
 

 (13نمــوذج رقم )
 توصيف برنــامج الرياضة المدرسية

 (2018- 2017) عــام / 
 معلومات أساسية: –أ 

 بكالوريوس التربية الرياضية تخصص رياضة مدرسيةاسم البرنامج :   -1

 طبيعة البرنامج:        احادى                  -2

 قسم الرياضة المدرسيةالقسم المسئول عن البرنامج : 

 أ.د / هبة إمبابىالمنسق :  -3
  نبيل حسنالمراجع الخارجى : أ.د/  -4
 المراجع الداخلى   : أ.د/زكية ابراهيم كامل -5

 8/8/2017تاريخ إقرار البرنامج : 

 ياضة المدرسية لخريجى التربية الرياضية لبرنامج الر اةالمتبن المعايير األكاديمية

برنةامج الرياضةة ) لتخصة  رابعةة لفرقة األولى والثانيةة والثالثةة والخاصةةل المعايير العامةتم تبنى ظة ملحو
 (المدرسية

 معلومات متخصصة: –ب 

 :أن بعد إتمام البرنامج بنجاح يصبح الخريج قادرا على

 ء المجتمع.ة: التربوي والنفسي واالجتماعي وأهميته في بنادور التربية الرياضي يفهم  -1

 معارف ومعلومات العلوم األساسية والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي. يطبق -2

مهارات األنشطة الرياضية، وتطبيق اشتراطات األمن والسالمة الصحية في بيئة الممارسة  يؤدى -3

 الرياضية.

 ضية.يق البرامج والوحدات الرياتصميم وتطب  -4

سة الرياضية وإتقان لحديثة في دعم وتحسين بيئة الممارتكنولوجيا المعلومات والتقنيات ا يستخدم  -5

 المهارات اللغوية الضرورية للتعامل معها، لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية في المجال الرياضي.

ستهدفة لتعزيزها وتطويرها هم احتياجات المجموعات الممهارات االتصال الفعال التي تسهم في ف يستخدم -6

 لثقافات.والتعامل مع مختلف ا

 المنهج العلمي لحل المشكالت، ومتابعة الجديد في المجال الرياضي والتعلم المستمر.يتبع و يطلع -7

 الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلي والدولي. يفهم -8

 الق.الفكر المبدع الخ يمارس -9

 المهنة، والفهم التطبيقي للمواطنة.آداب وأخالقيات  يطبق -10

 المراحل الدراسية المختلفة. المعارف و المهارات الرياضية للتالميذ في ومات والمعل يوصل -11

 وأنشطة التربية الرياضية بالمدرسة. والمالحظة الدقيقة والتخطيط والنقد والمقارنة في دروس يبتكر -12

 تعلم.للمتعلمين لضمان فاعلية البيئة آمنة و صحية  يهئ -13

 المدرسية، والتأكد من تحقيق أهدافه. تطوير برنامج الرياضة وسائل التقييم المختلفة، لمتابعة و يطبق -14

 .بالعمل ةمع بيئة المجتمع المحيطإيجابيا" وينشط يتفاعل -15



 

واألعراف إرساء وترسيخ التقاليد  دور التربية البدنية واألنشطة الحركية والرياضية في يعرف -16

 االجتماعية.

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج: -1
 المعرفة والفهم:  2/1

 يجب ان يكون الخريج قادرا على ان :
 يعرف األسس التربوية للتربية البدنية والرياضية والترويحية من منظور تاريخى وإجتماعى وفلسفى. 1-أ
جية والنفسحية والتربويحة المرتب حة يعرف المبادىء واألسس الميكانيكية والتشريحية والصححية والفسحيولو 2-أ

 لفرد الرياضى خاصة.بالفرد عامة وا
 والقانونية لمختلف الرياضات الفردية والجماعية . يحدد الجوانب الفنية والبدنية 3-أ
 المعارف النظرية المرتب ة بانواع الرياضات الفردية والجماعية . يذكر 4-أ
ة المرتب حة بصحفة عامحة ووااحر الرياضحة المدرسحية بصحف مبحاد  واسحس البححل العلمحى والعلحو  يوضح  5-أ

 خاصة 
 ة فى مجاالت األنش ة الرياضية المختلفة .يذكر المص لحات العلمية واللغوية المناسب 6-أ
الممححارات الحركيحححة والنشحححا  الحححداخلى مكوناتحححأ وأسححس بنارحححأ و حححر  تحححدريس يشححرم مفمحححو  المحححنم  و 7-أ

 . بدرس التربية الرياضية  والخارجى
 فى درس التربية الرياضية . تعليمية فعالة عمليةلتحقيق المبادىء و السياسات الالزمة  ينااش 8-أ
 . مباد  و  ر  التدريس و القواعد القانونية للرياضات المختلفةشرم ي 9-أ
الحركححى ومواصححفات القححوا  الجيححد والشححرو  الصحححية البححدنى ويعححرف أسححس ومبححادىء النمححو والت ور 10-أ

 لرياضى.للغذاء ا
 .الرياضى لألنش ة فى المراحل السنية المختلفة اء تقوي  الجوانب المختلفة لإلد يحدد 11-أ 
والقواعحححد الخاصحححة بحححادارا وتنظحححي  المسحححابقات (بالتوجبحححأ واالرشحححاد  التربحححوى )يفمححح  الحححنظ  الخاصحححة  12-أ

 الترويحية . الكشفية و الرياضية واالنش ة
 القــدرات الذهنية: 2/2

 يكون الخريج قادرا على ان : يجب ان

 التقوي  إلختيار أنسبما ويصنفما ويرب  بينما . ب التعلي  /التعل  ويفاضل بين أسالي 1-ب

 يحلل الممارات الرياضية الفردية والجماعية  فى ضوء الجوانب الحيوية وأسس الحركة الرياضية  2-ب

من البدارل  مارسة الرياضية ويختار األنسبالتى تواجأ بيرة الميحدد المعواات ويتوار التحديات  3-ب

 لحلما.
يرب  بين المعارف والمعلومات الفلسفية والنفسية واالجتماعية والصحية والفسيولوجية فى مجال  4-ب

 التدريس
 على فم  ال الب والمما  التعليمية. المناسبة، والمبنية بيرة التعل يخ   لتوفير   5-ب

 .بين المتعلمين  تدريس لمقابلة الفرو  الفرديةيفاضل بين  ر  واساليب ال 6-ب

 ..الجماعية و الفردية للرياضات المماري األداء يحلل 7-ب

 .   يحدد ال ر  المناسبة لجمر البيانات و تحليل نتار  التقوي  لمكونات المنظومة التعليمية 8-ب
 
 



 

 :المهـــارات 3/
 :مهـارات مهنية و عملية عامة  2/3/1

 : يجب ان يكون الخريج قادرا على ان
 . ة المختلفة ويربط بينها فى صورة مركبةاألساسية لألنشطة الرياضي يؤدى المهارات الحركية 1-ت
 .  يصمم وينفذ البرامج التعليمية المناسبة ألحتياجات المتعلمين 2-ت
 . ة القانونية الصحيحة فى بيئة الممارسة الرياضيةيطبق إجراءات األمن والسالم 3-ت
 . تعليمية للرياضة المدرسيةيوظف نتائج البحوث العلمية فى تطوير العملية ال 4-ت
 .يؤدى النماذج التطبيقية لمهارات الرياضات المقدمة 5-ت
 .والتقويميصمم األنشطة التعليمية المتنوعة التي تحقق اشتراك التالميذ في التنفيذ  6-ت
 . يستخدم الخطوات التعليمية المتدرجة فى الخبرات التعليمية وفقا إلحتياجات التالميذ وقدراتهم 7-ت
 .يطبق أسلوب التقويم المناسب واستخدام أدواته 8-ت
 .يشارك اإلدارة المدرسية فى تحديد وتحقيق رسالة المدرسة وأهدافها 9-ت
 .وتطوير العملية التعليميةيصمم بيئة التعلم لتحسين  10-ت
 .يوظف الخدمات و الموارد المتاحة لتلبية االحتياجات التعليمية المتنوعة 11-ت
 .متفوقين رياضيا، ويضع أنشطة خاصة تنمي تفوقهمالتالميذ اليكتشف  12-ت
 .يكتشف حاالت التأخر الرياضي واإلعاقة البدنية، وتعديل النشاط بما يناسبها 13-ت
 .يصمم الوسائل التعليمية المناسبة لألنشطة التعليمية المقدمة 14-ت

 : المهــارات العــامة والمنقولة 2/3/2
 : درا على انيجب ان يكون الخريج قا

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

 .بالمجال الرياضي
 . يستخدم الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي -3-ث
 .دام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثةيكتب التقارير و المذكرات وعرضها باستخ -4-ث
 .يشارك بفاعلية في التجمعات المهنية للتربية البدنية المحلية والقومية و في المجال التربوي األوسع -5-ث
 .عامة يمارس التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصفة -6-ث
 .هداف المنشودةيقود األفراد لتحقيق األ  -7-ث
 يلم بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة -8-ث



 

 : المعايير األكاديمية للبرنامج  - 3
 :أوال : المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج التربية الرياضية   
 :الرياضية المواصفات العامة لخريج كلية التربية .١

 :را علىيجب أن يكون الخريج قاد
 .فهم دور التربية الرياضية: التربوي والنفسي واالجتماعي وأهميته في بناء المجتمع . ١.١
 .تطبيق معارف ومعلومات العلوم األساسية والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي . ٢.١
رسة من والسالمة الصحية في بيئة المماأداء مهارات األنشطة الرياضية، وتطبيق اشتراطات األ . ٣.١

 .الرياضية
 .تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية . ٤.١
استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في دعم وتحسين بيئة الممارسة الرياضية وإتقان  . ٥.١

 .تقبلية في المجال الرياضيالمهارات اللغوية الضرورية للتعامل معها، لمواجهة مختلف التحديات المس
ستخدام مهارات االتصال الفعال التي تسهم في فهم احتياجاتالمجموعات المستهدفة لتعزيزها وتطويرها ا . ٦.١

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

 .المستمر
 .لرياضية على المستوى المحلي والدوليفهم الهياكل التنظيمية للحركة ا . ٨.١
 .ممارسة الفكر المبدع الخالق . ٩.١

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

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على المعرفة والفهم لكٍل من
 .ية والفلسفية والتربوية واالجتماعية والنفسية للتربية الرياضيةاسية التاريخالمعارف األس . ١.٢
المعارف األساسية المرتبطة بالجوانب الحيوية )التشريح وعلم وظائف األعضاء وعلم األحياء(  . ٢.٢

 .تربية الرياضيةوالصحية المرتبطة بال
 .مبادئ و أسس الحركة الرياضية . ٣.٢
 .واع الرياضات الفردية والجماعيةة المرتبطة بأنالمعارف النظري . ٤.٢
 .أسس البحث العلمي، وطرق القياس والتقويم في التربية الرياضية . ٥.٢
 .تلفةالمصطلحات العلمية واللغوية المناسبة في مجاالت األنشطة الرياضية المخ . ٦.٢
 :المهارات الذهنية .3



 

 .فةختيار أنسبها لألنشطة الرياضية المختليفاضل بين أساليب التعليم والتقويم ال . 3. ١
 .يحلل مهارات الرياضات الفردية والجماعية في ضوء الجوانب الحيوية و أسس الحركة الرياضية . 3.٢
ارسة الرياضية ويختار األنسب بين البدائل يحدد المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه بيئة المم . 3.٣

 .لحلها
 :لمهنيةالمهارات العملية وا .4

 :نأيجب أن يكون الخريج قادرا على 
 .النماذج التطبيقية للمهارات الحركية في مختلف أنواع الرياضات األساسية يؤدي . 4.١
 .في المجال الرياضي يصمم و ينفذ البرامج والوحدات المناسبة الحتياجات المستفيدين . 4.٢
 .في بيئة الممارسة الرياضية يطبق إجراءات األمن والسالمة القانونية والصحية . 4.٣
 .يتبنى نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها في تطوير المجال الرياضي . 4.٤
 :المهارات المنقولة و العامة .٥

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على
 .قصى استفادة وأفضل عائدإدارة الوقت لتحقيق أ . ١.٥
رتبطة درة على العمل الجماعي لتفعيل العمليات الماستخدام وسائل مهارات االتصال الفعال، والق . ٢.٥

  بالمجال الرياضي
 . استخدام الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي . ٣.٥
 .عرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثةكتابة التقارير و المذكرات و  . ٤.٥
 .المهنية للتربية البدنية المحلية والقومية و في المجال التربوي األوسع لة في التجمعاتالمشاركة الفعا . ٥.٥
 .ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصفة عامة . ٦.٥
 .قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة . ٧.٥
 .يئة العمل عند الحاجةاإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل ب . ٨.٥

 : ثانيا : المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج برنامج طرق تدريس التربية الرياضية   
 :مواصفات خريج برنامج طرق تدريس التربية الرياضية

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

 .توصيل المعلومات و المعارف و المهارات الرياضية للتالميذ في المراحل الدراسية المختلفة . ١.١
 .نة في دروس وأنشطة التربية الرياضية بالمدرسةاالبتكار والمالحظة الدقيقة والتخطيط والنقد والمقار  . ٢.١
 .اعلية التعلمخلق بيئة آمنة و صحية للمتعلمين لضمان ف . ٣.١



 

 .تطبيق وسائل التقييم المختلفة، لمتابعة و تطوير برنامج الرياضة المدرسية، والتأكد من تحقيق أهدافه . ٤.١
 .ط بالعملالتفاعل النشط واإليجابي مع بيئة المجتمع المحي . ٥.١
اليد واألعراف معرفة دور التربية البدنية واألنشطة الحركية والرياضية في إرساء وترسيخ التق . ٦.١

 .االجتماعية
 :المعرفة والفهم .٢

إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات التربية الرياضية يجب أن يكون 
 :ة الرياضية مكتسبا المعارف والمفاهيم التاليةخريج برنامج طرق تدريس التربي

التعليمية  تمكنه من تحديد األهداف و تصميم األنشطةأسس بناء مناهج التربية الرياضية بصورة  . ١.٢
 .لبنية الدرس ومحتواه 

 .المبادىء و السياسات الالزمة للعملية التعليمية الفعالة . ٢.٢
 .القانونية للرياضات المختلفةمبادئ و طرق التدريس و القواعد  . ٣.٢
 ليميةالحركية  البدنية( للمراحل التع -مكونات اللياقة )الصحية . ٤.٢

 .المختلفة
 أساليب التقويم المختلفة بوصفها كمدخل لتحسين التعليم وتعزيز . ٥.٢

 .التطور البدني والمعرفي واإلجتماعي واالنفعالي للتالميذ في المراحل السنية المختلفة
 .أسس إدارة وتنظيم المسابقات والمهرجانات الرياضية المدرسية . ٦.٢

 :المهارات الذهنية .3
ت الذهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات التربية الرياضية يجب أن يكون خريج المهارا إلى جانب

 :برنامج طرق تدريس التربية الرياضية قادرا على
 .شطة التربية الرياضية، وبينها وبين العلوم األخرى الربط والتكامل بين فروع أن . 3.1
الب والبيئة والمهام رسة المناسبة، والمبنية على فهم الطأن يخطط لتوفير فرص التعليم و المما . 3.2

 .التعليمية
أن يكتشف االختالفات الفردية في تلقي المعرفة ويضع التعليمات واالرشادات المناسبة لتقابل هذه  . 3.٣

 .فاتاالختال
 .أن يحلل األداء المهاري للرياضات الفردية و الجماعية . 3.4
 .ادة فاعلية العملية التعليميةيم ألهداف الدرس لزيأن يحلل نتائج التقي . 4.5
 :المهارات العملية و المهنية .4



 

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

 .ضات المقدمةيقية لمهارات الرياأداء النماذج التطب . 4.1
 .تالميذ في التنفيذ والتقويمتصميم األنشطة التعليمية التي تحقق اشتراك ال . 4.2
 .تخطيط وتنفيذ المهارات التعليمية المالئمة للفروق الفردية بين التالميذ . ٣.4
 .تطبيق أسلوب التقويم المناسب واستخدام أدواته . 4.٤

 .لتخطيط وفقا لرسالة وأهداف المدرسةرة المدرسة في ااالشتراك مع إدا . 4.4
 .وتطوير العملية التعليمية قيادة بيئة التعلم لتحسين . 4.5
 .االستخدام الفعال للخدمات و الموارد المتاحة لتلبية االحتياجات التعليمية المتنوعة . 4.6
 .فوقهماكتشاف التالميذ المتفوقين رياضيا، ووضع أنشطة خاصة تنمي ت . 4.7
 .سبهااكتشاف حاالت التأخر الرياضي واإلعاقة البدنية، وتعديل النشاط بما ينا . 4.8
 .تصميم الوسائل التعليمية المناسبة لألنشطة التعليمية المقدمة . 4.9

 :المهارات المنقولة و العامة .٥
 :يجب أن يكون خريج برنامج الرياضة المدرسية قادرا على

 .ة وأفضل عائدقيق أقصى استفادإدارة الوقت لتح . ١.٥
ة على العمل الجماعي لتفعيل العمليات المرتبطة استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال، والقدر  . ٢.٥

  بالمجال الرياضي
 . استخدام الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي . ٣.٥
 .ائل االتصال والتكنولوجيا الحديثةرات وعرضها باستخدام وسكتابة التقارير و المذك . ٤.٥
 .في التجمعات المهنية للتربية البدنية المحلية والقومية و في المجال التربوي األوسع المشاركة الفعالة . ٥.٥
 .ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصفة عامة . ٦.٥
 .لتحقيق األهداف المنشودةألفراد قيادة ا . ٧.٥
                     ة العمل عند الحاجة.. اإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئ ٨.٥

 العالمات المرجعية :  -4

 الرياضية التربية لخريج القياسية األكاديمية القومية المعايير - 4/1   

 مكونات البرنامج: هيكل و – 5

 مدة البرنامج :  -
مدا الدراسة لنيحل البكحالوريوس فحى التربيحة الرياضحية تخصحة رياضحة مدرسحية أربحر سحنوات جامعيحة    

 .0فصول دراسية ( ومدا كل فصل دراسى خمسة عشر أسبوعاً  8) 
 ى : وتنقس  الدراسة فى البرنام  إلى مرحلتين على النحو التال   



 

 مرحلة اساسية :  -أ
رس فيمححا ال الححب المقححررات فصححول دراسححية ( يححد 6 ححة سحنوات ) وهحى مرحلححة دراسححية عامححة مححدتما  ال

 االساسية الالزمة المؤهلة للعمل فى مجال التربية الرياضية لمراحل التعلي  المختلفة 

   خصصية :مرحلة ت -ب

التخصصةية هةى ملةا  عةة   دةسرف هيهةا البالةم الاتةررا  وهى مرحلة دراسية تخصصية للفرقة النهائيةة   الرا 

 التر ية الرداضيةتسردس 

 عدد الساعات األسبوعية في كل فصل دراسي : -

الفرقة 
 الدراسية

الفصل 
 الدراسى

محاضرات 
 نظرية

محاضرات 
 تطبيقية

 المجموع تدريب ميدانى

 31 - 17 14 الفصل االول األولى

 31 - 16 15 الفصل الثانى

 31 - 17 14 الفصل االول ةالثاني

 30 4 13 13 الفصل الثانى

 30 4 13 13 الفصل االول لثةثاال

 30 4 13 13 الفصل الثانى

 29 4 10 15 الفصل االول الرابعة

 29 4 13 12 الفصل الثانى

 241 20 112 109 المجموع

 

 هيـكل البرنـامج: -ب

 عدد الساعات / عدد الوحدات :

 لىإجما عملى نظرى

109 132 241 

 اختيارى انتقالى الزامى

241 - - 

 % 17.84 43 ررات العلوم االساسيةقم

 %4.98 12 مقررات العلوم االجتماعية واالنسانية

 %68,88 166 مقررات علوم التخص 

 %8,30 20 التدريب الميدانى

 

                                      مستويات البرنــامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :           –ج 

 √ال ينطبق    

 مقررات البرنــامج : –د 

 مقررات البرنامج :إلــزامي : –أ   

 

 



 

 (االول) الدراسىالفصل     (االولى) الفرقة السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 تربية الرياضيةخ التاري 1101

 ـ ـ 2 فيالتشريح الوصفي والوظي 9102

 ـ ـ 2 (1التربية الصحية ) 9103

 ـ ـ 2 المدخل في الترويح الرياضي 7104

 3 ـ 1 (1+عروض رياضية1التمرينات)تمرينات 4105

 1 ـ 1 األلعاب الصغيرة 1106
 4 ـ 1 (1+طائرة1األلعاب الرياضية)قدم 2107
 3 ـ 1 ميدان والمضمار )عدو+جلة+وثب طويل+ مشي(ات المسابق 3108
 3 ـ 1 +تجديف(1)سباحة 1الرياضات المائية 5109
 3 ـ 1 (1+جودو1+كاراتيه1)مالكمة1الفرديةالمنازالت والرياضات  6110

 )الثانى( الدراسىالفصل     (االولى) الفرقة السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى 

 األسبوع /ساعات عدد ال عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 1س التربية الرياضيةتدريطرق  1120

 ـ ـ 2 مناهج التربية الرياضية 1121

 ـ ـ 2 اإلحصاء 8122

 ـ ـ 2 مقدمة في بيولوجيا الرياضة 9123

 ـ ـ 2 تكنولوجيا التعليم 8124

 3 ـ 1 (1+جمبازأجهزة1الجمبــــاز)جمباز أرضي 4125

 4 ـ 1 (1+كرة يد1األلعاب الرياضية)سلة 2126

 3 ـ 1 ميدان والمضمار)تتابعات+رمي قرص+وثب عال+ضاحية(ات المسابق 3127

 3 ـ 1 +يخوت شراعية(2الرياضات المائية)سباحة 5128

6129 
 المنازالت والرياضات الفردية
 (1+مبارزة1)كيك بوكس+مصارعة

 3 ـ 1

            
 



 

 (االول) الدراسىالفصل     ) الفرقة الثانية( السنة فى البرنامج 
الرقم 
 لكودىا

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل محاضرات 

 ـ ـ 2  2طرق تدريس تربية رياضية 1201

 ـ ـ 2 المدخل في اإلدارة الرياضية 7202

 ـ ـ 2 1فسيولوجيا الرياضة 9203

 ـ ـ 2 ضىعلم الحركة فى المجال الريا 8204

 2 ـ 1 األلعاب التمهيدية 1205

 3 ـ 1 (2+العروض الرياضية2تمرينات نات)الالتمري 4206

 4 ـ 1 (2+كرة يد2األلعاب الرياضية)سلة 2207

3208 
 مسابقات الميدان والمضمار)مسافات متوسطة+مطرقة+وثب

 (110ثالثي+حواجز
 3 ـ 1

 2 ـ 1 +غطس(2الرياضات المائية)سباحة 5209

 3 ـ 1 (2ة+مبارز 2+مصارعة2المنازالت والرياضات الفردية)مالكمة 6210

 )الثانى( الدراسىالفصل     ) الفرقة الثانية(السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل محاضرات 

 ـ ـ 2 مدخل تدريب رياضي عام 8220

 ـ ـ 2 لغة أجنبية 8221

 ـ ـ 2 مناهج التربية الرياضبة 1222

 ـ ـ 2 الرياضينفس مدخل علم ال 8223

 2 ـ 1 (2+جمباز األجهزة2الجمباز)الجمباز األرضي 4224

 4 ـ 1 (2+كرة طائرة2األلعاب الرياضية)قدم 2225
ــــــــــــــدان والمضمار)مســــــــــــــافات  3226 مســــــــــــــابقات المي

 طويلة+رمح+قفز بالزانة+موانع(
 3 ـ 1

 2 ـ 1 +كرة ماء(4حةلمائية)سباالرياضات ا 5227
 2 ـ 1 (2فردية)رفع أثقال+كاراتيهضات الوالرياالمنازالت  6228
 4 ـ ـ التدريب الميداني)داخلي( 1229

 



 

 )األول( الدراسىالفصل     ) الفرقة الثالثة(السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 الرياضيةالبحث العلمي في التربية  8301

 ـ ـ 2 التدريب الرياضي 8302

 ـ ـ 2 اإلصابات واإلسعافات األولية 9303

 ـ ـ 2 الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى  8304

 3 ـ 1 (3+جمباز األجهزة3الجمباز)الجمباز األرضي 4305

ــاب الرياضــية ألعــاب مضــرب 2306 )هوكي ـ تــنس ـ ريشــة األلع
 طاولة(نس طائرةـ ت

 4 ـ 1

قات الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان ابمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3307
 حواجز+تتابعات+زانة+جلة(400والمضمار)

 2 ـ 1

 2 ـ 1 الرياضات المائية)سباحة متقدمة+انقاذ( 5308
 2 ـ 1 (3+مبارزة3المنازالت والرياضات الفردية)مالكمة 6309
 4 ـ ـ التدريب الميداني)خارجي( 1310

 ى(ثان)ال الدراسىالفصل     ) الفرقة الثالثة(رنامج  فى البالسنة 
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 القياس والتقويم في التربية الرياضية 8320

 ـ ـ 2 التربية الرياضية المقارنة/نظام التعليم 1321

 ـ ـ 2 االحتياجات الخاصة التأهيل البدني لذوي  9322

 ـ ـ 2 علم االجتماع الرياضي 8323

 2 ـ 1 (4+جمباز األجهزة4الجمباز)الجمباز األرضي 4324

 4 ـ 1 (3ـ يد3ـ سلة3ـ طائرة3األلعاب الرياضية)قدم 2325
مســـــــــــــــابقات الميـــــــــــــــدان والمضـــــــــــــــمار)حواجز+وثب  3326

 طويل+موانع+مطرقة(
 2 ـ 1

 2 ـ 1 ة متقدمة+غوص(الرياضات المائية)سباح 5327
 3 ـ 1 (2+جودو3ية )مصارعةالمنازالت والرياضات الفرد 6328
 4 ـ ـ التدريب الميداني)خارجي( 1310

 



 

 )األول( الدراسىالفصل     ) الفرقة الرابعة(السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى

 عدد الساعات / األسبوع المقررعنوان 

 تطبيقي معمل محاضرات

 ـ ـ 2 التربية الرياضيةفة فلس 1430

 ـ ـ 2 (2تربية صحية ) 9431

 ـ ـ 2 التوجيه واالرشاد التربوى  1432

 ـ ـ 2 الترويح ووقت الفراغ 7433

 ـ ـ 2 علم النفس التربوى الرياضى 8434

 ـ ـ 2 التربية الكشفية 1435

 ـ 4 1 طرق تدريس االلعاب الجماعية 1436
 ـ 3 1 طرق تدريس التمرينات 1437
 ـ 3 1 طرق تدريس المنازالت 1438
 ـ 4 ـ ةتربية عملي 1409

 )الثانى( الدراسىالفصل     ) الفرقة الرابعة(السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 األصول التربوية للتربية الرياضية 1440

 ـ ـ 2 ةالحركي التربية 1441

 ـ ـ 2 تربية القوام 9442

 ـ ـ 2 طور الحركىوالت النمو 8443

 ـ 3 1 طرق تدريس الجمباز 1444

 ـ 3 1 طرق تدريس مسابقات الميدان والمضمار 1445
 ـ 3 1 الرياضات المائيةطرق تدريس  1446
 ـ 4 1 إدارة المنافسات الرياضية 7447
  4 - تربية عملية 1409

 
 
 
 
 



 

          محتويات المقررات : –5
 

 )طبقاً لما هو مذكور في الالئحة (                                       ق بالبرنامج :متطلبات االلتحا -6
 .أ  ـ شروط القيد لمرحلة البكالوريوس     

 

 :  أوالً : شروط قيد الطالب لمرحلة البكالوريوس فى التربية الرياضية

  .انوية العامة فى سنة القبول بالكلية صاًل على الثأن يكون حا -
 .أن يجتاز إختبارات القبول التى يقررها مجلس الكلية  -
أن يجتاز الطالب بنجاح الكشف الطبى فى الجهة التى تحددها جامعة االسكندرية وفقًا لما يحدده مجلس  -

 .الكلية من الفحوص الالزمة لاللتحاق بالكلية 
 الرياضة المدرسية:حاق بشعبة شروط اإللت : ب

 (1،2طرق التدريس – 1،2صصية النظرية )المناهجإمتحان فى المقررات التخأن يجتاز الطالب اال  -1
 أن يجتاز الطالب اإلمتحان التطبيقى لمادة التدريب الميدانى للفرقة الثانية. -2
 ن قبل القسن وبمعرفتهدريبية تنظم متظم فى دورة تاذا لم يوفق الطالب فى اى من الشرطين السابقين ين -3

 

 نامج :مة الستكمال البرالقواعد المنظ -7

 لوائـــح عـــامة : 

الطالب الذى يتغيب عن أى من اإلمتحانين التحريرى أو التطبيقى ال ترصد له درجة فى المقرر الدراسى  −
 .ويعتبر راسبًا فيه 

 .فأكثر % من الدرجة  50ينجح الطالب فى المقرر إذا حصل على  −

 .% من الدرجة النهائية  60 يشترط النجاح فى التدريب الميدانى الحصول على −

بناء على إقتراح مجلس القسم المختص نظام التدريب الميدانى للطلبة تحت إشراف  يحدد مجلس الكلية −
 .أعضاء هيئة التدريس والخبراء من خارج الجامعة 

لو انى حتى و ريب الميدية الثالثة أو الرابعة إذا رسب فى مقرر التديعتبر الطالب باقيًا لإلعادة بالفرقة الدراس −
 .راسية األخرى ويبقى لإلعادة فى هذه المادة فقط كان ناجحًا فى جميع المقررات الد

يقرر مجلس الكلية الضوابط الخاصة باإلمتحان النهائى فى التدريب الميدانى لكل مجال فى ضوء  −
  .ة اقتراحات مجالس األقسام المختص

 .والرابعة  حانها فى نهاية العام بالنسبة للفرقة الثالثةتعتبر مادة التدريب الميدانى مادة متصلة يتم إمت −

 
 السنة األولى والثانية والثالثة  :

 راجــع استمارات توصيف المقررات

 



 

ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة األعلى إذا كان ناجحًا فى جميع المقررات أو كان راسبًا  −
فيما تخلف فيه من مقررات فى مقررين أثنين من فرقة أدنى ، ويؤدى الطالب اإلمتحان  فيما ال يزيد عن

 ه فى المقرر بتقدير ) مقبول (  يعتبر نجاحموعد يحدده مجلس الكلية و 
 لسنة الرابعة : ا

 .يتم إختيار الطالب بناء على متطلبات القبول فى البرنامج  −
الرياضية مجلس الكلية درجة البكالوريوس فى التربية يمنح مجلس جامعة االسكندرية بناء على طلب  −

 .اضى بعد إجتياز الطالب جميع مقررات الفصل األول والثانى بنجاح صص تدريب ريتخ

لمدة أسبوع كأحد المتطلبات األساسية للحصول على درجة البكالوريوس ، حضور الطالب معسكرًا  −
 .دًا طوال سنوات الدراسة ويحدد ذلك مجلس الكلية على أن يكون معسكرًا ة واح

 .النهائية فيما ال يزيد عن مقررين للطالب الراسبين فى الفرقة يعقد فى شهر نوفمبر إمتحان  −
 الملتحقين بالبرنامج :طرق وقواعد تقييم  -8

 
ما تقيسه من المخرجات التعليمية  الطريقــــة

 المستهدفة

 معارف ومهارا  ذهنية امتحانا  تحردردة -1

 مهارا  مهنية وذهنية   تببيتيةامتحانا -2

 ف ومهارا  ذهنية وجوانم انفعاليةارمع امتحانا  شفودة -3

 الاعلوما  الاختلفةتعلم ذاتى عن مصادر  اوراق دراسية  -4

 مهارا  عامة –الاهارا  الاهنية  –اال تكار  مشروعا  التخرج -5

 الاهارا  العامة  –الاهارا  الاهنية  الاالحظة  -6

 

 طرق تقويــم البرنــامج : -9           

 
 القائم بالتقويم ةالوسيل العينة

 %60 األستبانات  الب السنة النمارية -1

 %20 األستبانات الخريجون -2

 %10 األستبيانات المستفيدون )جمات التوظيف( -3

المراجعون الخارجيين )إذا  -4
 كان ين بق(

تقارير المراجعين 
المقي  الخارجيين تقارير 

10% 



 

 الداخلى للبرنام  

 
 

 هبة إمبابىأ.د / :   المسئول عن البرنامج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (13)نمــوذج رقم 
 توصيف برنــامج التدريب الرياضى

 (2018/  2017) عــام : 
 معلومات أساسية: –أ 
 بكالوريوس التربية الرياضية تخصة التدريب الرياضياسم البرنامج :   -1
 نامج:        احادى                 البر طبيعة -2

اسح  تحدريب مسحابقات الميحدان والمضحمار  –اس  تدريب االلعاب الرياضحية رنامج : ئول عن البالقسم المس -3
–  

اسححح  تحححدريب المنحححازالت  –اسححح  تحححدريب الرياضحححات الماريحححة  –اسححح  تحححدريب التمرينحححات والجمبحححاز 
 والرياضات الفردية 

 المنسق :  -4

 مجدى وكوكأ.د/  ارجى :المراجع الخ -5

 العجمى أ.د/إميمةالمراجع الداخلى   :  -6

 2017/  8/   8تاريخ إقرار البرنامج :  

  التدريب الرياضىلخريجى التربية الرياضية لبرنامج  اةالمتبن المعايير األكاديمية

لتةدريب ابرنةامج ) لتخصة  رابعةة لفرقة األولةى والثانيةة والثالثةة والخاصةةل المعايير العامةتم تبنى ظة ملحو
 (الرياضى

 :معلومات متخصصة –ب 
 :وبعد اتمام البرنامج بنجاح يصبح الخريج قادرا على أن

يفهم دور أهمية مفهوم وفلسفة تعليم وممارسة االنشطة البدنية والرياضية ودور التربية الرياضية فى بناء  -1
 .المجتمع
 . بالتدريب الرياضى فى البيئة التدريبية ساسية والعلوم المرتبطةيطبق المعارف والعلوم اال -2

والسالمة الصحية في بيئة الممارسة  يؤدى مهارات األنشطة الرياضية، وتطبيق اشتراطات األمن-3    
 .الرياضية

وير يعرف األسس العلمية لتخطيط وإعداد وتصميم وتنفيذ البرامج والوحدات التدريبية التي تسهم في تط -4
 .األداء الرياضي

ئة يستخدم الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة فى البيئة التدريبية، ويتحكم فى طريقة تشغيلها فى البي -5
 .التدريبية

يمتلك مهارات االتصال الفعال وكفاءات إدارة البيئة التدريبية، والقدرة على قيادتها لالرتقاء بالعملية  -6
 .لة و أهداف المؤسسةالتدريبية، في ضوء رسا

يتابع كل جديد فى مجال التدريب الرياضي والبحث والدراسة باستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم وتحسين  -7
 . عملية التدريبيةال
ـ يعرف اللوائح والقوانين وفهم الهياكل التنظيمية التي يتعامل معها الخريج في مجال التدريب الرياضي ) 8

 ـ األندية ـ النقابة الرياضية(اإلتحادات الرياضية 
 .يمارس الفكر المبدع الخالق -9
المرتبطة بالمجال الرياضي ودعم روح يطبق المعارف والمعلومات الخاصة بالعلوم األساسية والعلوم  -10

 .المواطنة

 :المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج
 :المعرفة والفهم  2/1
 : ادرا على انيجب ان يكون الخريج ق    



 

 .يعرف األسس التربوية للتربية البدنية والرياضة من منظور تاريخي وإجتماعي وفلسفي -1 -أ
سس الميكانيكية والتشريحية والصحية والفسيولوجية والنفسية والتربوية  المرتبطة يعرف المبادئ واأل -2 -أ

 .بالفرد عامة والرياضي خاصة
لمسابقات الفردية والجماعية بصفة عامة ية والقانونية لمختلف الرياضات وايحدد الجوانب الفنية والبدن -3 -أ

 .ومجال تخصصه بصفة خاصة
 . المرتبطة بأنواع الرياضات الفردية والجماعيةيوضح المعارف والنظريات  -4-أ
 . يوضح مبادئ واسس البحث العلمي وطرق القياس والتقويم فى التربية الرياضية  بصفة عامة –5-أ
 . ذكر المصطلحات العلمية واللغوية المناسبة في مجاالت األنشطة الرياضية المختلفةي -6-أ
 :القــدرات الذهنية 2/يعرف الجوانب والمعلوما -7-أ
لفة ) المهارية ـ البدنية يذكر الطرق المختلفة لإلعداد المتكامل لالعب وأساليب اإلرتقاء به من جوانبه المخت -8-أ

 .ـ الخططية ـ النفسية ـ الذهنية(
المسابقات الرياضية والتخطيط لها واساليب  يذكر النظم والقواعد الخاصة باإلدارة الرياضية وتنظيم وادارة -9-أ

شطة المشاركة فيها ومعرفة القواعد المنظمة للعمل بالمؤسسات التعليمية والرياضية والترويحية وأهمية األن
 .المقدمة بها

 .يوضح بأنواع وطرق تقويم أداء الالعبين فى مجال تخصصة -10-أ
يحدد باألنماط والخصائ  المميزة لالعبين في مجال تخصصه وخطوط أنتقاء وتوجية الالعبين للنشاط  -11-أ

 .الرياضى
 .الرياضي التخصصى يحدد طرق القياس والتقويم المختلفة للوحدات والدورات التدريبية  في المجال -12-أ
يذكرالمعارف والمعلومات الخاصة باالصابات الرياضية وطرق اسعافها ووسائل استعادة الشفاء والتغذية  -13-ا

 .الرياضية فى مجال التخص 
حمامات -صاالت تدريب-مالعب-االجهزة الرياضية-يعرف طرق استحدام االمكانات الرياضية )االدوات -14-أ

 .التحصصية سباحة(وذلك فى الرياضة
 .يعرف قواعد ادراة تنظيم المسابقات الرياضية وأساليب المشاركة فيها فى المجال التخصصى -15-أ
 

 :القــدرات الذهنية 2/2
 يجب ان يكون الخريج قادرا على ان :

 .يفاضل بين اساليب التعلم والتقويم الختيار انسبها ويصنفها ويربط بينها -1 -ب
 .ماعية في ضوء الجوانب الحيوية  وأسس الحركة الرياضيةاضات الفردية والجيحلل مهارات الري -2-ب
 .يحدد المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه بيئة الممارسة الرياضية ويختار األنسب بين البدائل لحلها -3 -ب
السالمة في يكتشف األخطاء الفنية والقانونية في األداء الرياضي ويصححها ويعمم عوامل األمن و -4 -ب

 .سة الرياضيةالممار
يوجد الحلول للمشكالت التي تعترضه أثناء تخطيط وتنفيذ وتقويم  فترات ومراحل التدريب ودرس التربية  -5 -ب

 .الرياضية والنشاط الداخلي والخارجي
ل يوظف االسس والقوانين الميكانيكية والفسيولوجية والتشريحية والنفسية وطرق التدريب في مجا -6 -ب

 .تخصصه
ل برامج التدريب المختلفة باستخدام االساليب المناسبة لجمع البيانات للبيئة التنافسية  لتقويم االهداف يحل -7-ب

 المنشودة
 

 :المهـــارات 2/3
 :مهـارات مهنية و عملية  2/3/1

 : يجب ان يكون الخريج قادرا على ان
 . فةة الرياضية المختليؤدي المهارات الحركية األساسية لألنشط -1 -ت
 . يصمم وينفذ البرامج التعليمية والتدريبية المناسبة الحتياجات المتعلمين -2-ت
 .يطبق إجراءات األمن والسالمة القانونية والصحية فى بيئة الممارسة الرياضية -3 -ت



 

 .يطبق نتائج الدراسات والبحوث العلمية في تطوير المجال الرياضي -4-ت
 . لتخصصية بصورة جيدةرات الرياضة ايؤدى مها -5-ت
 .يستخدم طرق التعليم والتدريب المناسسبة لمهارات الرياضة التخصصية -6-ت
 .يصمم وينفذ البرامج التدريبية المختلفة في مجال تخصصه -7 -ت
والسالمة وجيا التدريب والوسائل المعينة بفاعلية في العملية التدريبية ويطبق إجراءات األمن يوظف تكنول -8-ت

 .القانونية والصحية
 .يقيس ويقوم النواحي المهارية والبدنية والخططية والنفسية لالعبين -9-ت
 يصمم البيئة التدريبية و قيادتها لالرتقاء بالرياضة التخصصية - 10-ت
 .صابات الرياضية في مجال رياضة التخص  والتعامل معهايكتشف اإل -11-ت
 . توظيفها أقصى طاقات الالعبينيصمم مواقف تنافسية ل  -12-ت
 .يشارك بفعالية مع إدارة المؤسسة الرياضية في التخطيط و صنع القرار - 13-ت
 

 : المهــارات العــامة والمنقولة 2/3/2
 : يجب ان يكون الخريج قادرا على ان

 .يدير الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد -1-ث
تفعيل العمليات المرتبطة بالمجال لفعال، والقدرة على العمل الجماعي ليستخدم وسائل مهارات االتصال ا -2-ث

 .الرياضي
 . يستخدم الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي -3-ث
 .ير و المذكرات وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثةيكتب التقار -4-ث
 .معات المهنية للتربية البدنية المحلية والقومية و في المجال التربوي األوسعاعلية في التجيشارك بف -5-ث
 .يمارس التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصفة عامة -6-ث
 .د األفراد لتحقيق األهداف المنشودةيقو  -7-ث
  لعمل عند الحاجةيلم بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة ا -8-ث

 
 : المعايير األكاديمية للبرنامج  - 3

 :أوال : المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج التربية الرياضية   
 :المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية .١

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على
 .جتماعي وأهميته في بناء المجتمعفهم دور التربية الرياضية: التربوي والنفسي واال . ١.١
 .تطبيق معارف ومعلومات العلوم األساسية والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي . ٢.١
 .اضيةأداء مهارات األنشطة الرياضية، وتطبيق اشتراطات األمن والسالمة الصحية في بيئة الممارسة الري . ٣.١
 .تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية . ٤.١
اسةةتخدام تكنولوجيةةا المعلومةةات والتقنيةةات الحديثةةة فةةي دعةةم وتحسةةين بيئةةة الممارسةةة الرياضةةية وإتقةةان  . ٥.١

 .المهارات اللغوية الضرورية للتعامل معها، لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية في المجال الرياضي
وعةات المسةتهدفة لتعزيزهةا وتطويرهةا هارات االتصال الفعال التي تسةهم فةي فهةم احتياجاتالمجماستخدام م . ٦.١

 .الثقافاتوالتعامل مع مختلف 
 .االطالع و اتباع المنهج العلمي لحل المشكالت، ومتابعة الجديد في المجال الرياضي والتعلم المستمر . ٧.١
 .على المستوى المحلي والدوليفهم الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية  . ٨.١
 .دع الخالقممارسة الفكر المب . ٩.١
 .تطبيق آداب وأخالقيات المهنة، والفهم التطبيقي للمواطنة . ١٠.١

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

 .ماعية والنفسية للتربية الرياضيةالمعارف األساسية التاريخية والفلسفية والتربوية واالجت . ١.٢



 

ة بالجوانب الحيوية )التشريح وعلم وظائف األعضاء وعلةم األحيةاء( والصةحية اسية المرتبطالمعارف األس . ٢.٢
 .المرتبطة بالتربية الرياضية

 .مبادئ و أسس الحركة الرياضية . ٣.٢
 .المعارف النظرية المرتبطة بأنواع الرياضات الفردية والجماعية . ٤.٢
 .ي التربية الرياضيةالقياس والتقويم ف أسس البحث العلمي، وطرق . ٥.٢
 .المصطلحات العلمية واللغوية المناسبة في مجاالت األنشطة الرياضية المختلفة . ٦.٢
 :المهارات الذهنية .3
 .يفاضل بين أساليب التعليم والتقويم الختيار أنسبها لألنشطة الرياضية المختلفة . 3.١
 .س الحركة الرياضيةجوانب الحيوية و أسالجماعية في ضوء اليحلل مهارات الرياضات الفردية و . 3.٢
 .يحدد المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه بيئة الممارسة الرياضية ويختار األنسب بين البدائل لحلها . 3.٣
 

 :المهارات العملية والمهنية .4
 :يجب أن يكون الخريج قادرا على أن

 .األساسيةلف أنواع الرياضات رات الحركية في مختيؤدي النماذج التطبيقية للمها . 4.١
 .يصمم و ينفذ البرامج والوحدات المناسبة الحتياجات المستفيدين في المجال الرياضي . 4.٢
 .يطبق إجراءات األمن والسالمة القانونية والصحية في بيئة الممارسة الرياضية . 4.٣
 .اضيتطوير المجال الري يتبنى نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها في . 4.٤
 

 :المهارات المنقولة و العامة .٥

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على
 .إدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد . ١.٥
استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال، والقدرة على العمةل الجمةاعي لتفعيةل العمليةات المرتبطةة بالمجةال  . ٢.٥

  الرياضي
 . ل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآلليام الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحلياستخد . ٣.٥
 .كتابة التقارير و المذكرات وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة . ٤.٥
 .األوسع المشاركة الفعالة في التجمعات المهنية للتربية البدنية المحلية والقومية و في المجال التربوي . ٥.٥
 .ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصفة عامة . ٦.٥
 .قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة . ٧.٥
 .اإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة . ٨.٥
 

 :ربية الرياضيةثانيا: المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج الت
 مواصفات خريج برنامج التدريب  :إلى جانب المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية يجب أن .١

 :يكون خريج برنامج التدريب الرياضي قادرا على
اسةةتيعاب أهميةةة مهنةةة التةةدريب الرياضةةي ودورهةةا المتميةةز فةةي المجتمةةع لصةةناعة البطةةل، وبنةةاء البشةةر  . ١.١

 .قاليد واألعراف االجتماعيةوإرساءالت
 .استخدام المعارف و النظريات العلمية التي تساند إجراءات عملية التدريب الرياضي . 1.2
والقدرة على قيادتها لالرتقاء بالعملية التدريبية، في ضةوء رسةالة و امتالك كفاءات إدارة البيئة التدريبية،  . 1.3

 .أهداف المؤسسة
 .رياضية، وتشكيل المجموعات المتجانسة وفقا لمبدأ الفروق الفرديةانتقاء المواهب ال . 1.4
 .التنبؤ وقراءة المواقف الخططية البسيطة خالل المنافسات الرياضية . 1.5
 .المعلومات والقياس والتقويم في دعم وتحسين بيئة العملية التدريبية و التنافسية استخدام تكنولوجيا . 1.6
 .ة التخصصية بصورة جيدةأداء مهارات الرياض . 1.7
 .استيعاب اللوائح والقواعد والقوانين الخاصة بالرياضة التخصصية . 1.8
 :المعرفة و الفهم .٢



 

 ن يكتسبها خريج كلياتإلى جانب المعارف والمفاهيم العامة التى يجب ا
 التربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج التدريب الرياضي مكتسبا

 :التالية المعارف والمفاهيم
 .معارف و معلومات العلوم األساسية واإلنسانية المرتبطة بالتدريب الرياضي . 2.1
 ).خططية  النواحي النفسيةمحتوى الرياضة التخصصية ( قدرات بدنية  مهارات حركية  النواحي ال . 3.٢
 .الرياضة التخصصيةأسس و مبادئ تخطيط، تنفيذ، إدارة و تقويم الوحدات و الدورات التدريبية في  . 2.4
كيفية توصيف وتشخي  ومتابعة الحركة لتعزيز التعلم واألداء على مستوى المنافسة في مجةال الرياضةية  . 2.5

 .التخصصية
 .علمية لكيفية انتقاء المواهب الرياضية لمجال الرياضة التخصصيةالمعارف و المعلومات ال . 2.6
 .داء الرياضي التخصصيأساليب القياس و التقويم المختلفة لأل . 2.7
المعارف والمعلومات الخاصة باإلصةابات الرياضةية، وطةرق إسةعافها، ووسةائل اسةتعادة الشةفاء، والتغذيةة  . 2.8

 .الرياضية التخصصية
ام اإلمكانات الرياضية (األدوات و األجهزة الرياضية مالعب  صاالت تدريب  حمامات سةباحة( طرق استخد . 2.9

 .صصيةوفقا للرياضة( التخ
 .قواعد إدارة و تنظيم المسابقات الرياضية و أساليب المشاركة فيها . 2.10
 :المهارات الذهنية .3

كليةات التربيةة الرياضةية يجةب أن يكةون خةريج  إلى جانب المهارات الذهنيةة العامةة التةى يجةب أن يكتسةبها خةريج
 :برنامج التدريب الرياضي قادرا على

 تحديد عوامل األمن والسالمة لبيئةتحليل السلوك الرياضي و. 3.1
 .التدريب الرياضي

 .اختيار أسلوب التقييم الذي يتناسب مع مراحل وفترات التدريب. 3.2
 البحث و اختيار الطرق المناسبة لجمع البيانات التي تساعد في حل. 3.٣

 .المشكالت المطروحة
 .اف المنشودةيحلل المستويات الرياضية للبيئة التنافسية لتقويم األهد. ٤.3
 

 :المهارات العملية و المهنية .4
يةات التربيةة الرياضةية يجةب أن إلى جانب المهارات العملية والمهنيةة العامةة التةي يجةب أن يكتسةبها خةريج كل

 :يكون خريج برنامج التدريب الرياضي قادرا على
 .أداء مهارات الرياضة التخصصية بصورة جيدة . 4.1
 .م والتدريب المناسبة لمهارات الرياضة التخصصيةاستخدام طرق التعلي . 4.2
 .تخطيط و تنفيذ البرامج التدريبية في مجال الرياضة التخصصية . ٣.4
 .استخدام الوسائل التدريبية المساعدة، وتكنولوجيا التدريب واالستفادة من اإلمكانات المتاحة . 5.٤
 .لية التدريبيةاستخدام اساليب التقويم بوصفه مدخال لتحسين العم . 4.6
 .إدارة البيئة التدريبية و قيادتها لالرتقاء بالرياضة التخصصية . 4.7
 .في مجال رياضة التخص  والتعامل معهااكتشاف اإلصابات الرياضية  . 4.8
 .استثارة أقصى طاقات الالعبين خالل اللقاءات التنافسية . 4.9
 .ة في التخطيط و صنع القرارالمشاركة الفعالة مع إدارة المؤسسة الرياضي . 4.10
 

 :المهارات المنقولة و العامة .٥
 :يجب أن يكون خريج برنامج التدريب الرياضي قادرا على

 .إدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد . ١.٥
مجةال استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال، والقدرة على العمةل الجمةاعي لتفعيةل العمليةات المرتبطةة بال . ٢.٥

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



 

 .التقارير و المذكرات وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة كتابة . ٤.٥
 .قومية و في المجال التربوي األوسعالمشاركة الفعالة في التجمعات المهنية للتربية البدنية المحلية وال . ٥.٥
 .مةممارسة التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصفة عا . ٦.٥
 .قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة . ٧.٥
 . اإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة. ٨.٥
 

 : العالمات المرجعية  -4
 ةالتربية الرياضي ىالمعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج - 4/1   

 :هيكل و مكونات البرنام  – 5
  : مدة البرنامج -

 8يححة   ) مححدا الدراسححة لنيححل البكححالوريوس فححى التربيححة الرياضححية تخصححة تححدريب رياضححى أربححر سححنوات جامع
  .فصول دراسية ( ومدا كل فصل دراسى خمسة عشر أسبوعاً 

  : وتنقس  الدراسة فى البرنام  إلى مرحلتين على النحو التالى   
  : مرحلة اساسية -أ

فصحول دراسحية ( يحدرس فيمحا ال الحب المقحررات االساسحية  6سحنوات )  وهى مرحلحة دراسحية عامحة محدتما  ال حة
  فى مجال التربية الرياضية لمراحل التعلي  المختلفة الالزمة المؤهلة للعمل

:  وهحححى مرحلحححة دراسحححية تخصصحححية للفراحححة النماريحححة ) الرابعحححة ( يحححدرس فيمحححا ال الحححب  صةةةيةمرحلةةةة تخص -ب
 .رياضى فى إحدى االاسا  العلمية الخمس للتدريب المقررات التخصصية فى مجال التدريب ال

 سي :عدد الساعات األسبوعية في كل فصل درا -

الفرقة 
 الدراسية

الفصل 
 الدراسى

محاضرات 
 نظرية

محاضرات 
 ةتطبيقي

 المجموع تدريب ميدانى

 31 - 17 14 الفصل االول األولى

 31 - 16 15 الفصل الثانى

 31 - 17 14 الفصل االول الثانية

 30 4 13 13 الفصل الثانى

 30 4 13 13 الفصل االول الثالثة

 30 4 13 13 الفصل الثانى

 28 4 6 18 الفصل االول الرابعة

 28 4 10 14 الفصل الثانى

 20 20 114 109 مجموعال

 

 هيـكل البرنـامج: -ب

 عدد الساعات / عدد الوحدات :

 إجمالى عملى نظرى

109 125 239 

 اختيارى انتقالى الزامى

239 - - 

 %20 48 مقررات العلوم االساسية

 %6.70 16 واالنسانية مقررات العلوم االجتماعية



 

 %64.90 155 مقررات علوم التخص 

 %8,40 20 ميدانىالتدريب ال

 

 مستويات البرنــامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :                                            –ج 

 √ال ينطبق       

 مقررات البرنــامج : –د 

 مقررات البرنامج :إلــزامي : –أ   

 (االول) الدراسىالفصل     (االولى) الفرقة السنة فى البرنامج              
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 تاريخ التربية الرياضية 1101

 ـ ـ 2 التشريح الوصفي والوظيفي 9102

 ـ ـ 2 (1التربية الصحية ) 9103

 ـ ـ 2 في الترويح الرياضي دخلالم 7104

 3 ـ 1 (1ية+عروض رياض1التمرينات)تمرينات 4105

 1 ـ 1 األلعاب الصغيرة 1106
 4 ـ 1 (1+طائرة1األلعاب الرياضية)قدم 2107
 3 ـ 1 مسابقات الميدان والمضمار )عدو+جلة+وثب طويل+ مشي( 3108
 3 ـ 1 +تجديف(1)سباحة 1الرياضات المائية 5109
 3 ـ 1 (1+جودو1+كاراتيه1)مالكمة1الفرديةالمنازالت والرياضات  6110

 )الثانى( الدراسىالفصل     (االولى) الفرقة السنة فى البرنامج              
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 1طرق تدريس التربية الرياضية 1120

 ـ ـ 2 الرياضيةاهج التربية نم 1121

 ـ ـ 2 اإلحصاء 8122

 ـ ـ 2 بيولوجيا الرياضةمقدمة في  9123

 ـ ـ 2 تكنولوجيا التعليم 8124

 3 ـ 1 (1+جمبازأجهزة1الجمبــــاز)جمباز أرضي 4125

 4 ـ 1 (1+كرة يد1األلعاب الرياضية)سلة 2126



 

 3 ـ 1 ثب عال+ضاحية(والمضمار)تتابعات+رمي قرص+و مسابقات الميدان  3127

 3 ـ 1 +يخوت شراعية(2الرياضات المائية)سباحة 5128

6129 
 المنازالت والرياضات الفردية
 (1+مبارزة1)كيك بوكس+مصارعة

 3 ـ 1

 (االول) الدراسىالفصل     ) الفرقة الثانية(السنة فى البرنامج              
الرقم 
 الكودى

 وععدد الساعات / األسب عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل محاضرات 

 ـ ـ 2  2طرق تدريس تربية رياضية 1201

 ـ ـ 2 المدخل في اإلدارة الرياضية 7202

 ـ ـ 2 1فسيولوجيا الرياضة 9203

 ـ ـ 2 علم الحركة فى المجال الرياضى 8204

 2 ـ 1 األلعاب التمهيدية 1205

 3 ـ 1 (2+العروض الرياضية2التمرينات)التمرينات  4206

 4 ـ 1 (2+كرة يد2األلعاب الرياضية)سلة 2207

 دان والمضمار)مسافات متوسطة+مطرقة+وثبمسابقات المي 3208
 (110ثالثي+حواجز

 3 ـ 1

 2 ـ 1 +غطس(2الرياضات المائية)سباحة 5209

 3 ـ 1 (2+مبارزة2+مصارعة2الفردية)مالكمةالمنازالت والرياضات  6210

 )الثانى( الدراسىالفصل     ) الفرقة الثانية(مج  السنة فى البرنا            
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع نوان المقررع

 تطبيقي  معمل محاضرات 

 ـ ـ 2 مدخل تدريب رياضي عام 8220

 ـ ـ 2 لغة أجنبية 8221

 ـ ـ 2 مناهج التربية الرياضبة 1222

 ـ ـ 2 مدخل علم النفس الرياضي 8223

 2 ـ 1 (2+جمباز األجهزة2باز)الجمباز األرضيجمال 4224

 4 ـ 1 (2+كرة طائرة2ضية)قدماأللعاب الريا 2225
ــــــــــــــدان والمضمار)مســــــــــــــافات  3226 مســــــــــــــابقات المي

 طويلة+رمح+قفز بالزانة+موانع(
 3 ـ 1



 

 2 ـ 1 +كرة ماء(4الرياضات المائية)سباحة 5227
 2 ـ 1 (2تيهالمنازالت والرياضات الفردية)رفع أثقال+كارا 6228
 4 ـ ـ التدريب الميداني)داخلي( 1229

 )األول( الدراسىالفصل     ) الفرقة الثالثة(امج  السنة فى البرن
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 البحث العلمي في التربية الرياضية 8301

 ـ ـ 2 التدريب الرياضي 8302

 ـ ـ 2 اإلصابات واإلسعافات األولية 9303

 ـ ـ 2 يوية فى المجال الرياضى الميكانيكا الح 8304

 3 ـ 1 (3+جمباز األجهزة3الجمباز)الجمباز األرضي 4305

ــاب الرياضــية ألعــاب مضــرب)هوكي ـ تــنس ـ ريشــة  2306 األلع
 طائرةـ تنس طاولة(

 4 ـ 1

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقات الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان  3307
 حواجز+تتابعات+زانة+جلة(400والمضمار)

 2 ـ 1

 2 ـ 1 ة+انقاذ(الرياضات المائية)سباحة متقدم 5308
 2 ـ 1 (3+مبارزة3الفردية)مالكمةالمنازالت والرياضات  6309
 4 ـ ـ التدريب الميداني)خارجي( 1310

 )الثانى( الدراسىصل الف    ) الفرقة الثالثة(السنة فى البرنامج              
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 ي تطبيق معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 التربية الرياضيةالقياس والتقويم في  8320

 ـ ـ 2 التربية الرياضية المقارنة/نظام التعليم 1321

 ـ ـ 2 التأهيل البدني لذوي االحتياجات الخاصة 9322

 ـ ـ 2 جتماع الرياضيعلم اال 8323

 2 ـ 1 (4+جمباز األجهزة4الجمباز)الجمباز األرضي 4324

 4 ـ 1 (3يدـ 3ـ سلة3ـ طائرة3ضية)قدماأللعاب الريا 2325
مســـــــــــــــابقات الميـــــــــــــــدان والمضـــــــــــــــمار)حواجز+وثب  3326

 طويل+موانع+مطرقة(
 2 ـ 1

 2 ـ 1 الرياضات المائية)سباحة متقدمة+غوص( 5327



 

 3 ـ 1 (2+جودو3الرياضات الفردية )مصارعةالمنازالت و  6328
 4 ـ ـ التدريب الميداني)خارجي( 1310

 

 (األول(    الفصل الدراسى )الرابعةمج  ) الفرقة السنة فى البرنا
 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر الرقم الكودى 

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 الميكانيكا الحيوية 8401

 ـ ـ 2 2وجيا الرياضةفسيول 9402

 ـ ـ 2 االصابات الرياضية والتأهيل 9403

 ـ ـ 2 الرياضية سيكلوجية التدريب والمنافسات 8404

405 

2 
3 
4 
5 
6 
 

 االعداد البدني في رياضة التخص 

 2 ـ 2

406 

2 
3 
4 
5 
6 

 االعداد المهاري والخططي في رياضة التخص 

 2 ـ 2

407 

2 
3 
4 
5 
6 

 ة التخص طرق التدريب في رياض
 
 2 ـ 4 

408 

2 
3 
4 
5 
6 

 رياضة التخص الوسائل المعينة في تدريب 

 ـ ـ 2

409 

2 
3 
4 
5 
6 

 دريب ميداني في رياضة التخص ت

 4 ـ ـ

 (الثانى(    الفصل الدراسى )الرابعةالسنة فى البرنامج  ) الفرقة 
 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر الرقم الكودى 

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 فسيولوجيا التدريب الرياضي 9420

 ـ ـ 2 1الصحة الرياضية 9421



 

 ركيالتحليل الح 8422
 ـ 2

 ـ
  

423 

2 
3 
4 
5 
6 

 
 تخطيط برامج التدريب الرياضي في رياضة التخص 

 
 
 

 ـ ـ 4

424 2 
3 
4 
5 
6 

 2 ـ 2 تقويم برامج التدريب الرياضي في رياضة التخص 

425 2 
3 
4 
5 
6 

 2 ـ 2 نتقاء في رياضة التخص اال

426 2 
3 
4 
5 
6 

 6 ـ ـ تطبيقات عملية في رياضة التخص 

409 2 
3 
4 
5 
6 

 4 ـ ـ تدريب ميداني في رياضة التخص 

 

            محتويات المقررات : –5

 

 طبقاً لما هو مذكور في الالئحة ()                   متطلبات االلتحاق بالبرنامج : -6

 القيد لمرحلة البكالوريوسروط أ  ـ ش

 :  أوالً : شروط قيد الطالب لمرحلة البكالوريوس فى التربية الرياضية

 .أن يكون حاصالً على ال انوية العامة فى سنة القبول بالكلية  -

  .أن يجتاز إختبارات القبول التى يقررها مجلس الكلية  -

لتى تحددها جامعة االسكندرية وفقاً لما يحدده مجلس الكلية أن يجتاز ال الب بنجام الكشف ال بى فى الجمة ا -

 .من الفحوة الالزمة لاللتحا  بالكلية 

 ب : شروط اإللتحاق بشعبة التدريب الرياضي

 استمارات توصيف المقرراتراجــع 

 



 

ب أو محدرب ، وعليحأ أن يكون ال الب مسجل فى أحد األتحادات الرياضية المصرية فى مجال تخصصأ كالع -
ة المعنية على أن يكون اد شارك فحى إححدى الب حوالت علحى مسحتوى الجمموريحة فحى تقدي  ما يفيد من إتحاد اللعب

ن ال الححب اححد م ححل الكليححة فححى أحححدى الفححر  الرياضححية لمححا وحقححق نتححار  لصححالح الكليححة أو هححذه اللعبححة ، أو أن يكححو
  .الجامعة 

 مين وفقاً للعناصر األتية : وسوف تت  المفاضلة بين المتقد  
 نقا  (  5ى العا  ) التقدير التراكم -أ

 نقا  (  5درجة الممارسة )  -ب
 ( نقا   5المعدل التراكمى فى مادا التخصة )  -ج
 –اإلصابات واإلسعافات  –متوس  تقديرات المواد المؤهلة لدراسة التدريب وهى ) التدريب الرياضى  -د

  .نقا  (  5عل  النفس الرياضى ( )  –  الحركة الميكانيكا الحيوية وعل
يت   ست نى من نظا  المفاضلة الذين م لوا مصر دولياً فى التخصة المختار علماً بأن القبول النمارى سوفي

 .وفقاً للمقابلة الشخصية من اللجنأ المكونة لذلك 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -7

 لوائـــح عـــامة : 

ت بيقى ال ترصد لأ درجة فى المقرر ال الب الذى يتغيب عن أى من اإلمتحانين التحريرى أو ال −

 .الدراسى ويعتبر راسباً فيأ 

  .% من الدرجة فأك ر  50لى ينجح ال الب فى المقرر إذا حصل ع −

  .ية % من الدرجة النمار 60يشتر  النجام فى التدريب الميدانى الحصول على  −

ميدانى لل لبة تحت إشراف يحدد مجلس الكلية بناء على إاترام مجلس القس  المختة نظا  التدريب ال −

 .أعضاء هيرة التدريس والخبراء من خارج الجامعة 

عادا بالفراة الدراسية ال ال ة أو الرابعة إذا رسب فى مقرر التدريب الميدانى حتى يعتبر ال الب بااياً لإل −

  .مير المقررات الدراسية األخرى ويبقى لإلعادا فى هذه المادا فق  ولو كان ناجحاً فى ج

رر مجلس الكلية الضواب  الخاصة باإلمتحان النمارى فى التدريب الميدانى لكل مجال فى ضوء يق −

 .مجالس األاسا  المختصة  ااتراحات

   .ة للفراة ال ال ة والرابعة تعتبر مادا التدريب الميدانى مادا متصلة يت  إمتحانما فى نماية العا  بالنسب −

 السنة األولى والثانية والثالثة  :

اً قل ال الب من الفراة المقيد بما إلى الفراة األعلى إذا كان ناجحاً فى جمير المقررات أو كان راسبين −

فيما ال يزيد عن مقررين أ نين من فراة أدنى ، ويؤدى ال الب اإلمتحان فيما تخلف فيأ من مقررات 

 عد يحدده مجلس الكلية ويعتبر نجاحأ فى المقرر بتقدير ) مقبول (  فى مو

 نة الرابعة : الس

  .يت  إختيار ال الب بناء على مت لبات القبول فى البرنام   −
ندرية بناء على  لب مجلس الكلية درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية يمنح مجلس جامعة االسك −

  .تخصة تدريب رياضى بعد إجتياز ال الب جمير مقررات الفصل األول وال انى بنجام 

لمدا أسبوع كأحد المت لبات األساسية للحصول على درجة البكالوريوس ، حضور ال الب معسكراً  −
 .ن يكون معسكراً ا واحداً  وال سنوات الدراسةذلك مجلس الكلية على أويحدد 



 

 .يعقد فى شمر نوفمبر إمتحان لل الب الراسبين فى الفراة النمارية فيما ال يزيد عن مقررين  −
 

 مج :طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنا

 ما تقيسأ من المخرجات التعليمية المستمدفة الطريقــــة

 ذهنية معارف وممارات امتحانات تحريرية -1

 ممارات ممنية وذهنية امتحانات ت بيقية -2

 معارف وممارات ذهنية وجوانب انفعالية امتحانات شفوية -3

 تعل  ذاتى عن مصادر المعلومات المختلفة اورا  دراسية  -4

 الممارات الممنية –االبتكار  شروعات التخرجم -5

 تقويــم البرنــامج :طرق  -9    

 قائم بالتقويمال الوسيلة العينة

 %60 األستبانات طالب السنة النهائية -1

 %20 األستبانات الخريجون -2

 %10 األستبيانات المستفيدون )جهات  التوظيف( -3

 بق(المراجعون الخارجيين )إذا كان ينط -4
تقارير المراجعين الخارجيين تقارير 

 المقي  الداخلى للبرنام  
10% 

 

         ى نصرأ.د/ سامالبرنامج:  منسق

 

 

 

 

 



 

 (13نمــوذج رقم ) 
 توصيف برنــامج االدارة الرياضية

 ( 2018-2017) عــام / 
 

 معلومات أساسية: –أ 

 رة الرياضيةاالدابكالوريوس التربية الرياضية تخصص اسم البرنامج :   -

 طبيعة البرنامج:        احادى                  -

 دارة الرياضية والترويحقسم االالقسم المسئول عن البرنامج :  -

 المنسق : ا.د/ سمير عبد الحميد على  )  استاذ بقسم االدارة الرياضية والترويح ( -
 مسعود غرابةالمراجع الخارجى : أ.د /  -
 ء عليوةعال /دأ.المراجع الداخلى   :  -

 2017/ 8   /8تاريخ إقرار البرنامج :    

 رة الرياضيةاالدالخريجى التربية الرياضية لبرنامج  اةالمتبن المعايير األكاديمية

رة االدابرنةةامج ) لتخصة  رابعةة لفرقةة األولةةى والثانيةة والثالثةة والخاصةةةل المعةةايير العامةةتةم تبنةى ظةة ملحو
 (الرياضية

 :معلومات متخصصة –ب 
 : األهداف العامة للبرنامج

 :أن يكون الخريج قادر على أن

 .يفم  دور التربية الرياضية: التربوي والنفسي واالجتماعي وأهميتأ في بناء المجتمر -

 .ي بق معارف ومعلومات العلو  األساسية والعلو  المرتب ة بالمجال الرياضي -

يححؤدى ممححارات األنشحح ة الرياضححية، وت بيححق اشححترا ات األمححن والسححالمة الصحححية فححي بيرححة الممارسححة  -
 .الرياضية

 .ي  وت بيق البرام  والوحدات الرياضيةتصم -

يسححتخد  تكنولوجيححا المعلومححات والتقنيححات الحدي ححة فححي دعحح  وتحسححين بيرححة الممارسححة الرياضححية وإتقححان  -
 .الممارات اللغوية الضرورية للتعامل معما، لمواجمة مختلف التحديات المستقبلية في المجال الرياضي

ي تسحححم  فحححي فمححح  احتياجحححات المجموعحححات المسحححتمدفة لتعزيزهحححا يسحححتخد  ممحححارات االتصحححال الفعحححال التححح -
 .وت ويرها والتعامل مر مختلف ال قافات

 .ي لر ويتبر المنم  العلمي لحل المشكالت، ومتابعة الجديد في المجال الرياضي والتعل  المستمر -

 .يفم  المياكل التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلي والدولي -

 .ة الفكر المبدع الخال ممارس -

 .ي بق آداب وأخالايات الممنة، والفم  الت بيقي للموا نة -

 .يستوعب دور المؤسسات الرياضية بوصفما مؤسسات تربوية في المجتمر -

 .يدير المنظمات الرياضية و إدارا المعلومات وممارات العالاات العامة -

 .تابعة أداء العاملين في المؤسسات الرياضيةيدرك الممارات التنظيمية الم لوبة لتوجيأ وم -

 :المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج-2
 :المعرفة والفهم  2/1

 : بعد دراسة هذا البرنامج يجب أن يكون الطالب قادرا على أن



 

 .يعرف األسس التاريخية والفلسفية والتربوية واالجتماعية والنفسية للتربية الرياضية -1-أ

يعرف المبحاد  واألسحس الميكانيكيحة والتشحريحية والصححية والفسحيولوجية والنفسحية المرتب حة بحالفرد  -2-أ

  . عامة والرياضي خاصة

 . يعرف مباد  وأسس الحركة الرياضية -3-أ

  .يوضح المعارف النظرية المرتب ة بأنواع الرياضات الفردية والجماعية  -4-أ

  .لعلمي، و ر  القياس والتقوي  في التربية الرياضيةيوضح أسس البحل ا -5-أ

 . يحدد المص لحات العلمية واللغوية فى مجاالت االنش ة الرياضية المختلفة -6-أ

يحححدد مبححاد  اإلدارا الرياضححية وأسححاليبما النظريححة والت بيقيححة فححي المؤسسححات الرياضححية الحكوميححة  -7-أ

 واألهلية والمؤسسات التعليمية
ينحااش اواعححد و أسحس تخ ححي  المنشحأت الرياضححية فحى المؤسسححات الرياضحية والتعليميححة ومؤسسححات   -8-أ

  . المجتمر المدنى

اإلعحال   –يحدد المجاالت الحدي ة لالدارا الرياضية فحى عحال  صحناعة الرياضحة )التسحويق الرياضحي  -9-أ

  .الرعاية الرياضية( –الرياضي 

التشحريعات واللحوارح المرتب حة بالعمحل األدارى فحى المؤسسحات الحكوميحة واالهليحة ينااش القوانين و -10-أ

  . والتعليمية

يفسحرالجوانب النفسحية واالجتماعيحة للرياضحيين، بمحا يمكنحأ محن تنميحة المحوارد البشحرية فحى الميرححات  -11-أ

 . الرياضية ومؤسسات المجتمر المدنى

 :القــدرات الذهنية 2/2
 : البرنامج يجب أن يكون الطالب قادرا على أن بعد دراسة هذا

 .يفاضل بين أساليب التعلي  والتقوي  الختيار أنسبما لألنش ة الرياضية المختلفة-1-ب

يحلححل األداء الحركححى للممححارات الرياضححية المختلفححة فححى ضححوء الجوانححب الحيويححة وأسححس الحركححة  -2-ب

  . الرياضية

تحديات التي تواجأ بيرحة الممارسحة الرياضحية ويختحار األنسحب بحين البحدارل يحدد المعواات ويتوار ال -3-ب

 .لحلما

يختار اإلجراءات القانونية واالدارية المناسبة إلدارا األنش ة الرياضحية بمحا يضحمن تحوفير عوامحل   -4-ب

 .االمن والسالمة فى الممارسة الرياضية

ياضحححية المختلفحححة  فحححي ضوءاالسحححتراتيجية العامحححة يصحححم  الخ ححح  المناسحححبة لألنشححح ة والبحححرام  الر -5-ب

 . للمؤسسات الحكومية واالهلية والتعليمية

 .يحدد مت لبات الوظارف اإلدارية التي يت لبما العمل في المجال الرياضي -6-ب

 التي تسم  في االرتقاء بنشا  المؤسسات الرياضية.يختار أنسب وسارل اإلعال  الرياضي  -7-ب

 :اتالمهـــار 3/
 :مهـارات مهنية و عملية  2/3/1

 : بعد دراسة هذا البرنامج يجب أن يكون الطالب قادرا على أن
 . يؤدى الممارات الحركية األساسية لألنش ة الرياضية المختلفة -1-ت

 .يصم  و ينفذ البرام  المناسبة الحتياجات المتعلمين في المجال الرياضي -2-ت

 .من والسالمة القانونية والصحية في بيرة الممارسة الرياضيةي بق إجراءات األ -3-ت

 . يوظف نتار  الدراسات والبحول ويستخدمما في ت وير المجال الرياضى -4 -ت

يشارك فى صياغة الحنظ  الداخليحة إلدارا المؤسسحات والميرحات الرياضحية  والمشحاركة فحى تصحمي   -5-ت

  . المياكل التنظيمية بتلك المؤسسات



 

ي بححق اإلجححراءات المناسحححبة لتححوفير مت لبححات واحتياجحححات إدارا وتنظححي  المسححابقات والب حححوالت  -6-ت -

 .والممرجانات الرياضية

 .يستخد  االسلوب العلمى فى إدارا األزمات في مختلف المنظمات الرياضية -7-ت

 .يشارك في وضر خ   التقوي  والقياس الدوري ألنش ة المؤسسات الرياضية -8-ت

ي بق برام  وخ   ادارا النشا  الرياضي بالشكل الذي يشبر احتياجات المستفيدين محن خحدمات  -9-ت

 .المنظمة

 
 : المهــارات العــامة والمنقولة 2/3/2

 : بعد دراسة هذا البرنامج يجب أن يكون الطالب قادرا على أن
  .يدير الوات لتحقيق أاصى استفادا وأفضل عارد -1-ل

يسححتخد  وسححارل وممححارات االتصحححال الفعححال، والقححدرا علححى العمحححل الجمححاعي لتفعيححل العمليحححات  -2-ل

 . المرتب ة بالمجال الرياضي

 . يكتب التقارير و المذكرات وعرضما باستخدا  وسارل االتصال والتكنولوجيا الحدي ة -3-ل

 .يجرى البحول وي لر على اإلتجاهات الحدي ة في التدريب في مجال تخصصأ .-4-ل

يشححارك بفاعليححة فححي التجمعححات الممنيححة للتربيححة البدنيححة المحليححة والقوميححة و فححي المجححال التربححوي  -5-ل

 .األوسر

 .يمارس التعل  المستمر والتعل  الذاتي في المجال الرياضي وفي لحياا بصفة عامة -6-ل

يقححود األفححراد والحححوار والمنااشححة والنقححد البنححاء والتعبيححر عححن األفكححار ب الاححة لتحقيححق األهححداف  -7-ل

 .المنشودا

 . يل  بإحدى اللغات األجنبية لتفعيل بيرة العمل عند الحاجة -8-ل

 
 : المعايير األكاديمية للبرنامج  - 3
 :القياسية لخريج التربية الرياضيةأوال : المعايير القومية األكاديمية    
 :المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية .١

 :يجب أن يكون الخري  اادرا على

 .فم  دور التربية الرياضية: التربوي والنفسي واالجتماعي وأهميتأ في بناء المجتمر . ١.١

 .ت بيق معارف ومعلومات العلو  األساسية والعلو  المرتب ة بالمجال الرياضي . ٢.١

أداء ممارات األنش ة الرياضحية، وت بيحق اشحترا ات األمحن والسحالمة الصححية فحي بيرحة الممارسحة  . ٣.١

 .اضيةالري

 .تصمي  وت بيق البرام  والوحدات الرياضية . ٤.١

استخدا  تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحدي ة في دعح  وتحسحين بيرحة الممارسحة الرياضحية وإتقحان  . ٥.١

 .الممارات اللغوية الضرورية للتعامل معما، لمواجمة مختلف التحديات المستقبلية في المجال الرياضي

مححارات االتصححال الفعححال التححي تسححم  فححي فمحح  احتياجاتالمجموعححات المسححتمدفة لتعزيزهححا اسححتخدا  م . ٦.١

 .وت ويرها والتعامل مر مختلف ال قافات

اال ححالع و اتبححاع المححنم  العلمححي لحححل المشححكالت، ومتابعححة الجديححد فححي المجححال الرياضححي والححتعل   . ٧.١

 .المستمر

 .على المستوى المحلي والدوليفم  المياكل التنظيمية للحركة الرياضية  . ٨.١

 .ممارسة الفكر المبدع الخال  . ٩.١

 .ت بيق آداب وأخالايات الممنة، والفم  الت بيقي للموا نة . ١٠.١



 

 :المعرفة و الفم  .٢

 :يجب أن يكون الخري  اادرا على المعرفة والفم  لكٍل من

 .ماعية والنفسية للتربية الرياضيةالمعارف األساسية التاريخية والفلسفية والتربوية واالجت . ١.٢

المعارف األساسحية المرتب حة بالجوانحب الحيويحة )التشحريح وعلح  وظحارف األعضحاء وعلح  األحيحاء(  . ٢.٢

 .والصحية المرتب ة بالتربية الرياضية

 .مباد  و أسس الحركة الرياضية . ٣.٢

 .عيةالمعارف النظرية المرتب ة بأنواع الرياضات الفردية والجما . ٤.٢

 .أسس البحل العلمي، و ر  القياس والتقوي  في التربية الرياضية . ٥.٢

 .المص لحات العلمية واللغوية المناسبة في مجاالت األنش ة الرياضية المختلفة . ٦.٢

 
 :المهارات الذهنية .3

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على أن
 .يفاضل بين أساليب التعلي  والتقوي  الختيار أنسبما لألنش ة الرياضية المختلفة . 3.١

 .يحلل ممارات الرياضات الفردية والجماعية في ضوء الجوانب الحيوية و أسس الحركة الرياضية . 3.٢

يحدد المعواات ويتوار التحديات التحي تواجحأ بيرحة الممارسحة الرياضحية ويختحار األنسحب بحين البحدارل  . 3.٣

 .لحلما

 
 :المهارات العملية والمهنية .4

 :يجب أن يكون الخريج قادرا على أن
 .يؤدي النماذج الت بيقية للممارات الحركية في مختلف أنواع الرياضات األساسية . 4.١

 .يصم  و ينفذ البرام  والوحدات المناسبة الحتياجات المستفيدين في المجال الرياضي . 4.٢

 .ي بق إجراءات األمن والسالمة القانونية والصحية في بيرة الممارسة الرياضية . 4.٣

 .يتبنى نتار  الدراسات والبحول ويستخدمما في ت وير المجال الرياضي . 4.٤

 :المهارات المنقولة و العامة .٥
 :يجب أن يكون الخريج قادرا على

 .ردإدارا الوات لتحقيق أاصى استفادا وأفضل عا . ١.٥

استخدا  وسارل ممارات االتصال الفعال، والقحدرا علحى العمحل الجمحاعي لتفعيحل العمليحات المرتب حة  . ٢.٥

  بالمجال الرياضي
 . استخدا  ال ر  واإلجراءات لجمر وبناء وتحليل اواعد البيانات باستخدا  الحاسب اآللي . ٣.٥

 .االتصال والتكنولوجيا الحدي ة كتابة التقارير و المذكرات وعرضما باستخدا  وسارل . ٤.٥

المشححاركة الفعالححة فححي التجمعححات الممنيححة للتربيححة البدنيححة المحليححة والقوميححة و فححي المجححال التربححوي  . ٥.٥

 .األوسر

 .ممارسة التعل  المستمر والتعل  الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياا بصفة عامة . ٦.٥

 .نشوداايادا األفراد لتحقيق األهداف الم . ٧.٥

 .اإللما  بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيرة العمل عند الحاجة . ٨.٥

 
 :ثانيا : المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج برنامج اإلدارة الرياضية

 :مواصفات خريج برنامج اإلدارة



 

اإلدارا  إلحححى جانحححب المواصحححفات العامحححة لخحححري  كليحححة التربيحححة الرياضحححية يجحححب أن يكحححون خحححري  برنحححام 
 :الرياضية اادرا على

اسححتيعاب دور المؤسسححات الرياضححية بوصححفما مؤسسححات تربويححة فححي المجتمححر وفمحح  بيرححة صححناعة  . ١.١

 .الرياضة محليًا و خارجيًا

 .إدارا المنظمات الرياضية و إدارا المعلومات وممارات العالاات العامة . ٢.١

 .وجيأ ومتابعة أداء العاملين في المؤسسات الرياضيةأن يدرك الممارات التنظيمية الم لوبة لت . ٣.١

 .توظيف العاملين وفقًا إلمكاناتم  ومماراتم ، بما يساعده  علي تحقيق أهداف المؤسسة . ٤.١

 .التخ ي  للجوانب المالية . ٥.١

 .تحديد مت لبات وإجراءات إدارا وتنظي  المسابقات الرياضية . ٦.١

 .عات و القواعد التي تحك  مختلف مجاالت العمل الرياضيت بيق اللوارح و التشري . ٧.١

 .وضر الحلول للمشكالت اإلدارية في المؤسسة الرياضية . ٨.١

 :المعرفة و الفهم .٢
التربيةة الرياضةةية يجةب أن يكةةون  إلةى جانةب المعةةارف والمفةاهيم العامةةة التةى يجةةب ان يكتسةبها خةريج كليةةات

 اخريج برنامج اإلدارة الرياضية مكتسب
 :المعارف والمفاهيم التالية

مبححاد  اإلدارا الرياضححية و وظارفمححا فححي المؤسسححات الرياضححية التححي ال تسححتمدف الححربح و لححدى  . 1 .2

 .العارضين التجاريين

 .اواعد و أسس نماذج التخ ي  الرياضي في المؤسسات الرياضية والتعليمية . ٢.٢

اإلعححال   –المجححاالت الحدي ححة لححإلدارا الرياضححية فححي عححال  صححناعة الرياضححة (التسححويق الرياضححي  . ٣.٢

 .)الرعاية الرياضية –الرياضي 

الرياضحي فحي المؤسسحات الحكوميحة  القواعد و اللوارح و النظ  و التشريعات الحاكمة إلدارا النشحا  . ٤.٢

 .واألهلية والمؤسسات التعليمية

 .الجوانب النفسية واالجتماعية للرياضيين، بما يمكنأ من تنمية الموارد البشرية . ٥.٢

 :المهارات الذهنية .3
ريج إلى جانب المهارات الذهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات التربية الرياضية يجب أن يكةون خة

 :برنامج اإلدارة الرياضية قادرا على
 .يختار اإلجراءات القانونية المناسبة لألنش ة المتصلة باإلدارا الرياضية . 3.3

 .يختار الخ ة المناسبة لألنش ة والبرام  الرياضية في ضوء االستراتيجية العامة للمؤسسة . 3.3

 .لبما العمل في المجال الرياضييحدد مت لبات الوظارف الممنية اإلدارية التي يت  . 3.٣

 يختار أنسب وسارل اإلعال  الرياضي التي تسم  في االرتقاء بنشا  المؤسسة . 3.3

 :الممارات العملية والممنية .4

إلى جانب الممارات العملية والممنية العامة التي يجب أن يكتسبما خري  كليات التربية الرياضحية يجحب أن 
 :الرياضية اادرا على يكون خري  برنام  اإلدارا

 .إدارا بيرة الممارسة الرياضية ، و ايادتما .4.1

اتخحححاذ اإلجححراءات المناسححبة لتححوفير مت لبحححات واحتياجححات إدارا وتنظححي  المسححابقات والب حححوالت  . 4.1

 .والممرجانات الرياضية

 .التعامل مر األزمات في مختلف المنظمات الرياضية . 4.1

 .  واواعد التقوي  والقياس الدوري ألنش ة المؤسسات الرياضيةالمشاركة في وضر خ  . 1.٤



 

تححوفير مت لبححات بححرام  وخ حح  النشححا  الرياضححي بالشححكل الححذي يشححبر احتياجححات المسححتفيدين مححن  . 4.1

 .خدمات المنظمة

 
 :المهارات المنقولة و العامة .٥

 : يجب أن يكون خريج برنامج اإلدارة الرياضية قادرا على
 .لوات لتحقيق أاصى استفادا وأفضل عاردإدارا ا . ١.٥

استخدا  وسارل ممارات االتصال الفعال، والقحدرا علحى العمحل الجمحاعي لتفعيحل العمليحات المرتب حة  . ٢.٥

  بالمجال الرياضي
 . استخدا  ال ر  واإلجراءات لجمر وبناء وتحليل اواعد البيانات باستخدا  الحاسب اآللي . ٣.٥

 .و المذكرات وعرضما باستخدا  وسارل االتصال والتكنولوجيا الحدي ة كتابة التقارير . ٤.٥

المشححاركة الفعالححة فححي التجمعححات الممنيححة للتربيححة البدنيححة المحليححة والقوميححة و فححي المجححال التربححوي  . ٥.٥

 .األوسر

 .ممارسة التعل  المستمر والتعل  الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياا بصفة عامة . ٦.٥

 .ايادا األفراد لتحقيق األهداف المنشودا . ٧.٥

 . اإللما  بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيرة العمل عند الحاجة. ٨.٥
 العالمات المرجعية :  -4
  الرياضية التربية لخريج القياسية األكاديمية القومية المعايير - 4/1   

 برنامجمكونات ال هيكل و – 5
 مدة البرنامج :  -

 8أربحر سحنوات جامعيحة ) لرياضية تخصحة ادارا رياضحية مدا الدراسة لنيل البكالوريوس فى التربية ا
 فصول دراسية ( ومدا كل فصل دراسى خمسة عشر أسبوعاً . 

 وتنقس  الدراسة فى البرنام  إلى مرحلتين على النحو التالى :    

 مرحلة اساسية :  -أ
المقححررات فصححول دراسححية ( يححدرس فيمححا ال الححب  6دراسححية عامححة مححدتما  ال ححة سحنوات )  وهحى مرحلححة

 المؤهلة للعمل فى مجال التربية الرياضية لمراحل التعلي  المختلفة االساسية الالزمة 
وهى مرحلة دراسية تخصصية للفراة النمارية ) الرابعة ( يدرس فيمحا ال الحب مرحلة تخصصية :   -ب

 خصصية فى مجال االدارا الرياضية .المقررات الت

 فصل دراسي :عدد الساعات األسبوعية في كل  -
 د الساعات األسبوعية في كل فصل دراسي :عد -

الفرقة 
 الدراسية

الفصل 
 الدراسى

محاضرات 
 نظرية

محاضرات 
 تطبيقية

 المجموع تدريب ميدانى

 31 - 17 14 الفصل االول األولى

 31 - 16 15 الفصل الثانى

 31 - 17 14 الفصل االول الثانية

 30 4 13 13 الثانىالفصل 

 30 4 13 13 الفصل االول الثالثة

 30 4 13 13 الفصل الثانى

 28 4 6 18 الفصل االول الرابعة

 28 4 10 14 الفصل الثانى



 

 239 20 105 114 المجموع

 

 هيـكل البرنـامج: -ب

 ت :عدد الساعات / عدد الوحدا

 إجمالى عملى نظرى

114 125 239 

 اختيارى انتقالى الزامى

239 - - 

 %20 48 ةمقررات العلوم االساسي

 %6.70 16 مقررات العلوم االجتماعية واالنسانية

 %64.90 155 مقررات علوم التخص 

 %8,40 20 التدريب الميدانى

 ( :                                           مستويات البرنــامج ) في نظام الساعات المعتمدة  –ج 

 √ال ينطبق       

 مقررات البرنــامج : –د 

 مقررات البرنامج :إلــزامي : –أ   

 (االول) الدراسىالفصل     (االولى) الفرقة السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

  تطبيقي معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 تاريخ التربية الرياضية 1101

 ـ ـ 2 التشريح الوصفي والوظيفي 9102

 ـ ـ 2 (1ة )التربية الصحي 9103

 ـ ـ 2 المدخل في الترويح الرياضي 7104

 3 ـ 1 (1+عروض رياضية1التمرينات)تمرينات 4105

 1 ـ 1 األلعاب الصغيرة 1106
 4 ـ 1 (1+طائرة1األلعاب الرياضية)قدم 2107
 3 ـ 1 مسابقات الميدان والمضمار )عدو+جلة+وثب طويل+ مشي( 3108
 3 ـ 1 +تجديف(1)سباحة 1الرياضات المائية 5109
 3 ـ 1 (1+جودو1+كاراتيه1)مالكمة1الفرديةالمنازالت والرياضات  6110

 )الثانى( الدراسىالفصل     (االولى) الفرقة السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع لمقررعنوان ا

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 1طرق تدريس التربية الرياضية 1120



 

 ـ ـ 2 مناهج التربية الرياضية 1121

 ـ ـ 2 اإلحصاء 8122

 ـ ـ 2 مقدمة في بيولوجيا الرياضة 9123

 ـ ـ 2 تكنولوجيا التعليم 8124

 3 ـ 1 (1ة+جمبازأجهز 1الجمبــــاز)جمباز أرضي 4125

 4 ـ 1 (1+كرة يد1األلعاب الرياضية)سلة 2126

 3 ـ 1 رمي قرص+وثب عال+ضاحية(مسابقات الميدان والمضمار)تتابعات+ 3127

 3 ـ 1 +يخوت شراعية(2الرياضات المائية)سباحة 5128

6129 
 المنازالت والرياضات الفردية
 (1+مبارزة1)كيك بوكس+مصارعة

 3 ـ 1

 (االول) الدراسىالفصل     ) الفرقة الثانية( السنة فى البرنامج 
الرقم 
 الكودى

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل محاضرات 

 ـ ـ 2  2طرق تدريس تربية رياضية 1201

 ـ ـ 2 المدخل في اإلدارة الرياضية 7202

 ـ ـ 2 1فسيولوجيا الرياضة 9203

 ـ ـ 2 ضىعلم الحركة فى المجال الريا 8204

 2 ـ 1 األلعاب التمهيدية 1205

 3 ـ 1 (2+العروض الرياضية2التمرينات)التمرينات  4206

 4 ـ 1 (2+كرة يد2الرياضية)سلةاأللعاب  2207

3208 
 مسابقات الميدان والمضمار)مسافات متوسطة+مطرقة+وثب

 (110ثالثي+حواجز
 3 ـ 1

 2 ـ 1 +غطس(2الرياضات المائية)سباحة 5209

 3 ـ 1 (2+مبارزة2+مصارعة2المنازالت والرياضات الفردية)مالكمة 6210

 )الثانى( الدراسىالفصل     ) الفرقة الثانية( السنة فى البرنامج             
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل محاضرات 

 ـ ـ 2 مدخل تدريب رياضي عام 8220

 ـ ـ 2 نبيةلغة أج 8221



 

 ـ ـ 2 مناهج التربية الرياضبة 1222

 ـ ـ 2 علم النفس الرياضيمدخل  8223

 2 ـ 1 (2+جمباز األجهزة2از)الجمباز األرضيالجمب 4224

 4 ـ 1 (2+كرة طائرة2األلعاب الرياضية)قدم 2225
ــــــــــــــدان والمضمار)مســــــــــــــافات  3226 مســــــــــــــابقات المي

 طويلة+رمح+قفز بالزانة+موانع(
 3 ـ 1

 2 ـ 1 +كرة ماء(4الرياضات المائية)سباحة 5227
 2 ـ 1 (2المنازالت والرياضات الفردية)رفع أثقال+كاراتيه 6228
 4 ـ ـ التدريب الميداني)داخلي( 1229

 )األول( الدراسىالفصل     ) الفرقة الثالثة(السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع عنوان المقرر

 تطبيقي  معمل  رات محاض

 ـ ـ 2 التربية الرياضيةالبحث العلمي في  8301

 ـ ـ 2 التدريب الرياضي 8302

 ـ ـ 2 اإلصابات واإلسعافات األولية 9303

 ـ ـ 2 الميكانيكا الحيوية فى المجال الرياضى  8304

 3 ـ 1 (3+جمباز األجهزة3الجمباز)الجمباز األرضي 4305

ــاب الرياضــية 2306 ألعــاب مضــرب)هوكي ـ تــنس ـ ريشــة  األلع
 طائرةـ تنس طاولة(

 4 ـ 1

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقات الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان  3307
 ز+تتابعات+زانة+جلة(حواج400والمضمار)

 2 ـ 1

 2 ـ 1 الرياضات المائية)سباحة متقدمة+انقاذ( 5308
 2 ـ 1 (3+مبارزة3المنازالت والرياضات الفردية)مالكمة 6309
 4 ـ ـ التدريب الميداني)خارجي( 1310

 )الثانى( الدراسىالفصل     ) الفرقة الثالثة(السنة فى البرنامج  
الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع ررعنوان المق

 تطبيقي  معمل  محاضرات 

 ـ ـ 2 القياس والتقويم في التربية الرياضية 8320

 ـ ـ 2 التربية الرياضية المقارنة/نظام التعليم 1321

 ـ ـ 2 البدني لذوي االحتياجات الخاصةالتأهيل  9322



 

 ـ ـ 2 علم االجتماع الرياضي 8323

 2 ـ 1 (4+جمباز األجهزة4ألرضيالجمباز)الجمباز ا 4324

 4 ـ 1 (3ـ يد3ـ سلة3ـ طائرة3األلعاب الرياضية)قدم 2325
مســـــــــــــــابقات الميـــــــــــــــدان والمضـــــــــــــــمار)حواجز+وثب  3326

 طويل+موانع+مطرقة(
 2 ـ 1

 2 ـ 1 لمائية)سباحة متقدمة+غوص(الرياضات ا 5327
 3 ـ 1 (2+جودو3المنازالت والرياضات الفردية )مصارعة 6328
 4 ـ ـ التدريب الميداني)خارجي( 1310

 

        محتويات المقررات : –       

 الالرحة ( -)  بقاً لما هو مذكور في                          االلتحاق بالبرنامج :متطلبات  -6

 .أ  ـ شروط القيد لمرحلة البكالوريوس     

 :  الرياضيةأوالً : شروط قيد الطالب لمرحلة البكالوريوس فى التربية 
 .أن يكون حاصاًل على الثانوية العامة فى سنة القبول بالكلية  -
  .تاز إختبارات القبول التى يقررها مجلس الكلية أن يج -
ى الجهة التى تحددها جامعة االسكندرية وفقًا لما يحدده مجلس أن يجتاز الطالب بنجاح الكشف الطبى ف -

 .بالكلية الكلية من الفحوص الالزمة لاللتحاق 
  
 

 ب : شروط اإللتحاق بشعبة االدارة الرياضية

ضوووية أو   الطالبيوووة أو أن يكوووون الطالوووب قووود موووارس اإلدارة الرياضوووية أو التحكووويم فوووى أحووود األنشوووطة الريا -
 رات الرياضية مع تقديم ما يفيد ذلك : الكشفية و المعسك

 المدخل فى الترويح الرياضى (  –النظر فى المواد المؤهلة ) المدخل فى اإلدارة الرياضية  -
 مدخل علم النفس الرياضى (  –النظر فى المواد المرتبطة ) علم اإلجتماع الرياضى  -

 صص اإلدارة الرياضية وفقًا لما يلى : تتم المفاضلة فى تخ
 نقاط (  5التقدير التراكمى العام )  -أ

 نقاط (  5مستوى الممارسة )  -ب
 اط ( نق 5المواد المؤهلة )  -ج
 نقاط (  5المواد المرتبطة )  -د

 راجــع استمارات توصيف المقررات

 



 

 علماً  بأن القبول النهائى سوف يتم وفقاً  لمقابلة شخصية من اللجنة المكونة لذلك 
 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -7
 عـــامة :  لوائـــح

مقورر الدراسوى الطالب الذى يتغيب عن أى من اإلمتحانين التحريرى أو التطبيقى ال ترصد له درجة فوى ال -
 ويعتبر راسبًا فيه .

 % من الدرجة فأكثر .  50ينجح الطالب فى المقرر إذا حصل على  -
 % من الدرجة النهائية .  60يشترط النجاح فى التدريب الميدانى الحصول على  -

دد مجلس الكلية بنواء علوى إقتوراح مجلوس القسوم المخوتص نظوام التودريب الميودانى للطلبوة تحوت إشوراف يح -
 لجامعة . ء هيئة التدريس والخبراء من خارج اأعضا

يعتبور الطالوب باقيوًا لإلعوادة بالفرقوة الدراسوية الثالثووة أو الرابعوة إذا رسوب فوى مقورر التودريب الميودانى حتووى  -
 يع المقررات الدراسية األخرى ويبقى الإلعادة فى هذه المادة فقط . ولو كان ناجحًا فى جم

الميووودانى لكووول مجوووال فوووى ضووووء اصوووة باإلمتحوووان النهوووائى فوووى التووودريب يقووورر مجلوووس الكليوووة الضووووابط الخ -
 اقتراحات مجالس األقسام المختصة . 

 بة للفرقة الثالثة والرابعة .  تعتبر مادة التدريب الميدانى مادة متصلة يتم إمتحانها فى نهاية العام بالنس -

 السنة األولى والثانية والثالثة  :

اجحًا فى جميع المقوررات أو كوان راسوبًا فيموا ال يزيود د بها إلى الفرقة األعلى إذا كان نينقل الطالب من الفرقة المقي
وعود يحودده مجلوس عن مقررين أثنين من فرقة أدنى ، ويؤدى الطالب اإلمتحان فيما تخلوف فيوه مون مقوررات فوى م

 الكلية ويعتبر نجاحه فى المقرر بتقدير ) مقبول (  
 السنة الرابعة : 

 البرنامج .  الطالب بناء على متطلبات القبول فىيتم إختيار  -
يموونح مجلووس جامعووة االسووكندرية بنوواء علووى طلووب مجلووس الكليووة درجووة البكووالوريوس فووى التربيووة الرياضووية  -

 ياز الطالب جميع مقررات الفصل األول والثانى بنجاح . تخصص اإلدارة الرياضية بعد إجت
بكوووالوريوس ، طلبوووات األساسوووية للحصوووول علوووى درجوووة الحضوووور الطالوووب معسوووكرًا لمووودة أسوووبوع كأحووود المت -

 ويحدد ذلك مجلس الكلية على أن يكون معسكرًا واحدًا طوال سنوات الدراسة . 

 رقة النهائية فيما ال يزيد عن مقررين يعقد فى شهر نوفمبر إمتحان للطالب الراسبين فى الف -

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج : -8

 التعليمية المستهدفةا تقيسه من المخرجات م الطريقــــة

 معارف وممارات ذهنية امتحانات تحريرية -1

 ممارات ممنية وذهنية امتحانات ت بيقية -2



 

 انب انفعاليةمعارف وممارات ذهنية وجو امتحانات شفوية -3

 تعل  ذاتى عن مصادر المعلومات المختلفة اورا  دراسية  -4

 الممارات الممنية –تكار االب مشروعات التخرج -5

 طرق تقويــم البرنــامج : -9          

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

 %60 األستبيانات طالب السنة النهائية -1

 %20 األستبيانات الخريجون  -2

المستفيدون )جهات   -3
 التوظيف(

 األستبيانات
10% 

المراجعون الخارجيين )إذا  -4
 كان ينطبق(

المراجعين الخارجيين  تقارير
 تقارير المقيم الداخلى للبرنامج 

10% 

 

 أ.د/سمير عبد الحميد        منسق البرنامج :

 

 

 


