
الالئحة الداخلیة بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوریوس لكلیة التربیة 
 بنات -الریاضیة بنین

 الباب االول

 :اھداف الكلیة واقسامھاوالدرجات العلمیة التى تمنحھا

 :اسم الكلیة)  1( مادة 

    جامعة بورسعید  -) بنات –بنین (كلیة التربیة الریاضیة 

    

    :رسالة الكلیةرؤیة )  2( مادة 

  :الكلیة   رؤیة  -

تتطلع كلیة التربیة الریاضیة ببورسعید إلى أن تتبوأ مكانة مرموقة بین مؤسسات التعلیم الجامعي على المستوى القومي 
  .واإلقلیمي وأن تكون أكثر تفاعال مع مجتمعھا وأن تسھم في تطویره من خالل أبحاث علمیة رائدة مرتبطة بھ 

  :رسالة الكلیة -

متوجھة لمجتمعھا ملتزمة بالقیم واألعراف الجامعیة تھدف إلى االرتقاء   كلیة التربیة الریاضیة ببورسعید مؤسسة تعلیمیة
لطالبھا من خالل تقدیم فرص للتعلیم والتعلم القادر على المنافسة على المستوى القومي واإلقلیمي   بالمستوى التعلیمي

تلبیة   عداد خریج ذو مستوى علمي متمیز وبمقاییس علمیة معترف بھا قادرا علىاعتمادا على برامج تعلیمیة شاملة إل
مع ) اإلدارة الریاضیة و الترویح -التدریب الریاضي  –التدریس (احتیاجات سوق العمل في المجاالت الریاضیة المختلفة 

    . التأكید على التمیز في البحث العلمي 

    

    

    

    

    

    

  :اھداف الكلیة )  2( مادة 

  :تھدف الكلیة الى تحقیق االھداف التالیة

  :اعداد المتخصصین فى المجاالت الریاضیة للعمل فى مؤسسات المجتمع المختلفة فى احدي المجاالت التالیة. 1



  .الریاضة المدرسیة -    أ

  .التدریب الریاضى -ب 

  .االدارة الریاضیة والترویح -ج 

اال ر تقاء بالمستوي المھني لخریجي الكلیة لیكونوا قادرین علي المنافسة تطویر برامج اال قسام العلمیة حتي یمكن . 2
   .وتلبیة احتیاجات سوق العمل

ً بمشاكل المجتمع مع دعم وتشجیع تكوین الفرق . 3 تحسین البحث العلمي والقیام بابحاث علمیة مبتكرة واكثر ارتباطا
    .البحثیة

  .وتشجیع المشاركة المجتمعیةالمساھمة في تحسین البیئة وخدمة المجتمع . 4

صقل وتنمیة القدرات والمھارات التدریسیة العضاء ھیئة التدریس من اجل االستخدام االمثل لتقنیات التعلیم واالتصاالت . 5
   .ومواكبة التقدم في المعلومات

    .القدرة علي استقطاب دارسین علي المستوي االقلیمي من خالل تقدیم خدمة تعلیمیة متمیزة. 6

    .تطویر الجھاز االداري بالكلیة بما یحقق اھداف ورسالة الكلیة. 7

    

    

    

  :االقسام العلمیة بالكلیة )  4( مادة 

    

  :تتكون الكلیة من االقسام العلمیة التالیة 

   .قسم المناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة .1
   .قسم االدارة الریاضیة والترویح .2
    .قسم التدریب الریاضي وعلوم الحركة .3
   .قسم العلوم الحیویة والصحة الریاضیة .4
   .العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة للتربیة الریاضیة   قسم .5
    .قسم نظریات وتطبیقات االلعاب الریاضیة والعاب المضرب .6
   .قسم نظریات وتطبیقات المسابقات المیدان والمضمار .7
    .یةقسم نظریات وتطبیقات التمرینات والجمباز والعروض الریاض .8
  .قسم نظریات وتطبیقات الریاضات المائیة .9

   .قسم نظریات وتطبیقات المنازالت والریاضات الفردیة .10

ً للتطورات  ولمجلس الكلیة وبموافقة مجلس الجامعة اقتراح اقسام جدیدة وتعدیل او فصل او دمج بعض االقسام العلمیة وفقا
  .العلمیة والمھنیة وحاجة المجتمع



  :االقسام العلمیة مجاالت تخصص) 5(مادة 

یدخل فى اختصاص كل قسم من االقسام العلمیة التدریس واالشراف ووضع الخطة البحثیة الخاصة بھ للمقررات التالیة وذلك 
  :فى مجاالت تخصص كل قسم علمى

   .قسم المناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة. 1

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

، تطبیقات لطرق التدریس الریاضیة )2(، )1(فلسفة التربیة الریاضیة، التربیة الحركیة، طرق تدریس التربیة الریاضیة 
، التربیة الكشفیة )2(، )1(وااللعاب الصغیرة، برامج تدریس التربیة الریاضیة، تكنولوجیا التعلم في التربیة الریاضیة 

  یاضیة لذوي والخدمة العامة، طرق تدریس التربیة الر

 –ابتدائي (االحتیاجات الخاصة، اقتصادیات التعلیم والحاسب اآللي، بحث تطبقي، تدریب میداني في مراحل التعلیم المختلفة 
   ). الثانوي –االعدادي 

 ً   : مرحلة الدراسات العلیا: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

التربیة الریاضیة، تكنولوجا التعلیم في التربیة الریاضة، التربیة نظریات وفلسفة التربیة الریاضیة، مناھج وطرق تدریس 
، تقویم )1(الصحیة المدرسیة، سیكولوجیة التعلم الریاضي، تطبیقات في مناھج وطرق تدریس التربیة البدنیة و الریاضة 

ة، نظم ومشكالت التعلم في الریاضة درس التربیة الریاضیة، التربیة الحركیة، اإلعداد والتنمیة المھنیة لمعلم التربیة الریاضی
  .المدرسیة

  : مقررات مرحلة الماجستیر -

، حلقة بحث في مناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة، )1(دراسة متقدمة في مناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة 
رسیة، أسس تطویر مناھج تصمیم برامج التربیة الریاضة، تكنولوجیا التعلیم واستخدام الحاسب االلي في الریاضة المد

التربیة الریاضیة، اقتصادیات التربیة الریاضیة المدرسیة، مشكالت التربیة الریاضیة المدرسیة، تطبیقات في مناھج وطرق 
رسالة (، طرق تدریس االنشطة الحركیة لذوي االحتیاجات الخاصة، رسالة علمیة )2(تدریس التربیة البدنیة والریاضة 

  )الماجستیر

  : ت مرحلة الدكتوراهمقررا -

، حلقة )2(التطبیقات التكنولوجیة في التربیة البدنیة، دراسة متقدمة في طرق و مناھج تدریس التربیة البدنیة والریاضة 
، دراسة متقدمة في تكنولوجیا التعلیم الریاضي، تقویم المنھج )2(تدریس التربیة البدنیة والریاضة    بحث في طرق ومناھج

ربیة الریاضیة، دراسة متقدمة في التربیة الحركیة، التقنیات التعلیمیة والتعلیم االلكتروني، اقتصادیات الدراسي في الت
  ).رسالة الدكتوراه(الریاضة المدرسیة، رسالة علمیة 

    .الریاضیة والترویح  قسم االدارة. 2

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

یاضیة، التربیة الترویجیة والخالء، تنظیم وادارة التربیة الریاضیة، مدخل المدخل فى الترویح الریاضى، مدخل فى االدارة الر
، مشكالت وإدارة )المنشأت والھیئات الریاضیة والشبابیة(في الترویح واوقات الفراغ، بحث تطبیقي، التدریب المیداني في 



ت والقوانیین الریاضي، مدخل في التسویق التربیة الریاضیة، االسس العلمیة لالدارة الریاضیة، االعالم الریاضي، التشریعا
الریاضي، البرامج الترویحیة بالمؤسسات الریاضیة، دور الریاضة في العالقات العامة والدولیة، تطبیقات ترویحیة في احدي 

  .االلعاب الریاضیة، تطبیقات ترویحیة في احدي الریاضات والمنازالت الفردیة، الریاضة للجمیع

 ً   : سات العلیامرحلة الدرا: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

مدخل اإلدارة الریاضیة والترویح، طرق البحث في اإلدارة الریاضیة، اإلعداد المھني لإلداري، الھیاكل التنظیمیة اإلداریة، 
تنظیم إدارة إدارة المنشئات الریاضیة، حلقات بحث في اإلدارة الریاضیة والترویح، التنظیمات الریاضیة والحركة االولمبیة، 

الدورات الریاضیة، اإلعالم الریاضي، األصول العلمیة لإلدارة، دراسة متقدمھ في التسویق الریاضي، اإلعداد المھني لإلداري 
التنظیمات الریاضیة والحركة االولمبیة، تنظیم وتسویق الدورات الریاضیة، األصول العلمیة    الھیاكل التنظیمیة اإلداریة،

  .للتسویق

  : ت مرحلة الماجستیرمقررا -

حلقة بحث في اإلدارة الریاضیة والترویح، دراسة متقدمة في اإلدارة الریاضیة و الترویح، اإلعالم الریاضي والعالقات 
العامة، تخطیط البرامج الترویحیة، تنظیم وإدارة الدورات الریاضیة، اقتصادیات المؤسسات الریاضیة والترویح الریاضي، 

ریاضیة، التشریعات والقوانین الریاضیة، تنمیة الموارد البشریة، مناھج البحث في اإلدارة الریاضیة إدارة المؤسسات ال
والترویح، حلقات بحث في التسویق الریاضي، اإلعالم الریاضي والعالقات العامة، تخطیط البرامج التسویقیة، دراسة متقدمة 

  ت الریاضیة والترویح الریاضي، إدارة المؤسسات في تنظیم وتسویق الدورات الریاضیة، اقتصادیات المؤسسا

الریاضیة، التشریعات والقوانین الریاضیة، تنمیة الموارد البشریة، مناھج البحث في التسویق الریاضي، رسالة علمیة 
  )..رسالة الماجستیر(

  : مقررات مرحلة الدكتوراه -

والترویح، الخصخصة في المجال الریاضي، تخطیط  حلقات بحث في التسویق الریاضي، تطبیقات في اإلدارة الریاضیة
البرامج الترویحیة، اقتصادیات الریاضة، إدارة الجودة في المجال الریاضي، التنمیة اإلداریة الریاضیة، السیاحة الریاضیة 

قات في التسویق والبرامج الترویحیة، الحركة االولمبیة الدولیة، القیادة الریاضیة، حلقات بحث في التسویق الریاضي، تطبی
الریاضي، الخصخصة في المجال الریاضي، تخطیط البرامج التسویقیة، التنمیة اإلداریة الریاضیة، السیاحة الریاضیة 

  ).رسالة الدكتوراه(والبرامج التسویقیة، الحركة االولمبیة الدولیة، العولمة والتسویق الریاضي، رسالة علمیة 

    .كةقسم التدریب الریاضي وعلوم الحر. 3

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

، مبادئ علم الحركھ، علم تدریب )االعداد البدني( مقدمة في التدریب الریاضي ونظریاتة، تطبیقات في التدریب الریاضي
  .ریاضي، المیكانیكا الحیویة، تخطیط برامج التدریب الریاضي، تدریب اللیاقة البدنیة الخاصة

 ً    :مرحلة الدراسات العلیا: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

، طرق البحث في التدریب الریاضي وعلوم الحركة الریاضیة، المبادئ المیكانیكیة في الحركة )1(المیكانیكا الحیویة 
الریاضیة، التحلیل الحركي لألنشطة الریاضیة، استخدام الحاسب اآللي في التحلیل الحركي، تطبیقات في التدریب الریاضي، 



، تطبیقات معملیة في دراسة الحركة )1(الحركیة المیكانیكیة للتربیة البدنیة، االختبار والقیاس في المیكانیكا الحیویة األسس 
  .الریاضة، الخصائص البیومیكانیكیة للجھاز الحركي لإلنسان

  : مقررات مرحلة الماجستیر -

ء الحركي، دراسة متقدمة الساسیات التدریب الریاضي وعلم ، التحلیل المیكانیكي الكمي والكیفي لألدا)2(المیكانیكا الحیویة 
الحركة، طرق البحث في المیكانیكا الحیویة، حلقة بحث في التدریب الریاضي وعلوم الحركة، التحلیل الحركي، مقدمة في 

  ).ماجستیررسالة ال(بیومیكانیكا الحركات األساسیة، تطبیقات في التدریب الریاضي والتحلیل الحركي، رسالة علمیة 

  : مقررات مرحلة الدكتوراه -

التحلیل المیكانیكي للمھارات الحركیة العلیا، التطبیقات التكنولوجیة في التربیة البدنیة، قراءات متقدمة في المیكانیكا الحیویة 
م الحاسب وعلم الحركة والتطور الحركي، أسس التدریب الریاضي والتحلیل الحركي المتقدم، تطبیقات متقدمة في استخدا

االلي في التحلیل، حلقة بحث في التدریب الریاضي وعلوم الحركة، أدوات وأجھزه القیاس والتقویم في المیكانیكا الحیویة، 
رسالة علمیة  دراسات متقدمة في بیومیكانیكا القوام والتشوھات، دراسة متقدمة في التدریب الریاضي و التطور الحركي، 

  ).رسالة الدكتوراه(

   .العلوم الحیویة والصحة الریاضیةقسم . 4

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

، التربیة الصحیة )2(، )1(، التأھیل الحركي، بیولوجیا الریاضة )2(، )1(التشریح الوصفي الوظیفي، فسیولوجیا الریاضة
   .تربیة القوام ، )2(، )1(، التدلیك الریاضي، التغذیة للریاضیین )2(, )1(، االصابات واالسعافات االولیة)2(، )1(

 ً    :مرحلة الدراسات العلیا: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

مدخل في اإلصابات الریاضیة واإلسعافات األولیة، تطبیقات لإلصابات في المجال الریاضي، التدلیك الریاضي، التأھیل 
ب الوقایة من اإلصابة، الصحة الریاضیة لذوي الریاضي، التغذیة للریاضیین، تربیة القوام، فسیولوجیا الریاضة، طرق وأسالی

االحتیاجات الخاصة، اإلعاقات الجسمیة، األنشطة الریاضیة لذوي االحتیاجات الخاصة،التأھیل الریاضي لذوي االحتیاجات 
  الخاصة،اإلسعافات األولیة لذوي 

ووظیفي، فسیولوجیا اإلعداد البدني، االحتیاجات الخاصة، فسیولوجیا الریاضة لذوي االحتیاجات الخاصة، تشریح وصفي 
بیولوجیا الریاضیة، فسیولوجیا التعب، اختبارات اللیاقة البدنیة، االختبارات والقیاسات الفسیولوجیة والبیولوجیة، التغذیة 
للریاضیین، الریاضة وأمراض العصر، تشریح وصفي ووظیفي، تطبیقات في التشریح الریاضي، فسیولوجیا التدریب 

  .الریاضي

  : مقررات مرحلة الماجستیر -

أسس التأھیل البدني بعد اإلصابة، حلقة بحث في اإلصابات الریاضیة والتأھیل، برامج التأھیل البدني بعد اإلصابة، دراسة 
متقدمة في اإلصابات الریاضیة والتأھیل لذوي االحتیاجات الخاصة، فسیولوجیا اإلعداد البدني، حلقة بحث في بیولوجیا 

مرفولوجیا القوام، حلقات بحث في الصحة الریاضیة، مناھج البحث في االصابات الریاضیة والتأھیل، أسس التأھیل  الریاضة،
البدني لذوي االحتیاجات الخاصة، حلقة بحث في اإلصابات الریاضیة والتأھیل لذوي االحتیاجات الخاصة، طرق وأسالیب 

ات ذوي االحتیاجات الخاصة، دراسة متقدمة في اإلصابات الریاضیة الوقایة من اإلصابة لذوي االحتیاجات الخاصة، إصاب
والتأھیل لذوي االحتیاجات الخاصة، األسس الفسیولوجیة النتقاء الریاضیین، فسیولوجیا تدریب األلعاب الفردیة لذوي 



لنمو البدني والحركي، االحتیاجات الخاصة، تطبیقات في التدریب واصابات الریاضة لذوي االحتیاجات الخاصة، فسیولوجیا ا
قراءات متقدمة في فسیولوجیا الریاضة، تطبیقات معملیة في القیاسات الفسیولوجیة والمرفولوجیة، دراسة متقدمة في 
فسیولوجیا اإلعداد البدني للبطل الریاضي، األسس الفسیولوجیة النتقاء الریاضیین، حلقھ بحث في فسیولوجیا الریاضة، 

  ).رسالة الماجستیر(رسالة علمیة   اضیة، اإلیقاع الحیوي في المجال الریاضي،حلقة بحث في الصحة الری

  : مقررات مرحلة الدكتوراه -

والتأھیل، اإلعداد المھني ألخصائي اإلصابات    االختبارات والقیاسات الفسیولوجیة، قراءات متقدمة في اإلصابات الریاضیة
حلقة بحث في اإلصابات الریاضیة والتأھیل، طرق ووسائل العالج  الریاضیة، تطبیقات في التدریب وإصابات الریاضة،

والتأھیل، تطبیقات في الكفاءة الوظیفیة والصحیة للقوام، إصابات ذوي االحتیاجات الخاصة، تطبیقات في تغذیة البطل 
یة القوام لذوي الریاضي، حلقات بحث في فسیولوجیا الریاضة، االختبارات والقیاسات الفسیولوجیة، حلقة بحث في ترب

االحتیاجات الخاصة، اإلعداد المھني ألخصائي اإلصابات الریاضیة، تطبیقات في االصابات الریاضیة والتأھیل لذوي 
االحتیاجات الخاصة، برامج التأھیل البدني بعد اإلصابة لذوي االحتیاجات الخاصة، طرق ووسائل العالج والتأھیل، تطبیقات 

یة للقوام، نظم إنتاج الطاقة والبرامج التدریبیة لذوي االحتیاجات الخاصة، فسیولوجیا تدریب في الكفاءة الوظیفیة والصح
األلعاب الجماعیة لذوي االحتیاجات الخاصة، حلقات بحث في فسیولوجیا الریاضة، حلقة بحث في األسس الفسیولوجیة 

تطبیقات في االختبارات والقیاسات الفسیولوجیة النتقاء البطل االولمبي، اإلعداد المھني ألخصائي اإلصابات الریاضیة، 
والمرفولوجیة، حلقات بحث في فسیولوجیا المنافسات الریاضیة، تطبیقات في التدریب وإصابات الریاضة، تطبیقات في 

لذوي  الكفاءة الوظیفیة والصحیة للقوام، نظم إنتاج الطاقة والبرامج التدریبیة، برامج الصحة الریاضیة، الكفاءة الوظیفیة
كرة القدم، كرة الطائرة، كرة الطائرة الشاطئیة، (اإلصابات والتأھیل في ) رسالة الدكتوراه(االحتیاجات الخاصة، رسالة علمیة 

  ).كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة، كرة ید، سلة، العاب مضرب

    .العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة في التربیة الریاضیة   قسم. 5

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

، )2(، )1(، مقدمة في البحث العلمي واالحصاء في المجال الریاضي )2(، )1(علم نفس ریاضي، علم اجتماع ریاضي 
، التقویم في مجال االدارة الریاضیة، سیكولوجیة التعلم في المجال )2(، )1(االختبارات والمقاییس في التربیة الریاضیة 

  .، سیكولوجیة التدریب والمنافسات الریاضیة، سیكولوجیة القیاده الریاضیة) 1(حصاء الریاضي، بحث علمي وا

 ً   :مرحلة الدراسات العلیا: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

مبادئ اإلحصاء والحاسب اآللي، مقدمة في مناھج البحث العلمي، القیاس والتقویم في المجال الریاضي، مقدمة في اإلحصاء 
ي، نظریات وفلسفة التربیة الریاضیة، طرق اإلحصاء وتطبیقات الحاسب في بحوث التربیة البدنیة، نظریات والحاسب اآلل

ومناھج البحث العلمي في التربیة البدنیة، مدخل في علم النفس الریاضي، مقدمة في مشكالت علم النفس الریاضي، مدخل 
علم النفس الریاضي، مقدمة في الشخصیة الریاضیة، مقدمة في االختبارات والمقاییس النفسیة، مدخل في طرق البحث في 

  في سیكولوجیة المنافسات، مقدمة في سیكولوجیة القیادة، مقدمة في علم االجتماع الریاضي، مدخل في 

 فلسفة القیاس واالختبار، تاریخ وتطور علم القیاس في التربیة الریاضیة، مدخل في بناء االختبارات والمقاییس في التربیة
الریاضیة، مدخل في االختبارات والمقاییس النفسیة، مقدمة في أسالیب أدرة االختبارات، طرق قیاس اللیاقة البدنیة للمراحل 
المختلفة، مقدمة في قیاس المھارات الحركیة، مقدمة في علم النفسي الریاضي، مدخل في التقویم في المجال الریاضي، 

  .ات والمقاییس لریاضة ذوي االحتیاجات الخاصةاالختبار. سیكولوجیة التدریب الریاضي

  : مقررات مرحلة الماجستیر -



اإلحصاء المتقدم واستخدامات الحاسب اآللي، مناھج البحث العلمي في التربیة الریاضیة، االختبارات والمقاییس في التربیة 
لنفس التربوي الریاضي، التطبیقات الریاضیة، نظریات القیاس والتقویم في المجال الریاضي، دراسة متقدمة في علم ا

التكنولوجیة في التربیة البدنیة، القیاس والتقویم في المجال الریاضي لذوي االحتیاجات الخاصة، طرق اإلحصاء وتطبیقات 
الحاسب في بحوث التربیة البدنیة، حلقات بحث في مشكالت علم النفس الریاضي، طرق البحث في علم النفس الریاضي، 

الختبار والقیاس النفسي، دراسة متقدمة في سیكولوجیة التدریب المنافسات، دراسة متقدمة في الشخصیة دراسة في ا
الریاضیة، طرق إعداد األخصائي النفسي، دراسة اإلعداد النفسي للریاضیین، دراسة متقدمة في علم االجتماع الریاضي، 

سة في االختبار والقیاس النفسي، دراسة متقدمة في طرق اإلحصاء وتطبیقات الحاسب في بحوث التربیة البدنیة، درا
سیكولوجیة التدریب المنافسات، األسس العلمیة للتقویم والقیاس في المجال الریاضي، الطرق اإلحصائیة لبناء االختبارات، 

یاقة البدنیة، دراسات متقدمة في طرق بناء المعاییر، حلقات بحث في االختبارات والمقاییس، دراسة متقدمة في قیاسات الل
  ).رسالة الماجستیر(رسالة علمیة  القیاس والتقویم في علم الحركة، 

  : مقررات مرحلة الدكتوراه -

العلمي، دراسة متقدمة في االختبارات والمقاییس في    دراسة متقدمة في اإلحصاء والحاسب اآللي، دراسة متقدمة في البحث
التجریبیة، دراسات متقدمة في القیاس والتقویم، اإلحصاء والتصمیمات التجریبیة ، التربیة الریاضیة، اإلحصاء والتصمیمات 

التطبیقات التكنولوجیة في التربیة البدنیة، دراسة متقدمة في االختبارات والمقاییس النفسیة، أسس التدریب العقلي، دراسة 
النفسیة للریاضیین،اإلحصاء في علم النفس  متقدمة في طرق البحث في علم النفس، الصحة النفسیة للریاضیین، البرامج

الریاضي، قراءات موجھة في علم النفس الریاضي، حلقات بحث في سیكولوجیة التدریب والمنافسات، نظریات الشخصیة 
والقیادة، اإلحصاء والتصمیمات التجریبیة، دراسة متقدمة في االختبارات والمقاییس النفسیة، تكنولوجیا القیاس، القیاس 

تقویم في التدریب الریاضي، حلقات بحث االختبارات والمقاییس، األسالیب اإلحصائیة المتطورة في بناء االختبارات، وال
القیاسات المعملیة في التربیة الریاضیة، القیاسات المیدانیة في التربیة الریاضیة، النظم االلكترونیة للقیاس في المسابقات، 

األسس الحركیة للتربیة البدنیة (منافسات الریاضیة، مشكالت في التعلم الحركي استخدام الحاسب اآللي في تحكیم ال
  ).رسالة الدكتوراه(، رسالة علمیة )المدرسیة

    .قسم نظریات وتطبیقات االلعاب الریاضیة والعاب المضرب. 6

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

، )2(،)1(، العاب مضرب )2(،)1(، ھوكي )2(،)1(كرة الید  ،)2(،)1(، كرة السلة )2(،)1(، الكرة الطائرة )2(،)1(كرة قدم 
اختیاري تنظیم وادارة ). سلة، ید، قدم، طائرة، العاب مضرب(كرة الریشة الطائره، اختیاري طرق تدریس االلعاب الریاضیة 

ة المباریات اختیاري تدریب ریاضة التخصص في احدي االلعاب الجماعیة والعاب المضرب، فن قیاد. االلعاب الریاضیة
  . لریاضة التخصص في االلعاب الجماعیة والعاب المضرب، بحث تطبیقي، تدریب میداني) خطط اللعب(والمنافسات 

 ً    :مرحلة الدراسات العلیا: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

كرة  –ي االحتیاجات الخاصة كرة الطائرة لذو - كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  - كرة القدم(األسس العلمیة للتدریب في 
الریشة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –السلة 

كرة الطائرة لذوي  - كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(، اإلعداد البدني والمھاري في ) االسكواش –الطائرة 
التنس  –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –كرة السلة  –حتیاجات الخاصة اال
كرة الطائرة  –كرة الطائرة  - كرة القدم(، اإلعداد المھني للمدرب في )االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –

كرة الید  –كرة الید  –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –كرة السلة  –الخاصة كرة الطائرة لذوي االحتیاجات  - الشاطئیة
كرة  - كرة القدم (، تطبیقات التدریب في )االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي   -الشاطئیة 

كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –السلة كرة  –كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة  -كرة الطائرة الشاطئیة –الطائرة 
   –الریشة الطائرة   –تنس الطاولة  –التنس   –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –



كرة الطائرة لذوي  - كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(، تطبیقات قیاس األداء البدني والمھاري في ) االسكواش
التنس  –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –كرة السلة  –اصة االحتیاجات الخ

كرة الطائرة  –كرة الطائرة  - كرة القدم(، االمكانات والتسھیالت في مجال )االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –
كرة الید  –كرة الید  –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –كرة السلة  –كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة  - الشاطئیة

كرة  -كرة القدم(، التحلیل المیكانیكي لمھارات )االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي   -الشاطئیة 
كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –السلة كرة  –كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة  -كرة الطائرة الشاطئیة –الطائرة 

  ). االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –

  : مقررات مرحلة الماجستیر -

كرة  –اجات الخاصة كرة الطائرة لذوي االحتی - كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  - كرة القدم(نظریات وطرق التدریب في 
الریشة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –السلة 

كرة الطائرة لذوي االحتیاجات  -كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(، تدریب الناشئین في ) االسكواش –الطائرة 
تنس الطاولة  –التنس –الھوكي -كرة الید الشاطئیة –كرة الید –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة –كرة السلة  –الخاصة 

 -كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(، اختبارات األداء البدني والمھاري في ) االسكواش –الریشة الطائرة  –
 -كرة الید الشاطئیة –كرة الید –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –السلة  كرة –كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة 

كرة  –كرة الطائرة  -كرة القدم(، حلقة بحث في تدریب )االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –التنس –الھوكي
 –كرة الید –ذوي االحتیاجات الخاصة كرة السلة ل –كرة السلة  –كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة  - الطائرة الشاطئیة

كرة   -كرة القدم(، قراءات موجھة في ) االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –التنس –الھوكي  -كرة الید الشاطئیة   
كرة السلة لذوي االحتیاجات  –كرة السلة –لذوي االحتیاجات الخاصة  كرة الطائرة  -كرة الطائرة الشاطئیة  –الطائرة 

  تنس –التنس –الھوكي -كرة الید الشاطئیة   –كرة الید   –لخاصة ا

كرة  - كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(، مدارس تدریب الناشئین في )االسكواش –الریشة الطائرة  –الطاولة 
  -كرة الید الشاطئیة  –الید  كرة –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –كرة السلة  –الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة 

، أسس وأسالیب االنتقاء في المجال الریاضي، القیادة )االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي 
 –كرة السلة  –كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة  -كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(الفنیة للمنافسات في 

 –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي   -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  كرة
كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة  -كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(، تنظیم وتحكیم دورات )االسكواش

 –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي   -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –حتیاجات الخاصة كرة السلة لذوي اال –كرة السلة  –
  ).رسالة الماجستیر(، رسالة علمیة )االسكواش –الریشة الطائرة 

  : مقررات مرحلة الدكتوراه -

كرة  –الحتیاجات الخاصة كرة الطائرة لذوي ا - كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(تخطیط برامج التدریب في 
الریشة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –السلة 

كرة الطائرة لذوي  -كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(، حلقة بحث في تدریب )االسكواش –الطائرة 
التنس  –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –كرة السلة  –ة االحتیاجات الخاص

كرة  –كرة الطائرة  -كرة القدم(، األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في تدریب ) االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –
 –كرة الید  –كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –كرة السلة  –الخاصة  كرة الطائرة لذوي االحتیاجات - الطائرة الشاطئیة

كرة  - كرة القدم(، القیاس والتقویم في )االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –التنس –الھوكي - كرة الید الشاطئیة 
كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة  –لة كرة الس –كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة  -كرة الطائرة الشاطئیة –الطائرة 

، تقویم برامج التدریب )االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –
لسلة لذوي كرة ا –كرة السلة  –كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة  -كرة الطائرة الشاطئیة –كرة الطائرة  -كرة القدم(في 

، انتقاء )االسكواش –الریشة الطائرة  –تنس الطاولة –التنس  –الھوكي -كرة الید الشاطئیة –كرة الید  –االحتیاجات الخاصة 
كرة  –كرة الطائرة لذوي االحتیاجات الخاصة  - الطائرة الشاطئیة              كرة  –كرة الطائرة  -كرة القدم( الناشئین في 

الریشة  –تنس الطاولة  –التنس  –الھوكي    -كرة الید الشاطئیة  –كرة الید  –لذوي االحتیاجات الخاصة  كرة السلة –السلة 



رسالة (رسالة علمیة ، المستویات العالیة، تحلیل المنافسات الریاضیة  ، مشكالت تدریب ریاضة)االسكواش –الطائرة 
  ).الدكتوراه

 · ریاضات   فى مجال  بمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیاجمیع المقررات الدراسیة السابقة ):ملحوظة
  ( التخصص بالقسم

 · ریاضات التخصص: 

كرة الطائر لذوي االحتیاجات / الكرة الطائرة/ كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة / كرة سلھ/ كرة قدم : ( االلعاب الجماعیة -
 )شاطئیةكرة الید ال/ كرة الید/ كرة الطائرة الشاطئیة/ الخاصة

  )االسكواش/ الریشھ الطائرة/ تنس الطاولة / التنس / الھوكى : ( العاب المضرب -

   .قسم نظریات وتطبیقات المسابقات المیدان والمضمار. 7

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

لتخصص في ، تطبیقات تخصصیة في تدریس مسابقات المیدان والمضمار، اختیاري تدریب ریاضة ا)3(،)2(،)1(العاب قوي 
لریاضة التخصص في مسابقات المیدان ) خطط اللعب(مسابقات المیدان والمضمار، فن قیادة المباریات والمنافسات 

  .والمضمار بحث تطبیقي، تدریب میداني

 ً   :مرحلة الدراسات العلیا: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

العاب (، اإلعداد البدني والمھاري في ) العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –العاب القوي (األسس العلمیة للتدریب في 
العاب القوي لذوي االحتیاجات  –العاب القوي (، اإلعداد المھني للمدرب في )العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –القوي 

، تطبیقات قیاس األداء البدني )العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –لعاب القوي ا(، تطبیقات التدریب في ) الخاصة
 –العاب القوي(، االمكانات والتسھیالت في مجال )العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –العاب القوي (والمھاري في 

  العاب القوي لذوي 

  ). العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –القوي العاب (، التحلیل المیكانیكي لمھارات )االحتیاجات الخاصة

  : مقررات مرحلة الماجستیر -

 –العاب القوي (، تدریب الناشئین في )العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –العاب القوي (نظریات وطرق التدریب في 
العاب القوي لذوي  –عاب القوي ال(، اختبارات األداء البدني والمھاري في )العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة

، قراءات موجھة في )العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –العاب القوي (، حلقة بحث في تدریب )االحتیاجات الخاصة
العاب القوي لذوي  –العاب القوي (، مدارس تدریب الناشئین في )العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –العاب القوي (

العاب القوي  –العاب القوي (، أسس وأسالیب االنتقاء في المجال الریاضي، القیادة الفنیة للمنافسات في )خاصةاالحتیاجات ال
، رسالة علمیة )العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –العاب القوي (، تنظیم وتحكیم دورات )لذوي االحتیاجات الخاصة

  ).رسالة الماجستیر(

  : مقررات مرحلة الدكتوراه -



 –العاب القوي (، حلقة بحث في تدریب ) العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –العاب القوي (تخطیط برامج التدریب في 
العاب القوي لذوي  –العاب القوي (، األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في تدریب ) العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة

، تقویم برامج التدریب )العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –العاب القوي (، القیاس والتقویم في )االحتیاجات الخاصة
العاب القوي لذوي  –العاب القوي (، انتقاء الناشئین في ) العاب القوي لذوي االحتیاجات الخاصة –العاب القوي (في 

رسالة (رسالة علمیة ، ریاضیةالمستویات العالیة، تحلیل المنافسات ال  ، مشكالت تدریب ریاضة)االحتیاجات الخاصة
  ).الدكتوراه

فى مجال ریاضات التخصص    جمیع المقررات الدراسیة السابقة بمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا: (ملحوظة -
  )بالقسم

 · ریاضات التخصص:  

  ).التتابعات –المسافات الطویلة  –المسافات المتوسطة  –العدو (مسابقات المضمار  -

    .الحواجزوالموانع مسابقات  -

    ).مطرقة –رمح  –قرص  –جلة ( مسابقات الدفع والرمى  -

   ).القفز بالزانة –ثالثى  –طویل  –عالى ( مسابقات الوثب والقفز  -

  ).عشارى –سباعى  –خماسى ( المسابقات المركبة  -

  ).المارثون –اختراق الضاحیة ( مسابقات الطریق والمشى  -

   .مضمار لذوي االحتیاجات الخاصةمسابقات المیدان وال -

  .قسم نظریات وتطبیقات التمرینات والجمباز والعروض الریاضیة. 8

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

، التعبیر الحركي بنات، واالیقاع الحركي بنات، والجمباز االیقاعي )2(،)1(، جمباز )3(،)2(،)1(تمرینات وعروض ریاضیة 
یس التمرینات والعروض الریاضیة والجمباز، تمرینات الفئات الخاصة،اختیاري تدریب بنات، تطبیقات تدریسیة في تدر

لریاضة ) خطط اللعب(ریاضة التخصص في تدریب التمرینات والجمباز والعرض الریاضیة، فن قیادة المباریات والمنافسات 
ة في تدریس التعبیر الحركي بنات، التخصص في للتمرینات الریاضیة والجمباز والعروض الریاضیة، التطبیقات التخصصی

التطبیقات التخصصیة في تدریس اإلیقاع الحركي بنات، التطبیقات التخصصیة في تدریس الجمباز االیقاعي بنات، تدریس 
  .التعبیر الحركي واالیقاع الحركي، والجمباز االیقاعي، بحث تطبیقي، تدریب میداني  وتدریب وتحیم وتنظیم

 ً   :ات العلیامرحلة الدراس: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

التمرینات والعروض (، اإلعداد البدني والمھاري في ) الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (األسس العلمیة للتدریب في 
، تطبیقات التدریب في ) الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (، اإلعداد المھني للمدرب في ) الجمباز –الریاضیة 

 –التمرینات والعروض الریاضیة (، تطبیقات قیاس األداء البدني والمھاري في )الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (
، التحلیل المیكانیكي لمھارات ) الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (، االمكانات والتسھیالت في مجال ) الجمباز

  ). الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (



  : مقررات مرحلة الماجستیر -

التمرینات والعروض (، تدریب الناشئین في ) الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (نظریات وطرق التدریب في 
، حلقة بحث في )الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (، اختبارات األداء البدني والمھاري في )الجمباز –الریاضیة 

، مدارس )الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (، قراءات موجھة في )الجمباز –والعروض الریاضیة التمرینات (تدریب 
، أسس وأسالیب االنتقاء في المجال الریاضي، القیادة الفنیة )الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (تدریب الناشئین في 

 –التمرینات والعروض الریاضیة (، تنظیم وتحكیم دورات ) الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (للمنافسات في 
  ).رسالة الماجستیر(، رسالة علمیة )الجمباز

  : مقررات مرحلة الدكتوراه -

التمرینات والعروض (، حلقة بحث في تدریب )الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (تخطیط برامج التدریب في 
، القیاس والتقویم )الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (وجیة الحدیثة في تدریب ، األسالیب التكنول)الجمباز –الریاضیة 

، )الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (، تقویم برامج التدریب في )الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (في 
ریاضة المستویات العالیة، تحلیل المنافسات ، مشكالت تدریب )الجمباز –التمرینات والعروض الریاضیة (انتقاء الناشئین في 

  ).رسالة الدكتوراه(رسالة علمیة ، الریاضیة

 · فى مجال ریاضات    جمیع المقررات الدراسیة السابقة بمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا) :ملحوظة
  (التخصص بالقسم

 · ریاضات التخصص: 

 .التمرینات والعروض الریاضیة -

  .األرضـــــىالجمبــاز  -

    .جمبــاز األجھــــــزة -

  .قسم نظریات وتطبیقات الریاضات المائیة. 9

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

، تطبیقات تخصصیة في تدریس الریاضات المائیة، اختیاري تدریب ریاضة التخصص في )3(،)2(،)1(الریاضات المائیة 
لریاضة التخصص في الریاضات المائیة، بحث ) خطط اللعب(افسات احدي الریاضات المائیة، فن قیادة المباریات والمن

  .تطبیقي، تدریب میداني، اختیاري تنظیم وادارة الریاضات المائیة

 ً    :مرحلة الدراسات العلیا: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

، اإلعداد البدني والمھاري في )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (األسس العلمیة للتدریب في 
كرة  –الغطس  –السباحة (، اإلعداد المھني للمدرب في )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (

 –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (، تطبیقات التدریب في )الشراع –الغوص  –التجدیف  –الماء 
، )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (یاس األداء البدني والمھاري في ، تطبیقات ق)الشراع

، التحلیل المیكانیكي )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (االمكانات والتسھیالت في مجال 
  ). عالشرا –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (لمھارات 



  : مقررات مرحلة الماجستیر -

، اختبارات األداء البدني )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (نظریات وطرق التدریب في 
الغطس  –السباحة (، حلقة بحث في تدریب )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (والمھاري في 

 –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (، قراءات موجھة في )الشراع –الغوص  –لتجدیف ا –كرة الماء  –
، أسس وأسالیب )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (، مدارس تدریب الناشئین في )الشراع

، )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –حة السبا(االنتقاء في المجال الریاضي، القیادة الفنیة للمنافسات في 
  ).رسالة الماجستیر(، رسالة علمیة )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (تنظیم وتحكیم دورات 

  : مقررات مرحلة الدكتوراه -

، حلقة بحث في تدریب )الشراع – الغوص –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (تخطیط برامج التدریب في 
 –السباحة (، األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في تدریب )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (

 –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (، القیاس والتقویم في )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس 
، انتقاء )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (، تقویم برامج التدریب في )اعالشر –الغوص 

، مشكالت تدریب ریاضة المستویات العالیة، )الشراع –الغوص  –التجدیف  –كرة الماء  –الغطس  –السباحة (الناشئین في 
  .)رسالة الدكتوراه(رسالة علمیة ، تحلیل المنافسات الریاضیة

 · جمیع المقررات الدراسیة السابقة بمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا فى مجال ریاضات ) :ملحوظة
  (التخصص بالقسم

 · ریاضات التخصص: 

 الســــباحة  -

  كـــرة الماء  -

  الغطــــس  -

  االنقـــــاذ -

  التجــــدیف -

  الشـــــراع  -

    الغـــــوص -

  .المنازالت والریاضات الفردیةقسم نظریات وتطبیقات . 10

    :مرحلة البكالوریوس: اوالً 

، القوة )2(،)1(  ، كارتیة)2(،)1(   ، رفع اثقال)2(،)1(   ، تایكندو)2(،)1(   ، مصارعة)2(،)1(، جودو )2(،)1(مالكمة 
جودو، (عاب الفردیة ، اختیاري طرق تدریس المنازالت واالل)2(،)1(، مبارزة )السحب ـ البنش ـ مصارعة الذراعین(البدنیة 

، اختیاري تدریب ریاضة التخصص في احدي المنازالت والریاضات )كارتیة، مبارزة، مالكمة، مصارعة، تایكندو، رفع اثقال
  الفردیة، فن قیادة المباریات 



لمنازالت لریاضة التخصص في المنازالت الریاضیة والریاضات الفردیة، اختیاري تنظیم وادارة ا) خطط اللعب(والمنافسات 
  .والریاضات الفردیة، بحث تطبیقي، تدریب میداني

 ً    :مرحلة الدراسات العلیا: ثانیا

    :مقررات مرحلة الدبلوم -

القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (األسس العلمیة للتدریب في 
، اإلعداد البدني )الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (

البنش  –السحب (القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (والمھاري في 
 –المبارزة (، اإلعداد المھني للمدرب في )یةالرما - الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –

 –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة 
رفع  –ثقال رفع األ –المالكمة  –المبارزة (، تطبیقات التدریب في )الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة 

الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة 
رفع االثقال لذوي  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (، تطبیقات قیاس األداء البدني والمھاري في )الرمایة - الكونغو فو –

الكونغو  –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –ة االحتیاجات الخاص
 –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (، االمكانات والتسھیالت في مجال )الرمایة - فو

، التحلیل )الرمایة - الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة 
 –السحب (القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (المیكانیكي لمھارات 

  ). یةالرما -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش 

  : مقررات مرحلة الماجستیر -

القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (نظریات وطرق التدریب في 
، اختبارات األداء البدني )الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (

  رفع –رفع األثقال –المالكمة  –المبارزة (والمھاري في 

الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة 
 –ذوي االحتیاجات الخاصة رفع االثقال ل –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (، حلقة بحث في تدریب )الرمایة -الكونغو فو –

، قراءات )الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة 
 –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (موجھة في 
 –المبارزة (، مدارس تدریب الناشئین في )الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) لذراعینمصارعة ا

 –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة 
، أسس وأسالیب االنتقاء في المجال الریاضي، القیادة الفنیة )لرمایةا -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة 

البنش  –السحب (القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (للمنافسات في 
 –المبارزة (ظیم وتحكیم دورات ، تن)الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –

 –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة 
  ).رسالة الماجستیر(، رسالة علمیة )الرمایة - الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة 

  : مقررات مرحلة الدكتوراه -

القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (ط برامج التدریب في تخطی
، حلقة بحث في تدریب )الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (
مصارعة  –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –الثقال لذوي االحتیاجات الخاصة رفع ا –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (

 –المبارزة (، األسالیب التكنولوجیة الحدیثة في تدریب )الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) الذراعین
 –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (دنیة القوة الب –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة 



رفع  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة (  ، القیاس والتقویم في )الرمایة  - الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو   –المصارعة 
   –السحب (القوة البدنیة  –االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة 

المبارزة (، تقویم برامج التدریب في )الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –دو الجو –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش 
 –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –رفع االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة  –رفع األثقال  –المالكمة  –

رفع  –رفع األثقال  –المالكمة  –المبارزة ( ، انتقاء الناشئین في)الرمایة -الكونغو فو –الكاراتیة –الجودو  –المصارعة 
الكاراتیة –الجودو  –المصارعة  –) مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة  –االثقال لذوي االحتیاجات الخاصة 

سالة ر(رسالة علمیة ، ، مشكالت تدریب ریاضة المستویات العالیة، تحلیل المنافسات الریاضیة)الرمایة -الكونغو فو –
  ).الدكتوراه

 · جمیع المقررات الدراسیة السابقة بمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا فى مجال ریاضات ) :ملحوظة
  (التخصص بالقسم

 · ریاضات التخصص: 

   المبــــارزة -

  المالكمــــة -

    رفــع االثقـال -

    رفع األثقال لذوي االحتیاجات الخاصة -

  )مصارعة الذراعین –البنش  –السحب (القوة البدنیة  -

  المصارعـــة -

  الكاراتیــــھ -

  التایكــــوندو -

  الجـــــودو -

  الكونغ فــــو -

    الرمایـــــة -

   كیك بوكسنج -

  :منح الدرجات العلمیة) 6(مـادة 

  : بناء على طلب مجلس الكلیة الدرجات العلمیة والدبلومات التالیة  یمنح مجلس جامعة بورسعید 

  : ة البكالوریوس فى التربیة الریاضیة فى احدى المجاالت التخصصیة التالیةدرج. 1

  .الریاضة المدرسیة –أ 



  .التدریب الریاضى التخصصى -ب

  .االدارة الریاضیة -ج 

   .دبلومة فى التربیة الریاضیة فى احد االقسام العلمیة. 2

    .ةدرجة الماجستیر فى التربیة الریاضیة فى احد االقسام العلمی. 3

   .دكتوراه الفلسفة فى التربیة الریاضیة فى احد االقسام العلمیة .4

  :قید الطالب لمرحلة البكالوریوس فى التربیة الریاضیة شروط ) 7(مـادة 

  .ان یكون حاصال على الثانویة العامة فى سنھ القبول بالكلیة. أ 

  .ان یجتاز اختبارات القبول التى یقررھا مجلس الكلیة. ب 

یجتاز الطالب بنجاح الكشف الطبى فى الجھة التى تحددھا جامعة قناه السویس وفقا لما یحدده مجلس الكلیة من ان . ج 
    .الفحوص الالزمة لأللتحاق بالكلیة

  الباب الثاني

  نظام الدراسة لمرحلة البكالوریوس

  :نظام الدراسة )8(مـادة 

 · لنظام الساعات المع ً    :تمدة وتحسب ساعات التدریس كالتاليیقوم نظام الدراسـة بالكلیة وفقا
 · الدراسة باللغة العربیة.  

  الساعة في المحاضرات النظریة تعادل ساعة معتمدة  .1
    .ساعة معتمدة   اما الساعات التطبیقیة فتحسب الساعتین التطبیقیتین .2
   . الدراسي الواحدفتحسب الثالث ساعات بساعة معتمدة خالل الفصل ) التربیة العملیة(التدریب المیداني  .3

           :مواعید الدراسة والقید )9(مـادة 

 · تنقسم السنة االكادیمیة الي فصلین اساسین وثالث اختیاري وفقا لما یلي:   

 .اسبوع 15یبدأ من السبت الثالث من شھر سبتمبر ولمدة : الفصل األول. 1

   .اسبوع 15یبدأ من السبت الثاني من شھر فبرایر ولمدة : الفصل الثاني. 2

    .اسابیع 8یبدأ من السبت االول من شھر یولیو ولمدة ): الصیفي االختیاري(الفصل الثالث . 3

 · یتم القید الي مرحلة خالل اسبوعین قبل بدء أي فصل دراسي بعد استیفاء شروط القید ودفع الرسوم المقررة.  

   



  :مدة الدراسة )10(مـادة 

  ول دراسیةفص 8مدة الدراسة اربع سنوات ولمدة.   
  الحد االقصي للدراسة سبع سنوات، اربعة عشر فصالً دراسیاً، ویفصل الطالب بعدھا ویجوذ اعادة قیدة علي ان ال

یزید عدد الساعات المعتمدة التي تحسب لھ عند إعادة القید عن ثلثي الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول علي 
   . الدرجة

  :رسوم الدراسة )11(مـادة 

 · حدید رسوم الخدمة التعلیمیة المقررة لكل ساعة معتمدة بقرار من مجلس الجامعة وبعد استطالع آراء یتم ت
ً اذا دعت الضرورة ذلك    .مجالس الكلیات ویمكن اعادة النظر في تقدیر قیمة الرسوم سنویا

 · وافق علیھا الجامعة مع یوقع الطالب علي تعھد بااللتزام بدفع رسوم الخدمة التعلیمیة التي تقترحھا الكلیة، وت
  .االلتزام بنفس الرسوم للطالب منذ التحاقة وحتي تخرجة

          :متطلبات الدراسة للحصول علي درجة البكالوریوس)12(مـادة 

 ·  تقسم متطلبات الدراسة الي اربعة اجزاء وكل جزء یشمل علي مجموعة ساعات معتمدة اجباریھ ومجموعة
  :وتبینھا الالئحة علي النحو التاليساعات معتمده اختیاریة 

   

  الساعات المعتمدة   اختیاریة  اجباریة   نوع المتطلـــب  التسلسل
   4   ـ   4   متطلبات الجامعـة    أوال
 ً  96 ـ 96 متطلبات الكلیــة ثانیا
 ً  48 16 32 متطلبات التخصص  ثالثا

 ً  2 ـ 2 تدریب میداني   رابعا
   150   16   134   المجموع

           :متطلبات الحصول علي درجة البكالوریوس )13(مـادة 

 · ساعة معتمدة طبقاً ) 150(للحصول علي درجة البكالوریوس في التربیة الریاضیة البد ان یجتاز الطالب عدد
   .2.00للمتطلبات التي تعرضھا ھذه الالئحة وبمتوسط نقاط ال یقل عن 

 ·  في مجال تخصصة، كما ھو موضح في ھذه الالئحة ویجوز ان یكون البحث یطلب من الطالب تقدیم بحث تطبیقي
التطبیقي مقسما علي فصلین دراسیین متتالین وال یتخرج الطالب اال بعد ان یستوفوا شروط النجاح في البحث 

  .التطبیقي
 · ات الریاضیة علي الطالب تأدیة التدریب المیداني لمدة اربع فصول دراسیة متتالیة في المدارس او الھیئ

ً عن فترة التدریب المیداني كل في تخصصة یعتمدة . والشبابیة ً وافیا ویقوم المشرف علي الطالب بتقدیم تقریرا
  .القسم المختص

 · علي الطالب حضور رحلة علمیة تنظمھا الكلیة مرتبطة بالتشعیب كل في مجالة.  
 · اجتیاز الطالب للرخصة الدولیة لقیادة الحاسب اآللي (ICDL)  معتمدة قبل التخرج  

 :المرشد االكادیمي )14(مـادة 

 ·  من بین اعضاء ھیئة التدریس یمكن  یعین مجلس القسم لكل طالب ً ً اكادیمیا او طالبھ عند التحاقة بالدراسة مرشدا
   .ان یستمر معة حتي نھایة الدراسة



 ·  اسباب وظروف اخري یراھا القسم المختصیمكن تغییر المرشد االكادیمي بناءا علي طلب مسبب من الطالب او.  
 ·  یلتزم المرشد االكادیمي بمتابعة اداء الطالب ومعاونتة في اختیار المقررات لكل فصل دراسي وان یطلب وضع

  .ساعة معتمدة 12الطالب تحت المالحظة لفصل دراسي واحد مع خفض عدد الساعات المسجل فیھا وبحد ادني 

 :التسجیل   شروط )15(مـادة 

 ·  ساعة معتمدة 19یمكن للطالب التسجیل في الفصل الدراسي األول او الثاني في مقررات تصل ساعاتھا الي .
ساعة  21األقصي الي    ویمكن زیادة الحد. ساعة معتمدة 16والحد االدني للساعات المعتمدة خالل الفصل الدراسي 

ساعة معتمدة في حالة  12ویخفض الحد االدني الي  في حالة ارتفاع المعدل التراكمي حتي الفصل الدراسي السابق
انخفاض المعدل عند وضع الطالب تحت المالحظة االكادیمیة ویمكن للطالب التسجیل في الفصل الصیفي في 

   .ساعات معتمدة 6ساعات معتمدة وبحد ادني  8مقررات ال تزید ساعاتھا عن 
 · ساعة معتمدة، وبحیث یستوفي شروط  19د اقصي یتقدم الطالب لتسجیل المقررات لكل فصل دراسي، وبح

التسجیل في كل مقرر وبعد استشارة المرشد االكادیمي وفي المواعید المحددة بتوقیتات التسجیل وقواعدة التي 
 ً ً اال بعد دفع رسوم الخدمة التعلیمیة المقررة . تصدرھا الكلیة سنویا وتنشر في دلیل الطالب وال یعتبر التسجیل نھائیا

  .فصل دراسيلكل 

 ·  اال اذا كان ھناك مكان ویدفع ً الطالب المتأخرین عن مواعید التسجیل ال یعد تسجیلة في المقررات الدراسیة نھائیا
  .رسوم تأخیر تسجیل باالضافة الي رسوم الخدمة التعلیمیة المقررة

 · ح في المقررات السابقةالیجوز للطالب التسجیل في مقررات لھا متطلبات سابقة قبل استیفاء شروط النجا.  
 ·  طالب علي االقل) 8(یجب اال یقل عدد الطالب في الفصل الدراسي الواحد في أي ریاضة جماعیة او فردیة عن. 

 :االضافة والتعدیل وااللغاء واالنسحاب   شروط )16(مـادة 

 ·  الدراسي األول والثاني یجوز للطالب اضافة مقرر او مقررین بحد اقصي حتي نھایة االسبوع الثاني من الفصل
وحتي نھایة االسبوع االول من الفصل الدراسي الصیفي بعد موافقة المرشد االكادیمي بما ال یتعدي الحد االقصي 

   .للساعات المعتمدة في الفصل الدراسي
 ·  یحق للطالب تغییر مقررات سجل فیھا باخري خالل اسبوعین من بدء الدراسة وال یسري ذلك علي الفصل

  .فيالصی
 ·  خالل ثمانیة اسابیع علي االكثر من بدایة الدراسة ) وال ترد لھ الرسوم(یحق للطالب االنسحاب من المقرر

للفصلین االول والثاني واربع اسابیع علي االكثر في الفصل الصیفي ویعتمد ذلك علي نسبة حضورة السابقة 
  .واالنتظام في الدراسة

 · من فصل دراسي لظروف المرض او بعذر تقبلة الكلیة علیھم التقدم بطلب  الطالب الذین یرغبون في االنسحاب
لشئون الطالب ویحصل علي موافقة علي االنسحاب ویقوم باعادة المقررات التي سجل فیھا في فصل دراسي الحق 

  .وال تدخل لھ ھذه المقررات في حساب المتوسط العام
 · بعد دفع رسوم الخدمة یحق للطالب اعاده التسجیل في أي مقرر رسب فیھ ً ا ویعید المقرر دراسة وامتحانا

  .التعلیمیة المقررة

 :تقدیرات مقررات متطلبات الدراسة) 17(مـادة 

 · تقدر نقاط كل مقرر دراسي علي النحو التالي:  

  

  

  



  

 التقدیر عدد النقاط التقدیر المكافي النسبة المئویة المناظرة
  واعلي% 95

 %95حتي اقل من    90%
 ممتاز

4.00  

3.70 

A+  

A 
ً  %90حتي اقل من    85%  +B 3.30 جید جدا
   B 3.00 %85حتي اقل من    80%
 - B 2.70 جید %80حتي اقل من    75%
 +C 2.30 %75حتي اقل من    70%
  C 2.00 مقبول %70حتي اقل من    65%
 -C 1.7 %65حتي اقل من    60%
متطلب ناجح بشرط اال یكون  %60حتي اقل من    55%

 لمقرر اخر
1.3 D- 

 D 1.0 %55حتي اقل من    50%
 F 0.0 راسب %50اقل من 

 :حساب متوسط النقاط) 18(مـادة 

 · في أي مقرر اال اذا حصل علي تقدیر ً    .علي االقل Dال یعتبر الطالب ناجحا
 · البد من نجاح الطالب بتقدیر-C  التسجیل في تلك المقرراتفي المقررات التي تعتبر متطلبات لمقررات تالیة قبل.  
 ·  علي االقل 2.00ال یحصل الطالب علي درجة البكالوریوس اال اذا حقق متوسط نقاط قدرة.  
 · تحسب نقاط كل مقرر علي انھا عدد ساعاتة المعتمدة مضروبة في نقاط كل ساعة.  
 ·  نقاط كل المقررات التي یحسب مجموع النقاط التي حصل علیھا الطالب في أي فصل دراسي علي انھا مجموع

  .درسھا في ھذا الفصل الدراسي
 ·  یحسب متوسط نقاط أي فصل دراسي علي انھ ناتج قسمة مجموع النقاط التي حصل علیھا الطالب في ھذا الفصل

  .مقسوماً علي مجموع الساعات المعتمدة لھذه المقررات

 ·  المقرر الذي یحصل فیة الطالب علي اقل منD متوسط النقاط وال یعتد بھ ضمن الساعات  یتم اعتبارة في
  .المعتمدة المقررة اال اذا اعاده ونجح فیة فتحسب االخیرة فقط

 ·  علي انھا ناتج قسمة مجموع كل نقاط ) بعد نجاحة في مجمل متطلبات التخرج(یحسب متوسط نقاط التخرج
علي مجموع الساعات ) او رسب فیھابغض النظر عن نتیجة االمتحان سواء نجح (المقررات التي درسھا الطالب 

  .المعتمدة لھذه المقررات

 :تقدیرات المقررات التي ال تحسب ضمن المتطلبات) 19(مـادة 

 ·  المقررات التي یسجل فیھا الطالب التي یطلب فیھا النجاح فقط او لم یكملھا بسبب قبلتھ الكلیة وال تدخل في حساب
   .لتالیةمتوسط النقاط ویرصد لھ احد التقدیرات ا

 التقدیر المدلول
 Satisfactory   S مرضي

  Unsatisfactory   U غیر مرضي
  Forced Withdraw  FW انسحاب اجباري

   Withdraw  W انسحاب
  Audit   AU مستمع
 Transfer T تحویل



  Fail   F راسب
 Incompleted I غیر مكتمل

  Pass   P ناجح

 Grade Points المعدل التراكمي للتقدیرات
Average GPA 

 :تعریف حالة الطالب او الطالبھ) 20(مـادة 

 ·  وال ) 4ـ  0) من متطلبات التخرج كلما اعتبر منتقال من مستوي الي مستوي اعلي منھم% 20كلما اكمل الطالب
ً من تعریف لموقع  الطالب یتطلب ذلك تحدید نوعیة او مستوي المقررات التي اكملھا الطالب ویعتبر ذلك نوعا

   .بالكلیة

 :المواظبة) 21(مـادة 

 ·  یكون استاذ المقرر ھو المسئول عن تقدیم نسبة الحضور والغیاب عن المحاضرات النظریة والجلسات العملیة
   .لكل مقرر دراسي وتسلیمھا الي ادارة شئون الطالب في نھایة كل فصل دراسي

 ·  من اجمالي الزمن المحدد لكل مقرر دراسي ویتولي % 10النسبة المسموح بھا لغیاب الطالب دون عذر مقبول
استاذ المقرر المسئول انذار الطالب واخطارة وكذلك اخطار ادارة شئون الطالب في حالة تجاوز ھذه النسبة لتوجیة 

  .االنذار االول تحریریاً علي عنوان ولي امر الطالب بواسطة مكتب شئون الطالب
 ·  یقوم استاذ المقرر بابالغ ادارة شئون الطالب بتوجیة % 20واقل من % 10عن اذا تغیب الطالب بنسبة تزید

  .االنذار التحریري الثاني واالخیر للطالب
 ·  في المقرر وكان غیاب % 25یقوم مدیر ادارة شئون الطالب بالكلیة بانذار الطالب عند تجاوز نسبة الغیاب

في  (F)ن مجلس الكلیة ویسجل للطالب تقدیر راسب الطالب بدون عذر مقبول للجنة شئون الطالب ویعتمد م
  .المقرر وتدخل نتیجة الرسوب في حساب المعدل الفصلي

 · في حالة طلب الطالب اضافة مقرر جدید تحتسب المواظبة بدایة من تاریخ االضافة.  

 :االمتحانات  الطالب وضوابط  اسلوب تقییم) 22(مـادة 

 · اعمال سنة ـ عملي ـ شفوي ـ امتحان نصف : ئحة وتوزیع درجات كل مقرر بینتوضح التفاصیل التالیة بھذه الال
الفصل ویعقد في االسبوع السابع من الفصل الرئیسي او االسبوع الرابع من الفصل الصیفي ویعقد االمتحان 

    .التحریري النھائي في الثالث اسابیع االخیرة من الفصل الدراسي
 · میع المقررات الدراسیة النظریة واختبارات عملیة في المواد العملیة من لجنة یتم اجراء اختبارات شفویة في ج

  .مشكلة من ثالثة اعضاء ھیئة تدریس
 ·  زمن االمتحان التحریري ساعتین للمقررات الدراسیة التي ساعتھا المعتمدة ساعتین اما المقررات الدراسیة

  .ساعات 3ا المخصص لھا اكثر من ساعتین معتمدتین یكون زمن امتحانھ
 ·  درجة 50والصغري  100النھایة العظمي لكل مقرر.   

 · تقدیر الدرجات للمواد التطبیقیة علي النحو التالي:   

 االمتحان التحریري  االمتحان العملي  %40اعمال السنة  المادة

 المادة التطبیقیة
االختبارات % 20

الدوریة القصیرة واالداء 
 العملي

االختبارات % 20
 منتصف الفصل الدراسي

من النھایة % 30
العظمي في نھایة الفصل 

 الدراسي

من النھایة % 30
العظمي في نھایة الفصل 

 الدراسي

 · تقدیر الدرجات للمواد النظریة علي النحو التالي:   



 االمتحان التحریري  االمتحان الشفوي %40اعمال السنة  المادة

االختبارات % 20 المادة النظریة
 الدوریة القصیرة 

الختبارات % 20
 منتصف الفصل الدراسي

من النھایة % 20
العظمي في نھایة الفصل 

 الدراسي

من النھایة % 40
العظمي في نھایة الفصل 

 الدراسي

 · تقدیر الدرجات في امتحان التدریب المیداني في كل فصل دراسي علي النحو التالي:   

 % 60االمتحان النھائي لكل فصل دراسي  %40السنة اعمال  المادة

للمشرف %  20 للمشرف الداخلي% 40 تدریب میداني
 الداخلي

للمشرف % 10
 للجنة االمتحان% 30 الخارجي

 · یتم امتحان التدریب المیداني بلجنة ثالثیة لجمیع الطالب علي ان یكون المشرف الداخلي ضمن اعضاء اللجنة.  
 ·  علي النحو التالي) البحث التطبیقي(في امتحان مشروع التخرج تقدیر الدرجات:   

 االمتحان التحریري ) شفوي(االمتحان النھائي  اعمال السنة  المادة
 من النھایة العظمي  % 40 من النھایة العظمي   % 20 من النھایة العظمي% 40 البحث التطبیقي

 · من الدرجة الكلیة % 50والتدریب المیداني حصول الطالب علي  یشترط النجاح في المقررات التطبیقیة والنظریة
   .في المقرر الواحد

 · ال تطبق أي قواعد للرافة او الرفع علي أي مقرر من المقررات التطبیقیة او النظریة او التدریب المیداني.  
 ·  ھ بدخول االمتحان من المحاضرات النظریة والعملیة لیسمح ل% 75البد ان یحضر الطالب نسبة ال تقل عن

  .النھائي المقرر
 ·  اذا حصل في مجموع درجات المقرر علي اقل من ً او لم یحضر االمتحان  (F) تقدیر% 50یعد الطالب راسبا

  .التحریري لحرمانة من الدخول او لم یحضر االمتحان ولم تقبل الكلیة عذرة
 ·  ً   .ویقییم مرة اخري بالكاملعند اعاده الطالب الي مقرر فانھ یعیده دراستاً وامتحانا
 · وتحسب لھ نقاط المقرر في جمیع المقررات التي درس فیھا المقرر.  
 ·  یجوز للمرشد االكادیمي طلب اعاده الطالب بعض المقررات التي نجح فیھا من قبل او اضافة مقررات جدیدة لھ

  .بغرض رفع متوسط النقاط لیحقق متطلبات التخرج

 :البرنامجالتحویل من ) 23(مـادة 

 ·  یجوز للطالب طلب التحویل الي البرامج محل ھذه الالئحة من البرامج التي تطرحھا كلیات اخري بنفس النظام
   .بشرط عدم نقل اكثر من ثلثي الساعات المعتمدة لمتطلبات التخرج وبعد موافقة مجلسي الكلیة

   

  :تغیب الطالب عن المحاضرات) 24(مادة 

 ·  من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضى أو قھرى یقبلھما عمید %) 25(من إذا غاب الطالب أكثر
، وعلیھ إعادة دراستھا إذا  (FA) (صفرا(الكلیة ، یحرم من التقدم لالمتحان النھائى وتعتبر نتیجتھ فى تلك المادة 

طالب الفصلى والتراكمي كانت إجباریة وفى جمیع األحوال تدخل نتیجة ذلك الرسوب فى حساب معدل عالمات ال
   .ألغراض اإلنذار والفصل من التخصص

 · من ساعات المقرة لمادة ما وكان ھذا الغیاب بسبب المرض أو لعذر قھري یقبلھ %) 25(إذا غاب الطالب أكثر من
ل قراره عمید الكلیة یعتبر منسحبا من تلك المادة، وتطبق علیھ أحكام االنسحاب، ویبلغ العمید مدیر القبول والتسجی



إزاء تلك المادة فى السجل االكادیمى للطالب، أما الطلبة الذین یمثلون الكلیة او  (W)(منسحب(بذلك، وتثبت مالحظة
  .(%25(الجامعة فى النشاطات الرسمیة فیسمح لھم بالتغیب بنسبة ال تتجاوز 

 :تغیب الطالب عن االمتحان النھائى) 25(ماده 

 ·  كل من یتغیب عن االمتحان النھائى، یعتبر راسبا فى تلك المادة ویعطى تقدیر راسب"F"  إال إذا قدم عذرا مقبوال
   .أیام من تاریخ عقد االمتحان 3إلى عمید الكلیة خالل 

 :العذر المقبول) 26(ماده 

 · مید الكلیة ویعتمده رئیس الجامعة العذر الطبى المعتمد من الطبیب المسئول فى الجامعة، ویقبلھ ع: العذر المقبول
   .والعذر القھري ھو العذر الذى یقبلھ عمید الكلیة ویعتمد من رئیس الجامعة أیضا

 :المعدل الفصلى وكیف یتم حسابھ) 27(مادة 

  : ھو معدل عالمات الطالب فى المواد التى درسھا لفصل دراسى معین ویحسب كما یلى 

 · (  مجموع )(مجموع الساعات المعتمدة÷ ) عدد النقاط × عتمدة حاصل ضرب الساعات الم.  
 ·  عالمة نجاح (وال تدخل العالمات التالیة فى حساب المعدل الفصلى أو المعدل التراكمىP عالمة الرسوب ،F – 

  .( Iـ عالمة غیر مكتمل  Wعالمة االنسحاب القھرى 

 :وكیف یتم حسابھ) GPA(للتقدیرات  المعدل التراكمى ) 28(ماده 

 · ویحسب المعدل التراكمى بنفس ) نجاحا أو رسوبا ) ھو معدل جمیع المواد التى درسھا الطالب من خطتھ الدراسیة
طریقة حساب المعدل الفصلي عدا أن الساعات المعتمدة للمادة المعادة تدخل مرة واحدة فى مجموع الساعات 

   .المعتمدة، ویؤخذ أعلى عالمة حصل علیھا الطالب فى ھذه المادة

 :وضع الطالب على قائمة اإلنذار) 29(مادة 

 ·  نقطة) 1.67(ینذر مدیر القبول والتسجیل كل طالب یحصل على معدل تراكمي یقل عن.   

 ·  على الطالب إزالة اإلنذار فى مدة أقصاھا فصالن دراسیان اعتیادیان الحقان للفصل الذي انذر فیھ، ویزیل الطالب
  .نقطة أو أكثر) 1.67(التراكمي إلى اإلنذار بان یرفع معدلھ 

 ·  یفصل الطالب من القسم العلمي التخصصي إذا لم یتمكن من إزالة اسمھ من قائمة اإلنذار، ویستثنى من ذلك كل
   .ساعة معتمدة بنجاح) 99(طالب أتم دراسة 

 ·  بالجامعة أو فى نھایة الفصل ال یوضع الطالب على قائمة اإلنذار في نھایة الفصل الدراسي األول اللتحاقھ
  . ویقوم المرشد األكادیمي بتنبیھھ إذا كان معدلھ متدنیا .الدراسي األول لتغییر تخصصھ

 · ال یدخل الفصل الصیفى ضمن الفصول التى یوضع فیھا الطالب على قائمة اإلنذار.  

 :المتطلب السابق ) 30(مادة 

  .من التسجیل للمادة التى یكون ھذا المتطلب السابق شرطا لھا المادة التي یجب على الطالب دراستھا، لیتمكن 

    

  :دراسة بعض المواد فى جامعة أخرى) 31(ماده 



ساعة معتمدة فى جامعة أخرى، معترف بھا، وتحسب لھم ) 36(یسمح الطالب بموافقة رئیس الجامعة دراسة ما ال یزید على 
   -:ھذه الساعات وفق الشروط التالیة 

 · ساعة معتمدة فى الجامعة وان ال تكون عدد الساعات ) 36(طالب قد أنھى دراسة ما ال یقل عن أن یكون ال
   .ساعة معتمدة بعد احتساب ھذه الساعات 36المتبقیة لتخرج الطالب تقل عن 

 · أن یكون طالبا منتظما فى دراستھ فى الجامعة األخرى .  
 · المطلوبة أن یحصل الطالب على موافقة قسمة على دراسة المواد .  
  أن یكون ناجحا فى ھذه الساعات ویسجل لھ تقدیر تحویل من جامعات أخرى(T).  

   

    

  :منح التفوق العلمى) 32(ماده 

  : تقدم الكلیة منحھ دراسیة للطالب او الطالبھ األول فى كل تخصص، وفى كل مستوى دراسى كل عام شریطھ أن

 ·  3.67(ال یقل معدلھ التراكمى العام عن).  
 ·  ساعة معتمدة على األقل فى جامعتھ فى فصلین دراسیین 30یكون قد انھى دراسة. 
 · ال تكون قد صدرت بحقھ أثناء ذلك العام عقوبة تأدیبیة من درجة إنذار فأكثر.  

 :تأجیل الدراسة اواالنقطاع عنھا) 33(ماده 

 ·  النموذج المقرر لذلك فى دائرة القبول إذا رغب الطالب بتأجیل دراستھ لفصل ما، فعلیھ ان یتقدم بطلب على
والتسجیل قبل انتھاء فترة االنسحاب واالضافة للفصل الذى یود تأجیل دراستھ فیھ، ویبت عمید الكلیة فى ھذا 

ویثبت للطالب فى . الطلب ویبلغ قراره إلى مدیر القبول والتسجیل، الذي یقوم بدوره بتبلیغ الجھات المعنیة بذلك
   .لذلك الفصل" مؤجل " الحظة سجلھ األكادیمي م

 · یجوز للطالب أن یؤجل دراستھ فى الجامعة لمدة ال تزید على أربعة فصول سواء كانت متصلة أو متقطعة.  
 ·  ال یسمح للطالب المستجد أو المنتقل إلى الجامعة بتأجیل دراستھ إال بعد انقضاء فصل دراسى كامل على التحاقھ

  .بالجامعة
 · ب إلى الكلیة بعد فترة التأجیل الممنوحة لھ، یلغى التحاقھ بالكلیة، ویجوز النظر فى إعادة قبولھ إذا لم یعد الطال

ویمكن للطالب أن یلتحق بالكلیة مرة أخرى ، ولكن مع بدایة فصل دراسى بعد استكمال إجراءات  .بناء على حالتھ
  .التسجیل العادیة الواجب إتباعھا

 ·  ألكثر من فصل دراسى واحد أن یواصل خطة الدراسة مع الدفعة الطالبیة التى على الطالب الذى اجل دراستھ
  .یلتحق بھا عند عودتھ إلى الجامعة

 ·  اذا انقطع الطالب عن الدراسة بحد اقصي فصلیین دراسیین والسباب قھریة توافق علیھا لجنة شئون الطالب
ب دراستة في الفصل الدراسي الرئیسي التالي ومجلس الكلیة یتاح للطالب فرصة اخري للتسجیل ویستأنف الطال

   .وتحتسب مدة االنقطاع من فرص التأجیل المتاح للطالب
 ·  بعد موافقة مجلس ً في حالة عدم موافقة اللجنة یلغي قید الطالب من الكلیة ویكون قرار لجنة شئون الطالب نافذا

   .الكلیة

 :اضافة اسم الطالب الى الئحة الشرف) 34(مادة 

 · یحصل فیھ على معدل فصلى ) عدا الفصل الصیفى(ضع اسم الطالب على لوحة شرف الجامعة فى اى فصل یو
ساعة معتمد لذلك ) 15(نقطة وأكثر، ویثبت ذلك في سجلھ األكادیمي، شریطة إال یقل عبؤة الدراسي عن ) 3.67(

  .الفصل



 ·  یحصل فیھ على معدل فصلى ) فىعدا الفصل الصی(یوضع اسم الطالب على لوحة شرف الكلیة فى اي فصل
ساعة ) 15(نقطة وأكثر فى ذلك الفصل ویثبت ذلك فى سجلھ االكادیمى، شریطھ إال یقل عبؤه الدراسى عن ) 3.50(

 .معتمد لذلك الفصل

   

  : الوضع تحت المالحظة األكادیمیة) 35(مادة 

  : بنفسھ فى الحاالت التالیة یوضع الطالب تحت المالحظة األكادیمیة، ویطلب منھ اتخاذ اآلراء الالزمھ

 ·  2.0إذا انخفض معدلھ التراكمى إلى اقل منم.  
 ·  1.0فأكثر، ولكن انخفض معدلھ فى الفصل الدراسى الحالى إلى اقل من  2.0إذا كان معدلھ التراكمى.   
 ·  دراسیین متتالیینفى فصلین  2.0فأكثر ولكن كان معدلھ فى الفصل الدراسى اقل من  2.0إذا كان معدلھ التراكمى. 

  

 ساعھ معتمدة على األكثر  12ویطلب من الطالب فى مثل ھذه الحاالت تخفیف عبئھ الدراسى إلى 

 ·  على األقل خالل ثالثة  2.0یجب على الطالب الذى یوضع تحت المالحظة األكادیمیة أن یرفع معدلھ التراكمى إلى
ویعتبر الفصل الدراسى الصیفى احد ھذه الفصول الدراسیة الثالثة إذا تم تسجیلھ لعبء . فصول دراسیة متتالیة

ذى یكمل فصلین من الفصول الدراسیة الثالثة إما الطالب ال. فى ھذا الفصل) ساعات معتمدة 6(دراسى كامل 
فیرسل لھ إنذار لتذكیره بالفصل الدراسى المتبقى، والذى یتعین علیھ فیھ تحقیق معدل  2.0والیزال معدلھ اقل من 

   .وإذا عجز الطالب عن الوفاء بھذا الشرط یطلب منھ االنسحاب رسمیا من الكلیة .2.0تراكمى مقداره 

 : یدالغاء الق) 36(مادة 

  :یلغي قید الطالب في الحاالت التالیة

 ·  بناء علي عرض لجنة شئون الطالب ) اربع فصول دراسیة متتالیة(اذا استنفذ الطالب اقصي مدة للمراقبة
   .وموافقة مجلس الكلیة

 · باذا ارتكب الطالب مخالفة مخلة بالتقالید الجامعیة ونظم الكلیة ویستحق ان تطبق علیة الئحة تأدیب الطال.  
 أي مخالفة اخري وردت في قانون تنظیم الجامعات. 

   

    

  :للمقررات  النظام الكودي )  37( مادة 

كود المقررات لمختلف التخصصات لمرحلة البكالوریوس والدبلوم ودرجتي الماجستیر والدكتوراه وفقاً لالقسام العلمیة والتي 
  .مھا كما یليتتبع كود الكلیة وكود القسم العلمي المختص وتبداء ارقا

  :رقم الكود لألقسام العلمیة. 1

   رقم الكود القسم
   01  .قسم المناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة

 02   .الریاضیة والترویح  قسم االدارة



 03   .قسم التدریب الریاضي وعلوم الحركة
   04  .قسم العلوم الحیویة والصحة الریاضیة

 05   .واالجتماعیة في التربیة الریاضیةالعلوم التربویة والنفسیة    قسم
 06   .قسم نظریات وتطبیقات االلعاب الریاضیة والعاب المضرب

 07   .قسم نظریات وتطبیقات مسابقات المیدان والمضمار
   08   .قسم نظریات وتطبیقات التمرینات والجمباز والعروض الریاضیة

 09 .قسم نظریات وتطبیقات الریاضات المائیة
 010  .نظریات وتطبیقات المنازالت والریاضات الفردیةقسم 

    

    

    

    

    

  :رقم الكود للشعبة. 2

   رقم الكود   الشعبة 
   01  شعبة الریاضة المدرسیة
 02 شعبة التدریب الریاضي
 03 شعبة االدارة الریاضیة

    

  :رقم الكود للمقررات. 3

   رقم الكود   الشعبة 
   101    تبدأ  مقررات مرحلة البكالوریوس

   301    تبدأ مقررات مرحلة الدبلوم
 501تبدأ  مقررات مرحلة الماجستیر
 701تبدأ  مقررات مرحلة الدكتوراة

  :توصیف االقسام للتشعیب)  38( مادة 

المدرسیة، شعبة توصیف االقسام العلمیة وفقا لنظام التشعیب حیث تتبع االقسام العلمیة الشعب الرئیسیة وھي شعبة الریاضة 
  :االدارة الریاضیة والترویح ، شعبة التدریب الریاضي وفقا لما یلي

   القسم  الشعبة
  .قسم المناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة  الریاضة المدرسیة
   .الریاضیة والترویح  قسم االدارة  االدارة الریاضیة 



  التدریب الریاضي

   .الحركةقسم التدریب الریاضي وعلوم 
   .قسم نظریات وتطبیقات االلعاب الریاضیة والعاب المضرب

   .قسم نظریات وتطبیقات مسابقات المیدان والمضمار
 .قسم نظریات وتطبیقات التمرینات والجمباز والعروض الریاضیة

 .قسم نظریات وتطبیقات الریاضات المائیة
 .الفردیةقسم نظریات وتطبیقات المنازالت والریاضات 

 .قسم العلوم الحیویة والصحة الریاضیة
   .العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة في التربیة الریاضیة   قسم

  :الدرجات العلمیة)  39( مادة 

ً علي طلب مجلس كلیة التربیة الریاضیة ببورسعید الدرجات العلمیة والدبلومات التالیة  یمنح مجلس جامعة بورسعید    :بناءأ

  :الدرجات العلمیة في التربیة الریاضیة   -

 ً    :درجة البكالوریوس في التربیة الریاضیة: اوأل

    :یحصل الطالب علي درجة البكالوریوس في التربیة الریاضیة في احدي الشعب التخصصیة التالیة

    درجة البكالریوس في التربیة الریاضیة شعبة تدریس التربیة الریاضیة. 1

    وس في التربیة الریاضیة شعبة التدریب الریاضي في التخصصات العملیة الواردة بالالئحةدرجة البكالری. 2

    درجة البكالریوس في التربیة الریاضیة شعبة االدارة الریاضیة والترویح. 3

  .ویوضح في شھادة التخرج نوع شعبة التخصص

 ً    :درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة: ثانیا

   :ة االماجستیر في التربیة الریاضیة في احدي التخصصات التالیةیحصل الطالب علي درج

  .درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة تخصص الریاضة المدرسیة -1

    .درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة تخصص االدارة الریاضیة والترویح -2

    .الحركة درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة تخصص التدریب الریاضي وعلوم -3

  .درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة تخصص العلوم الحیویة والصحة الریاضیة -4

   .درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة تخصص العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة للتربیة الریاضیة -5

    .ضیة والعاب المضربدرجة الماجستیر في التربیة الریاضیة تخصص نظریات وتطبیقات االلعاب الریا -6

   .درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة تخصص نظریات وتطبیقات المسابقات المیدان والمضمار -7



  .درجة الماجستیرفي التربیة الریاضیة تخصص نظریات وتطبیقات التمرینات والجمباز والعروض الریاضیة -8

   .بیقات الریاضات المائیةدرجة الماجستیر في التربیة الریاضیة تخصص نظریات وتط -9

   .درجة الماجستیر في التربیة الریاضیة تخصص نظریات وتطبیقات المنازالت والریاضات الفردیة -10

 ً    :درجة دكتوراه الفلسفة في التربیة الریاضیة: ثالثا

   :یحصل الطالب علي درجة دكتوراة الفلسفة في التربیة الریاضیة في احدي االتخصصات التالیة -

  .درجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة تخصص الریاضة المدرسیة. 1

   .درجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة تخصص االدارة الریاضیة والترویح. 2

   .درجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة تخصص التدریب الریاضي وعلوم الحركة. 3

  .یویة والصحة الریاضیةدرجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة تخصص العلوم الح. 4

   .درجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة تخصص العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة للتربیة الریاضیة. 5

   .درجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة تخصص نظریات وتطبیقات االلعاب الریاضیة والعاب المضرب. 6

    .نظریات وتطبیقات المسابقات المیدان والمضماردرجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة تخصص . 7

  .درجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة تخصص نظریات وتطبیقات التمرینات والجمباز والعروض الریاضیة. 8

    .درجة الدكتوراة في التربیة الریاضیة تخصص نظریات وتطبیقات الریاضات المائیة. 9

  .ة تخصص نظریات وتطبیقات المنازالت والریاضات الفردیةدرجة الدكتوراة في التربیة الریاضی. 10

 ً   :الدبلومات: رابعا

  :یحصل الطالب علي درجة الدبلوم في التربیة الریاضیة في التخصصات التالیة

    دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص الریاضة المدرسیة§ 

   . یاضيالریاضیة والترویح الر  دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص اإلدارة § 

  .دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص التسویق الریاضي§ 

    .دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص التدریب الریاضي وعلوم الحركة§ 

   .دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص اإلصابات الریاضیة والتأھیل الریاضي§ 

   ات الخاصة دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص اإلصابات والتأھیل لذوي االحتیاج§ 



    .دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص فسیولوجیا الریاضة§ 

    .دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص الصحة الریاضیة§ 

    .دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص علم النفس الریاضي§ 

   .دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص علم االجتماع الریاضي§ 

   االختبارات والمقاییس  دبلوم التربیة الریاضیة في تخصص§ 

  .دبلومات في التخصصات الریاضیة المختلفة التي تمنحھا األقسام العلمیة كل في مجال تخصصھ          §

ً للتطورات العلمیة والمھنیة وحاجة المجتمع  ولمجلس الكلیة وبموافقة مجلس الجامعة اقتراح برامج دراسیة جدیدة وفقا
  .ومواكبة سوق العمل
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 معتمدة تطبیقي نظري المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة كود المادة
  2 2 1 لغة انجلیزیة 102
  2 - 2 حقوق اإلنسان 103

    

  لمرحلة البكالوریوسالدراسیة   المقررات 
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  متطلبات الكلیة اإلجباریة

 معتمدة تطبیقي نظري   المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة كود المادة
مقدمة في البحث العلمي واإلحصاء في المجال  121
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2 - 2  

  2 - 2 )1(االختبارات والمقاییس في التربیة الریاضیة  122
  2 2 1 )1(كرة قدم  123
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 140   2   2 1 )2(ألعاب قوي  141
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  تابع المقررات الدراسیة لمرحلة البكالوریوس

  متطلبات الكلیة اإلجباریة
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 146   2   2 1 )2(جمباز  147
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 94 )بنات –بنین (   اجمالي الساعات المعتمده

 · البكالوریوس شعبة الریاضة المدرسیةالتخرج لنیل درجة   متطلبات:  

   

 الساعات المعتمدة اختیاریة اجباریة نوع المتطلـــب التسلسل
   4   ـ   4   متطلبات الجامعـة    أوال
 ً  96 ـ 96 متطلبات الكلیــة ثانیا
 ً  48 16 32 متطلبات تخصص شعبة الریاضة المدرسیة  ثالثا

 ً  2 ـ 2 تدریب میداني   رابعا
   150   16   134  ) بنات –بنین (المجموع 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

  مقررات شعبة الریاضة المدرسیة اإلجباریة

    

   المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة كود المقرر
 معتمدة تطبیقي  نظري

برامج الحاسب االلي وتطبیقاتة في المجال  154
  2 ـ 2 الریاضي
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مقدمة في البحث العلمي وإحصاء في المجال  157
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  مقررات شعبة الریاضة المدرسیة االختیاریة

 معتمدة تطبیقي نظري   المتطلب السابق عدد الساعات المادةاسم  كود المقرر

170 
  اختیاري طرق تدریس األلعاب الریاضیة

 )العاب مضرب سلة، ید ، قدم، طائرة، (
2 4 4 123 ،124 ،125 ،

126،127،128 

171 

  اختیاري طرق تدریس المنازالت والریاضات الفردیة

بنین ) (أثقالجودو، كاراتیة، مبارزة ، تایكندو، رفع (
 )مالكمة، مصارعة بنین فقط) ( وبنات

2 4 4   129 ،131 ،132 ،
133 ،134 ،135 

 147، 144   4 4 2تطبیقات تخصصیة في تدریس التمرینات والعروض  172



 الریاضیة والجمباز 
 بنات152 4 4 2 )بنات فقط(تطبیقات تخصصیة في تدریس التعبیر الحركي  بنات 173
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 بنات153 4 4 2 )بنات فقط(اختیاري طرق تدریس الجمباز االیقاعي  بنات 175
 142   4 4 2 تطبیقات تخصصیة في تدریس مسابقات المیدان والمضار 176
 139   4 4 2 تطبیقات تخصصیة في تدریس الریاضات المائیة 177

 16 )بنات –بنین (االختیاریة    الساعات المعتمدهاجمالي 

 ساعات معتمدة) 4(بواقع ) سلة، قدم، طائرة، ید(من بین األلعاب اآلتیة    یتم اختیار لعبة جماعیة یدرسھا الطالب  
 المالكمة (ساعات معتمدة عدا ) 4(بواقع    یتم اختیار ریاضة واحدة من المنازالت والریاضات الفردیة یدرسھا الطالب

 .(والمصارعة بنین فقط
  یدرسھا ) التمرینات والعروض الریاضیة، الجمباز(یتم اختیار واحدة من احدي التطبیقات التخصصیة في تدریس

 ساعات معتمدة ) 4(بواقع   الطالب
  4(تدرسھا الطالبھ بواقع ) بنات فقط(یتم اختیار واحدة من احدي التطبیقات التخصصیة في تدریس التعبیر الحركي (

 ساعات معتمدة 
  4(تدرسھا الطالبھ بواقع ) بنات فقط(یتم اختیار واحدة من احدي التطبیقات التخصصیة في تدریس االیقاع الحركي (

 .ساعات معتمدة
  4(تدرسھا الطالبھ بواقع ) بنات فقط(احدي التطبیقات التخصصیة في تدریس الجمباز االیقاعيیتم اختیار واحدة من (

 .ساعات معتمدة
  یتم اختیار تطبیقات تخصصیة في تدریس مسابقات المیدان والمضمار أو تطبیقات تخصصیة في تدریس الریاضات

 .ساعات معتمدة) 4(المائیة یدرسھا الطالب بواقع 

   

 · التخرج لنیل درجة البكالوریوس شعبة التدریب الریاضي  متطلبات:  

 الساعات المعتمدة اختیاریة اجباریة نوع المتطلـــب التسلسل
   4   ـ   4   متطلبات الجامعـة    أوال
 ً  96 ـ 96 متطلبات الكلیــة ثانیا
 ً  48 16 32 متطلبات تخصص شعبة التدریب الریاضي ثالثا

 ً  2 ـ 2 تدریب میداني   رابعا
   150   16   134   )بنات –بنین (المجموع 

   

  اإلجباریة مقررات شعبة التدریب الریاضي 

    

 معتمدة تطبیقي نظري المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة كود المقرر
  2 ـ 2 برامج الحاسب االلي وتطبیقاتة في المجال الریاضي 178
  2 ـ 2 الریاضي تطبیقات وقراءات للغة االجنبیة في المجال 179
 112 2 ـ 2 علم تدریب ریاضي 180



 114   2 ـ 2 المیكانیكا الحیویة 181
    2 ـ 2 تخطیط برامج التدریب الریاضي 182
  116،  115   2 2 1 )2(فسیولوجیا الریاضة  183
 121   2 ـ 2 )2(بحث علمي وإحصاء في المجال الریاضي  184
 119   2 ـ 2 الریاضيسیكولوجیة التدریب والمنافسات  185
 122   2 2 1 )2(االختبارات والمقاییس في التربیة الریاضة  186
    2 ـ 2 اإلصابات واإلسعافات األولیة 187
    2 ـ 2 التدلیك الریاضي 188
    2 ـ 2 التغذیة للریاضیین 189
  2 ـ 2 تدریب اللیاقة البدنیة الخاصة 190
 110 2 ـ 2 مدخل في الترویح وأوقات الفراغ 191
  2 ـ 2 بحث تطبیقي 192
    2 4 ـ التدریب المیداني 193

 32 )بنات –بنین ( االجباریة    اجمالي الساعات المعتمده

    

  مقررات شعبة التدریب الریاضي االختیاریة

 معتمدة تطبیقي نظري المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة كود المقرر

التخصص في أحدي األلعاب اختیاري تدریب ریاضة  194
، 125، 124، 123 6 6 3 .الجماعیة او العاب المضرب

126 ،127 ،128 

195 
) خطط اللعب(فن قیادة المباریات والمنافسات 

لریاضة التخصص في االلعاب الجماعیة او العاب 
 المضرب

 194 2 ـ 2

196 

اختیاري تدریب ریاضة التخصص في أحدي 
المنازالت او الریاضات الفردیة أو الریاضات المائیة 

او مسابقات المیدان ) بالیة مائي بنات فقط(او 
  . والمضمار او تمرینات وجمباز

 )بنات فقط(الجمباز االیقاعي او االیقاع الحركي 

3 6 6 

129 ،130،131 ،
132 ،133 ،134 ،
135 ،139،142 ،
147 ،152 ،163 

197 

) خطط اللعب(فن قیادة المباریات والمنافسات 
  لریاضة التخصص

في المنازالت الریاضیة اوالریاضات الفردیة 
) بالیة مائي بنات فقط(أوالریاضات المائیة او 

  .اومسابقات المیدان والمضمار او تمرینات وجمباز

 )بنات فقط(او الجمباز االیقاعي او االیقاع الحركي 

 196 2 ـ 2

 16 )بنات –بنین ( االختیاریة    اجمالي الساعات المعتمده

    



  6(بواقع ) سلة، قدم، طائرة، ید، ھوكي)یتم اختیار احدي األلعاب الجماعیة یدرسھا الطالب من بین األلعاب اآلتیة (
لریاضة التخصص في ) خطط اللعب(ساعة معتمدة لدراسة فن قیادة المباریات  (2(ساعات معتمدة باالضافة الي عدد 

  .االلعاب الجماعیة اوالعاب المضرب
 أو   ) بالیة مائي بنات فقط(أو الریاضات المائیة او   یتم اختیار ریاضة واحدة من المنازالت أو الریاضات الفردیة

ھا یدرس (بنات فقط(مسابقات المیدان والمضمار او التمرینات والجمباز او الجمباز االیقاعي او االیقاع الحركي 
خطط (ساعة معتمدة لدراسة فن قیادة المباریات  (2(ساعات معتمدة باالضافة الي عدد ) 6(بواقع   الطالب او الطالبة 

بالیة مائي بنات (لریاضة التخصص في المنازالت الریاضیة اوالریاضات الفردیة أوالریاضات المائیة او ) اللعب
 .اومسابقات المیدان والمضمار) فقط

 لعبة فردیة واخري جماعیة من االقسام المختلفة  ن یختار الطالبالتاكید علي ا. 

   

    

    

 · التخرج لنیل درجة البكالوریوس شعبة اإلدارة الریاضیة  متطلبات:  

   

  الساعات المعتمدة   اختیاریة  اجباریة   نوع المتطلـــب  التسلسل
   4   ـ   4   متطلبات الجامعـة    أوال
 ً  96 ـ 96 متطلبات الكلیــة ثانیا
 ً  48 16 32 متطلبات تخصص شعبة اإلدارة الریاضیة ثالثا

 ً  2 ـ 2 تدریب میداني   رابعا
   150   16   134 )بنات –بنین (المجموع 

  اإلجباریة  مقررات شعبة االدراة الریاضیة 

    

 معتمدة تطبیقي نظري المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة كود المقرر
  2 ـ 2 االلي وتطبیقاتة في المجال الریاضيبرامج الحاسب  198
  2 ـ 2 تطبیقات وقراءات للغة االجنبیة في المجال الریاضي 199
 111 2 ـ 2 األسس العلمیة لإلدارة الریاضیة 200
 121   2 ـ 2 )2(البحث العلمي واإلحصاء  201
    2 ـ 2 التغذیة للریاضیین 202
 120   1 ـ 2 )2(علم االجتماع الریاضي  203
 119   2 ـ 2 سیكولوجیة القیادة الریاضیة 204
    2 ـ 2 االعالم الریاضي 205
    2 ـ 2 التشریعات والقوانین الریاضیة 206
    1 ـ 2 اإلصابات واإلسعافات األولیة 207
    2 ـ 2 مدخل في التسویق الریاضي 208



    2 ـ 2 البرامج الترویحیة بالمؤسسات التربویة 209
  2 ـ 2 الریاضة في العالقات العامة والدولیةدور  210
  2 ـ 2 تمرینات الفئات الخاصة 211
  2 ـ 2 التقویم في مجال اإلدارة الریاضیة 212
  2 ـ 2 بحث تطبیقي 213
    2 4 ـ تدریب المیداني 214

 32 )بنات –بنین ( االجباریة    اجمالي الساعات المعتمده

    

    

  الریاضیة االختیاریةمقررات شعبة اإلدارة 

    

 معتمدة تطبیقي نظري المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة كود المقرر

215 
  اختیاري تنظیم وإدارة األلعاب الریاضیة

 )سلة، قدم، طائرة، ید، ھوكي(
2 4 4 123 ،124 ،125 ،

126 ،127 

216 

  اختیاري تنظیم وإدارة المنازالت والریاضات الفردیة

أو االیقاع    او البالیة المائي   جمباز االیقاعي(او 
 )الحركي بنات فقط

2 4 4   

129 ،131،130 ،
132،133 ،134 ،
147،139 ،152،153 ،

147 

217 
  األلعاب الریاضیة  تطبیقات ترویحیة في احدي

 )سلة، قدم، طائرة، ید، ھوكي(
2 4 4   123 ،124 ،125 ،

126 ،127 

218 

والمنازالت   الریاضات   تطبیقات ترویحیة في احدي
  الفردیة

أو االیقاع    او البالیة المائي   جمباز االیقاعي(او 
 )الحركي بنات فقط

2 4 4   

129 ،131،130 ،
132،133 ،134 ،
147،139 ،152،153 ،

147 

 16 )بنات –بنین ( االختیاریة    اجمالي الساعات المعتمده

    

  سلة، قدم، طائرة، ید، (یدرسھا الطالب من بین األلعاب اآلتیة   الریاضیةیتم اختیار تنظیم وإدارة احدي األلعاب
  ساعات معتمدة) 4(بواقع ) ھوكي

 أو ) البالیة المائي بنات فقط(یتم اختیار تنظیم وإدارة واحدة من المنازالت والریاضات الفردیة أو الریاضات المائیة او
یدرسھا   (االیقاع الحركي اوالجمباز االیقاعي بنات فقط(او مسابقات المیدان والمضمار أو التمرینات والجمباز 

 .ساعات معتمدة) 4(بواقع   الطالب
 4(یدرسھا الطالب بواقع    )سلة، قدم، طائرة، ید، ھوكي(  یتم اختیار تطبیقات ترویحیة في احدي األلعاب الریاضیة (

 .ساعات معتمدة



 البالیة المائي بنات (ریاضات الفردیة أو الریاضات المائیة اویتم اختیار تطبیقات ترویحیة في احدي المنازالت وال
 (4(یدرسھا الطالب بواقع ) االیقاع الحركي بنات فقط(أو مسابقات المیدان والمضمار أو التمرینات والجمباز ) فقط

 .ساعات معتمدة

 


