الرابع

 الفصل الدراسى األول

 م

املقرارت 

 الدراسية

 كيد

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

 االموتحانات
زمن 

االخوتبار 

 حتر رى تطبيقى بيقاتتط حماضرة الوتحر رى

1 

علم الوتدر ب 

 (2الر اضى )

07941 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 
فسييليجيا 

 (2الر اضية)

08041 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

الوتدليك 

 الر اضى

08141 2 2 100 50 20 20 60 2 

4 
تدر ب ر اضة 

 (3الوتخصص)

08241 4 6 250 125 50 100 100 2 

5 

تدر ب 

 (2ميدانى)

08341 - 4 200 100 80 120 - - 

6 

الوتغذ ة 

 الر اضية

08441 2 - 100 50 20 - 80 2 

7 

اللغة 

 األجنلي  ة

08541 1 - 100 50 20 - 80 2 

     425 850 12 13  بنني

     425 850 12 13  بنات

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 جامعة طنطا

 كلية الرتبية الر اضية

 شعبة الوتدر ب الر اضى

 (12جدول )

 الرابع الصف

 لدراسى الثانىالفصل ا

 كيد املقرارت الدراسية م

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

 االموتحانات
زمن 

االخوتبار 

 حتر رى تطبيقى تطبيقات حماضرة الوتحر رى

1 

امليكانيكا 

 احليي ة

08642 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 
علم االجوتماخم 

 الر اضى

08742 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

مباد  تدر ب 

 الناشئني

08842 2 - 100 50 20 - 80 2 

4 

طرق تدر س 

املنافسات 

 الر اضية

08942 2 4 150 75 30 60 60 2 

5 
مطيط برامج 

 الوتدر ب

09042 2 - 100 50 20 - 80 2 

6 

تدر ب ميدانى 

(3) 

09142 - 4 200 100 80 120 - - 

 2 40 40 20 50 100 1 1 09242 احلاسب األىل 7

     425 850 9 11  بنني

     425 850 9 11  بنات

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 جامعة طنطا

 كلية الرتبية الر اضية

 شعبة اإلدارة الر اضية والرتو  

 (13جدول )

 الصف الثالي

 الفصل الدراسى األول

 كيد املقرارت الدراسية م

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 هالسن

 االموتحانات
زمن 

االخوتبار 

 حتر رى تطبيقى تطبيقات حماضرة الوتحر رى

1 

األسس العلمية 

 لإلدارة الر اضية

09331 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 
األسس الرتبي ة 

 للرتبية الر اضية

09431 2 - 100 50 20 - 80 2 

 2 80 - 20 50 100 - 2 09531 الرتبية الرتوحيية 3

4 

سيكيليجية 

 القيادة الر اضية

09631 2 - 100 50 20 - 80 2 

5 

علم الصحة 

 الر اضية

09731 2 - 100 50 20 - 80 2 

6 

تطبيقات 

 (1تروحيية )
09831 2 4 150 75 30 60 60 2 

7 

تنظيم األنشطة 

 الر اضية

09931 2 4 150 75 30 60 60 2 

 2 80 - 20 50 100 - 1 10031 اللغة األجنلي  ة 8

     400 800 8 15  بنني

     400 800 8 15  بنات

 

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 جامعة طنطا

 كلية الرتبية الر اضية

 شعبة اإلدارة الر اضية والرتو  

 (14جدول )

 الصف الثالي

 الثانىالفصل الدراسى 

 م

املقرارت 

 الدراسية

 كيد

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

وتبار زمن االخ االموتحانات

 الوتحر رى

 حتر رى تطبيقى تطبيقات حماضرة

1 

إدارة 

املؤسسات 

 الر اضية

10132 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 

الوتنظيمات 

 الر اضية

10232 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

الربامج 

 الرتوحيية
10332 2 - 100 50 20 - 80 2 

4 

اإلدارة فى 

اجملال 

 الرتوحيى

10432 2 - 100 50 20 - 80 2 

5 

تطبيقات 

 (2تروحيية )

10532 2 4 150 75 30 60 60 2 

 - - 120 80 100 200 4 - 10632 تدر ب ميدانى 6

 2 40 40 20 50 100 1 1 10732 احلاسب األىل 7

     425 850 9 11  بنني

     425 850 9 11  بنات

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 جامعة طنطا

 كلية الرتبية الر اضية

   شعبة اإلدارة الر اضية والرتو

 (15جدول )

 الصف الرابع

 الفصل الدراسى األول

 املقرارت الدراسية م

 كيد

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

 االموتحانات
زمن 

االخوتبار 

 حتر رى تطبيقى تطبيقات حماضرة  الوتحر رى

1 

االعالم والعالقات 

 العامه

10841 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 
الوتسي ق 

 الر اضى

10941 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

سيكيليجية 

اجلماعات 

 الر اضية

11041 2 - 100 50 20 - 80 2 

4 

حتكيم ر اضة 

 (1مصصية )

11141 4 4 200 100 40 60 80 80 

 - - 120 80 100 200 4 - 11241 (1تدربي ميدانى ) 5

6 

سيكيليجية 

الشخصية 

 الر اضية

11341 2 - 100 50 20 - 80 2 

7 
الوتغذ ة 

 الر اضية

11441 2 - 100 50 20 - 80 2 

 2 80 - 20 50 100 - 1 11541 اللغة اإلجنلي  ة 8

     450 900 8 15  بنني

     450 900 8 15  بنات

(  وتم أخوتيار األنشاطة الر اضاية الوتاى    1فى مقرر حتكيم ر اضة مصصية )

  عدها قسم األدارة الر اضية

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 طاجامعة طن

 كلية الرتبية الر اضية

 شعبة اإلدارة الر اضية والرتو  

 (16جدول )

 الصف الرابع ) الفصل الدراسى الثانى(

 م

املقرارت 

 الدراسية

 كيد

عددالساعات 

 األسبيعية
النها ة 

 العظمى

النها ة 

 الصغرى

أعمال 

 السنه

 االموتحانات
زمن 

االخوتبار 

 ىحتر ر تطبيقى تطبيقات حماضرة الوتحر رى

1 

الوتشر عات 

والقيانني 

 الر اضية

11642 2 - 100 50 20 - 80 2 

2 

علم االجوتماخم 

 الر اضى

11742 2 - 100 50 20 - 80 2 

3 

طرق إدارة 

املناقسة 

 الر اضية

11842 2 4 150 75 30 60 60 2 

4 

حتكيم ر اضة 

 (2مصصية )
11942 4 4 200 100 40 80 80 2 

5 

تدر ب ميدانى 

(2) 

12042 - 4 200 100 80 120 - - 

 2 40 40 20 50 100 1 1 12142 احلاسب االىل 6

     425 850 13 11  بنني 

     425 850 13 11  بنات 

(  اوتم أخوتياار أحاد األنشاطة الر اضاية      2فى مقرر حتكيم ر اضه مصصة )

الوتى  عادها قسام اإلدارة الر اضاية والوتاى ي  سابق اخوتيارهاا فاى حتكايم         

 (.1)ر اضة مصصية 

 ملحيفة:

 الرقم الكيدى ملرحلة البكالير يس  عرب عن:

تسلسل الصفيف من الفرقة األوىل الفرقة الرابعة جبميع الوتخصصاات طبقاا   

 لالئحة وفقا إىل:

 ( 121( إىل )001األرقام الثالثة األوىل تشري إىل رقم املقرر الدراسى . من) 

 ( إ1الرقم الرابع  شري إىل الفرقة الدراسية . من )( 4ىل) 

 (. 2( أو )1الرقم اخلامس  شري إىل الفصل الدراسى.) 
 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

اجلااداول الدراسااية واالموتحانااات جلميااع املسااوتي ات فااى االقسااام    : عاشاارًا

 : والوتخصصات املخوتلفة

  

 م 2017 - 2016اجلدول الدراسي للعام اجلامعى 

 الفرقة األوىل بنات – الثانىالفصل الدراسي 

 ( لجد دة بعد الوتعد ) الئحة 

 الشعبة
 اخلميس 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة
 6 - 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 -1 1 - 12 12 - 11 11 - 10 10 - 9 ال من
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   عوتمد ،،

 عميد الكلية                      وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  

 

                             أ.د/ ع ة شيقي اليسيمي                                 أ.د/ هاني سعيد عبداملنعم   

   

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 

 م  2017 - 2016اجلدول الدراسي للعام اجلامعي 

 الفرقة األوىل بنني الئحة جد دة –األولالفصل الدراسي 

 الشعبة

 اخلميس 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

 7 - 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 -1 1 - 12 12 - 11 11-10 10 - 9 ال من
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2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

  عوتمد ،، 

 عميد الكلية                      وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  

 

 اليسيمي                                                     أ.د/ ع ة شيقي          أ.د/ هاني سعيد عبداملنعم   

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 

 م 2015 - 2014اجلدول الدراسي للعام اجلامعى 

 الفرقة الثانية بنات –الفصل الدراسي األول 

 الشعبة

 االحد

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

 7-6 6 - 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 -1 1 - 12 12 - 11 11 - 10 10 - 9 ال من

1 

 

 ( 3ميدان ومضمار )

 م.م/ ز نب فيصل 

 كرة سلة 

 م.م/منه

   

 

 

2 

 ( 3ميدان ومضمار )

 م.م/ شيمام حسني 

 تكا كيني

 د/ البد يى 

 سرعة

 د/ راو ة  
 

 سرعة 

 د/ الشيمام 
 

3 
 ( 3ميدان ومضمار )

 م.م/ ميادة ساطير 

     

4 

 ( 3ميدان ومضمار )

 م.م/ أ ة خليفة  

    

 سرعة 

 د/ الشيمام 

5 

 طاولة 

 د/ سحر 

 سرعة 

 د/ راو ة 

 ( 3ميدان ومضمار )

 د/ غادة عبد احلميد
  

 كرة سلة 

 م.م/ هد ر 

6 
 طاولة 

 د/ جنيى 

 سرعة 

 د/ الشيمام 

 ( 3ميدان ومضمار )

 د/ دعام حميى  

 كرة سلة 

 م.م/منه

 

7 

 سرعة 

 د/ راو ة 

 طاولة 

 د/ سحر 

 ( 3ميدان ومضمار )

 م.م/ غادة عرفه 

 كرة سلة 

 م.م/هد ر

 

8 

 سرعة 

 د/ الشيمام 

 طاولة 

 د/جنيى 

 ( 3ميدان ومضمار )

 م.م/شيمام حسنني
  

9  
 كرة سلة 

 د/ مليام فيزى 

 
 سرعة

 د/ راو ة  

 ( 3ميدان ومضمار )

 د/ غادة عبد احلميد

   

10    

 ( 3ميدان ومضمار )

 د/ دعام حميى  

 كرة سلة 

 يام د/ مل
  

11 
 كرة سلة 

 م.م/منه

 سرعة

 د/ راو ة  

 
 ( 3ميدان ومضمار )

 د/ أمسام النحراوى   

   

12 

 كرة سلة 

 م.م/هد ر

  

 ( 3ميدان ومضمار )

 م.م/ ز نب فيصل 

    

13  

 كرة سلة 

 م.م/هد ر

 تا كيندو 

 د/ حمميد بييمى

 ( 3ميدان ومضمار )

 د/ أمسام النحراوى   
  

14    
 سرعة 

 د/ الشيمام 

 ( 3ميدان ومضمار )

 م.م/ أ ة خليفة  

  

  عوتمد ،، 

 عميد الكلية                      وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  

 

 أ.د/ ع ة شيقي اليسيمي                                                              أ.د/ هاني سعيد عبداملنعم   

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 

 م2017 - 2016ي للعام اجلامعى اجلدول الدراس

 الفرقة الثالثة بنات – األولالفصل الدراسي 

 الشعبة

 األحد

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 ال من 

1  

ى 
ك
ر
حل
 ا
خم
ا
ق
 
إل
وا
ي 
ب
ر
ع
وت
ال

 

ى 
ف
ي
ف
ع
م 
ا
ن
ه
 /
د

 

د
ي
ب
ع
ى 
ل
ع
 /
د
ج 
ر
د
م

 

 الوتعبري واإل قاخم احلركى 

 عفيفى د/ هنام 

 القيام والوتدليك 

 د/ فاطمة سعد 

    

2  

 الوتعبري واإل قاخم احلركى

 د/ وفام  

 القيام والوتدليك 

 د/ هبة فوتحى 

    

3  

 الوتعبري واإل قاخم احلركى 

 د/ جنيى 

 القيام والوتدليك 

 د/ أمسام نيفل
    

4  
 الوتعبري واإل قاخم احلركى

 د/ مرام  

 القيام والوتدليك 

 فلد/ أمسام ني

    

5   
 الوتعبري واإل قاخم احلركى

 د/ وفام  

 القيام والوتدليك 

 د/ فاطمة سعد 

  

6   

 الوتعبري واإل قاخم احلركى 

 د/ جنيى 

 القيام والوتدليك 

 د/ هبة فوتحى 

  

7   

 الوتعبري واإل قاخم احلركى 

 د/ شيمام األشعل 

 القيام والوتدليك 

 د/ أمسام نيفل
  

8   
 احلركى الوتعبري واإل قاخم 

 د/ مرام 

 القيام والوتدليك 

 د/ مروة غازى 

  

9     

 الوتعبري واإل قاخم احلركى 

 د/ جنيى 

  

10  

 القيام والوتدليك 

 م.م/ هبة فوتحى
  

 الوتعبري واإل قاخم احلركى 

 م.م/ أمرية
  

11  
 القيام والوتدليك 

 د/ أمسام نيفل

  
 الوتعربي واإل قاخم احلركى 

 م.م/إسرام

  

12-13          

  عوتمد ،، 

 عميد الكلية                      وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  

 

 أ.د/ ع ة شيقي اليسيمي                                                              أ.د/ هاني سعيد عبداملنعم   

 

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 

 م 2017 - 2016اجلدول الدراسي للعام اجلامعى 

 )الئحة قدمية( الفرقة الرابعة بنات –دراسي األول الفصل ال

 الشعبة

 االحد

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 حماضرة

 6 - 5 5 - 4 4 - 3 3 - 2 2 -1 1 - 12 12 - 11 11 - 10 10 - 9 ال من

س
 
ر
د
وت
ال

 

1 

  ااااااااااااااااااااااااااا  تدر ب ميداني
2 

3 

4 

ب
 
ر
د
وت
ال

 

1 
 ( 2 اضى )علم الوتدر ب الر

 د/ جمدى أبي فرخية 

 مدرج د/ حلمى 

 2 اااااااا ( عملى وسباحة 3تدر ب ر اضة مصصية )

3 

ة 
ر
دا
إل
ا

 

1 
 الوتغذ ة الر اضية 

 د/ مروة غازى 

 مدرج / الرتو   

 الوتسي ق الر اضى 

 د/ حييى فكرى 

 د/ ثروت أبي السب  

 مدرج / الرتو   

 إعالم وعالقات 

 احلليم د/ مصطفى عبد 

 مدرج / الرتو   

 2 اااااااا اااااااا

3 

  عوتمد ،، 

 عميد الكلية                      وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  

 

 أ.د/ ع ة شيقي اليسيمي                                                              أ.د/ هاني سعيد عبداملنعم   

 

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 

  2016/2017ات الشفي ة للفصل الدراسي األول للعام اجلامعي جدول االموتحان

 بنات (–) بنني 

اليااايم 

 والوتار اخ
 الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل

 بنات بنني بنات بنني بنات بنني

 الثالثام

13/12/2016 

مدخل وتار خ الرتبية 

 الر اضية 

مدخل علم النفس 

               الر اضى   
 أثقال 

 القيام والوتدليك اااااااااا كرة سرعة 

 مصارعة 
مسابقات ميدان 

( 1ومضمار )  
(2 باز)  

 األربعام

14/12/2016 

مدخل علم النفس 

 الر اضى 
 مصارعة 

مسابقات ميدان 

 ( 2ومضمار )
 تنس طاولة 

 اااااااااا القيام والوتدليك 

( 1 باز )  
مدخل يف الرتو   

ر اضى ال  
 سباحة  كرة سعرة 

 اخلميس 

 كرة القدم 15/12/2016

مدخل وتار خ الرتبية 

 الر اضية 
 كاراتية  ( 3سباحة )

 عرو  ر اضية 
الوتعبري واإل قاخم 

 احلركى 
( 1 باز )  

مناهج الرتبية 

 الر اضية 
مسابقات ميدان 

( 3ومضمار )  

 األحد 

18/12/2016 

مدخل يف الوتدر ب 

 الر اضى 
(1احة )سب  

 تنس طاولة 
مناهج الرتبية 

عمل االجوتماخم  الر اضية 

 الر اضى 

الرتو   وأنشطة 

مسابقات امليدان  اخلالم 

( 1واملضمار )  
(2 باز ) كاراتية   

 االثنني 

19/12/2016 

مدخل يف الرتو   

 الر اضى 
 كرة القدم 

 اااااااااا اااااااااا
الرتو   وأنشطة 

 اخلالم 

 علم االجوتماخم

 الر اضى 
(1سباحة )  متر نات  

 الثالثام

20/12/2016  
 ( 1متر نات )

مدخل يف الوتدر ب 

 اااااااااا اااااااااا اااااااااا اااااااااا الر اضى 
 اااااااااا اااااااااا

 على أن تبدام االموتحانات الشفي ة ابوتدام من الساعة الوتاسعة لباحًا وعلى مدار الييم 

  2017-2016لطالب بدخلي االموتحان بدون اثبات الشخصية أو الكارنية للعام اجلامعى لن مس  ل

 علمًا بءن : 

 السالن( مبنى الدرجة الدرجة األوىل .  –بنني( بصالوتى )تنس الطاولة  –تعقد االموتحانات الشفي ة )الفرقة األوىل  -

 مبنى البنات بالدرجة الثالثة . ( اجلمباز – بنات( بصالوتى )الوتمر نات –تعقد االموتحانات )الفرقة األوىل  -

 ر ا  املنشاوى( .  –بنات( مبدرجة )على عبيد  –تعقد االموتحانات )الفرقة الثانية  -

 فاروق( .  –بنني( مبدرجى )الرتو    –تعقد االموتحانات الشفي ة )الفرقة الثانية  -

 )الكيالنى( . بنات( مبدرج  –تعقد االموتحانات الشفي ة )الفرقة الثالثة  -

 بنني( مبدرج )حلمى اجلمل( .  –تعقد االموتحانات الشفي ة )الفرقة الثالثة  -

  عوتمد،، عميد الكلية  وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  مد ر شئين الطالب

     

 أ.د/ ع ة شيقى اليسيمى  أ.د/ هانى سعيد عبد املنعم  سهري البسيينى برهيمه

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

لوتطبيقية للفصل الدراسي األول ) دور  نا ر ( للعام جدول االموتحانات ا

 ((2)الئحة قدمية ) بنات ( –) بنني  2016/2017اجلامعي 

اليااايم 

 والوتار اخ

 الفرقة األوىل

 )الئحة قدمية(  

 الفرقة الثانية

 )الئحة قدمية(  

 الفرقة الرابعة )الئحة قدمية(   الفرقة الثالثة  )الئحة قدمية(  

 شبعة إدراة  شعبة تدر ب  شبعة تدر س  شبعة إدراة  شعبة تدر ب   س شبعة تدر

 بنات  بنني  بنات  بنني  بنات  بنني  بنات  بنني  بنات  بنني  بنات  بنني  بنات  بنني  بنات  بنني 

 األربعام 

21/12/2016 
 مالكمة  متر نات  ااااااا

تعبري 

ط.س  حركى 

ميدان 

 ومضمار

 هيكى 

 اااااااا ااااااا اااااا إعداد بدنى 
تدر ب 

 ميدانى 

تدر ب 

 ميدانى 

تدليك 

 ر اضى 
 اااااا 

حتكيم 

ر اضة 

 سلة  مصصية 

ط.س 

تعبري 

 حركى

 اخلميس 

22/12/2016 
 ااااااا ااااااا ااااااا  د 

ط.س 

 متر نات 
 ااااااا ااااااا ااااااا  د 

تطبيقات 

 تروحيية

(1 ) 

 ااااااا ااااااا ااااااا
تدليك 

 ر اضى 

حتكيم 

ر اضة 

 مصصية 

 اااااا

 األحد 

25/12/2016 

ألعاب 

 لغرية 
 ااااااا سلة ااااااا

  د 

 طائرة 
ر اضة 

 ( 1)مصص
 ااااااا

تنظيم 

أنشطة 

 ر اضية 

 ااااااا
ر اضات 

 مائية 

إلابات 

 واسعافات 

ر اضة 

 ( 3)مصص

تدر ب 

 ميدانى 
 ااااااا

تدر ب 

 مالكمة  ميدانى 

 االثنني 

26/12/2016 

 اسكياش 

 ااااااا سلة  طائرة  ااااااا مصارعة  ااااااا
إعداد 

 بدنى 

تطبيقات 

 ( 1)تروحيية

تنظيم 

أنشطة 

 ر اضية 

 ااااااا ااااااا
تدر ب 

 ميدانى 
 ااااااا ااااااا

 هيكى 

الثالثام 

27/12/2016 
 طائرة  ااااااا قدم 

مباد  

 ز  با

 قدم 
ط.س 

ميدان 

 ومضمار

 ااااااا ااااااا ااااااا ااااااا
إلابات 

 وإسعافات 
 ااااااا ااااااا ااااااا

تدر ب 

 ميدانى 
 ااااااا

 مصارعة 

األربعام 

28/12/2016 

تنس 

 أرضى 

 ااااااا
مباد  

  باز 
 سلة  طائرة 

ط.س 

 متر نات 
 ااااااا

ر اضة 

مصص 

(1 ) 

 ااااااا ااااااا ااااااا
ر اضات 

 مائية 
 

ر اضة 

مصص 

(3 ) 

 ااااااا ااااااا
تنس 

 طاولة 

 ملحيفة : تبدأ االموتحانات الوتطبيقة يف متام الساعة الوتاسعة طبًا طبقًا للمياعيد امليضحة باجلدول 

ية احلركى( والوتاى تضام ثاالث جلاان أثناام      الوتعرب –مسابقات امليدان واملضمار  –متر نات  –املياد الوتالية )اجلمباز  -1

 االموتحاتات  كين ال من املخصص  م يف اجلدول على النحي الوتاىل : 

 فهرًا 1.15إىل الساعة  11.15اللجنة الثانية ..... من الساعة  -فهرًا           11إىل الساعة  9اللجنة األوىل ..... من الساعة  -

 عصرًا .  3.30إىل الساعة  1.30ساعة اللجنة الثالثة ........ من  ال -

فهرًا ، ومن  12إىل الساعة  9بنات( تكين على فرتتني من الساعة  –ر اضة الوتخصص للفرقوتني الثالثة والرابعة )بنني  -2

 عصرًا .  2.30إىل الساعة  12.30الساعة 

  عوتمد،، عميد الكلية  وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  مد ر شئين الطالب

     

 أ.د/ ع ة شيقى اليسيمى  أ.د/ هانى سعيد عبد املنعم  سهري البسيينى برهيمه

 

 

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 

جدول االموتحانات الوتطبيقية للفصل الدراسى األول )دور  نا ر( للعام 

 2016/2017اجلامعى 

 بنات()الئحة جد دة( –)بنني 

الييم 

 الوتار خ

 الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األوىل

 بنات بنني بنات بنني بنات نيبن

 األربعام

21/12/2016 
 (3سباحة ) مصارعة ااااااااا

 تنس طاولة

 ااااااااا

الرتو   وأنشطة 

اخلالم والرتبية 

 الكشفية
 كاراتيه

 اخلميس

22/12/2016 
 (1سباحة ) مصارعة

مسابقات  كاراتيه

ميدان 

 (3ومضمار )

 ااااااااا القيام والوتدليك
 لةتنس طاو

 األحد

25/12/2016 

 متر نات

(1) 
 (1 باز )

مسابقات 

ميدان 

 (3ومضمار )

 كرة سرعة

الرتو   وأنشطة 

اخلالم والرتبية 

 الكشفية

تطبيقات فى طرق 

 الوتدر س

 األثنني

26/12/2016 
 (1 باز )

مسابقات 

ميدان 

 (1ومضمار )

 أثقال

 عرو  ر اضية (3سباحة )
الوتعبري واإل قاخم 

 سرعة كرة احلركى

 الثالثام

27/12/2016 
 (2 باز ) ااااااااا (1متر نات ) (1سباحة )

تطبيقات فى طرق 

 الوتدر س
 القيام والوتدليك

 األربعام

28/12/2016 

مسابقات 

ميدان 

 (1ومضمار )

 ااااااااا ااااااااا ااااااااا (2 باز ) كرة القدم

 اخلميس

29/12/2016 
 ااااااااا ااااااااا ااااااااا ااااااااا ااااااااا كرة القدم

 ملحيفة : تبدأ األموتحانات الوتطبيقية فى متام الساعة الوتاسعة لباحًا طبقًا للمياعيد امليضحة باجلدول :

مسابقات امليدان واملضمار( والوتى تضم ثالث جلان أثنام االموتحانات  كين الا من   –متر نات  –املياد الوتالية )اجلمباز  -1

 اجلدول على النحي الوتاىل :املخصص  م فى 

  فهرًا . 11إىل الساعة  9اللجنة األوىل ... من الساعة 

  فهرًا . 1.15إىل الساعة  11.15اللجنة الثانية ... من الساعة 

  عصرًا . 3.30إىل الساعة  1.30اللجنة الثالثة ... من الساعة 

 عميد الكلية عوتمد،،   وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  مد ر شئين الطالب

     

 أ.د/ ع ة شيقى اليسيمى  أ.د/ هانى سعيد عبد املنعم  سهري البسيينى برهيمه

 

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

جدول االموتحانات النظر ة للفصل الدراسى األول )دور  نا ر( للعام 

 بنات(-)بنني 2016/2017اجلامعى 

الييم 

 الوتار خ

 الفرقة األوىل

 )الئحة جد دة(

 الفرقة الثانية

 )الئحة جد دة(

 الفرقة الثالثة

 )الئحة جد دة(

 بنات بنني بنات بنني بنات بنني

 الثالثام

3/1/2017 

مدخل وتار خ الرتبية 

 الر اضية
 ااااااااا كاراتيه

 األربعام

4/1/2017 
 علم االجوتماخم الر اضى ااااااااا ااااااااا

 اخلميس 

5/1/2017 
 ااااااااا (3سباحة ) (1 باز )

 األحد

8/1/2016 
 ااااااااا مناهج الرتبية الر اضية لقدمكرة ا

 األثنني

9/1/2017 
 ااااااااا ااااااااا

عرو  

 ر اضية

الوتعبري واإل قاخم 

 احلركى

 الثالثام

10/1/2017 

مدخل علم النفس 

 الر اضى

مسابقات امليدان 

 (3واملضمار )
 ااااااااا

 األربعام

11/1/2017 
 ىالقيام والوتدليك الر اض ااااااااا ااااااااا

 اخلميس 

12/1/2017 

مدخل فى الوتدر ب 

 الر اضى
 ااااااااا (2 باز )

 األحد 

15/1/2017 
 ااااااااا (1ر اضات مضرب ) (1سباحة )

 األثنني

16/1/2017 
  

الرتو   وأنشطة اخلالم والرتبية 

 الكشفية

 الثالثام

17/1/2017 
 ااااااااا ااااااااا (1متر نات )

 األربعام

18/1/2017 
 ااااااااا ااااااااا ااااااااا

 األحد

22/1/2017 

مسابقات امليدان 

 (1واملضمار )
 أثقال

 ااااااااا
 ااااااااا

 األثنني

23/1/2017 
 ااااااااا ااااااااا ااااااااا

 الثالثام

24/1/2017 

مدخل فى الوتير   

 الر اضى
 ااااااااا ااااااااا

 اخلميس

26/1/2017 
 ااااااااا ااااااااا مصارعة

 للفرقة األول والرابعة فى متام الساعة العاشرة لباحًا .

 للفرقة الثانية والثالثة فى متام الساعة الثانية عشرة ونصف فهرًا .

  م .2016/2017لن  سم  للطالب بدخيل االموتحان بدون حتقيق الشخصية أو بدون الكارنية للعام اجلامعى 

 جلان االموتحان . حيظر على الطالب الطحاب الوتليفين احملميل داخل 

  عوتمد،، عميد الكلية  وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  مد ر شئين الطالب

     

 أ.د/ ع ة شيقى اليسيمى  أ.د/ هانى سعيد عبد املنعم  سهري البسيينى برهيمه
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 جدول االموتحانات النظر ة للفصل الدراسي األول 

 ((2)الئحة قدمية ) (بنات –ني)بن 2016/2017)دور  نا ر ( للعام اجلامعي 

اليااايم 

 والوتار اخ

 الفرقة األوىل

 )الئحة قدمية(

 الفرقة الثانية

 )الئحة قدمية(

 الفرقة الرابعة )الئحة قدمية( الفرقة الثالثة  )الئحة قدمية(

 شبعة إدراة شعبة تدر ب شبعة تدر س شبعة إدراة شعبة تدر ب شبعة تدر س

 بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات بنني بنات ننيب بنات بنني بنات بنني

االثنني 

2/1/2017 
 الوتغذ ة الر اضية الوتيجيه واإلرشاد األسس الرتبي ة للرتبية الر اضية  

الثالثام 

3/1/2017 
 اااااااا

الوتشر   

 اليلفى 

طرق تدر س 

 (1الر اضية )
      

االربعام 

4/1/2017 
  

ضية ط.س الرتبية الر ا

(2) 

علم تدر ب 

 (1ر اضى )

سيكيليجية 

 القيادة 

الرتبية 

 احلركية 
 الوتسي ق الر اضى ( 2علم الوتدر ب )

اخلميس 

5/1/2017 

مباد  ألعاب 

 مضرب 
       مباد  اجلمباز  اااااااا

األحد 

8/1/2016 
 مدخل  اااااااا

مدخل اخوتبارات 

 ومقا يس
      

االثنني 

9/1/2017 
  

يدان ط.س مسابقات امل

 واملضمار 

تدر ب ر اضة 

 ( 1مصص )

تطبيقات 

 ( 1تروحيية )

نظم ومشكالت 

 الوتعليم 

تدر ب ر اضة 

 ( 3مصص )

سيكيليكية 

 اجلماعات 

الثالثام 

10/1/2017 

ألعاب 

 الصغرية 
       مباد  علم احلركة  اااااااا

االربعام 

11/1/2017 
 اللغة االجنلي  ة   

اإللابات 

واالسعافات 

  األولية

فسييليجيا 

 ( 2الر اضية )

حتكيم ر اضة 

 (1مصصية )

اخلميس 

12/1/2017 
       احلاسب اآلىل  احلاسب األىل 

األحد 

26/1/2017 

مدخل الرتبية 

 الر اضية 
       علم وفائف أعضام اااااااا

االثنني 

16/1/2017 
  

ط.س 

 منازالت 

ط.س تعبري 

 حركى 

سيكيليجية 

 الوتدر ب 

علم الصحة 

 ضية الر ا

ط.س ر اضات 

 مائية 

الوتدليك 

 الر اضى 

سيكيليجية 

 الشخصية 

الثالثام 

17/1/2017 

ألعاب 

 ( 1 اعية )
 اااااااا

مباد  ألعاب  اعية 

(2) 
      

االربعام 

18/1/2017 
 اإلعداد البدنى ط.س ألعاب  اعية   

األسس العلمية 

 لإلدارة 
 اللغة االجنلي  ة

السبت 

21/1/2017 
    

ية الرتب

 الرتوحيية
 

األحد 

22/1/2017 
 اااااااا

مباد  

 الوتمر نات 

منازالت 

(2 ) 

الوتعبري 

 احلركى
    

االثنني 

23/1/2017 
  

ط.س 

 الوتمر نات ا
 

الفياس البدنى 

 واحلركى 
 تنظيم أنشطة 

اقوتصاد ات 

 الوتعليم 
 

اإلعالم والعالقات 

 العامة

 ت : ملحيفة : تبدأ األموتحانا

 بعة يف متام الساعة العاشرة لباحًا . للفرقة األوىل والرا

 للفرقة الثانية والثالثة يف متام الساعة الثانية عشرة ونصف فهراًً

-2016لن  سم  للطالب بدخيل االموتحانات بدون حتقيق الشخصية أو بدون الكارنية للعام اجلامعى  -

 م.2017

 حيظر على الطالب ألطحاب الوتليفين احملميل داخل جلان االموتحان .  -

  عوتمد،، عميد الكلية  وكيل الكلية لشئين الوتعليم والطالب  مد ر شئين الطالب

     

 أ.د/ ع ة شيقى اليسيمى  أ.د/ هانى سعيد عبد املنعم  سهري البسيينى برهيمه
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 احلاد  عشر

 قياعد األموتحانات

توتبااع كليااة الرتبيااة الر اضااية لاايائ   وقاايانني جامعااة طنطااا فااى  

مرفاق   14و13و12موتحانات وبناما على الئحة لكال من املادة الساسية العامة لال

 ( كاألتى ، أوال:12(، تكين قياعد االموتحانات للطالب وفقا للمادة رقم )4)

تعقد اموتحانات اآلول فى املقرارات الوتى درساها فاى فرقوتاه فاى الفصال األول        -أ

ى فرقوتاه فاى   وتعقد اموتحانات الفصل الثانى فى املقررات الوتى درسها الطالب فا 

 الفصل الثانى.

 نقل الطالب من الفرقة بها إىل الفرقة األعلى إذا جن  فى  يع املقاررات أو   -ب

كان راسبا فيما ال    د عن مقرر ن من فرقوته أو من فرقة أدنى و ؤدى الطالب 

االموتحانات فيما رسب فيه من مقررات مع الطالب الفرقة الوتى  درس بها و عوترب 

احلالة فى هذه املقررات بوتقد ر )مقبيل( أما الطالب الاذى رساب   جناحة فى هذه 

 فى أكثر من مقرر ن  بقى لإلعادة فيما رسب فيه

 بقى لإلعادة طالاب الفرقاة الثالثاة والرابعاة  الراساب فاى مقارر الوتادر ب          -ج

 امليدانى  ولي كان ناجحا فى املقررات االخرى.

ة النهائية للراسبني فيما ال    د  عقد فى شهر نيفمرب اموتحان الطالب الفرق -د

عن مقرر ن  وإذا تكرر رسيبهم اموتحنيا فيماا رسابيا فياه ماع طاالب الفصال       

 الدارسى الذى  درس هذا املقرر حوتى  وتم جناحه فيما رسب فيه

الطالب املقيدون واملرخص  م بوتءد اة االموتحاناات مان اخلاارج وخاضاعين        -ها

( 49نفيذ اة لقاانين تنظايم  اجلامعاات رقام )      لنظام الوتءد ة املبني بالالئحة الوت

 م.1972لسنه 

ال تعوترب مادتى اللغة االجنلي  ة واحلاسب األىل من مياد الرسايب عناد نقال     -و

الطالب اىل الفرقة األعلى وال جيايز مان  الطالاب درجاة البكاار يس إال بعاد       

 اجوتياز اموتحاناتها بنجان.

 مين لالموتحان  من اخلاارج حتساب   الطالب املوتخلفين فى مادتني أو املوتقد -ز

% الموتحان الوتطبيقى لنها ة العاام  50 م درجة املياد الوتطبيقية على أساس 

 الموتحان النظرى لنها ة العام .% 50

 فى األموتحانات الوتطبيقية والشفي ة واخوتبارات القدرات للطالب اجلادد   -ن

ة وجيب أال  قل عدد الطالب عن مخسة وال    د عان عشارة فاى اجللسا    

 الياحدة.
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( بوتطبيق هذا النظام مبا ال  وتعار  ماع أحكاام   13كما جامت فى املادة ) -ط

( لساانة 9ماان الالئحااة الوتنفيذ ااة لقااانين تنظاايم اجلامعااات رقاام )    80املااادة 

ومبقضاة فى نها ة العام مين  الطالب أربع فرص لادخيل االموتحاناات عان    1972

بعاادها  ساام  لااه الوتقاادم الساانة الياحاادة ومبااا ال  وتجاااوز عااامني دراسااني و 

لالموتحانات عن السنه الياحدة ومبا ال  وتجاوز عامني دراسني وبعدها  سم  له 

مان الالئحاة الوتنفيذ اة     80بالوتقدم لالموتحانات من اخلاارج وفقاا ملضاين املااده     

( 14كمااا جااامت باملااادة )  1972( لساانة 49لقااانين تنظاايم اجلامعااات رقاام )  

الطالااب فااى كاال املقااررات الدراسااية  بوتقااد رات النجااان حيااي  قاادر بنجااان

 واجملميخم الكلى  ذة املقرات بءحد الوتقد رات األتية

  فءكثر فى النها ة العظمى85)مموتاز( إذا حصل الطالب على % 

  فءكثر مان النها اة العظماى وأقال مان      75)جيد جدا( إذا حصل الطالب على%

85% 

  75ى وأقل من % فءكثر من النها ة العظم65)جيد( إذا حصل الطالب على% 

  65% فءكثر من النها ة العظمى وأقل من 50)مقبيل( إذا حصل الطالب على% 

 أما الرسيب للطالب بءحد الوتقد ر ن الوتاليني: -ى

  50% فءكثر من النها ة العظمى وأقل من 30)ضعيف( إذا حصل الطالب على% 

  من النها ة العظمى.30)ضعيف جدا( إذا حصل الطالب على أقل من % 

يا: خطاب من مكوتب نائب رئايس اجلامعاة لشائين الوتعلايم والطاالب إىل      ثان

عميد الكلية  فيد بضرورة الوتءكيد على ضرورة إمااذ كافاة األجارامات    

اخلالة بوتنظيم وإدارة تنفيذ األموتحانات مبا  كفل حتقيق أفضل مسوتي ات 

يايم  األدام لوتكين تلك األموتحانات املرآة احلقيقة لوتحد د مسوتيى الطالب وتق

 أدائهم طيال الفصل الدراسى.
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 الثاني عشر

 .والدعم الطالبيخدمات رعا ة الشباب واخلدمات وبرامج 

 تيجد بالكلية إدارة خالة لرعا ة الطالب  وتلخص دورها فيما  لى:

 الرعا ة الطالبية وتوتم عن طر ق: -1

الطاالب مان مشاكالت إجوتماعياة ونفساية ودراساية         دراسة ماا  عارت   -أ

 أجياد احلليل املناسبة  ا.وحماولة 

حماولة حال ماا  عارت  الطاالب مان مشاكالت إقوتصااد ة عان طر اق           -ب

 لندوق الوتكامل االجوتماعى.

 األنشطة الطالبية وتوتم عن طر ق : -2

 وضع خطة لألنشطة املخوتلفة من ر اضية واجوتماعية وثقافية وفنية. -ا

 تقد م مشروعات فى جماالت األنشطة املخوتلفة. -ب

 عاونة اإلجيابية فى تنفيذ االنشطة الوتى  قررها إحتاد طالب الكلية.امل -ج

 جلان النشاط واخلدمات برعا ة الشباب .

: من أهم األنشطة الطالبية والوتى تهوتم بهاا رعا اة الشاباب    اللجنة الر اضية -1

سالة   –طائرة  –بالكلية وتشمل هذة األنشطة الر اضية على )كرة القدم 

–ساباحة   –أساكياش   –كارة سالة    –تانس أرضاى   – طاولة –تنس  – د  –

 –كماال أجساام    –كينغيفاي   –كاراتياة   –جايدو   –مالكمة  –مصارعة 

 العاب القيى(. –رفع أثقال  –تا كيندو 

وتقيم رعا ة الشاباب بعمال دورات تنشاطية فاى بدا اة كال عاام  إلخوتياار         

رتاك أفضل العنالر لوتكي ن فرق الكلية فى األلعاب املخوتلفاة وذلاك لألشا   

 فى دورى اجلامعة وكذلك دورى اجلامعات املصر ة.

وهدفها األساسى للنشاط الثقافى هي الوتعرف على خصائص اللجنة الثقافية: -2

اجملوتمع عن طر ق إقاماة النادوات واملهرجاناات  واملعاار  والليحاات الثقافياة       

وجمالت احلائط وتعمال هاذة اللجناة علاى بناام الشخصاية وت و اد الطالاب         

 ليمات واملعارف واحلقائق املخوتلفة.باملع
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وتهاادف هااذة اللجنااة إىل إعااداد املااياطن  حلنااة اجليلااة واخلاادمات العامااة:  -3

 املوتكامل الشخصية من خالل ما لى:

 تقي م الوتمسك بالقيم الروحية والد نية (1

القدرة على أماذ القرار وحتمل املسئيلية واألعوتماد على النفس وتنمية  (2

 رون األنوتمام.

 العمل اجلماعى. ممارسة (3

 القدرة على أكوتساب مهارات الوتنمية الذا وتة الشاملة. (4

إجوتماعية( وهناك  –ر اضية  –ثقافية  –ممارسة األنشطة املخوتلفة )فنية  (5

أعد بشرف أن أبذل جهدى فى أن أقيم مباا  وعد للجيلة واخلدمات العامة وهي : )

روف وأن أعمل جيب على حني اهلل ثم اليطن وأن أساعد الناس فى  يع الظ

 بقانين اجليالة(.

 اللجنة الفنية: -4

وهى أحدى اللجاان الطالبياة والوتاى مان خال اا مياارس الطاالب  ياع ألايان          

النشاط الفنى فى إطار تربيى بنام وتهدف اللجنة الفنية بصفة عامة إىل تنبياة  

االحساس والوتذوق الفنى لدى طالب الكلية مبا حيوتيى من أليان  وتلفاة مان   

 -ميسايقى   –حفار علاى اخلشاب     –حنات   –رسم على ال جااج   –ين )رسم الفن

 غنام( –متثيل مسرحى  –فنين شعبية  –كيرال 

 اللجنة اإلجوتماعية والرحالت: -5

وهى جلنة ترفيهية للطالب من خالل الرحالت املوتنيعة الوتى تباي الارون واملارن    

العالقاة باني   والسعادة وتعمل على تنمية رون اجلماعة بني الطالب وتيطيد 

 الطالب وأساتذته خارج قاعات الدراسة.

وتقيم اللجنة بوتدعيم الارحالت وذلاك حوتاى  وتسانى للطالاب االشارتاك فاى         -

أكثر مان رحلاة خاالل العاام اجلاامعى للوتعارف علاى أهام املعااي للساياحية           

 واألثر ة فى بلدنا.

كمااا تعماال اللجنااة فااى تشااجيع الطااالب فااى املسااابقات األجوتماعيااة       -

ابقات الشطرنج والطالاب املثااىل والطالباة املثالياة واحلماالت الوتطيعياة       ومس
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 للوتربخم بالدم لطالب بالكلية

 جلنة األسر: -6

وهى مبثابة الرابط الذ   ربط بني الطالب واألسوتاذ  مما  وتاي  فرلاة الوتعارف    

على مشاكله ومسااعدته علاى حلاها وتكاي ن عالقاة طبياة مان الطالاب         

 سر  وتبع اآلتى:واألسوتاذ  ولوتكي ن األ

 األعضام  شرتط أن  كينيا من بني طالب الكلية. -1

 ( طالب وطالبة.5أال  قل عدد الطالب املشرتكني عن ) -2

 رائد األسرة  كين أسوتاذا   أو أسوتاذ مساعد من الكلية. -3

األخ األكرب واألخت الكربى  فضل أن  كينيا من املدرسني املساعد ن أو  -4

 املعيد ن بالكلية

اخل  –لكل أسرة جملاس إدارة  شاكل علاى النحاي الوتااىل : رائاد األسارة         -5

 أمنام االنشطة. –أمنام الصندوق  –أمني الصندوق  –املقرر  –األكرب 

توتقدم األسرة خبطة النشاط الوتى سوتقيم بها خالل العام وكذا بيان أمساام   -6

 الطالب ورائد األسرة مع رسم شعار خاص بها.

 ملحيفة:

قيم به األسارة  كاين مان خاالل مسائيل األسار برعا اة  الشاباب         أى نشاط ت

و كين مسبقا وقبل إقامة النشاط بعشرة أ ام حوتى  وتم امليافقة  علاى ذلاك   

 بطلب بإسم أ.د/ عميد الكلية معوتمدا من رائد األسرة.

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 الثالي عشر

 خطة الدعم واالشراف الطالبى

لالحوتياجاات الفعلياة    خطة معوتمدة ومعلنة للدعم واالشراف الطالباى طبقاا  

 للطالب

م                20/11/2012مت إعداد خطة واعوتمادها وتيثيقها مان جملاس الكلياة بوتاار خ     

 ( وتوتضمن األتى:1مرفق )

 الدعم األكادميي لدى الطالب -1

 الدعم املادى لدى الطالب -2

 رعا ة الطالب من الناحية الصحية -3

 أساليب اكوتشاف الطالب -4

 أكوتشاف الطالب املوتفيقنيأساليب  -5

 أساليب أكوتشاف الطالب املوتعثر ن -6

 نظم واالشرافيتيجية الطالب اجلدد -7

 رعا ة الطالب اليافد ن. -8

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 خطة الدعم األكادميي لدى الطالب

 أليات الوتنفيذ املخرج
املسئيل عن 

 الوتنفيذ
 املسوتفيدون فرتة الوتنفيذ

الدعم  -

األكادميي 

للساعات 

 املكوتبية

د د مياعيد الساعات املكوتبية حيي  قايم  حت

رئيس القسم بوتكليف عضي هيئاة الوتادر س   

بيضع الساعات املكوتبية فى اجلدول الدراساى  

 اخلاص به وفى املياعيد املناسبة له.

 وتم حتد د مياعيد حمددة لبعض أعضام هيئة -

الوتاادر س خالااة لإلجابااة عاان أسوتفسااارات     

 الطالب وتلبية احوتياجاتهم

 أعضاااااام هيئاااااة

 الوتدر سيمعاونيهم

 

بعااااض أعضااااام  

هيئاااة الوتااادر س  

 ومعاونيهم

ساعات حمددة 

فاااى اجلااادول  

 الدراسى

 

ساعات حمددة 

حساااب كااال 

 عضي

 الطالب

 

 

 الطالب

املقررات 

 العملية

 وتم املقابلة الفرد ة واجلماعية لبعض أعضاام  

هيئة الوتدر س بغر  املساهمة يف رفع مسوتيى 

لااك عاان أدام الطااالب فااى املقااررات العمليااة وذ

طر ق إتاحة الفرلاة للوتادر ب بادون الوت اماات     

ماد ة من قبل أعضاام هيئاة الوتادر س وا يئاة     

 املعاونة بالكلية.

 وتم الوتعارف علاى الطاالب املوتعثار ن والعمال      

 على تيجيههم لإلرتقام مبسوتياهم

 ااوتم تيجيااة الطااالب املوتمياا  ن فااى األدام فااى  

املشاااركة فااى مساااعدة الطااالب ذو املسااوتيى  

ض ماع حتد ااد جا م ماان درجاات أعمااال    املانخف 

 السنة لد هم ملكافئوتم على املشاركة

هيئاااة الوتااادر س  

 ومعاونيهم

 

 

أعضاااااام هيئاااااة 

الوتااااااااااااادر س 

 ومعاونيهم

 

الطالب املوتميا  ن  

 فى األدام

خااالل الاادروس 

العلميااااااااااة 

 بالكلية

 

 

الاااااااااادروس 

 العملية

 

 

خاااااااااااااارج 

احملاضااااااارات 

 العملية

الطااااااالب 

 املؤد ة 

لاااااااااألدام 

 العملى

 

الطااااااالب 

غااااااااااري ال

القاااااادر ن 

 على األدام

)املوتعثاار ن( 

الطااااااالب 

 املوتعثر ن 

بالنسبة 

للمقررات 

 النظر ة

 وتم إحاطة الطالب علما مبساوتياهم وذلاك مان    

خااالل اإلموتحانااات الشاافهية والوتحر ر ااة الوتااى 

 تعقد أثنام اموتحانات أعمال السنة

أعضاااااام هيئاااااة 

 الوتدر س

أثنام احملاضرات 

 النظر ة

 الطالب 

 

للطاالب املوتفايقني واملشارتكني     وتم بالنسابة  

فى البطيالت الدولية وغريهاا عقاد األموتحاناات    

الوتطبيقية أو النظر ة إذا ماا تعارضات مياعياد    

االموتحانات لد هم مع مياعيد البطيالت الدولياة  

 فى مياعيد أخرى

رعا ااااة الشااااباب 

وجملااس الكليااة 

وأعضااااام هيئااااة 

 الوتدر س

أثنااااااااااااااام 

األموتحانااااااات 

النظر ااااااااااة 

والعلمياااااة أو 

رجها  خالاة  خا

إذا تعار  ماع  

 بطيالت

الطااااااالب 

املوتمياااا  ن 

 واملوتفيقني

 

 وتم فوت  بعض الوتخصصات النادرة إذا ما كاان  

 هناك بطل دوىل فى هذا الوتخصص.

وكياال الكليااة 

لشااائين الوتعلااايم 

والطاالب وجملاس   

 الكلية

خاااالل اليااايم  

الدراسااى وفقااا 

ملااااا حياااادده  

جملاااااااااااس 

 الكلية

الطااااااالب 

ذوى 

الوتخصصات 

 النادرة

 

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 أليات الوتنفيذ ملخرجا
املسئيل عن 

 الوتنفيذ

فرتة 

 الوتنفيذ
 املسوتفيدون

خطة 

الكلية 

 للمكوتبة

 ااوتم اسااوتعارة داخليااة للكوتااب و املراجااع  

داخل لاالة املكوتباة للدراساة و البحاي و     

 تسليمها قبل اخلروج من الصالة .

 وتم اسوتعارة خارجية و هي خالة بءعضاام  

 هيئاة الوتادر س و طااالب الدراساات العليااا   

 بعد سداد رسيم الكلية .

 وتم الوتصاي ر للمراجاع و الكوتاب الوتاى ال     

 تعار خارج الكلية .

 وتم الوتصي ر طبقا لالئحة املعمايل بهاا يف   

 هذا املضمين.

امليففني العااملني  

 باملكوتبة

أعضاااااام هيئاااااة 

الوتدر س و طاالب  

 الدراسات العليا

امليففني العااملني  

 باملكوتبة

امليففني العااملني  

 باملكوتبة

ل اليايم  خال

 الدراسي

خالل اليايم  

 الدراسي

 

خالل اليايم  

 الدراسي

خالل اليايم  

 الدراسي

 الطالب

 

أعضااااام هيئااااة  

الوتدر س و طاالب  

 الدراسات العليا.

الطااالب وأعضااام 

 هيئة الوتدر س 

أعضااااام هيئااااة  

الوتاااااااااادر س و 

 الطالب

وحدة 

 اإلنرتنت

  وتم تقد م اإلنرتنت للخدمات األتية:

 خدمة الرب د االلكرتونى.

االشاارتاك فااى خاادمات االنرت اات )ساااعات  

 منفصلة بقيمة واحد جنية للساعة(

 وتم طباعاة األثااث واألوراق العلمياة مان     

قاارش لليرقااة  50خااالل اإلنرتناات )بقيمااة  

 الياحدة(.

 ااوتم عماال األثاااث العلميااة والر اضااية  

)حسب أهميوتها( علاى األنرتنت)وذلاك مان    

خالل احوتساب عدد الساعات وعادد الايرق   

خدم فى الطباعة( ماع إعطاام الطالاب    املسوت

 ولل بذلك.

العاااااااااااااااملني 

واملسئيلني بيحادة  

 اإلنرتنت

خالل اليايم  

الدراساااااى 

 وخارجه

الطااالب وأعضااام 

 هيئة الوتدر س

 

 



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 الدعم املادى لدى الطالب

 املسوتفيدون فرتة الوتنفيذ املسئيل عن الوتنفيذ أليات الوتنفيذ املخرج

الدعم  -

املادى لدى 

 الطالب

عم املادى للطالب الغري قادر ن ماد ا  وتم الد

ماان خااالل لااندوق الوتكافاال االجوتماااعى 

و وتم ذلك من خالل املقابلاة الفرد اة ماابني    

األفراد الغري قاادر ن ماد اومسائيىل رعا اة    

الشباب بالكلية حيي  قيماين مان خاالل    

الصااااندوق االجوتماااااعى مبااااد الطااااالب 

باإلعانات املالية عن طر قة تيز ع األثااث  

وتماعيااة وتعوتمااد ماان شاائين الطااالب  االج

 (2بالكلية.)

أعضااام رعا ااة الشااباب 

)لاااندوق الوتكافااال  

 باجلامعة(

 وشئين الطالب

 

 عوتماااد مااان شااائين   

 الطالب

مااان خاااالل  

املقابلااااااااة 

 الفرد ة

 

عناد اساوتالم   

 األثاث

الطااالب الغااري 

 قادر ن ماد ا

 

 

الغااري قااادر ن  

 ماد ا

 

وكاااذلك  اااوتم أعوتمااااد هاااذة األثااااث  

اليحادة االجوتماعياة الوتاابع     االجوتماعية من

 ا الطالب حيي  قيم أعضام اليحدة احمللية 

الوتابع  ا الغاري قاادر ماد اا ببحاي احلااالت      

الوتى تساوتحق الادعم ثام  قايم األخصاائى      

االجوتماعى  ببحاي احلااالت الوتاى تساوتحق     

الدعم و وتم من خالل ذلك تقاد م اإلعاناات   

للطاالب الغاري قاادر ن ماد اا بعاد ميافقاة       

إدارة الصندوق و وتم ذلك مان خاالل    جملس

وحاادة خاادمات رعا ااة الشااباب بالكليااة  

 (3مرفق )

املساائيلين فااى اليحاادة  

 احمللية الوتابع  ا الطالب

 

جملاااس إدارة لاااندوق 

الوتكافااال مااان خاااالل 

وحاادة خاادمات رعا ااة  

 الشباب

فاااى اليقااات  

الذى  سام   

باااه رعا اااة  

الشباب بعاد  

اعوتماااااااااد 

األثاااث ماان  

خالل اليحدة 

 األجوتماعية

الطااالب الغااري 

 قادر ن

 

 

 

الطااالب الغااري 

 قادر ن ماد ا

 

و وتم إعانة الطالب من لاندوق الوتكافال   

االجوتماعى على دفعوتني واحدة فى الفصل 

الدراسى األول والثانية فى الفصل الدراساى  

( شيك من الصندوق 2الثانى من خالل عدد )

 إىل الكلية

لااااندوق الوتكافاااال  

 اإلجوتماعى

الفصاااااااال 

الدراساااااااى 

 والثانىاألول 

الطااالب الغااري 

 قادر ن  ماد ا

 

إضااافة مبااال  نقد ااة عاان طر ااق اليحاادة  

احلسابية من مصاار ف الطاالب للكلياة    

 وإضافوتها لصندوق الوتكافل االجوتماعى.

أثنام الفصال   اليحدة احلسابية

 الدراسى

الطااالب الغااري 

 قادر ن ماد ا

 

 ااوتم املساااهمة املاد ااة ماان بعااض املصااا   

وذلااك لوتيز عهااا علااى واملؤسسااات األهليااة 

الطالب الغري قادر ن و اوتم ذلاك مان خاالل     

 قرارات من جملس الكلية

واملؤسساااات األهلياااة و 

 إدارة شئين الكلية

أثنام الفصال  

 الدراسى

الطااالب الغااري 

 قادر ن ماد ا

 
تااوتم بعااض املساااهمات املاد ااة عاان طر ااق 

 بعض

 الطالب الغري   بعض أعضام هيئة

 

 

  



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 املسوتفيدون فرتة الوتنفيذ املسئيل عن الوتنفيذ أليات الوتنفيذ املخرج

 قادر ن ماد ا  الوتدر س أعضام هيئة الوتدر س بالكلية 

هناااك بعااض املعااا ري الوتااى علااى أساسااها   

تيز ع الدعم املااىل وهاى كالوتااىل: )عمال     

 –عادد أفاراد األسارة     –دخل األسرة  –اليالد 

 –املراحل السنية ألفراد األسرة  –وفاة العائل 

عمال األم   –راحل الوتعليمية ألفراد األسرة امل

 –احلاالت املرضاية داخال األسارة     –إن وجد 
 ولف السكن(.

اليحاااادة االجوتماعيااااة 

الوتااااابع  ااااا الطالااااب  

ولاااندوق الوتكافااال  

 االجوتماعى

بعااد إسااوتالم 

 األسوتمارات

الطااالب الغااري 

 قادر ن ماد ا

هناك بعض املسااعدات والوتاى توتمثال فاى      

يلااالت مان دلياال  اساوتخراج اشارتاكات امل  

الطااالب حياات  ااوتم اسااوتخراج اشاارتاكات  

 فضة بالسكك احلد د اة وأتيبيساات   

 (4وسط الدلوتا للطالب مرفق )

رعا ة الشاباب وشائين   

 الطالب

بدا ااة العااام  

 الدراسى

  يع الطالب

تهااوتم اجلامعااة بوتقااد م وجبااات غدائيااة      

للطالب باملطعم اخلارجى وذلك عان طر اق   

 بطاقة الوتغذ ة.

اجلامعاااة وجلناااة  إدارة 

 الوتغذ ة

أثناااام اليااايم 

 الدراسى

 يع  الطالب 

املغرتبااااااااني 

والغري قاائمني  

باملاااااااااااادن 

 اجلامعية

تقيم اجلامعة بوتايفري خدماة اإلقاماة باملادن      

اجلامعيااة للطااالب املغرتبااني وذلااك وفقااا  

 للشروط الوتى حتددها اجلامعة.

قبل بدم العام  إدارة  املدن اجلامعية

 الدراسى

الطااااااااااالب 

 رتبنياملغ

تقاايم الكليااة باادعم الكوتاااب اجلااامعى   

لوتيفري الدعم واخلصم الاذى تقارره اجلامعاة    

% مان نان الكوتااب    25بنسبة ال تقال عان   

 (5األللى مرفق )

فااى الفصاال   إدارة الكلية واجلامعة

الدراساااااااى 

 األول والثانى

طااالب الفاارق  

 الدراسية
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 رعا ة الطالب من الناحية الصحية

 املسئيل عن الوتنفيذ لوتنفيذأليات ا املخرج
فرتة 

 الوتنفيذ
 املسوتفيدون

رعا ة 

الطالب 

من 

الناحية 

 الصحية

تااوتم الرعا ااة الصااحية باالشاارافالطالب   

املرضاااى بالوتيجاااة اىل مسااائيل الفرقاااة   

الدراسية املخوتصة بقسام شائين الطاالب    

 واملقيد بها الطالب.

إدارة شاائين الوتعلاايم  

 والطالب

بدا ة العام 

 الدراسى

 الطالب

 

حيرر للطالب املر ض اسوتمارة حتي ال اىل  

مسوتشفى الطلباة )مباارك اجلاامعى( ماع     

وجاايد بطاقااة لااحية لوتيقيااع الكشااف  

الطبااى عليااة ولاارف العااالج لااه باجملااان 

و وتم ذلك من خالل دليال الطالاب، بطاقاة    

لاااحية ، ونشااارات تيضاااع فاااى ليحاااة  

اإلعالنااات بشاائين الوتعلاايم والطااالب .    

 (6مرفق)

 مقااابالت فرد ااة مااع 

امليفااف املساائيل عاان 

شااااائين الوتعلااااايم  

 والطالب

خالل العام 

 الدراسى

 الطالب

 

 وتم إنشاام إدارة طبياة جباناب     -ملحيفة:

الكلية ولكنهاا توتباع اجلامعاة جلمياع     

الطالب وليس الكلياةومت إنشاام عياادة    

 طبية بالكلية
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 أساليب اكوتشاف الطالب املوتفيقني -أ

 املسوتفيدون فرتة الوتنفيذ سئيل عن الوتنفيذامل أليات الوتنفيذ املخرج

أساليب 

أكوتشاف 

الطالب 

املوتفيقني 

فى 

املقرارت 

الوتطبيقية 

 والنظر ة

 وتم أكوتشاف الطاالب املوتفايقني   

 من خالل:

 نسب احلضير والغياب -

خاااالل اليااايم الدراساااى   أعضام هيئة الوتدر س

للمقاااررات الوتطبيقياااة 

والنظر ة وفقاا للجادول   

كال  الدراسى اخلااص ب 

عضي هيئة تادر س فاى   

الفصاال الدراسااى األول و 

 الثاني

الطااااااااااالب 

 املوتفيقني 

 
مالحظااة األدام املهااارى والباادنى   -

 أثنام الدروس الوتطبيقية.

أعضام هيئة الوتدر س 

 ومعاونيهم

الطااااااااااالب  أثنام الدورس الوتطبيقية

 املوتفيقني

 

أموتحاناااااات أعماااااال السااااانة   -

الوتطبيقيااة والشاافهية والنظر ااة  

دام املهاااارى والبااادنى  لقيااااس األ

واملعليمااات والوتحصاايل املعرفااى   

 والفهم.

أعضام هيئة الوتدر س 

 ومعاونيهم

 نها ة كل شهر من 

الفصاال الدراسااى األول   

 والثانى

الطااااااااااالب 

 املوتفيقني

 

عمل أثاث ومقاالت فى املقررات  -

الدرسااية وحتد ااد ميضاايخم معااني 

 والعمل على شرحة

أعضام هيئة الوتدر س 

 ومعاونيهم

ل الفصاال الدراسااى خااال

 األول والثانى

الطااااااااااالب 

 املوتفيقني

 

االشرتاك فاى األنشاطة الطالبياة    

 املخوتلفة

رعا ااااااة الشااااااباب 

واملاايففني املساائيلني 

 عن كل فرقة دراسية

خااالل الفصاال الدراسااى 

 األول والثانى

الطااااااااااالب 

 املوتفيقني

 

اإلجنازات الوتاى مت حتقيقهاا فاى     -

 جماالت األنشطة املخوتلفة.

باب رعا ااااااة الشاااااا

واملاايففني املساائيلني 

عن كل فرقة دراسية 

 املشرف األكادميي –

خااالل الفصاال الدراسااى 

 األول والثانى

الطااااااااااالب 

 املوتفيقني

 

مقابلااة أعضااام هيئااة الوتاادر س   

ومعاونيهم للوتعرف على أرائهم فى 

املسااوتيى الوتطبيقااى والوتحصاايلى 

 لدى الطالب

خااالل الفصاال الدراسااى  املشرفاألكادميي

 األول والثانى

الطااااااااااالب 

 املوتفيقني

 

االموتحانااات فااى نها ااة الفصاال     

الدراسااااى للمااااياد الوتطبيقيااااة 

 والنظر ة ونوتائجها.

أعضاااااااام هيئاااااااة 

املشااارف  –الوتااادر س

 األكادميي

نها ااة الفصاال الدراسااى 

 األول والثانى

الطااااااااااالب 

 املوتفيقني

 

تقااد رات الساانيات السااابقة فااى  

نها ة الفصلني الدراسيني فى املياد 

ياد الوتطبيقيااة الدراساايني فااى املاا 

 والنظر ة

معاونى أعضام هيئاة  

 الوتدر س 

 املشرفاألكادميي–

نها ااة الفصاال الدراسااى 

 األول والثانى

الطااااااااااالب 

 املوتفيقني

 

  



 اإلشراف األكاديمى والدعم الطالبىدليل 

  

 رعا ة الطالب املوتفيقني -أ

 املسوتفيدون فرتة الوتنفيذ املسئيل عن الوتنفيذ أليات الوتنفيذ املخرج

 

ملصااقات لوتعر ااف الطااالب املوتفاايقني  

 صيل على الرتشي  له.وكيفية احل

أخصاااائى رعا اااة  

الشااااباب ا يئااااة  

 املعاونة

بدا ااااة العااااام 

 الدراسى

 املوتفيقني

 

( مااان الألئحاااة 272تطبيقاااا للماااادة ) -

الوتنفيذ ااة لقااانين تنظاايم اجلامعااات   

متن  الطالب املوتفيقني مكءفاة ساني ة  

جنياااة( للحالااالني علاااى 120وقااادرها)

جنية( للحاللني علاى  60تقد ر مموتاز،)

 جيد جدا مقسمة على الشهير. تقد ر

مسااااعدة الطاااالب املوتفااايقني علاااى   

أشرتاكهم فى تدر ب الفرق فى النيادى 

 والساحات الشعبية واالحتادات.

خطابااااات ميثااااق  

ليكياال الكليااة  

 لشئين الوتعليم.

خطابااااات ميثقااااه 

لاااااارئيس قساااااام 

الوتاادر ب الر اضااى   

 املشرف األكادميي

 

 

 

 

 

طاااايل العااااام  -

 الدراسى

 املوتفيقني

 

اعدة الطالب املوتفايقني عان طر اق    مس 

مرك  اخلدمة بالكلياة لعمال خصام    

خااااص  ااام لالشااارتاك فاااى الااادورات  

الوتدربييااة أو دورات الصااقل فااى جمااال   

الوتخصااص والوتااى ت  ااد ماان معليماااتهم 

 ومعارفهم.

خطابااااات ميثااااق  

ملركاااا  اخلدمااااة  

 بالكلية

فاااااى فااااارتات 

 الدورات

 املوتفيقني

 

مسااااعدة الطاااالب املوتفااايقني علاااى   

ركة فااى األنشااطة الطالبيااة فااى املشااا

 –ثقاااافى   –اجملاااال الر اضاااى فناااى   

 ر اضى. -علمى  –اجوتماعى 

أخصاااائى رعا اااة  

الشااااباب املشاااارف 

 األكادميي

 املوتفيقني 

 

مشااااركة الطاااالب املوتفااايقني فاااى    

املااؤمترات العلميااة والناادوات لالسااوتفاد 

 العلمية.

وكياال الكلياااة  

 للدراسات العليا

وكياال الكلياااة  

 خلدمة اجملوتمع

خااالل الفصااال  

الدراسااااى األول 

 والثانى

 

 

مساعدة الطالب املوتفيقني فى البطيالت 

الدولية لبعض األنشاطة علاى أن حتادد    

  م مياعيد التوتعار  مع البطيالت.

وكياال الكلياااة  

لشاااائين الوتعلاااايم 

والطااالب وفقااا ملااا  

 ااااااراة جملااااااس 

 الكلية

نها ااة الفصاال   

الدراسااااى األول 

 والثانى

املشرتكني 

فااااااااااااى 

البطاااايالت 

 عامليةال

 

تبااادل الطااالب املوتفاايقني مااع جامعااات  

 الدول العربية املخوتلفة

وكياال الكلياااة  

لشاااائين الوتعلاااايم 

 والطالب

 املوتفيقني 
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 أساليب أكوتشاف الطالب املوتعثر ن -ب

 املسوتفيدون فرتة الوتنفيذ املسئيل عن الوتنفيذ أليات الوتنفيذ املخرج

أساليب 

اكوتشاف 

الطالب املوتعثر ن 

ت فى املقررا

الوتطبيقية 

 والنظر ة

 وتم أكوتشااف املوتعثار ن مان    

 خالل:

نساااب احلضاااير والغياااب    -

وموتكااااررى الغياااااب ماااان  

 الطالب

أعضااام هيئااة الوتاادر س 

 ومعاونيهم

خاااااالل اليااااايم  

الدراسااى للاادورس 

الوتطبيقيااااااااااة 

واحملاضااااااااارات 

النظر ااااة وفقااااا 

للجاادوال الدراسااى 

اخلااااص بكااال  

عضاااااي هيئاااااة  

تااااادر س فاااااى  

الفصاال الدراسااى  

 األول والثانى

الطاااااااااالب  

 املوتعثر ن

 

الوتكليفااات الوتااى تااوتم ماان   

 خالل أعضام هيئة الوتدر س

بدا ةالفصاااااااال  أعضام هيئة الوتدر س

الدراساااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااالب  

 املوتعثر ن

 

اسوتخدام األساليب الوتدر سية 

 املخوتلفة وفقا لكل مقرر

أعضااام هيئااة الوتاادر س 

 ومعاونيهم

خااااالل  الفصاااال 

الدارساااااااى األول 

 والثانى

 الطاااااااااالب 

 املوتعثر ن

 
مالحظة األدام املهارى والبدنى 

 أثنام الدروس الوتطبيقية

أعضااام هيئااة الوتاادر س 

 ومعاونيهم

أثنااااام الاااادورس  

 الوتطبيقية

الطاااااااااالب  

 املوتعثر ن

 

أموتحاناااات أعمااااال الساااانة  

الوتطبيقيااااااة والشاااااافهية  

والنظر ة لقياس الادام املهاارى   

والبااااااادنى واملعليماااااااات  

 والوتحصيل املعرفى والفهم.

هيئااة الوتاادر س أعضااام 

 ومعاونيهم

نها ااة كاال شااهر 

 من

الفصاال الدارسااى  

 األول والثانى

الطاااااااااالب  

 املوتعثر ن

 

مقابلااااة أعضااااام هيئااااة    -

الوتدر س ومعااونيهم للوتعارف   

علاااى أرائهااام فاااى املساااوتيى 

الوتطبيقى والوتحصايلى لادى   

 الطالب.

خااااالل  الفصاااال  املشرفاألكادميي

الدارساااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااالب  

 املوتعثر ن

 

موتحانات فى نها اة الفصال   اال

الدراسااى للمااياد الوتطبيقيااة  

 والنظر ة ونوتائجها.

نها ااااة الفصاااال  أعضام هيئة الوتدر س

الدارساااااااى األول 

 والثانى

الطاااااااااالب  

 املوتعثر ن

 

تقااار ر املشاارف األكااادميي  

ماان خااالل بطاقااات اإلشااراف   

 (7الطالبى مرفق)

نها ااااة الفصاااال  املشرفاألكادميي

الدارساااااااى األول 

 والثانى

الب الطااااااااا 

 املوتعثر ن

 

تقد رات السانيات الساابقة    -

فااى نها ااة الفصاال الدراسااى  

الثااانى فااى املااياد الوتطبيقيااة 

 والنظر ة.

معاااونى  أعضااام هيئااة  

 الوتدر س

 املشرف األكادميي

نها ااااة الفصاااال 

 الدارسى الثانى

الطاااااااااالب  

 املوتعثر ن
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