مرحلة البكالوريوس
مـــــادة (: )10
يمنح مجلس جامعة أسوان بناءا على طلب مجلس كلية التربية الرياضية درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية

مـــــادة (: )11
*شروط القيد لمرحلة البكالوريوس فى التربية الرياضية :
يشترط فى قيد الطالب لنيل درجة البكالوريوس فى التربية الرياضيةأن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها باإلضافة إلى ما يلى :
 -أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التى يقرها مجلس الكلية.

 أن يجتاز الطالب بنجاح الكشف الطبى فى الجهة التى تحددها جامعة أسوان بناء على اقتراح مجلس الكلية.*الشروط الخاصة بتشكيل لجان الممتحنين في اختبارات القبول بالكلية :

 -أن يكون التشكيل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والجهاز اإلداري بالكلية ( موظفين وعمال ) .

 -في حالة االحتياج يمكن أن يتم االستعانة ببعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والموظفين والعمال من إدارات الجامعة وكلياتها أو الجامعات األخرى.

 عددد الممتحنددين فدي كددل لجندة مددن لجدان اختبددارات القبددول بالكليدة ال يقددل عدن ثالثددة أعضداء مددن هيئددة التددريس وال يزيددد عدن خمسددة أعضداء ع وعدددد الطددالبخمسددة فددي الجلسددة الواحدددة ع مددد م ارعدداة عدددم وجددود حددد أقصددي لجلسددات أعضدداء هيئددة التدددريس أثندداء إمتحددان القدددرات وبحددد أدنددى  20جلسددة لكددل ممددتحن فددي

اللجنة .

مـــــادة (: )12
أ -مدة ونظام الدراسة :
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية أربد سنوات جامعية ( 8فصدول د ارسدية) وتكدون الد ارسدة علدى أسداس نظدام الفصدلين الد ارسديين فدى العدام ومددة

كل فصل دراسى خمسة عشر أسبوعا.

توضح الجداول من ( )8:1الواردة بهذه الالئحة خطة الدراسة والمقررات الدراسية موزعة على فرق الدراسة بمرحلدة البكدالوريوس وعددد سداعات المحاضدرات النظريدة
والتطبيقية األسبوعية و درجات أعمال السنة للفصدل الد ارسدي ع ودرجدات االمتحاندات (التحريدري – التطبيقدي – الشدفهي ) ع والنهايدات العظمدى والصدلرى للمقدررات

الدراسية ع وزمن االختبارات التحريرية .

مـــــادة (: )13
التدريب الميدانى :
 -1يقضي طالب الفرقة الثالثة والرابعة فترة التدريب الميداني وفقا للمدد وفي المواعيد المنصوص عليها في الالئحة الداخلية لكلية التربية الرياضية.

 -2يحدددد مجلددس الكليددة فددي بدايددة كددل عددام جددامعي الجدددول الزمنددي للتدددريب الميددداني وذلددي بالتعدداون مددد مديريددة التربيددة والتعلدديم والهيئددات والم سسددات الرياضددية
المختلفة التي سوف يتم التدريب بها .

 -3يضد مجلس الكلية الالئحة الخاصة بتنفيذ مقررات التدريب الميدداني ع وكدذا متضدمنا اإلجدراءات اإلداريدة المنظمدة لتنفيدذ تددريس المقدرر ونظدام صدرف مكافد ت
اإلشراف واللجان الفنية واإلدارية .

 -4في نهاية مدة التدريب الميداني يضد كل من المشرف الداخلي أو الخارجي ومدير المدرسة تقري ار عن الطالبع كما يعد الطالب بنفسه تقري ار وافيا يسلم للمشرف
العددام المسدداعد فددي البرنددامي التخصصددي للعددرض علددى لجنددة اإلش دراف العددام وذلددي عددن الفت درة التددي قضدداها فددي التدددريب الميددداني مبينددا المهددارات التددي أكتسددبها

والمشكالت التي صادفها واقتراحاته لحلها وكيفية مواجهته للعقبات التي أعترضه واقتراحاته لتحسين عملية التدريب الميداني فضال عن رأيه في اإلشدراف الفندي
طبقا لمعير جودة األداء.

 -5يشكل مجلس الكلية لجان لتقييم التقارير المشار إليها في المادة السابقة وتقوم اللجنة بمناقشة ودراسة التقارير .

 -6يتم تدريب طالب الفرقة الثالثة بمدارس المرحلة االبتدائية واإلعدادية.

 -7يتم تدريب طالب الفرقة الرابعة في الم سسات التعليمية بالمرحلة اإلعدادية والثانوية والهيئات والم سسات الرياضية المشابهه .
 -8يقوم قسم المناهي وطرق تدريس التربية الرياضية بتدريب الطالب واإلشراف عليهم فى التدريب الداخلى بالكلية والخارجى بالم سسات التعليمية والرياضية.
 -9نظ ار ألن التدريب الميداني ( )1ع ( )2مقررات دراسية لها طبيعة خاصة فإن الطالب يعتبر باقيا لإلعادة إذا رسب في هذه المقررات بلض النظدر عدن نجاحده
في جميد المقررات الدراسية األخرى ويبقى لإلعادة في التدريب الميداني فقط .

 -10يتم تخصيص  200درجة االمتحان في مقدررات التددريب الميدداني ( )1ع( )2وهدي 200درجدة ( 100درجدة تطبيقدي
النحو التالي :

 20شدفهى 80أعمدال سدنة) علدى

أ -درجات خاصة بلجنة االمتحان الداخلي المشكلة من أعضاء هيئة التدريس بنسبة  120 = %60درجة ( 100درجة تطبيقي

 20شفوي)

ب -درجات خاصة بالمشرف الخارجي الذي يتم اختياره من (أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو أحد موجهي التربية الرياضية أو مدرس أول التربية الرياضية
بالمدرسة) بنسبة  80 = %40درجة .

 -11يتم اإلشراف على التدريب الميداني على الوجه التالي :
أوالً  :اإلشراف العام علي التدريب الميداني :

 -رئيس هيئة اإلشراف  :عميد الكلية (بصفته) .

 نائب رئيس هيئة اإلشراف والمشرف العام علي التدريب الميداني  :وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب (بصفته) . -مشرف عام للبرنامي(رئيس قسم المناهي وطرق تدريس التربية الرياضية)

وتتضمن مهام اإلشراف العام المرور على أماكن التدريب الميداني للتحقق من كفاءة

وفاعلية العملية التعليمية ومتابعة تنفيذها ع ورئاسة االجتماعات الدورية التي تعقد

لمناقشة مشكالت التدريب الميداني وتحقيق الربط العضوي بين الكلية وبين جهاز

اإلشراف الفني والميداني.

ثانياً  :اإلشراف الفني على التدريب الميداني :

يتكون اإلشراف الفني على التدريب الميداني من مشرف فني داخلي من أعضاء هيئة التدريس ع أو مشرف فني خارجي من أحدد مدوجهي التربيدة الرياضدية

أو مدرس أول التربية الرياضية بالمدرسة أو مدرسين وحاصلون على درجة الماجسدتير أو الددكتوراه (بشدرط حصدولهم علدى درجدة بكدالوريوس التربيدة الرياضدية علدى

األقل) ع وذلي لكل مجموعة تدريب ميداني بحيث ال تقل المجموعة الواحدة عن  4طالب وال تزيد عن  10طالب.

وتكون اختصاصات المشرف الفني الداخلي أو الخارجي على النحو التالي :
أ -المرور على مجموعات التدريب الميداني .

ب -اإلشراف على قيام الطالب بالتدريب في المدارس أو الم سسات الرياضية المختلفة .
ج -توجيه الطالب للنواحي الفنية المتخصصة

ثالثاً  :جهاز اإلشراف اإلداري والمحاسبي :

ويرأسه أمين الكلية وعضوية كل من :

أ -رئيس مكتب التدريب الميداني .

ب -مدير إدارة شئون التعليم والطالب بالكلية .

ج -عدد  2عضو محاسبي من القائمين بالعمل بإدارة الوحدة الحسابية .

د -عدد  2عضو إداري لكل برنامي علي حده من القائمين بالعمل بشئون التعليم والطالب.

ويتولي جهاز اإلشراف اإلداري والمحاسبي األعمال التي يكلف بها هيئة اإلشراف العام على التدريب الميداني وعلى األخص األعمال التالية -:

أ -اقتراح موعد بدء التدريب الميداني .

ب -إعداد بطاقات المتابعة والتقييم للتدريب الميداني .

ج -توزيد المشرفين الفنيين على أماكن التدريب الميداني .

د -التوزيد المشرفين الفنيين على أماكن التدريب الميداني .
ه -القيام باالتصاالت الالزمة بأماكن التدريب الميداني.

و -حصر غياب الطالب من واقد بطاقات المتابعة .

ز -القيام بأعمال سكرتارية جلسات االجتماعات الدورية للجنة اإلشرافالعام .

ح -إعداد اإلستمارات المالية الخاصة بطلب صرف مكافأة التدريب الميداني وتسويتها.

ط -تفريغ درجات تقييم الطالب في كشوف الرصد.

ي -القيام بأعمال كنترول التدريب الميداني.

يقر مجلس الكلية الضوابط الخاصة بأعمال السنة واالمتحان التطبيقى النهائى فى التدريب الميدانى

مــــــــادة ()14

:

المعسكــرات :

أ -يددنظم معسددكر لطددالب الفرقددة األولددى لتنميددة البيئددة وخدمددة المجتمددد فددى مجدداالت التربيددة الرياضددية (قوافددل رياضددية) .ويعتبددر حضددور الطالددب المعسددكر والت ازمدده
ببرنامي المعسكر أساسا لحصولة علي درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية.

ب -ينظم معسكر لطالب الفرقة الثالثة للتدريب على مهارات تكدوين قيدادة فدرق الكشدافة م المرشددات .ويعتبدر حضدور الطالدب والت ازمده بالبرندامي الد ارسدى للمعسدكر
أساسا لحصولة علي درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية.

ج -يختص مجلس الكلية بتحديد موعد إقامة المعسكرات واماكن تنفيذها.

مــــــادة ()15

:

نسبة حضور المحاضرات :
يجب على الطالب متابعة المحاضرات النظرية والتطبيقية على أال تقل نسبة حضوره عن
 %75من دروس كل مقرر على حده.

وبندداء علددى طلددب مجددالس األقسددام المختصددة واعتمدداد مجلددس الكليددة يحددرم الطالددب مددن التقدددم لإلمتحددان النهددائى فددى المقددررات التددى لددم يسددتوف فيهددا النسددبة

المقررة للحضور وفى هذه

الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى يحرم من التقدم لالمتحان فيها.

واذا قدم الطالب عذ ار عن عدم حضوره يقبله مجلس الكلية فيعتبر الطالب غائبا
بعذر مقبول.

مادة (: )16
توزيع درجات المقررات النظرية والتطبيقية بمرحلة البكالوريوس :

(أ) المقررات النظرية :

 -1توزع الدرجات للمقرات كما يلي:
  %70من النهاية العظمي لالمتحان التحريري النهائي . %20 -من النهاية العظمي ألعمال السنة .

 %10 -من النهاية العظمي لالمتحان الشفهي النهائي .

 -2عدد المصححين في تشكيل لجان المصححين لالمتحانات التحريرية النهائية لكل مقرر دراسي ال يقل عن ثالثة أعضاء من هيئة التدريس وال يزيدد عدن خمسدة
أعضاء .

 -3عدددد الممتحنددين فددي لجددان االمتحانددات الشددفهية النهائيددة ال يقددل عددن ثالثددة أعضدداء مددن هيئددة التدددريس وال يزيددد عددن خمسددة أعضدداءع وعدددد الطددالب خمسددة فددي
الجلسددة الواحدددة ع مددد م ارعدداة عدددم وجددود حددد أقصددي لجلسددات أعضدداء هيئددة التدددريس أثندداء االمتحانددات الشددفهية وبحددد أدنددى  20جلسددة لكددل ممددتحن فددي اللجنددة

الواحدة.

(ب) المقررات التطبيقية :
 -1توزيد الدرجات للمقرات التطبيقية كما يلى :

  %30من النهاية العظمي لالمتحان التحريري النهائي .  %40النهاية العظمي لالمتحان التطبيقي ( العملي ) النهائي %20 -من النهاية العظمي ألعمال السنة .

  %10من النهاية العظمي لالمتحان الشفهي النهائي . -2عدد المصححين في تشكيل لجان المصححين لالمتحانات التحريرية النهائية لكل مقرر دراسي ال يقل عن ثالثة أعضاء من هيئة التدريس وال يزيدد عدن خمسدة
أعضاء .

 -3عدد الممتحنين في لجان االمتحانات التطبيقية النهائية لكل مقرر ال يقل عن ثالثة أعضاء من هيئة التدريس وال يزيد عن خمسدة أعضداء ع كمدا يجدوز إنتدداب
ممتحن خارجي متخصص من خارج الكلية أو الجامعة فى كل مقررع وأال يزيد عدد الطالب عن خمسة في الجلسة الواحدة ع مد مراعاة عدم وجود حد أقصي
لجلسات أعضاء هيئة التدريس أثناء االمتحانات التطبيقية وبحد أدنى  20جلسة لكل ممتحن في اللجنة الواحدة.

 -4عدد الممتحنين في لجان االمتحانات الشفهية النهائية ال يقل عن ثالثة أعضاء من هيئة التدريس في كل جلسة وال يزيد عن خمسدة أعضداء كمدا يجدوز إنتدداب
ممتحن خارجي متخصص من خارج الكلية أو الجامعة في كل مقررع وأال يزيد عدد الطالب عن خمسة في الجلسة الواحدة ع مد مراعاة عدم وجود حد أقصي

لجلسات أعضاء هيئة التدريس أثناء االمتحانات الشفهية وبحد أدنى  20جلسة لكل ممتحن في اللجنة الواحدة .

ملحوظة :
يشترط للنجاح في المقررات النظرية والتطبيقية حصول الطالب علي  %50من النهاية العظمىعويشترط لنجاح الطالب فى المقرر (العملى) الحصول على

 %30مددن الدرجددة المخصصددة لإلمتحددان التطبيقددى (العملددى) ع فيمددا عدددا مقددررات التدددريب الميددداني ( )1ع ( )2ع حيددث يشددترط لنجدداح الطالددب فيدده الحصددول علددي
 %60من النهاية العظمي .

مادة (:)17

االمتحانات :

 -1تقوم وحدة الجودة بالكلية بتصميم وتوزيد نموذج لورقة االمتحان النظري تتضمن القواعد الخاصة بعدد األسئلة ونوعيتهدا وتوزيدد درجدات االمتحدان والشدكل
العام للورقة وذلي وفقا لمعايير جودة األداء علي األقسام العلمية لتوزيعها علي أعضاء هيئة التدريس.

 -2يتم تشكيل كنترول لكل فرقة دراسيةع وكنترول خاص بالتخلفات لكل فرقة علي حدة علي أن يبدأ عمل كنتروالت التخلفات قبل موعد االمتحانات النظرية.

 -3تعقد امتحانات الفصل الدراسي األول في المقررات التي درسها الطالب في فرقته بالفصل الدراسي األول بعد أتمدام ( )15أسدبوع د ارسدي ع وتعقدد امتحاندات
الفصل الدراسي الثاني في المقررات التي درسها الطالب في فرقته بالفصل الدراسي الثاني بعد إتمام ( )15أسبوع دراسي .

 -4ينتقدل الطالدب مددن الفرقدة المقيدد بهددا للفرقدة األعلددى إذا نجدح فدي جميددد المقدررات أو إذا كددان ارسدبا فيمدا ال يزيددد عدن مقددررين مدن فرقتده أو مددن فرقدة أدنددي ع
وي دي الطالب االمتحان فيما رسب فيه مدن مقدررات مدد طدالب الفرقدة التدي رسدب فدي مقرراتهدا ع وفدي هدذه الحالدة يعتبدر نجاحده فدي هدذه المقدررات بتقددير

(مقبول) ع أما الطالب الذي رسب في أكثر من مقررين يبقي لإلعادة فيما رسب فيه .

 -5طالب الفرقة الثالثة والرابعة الراسب في مقرر التدريب الميداني يبقي لإلعدادة ولدو كدان ناجحدا فدي المقدررات الد ارسدية األخدرى باإلضدافة إلدي المقدررات التدي
رسب فيها إن وجدت.

 -6بالنسبة لمقررات (الللة اإلنجليزية – حقوق اإلنسان ) ال تعد مادة رسوب وال تضاف إلي المجموع الكلي في نفدس الفرقدة الد ارسدية ع وكدذلي ال تضداف إلدي
المجموع التراكمي ع وينقل الطالب من الفرقة المقيدد بهدا إلدي الفرقدة األعلدى إذا كدان ارسدبا فيمدا ال يزيدد عدن مقدررات مدن فرقتده أو مدن فرقدة أدندي باإلضدافة

إلي مقررات (حقوق اإلنسان – الللة اإلنجليزية) مد مالحظة أن الطالب لن يحصل علي درجة البكالوريوس دون النجاح في هذه المقررات .

 -7يعقددد فددي شددهر نددوفمبر مددن كددل عددام امتحددان لطددالب الفرقددة النهائيددة ال ارسددبين فيمددا ال يزيددد عددن مقددررين باإلضددافة إلددي مقددررات(حقددوق اإلنسددان –الللددة

اإلنجليزيددة) ع واذا تكددرر رسددوبهم امتحن دوا فددي العددام الد ارسددي التددالي فيمددا رسددبوا فيدده مددد طددالب الفصددل الد ارسددي الددذي تدددرس فيدده هددذه المقددررات حتددي يددتم
نجاحهم فيما رسبوا فيه ويعتبر تقدير النجاح فى هذه المقررات الحد االقصى لدرجة المقبول .

 -8الطالب المتخلفون في مادة أو مادتين أو المتقدمون لالمتحان من الخارج وخاضعون لنظام التأديب المبدين بالالئحدة التنفيذيدة لقدانون تنظديم الجامعدات رقدم
( )49لسنة 1972

تحسب لهم درجات امتحان المقررات النظرية كالتالي :
  %90لالمتحان التحريري . %10 -لالمتحان الشفهي.

تحتسب لهم درجات المقررات التطبيقية كالتالي :

 %50لالمتحان التحريري. %40لالمتحان التطبيقي. %10-لالمتحان الشفهي .

 -9يحسدب التقددير العددام للطدالب فددي درجدة البكددالوريوس علدي أسداس المجمددوع الكلدي للدددرجات التدي حصددلوا عليهدا فدي برنددامي تخصصدي سدواء كدان (بنددين –
بنات) ع ويتم ترتيبهم داخل كل برنامي تخصصي وفقا لهذا المجموع ع ويمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره ممتاز أو جيد جدا وعلدي أال يقدل تقدديره

العام في أي فرقة من فرق الدراسة عن جيد جدا ع لحصول الطالب علي مرتبة الشرف أال يكون قد رسب فدي أي امتحدان يتقددم لده خدالل سدنوات الد ارسدة
بالكلية .

 -10يطبق هذا النظام بما ال يتعارض مد أحكام المادة ( )80من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ( )49لسنة 1972م وبمقتضاه في نهاية العام

يمددنح الطالددب أربددد فددرض لدددخول االمتحانددات عددن السددنة الوحدددة ع وبمددا ال يتجدداوز عددامين د ارسدديين وبعدددها يسددمح لدده بالتقدددم لالمتحددان مددن الخددارج وفقددا

لمضمون المادة ( )80من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ( )49لسنة 1972م.

مــــادة ()18
*

:

التقديرات لمرحلة البكالوريوس :

يقدر نجاح الطالب فى كل مقرر من المقررات الدراسيةع وفى المجموع الكلى للمقررات الدراسية بإحدى التقديرات التالية :

-

مـمتـاز:إذا حصل الطالب على  %85فأكثر من النهاية العظمى.

-

جيــد:إذا حصل الطالب على  %65فأكثر وأقل من  %75من النهايةالعظمى.

-

جيد جداً :إذا حصل الطالب على  %75فأكثر وأقل من  %85من النهاية العظمى.

-

مقبـول :إذا حصل الطالب على  %50فأكثر وأقل من  %65من النهاية العظمى.

-

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين التاليين :

ضعـيـف :إذا حصل الطالب على  %30فأكثر وأقل من  %50من النهاية العظمى.
ضعيف جداً :إذا حصل الطالب على أقل من  %30من النهاية العظمى.

مادة (: )19

تعيين المعيدين :

يتم الرجوع إلى الباب الثالث من قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية رقم ( )49لسنة 1972م ووفقا آلخر تعديالته – المواد (. )141 : 130

أحكام عامة خاصة بتعيين المعيدين :

 -1يتم التعيين داخل جميد األقسدام العلميدة وفقدا الحتياجدات األقسدام العلميدة واألعبداء التدريسدية ألعضداء هيئدة التددريس والهيئدة المعاوندة ووفقدا لمعدايير جدودة
األداء داخل م سسات التعليم العالي.

 -2أن يكون الخريي حاصال على درجة البكالوريوس في نفس العام الدراسي والعام الدراسي السابق في نطاق الئحة واحدة.
 -3أن يكون الخريي حاصال علي الترتيب األعلى في المجموع التراكمي لمرحلة البكالويوس.

