سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب
نظم قبول وتحويل وتوزيع الطالب :
تتوافق سياسات القبول مع الر سالة والغا يات واأل هداف اال ستراتيجية
حيثثي يثثتم القبثثول لطثثالب الاًيثثة وفقثا ب لقوالثثد القبثثول بالاًيثثات الت ث يحثثددها
المجًس األلًى لًجامعات وتتمثل قوالد القبول بالاًية فيما يًى :
 -1أن يكون الطالب حاصالً على شهادة الثانوية العامة .
 -2أن يجتاز الطالب اخت بارات ال قدرات الريا ضية وال تي تث بت مدى ليا قة
الطالب البدنية ومهارته الرياضية وتفتح شخصيته .
 -3يقرر الكومسيون الطبي لياقة الطالب طبيا ً .
 -4يتم الترشح لكليات التربية الرياضية عن طريق األنترنت .
 -5أن تت ضمن الرغ بات لل طالب الرغ بة لاللت حاق بالكل ية ضمن الكل يات
التي يرغبون االلتحاق بها .
 -6يتتتم مراجعتتة دوريتتة لهتتسا السياستتات متتن ختتالت لجنتتة ش ت ون التعلتتيم
والطالب المنبثقة من مجلس الكلية .
سياسة التحويل وقوالدها :
يتم تحويت ال طالب طب قا ً ل شروط وسيا سة الجام عة و قدراتها في توافر
االماكن التي تستوعب العدد المخ صص وف قا ً ل ما ورد بالال حة التنفيس ية ل قانون
رقم ( )49لسنة 1972م وما أصدر المجلس األعلى من قرار ات واج بة التنف يس
في إطار اختصاصاته الواردة بالمادة ( )19من قانون تنظيم الجامعات .
(أ) تتمثل األحاام والقرارات الخاصة :
 استيفاء الطالب لشروط القبوت الجغرافي المنصوص عليه .
 أن تكون امكانيات الكلية المحوت إليها الطالب تسمح بتحويله .
 أن يتم التحويت بموافقة مجلس الكليتين ( المحوت إليه والمحوت منه ).
(ب) قوالد التحويل بالاًية .





أن يكون الطالب حاصالً ع لى ال حد األد نى لمج موع ا لدرجات الم حددة
للقبوت بالكلية .
اجتياز الطالب الختبارات القدرات المؤهلة للقبوت بالكلية .
اجتياز الطالب للكشف الطبي العام وسلك عن طريق اإلدارة الطبية .
أن يكون الطالب غير مفصوت من الكلية المحوت منها .

 االلتزام بأال تزيد نسبة المحولين عن  %20من عدد ال طالب المق يدين
بالفرقة .
 أن يتم التحويت أثناء المدة التي تحددها الجامعة لتحويت الطالب .
(ج) إجراءات التحويل
 يقوم الطالب بمليء النموسج الخاص بالتحويت (استمارة التحويت ) ا لسى
يمكتتن الحصتتوت عليتته متتن قستتم شتت ون التعلتتيم والطتتالب أو الموقتت
اإللكتروني للجودة .
 الق يام بإ عادة الن موسج ب عد االنت هاء من أ عدادا إ لى ق سم ش ون التع ليم
والطالب إلجراء باقي الخطوات الالزمة تجاا تحويله .
 3/1/1/8القوالد المحددة لتوزيع الطالب لًى التخصصات المختًف:
يتم التشعيب بداية من الفرقة الثالثة بناء ع لى رغ بة الطا لب في اجت ياز
أ حد ال شعب ال تي ير غب في الدرا سة ب ها ( تدريس الترب ية الريا ضية – شعبة
التدريب الرياضي – شعبة اإلدارة الرياضية والترويح ).
ألداد الطًبة من النسبة الاًية :
 % 30 -1التدريب .
 % 30 -2اإلدارة .
% 40 -3التدريس .

شروط اإللتحاق بال التخصصات المختًفة :
شروط التحاق الطالب لتخصص التدريب :
 الطالب السى يمثت بلدا في بطولة دول ية أو ا لسى يل عب في أ حدى أند ية
الدرجتتة األولتتى الممتتتازة أو الثانيتتة أو الثالثتتة علتتى أن يتقتتدم بالكارنيتتة
وخطاب من النادي المقيد به .
 الطالب المقيدين كحكام في البطوالت التي تنظمها االتحادات .
 الطالب المشاركين في دوري الجامعات .
شروط التحاق الطالب لتخصص اإلدارة الرياضية :
 أن يكون الطالب مشارك في أ حدى الب طوالت أو المناف سات الدول ية أو
المحلية من الناحية اإلدارية .
 أن يكون إداري إلحدى فرق الدرجة األولى أو الثانية أو الثال ثة أن ي قدم
بما يفيد سلك .
 أن ي كون ضتمن فترق الجامعتة ستواء فتى أعمتات الكشتافة أو األنشتطة
الثقافية أو المعسكرات .
شروط التحاق الطالب لتخصص تدريس التربية الرياضية :
 الطالب السين ال تتوافر فيهم ال شروط ال سابقة ل شعب ال تدريب واإلدارة
يتم ترشيحهم إلى شعبة التدريس .
مًحوظة :
 في حالة تساوى الطالب في كت الشروط السابقة يحتكم إلى التقدير العام
للطالب .
 ال يكرر الطالب كتابة رغبته مرتين في جب كتا بة ا لثالث رغ بات بدون
تكرار .

