آلية لجذب الطالب الوافدين :
( )1معلومات تعريفيه خاصة بالكلية تتمثل فى ( نبذه تاريخية عن الكلية ) :
(أ) نبذة تاريخية عن الكلية :
 -1نشأت الكلية كقسم للتربية الرياضية يتبع كلية التربية – جامعة طنطا.
 -2تم صدور القرار الوزاري بتاريخ 1994 /9 /27م بأنشاء كلية الترب ية الريا ضية
(طلبة وطالبات ) .
 -3تممم تعيمميس السمميد ااسممتار الممدكتور  /ميمممد الكيعنمما بممراةيم ميممدا للكليممة مما
1994/10/12م يتمم 1997/10/11م  ،وتممم التجديممد العمممادد لسمميادت مما
1997/10/12م يت تو ل ريمة هللا تعال ا1999/11/18م.
 -4قامممت ااسممتارد الممدكتورد  /مدييممة ا مممام با شممراع ل م الكليممة ا تبممارا مممس
2000/2/9م وقممد صممدر قممرار تعيمميس سمميادتلا ميممدا للكليممة مما 2000/6/5م
ويت 2001/12/4م .
 -5تم تعييس السيد ااستار الدكتور  /يسس براةيم يد نائب رئيس الجامع ل فرع ك فر
الشيخ مشر ا اما ل الكلية ا 2001 /12 /23م ويت  2004 / 7/31م.
 -6تممم تعيمميس السمميد ااسممتار الممدكتور  /لمم ميمممود بيممد ميممدا للكليممة مما
2004/8/17م ويت  2006 /7 /31م.
 -7تم صدور قرار ال سيد اا ستار ا لدكتور  /ر ئيس الجام عة بتع ييس ال سيد اا ستار
الدكتور  /رياض زكريا المنشاوي ميدا للكلية ا  2006 /11 /22م .
 -8تم صدور قرار ال سيد اا ستار ا لدكتور  /ر ئيس الجام عة بتع ييس ال سيد اا ستار
ميدا للكلية ا 2010 /5 /27م .
الدكتور  /شريع ؤاد الجروان
 -9تم صدور قرار ال سيد اا ستار ا لدكتور  /ر ئيس الجام عة بتع ييس ال سيد اا ستار
الدكتور  /جمال بد اليليم الجمل ميدا للكلية ا  2011 /9 /27م.
 -10تم صدور قرار ر ئيس الجملور ية بتع ييس السيد ااستار الدكتور  /زد شوق
ميدا للكلية ا  2015 /2 /17م.
الوسيم
( )2رؤية ورسالة الكلية والغايات واألهداف االستراتيجية :
رؤية الكلية:
ت سع كل ية الترب ية الريا ضية للو صول ل التم يز والر يادد ا م جال
التعليم والتعلم واانشطة البيثية وتلبية ايتيا جات المجت مع والبي ئة الميي طة ا
المجال الرياضا.

رسالة الكلية :
كلية التربية الرياضية جامعة طنطا هي مؤسسة تعليمية وبحث ية تع مل
على تحقيق رؤيتها من خالل :
 -1داد خرجيس متميزيس ا مجاالت التعليم والتدريب وا دارد الرياضية
لتلبية ايتياجا سوق العمل ل المستوى الميل وا قليما.
 -2تنمية البيث العلما وتطويره لخدمة العملية التعليمية.
 -3الم ساةمة ا تنم ية ا لو الريا ضا بالتوا صل مع المجت مع والبي ئة
المييطة ب
الغايات:
 -1تيقيممق الفا ليممة التعليميممة لتطمموير أداء الطممعب مما ضمموء المعممايير
ااكاديمية للجودد الشاملة .
 -2تنمية الم لارات البيث ية ا ضاء ةي ئة ال تدريس وم عاونيلم مع تو سيع
قا دد المعر ة لطعب الدراسات العليا باستخدام التكنولوجيا اليديثة .
 -3المساةمة ا تقديم الخدمات المتميزد رات الجودد العالية ا تنمية البيئة
المييطة بالكلية مع المشاركة المجتمعية المستدامة التا تؤدى لا ر بط
الكلية بالمجتمع الخارجا .
 -4ي جاد ق يادات وا ية ويكي مة تت سم بالم صداقية واا خعق وتتب نا كر
الت طوير وت يديث ك فاءد الج لاز ا داري و تو ير ال موارد المال ية لر ع
كفاءد و ا لية أداء الكلية.

األهداف االستراتيجية :
 -1تطمموير البممرامت التعليميممة والمقممررات الدراسممية وااسمماليب التقويميممة
للطعب.
 -2تيقيق المشاركة الطعبية والد م الطعبا.
 -3تطبيق معايير ضماس الجودد لتطوير التعليم .
 -4زيادد القدرد التنا سية لخريجيس الكلية.
 -5تنمية قدرات أ ضاء ةيئة التدريس .
 -6تو ير قا دد للبيث العلما مع توث يق العع قات العلم ية والخدم ية للكل ية
ميليا و و قليميا.
 -7المشاركة ا المشرو ات البيثية لخدمة المجت مع مع تيد يد ايتيا جات
سوق العمل.
 -8تفعيل مل الويدات رات الطابع الخاص وزيادتلا ا المشاركة.
( )3األقسام العلمية بالكلية :
أ  /االقسام العلمية ( الئحة قديمة ) :
 -1قسم المناةت وطرق التدريس .
 -2قسم ا دارد الرياضية .
 -3قسم التدريب الرياضا .
 -4قسم لوم اليركة الرياضية .
 -5قسم لوم الصية الرياضية.
 -6قسم لم النفس الرياضا.
 -7قسم الترويح الرياضا .
ب /االقسام العلمية ( الئحة جديدة ) :
 -1قسم الرياضات المائية .
 -2قسم الترويح الرياضا .
 -3قسم التعبير اليركا وا يقاع.
 -4قسم االعاب الجما ية ورياضات المضرب.
 -5قسم لم النفس الرياضا.
 -6قسم لوم الصية الرياضية.
 -7قسم مسابقات الميداس والمضمار.
 -8قسم الجمباز .
 -9قسم المناةت وطرق التدريس .

 -10قسم التمرينات والعروض الرياضية.
 -11قسم التدريب و لوم اليركة الرياضية .
 -12قسم المنازالت والرياضات الفردية.
 -13قسم ا دارد الرياضية .
( )4تتبنى الكلية المعايير األكاديمية القياسية المرجعية لوحدة ضمان الجودة :
رؤية الوحدة :
تطمح الويدد ا تطوير أداء الكلية بما ييقق م عايير ال جودد المؤس سية
وااكاديم ية بالتعليم ال جامعا م ما يجعل لا مؤس سة متم يزد ا العمل ية التعليم ية
والبيثية وخدمة المجتمع ل المستوييس الميل وا قليما.
رسالة الوحدة :
تسممع الويممدد ل م نشممر ثقا ممة الجممودد بمميس أ ضمماء ةيئممة التممدريس
وم عاونيلم وال طعب وال عامليس بالكل ية ور لك لواك بة الت طورات العالم ية لتلب ية
ايتياجات سوق العمل ميليا و قليميا وو قا لمعايير الجودد .
أهداف الوحدة:
 -1نشر ثقا ة الجودد ور ع الو بأةمية الجودد ا مجتمع الكلية .
 -2تلدع الويدد ل وضع النظم والم عايير ال تا تت فق مع أ ساليب الت قويم
المق تر ية مس مر كز ضماس ال جودد واال ت ماد بالجام عة ب لدع ت قويم
ااداء.
 -3تلدع الويدد ل التعاوس مع ااقسام العلمية بالكلية .
 -4ر ع كفاءد ةيئة التدريس ومعاونيلم ا ضوء معايير الجودد.
 -5قامة عقات تبادلية مع ةيئات ومنظمات ضماس الجودد واال تماد ل
المستوى ا قليما والدولا.
 -6تطوير نظم القيادد وا دارد بالكلية.
( )5الدرجات العلمية التي تقدمها الكلية للدراسات العليا :
أ /تمنح الكلية درجة دبلوم الدراسات العليا ا التربية الرياضية ا التخصصات
التالية :
 -1التدريب الرياضا .
 -2الرياضة المدرسية .
 -3دارد مؤسسات رياضية .
 -4ا صابات الرياضية .
 -5الترويح ا المؤسسات الرياضية .

 -6رياضة المعاقيس .
ب /تمنح الكلية درجة الماجستير في التربية الرياضية في التخصصات التالية:
 -1طرق تدريس التربية الرياضية .
 -2التدريب الرياضا .
 -3ا دارد الرياضية .
 -4المواد الصيية .
 -5لم النفس الرياضا .
 -6الترويح الرياضا .
 -7لوم اليركة الرياضية .
ج /تمنح الكلية درجة الدكتوراه في فل سفة الترب ية الريا ضية في التخص صات
التالية :
 -1طرق تدريس التربية الرياضية .
 -2التدريب الرياضا .
 -3ا دارد الرياضية .
 -4المواد الصيية .
 -5لم النفس الرياضا .
 -6الترويح الرياضا .
 -7لوم اليركة الرياضية .
( )6برامج الكلية التي تقدم لمرحلة البكالوريوس في التربية الرياضية:
الالئحة القديمة :
يتم التشعيب بداية مس الفرقة الثالثة بناء ل رغ بة الطا لب ا اجت ياز
أ يد ال شعب ال تا ير غب ا الدرا سة ب لا ( تدريس الترب ية الريا ضية – شعبة
التدريب الرياضا – شعبة ا دارد الرياضية والترويح ) .ويت خرج ال خريت مس
الكلية ما (مدرب – مدرس – داري ).
الالئحة الجديدة :
وتشمل شعبة امة داد معلم وييصل يلا الخريت ل ب كالوريوس
تربية رياضية
( )7القواعد المحددة لتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة :

يتم التشعيب بداية مس الفرقة الثال ثة ب ناء ل رغ بة الطا لب ا اجت ياز
أ يد ال شعب ال تا ير غب ا الدرا سة ب لا ( تدريس الترب ية الريا ضية – شعبة
التدريب الرياضا – شعبة ا دارد الرياضية والترويح ).
أعداد الطلبة من النسبة الكلية :
 % 30 التدريب .
 % 30 ا دارد .
% 40 التدريس .

( )8شروط اإللتحاق بكل التخصصات المختلفة :
شروط التحاق الطالب لتخصص التدريب :
 الطالب الرى يمثل بلده ا بطولة دول ية أو ا لرى يل عب ا أ يدى أند ية
الدرجممة ااولم الممتممازد أو الثانيممة أو الثالثممة لم أس يتقممدم بالكارنيممة
وخطاب مس النادي المقيد ب .
 الطعب المقيديس كيكام ا البطوالت التا تنظملا االتيادات .
 الطعب المشاركيس ا دوري الجامعات .
شروط التحاق الطالب لتخصص اإلدارة الرياضية :
 أس يكوس الطالب مشارك ا أ يدى الب طوالت أو المنا سات الدول ية أو
الميلية مس النايية ا دارية .
 أس يكوس داري يدى رق الدرجة ااول أو الثانية أو الثال ثة أس ي قدم
بما يفيد رلك .
 أس ي كوس ضممس مرق الجامعمة سمواء م أ ممال الكشما ة أو اانشمطة
الثقا ية أو المعسكرات .
شروط التحاق الطالب لتخصص تدريس التربية الرياضية :





الطعب الريس ال تتوا ر يلم ال شروط ال سابقة ل شعب ال تدريب وا دارد
يتم ترشييلم ل شعبة التدريس .
ملحوظة :
ا يالة تساوى الطعب ا كل الشروط السابقة ييتكم ل التقدير العام
للطعب .
ال يكرر الطالب كتابة رغبت مرتيس ي جب كتا بة ا لثعث رغ بات بدوس
تكرار .

( )9أنشطة الكلية ولجان النشاط :
 -1اللجنة الرياضية :
مس أةم اانشطة الطعبية والتا تلتم بلا ر ا ية ال شباب بالكل ية وت شمل
ةره اانشطة الرياضية لا " كرد قدم – طائرد – سلة – يد – تنس طاو لة –
تنس – كرد سر ة – االسكواش – سباية – مصار ة – مصار ة زرا ييس –
معكمة – جودو – كاراتي – كنغ و – تايكوندو – كمال أجسام – ر ع أثقال –
ألعاب قوي  -سباقات الطريق.
وتقوم ر اية الشباب بعمل دورات تن شيطية ا بدا ية كل ام الخت يار
أ ضل العنا صر لت كويس رق الكل ية ا اال عاب المختل فة ور لك لع شتراك ا
دوري الجامعة وكرا دوري الجامعات المصرية .
كيفية االشتراك في فرق الكلية :
 -1يتم سيب االستمارد الخاصة بالنشاط الرياضا .
 -2تنظم التنشيطية ا جميع االعاب الختيار أ ضل العناصر وتكويس رق
الكلية .
 -3يتم تسليم الزى الرياضا وبدالت االنتقال للفرق .
 -4مما يالممة يصممول ممرق الكليممة الجما يممة مما ( كممرد القممدم – السمملة –
الطائرد – اليد ) لا المر كز ااول أو ال ثانا بدوري الجام عة لا
مسممتوي الكليممات يممتم االشممتراك مما التصممفية ااولمما لمما مسممتوي
الجامعات باالشتراك مع  6جامعات ويتم تصعيد ريق الجامعة المتم ثل
مما الكليممة الياصمملة لمما المركممز ااول ورلممك للتصممفية النلائيممة بمميس
الجامعممات والتمما يصمملت لمما المركممز ااول أو الثممانا مما التصممفية
ااولا .
ملحوظة  :التصفية ااولا بيس الجامعات خعل شلر يناير مس كل ام
 ،والت صفية النلائ ية بيس الجام عات خعل شلر أغ سطس مس كل ام
ويم كس ت عديل الموا يد ب ناء لا آراء الجام عات المنظ مة للت صفيات
واالتياد الرياضا للجامعات .
 -2لجنة األسر:

اا سرد ةا بمثا بة الر باط ا لري يربط بيس الطا لب واا ستار م ما ي تيح
ر صة الت عرع لا م شاكل وم سا دت لا يل لا وت كويس ع قة طي بة بيس
الطالب وااستار ولتكويس ااسر يتبع االت :
 -1اا ضاء يشترط أس يكونوا مس بيس طعب الكلية .
 -2أال يقل الطعب المشتركيس س  50طالب وطالبة .
 -3رائد ااسر يكوس أستارا أو أستار مسا د مس الكلية .
 -4ااخ ااك بر واا خت الك برى يف ضل أس يكو نوا مس المدر سيس
المسا ديس أو المعيديس بالكلية .
 -5لكل أسرد مجلس دارد يشكل لا النيو التالا  -:را ئد اا سرد
– ااخ ااكبر – المقرر – أميس الصندوق – أمناء اانشطة .
 -6تت قدم اا سرد بخ طة الن شاط ال تا ستقوم ب لا خعل ال عام و كرا
أسماء الطعب ورائد ااسرد مع رسم شعار خاص بلا .
ملحو ظة  :أي ن شاط ت قوم ب اا سرد ي كوس مس خعل م سئول بر ا ية ال شباب
ويكوس مسبقا وقبل أقام النشاط بعشرد أيام ي ت يتم الموا قة لا ر لك بط لب
باسم أ .د ميد الكلية معتمدا مس رائد ااسرد .
 -3اللجنة الثقافية :
س تكويس الشاب وبناء شخصيت و كره و يمان ال قوي وخبرا ت وتنم ية
قدرات ومواةب وةوايات واستعداده مس خعل القراءد واال طعع والت عرع لا
منابع الثقا ة وأيداث التاريخ اللدع ااساسا للنشاط الثقا ا ةو الت عرع لا
خصائص المجتمع س طريق قامة الندوات والملرجا نات والم عارض للو يات
الثقا ية مجعت اليائط .

 -4لجنة الجوالة والخدمة العامة :
الجوالة يركة كشفية تأسست ام  1896لا يد ال لورد بادس ياول و
تعد مريلة الجوالة مس مرا يل الير كة الك شفية و ين ضم لي لا ال شباب مس سس
 18ام يت مر  24ام .
وتلدع لا أ داد المواطس المتكامل الشخصية مس خعل :
 -1تقوية التمسك بالقيم الرويية والدينية .
 -2القدرد لا اتخار القرار وتيمل المسئولية واال تماد لا النفس وتنمية
روح االنتماء .
 -3ممارسة العمل الجما ا لصالح المجموع .
 -4القدرد لا اكتساب ملارات التنمية الراتية الشاملة .
 -5ممارسة اانشطة المختلفة ( نية – ثقا ية – رياضية – اجتما ية ).
وةناك و د للجوالة والخدمة العامة وةو  :ا د ب شر ا أس ا برل ج لدي
ا أس أقموم ب ما يجمب لا نيمو هللا ثمم ا لوطس واس أسما د ال ناس ما جميمع
الظروع واس ا مل بقانوس الجوالة ) .
 -5اللجنة الفنية :
تعت بر اللج نة الفن ية ا يدي ل جاس االت يادات الطعب ية وال تا مس خعل لا
يمارس الطعب جميع ألواس النشاط الفنا ا طار تر بوي ب ناء وت لدع اللج نة
الفنية بصفة امة لا ا يساس والتروق الفنا لدي طعب الكلية بما تيتوي مس
أ لواس مختل فة مس الف نوس ( ر سم – ر سم لا الز جاج – ن يت – يرق لا
الخشممب – موسمميقا – كممورال – نمموس شممعبية – تمثيممل مسممريا – غنمماء –
بنتومايم)  .سوع تقوم الكلية ةرا العام باالشتراك ا م سابقة الف نوس الم سريية
لما مسممتوي كليممات الجامعممة وسمموع يقمموم بمما خراج مخممرجيس مممس مشمماةير
المخرجيس .

 -6اللجنة االجتماعية والرحالت :
و ةا اللج نة التر يل ية للطا لب مس ا لريعت المتنو ة ال تا ت بث روح
المرح والسعادد وتعمل لا تنم ية روح الجما ة بيس ال طعب وتوط يد العع قة
بيس الطالب وأستاره خارج قا ات الدراسة وتقوم اللجنة ب تد يم ا لريعت ور لك
يتا يتسن للطالب االشتراك ا أكثر مس ري لة خعل ال عام ال جامعا للت عرع
لا أةم المعالم السيايية وااثرية ا ب لدنا اليب يب  .وتع مل اللج نة ا ت شجيع
الطعب ا المسابقات االجتما ية ومسابقات الشطرنت والطالب المثالا والطالبة
المثالية واليمعت التطو ية لتبرع بالدم لطعب الكلية .
 -7اللجنة العلمية :
منر العام الجامعا  2009/2008تم ز يادد دد ل جاس االت ياد الطع با
ل سبعة لجاس ورلك بإضا ة اللجنة العلمية والتا تعمل مس خعل خطت لا ل
تنمية ملكة االبتكار العلما وكرلك كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية ا العملية
التعليمية واليياه العملية .
( )10اإلنجازات :
تتميز الكلية بحصولها على المرا كز المتقد مة ع لى الم ستوى الجام عة
وفقا لألنشطة التالية :
 -1النشاط الرياضي :
عام  2014 / 2013ل المر كز ااول ا
 قد ي صلت الكل ية
معظم الفردية والجما ية ( طل ب – طال بات )و قد ي صلت ل ا لدرع
العام للدوري الجامعة.
 ييث شملت االلعاب الجما ية المركز االول ( كرد قدم خما س –كرد سلة – كرد طائرد و االلعاب الفردية ( العاب قوى  -معكمة
 السباية – الكاراتية – المصار ة – الجودو ) بينما يصلت لالمركز الثان (التايكندوا – كمال أجسام –ر ع اثقال ) وقد يصلت
الطالبات ل المر كز ال ثان ( كرد ال يد – تنس طاو لة ) والر كز
االول (كاراتية  -تايكندوا – جمباز )
 كما يصلت الكلية عام 2015/ 2014ل المركز ااول امعظممم الفرديممة والجما يممة ( طلبم – طالبممات )وقممد يصمملت لم
الدرع العام للدوري الجامعة .

 كما يصلت ل المركز الثانا ا دوري كرد القدم الخماسا لمستوى الجامعة (المريلة الثانية ) مس دورى ااب طال بالت عاوس مع
االتياد الرياضا للجامعات .
وفى عام  2015 / 2014م :
 يصلت الكلية ل المركز ااول دورد كرد القدم الخماس لمسممتوى الجامعممة (طلبممة طالبات)وااشممتراك ممة االعمماب الفرديممة
والجما ية الت نظمتلا اادارد العام لر ا ية ال شباب ي يث ي صلت
ل م المركممز ااول (كممرد قممدم  .كممرد يممد  .كممرد طممائرد) وأيضمما
يصلت ل المر كز ااول (ال عاب رد ية) (أل عاب قود .معك مة .
سباية .تنس طاولة .مصار ة .جودو  .ر ع أثقال) والمركز الثالث
كرد السلة بنيس 0
 والمركز ااول كرد يد ب نات  .والمر كز ال ثان كرد طائرد ب نات .ام  2016/2015م واال عاب
والمركز الثالث كرد سلة ب نات
الفردية (ألعاب قوى  .سعح  .جمباز  .كاراتية  .تايك ندو  .سباية)
للبنات 0
 -2األسر:
دورد اا سر ل كرد لل كرد الخما سية
كم ي صلت ل المر كز ال ثان
وتنس الطاولة  2014/2013م كما يصلت ل الدرع العام لدورى ااسر لعام
2015/2014م مجاالت اانشطة الرياضية (كرد قدم  .ألعاب قوى).
بطو لة أل عاب ال قوس ودورد
كما يصلت ل المركزااول والثان
ااسر الت نظمتلا اادارد العامة لر اية ال شباب ام 2015 /2014م ومر كز
اول ومركز ثالث مسابقات المعلومات العامة .
 -3اللجنة الفنية :
يصلت الكلية العرض المسري الصيف ام 2014 /2013م
وا يد ل المر كز ااول ل م ستوى كل يات الجام عة و تم
مسريية ال كل
رضلا مرد أ خرى أ مام ر ئيس الجام عة ك ما ي صلت ل المر كز ااول
التمثيل والديكور واالخراج .
الثقا  2014/ 2013م
مركز اول  .ثان  .ثالث مسابقات الشعر .
( )11البرامج

تم اع مل ب عض ال برامج التدريب يه للوا فدين من خالل دورات تدريب ية
تتمثل فى
 -1االتجاهات الحديثة فى التدريب الرياضى يوم الخ ميس 2014/3/20
.
 -2دوره تفنين االحمال التدريبيه من  3/29الى . 2014/ 3/20
 -3دورة االصابات الرياضية من . 2014/4/3-1
 -4دورت االعالم الرياضى فى الفتره من . 2014/4/15-14
 -5دورة التسويق الرياضى . 2014/4/23-22
 -6دورة اإلصابات والتأهيل البدنى من . 2015/3/ 23 – 7

