نموذج رقم ((15
تقرير عن برنامج دراسي
للعام الدراسي 2018/2017
جامعه /اكاديميه  :االسكندرية
كلية  :التربية الرياضية بنين
قسم  :التدريب الرياضى
أ – معلومات أساسية
-1اسم البرنامج :
-2التخصص :
-3عدد السنوات الدراسية :
 -4عدد الساعات المعتمدة /عدد المقررات:
-5أسس تشكيل لجان الممتحنين
-6نظام الممتحنين الخارجيين :
ب – معلومات متخصصة

الرياضة المدرسية
الرياضة الدرسية
4
نظرى (  ) 109عملى ( ) 132
وفقا للوائح الجامعة
متاح (√ ) غير متاح ( )

7إحصائيات :عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :معدل النجاح في البرنامج (: )%اتجاه االلتحاق بالبرنامج ( منسوبة إلياألعداد الملتحقة خالل آخر 3سنوات) :
نتائج االمتحان النهائي :-توزيع تقديرات النجاح ) : ( %

165
%100
متزايد
متناقص
عدد () 165
 %0امتياز
31.52%جيد

ثابت√
) )%82.8
%5.45جيد جدا
مقبول % 35.15

 -8المعايير األكاديمية :
المعاييراألكاديميةالمرجعية:

المعاااايير ادكاديمياااة المتبنااااة لخريجاااى التربياااة الرياضاااية لبرناااامج
الرياضة المدرسية
ملحوظااة تاام تبنااى المعااايير العامااة ل لفرقااة ادىلااى ىالةانيااة ىالةالةااة
ىالخاصة لتخصص رابعة (برنامج الرياضة المدرسية)
ب – معلومات متخصصة:
بعد إتمام البرنامج بنجاح يصبح الخريج قادرا على أن:
 -1يفهم دور التربية الرياضية :التربوي والنفسي واالجتماعي

وأهميته في بناء المجتمع.
 -2يطبق معارف ومعلومات العلوم األساسية والعلوم المرتبطة
بالمجال الرياضي.
 -3يؤدى مهارات األنشطة الرياضية ،وتطبيق اشتراطات األمن
والسالمة الصحية في بيئة الممارسة الرياضية.
 -4تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية.
 -5يستخدم تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في دعم
وتحسين بيئة الممارسة الرياضية وإتقان المهارات اللغوية
الضرورية للتعامل معها ،لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية
في المجال الرياضي.
 -6يستخدم مهارات االتصال الفعال التي تسهم في فهم احتياجات
المجموعات المستهدفة لتعزيزها وتطويرها والتعامل مع
مختلف الثقافات.
 -7يطلع ويتبع المنهج العلمي لحل المشكالت ،ومتابعة الجديد في
المجال الرياضي والتعلم المستمر.
 -8يفهم الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلي
والدولي.
 -9يمارس الفكر المبدع الخالق.
 -10يطبق آداب وأخالقيات المهنة ،والفهم التطبيقي للمواطنة.
 -11يوصل المعلومات و المعارف و المهارات الرياضية
للتالميذ في المراحل الدراسية المختلفة.
 -12يبتكر والمالحظة الدقيقة والتخطيط والنقد والمقارنة في
دروس وأنشطة التربية الرياضية بالمدرسة.
 -13يهئ بيئة آمنة و صحية للمتعلمين لضمان فاعلية التعلم.
 -14يطبق وسائل التقييم المختلفة ،لمتابعة و تطوير برنامج
الرياضة المدرسية ،والتأكد من تحقيق أهدافه.
 -15يتفاعل وينشط إيجابيا"مع بيئة المجتمع المحيطة بالعمل.
 -16يعرف دور التربية البدنية واألنشطة الحركية والرياضية
في إرساء وترسيخ التقاليد واألعراف االجتماعية.
-المعلومات والمفاهيم:

يجب ان يكون الخريج قادرا على ان :

المهارات الذهنية:

أ 1-يعرررا األسررس التربويررة للتربيررة البدنيررة والرياضررية والترويحيررة
من منظور تاريخى وإجتماعى وفلسفى.
أ 2-يعررررا المبرررادىس واألسرررس الميكانيكيرررة والتشرررريحية والصرررحية
والفسررريولوجية والنفسرررية والتربويرررة المرتبطرررة برررالفرد عامرررة والفررررد
الرياضى خاصة.
أ 3-يحررردد الجوانررري الفنيرررة والبدنيرررة والقانونيرررة لمختلرررا الرياضرررات
الفردية والجماعية .
أ 4-يررركر المعررارا النظريررة المرتبطررة بررانواا الرياضررات الفرديررة
والجماعية .
أ 5-يوضرح مبررادو واسررس البحررم العلمررى والعلرروم المرتبطررة بصررفة
عامة وواقع الرياضة المدرسية بصفة خاصة
أ 6-يرررركر المصرررطلحات العلميرررة واللاويرررة المناسررربة فرررى مجررراالت
األنشطة الرياضية المختلفة .
أ 7-يشرررح مفهرروم المررنهج ومكوناتررو وأسررس بنائررو وررررق ترردريس
المهرررارات الحركيرررة والنشرررار الرررداخلى والخرررارجى بررردرل التربيرررة
الرياضية .
أ 8-يناقش المبادىس و السياسات الالزمة لتحقيق عملية تعليمية فعالة
فى درل التربية الرياضية .
أ 9-يشرررح مبررادو و ررررق الترردريس و القواعررد القانونيررة للرياضررات
المختلفة .
أ 10-يعرررررا أسررررس ومبرررررادىس النمررررو والتطورالبرررردنى والحركرررررى
ومواصفات القوام الجيد والشرور الصحية للاراس الرياضى.
أ 11-يحرردد تقررويم الجوانرري المختلفررة لر داس الرياضررى لشنشررطة فررى
المراحل السنية المختلفة .
أ 12-يفهررم الررنظم الخاصررة (بالتوجبررو واالردرراد التربرروى )والقواعررد
الخاصرررة برررادارة وتنظررريم المسرررابقات الرياضرررية واالنشرررطة الكشرررفية
والترويحية .
يجب ان يكون الخريج قادرا على ان :
ب 1-يفاضل بين أساليي التعليم /التعلم والتقويم إلختيار أنسبها
ويصنفها ويربط بينها .
ب 2-يحلل المهارات الرياضية الفردية والجماعية فى ضوس
الجواني الحيوية وأسس الحركة الرياضية
ب 3-يحدد المعوقات ويتوقع التحديات التى تواجو بيئة الممارسة
الرياضية ويختار األنسي من البدائل لحلها.
ب 4-يربط بين المعارا والمعلومات الفلسفية والنفسية واالجتماعية
والصحية والفسيولوجية فى مجال التدريس

ب 5-يخطط لتوفير بيئرة الرتعلم المناسربة والمبنيرة علرى فهرم الطالري
والمهام التعليمية.
ب 6-يفاضل بين ررق واساليي التدريس لمقابلة الفروق الفردية برين
المتعلمين .
ب 7-يحلل األداس المهاري للرياضات الفردية و الجماعية..
ب 8-يحدد الطرق المناسبة لجمع البيانات و تحليل نتائج التقويم
لمكونات المنظومة التعليمية .
-المهارات المهنية:

يجب ان يكون الخريج قادرا على ان:

ت 1-يؤدى المهارات الحركية األساسية لألنشطة الرياضية
المختلفة ويربط بينها فى صورة مركبة.
ت 2-يصمم وينفذ البرامج التعليمية المناسبة ألحتياجات
المتعلمين.

ت 3-يطبق إجراءات األمن والسالمة القانونية الصحيحة فى
بيئة الممارسة الرياضية.
ت 4-يوظف نتائج البحوث العلمية فى تطوير العملية التعليمية
للرياضة المدرسية.

ت 5-يؤدى النماذج التطبيقية لمهارات الرياضات المقدمة.
ت 6-يصمم األنشطة التعليمية المتنوعة التي تحقق اشتراك
التالميذ في التنفيذ والتقويم.

ت 7-يستخدم الخطوات التعليمية المتدرجة فى الخبرات
التعليمية وفقا إلحتياجات التالميذ وقدراتهم.

ت 8-يطبق أسلوب التقويم المناسب واستخدام أدواته.
ت 9-يشارك اإلدارة المدرسية فى تحديد وتحقيق رسالة المدرسة
وأهدافها.
ت 10-يصمم بيئة التعلم لتحسين وتطوير العملية التعليمية.

ت 11-يوظف الخدمات و الموارد المتاحة لتلبية االحتياجات
التعليمية المتنوعة.

ت 12-يكتشف التالميذ المتفوقين رياضيا ،ويضع أنشطة
خاصة تنمي تفوقهم.
ت 13-يكتشف حاالت التأخر الرياضي واإلعاقة البدنية،
وتعديل النشاط بما يناسبها.

ت 14-يصمم الوسائل التعليمية المناسبة لألنشطة التعليمية
المقدمة.

-المهارات العامو:

يجب ان يكون الخريج قادرا على ان:

ث -1-يدير الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد.
ث -2-يستخدم وسائل مهارات االتصال الفعال ،والقدرة على
العمل الجماعي لتفعيل العمليات المرتبطة بالمجال الرياضي.

ث -3-يستخدم الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد
البيانات باستخدام الحاسب اآللي.

ث -4-يكتب التقارير و المذكرات وعرضها باستخدام وسائل
االتصال والتكنولوجيا الحديثة.

ث -5-يشارك بفاعلية في التجمعات المهنية للتربية البدنية
المحلية والقومية و في المجال التربوي األوسع.

ث -6-يمارس التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال
الرياضي وفي الحياة بصفة عامة.

ث -7-يقود األفراد لتحقيق األهداف المنشودة.
ررق دعم الطالب (ذوي القدرات المحدودة
والمتميزين ) :
معايير القيال المرجعيةللبرنامج :

ث -8-يلم بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة
من خالل اعطائهم محضارات تعويضية عن فترة غيابهم فى
المنتخبات القومية
 - 3المعايير األكاديمية للبرنامج:
أوال  :المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج التربية
الرياضية:

. ١المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية:

يجب أن يكون الخريج قاد ار على:

 . ١.١فهم دور التربية الرياضية :التربوي والنفسي واالجتماعي

وأهميته في بناء المجتمع.

 . ٢.١تطبيق معارف ومعلومات العلوم األساسية والعلوم المرتبطة

بالمجال الرياضي.
 . ٣.١أداء مهارات األنشطة الرياضية ،وتطبيق اشتراطات األمن
والسالمة الصحية في بيئة الممارسة الرياضية.

 . ٤.١تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية.
 . ٥.١استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في دعم

وتحسين بيئة الممارسة الرياضية وإتقان المهارات اللغوية الضرورية

للتعامل معها ،لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية في المجال
الرياضي.
 . ٦.١استخدام مهارات االتصال الفعال التي تسهم في فهم

احتياجاتالمجموعات المستهدفة لتعزيزها وتطويرها والتعامل مع

مختلف الثقافات.
 . ٧.١االطالع و اتباع المنهج العلمي لحل المشكالت ،ومتابعة
الجديد في المجال الرياضي والتعلم المستمر.

 . ٨.١فهم الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلي
والدولي.

 . ٩.١ممارسة الفكر المبدع الخالق.

 . ١٠.١تطبيق آداب وأخالقيات المهنة ،والفهم التطبيقي للمواطنة.
. ٢المعرفة و الفهم:

لكل من:
يجب أن يكون الخريج قادرا على المعرفة والفهم ٍ

 . ١.٢المعارف األساسية التاريخية والفلسفية والتربوية واالجتماعية

والنفسية للتربية الرياضية.
 . ٢.٢المعارف األساسية المرتبطة بالجوانب الحيوية (التشريح وعلم
وظائف األعضاء وعلم األحياء) والصحية المرتبطة بالتربية

الرياضية.

 . ٣.٢مبادئ و أسس الحركة الرياضية.
 . ٤.٢المعارف النظرية المرتبطة بأنواع الرياضات الفردية

والجماعية.

 . ٥.٢أسس البحث العلمي ،وطرق القياس والتقويم في التربية

الرياضية.

 . ٦.٢المصطلحات العلمية واللغوية المناسبة في مجاالت األنشطة

الرياضية المختلفة.
. 3المهارات الذهنية:
 .3 . ١يفاضل بين أساليب التعليم والتقويم الختيار أنسبها لألنشطة
الرياضية المختلفة.

.3 . ٢يحلل مهارات الرياضات الفردية والجماعية في ضوء الجوانب
الحيوية و أسس الحركة الرياضية.
.3 . ٣يحدد المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه بيئة الممارسة
الرياضية ويختار األنسب بين البدائل لحلها.

. 4المهارات العملية والمهنية:

يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:
.4 . ١يؤدي النماذج التطبيقية للمهارات الحركية في مختلف أنواع
الرياضات األساسية.

.4 . ٢يصمم و ينفذ البرامج والوحدات المناسبة الحتياجات

المستفيدين في المجال الرياضي.
.4 . ٣يطبق إجراءات األمن والسالمة القانونية والصحية في بيئة

الممارسة الرياضية.
.4 . ٤يتبنى نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها في تطوير المجال
الرياضي.
. ٥المهارات المنقولة و العامة:

يجب أن يكون الخريج قادرا على:

 . ١.٥إدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد.
 . ٢.٥استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال ،والقدرة على العمل
الجماعي لتفعيل العمليات المرتبطة بالمجال الرياضي

 . ٣.٥استخدام الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيانات
باستخدام الحاسب اآللي.
 . ٤.٥كتابة التقارير و المذكرات وعرضها باستخدام وسائل االتصال

والتكنولوجيا الحديثة.

 . ٥.٥المشاركة الفعالة في التجمعات المهنية للتربية البدنية المحلية

والقومية و في المجال التربوي األوسع.

 . ٦.٥ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي

وفي الحياة بصفة عامة.

 . ٧.٥قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة.
 . ٨.٥اإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة.
ثانيا  :المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج برنامج طرق

تدريس التربية الرياضية:

مواصفات خريج برنامج طرق تدريس التربية الرياضية:
إلى جان ب المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية يجب أن

يكون خريج برنامج طرق تدريس التربية الرياضية قادرا على:

 . ١.١توصيل المعلومات و المعارف و المهارات الرياضية للتالميذ
في المراحل الدراسية المختلفة.

 . ٢.١االبتكار والمالحظة الدقيقة والتخطيط والنقد والمقارنة في
دروس وأنشطة التربية الرياضية بالمدرسة.
 . ٣.١خلق بيئة آمنة و صحية للمتعلمين لضمان فاعلية التعلم.
 . ٤.١تطبيق وسائل التقييم المختلفة ،لمتابعة و تطوير برنامج
الرياضة المدرسية ،والتأكد من تحقيق أهدافه.
 . ٥.١التفاعل النشط واإليجابي مع بيئة المجتمع المحيط بالعمل.
 . ٦.١معرفة دور التربية البدنية واألنشطة الحركية والرياضية في
إرساء وترسيخ التقاليد واألعراف االجتماعية.
. ٢المعرفة والفهم:
إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة التى يجب أن يكتسبها خريج

كليات التربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج طرق تدريس
التربية الرياضية مكتسبا المعارف والمفاهيم التالية:
 . ١.٢أسس بناء مناهج التربية الرياضية بصورة تمكنه من تحديد
األهداف و تصميم األنشطة التعليمية لبنية الدرس ومحتواه.

 . ٢.٢المبادىء و السياسات الالزمة للعملية التعليمية الفعالة.
 . ٣.٢مبادئ و طرق التدريس و القواعد القانونية للرياضات

المختلفة.

 . ٤.٢مكونات اللياقة (الصحية -الحركية البدنية) للمراحل التعليمية
المختلفة.
 . ٥.٢أساليب التقويم المختلفة بوصفها كمدخل لتحسين التعليم

وتعزيز

التطور البدني والمعرفي واإلجتماعي واالنفعالي للتالميذ في المراحل
السنية المختلفة.

 . ٦.٢أسس إدارة وتنظيم المسابقات والمهرجانات الرياضية

المدرسية.

. 3المهارات الذهنية:
إلى جانب المهارا ت الذهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج

كليات التربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج طرق تدريس
التربية الرياضية قادرا على:
 . 3.1الربط والتكامل بين فروع أنشطة التربية الرياضية ،وبينها وبين
العلوم األخرى.

 . 3.2أن يخطط لتوفير فرص التعليم و الممارسة المناسبة ،والمبنية
على فهم الطالب والبيئة والمهام التعليمية.
.3 . ٣أن يكتشف االختالفات الفردية في تلقي المعرفة ويضع
التعليمات واالرشادات المناسبة لتقابل هذه االختالفات.

 . 3.4أن يحلل األداء المهاري للرياضات الفردية و الجماعية.
 . 4.5أن يحلل نتائج التقييم ألهداف الدرس لزيادة فاعلية العملية
التعليمية.

. 4المهارات العملية و المهنية:
إلى جانب المهارات العملية والمهنية العامة التي يجب ان يكتسبها

خريج كليات التربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج طرق
تدريس التربية الرياضية قادرا على:
 . 4.1أداء النماذج التطبيقية لمهارات الرياضات المقدمة.
 . 4.2تصميم األنشطة التعليمية التي تحقق اشتراك التالميذ في
التنفيذ والتقويم.

 . ٣.4تخطيط وتنفيذ المهارات التعليمية المالئمة للفروق الفردية بين
التالميذ.
.4 . ٤تطبيق أسلوب التقويم المناسب واستخدام أدواته.

 . 4.4االشتراك مع إدارة المدرسة في التخطيط وفقا لرسالة وأهداف
المدرسة.

 . 4.5قيادة بيئة التعلم لتحسين وتطوير العملية التعليمية.
 . 4.6االستخدام الفعال للخدمات و الموارد المتاحة لتلبية
االحتياجات التعليمية المتنوعة.

 . 4.7اكتشاف التالميذ المتفوقين رياضيا ،ووضع أنشطة خاصة
تنمي تفوقهم.
 . 4.8اكتشاف حاالت التأخر الرياضي واإلعاقة البدنية ،وتعديل
النشاط بما يناسبها.

 . 4.9تصميم الوسائل التعليمية المناسبة لألنشطة التعليمية المقدمة.
. ٥المهارات المنقولة و العامة:

يجب أن يكون خريج برنامج الرياضة المدرسية قادرا على:

 . ١.٥إدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد.

 . ٢.٥استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال ،والقدرة على العمل
الجماعي لتفعيل العمليات المرتبطة بالمجال الرياضي

 . ٣.٥استخدام الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيانات
باستخدام الحاسب اآللي.

 . ٤.٥كتابة التقارير و المذكرات وعرضها باستخدام وسائل االتصال

والتكنولوجيا الحديثة.
 . ٥.٥المشاركة الفعالة في التجمعات المهنية للتربية البدنية المحلية

والقومية و في المجال التربوي األوسع.

 . ٦.٥ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي
وفي الحياة بصفة عامة.

 . ٧.٥قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة.
 . ٨.٥اإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند

دليل البرنامج-نظرام المراجعرة الدوريرة

الحاجة.
متوافر ( √ ) غير متوافر(

)

للبرنامج
 مررررردى توافرررررق الهيكرررررلاالكررراديمي للبرررررامج مررررع
المستهدا مع المستهدا
من التعليم
المعوقررررررررات اإلداريررررررررةوالتنظيمية

متوافر ( √ ) غير متوافر(

)

يتوافق بنسبة %95

اليوجد

 -6تقويم رالب لقيال مدي اكتساب المستهدا من التعليم :
استطالا الرأى
أدوات التقويم :2018/2017
المواعيد :تعديل الالئحة إلى ساعات معتمدة
مالحظات المراجع الخارجي:(إن وجدت)
-9اإلمكانات التعليمية :
أعضاس هيئة التدريس 11 :1
نسبة أعضاس هيئة التدريس إلي الطالب
الهيئة المعاونة 60 :1
غير مناسي
إلي حد ما √
مدي مالسمة تخصصات أعضاس هيئة مناسي(لماذا؟)
التدريس وتوزيع األعباس عليهم
الحتياجات البرنامج:
غير مناسي
إلي حد ما
√مناسي
المكتبة :(لماذا؟)
غير مناسي
√ إلي حد ما
مناسي
المعامل :(لماذا؟)
غير
√ إلي حد ما
مناسي
الحاسي اآللي:مناسي(لماذا؟)
عمل ملتقى توظيفى إليجاد فرص عمل للطالب
مدي التعاون مع جهات االعمال فيتوفير فرص التدريي للطالب:
أي متطلبات أخري للبرنامج: -11إدارة الجودة والتطوير :
غير فعال
√ إلي حد ما
فعال
نظام المتابعة لجواني القصور:(لماذا؟)
غير مناسي
إلي حد ما
إجراسات تطبيق لوائح وقوانين الكلية √مناسي(لماذا)
والجامعة:
فعال
مدي فاعلية نظام المراجعة الداخليةفي تطوير البرنامج:

مالحظرات المرراجعين الخرارجين فيمرا اليوجديخررررص مخرجررررات البرنررررامج ومعررررايير
القيال
-12مقترحات تطوير البرنامج :
تحويل البرنامج إلى نظام الساعات المعتمدة
هيكل البرنامج (المقررات/الساعات):
فى الالئحة الجديدة سوا يتم إستحداث برامج جديدة
مقررات جديدة:فى المدارل
التدريي والمهارات:خريجى يجيد التدريي لمختلا األنشطة الرياضية
مقترحات قطاا االعمال لتطوير
البرنامج :
قسم الرياضة المدرسية
المسئول عن التنفير:2019/2018
-توقيت التنفير:

منسق المقرر  :أ.د /هبة إمبابى

نموذج رقم ((15

تقرير عن برنامج دراسي
للعام الدراسي 2018/2017
جامعه /اكاديميه  :االسكندرية
كلية  :التربية الرياضية بنين
قسم  :التدريب الرياضى
أ – معلومات أساسية
-1اسم البرنامج :
-2التخصص :
-3عدد السنوات الدراسية :
 -4عدد الساعات المعتمدة /عدد المقررات:
-5أسس تشكيل لجان الممتحنين
-6نظام الممتحنين الخارجيين :

التدريي
تدريي فى رياضة التخصص
4
نظرى (  ) 111عملى ( ) 127
وفقا للوائح الجامعة
متاح (√ ) غير متاح ()

ب – معلومات متخصصة
 -7إحصائيات :
عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :معدل النجاح في البرنامج (: )%اتجاه االلتحاق بالبرنامج ( منسوبة إلياألعداد الملتحقة خالل آخر 3سنوات) :
نتائج االمتحان النهائي :-توزيع تقديرات النجاح ) : ( %

145
%100
متزايد
متناقص
عدد () 120
 %0امتياز
46.21%جيد

ثابت√
) )%82.8
% 6.21جيد جدا
%27.59مقبول

 -8المعايير األكاديمية :
المعاييرادكاديميةالمرجعية:

المعاايير ادكاديمياة المتبنااة لخريجاى التربيااة الرياضاية لبرنااامج
التدريب الرياضى
ملحوظة تم تبنى المعايير العامة ل لفرقاة ادىلاى ىالةانياة ىالةالةاة
ىالخاصة لتخصص رابعة (برنامج التدريب الرياضى)
ب – معلومات متخصصة:
وبعد اتمام البرنامج بنجاح يصبح الخريج قادرا على أن:
 - 1يفهم دور أهمية مفهوم وفلسفة تعليم وممارسة االنشطة البدنية
والرياضية ودور التربية الرياضية فى بناء المجتمع.

- 2يطبق المعارف والعلوم االساسية والعلوم المرتبطة بالتدريب
الرياضى فى البيئة التدريبية.
 3يؤدى مهارات األنشطة الرياضية ،وتطبيق اشتراطات األمنوالسالمة الصحية في بيئة الممارسة الرياضية.
 - 4يعرف األسس العلمية لتخطيط وإعداد وتصميم وتنفيذ البرامج
والوحدات التدريبية التي تسهم في تطوير األداء الرياضي.
 - 5يستخدم الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة فى البيئة
التدريبية ،ويتحكم فى طريقة تشغيلها فى البيئة التدريبية.
 - 6يمتلك مهارات االتصال الفعال وكفاءات إدارة البيئة التدريبية،
والقدرة على قيادتها لالرتقاء بالعملية التدريبية ،في ضوء رسالة و
أهداف المؤسسة.
 - 7يتابع كل جديد فى مجال التدريب الرياضي والبحث والدراسة
باستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم وتحسين العملية التدريبية.
 8ـ يعرف اللوائح والقوانين وفهم الهياكل التنظيمية التي يتعامل
معها الخريج في مجال التدريب الرياضي ( اإلتحادات الرياضية ـ
األندية ـ النقابة الرياضية)
- 9يمارس الفكر المبدع الخالق.
 - 10يطبق المعارف والمعلومات الخاصة بالعلوم األساسية والعلوم
المرتبطة بالمجال الرياضي ودعم روح المواطنة.

-المعلومات والمفاهيم:

 1/2المعرفة والفهم:
يجب ان يكون الخريج قادرا على ان:
أ -1 -يعرف األسس التربوية للتربية البدنية والرياضة من منظور
تاريخي وإجتماعي وفلسفي.
أ -2 -يعرف المبادئ واألسس الميكانيكية والتشريحية والصحية
والفسيولوجية والنفسية والتربوية المرتبطة بالفرد عامة والرياضي
خاصة.
أ -3 -يحدد الجوانب الفنية والبدنية والقانونية لمختلف الرياضات
وا لمسابقات الفردية والجماعية بصفة عامة ومجال تخصصه بصفة
خاصة.
أ -4-يوضح المعارف والنظريات المرتبطة بأنواع الرياضات الفردية
والجماعية.
أ –5-يوضح مبادئ واسس البحث العلمي وطرق القياس والتقويم
فى التربية الرياضية بصفة عامة.
أ -6-ي ذكر المصطلحات العلمية واللغوية المناسبة في مجاالت
األنشطة الرياضية المختلفة.
أ -7-يعرف الجوانب والمعلوما 2/القــدرات الذهنية:
أ -8-يذكر الطرق المختلفة لإلعداد المتكامل لالعب وأساليب اإلرتقاء
به من جوانبه المخت لفة ( المهارية ـ البدنية ـ الخططية ـ النفسية ـ

الذهنية).
أ -9-يذكر النظم والقواعد الخاصة باإلدارة الرياضية وتنظيم وادارة
المسابقات الرياضية والتخطيط لها واساليب المشاركة فيها ومعرفة
القواعد المنظمة للعمل بالمؤسسات التعليمية والرياضية والترويحية
وأهمية األنشطة المقدمة بها.
أ -10-يوضح بأنواع وطرق تقويم أداء الالعبين فى مجال تخصصة.
أ -11-يحدد باألنماط والخصائص المميزة لالعبين في مجال
تخصصه وخطوط أنتقاء وتوجية الالعبين للنشاط الرياضى.
أ -12-يحدد طرق القياس والتقويم المختلفة للوحدات والدورات
التدريبية في المجال الرياضي التخصصى.
ا -13-يذكرالمعارف والمعلومات الخاصة باالصابات الرياضية
وطرق اسعافها ووسائل استعادة الشفاء والتغذية الرياضية فى مجال
التخصص.
أ -14-يعرف طرق استحدام االمكانات الرياضية (االدوات-االجهزة
الرياضية-مالعب-صاالت تدريب-حمامات سباحة)وذلك فى الرياضة
التحصصية.
أ -15-يعرف قواعد ادراة تنظيم المسابقات الرياضية وأساليب
المشاركة فيها فى المجال التخصصى.

-المهارات الرهنية:

المهارات المهنية :

يجب ان يكون الخريج قادرا على ان :
ب -1 -يفاضل بين اساليب التعلم والتقويم الختيار انسبها ويصنفها
ويربط بينها.
ب -2-يحلل مهارات الرياضات الفردية والجماعية في ضوء
الجوانب الحيوية وأسس الحركة الرياضية.
 3يحدد المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه بيئةب-
الممارسة الرياضية ويختار األنسب بين البدائل لحلها.
ب -4 -يكتشف األخطاء الفنية والقانونية في األداء الرياضي
ويصححها ويعمم عوامل األمن والسالمة في الممارسة الرياضية.
ب -5 -يوجد الحلول للمشكالت التي تعترضه أثناء تخطيط وتنفيذ
وتقويم فترات ومراحل التدريب ودرس التربية الرياضية والنشاط
الداخلي والخارجي.
ب -6 -يوظف االسس والقوانين الميكانيكية والفسيولوجية
والتشريحية والنفسية وطرق التدريب في مجال تخصصه.
ب -7-يحلل برامج التدريب المختلفة باستخدام االساليب المناسبة
لجمع البيانات للبيئة التنافسية لتقويم االهداف المنشودة
يجب ان يكون الخريج قادرا على ان:
ت -1 -يؤدي المهارات الحركية األساسية لألنشطة الرياضية
المختلفة.
ت -2-يصمم وينفذ البرامج التعليمية والتدريبية المناسبة الحتياجات

المتعلمين.
ت -3 -يطبق إجراءات األمن والسالمة القانونية والصحية فى بيئة
الممارسة الرياضية.
ت -4-يطبق نتائج الدراسات والبحوث العلمية في تطوير المجال
الرياضي.
ت -5-يؤدى مهارات الرياضة التخصصية بصورة جيدة.
ت -6-يستخدم طرق التعليم والتدريب المناسسبة لمهارات الرياضة
التخصصية.
ت -7 -يصمم وينفذ البرامج التدريبية المختلفة في مجال تخصصه.
ت -8-يوظف تكنول وجيا التدريب والوسائل المعينة بفاعلية في
العملية التدريبية ويطبق إجراءات األمن والسالمة القانونية
والصحية.
ت -9-يقيس ويقوم النواحي المهارية والبدنية والخططية والنفسية
لالعبين.
ت - 10-يصمم البيئة التدريبية و قيادتها لالرتقاء بالرياضة
التخصصية
ت -11-يكتشف اإلصابات الرياضية في مجال رياضة التخصص
والتعامل معها.
ت -12-يصمم مواقف تنافسية لتوظيفها أقصى طاقات الالعبين.
ت - 13-يشارك بفعالية مع إدارة المؤسسة الرياضية في التخطيط و
صنع القرار.

-المهارات العامو:

يجب ان يكون الخريج قادرا على ان:
ث -1-يدير الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد.
ث -2-يستخدم وسائل مهارات االتصال الفعال ،والقدرة على العمل
الجماعي لتفعيل العمليات المرتبطة بالمجال الرياضي.
ث -3-يستخدم الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد
البيانات باستخدام الحاسب اآللي.
ث -4-يكتب التقار ير و المذكرات وعرضها باستخدام وسائل االتصال
والتكنولوجيا الحديثة.
ث -5-يشارك بفاعلية في التجمعات المهنية للتربية البدنية المحلية
والقومية و في المجال التربوي األوسع.
ث -6-يمارس التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي
وفي الحياة بصفة عامة.
ث -7-يقود األفراد لتحقيق األهداف المنشودة.
ث -8-يلم بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة

ررق دعم الطالب (ذوي القدرات المحدودة
والمتميزين ) :

محاضرات تعويضية

معايير القيالالمرجعية للبرنامج :

المعايير األكاديمية للبرنامج:
أوال  :المعااايير القوميااة األكاديميااة القياسااية لخااريج التربيااة
الرياضية:
 . ١المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية:
يجب أن يكون الخريج قادرا على:
 . ١.١فهام دور التربياة الرياضاية :الترباوي والنفساي واالجتمااعي
وأهميته في بناء المجتمع.
 . ٢.١تطبيق معارف ومعلومات العلاوم األساساية والعلاوم المرتبطاة
بالمجال الرياضي.
 . ٣.١أداء مهاارات األنشاطة الرياضاية ،وتطبياق اشاتراطات األمان
والسالمة الصحية في بيئة الممارسة الرياضية.
 . ٤.١تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية.
 . ٥.١اسااتخدام تكنولوجياا المعلومااات والتقنياات الحديثااة فاي دعاام
وتحسااااين بيئااااة الممارسااااة الرياضااااية وإتقااااان المهااااارات اللغويااااة
الضرورية للتعامل معها ،لمواجهاة مختلاف التحاديات المساتقبلية فاي
المجال الرياضي.
 . ٦.١اسااتخدام مهاااارات االتصااال الفعاااال التااي تساااهم فااي فهااام
احتياجاتالمجموعااات المسااتهدفة لتعزيزهااا وتطويرهااا والتعاماال مااع
مختلف الثقافات.
 . ٧.١االطااالع و اتباااع الماانهج العلمااي لحاال المشااكالت ،ومتابعااة
الجديد في المجال الرياضي والتعلم المستمر.
 . ٨.١فهاام الهياكاال التنظيميااة للحركااة الرياضااية علااى المسااتوى
المحلي والدولي.
 . ٩.١ممارسة الفكر المبدع الخالق.
 . ١٠.١تطبيق آداب وأخالقيات المهنة ،والفهم التطبيقي للمواطنة.

. ٢المعرفة و الفهم:
يجب أن يكون الخريج قادرا على المعرفة والفهم لك ٍل من:

 . ١.٢المعااااارف األساسااااية التاريخيااااة والفلساااافية والتربويااااة
واالجتماعية والنفسية للتربية الرياضية.
 . ٢.٢المعااارف األساسااية المرتبطاة بالجوانااب الحيويااة (التشااريح
وعلم وظاائف األعضااء وعلام األحيااء) والصاحية المرتبطاة بالتربياة
الرياضية.
 . ٣.٢مبادئ و أسس الحركة الرياضية.
 . ٤.٢المعاااارف النظرياااة المرتبطاااة باااأنواع الرياضاااات الفردياااة
والجماعية.
 . ٥.٢أساس البحااث العلماي ،وطارق القياااس والتقاويم فاي التربيااة
الرياضية.
 . ٦.٢المصطلحات العلمياة واللغوياة المناسابة فاي مجااالت األنشاطة
الرياضية المختلفة.

. 3المهارات الذهنية:
 .3 . ١يفاضل بين أساليب التعلايم والتقاويم الختياار أنسابها لألنشاطة
الرياضية المختلفة.
.3 . ٢يحلاال مهااارات الرياضااات الفرديااة والجماعيااة فااي ضااوء
الجوانب الحيوية و أسس الحركة الرياضية.
 .3 . ٣يحدد المعوقات ويتوقاع التحاديات التاي تواجاه بيئاة الممارساة
الرياضية ويختار األنسب بين البدائل لحلها.

. 4المهارات العملية والمهنية:
يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:
.4 . ١يؤدي النماذج التطبيقية للمهارات الحركياة فاي مختلاف أناواع
الرياضات األساسية.
 .4 . ٢يصااامم و ينفاااذ البااارامج والوحااادات المناسااابة الحتياجاااات
المستفيدين في المجال الرياضي.
 .4 . ٣يطبق إجراءات األمان والساالمة القانونياة والصاحية فاي بيئاة
الممارسة الرياضية.
 .4 . ٤يتبنااى نتااائج الدراسااات والبحااوث ويسااتخدمها فااي تطااوير
المجال الرياضي.

. ٥المهارات المنقولة و العامة:
يجب أن يكون الخريج قادرا على:
 . ١.٥إدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد.
 . ٢.٥استخدام وسائل مهارات االتصال الفعاال ،والقادرة علاى العمال
الجماعي لتفعيل العمليات المرتبطة بالمجال الرياضي
 . ٣.٥اسااتخدام الطاارق واإلجااراءات لجمااع وبناااء وتحلي ال قواعااد
البيانات باستخدام الحاسب اآللي.
 . ٤.٥كتاباااة التقااارير و المااذكرات وعرضااها باسااتخدام وساااائل
االتصال والتكنولوجيا الحديثة.
 . ٥.٥المشاااركة الفعالااة فااي التجمعااات المهنيااة للتربيااة البدنيااة
المحلية والقومية و في المجال التربوي األوسع.
 . ٦.٥ممارسة الاتعلم المساتمر والاتعلم الاذاتي فاي المجاال الرياضاي
وفي الحياة بصفة عامة.
 . ٧.٥قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة.
 . ٨.٥اإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة.

ثانياااا :المعاااايير القومياااة األكاديمياااة القياساااية لخاااريج التربياااة
الرياضية:
. ١مواصافات خاريج برناامج التادريب :إلاى جاناب المواصافات
العامة لخريج كلية التربية الرياضية يجب أن

يكون خريج برنامج التدريب الرياضي قادرا على:
 . ١.١استيعاب أهمية مهناة التادريب الرياضاي ودورهاا المتمياز فاي
المجتمااع لصااناعة البطاال ،وبناااء البشاار وإرساااءالتقاليد واألعااراف
االجتماعية.
 . 1.2اساتخدام المعاارف و النظرياات العلمياة التاي تسااند إجاراءات
عملية التدريب الرياضي.
 . 1.3اماتالك كفااءات إدارة البيئاة التدريبياة ،والقادرة علاى قيادتهاا
لالرتقاء بالعملية التدريبية ،في ضوء رسالة و أهداف المؤسسة.
 . 1.4انتقااء المواهاب الرياضاية ،وتشاكيل المجموعاات المتجانساة
وفقا لمبدأ الفروق الفردية.
 . 1.5التنباؤ وقاراءة المواقاف الخططياة البسايطة خاالل المنافساات
الرياضية.
 . 1.6اسااتخدام تكنولوجياا المعلومااات والقياااس والتقاويم فااي دعاام
وتحسين بيئة العملية التدريبية و التنافسية.
 . 1.7أداء مهارات الرياضة التخصصية بصورة جيدة.
 . 1.8اسااتيعاب اللااوائح والقواعااد والقااوانين الخاصااة بالرياضااة
التخصصية.
. ٢المعرفة و الفهم:
إلاى جاناب المعااارف والمفااهيم العاماة التااى يجاب ان يكتسابها خااريج
كليات
التربيااة الرياضااية يجااب أن يكااون خااريج برنااامج التاادريب الرياضااي
مكتسبا
المعارف والمفاهيم التالية:
 . 2.1معااارف و معلومااات العلااوم األساسااية واإلنسااانية المرتبطااة
بالتدريب الرياضي.
.3 . ٢محتوى الرياضة التخصصية ) قادرات بدنياة مهاارات حركياة
النواحي الخططية النواحي النفسية(.
 . 2.4أسااس و مبااادئ تخطاايط ،تنفيااذ ،إدارة و تقااويم الوحاادات و
الدورات التدريبية في الرياضة التخصصية.
 . 2.5كيفيااة توصاايف وتشااخيص ومتابعااة الحركااة لتعزيااز الااتعلم
واألداء على مستوى المنافسة في مجال الرياضية التخصصية.
 . 2.6المعاااارف و المعلوماااات العلمياااة لكيفياااة انتقااااء المواهاااب
الرياضية لمجال الرياضة التخصصية.
 . 2.7أسااااليب القيااااس و التقاااويم المختلفاااة لاااألداء الرياضاااي
التخصصي.
 . 2.8المعاارف والمعلوماات الخاصاة باإلصاابات الرياضاية ،وطارق
إسعافها ،ووسائل استعادة الشفاء ،والتغذية الرياضية التخصصية.
 . 2.9طاارق اسااتخدام اإلمكانااات الرياضااية )األدوات و األجهاازة
الرياضية مالعاب صااالت تادريب حماماات ساباحة) وفقاا للرياضاة)

التخصصية.
 . 2.10قواعاااد إدارة و تنظااايم المساااابقات الرياضاااية و أسااااليب
المشاركة فيها.
. 3المهارات الذهنية:
إلااى جانااب المهااارات الذهنيااة العامااة التااى يجااب أن يكتساابها خااريج
كلياااات التربياااة الرياضاااية يجاااب أن يكاااون خاااريج برناااامج التااادريب
الرياضي قادرا على:
 .3.1تحليل السلوك الرياضي وتحديد عوامل األمن والسالمة لبيئة
التدريب الرياضي.
 .3.2اختيااار أسااالوب التقياايم الااذي يتناساااب مااع مراحاال وفتااارات
التدريب.
 .3 .٣البحاث و اختياار الطارق المناسابة لجماع البياناات التاي تسااعد
في حل
المشكالت المطروحة.
 .٤.3يحلاال المسااتويات الرياضااية للبيئااة التنافسااية لتقااويم األهااداف
المنشودة.

. 4المهارات العملية و المهنية:
إلاااى جاناااب المهاااارات العملياااة والمهنياااة العاماااة التاااي يجاااب أن
يكتساابها خااريج كليااات التربيااة الرياضااية يجااب أن يكااون خااريج
برنامج التدريب الرياضي قادرا على:
 . 4.1أداء مهارات الرياضة التخصصية بصورة جيدة.
 . 4.2اساتخدام طارق التعلايم والتادريب المناسابة لمهاارات الرياضاة
التخصصية.
 . ٣.4تخطااايط و تنفياااذ البااارامج التدريبياااة فاااي مجاااال الرياضاااة
التخصصية.
 .5 . ٤اساتخدام الوساائل التدريبياة المسااعدة ،وتكنولوجياا التادريب
واالستفادة من اإلمكانات المتاحة.
 . 4.6اسااتخدام اساااليب التقااويم بوصاافه ماادخال لتحسااين العمليااة
التدريبية.
 . 4.7إدارة البيئااااة التدريبيااااة و قيادتهااااا لالرتقاااااء بالرياضااااة
التخصصية.
 . 4.8اكتشاااف اإلصااابات الرياضااية فااي مجااال رياضااة التخصااص
والتعامل معها.
 . 4.9استثارة أقصى طاقات الالعبين خالل اللقاءات التنافسية.
 . 4.10المشاركة الفعالة مع إدارة المؤسسة الرياضية فاي التخطايط
و صنع القرار.

. ٥المهارات المنقولة و العامة:
يجب أن يكون خريج برنامج التدريب الرياضي قادرا على:
 . ١.٥إدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد.

 . ٢.٥استخدام وسائل مهارات االتصال الفعاال ،والقادرة علاى العمال
الجماعي لتفعيل العمليات المرتبطة بالمجال الرياضي
 . ٣.٥اسااتخدام الطاارق واإلجااراءات لجمااع وبناااء وتحلياال قواعااد
البيانات باستخدام الحاسب اآللي.
 . ٤.٥كتاباااة التقااارير و المااذكرات وعرضااها باسااتخدام وساااائل
االتصال والتكنولوجيا الحديثة.
 . ٥.٥المشاااركة الفعالااة فااي التجمعااات المهنيااة للتربيااة البدنيااة
المحلية والقومية و في المجال التربوي األوسع.
 . ٦.٥ممارسة الاتعلم المساتمر والاتعلم الاذاتي فاي المجاال الرياضاي
وفي الحياة بصفة عامة.
 . ٧.٥قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة.
 . ٨.٥اإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة.

متوافر ( √ ) غير متوافر(

دليل البرنامجنظرررررررررررام المراجعرررررررررررةمتوافر ( √ ) غير متوافر(
الدورية للبرنامج
 مررردى توافررررق الهيكررررلاالكرراديمي للبرررامج مررع
المسررررررتهدا مررررررع
المستهدا من التعليم
المعوقررررررات اإلداريررررررةوالتنظيمية

)
)

يتوافق بنسبة %95

اليوجد

 -6تقويم رالب لقيال مدي اكتساب المستهدا من التعليم :
استطالا الرأى
أدوات التقويم :2018/2017
المواعيد :تعديل الالئحة إلى ساعات معتمدة
مالحظات المراجع الخارجي:(إن وجدت)
-9اإلمكانات التعليمية :
أعضاس هيئة التدريس 11 :1
نسبة أعضاس هيئة التدريس إلي
الهيئة المعاونة 60 :1
الطالب
مدي مالسمة تخصصات أعضاسهيئة التدريس وتوزيع األعباس عليهم
الحتياجات البرنامج:
-المكتبة :

مناسي
(لماذا؟)

إلي حد ما √

غير مناسي

√مناسي
(لماذا؟)

إلي حد ما

غير مناسي

المعامل :الحاسي اآللي:مدي التعاون مع جهات االعمال فيتوفير فرص التدريي للطالب:
أي متطلبات أخري للبرنامج: -11إدارة الجودة والتطوير :
نظام المتابعة لجواني القصور:إجراسات تطبيق لوائح وقوانينالكلية والجامعة:
مدي فاعلية نظام المراجعةالداخلية في تطوير البرنامج:
مالحظرات المرراجعين الخرارجينفيمررررا يخررررص مخرجررررات البرنررررامج
ومعايير القيال
-12مقترحات تطوير البرنامج :
هيكل البرنامج (المقررات/الساعات):
مقررات جديدة:التدريي والمهارات:مقترحات قطاا االعمال لتطوير
البرنامج :
المسئول عن التنفير:توقيت التنفير:منسق المقرر  :أ.د /سامى نصر

√ إلي حد ما

مناسي
(لماذا؟)
غير مناسي
√ إلي حد ما
مناسي
(لماذا؟)
عمل ملتقى توظيفى إليجاد فرص عمل للطالب

فعال
(لماذا؟)
√مناسي
(لماذا)
فعال

√ إلي حد ما
إلي حد ما

غير مناسي

غير فعال
غير مناسي

اليوجد

تحويل البرنامج إلى نظام الساعات المعتمدة
فى الالئحة الجديدة سوا يتم إستحداث برامج جديدة
فى األندية
خريجى يجيد التدريي لمختلا األنشطة الرياضية
اقسام التدريي
2019/2018

نموذج رقم ((15
تقرير عن برنامج دراسي
للعام الدراسي 2018/2017
جامعه /اكاديميه  :االسكندرية
كلية  :التربية الرياضية بنين
قسم  :اددارة ىالترىيح الرياضى
أ – معلومات أساسية
-1اسم البرنامج :
-2التخصص :
-3عدد السنوات الدراسية :
 -4عدد الساعات المعتمدة /عدد المقررات:
-5أسس تشكيل لجان الممتحنين
-6نظام الممتحنين الخارجيين :

األدارة
إدارة
4
نظرى (  ) 111عملى ( ) 127
متاح ( ) غير متاح ( √ )

ب – معلومات متخصصة
7إحصائيات :عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج :معدل النجاح في البرنامج (: )%اتجاه االلتحاق بالبرنامج ( منسوبة إلي األعدادالملتحقة خالل آخر 3سنوات) :
نتائج االمتحان النهائي :-توزيع تقديرات النجاح ) : ( %

48
%100
متزايد
متناقص
عدد () 46
 %0امتياز
%37.50جيد

ثابت√
) )%99
% 0جيد جدا
 %45.83مقبول

 -8المعايير األكاديمية :
المعاييراألكاديمية المرجعية :المعاايير ادكاديمياة المتبنااة لخريجاى التربيااة الرياضاية لبرنااامجاالدارة الرياضية
ملحوظة تم تبنى المعايير العامة ل لفرقاة ادىلاى ىالةانياة ىالةالةاة
ىالخاصة لتخصص رابعة (برنامج االدارة الرياضية)
ب – معلومات متخصصة:
األهداف العامة للبرنامج:

-المعلومات والمفاهيم:

أن يكون الخريج قادر على أن:
 يفهم دور التربية الرياضية :التربوي والنفسي واالجتمااييوأهميته في بناء المجتمع.
 يطبااااا م ااااارا وم عوماااااا ال عااااوم ا ساسااااية وال عااااومالمرتبطة بالمجال الرياضي.
 يااىدم مهاااراا ا ناااطة الرياضااية وتطبيااا ااااتراطااا من والسالمة الصحية في بيئة الممارسة الرياضية.
 تصميم وتطبيا البرامج والوحداا الرياضية. يسااتمدم تونولوجيااا الم عوماااا والتانياااا الحديمااة فااي ديااموتحسين بيئة الممارسة الرياضية وإتاان المهااراا العووياة
الضااارورية لعت امااال م هاااا لمواجهاااة ممتعاااا التحااادياا
المستابعية في المجال الرياضي.
 يساااتمدم مهااااراا االتصاااال الف اااال التاااي تساااهم فاااي فهاااماحتياجااااا المجمويااااا المساااتهدفة لت ويوهاااا وتطويرهاااا
والت امل مع ممتعا الماافاا.
 يطعع ويتبع المنهج ال عمي لحل الماوالا ومتاب اة الجديادفي المجال الرياضي والت عم المستمر.
 يفهاام الهياواال التنةيميااة لعحروااة الرياضااية يع ا المسااتومالمحعي والدولي.
 ممارسة الفور المبدع المالق. يطبا آداب وأمالقياا المهنة والفهم التطبياي لعمواطنة. يساااتويب دور المىسسااااا الرياضاااية بوصااافها مىسساااااتربوية في المجتمع.
 يااادير المنةمااااا الرياضاااية و إدارا الم عومااااا ومهاااارااال القاا ال امة.
 ياادرا المهاااراا التنةيميااة المطعوبااة لتوجيااه ومتاب ااة أداءال امعين في المىسساا الرياضية.
بعد دراسة هذا البرنامج يجب أن يكون الطالب قادرا على أن:
أ -1-ي اارا ا ساات التاريميااة والفعساافية والتربويااة واالجتماييااة
والنفسية لعتربية الرياضية.
أ -2-ي اارا المبااادأل وا ساات الميوانيويااة والتاااريحية والصااحية
والفسيولوجية والنفسية المرتبطة بالفرد يامة والرياضي ماصة .
أ -3-ي را مبادأل وأست الحروة الرياضية.
أ -4-يوضااال الم اااارا النةرياااة المرتبطاااة بااا نواع الرياضااااا
الفردية والجمايية .

-المهارات الرهنية:

-المهارات المهنية:

أ -5-يوضاال أساات البح ا ال عمااي وطاارق الايااات والتاااويم فااي
التربية الرياضية .
أ -6-يحاادد المصااطعحاا ال عميااة والعوويااة ف ا مجاااالا االناااطة
الرياضية الممتعفة.
أ -7-يحدد مبادأل اإلدارا الرياضاية وأسااليبها النةرياة والتطبياياة
في المىسساا الرياضية الحوومية وا هعية والمىسساا الت عيمية
أ -8-ينااااقو قواياااد و أسااات تمطااايط المناااا ا الرياضاااية فااا
المىسساا الرياضية والت عيمية ومىسساا المجتمع المدن .
أ -9-يحدد المجاالا الحديماة لاالدارا الرياضاية فا ياالم صاناية
الرياضاااة تالتساااويا الرياضاااي – اإلياااالم الرياضاااي – الرياياااة
الرياضية) .
أ -10-ينااااقو الااااوانين والتااااري اا والعاااوائل المرتبطاااة بال مااال
ا دارم ف المىسساا الحوومية واالهعية والت عيمية .
أ -11-يفسارالجوانب النفساية واالجتمايياة لعرياضايين بماا يمونااه
مااان تنمياااة الماااوارد الباااارية فااا الهيئااااا الرياضاااية ومىسسااااا
المجتمع المدن
بعد دراسة هذا البرنامج يجب أن يكون الطالب قادرا على أن:
ب-1-يفاضل بين أساليب الت عيم والتاويم المتيار أنسابها لننااطة
الرياضية الممتعفة.
ب -2-يحعااال ا داء الحروااا لعمهااااراا الرياضاااية الممتعفاااة فااا
ضوء الجوانب الحيوية وأست الحروة الرياضية .
ب -3-يحاااادد الم وقاااااا ويتوقااااع التحاااادياا التااااي تواجااااه بيئااااة
الممارسة الرياضية ويمتار ا نسب بين البدائل لحعها.
ب -4-يمتاااار اإلجاااراءاا الاانونياااة واالدارياااة المناساااابة إلدارا
ا ناطة الرياضية بما يضامن تاوفير يوامال االمان والساالمة فا
الممارسة الرياضية.
ب -5-يصااامم المطااااط المناساااابة لننااااطة والباااارامج الرياضااااية
الممتعفاااة فاااي ضوءاالساااتراتيجية ال اماااة لعمىسسااااا الحوومياااة
واالهعية والت عيمية.
ب -6-يحادد متطعباااا الوةاائا اإلداريااة التاي يتطعبهااا ال مال فااي
المجال الرياضي.
ب -7-يمتاااار أنساااب وساااائل اإلياااالم الرياضاااي التاااي تساااهم فاااي
االرتااء بنااط المىسساا الرياضية.
بعد دراسة هذا البرنامج يجب أن يكون الطالب قادرا على أن:
ا -1-يااىدم المهاااراا الحرويااة ا ساسااية لنناااطة الرياضااية

المهارات العامة :

ررق دعم الطالب ( ذويالقدرات المحدودة والمتميزين

الممتعفة.
ا -2-يصمم و ينفا البارامج المناسابة الحتياجااا المت عماين فاي
المجال الرياضي.
ا -3-يطبااا إجااراءاا ا ماان والسااالمة الاانونيااة والصااحية فااي
بيئة الممارسة الرياضية.
ا -4 -يوةا نتائج الدراساا والبحو ويساتمدمها فاي تطاوير
المجال الرياض .
ا -5-يااااارا فااا صااايااة الااانةم الدامعياااة إلدارا المىسسااااا
والهيئاااا الرياضااية والمااااروة ف ا تصااميم الهياواال التنةيميااة
بتعا المىسساا .
ا -6-يطباااااا اإلجاااااراءاا المناسااااابة لتاااااوفير متطعبااااااا
واحتياجاااا إدارا وتنةاايم المسااابااا والبطااوالا والمهرجاناااا
الرياضية.
ا -7-يساتمدم االسااعوب ال عما فا إدارا ا وماااا فااي ممتعااا
المنةماا الرياضية.
ا -8-ياارا في وضع مطط التاويم والاياات الادوري نااطة
المىسساا الرياضية.
ا -9-يطبا برامج ومطط ادارا النااط الرياضي بالااول الا ي
يابع احتياجاا المستفيدين من مدماا المنةمة.
بعد دراسة هذا البرنامج يجب أن يكون الطالب قادرا على أن:
 -1يدير الوقا لتحايا أقص استفادا وأفضل يائد . -2يسااتمدم وسااائل ومهاااراا االتصااال الف ااال والااادرا يع اال مل الجمايي لتف يل ال معياا المرتبطة بالمجال الرياضي.
 . -3يوتااب التاااارير و الم ا وراا ويرضااها باسااتمدام وسااائلاالتصال والتونولوجيا الحديمة
 .-4يجااارم البحاااو ويطعاااع يعااا اإلتجاهااااا الحديماااة فااايالتدريب في مجال تمصصه.
 -5يااااارا بفايعياااة فاااي التجم ااااا المهنياااة لعتربياااة البدنياااةالمحعية والاومية و في المجال التربوي ا وسع.
 -6يمارت الت عم المستمر والت عم ال اتي في المجاال الرياضايوفي لحياا بصفة يامة.
 -7ياود ا فراد والحوار والمناقااة والنااد البنااء والت بيار يانا فوار بطالقة لتحايا ا هداا المناودا.
 -8يعم بإحدم العواا ا جنبية لتف يل بيئة ال مل يند الحاجة.محاضرات تعويضية

):
معايير القيال المرجعيةللبرنامج :

المعايير األكاديمية للبرنامج:
أوال  :المعااايير القوميااة األكاديميااة القياسااية لخااريج التربيااة
الرياضية:
 . ١المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية:
يجب أن يوون المريج قادرا يع :
 . ١.١فهاااام دور التربيااااة الرياضااااية :التربااااوي والنفسااااي
واالجتمايي وأهميته في بناء المجتمع.
 . ٢.١تطبيااا م ااارا وم عوماااا ال عااوم ا ساسااية وال عااوم
المرتبطة بالمجال الرياضي.
 . ٣.١أداء مهاااراا ا ناااطة الرياضااية وتطبيااا ااااتراطاا
ا من والسالمة الصحية في بيئة الممارسة الرياضية.
 . ٤.١تصميم وتطبيا البرامج والوحداا الرياضية.
 . ٥.١استمدام تونولوجيا الم عوماا والتانياا الحديماة فاي ديام
وتحساااين بيئاااة الممارساااة الرياضاااية وإتااااان المهااااراا العووياااة
الضرورية لعت امل م ها لمواجهاة ممتعاا التحادياا المساتابعية
في المجال الرياضي.
 . ٦.١اسااتمدام مهاااراا االتصااال الف ااال التااي تسااهم فااي فهاام
احتياجاتالمجموياااا المسااتهدفة لت ويوهااا وتطويرهااا والت اماال
مع ممتعا الماافاا.
 . ٧.١االطالع و اتباع المنهج ال عمي لحل المااوالا ومتاب اة
الجديد في المجال الرياضي والت عم المستمر.
 . ٨.١فهام الهياوال التنةيمياة لعحرواة الرياضاية يعا المساتوم
المحعي والدولي.
 . ٩.١ممارسة الفور المبدع المالق.
 . ١٠.١تطبياااا آداب وأمالقيااااا المهناااة والفهااام التطبيااااي
لعمواطنة.
. ٢الم رفة و الفهم:
يجب أن يوون المريج قادرا يع الم رفة والفهم لو ٍل من:
 . ١.٢الم اااارا ا ساساااية التاريمياااة والفعسااافية والتربوياااة
واالجتمايية والنفسية لعتربية الرياضية.
 . ٢.٢الم ارا ا ساسية المرتبطة بالجوانب الحيوياة تالتااريل
ويعااام وةاااائا ا يضااااء ويعااام ا حيااااء) والصاااحية المرتبطاااة
بالتربية الرياضية.
 . ٣.٢مبادأل و أست الحروة الرياضية.
 . ٤.٢الم ااارا النةرياة المرتبطاة با نواع الرياضااا الفرديااة

والجمايية.
 . ٥.٢أست البح ال عمي وطرق الاياات والتااويم فاي التربياة
الرياضية.
 . ٦.٢المصااطعحاا ال عميااة والعوويااة المناساابة فااي مجاااالا
ا ناطة الرياضية الممتعفة.
. 3المهارات الذهنية:
يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:
.3 . ١يفاضاال بااين أساااليب الت عاايم والتاااويم المتيااار أنساابها
لنناطة الرياضية الممتعفة.
.3 . ٢يحعال مهااراا الرياضااا الفردياة والجمايياة فاي ضاوء
الجوانب الحيوية و أست الحروة الرياضية.
.3 . ٣يحاادد الم وقااااا ويتوقااع التحااادياا التااي تواجاااه بيئاااة
الممارسة الرياضية ويمتار ا نسب بين البدائل لحعها.
. 4المهارات العملية والمهنية:
يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:
.4 . ١ياىدي النماا ا التطبياياة لعمهااراا الحروياة فاي ممتعاا
أنواع الرياضاا ا ساسية.
.4 . ٢يصاامم و ينف ا الباارامج والوحااداا المناساابة الحتياجاااا
المستفيدين في المجال الرياضي.
.4 . ٣يطباا إجاراءاا ا مان والساالمة الاانونياة والصاحية فاي
بيئة الممارسة الرياضية.
.4 . ٤يتبنا نتاائج الدراسااا والبحاو ويساتمدمها فاي تطاوير
المجال الرياضي.
. ٥المهارات المنقولة و العامة:
يجب أن يكون الخريج قادرا على:
 . ١.٥إدارا الوقا لتحايا أقص استفادا وأفضل يائد.
 . ٢.٥اساتمدام وساائل مهااراا االتصاال الف اال والاادرا يعا
ال مل الجمايي لتف يل ال معياا المرتبطة بالمجال الرياضي
 . ٣.٥استمدام الطرق واإلجاراءاا لجماع وبنااء وتحعيال قواياد
البياناا باستمدام الحاسب اآللي.
 . ٤.٥وتاباة التااارير و الما وراا ويرضاها باساتمدام وساائل
االتصال والتونولوجيا الحديمة.
 . ٥.٥المااااروة الف الااة فااي التجم اااا المهنيااة لعتربيااة البدنيااة
المحعية والاومية و في المجال التربوي ا وسع.
 . ٦.٥ممارسااة الاات عم المسااتمر والاات عم الاا اتي فااي المجااال

الرياضي وفي الحياا بصفة يامة.
 . ٧.٥قيادا ا فراد لتحايا ا هداا المناودا.
 . ٨.٥اإللماام بإحاادي العواااا ا جنبيااة لتف يال بيئااة ال ماال ينااد
الحاجة.
ثانيااا  :المعااايير القوميااة األكاديميااة القياسااية لخااريج برنااامج
اإلدارة الرياضية:
مواصفات خريج برنامج اإلدارة:
إلاا جانااب المواصاافاا ال امااة لمااريج وعيااة التربيااة الرياضااية
يجب أن يوون مريج برنامج اإلدارا الرياضية قادرا يع :
 . ١.١اساتي اب دور المىسسااا الرياضاية بوصافها مىسسااا
تربوياااة فاااي المجتماااع وفهااام بيئاااة صاااناية الرياضاااة محعياااا و
مارجيا.
 . ٢.١إدارا المنةمااا الرياضاية و إدارا الم عومااا ومهااراا
ال القاا ال امة.
 . ٣.١أن يادرا المهااراا التنةيمياة المطعوباة لتوجياه ومتاب اة
أداء ال امعين في المىسساا الرياضية.
 . ٤.١توةيا ال امعين وفاا إلمواناتهم ومهاراتهم بما يسايدهم
يعي تحايا أهداا المىسسة.
 . ٥.١التمطيط لعجوانب المالية.
 . ٦.١تحديااد متطعباااا وإجااراءاا إدارا وتنةاايم المسااابااا
الرياضية.
 . ٧.١تطبيا العوائل و التاري اا و الاوايد التي تحوم ممتعاا
مجاالا ال مل الرياضي.
 . ٨.١وضاااع الحعاااول لعمااااوالا اإلدارياااة فاااي المىسساااة
الرياضية.
. ٢المعرفة و الفهم:
إلااى جانااب المعااارف والمفاااهيم العامااة التااى يجااب ان يكتساابها
خااريج كليااات التربيااة الرياضااية يجااب أن يكااون خااريج برنااامج
اإلدارة الرياضية مكتسبا
المعارف والمفاهيم التالية:
. 1 . 2مبااادأل اإلدارا الرياضااية و وةائفهااا فااي المىسساااا
الرياضية التي ال تستهدا الربل و لدم ال ارضين التجاريين.
 . ٢.٢قوايد و أست نما ا التمطايط الرياضاي فاي المىسسااا
الرياضية والت عيمية.
 . ٣.٢المجاااالا الحديمااة لااادارا الرياضااية فااي يااالم صااناية
الرياضااة )التسااويا الرياضااي – اإليااالم الرياضااي – الريايااة

الرياضية(.
 . ٤.٢الاواياد و العاوائل و الانةم و التااري اا الحاوماة إلدارا
النااط الرياضي في المىسساا الحوومية وا هعياة والمىسسااا
الت عيمية.
 . ٥.٢الجوانب النفسية واالجتمايية لعرياضايين بماا يموناه مان
تنمية الموارد البارية.
. 3المهارات الذهنية:
إلااى جانااب المهااارات الذهنيااة العامااة التااى يجااب أن يكتساابها
خااريج كليااات التربيااة الرياضااية يجااب أن يكااون خ اريج برنااامج
اإلدارة الرياضية قادرا على:
 . 3.3يمتااار اإلجااراءاا الاانونيااة المناساابة لنناااطة المتصااعة
باإلدارا الرياضية.
 . 3.3يمتاار المطاة المناسابة لننااطة والبارامج الرياضاية فاي
ضوء االستراتيجية ال امة لعمىسسة.
.3 . ٣يحادد متطعباااا الوةاائا المهنياة اإلداريااة التاي يتطعبهااا
ال مل في المجال الرياضي.
 . 3.3يمتااار أنسااب وسااائل اإليااالم الرياضااي التااي تسااهم فااي
االرتااء بنااط المىسسة
. 4المهاراا ال معية والمهنية:
إلااا جاناااب المهااااراا ال معياااة والمهنياااة ال اماااة التاااي يجاااب أن
يوتساابها مااريج وعياااا التربيااة الرياضااية يجااب أن يوااون مااريج
برنامج اإلدارا الرياضية قادرا يع :
. 4.1إدارا بيئة الممارسة الرياضية و قيادتها.
 . 4.1اتماا اإلجاراءاا المناسابة لتاوفير متطعبااا واحتياجااا
إدارا وتنةيم المسابااا والبطوالا والمهرجاناا الرياضية.
 . 4.1الت امل مع ا وماا في ممتعا المنةماا الرياضية.
.1 . ٤المااااروة فااي وضااع مط اط وقوايااد التاااويم والايااات
الدوري ناطة المىسساا الرياضية.
 . 4.1تاوفير متطعبااا بارامج ومطاط الناااط الرياضاي بالااول
ال ي يابع احتياجاا المستفيدين من مدماا المنةمة.
. ٥المهارات المنقولة و العامة:
يجب أن يكون خريج برنامج اإلدارة الرياضية قادرا على:
 . ١.٥إدارا الوقا لتحايا أقص استفادا وأفضل يائد.
 . ٢.٥اساتمدام وساائل مهااراا االتصاال الف اال والاادرا يعا
ال مل الجمايي لتف يل ال معياا المرتبطة بالمجال الرياضي
 . ٣.٥استمدام الطرق واإلجاراءاا لجماع وبنااء وتحعيال قواياد

البياناا باستمدام الحاسب اآللي.
 . ٤.٥وتاباة التااارير و الما وراا ويرضاها باساتمدام وساائل
االتصال والتونولوجيا الحديمة.
 . ٥.٥المااااروة الف الااة فااي التجم اااا المهنيااة لعتربيااة البدنيااة
المحعية والاومية و في المجال التربوي ا وسع.
 . ٦.٥ممارسااة الاات عم المسااتمر والاات عم الاا اتي فااي المجااال
الرياضي وفي الحياا بصفة يامة.
 . ٧.٥قيادا ا فراد لتحايا ا هداا المناودا.
 . ٨.٥اإللمااام بإحاادي العواااا ا جنبيااة لتف ياال بيئااة ال ماال ينااد
الحاجة.
متوافر ( √ ) غير متوافر( )

دليل البرنامجنظررررررام المراجعرررررررة الدوريرررررررةمتوافر ( √ ) غير متوافر(
للبرنامج
 مدى توافق الهيكل االكراديميللبرررامج مررع المسررتهدا مررع
المستهدا من التعليم
-المعوقات اإلدارية والتنظيمية

)

يتوافق بنسبة %95

اليوجد
 -6تقويم رالب لقيال مدي اكتساب المستهدا من التعليم :
استطالا الرأى
أدوات التقويم :2018/2017
المواعيد :تعديل الالئحة إلى ساعات معتمدة
مالحظات المراجع الخارجي:(إن وجدت)
-9اإلمكانات التعليمية :
أعضاس هيئة التدريس 11 :1
نسبة أعضاس هيئة التدريس إلي الطالب
الهيئة المعاونة 60 :1
غير مناسي
إلي حد ما √
مناسي
مدي مالسمة تخصصات أعضاس هيئةالتدريس وتوزيع األعباس عليهم الحتياجات (لماذا؟)
البرنامج:
غير مناسي
إلي حد ما
√مناسي
المكتبة :(لماذا؟)
غير مناسي
√ إلي حد ما
مناسي
المعامل :(لماذا؟)
غير مناسي
√ إلي حد ما
مناسي
-الحاسي اآللي:

مدي التعاون مع جهات االعمال في توفيرفرص التدريي للطالب:
أي متطلبات أخري للبرنامج: -11إدارة الجودة والتطوير :
نظام المتابعة لجواني القصور:إجراسات تطبيق لوائح وقوانين الكليةوالجامعة:
مدي فاعلية نظام المراجعة الداخلية فيتطوير البرنامج:
مالحظررات المررراجعين الخررارجين فيمررايخص مخرجات البرنامج ومعايير القيال
-12مقترحات تطوير البرنامج :
هيكل البرنامج (المقررات /الساعات):مقررات جديدة:التدريي والمهارات:مقترحات قطاا االعمال لتطوير البرنامج :
المسئول عن التنفير:توقيت التنفير:منسق المقرر  :أ.د /سمير عبد الحميد

(لماذا؟)
عمل ملتقى توظيفى إليجاد فرص عمل للطالب

فعال
(لماذا؟)
√مناسي
(لماذا)
فعال

√ إلي حد ما
إلي حد ما

غير فعال
غير مناسي

اليوجد
تحويل البرنامج إلى نظام الساعات المعتمدة
فى الالئحة الجديدة سوا يتم إستحداث برامج جديدة
فى األندية ومراكز رعاية الشباب
خريجى يجيد التسويق الرياضى وادارة المنشأت
الرياضية
قسم األدارة والترويح
2019/2018

