
  -:قید الدبلومات 
ب للقید للدبلومات أن یكون حاصًال على درجة البكالوریوس أو اللیسانس للطالیشترط         

وتشترط بعض الكلیات أال یقید للدبلوم اال بعد مضى عام من الحصول على البكالوریوس أو 
  .اللیسانس ومدة الدراسة سنة أو سنتان 

لدراسات العلیا مقررات ذات طبیعة تطبیقیة أو أكادیمیة ومدة وتتناول الدراسة فى دبلومات ا        
  000)  من القانون  176المادة . ( الدراسة فى كل منها سنة واحدة على األقل 

   - :على ما یأتي  1972لسنة  49من الالئحة التنفیذیة للقانون  66وتنص المادة         
توزیع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد الساعات تبین اللوائح الداخلیة للكلیات مواد الدراسة و " 

وتحدد مجالس األقسام المختصة الموضوعات التي تدرس فى كل مقرر ". المخصصة لكل مقرر 
  .ویصدر باعتمادها قرار من مجلس الكلیة 

من الالئحة على أن یكون لكل كلیة دلیل یتضمن محتوى المقررات  67كما تنص المادة         
  . الدراسیة 

  الدبلوم العامة فى التربیة الریاضیة : أوًال 
  ) :19(مادة 
یحدد مجلس كلیة التربیة الریاضیة بناء على اقتراحات مجالس األقسام المختصة فى شهر       

مارس من كل عام التخصصات المطلوبة اإلعالن فیها واألعداد التى یمكن قبولها فى هذه 
    .ة والجداول المرفقة التخصصات المحددة بالالئحة الداخلی

  ) :20(مادة  
  -:یشترط فى قید الطالب لنیل الدبلوم العامة فى التربیة الریاضیة ما یلى       

  فى التربیة الریاضیة من إحدى الجامعات المصریة أو  أن یكون حاصًال على درجة البكالوریوس -1
  .ه على درجة معادلة لها من كلیة أو معهد علمي معترف ب     
  .أن یتفرغ الطالب للدراسة یومین على األقل بموافقة من جهة العمل إذ كان یعمل   -2
  أن یتقدم الطالب بطلب للقید عند اإلعالن ویعرض على مجلس القسم المختص ولجنة   -3

  .الدراسات العلیا والبحوث إلبداء الرأى قبل عرضه على مجلس الكلیة       
  ) :21(مادة 
ة لنیل الدبلوم العامة فى التربیة الریاضیة سنة واحدة ال تقل عن ثالثون أسبوع مدة الدراس      

  توضح الجداول الملحقة بهذه الالئحة خطة الدراسة والمقررات الدراسیة وعدد ساعاتها والنهایة
العظمى والصغرى ودرجات االمتحان التحریریة والعملیة وأعمال السنة وعدد ساعات االمتحان النظري 

  .وذلك بالنسبة لكل تخصص 
  
  



)4(  
  ) :22(مادة 
یحدد مجلس الكلیة المحتوى العلمى للمقررات الدراسیة بناء على اقتراح مجالس األقسام       

محتوى هذه المقررات بناء على اقتراح مجالس األقسام المختصة ویجوز لمجلس الكلیة أن یعدل فى 
  .المختصة 

  ) :23(مادة 
یشترط لدخول الطالب امتحان المقرر الدراسى أن یكون مستوفیًا نسبة حضور ال تقل عن       
ویصدر قرار من مجلس الكلیة بحرمان الطالب من التقدم لالمتحان فى المقررات التى لم % 75

لحضور المقررة وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ، وفى هذه الحالة یستوفى فیها نسبة ا
یعتبر الطالب راسبًا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فیها إال إذا قدم الطالب عذرًا یقبله 

  .مجلس الكلیة فیعد غائبًا بعذر مقبول 
  ) :24(مادة 
  :تقدیر العام بأحد التقدیرات اآلتیة یقدر نجاح الطالب فى المقررات وفى ال      

  .فأكثر من مجموع درجات النهایة العظمى % 90من ) ممتاز ( 
  .من مجموع درجات النهایة العظمى% 90إلى أقل من % 80من ) جید جدًا ( 
  .من مجموع درجات النهایة العظمى% 80إلى أقل من % 70من ) جید ( 
  .وع درجات النهایة العظمى من مجم% 70إلى أقل من % 60من ) مقبول ( 

  .دراسيمن مجموع درجات النهایة العظمى لكل مقرر % 60یكون الطالب راسبًا إذا حصل على أقل من 
  % .60إلى أقل من % 50من ) ضعیف ( 
  % .50أقل من ) ضعیف جدًا ( 

  ) :25(مادة 
  :جمیع التخصصات مرتین تعقد امتحانات الدراسة المقررة للدبلوم العامة فى التربیة الریاضیة ل    
من نفس العام ) دور ثاني ( فى شهر یونیه فى كل المقررات الدراسیة ، ومرة فى شهر سبتمبر  مرة

ذا لم ینجح الطالب فى دور  ٕ فیما ال یزید عن مقررین ویؤدى الطالب االمتحان فیما رسب فیه فقط وا
ویحدد مجلس الكلیة بناء , رسب فیها سبتمبر یؤدى امتحان العام الدراسي التالي فى المقررات التي 

  .على اقتراح مجلس الدراسات العلیا والبحوث مواعید االمتحانات 
  
   
  
 


