
 جامعة اإلسكندرية 

 كلية التربية الرياضية للبنين

 

 الخريففصل إرشادات تسجيل مقررات المستوى األول 

 (م2023/2022الئحة الساعات المعتمدة للعام الجامعي ) 

 

 

 ( هامة جدا) مالحظات عامة  -أوال : 

 الئحة الدراسة هى الئحة الساعات المعتمدة وليست الفصول الدراسية -1

 إجبارية ساعات (10)  األتى تتضمن معتمدة ساعة(  138 يجب على الطالب أجتياز أجمالى عدد ساعات ) -2

  الكلية برامج في معتمدة ساعة(  128 ، ) االسكندرية لجامعة

 تنقسم مرحلة الدراسة إلى مرحلتين  -3

 البرامج لجميع والثانى األول بالمستوى األساسية الدراسة مرحلة 

( لكل فصل دراسى من الفصول  ساعة 18ساعة ( بواقع )  72( فصول دراسية بأجمالى عدد )  4) 

 األربعة

 والرابع الثالث بالمستوى (التخصصى البرنامج) التخصصية الدراسة مرحلة 

الخامس و )  دراسىاللفصل لساعة (  18ساعة ( بواقع )  66( فصول دراسية بأجمالى عدد )  4) 

  ساعة ( للفصول السادس والسابع والثامن 16

 فرق وليس)  دراسية مستويات اربعة إلى( البكالوريوس) درجة على للحصول دراستهم اثناء الطالب يصنف -4

 دراسية مستويات إلى وإنما( إلخ...  الثانية والفرقة األولى الفرقة القديمة اللوائح فى متبع هو كما دراسية

 :كالتالى وهى

 بنجاح معتمدة ساعة 32 دراسة يتموا لم الذين الطالب وهم:  االول المستوى  

 بنجاح االقل على معتمدة ساعة 32 دراسة أتموا الذين الطالب وهم:  الثانى المستوى  

 بنجاح االقل على معتمدة ساعة 68 دراسة أتموا الذين الطالب وهم:  الثالث المستوى  

 بنجاح االقل على معتمدة ساعة 102 دراسة أتموا الذين الطالب وهم:  الرابع المستوى  

 

 

 

 الربيع و( األول الفصل) الخريف فصلي فى بتسجيلها للطالب يسمح التى المعتمدة الساعات لعدد االدنى الحد -5

 ساعة 12ال يعتمد تسجيل الطالب عند تسجيل عدد ساعات يقل عن  ، معتمدة ساعة 12 هو( الثانى الفصل)

 و( األول الفصل) الخريف فصلي فى بتسجيلها للطالب يسمح التى المعتمدة الساعات لعدد االقصى الحد -6

 للطالب وذلك معتمدة ساعة(  20)  إلى زيادتها ويجوز معتمدة ساعة( 18)  هو( الثانى الفصل) الربيع

 المتعثرين الطالب لغير التخرج لحاالت أو 3.333 عن اليقل تراكميا معدال يحققون الذين

 الفصل نهاية فى  1.666 من أقل CGPA تراكمى معدل على حصل إذا أكاديميا   ويراقب الطالب ينذر -7

 . ذلك بعد أخر دراسي فصل أى فى 2.000 من أقل أو بالبرنامج إلتحاقة من انىثال الدراسي

بمعنى يبق الطالب مقيد بالمستوى وال يمنعه ذلك  من أستكمال تسجيل مقررات فى مستوى أخر 

ولكن بعد األنتهاء من تسجيل مقررات المستوى المقيد به أوال ثم أستكمال ما تبقى من عدد الساعات 

 من مقررات المستويات األخرى وفقا لضوابط المتطلبات المسبقة لدراسة المقررات  

 

 منك نرجو  األسكندرية جامعة للبنين الرياضية التربية بكلية األول المستوى طالب عزيزى

 المقررات تسجيل عملية أثناء أخطاء حدوث لتالفى دقة بكل يلى فيما الموضحة األرشادات أتباع
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 الفصل فى Probation األكاديمية المراقبة تحت وضعه ويطلب الطالب، أداء بمتابعة األكاديمي المرشد يقوم -8

 . معتمدة ساعة 12 من أكثر فى بالتسجيل له يسمح وال  التالى الدراسي

 2.000 قدره CGPA متوسط على دراسي فصل فى األكاديمية المراقبة تحت الموضوع الطالب حصل إذا -9

 ساعة معتمدة (18ويسمح له بتسجيل ) األكاديمية المراقبة عنه ترفع أكثر أو

 ثالثة بعد 2.000 من أقل CGPA تراكمى معدل على حصوله حالة فى الكلية من الطالب يفصل -10

 .متفرقة فصول أربعة أو متتالية دراسية فصول

 إيقاف فرص ضمن وتحسب دراسي مقرر أى يسجل لم إذا الدراسي الفصل من منسحبا   الطالب يعتبر -11

 حيث يفصل الطالب بعد فرص أيقاف القيد األربعة األربعة القيد

 ( الخريف فصل)  األول المستوى مقرراتأرشادات تسجيل  -:  ثانيا

 ساعة(  18مقررات ( بأجمالي عدد الساعات )  9الطالب تسجيل عدد ) يجب على  -1

 تنقسم المقررات إلى  -2

  يجب على الطالب تسجيلها ( مقررات  6وعددها )  الدراسيالتسجيل في الفصل  أجباريةمقررات

 وهىجميعا دون االختيار من بينها 

 الرياضية التربية مناهج الترويح فى مدخل التشريح الوصفى والوظيفى

 1سباحة  1تمرينات وجمباز  1ألعاب قوي 

 

  ( مقررات يجب على الطالب االختيار  3مقررات اختيارية التسجيل في الفصل الدراسي وعددها )

 مقرر واحد فقط 

اختيار مقرر واحد وفقط من 

 مقررات )النظرية(

 األساسية العلوم مقررات

 البحث العلمى صحة رياضية

 ادارة الموسسات الرياضية تكنولوجيا 

 

اختيار مقرر واحد وفقط 

 من مقررات المنازالت

 كيك بوكس –مالكمة  مصارعة –جودو 

 مبارزة رفع أثقال –كاراتيه 

 

اختيار مقرر واحد وفقط 

من مقررات األلعاب 

 الرياضية

 كرة اليد كرة قدم

 الكرة الطائرة كرة السلة

 ألعاب المضرب

 

نفس رقم المجموعة ورقم السكشن وعدم تغير أرقامها أثناء عملية التسجيل بتسجيل  االلتزاميجب على الطالب  -3

 لتالفى حدوث أخطاء التسجيل لجميع المقررات سواء االختيارية أو اإلجبارية
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 السكشن المجموعة السكشن المجموعة السكشن المجموعة السكشن المجموعة

 52إلى  49 (13مج ) 36إلى  33 (9)مج  20إلى  17 (5مج ) 4إلى  1 (1مج )

 56إلى  53 (14مج ) 40إلى  37 (10مج ) 24إلى  21 (6مج ) 8إلى  5 (2مج )

 60إلى  57 (15مج ) 44إلى  41 (11مج ) 28إلى  25 (7مج ) 12إلى  9 (3مج )

 64إلى  61 (16مج ) 48إلى  45 (12مج ) 32إلى  29 (8مج ) 16إلى  13 (4مج )

 

 خطوات تسجيل المقررات -ثانيا : 

 الدخول على موقع التسجيل من خالل الرابط التالى -1

http://mis.alexu.edu.eg/umisapp/registration/ed_login.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اختيار تسجيل المقررات من القائمة المتواجدة على الجهة اليمنى للصفحة لتسجيل المقررات  -2

 ضا بعد انتهاء التسجيل لطباعة الجدول الدراسي من باختيار جدول المحاضراتوأي

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات  للتسجيل يجب الضغط على تسجيل -1

في  القوميكتابة الرقم 

مكان كود الطالب 

 كلمة السروتكراره في 

الضغط على البيانات 

 والسجل األكاديمي

 لتظهر قوائم المقررات التالية

http://mis.alexu.edu.eg/umisapp/registration/ed_login.aspx
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اختيار جدول المحاضرات واالمتحانات من القائمة المتواجدة على الجهة اليمنى للصفحة  -3

 لطباعة الجدول الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

اختيار المقرر من خالل  -2

الضغط على الدائرة أمام 

 المقرر

سوف تظهر أسفل الصفحة 

قائمة السكاشن الخاصة 

 بالمقرر الذى تم اختياره

 اختيار رقم السكشن من -3

 الدائرة على الضغط خالل

 السكشن أمام

حفظ واالنتقال الختيار مقرر  على الضغط -4

 أخر

 وحدة القبول والتسجيل بالكلية ووحدة  في حالة طلب المساعدة األكاديمية يجب التواصل مع

 شئون الطالب


