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 تدريس التربية الرياضية  برنامجمتطلبات االلتحاق 

كالوريوس التربية الرياضية: شروط القيد لدرجة ب  
 يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن -1
راته  مجلس الكلية والتي تثبت مدى لياقة الطالب البدنية ومها التي يقرها أن ينجح في االختبارات  -2

 . الرياضية واعتدال قامته ونضح شخصيته
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:  -
االشببتراف فببي التطبيقببات التدريبيببة وفقببًا لنظببا  البب   يقببرر  و  سيجببب علببى الطالببب متابعببة الببدرو  •

ان أ  مقرر من المقررات الدراسية أال تقل نسبة الطالب امتح مجلس الكلية حيث يشترط لدخول
 من دروس كل مقرر على حد . %80 حضور  عن

ن م بأن يصدر قرارًا بحرمان الطالولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس األقسا  المختصة  •
التقد  لالمتحان في المقررات التي لم يستوف فيها نسبة الحضور.وفي ه   الحالة يعتبر  

ا بعد قد  الطالب ع رًا يقبله  في المقررات التي حر  من التقد  لالمتحان فيها إال إذالطالب راسباً 
 مجلس الكلية فيعتبر غائبًا بع ر مقبول.

درسبها الطالبب فبي فرقتبه فبي الفصبل األول وتعقبد  يلتب ت الفصبل األول فبي المقبررات اتعقد امتحانبا -1
 ب في فرقته في الفصل الثاني.درسها الطال امتحانات الفصل الثاني في المقررات التي

قيد بها إلى الفرقة األعلى إذا نجح في جميع المقررات أو كان راسبًا فيما ينقل الطالب من الفرقة الم -2
دنبى ويبيد  نجاحبه فبي هب   الحالبة بتقبدير مقبول.أمبا ة أن مقررين من فرقته أو مبن فرقب ال يزيد ع

 فيما رسب فيه.بقي لإلعادة الطالب ال   رسب في أكثر من مقررين ي
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عبة الراسبب فبي مقبرر التبدريب الميبداني ولبو كبان ناجحبًا فبي يبقى لإلعادة طالب الفرقة الثالثة والراب -3
 المقررات األخرى.

تحببان مببن الخببارو خاضببعون لنظببا  الت ديببب المبببين الممقيببدون والمببرخم لهببم بت ديببة االطببالا ال -4
من الخارو تحسب لهم درجة المواد التطبيقية ون لالمتحان بالالئحة التنفي ية في مادتين أو المتقدم

 لالمتحان النظر  لنهاية العا . %50لالمتحان التطبيقي لنهاية العا  و  %50على أساس 
جميع األحوال أن يكون الحد األدنى لعدد الطالا فبي  في ات التطبيقية والشفهية يشترطفي االمتحان -5

ة خمسبة طبالا أو عبدد المسبجلين لالمتحبان ية والتطبيقيب كل جلسة مبن جلسبات االمتحانبات الشبفه
يد عن عشرة طالا في كل جلسة وبحد أدنى ثمباني جلسبات فبي اليبو  وال يقبل عبن أيهما أقل وال يز 

 لجلسة.ثالثة في ا
نجليزيببة والحاسببب املببي مببن مببواد الرسببوا عنببد نقببل الطالببب إلببى الفرقببة اال ال تعتبببر مببادتي الل ببة -6

 ة البكالوريوس إال بعد اجتياز امتحانهما بنجاحح الطالب درجاألعلى وال يجوز من
  . 1972لسنة   49من الالئحة التنفي ية لقانون تنظيم الجامعات رقم   80للمادة  وفقاً   -7
[ مع الالئحة التنفي ية لقانون الجامعات 80أحكا  المادة ]مع ق ه ا النظا  بما ال يتعارض يطب   

وبمقتضا  ال يمنح الطالب أربع فرص ولكن فرصتين   1975لسنة  809هور  رقم الجموالصادرة بالقرار 
    لدخول االمتحان في فقط 
 .متحان من الخارو كل مقرر كطالب منتظم ثم يحصل على فرصة التقد  لال     
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 المناهج وطرق التدريس قسملتوزيع الطالا علي مة القواعد العا
 . هيئة تدريس  ضاءاعتوافر  االدارة الرياضية يلز تخصم بقسم  فتح عند   .1
رغبات مرتبه طبقا أولوية االختار للطالب ( علي  3ة ) يختار الطالب الرغبات لالقسا   السابق .2

سي الثاني وذلك بمكتب شئون  دراة المعد  ل لك وذلك خالل فترة االمتحانات للفصل الاالستمار 
 التعليم والطالا .

 رغباته بعد تسليم االستمارة . اليحق للطالب ت ير .3
 شر وط االلتحاق الطالا علي قسم المناهج وطرق التدريس 

 ظر في المواد الوهلة:الن  .4
 مدخل التربية الرياضية . •
 تاريخ التربية الرياضية .  •

 يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا كالتالي :
 نقاط ( 10التراكمي العا  للفرقة الثانية )  حسب التقدير  •
 نقاط (.10المياد الموهلة ) •

 .لطالبأختارها اي الرغبة التالي الطالا مع الينطبق عليهم الشروط السابقة باقي يوجه   
يتحمل الطالب المسئولية كاملة في حالة عد  تقديم استمارة الرغبات في الوقت المحدد والدارة  

 ة الحق في توزيع الطالب بمعرفتها .كليال
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