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فهرس المحتوٌات 
  إدارة الكلٌة واألقسام العلمٌة .

  األقسام اإلدارٌة بالكلٌة. 

  وكالء الكلٌة للدراسات العلٌا السابقٌن. 

  الهٌكل التنظٌمً للعاملٌن بقسم الدراسات العلٌا. 

  نبذة تارٌخٌة عن تطور الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة

 .الرٌاضٌة 

 جامعة - الخطة البحثٌة للدراسات العلٌا لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 . 2012/2013 إلى 2008/2009طنطا للعام الجامعى 

  الطالب الحاصلٌن على درجة الماجستٌر أعداداجمالى 

  هوالدكتورا

  . فى األقسام العلمٌة بالكلٌة2008 -2003من عام

  شروط القٌد للطالب الراؼبٌن فً التقدم لاللتحاق بالدراسات

. العلٌا

  درجة الدبلوم العام. 

  درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة. 

  درجة دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة. 

  أحكام عامة. 

  قواعد ومواصفات طباعة رسالة الماجستٌر والدكتوراه فى

 .جامعة طنطا 

  مكتبة الكلٌة للدراسات العلٌا. 

  البحة شروط النشر بالمجلة العلمٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة. 

  معمل الوسابل التعلٌمٌة. 

  وحدة االنترنت. 
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  وحدة ضمان الجودة .

رؤٌة الجامعة 

 
جامعة طنطا مؤسسة تعليمية بحثية تسعي لتطوير ونشر المعرفة في مجاالت 

العلوم والفنون المختلفة وتنمية قدراتها الذاتية لتحقيق مركز متقدم بين الجامعات 
المصرية والعربية والعالمية وتساهم مع مؤسسات المجتمع في التنمية 

اإلقتصادية واالجتماعية وتحافظ علي الموروثات الفكرية والحضارية للشعب 
المصري وتدعم حقوق اإلنسان وتحافظ علي البيئة ملتزمة بالقيم الروحية 

. واألخالقية والمهنية 

 

رسالة الجامعة 
 

تعمل الجامعة علي توفير فرص متميزة للتعليم العالي في مختلف مجاالته علي 
كافة المستويات وفق معايير أكاديمية عالية للراغبين فيه من أبناء المجتمع 

كما , المصري وغيرهم لتأهيلهم للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية 
تعمل علي التطوير المستمر لمجاالت المعرفة عن طريق البحث العلمي 

المنهجي الجاد وتساهم في تنمية المجتمع المصري بتقديم حلول علمية لمشكالته 
كما , واستشارات فنية تنظيمية لرفع مستوي األداء في مؤسساته المختلفة 

يتضمن رسالة الجامعة نشر الثقافة وتنير المجتمع المحيط من خالل األنشطة 
. الثقافية واالجتماعية وتنمية الوعي للحفاظ علي البيئة 

 

رؤٌة الكلٌة 
تسعي كلية التربية الرياضية للوصول إلي كيان علمي وبحثي متميز في 
منظومة العملية التربوية والتعليمية وفقاً لمعايير الجودة لتلبية احتياجات 

. ومتطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً 

رسالة الكلٌة 
تهدف كلية التربية الرياضية إلي تقديم خدمة تعليمية متكاملة مع التميز في 

البحث العلمي وتشجيع المشاركة المجتمعية وذلك لضمان إعداد خريج قادر 
. علي المنافسة في سوق العمل ووفقاً لمعايير قومية محددة وواضحة 

وقد تم إعتماد الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية بتاريخ مجلس الكلية في 
.  م22/10/2008
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الغاٌات واألهداف االستراتٌجٌة للكلٌة 
: الغاٌات 

تحقيق الفاعلية التعليمية لتطوير آداء الطالب في ضوء المعايير  -
 .األكاديمية للجودة الشاملة 

تنمية المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع توسيع  -
 .قاعدة المعرفة لطالب الدراسات العليا باستخدام التكنولوجيا الحديثة 

المساهمة في تقديم الخدمات المتميزة ذات الجودة العالية في تنمية البيئة  -
المحيطة بالكلية مع المشاركة المجتمعية المستدامة التي تؤدئ إلي ربط 

 .الكلية بالمجتمع الخارجي 

إيجاد قيادات واعية وحكيمة تتسم بالمصداقية واألخالق وتتبني فكر  -
التطوير وتحديث كفاءة الجهاز اإلداري وتوفير الموارد المالية لرفع 

 .كفاءة وفاعلية أداء الكلية 

: األهداف اإلستراتٌجٌة 
تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية واألساليب التقويمية  -1

 .للطالب 

 .تحقيق المشاركة الطالبية والدعم الطالبي؟ -2

 .تطبيق معايير ضمان الجودة لتطوير التعليم  -3

 .زيادة القدرة التنافسية لخريجين الكلية  -4

 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  -5

توفير قاعدة للبحث العلمي مع توثيق العالقات العلمية والخدمية للكلية  -6
 .محلياً و وإقليمياً 

المشاركة في المشروعات البحثية لخدمة المجتمع مع تحديد احتياجات  -7
 .سوق العمل 

تفعيل عمل الوحدات ذات الطابع الخاص وزيادتها  في المشاركة  -8
 .المجتمعية 

 .تطوير الهيكل التنظيمي اإلداري  -9

 .توفير الموارد المالية من أجل استكمال البنية التحتية  -10

. توفير الموارد المالية من أجل استكمال البنية التحتية  -11

 
الهٌكل التنظٌمً للعاملٌن بقسم الدراسات العلٌا 

 
أٌمن صبحً القدٌم / الدكتور 

رئٌس قسم الدراسات العلٌا   
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لٌلى طلبة / السٌدة 
 المسئول عن قسم اإلدارة الرٌاضٌة   

وقسم علم الحركة الرٌاضٌة والعالقات الثقافٌة 

 منى إبراهٌم خطاب/ السٌدة 
 المسئول عن قسم التروٌح الرٌاضً   

وقسم علوم الصحـــــــــــة الرٌاضٌة 

نادٌة عبد الخالق صفا / السٌدة 
المسئول عن قسم التدرٌب الرٌاضً   

صباح محمد عبد السالم         /السٌدة 
 المسئول عن قسم المناهج     

وطرق التدرٌس وقسم التروٌح الرٌاضً 
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 نبذة تارٌخٌة عن تطور الدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 جامعة طنطا من العام الجامعى –بدأت الدراسة بالكلٌة كقسم بكلٌة التربٌة 

.  م 1982/1983

جامعة / وكانت تمنح الكلٌة الدرجات العلمٌة طبقا لالبحة الداخلٌة لكلٌة التربٌة 

: طنطا وهى 

الدبلوم العام               شعبة التدرٌب الرٌاضى - 

الدبلوم العام               شعبة الرٌاضة المدرسٌة - 

الدبلوم العام               شعبة التربٌة والتعلٌم - 

. الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة شعبة تدرٌب رٌاضى - 

. الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة شعبة تنظٌم وإدارة - 

. دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة شعبة تدرٌب رٌاضى - 

. دكتوراه الفلسفة فى التربٌة الرٌاضٌة شعبة تنظٌم وإدارة - 

 – بإنشاء كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 287 ثم صدر القرار الجمهورى رقم 

. جامعة طنطا وكانت الكلٌة تمنح الدرجات العلمٌة السابقة 

 م بتطبٌق 28/10/1996 فى 1677 حتى صدر القرار الوزارى رقم 

م وذلك بناء 1999/2000الالبحة الداخلٌة على الطالب الجدد للعام الجامعى 

. م29/6/1999على موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتارٌخ 

وأصبحت الكلٌة تمنح الدرجات العلمٌة للدراسات العلٌا طبقا لالبحة الكلٌة 

:- الجدٌدة 

. درجة الدبلوم العام فى التربٌة الرٌاضٌة  .1

 .درجة الماجستٌر فى التربٌة الرٌاضٌة  .2
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 .درجة الدكتوراه فى التربٌة الرٌاضٌة  .3

. وٌعمل بتلك الالبحة حتى اآلن 

جامعة - الخطة البحثٌة للدراسات العلٌا لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 طنطا

 2012/2013 إلى 2008/2009للعام الجامعى 

للتمٌز العلمً واحتالل مكانة  تسعً الكلٌة علً مستوى الدراسات العلٌا
العلمٌة المتخصصة  واألقساممرموقة عالمٌة وافرٌقٌة وعربٌة بٌن الكلٌات 

فى ضوء رسالة الكلٌة التى تسعى إلى توفٌر مناخ بحثى ٌسمح للباحثٌن وذلك 
. بتقدٌم حلول علمٌة وعملٌة ؼٌر تقلٌدٌة تخدم البٌبات المحٌطة

 :هدؾ الخطة 

وضعت الخطة لتحقٌق الهدؾ االستراتٌجً الرامً إلى االرتقاء بالمستوى 
 :الكمً والنوعً لإلنتاج البحثً من خالل سٌاسات وبرامج

االرتقاء بجودة بحوث طالب الدراسات العلٌا بالكلٌة من خالل تحدٌث  -

الخطط الدراسٌة، وربط بحوثهم بالقضاٌا التربوٌة المعاصرة وبمشكالت 

 .المٌدان التربوي، وتشجٌع النشر المشترك بٌنهم وأعضاء هٌبة التدرٌس

تشجٌع البحوث التطبٌقٌة ذات الصلة المباشرة بقضاٌا الواقع التربوي فً  -

 من خالل إقامة الشراكات البحثٌة مع المإسسات جمهورٌة مصر العربٌة

 .التربوٌة الحكومٌة، وخصوصاً وزارتً التربٌة والتعلٌم، والتعلٌم العالً

تحفٌز برامج التعاون البحثً المشترك مع مإسسات القطاع الخاص فً  -

تعنى  (وحدة تسوٌقٌة)مجال الدراسات والبحوث التطبٌقٌة من خالل إنشاء 

.  الرٌاضٌة كلٌة التربٌةألقسامبتسوٌق الجانب االستشاري والبحثً 

تطوٌر برامج البحوث المشتركة بٌن األقسام والوحدات البحثٌة الجامعٌة  -

  .األخرى
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تنمٌة مفاهٌم وممارسات االبتكار والتمٌز البحثً لدى أعضاء هٌبة التدرٌس  -

وطالب الدراسات العلٌا من خالل تقدٌم الحوافز المعنوٌة لألبحاث ذات 

الصبؽة االبتكارٌة والتجدٌدٌة، ومن خالل مكافؤة النشر العلمً فً المجالت 

 .ذات السمعة والرٌادة العلمٌة على المستوى الدولً
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 :مجاالت الخطة البحثٌة 

تشمل الخطة البحثٌة جمٌع تخصصات األقسام العلمٌة بالكلٌة والمتمثلة فً ما 

 :-ٌلً

. قسم المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  .1

. قسم اإلدارة الرٌاضٌة  .2

. قسم التدرٌب الرٌاضً .3

. قسم المواد الصحٌة  .4

. قسم علم النفس الرٌاضً .5

. قسم التروٌح الرٌاضً .6

. قسم علوم الحركة الرٌاضٌة .7

فى مجال المناهج وطرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة : أوال 

: تنحصر مجاالت الخطة البحثٌة فى الموضوعات التالٌة

طرق وأسالٌب التدرٌس الحدٌثة فى مجال تعلم األنشطة الرٌاضٌة  -

المختلفة فى مراحل التعلٌم قبل الجامعى وكذلك فى كلٌات التربٌة 

. الرٌاضٌة

التطبٌقات التكنولوجٌة الحدٌثة فى مجال تعلم األنشطة الرٌاضٌة  -

 .المختلفة

 .المدخل التكنولوجى فى بناء مناهج وبرامج التربٌة الرٌاضٌة -

 .المداخل واالتجاهات الحدٌثة فى بناء مناهج وبرامج التربٌة الرٌاضٌة -

 .المدخل البٌبى والقٌمى فى بناء مناهج وبرامج التربٌة الرٌاضٌة  -

 .األسالٌب التكنولوجٌة فى إعداد معلم التربٌة الرٌاضٌة  -

إنتاج البرمجٌات التعلٌمٌة فى مجال أنشطة مناهج التربٌة الرٌاضٌة  -

 .المختلفة

 .برامج التربٌة الحركٌة فى مرحلة ماقبل المدرسة وتطبٌقاتها المختلفة  -

 .تقدٌم األنشطة الرٌاضٌة المختلفة من خالل الحاسب األلى -
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 .برامج لذوى االحتٌاجات الخاصة فى مجال التربٌة الرٌاضٌة -

. اإلدارة المدرسٌة  -
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فى مجال اإلدارة الرٌاضٌة : ثانٌا 

: تنحصر مجاالت الخطة البحثٌة فى الموضوعات التالٌة

: بحوث فى مجال النظام االدارى (1)

دراسة النظام االدارى وأثره فى اإلرتقاء بالحركة الرٌاضٌة المصرٌة فى  -

. الهٌبات والمإسسات الرٌاضٌة الحكومٌة واألهلٌة

 .األسالٌب الحدٌثة لإلرتقاء بالقابد الرٌاضى فى المجاالت اإلدارٌة المختلفة -

وضع الخطط طوٌلة المدى وفق إستراتٌجٌة الدولة مع تحدٌد األسالٌب  -

 .المناسبة لتشؽلٌها إدارٌا

دراسات مقارنة بٌن النظام اإلدارى الرٌاضى فى مصر فى العصر الحدٌث  -

والنظم اإلدارٌة فى بعض دول العالم المتقدمة ، وبما ٌعطى النماذج األكثر 

إٌجابٌة والتى ٌمكن أن تساهم فى تعدٌل النظام اإلدارى الرٌاضى المصرى 

 .إلى األفضل 

إعداد البرامج والخطط التى تعمل على تحوٌل ضؽوط المشاركات  -

 .الرٌاضٌة فى المستوٌات المختلفة إلى تحقٌق اآلمال المرجوة 

: بحوث فى مجال التقنٌة الحدٌثة وتصمٌم األنظمة والبرامج (2)

تصمٌم األنظمة والبرامج اإللكترونٌة فى اإلدارة والتحكٌم وتنظٌم البطوالت  -

وبما ٌوفر القدر المناسب من إستخدام التقنٌة الحدٌثة كإحدى متطلبات القرن 

. القادم

إستخدام التقنٌة الحدٌثة فى اإلتصاالت ووضع نظم لإلتصاالت الجدٌدة فى  -

 .إدارة الحركة الرٌاضٌة 

دراسات تهدؾ إلى تصمٌم لوحات إلكترونٌة لتسجٌل األداء وقٌاسه فى  -

 .المجاالت الرٌاضٌة المختلفة 

: بحوث فى مجال إتجاهات اإلدارة الحدٌثة والمعاصرة  (3)

. تطبٌقات فى نظم اإلدارة الحدٌثة والمعاصرة  -
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  اإلدارة باألهداؾ والنتابج .

  اإلدارة التقنٌة. 

  اإلدارة بضمٌر. 

  اإلدارة المرحة. 

  أنواع وأسباب وعالج األزمات ، إعداد محفظة )إدارة األزمات

األزمات، إستراتٌجٌات إدارة األزمات ، تصمٌم نظم اإلنذار المبكر فى 

األزمات ، دراسة وتحلٌل األزمات التارٌخٌة ، تصمٌم خطط 

 .(اإلتصاالت خالل األزمات 

. إقتصادٌات الرٌاضة والتموٌل والتسوٌق الرٌاضى  -

 .الحاسب األلى ونظم المعلومات  -

 .اإلدارة على المكشوؾ  -

اإلهتمام بالدراسات والبحوث التى تتناول العولمة فى التربٌة البدنٌة  -

 .والرٌاضة 

 .الهندرة  فى الجامعات والمإسسات والهٌبات  -

كٌؾ تسوق منافسٌك فى المجاالت الرٌاضٌة إلى الهزٌمة فى المجال  -

 .اإلدارى ثم تحقٌق الفوز الرٌاضى فى المالعب والمسابقات 

: بحوث فى مجال توثٌق قادة الحركة الرٌاضٌة  (4)

دراسات توثٌقٌة وتارٌخٌة لقادة الحركة الرٌاضٌة فى مصر والعالم وإٌضاح  -

. دورهم االدارى فى مسٌرة الحركة الرٌاضٌة القدٌمة والحدٌثة 

: بحوث فى مجال الحاسب االلى فى اإلدارة الرٌاضٌة  (5)

دراسات وبحوث فى استخدام المناهج واألسالٌب والنظم اإلحصابٌة ،  -

وتصمٌم المعادالت اإلحصابٌة فى المجاالت الرٌاضٌة وخاصة ما ٌرتبط 

. منها بقطاعات البطولة ، والرٌاضة للجمٌع ، والقطاعات النظامٌة 
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دراسات وبحوث حول نتابج المنافسات الرٌاضٌة فى المستوٌات األولمبٌة  -

والعالمٌة واالقلٌمٌة والعربٌة ، مع وضع معدالت للتنبإ فى ضوء الجودة 

 .التى توفرها الدولة 

: بحوث فى مجال التشرٌعات والقوانٌن (6)

دراسات مرتبطة بالتشرٌعات والقوانٌن المحلٌة والعالمٌة ، ومدى ارتباط  -

. التشرٌعات والقوانٌن الرٌاضٌة بالدستور والقانون المدنى 

نظم اإلحتراؾ الرٌاضى فى العالم وتحدٌد اإلطار األمثل لإلحتراؾ  -

 .الرٌاضى فى مصر 
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: بحوث فى مجال المنشآت واإلمكانات  (7)

المنشآت الرٌاضٌة الحدٌثة فى المجال الرٌاضى ودورها فى نجاح األهداؾ  -

الرٌاضٌة ، ومدى إمكانٌة مصر لتنظٌم الدورات الرٌاضٌة على المستوٌات 

. األولمبٌة والعالمٌة واإلقلٌمٌة والقارٌة والدولٌة 

دراسات للتعرؾ على الوضع القابم والحقٌقى لإلمكانٌات الرٌاضٌة فى  -

 .الوطن العربى ومقارنتها بما هو موجود عالمٌا 

تحدٌد األدوات واألجهزة واإلمكانات البشرٌة التى ٌحتاجها اإلدارى  -

 .الرٌاضى الناجح فى كل من الهٌبات والمإسسات الرٌاضٌة 

: بحوث فى مجال اإلعالم والعالقات العامة  (8)

دراسات حول تعظٌم دور كل من اإلعالم المربى والمسموع والمقروء  -

 واإللكترونى 

. فى اإلرتقاء بمستوى اإلدارة الرٌاضٌة 

دراسات تارٌخٌة فى اإلعالم الرٌاضى وكٌؾ وصلت حركة اإلعالم  -

 .الرٌاضى العالمى إلى المثالٌة اإلعالمٌة القابمة 

دراسات وبحوث لتجوٌد الخدمات التى تقدمها العالقات العامة بهدؾ نجاح  -

 .العملٌة اإلدارٌة فى التنظٌمات الرٌاضٌة المختلفة 

 :بحوث فى مجال التنظٌمات الرٌاضٌة  (9)

دراسات وبحوث تتناول مواجهة التحدٌات والصعوبات والمشكالت التى  -

 لجان –لجنة أولمبٌة دولٌة )تواجه التنظٌمات الرٌاضٌة فى مصر والعالم 

 منظمات – هٌبات – مإسسات – أندٌة – إتحادات وطنٌة –أولمبٌة وطنٌة 

. ( مراكز للشباب–

بحوث تتناول التوصل إلى خطط التؽٌٌر المستقبلى فى اإلدارة الرٌاضٌة لما  -

. فٌه مواجهة التراخى وإفتقاد الرإٌا فى اإلدارة الرٌاضٌة 
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وضع اإلستراتٌجٌات للتربٌة البدنٌة والرٌاضة ومجاالتها المختلفة فى الدول  -

العربٌة من ناحٌة وفى قطاعات العمل الرٌاضى المصرى من ناحٌة 

. أخرى 

: بحوث فى مجال فلسفة اإلدارة  (10)

الدراسات والبحوث التى تتولى الدور األكادٌمى فى إدارة الحركة الرٌاضٌة  -

. كمطلب هام لإلرتقاء بمهنة التربٌة الرٌاضٌة فى القرن القادم 

. فلسفة جدٌدة للتدرٌب اإلدارى الرٌاضى فى مصر والعالم العربى -

. التنمٌة اإلدارٌة والبشرٌة فى المجال الرٌاضى ودورها فى نهضة مصر  -

فى مجال التدرٌب الرٌاضى : ثالثا 

. التدرٌب الرٌاضى وتطبٌقاته فى األنشطة الرٌاضٌة المختلفة  -

 .تصمٌم برامج التدرٌب الرٌاضى -

 .تدرٌب الناشبٌن  -

 .تخطٌط البرامج التدرٌبٌة فى األنشطة الرٌاضٌة المختلفة  -

 .القٌاسات البدنٌة والحركٌة  -

 .اإلعداد البدنى فى األنشطة الرٌاضٌة المختلفة  -

 .تدرٌب المعاقٌن  -

 .فى مجال جؽرافٌة التدرٌب الرٌاضى  -

. التقنٌات الحدٌثة فى التدرٌب الرٌاضى  -

فى مجال علوم الصحة الرٌاضٌة : رابعا 

. فسٌولوجٌا الرٌاضة ووظابؾ األعضاء  -

 .القوام والتمرٌنات العالجٌة  -

 .البرامج والتمرٌنات العالجٌة والتؤهٌل  -

 .الصحة الرٌاضٌة والتربٌة الصحٌة  -

 .التؽذٌة الرٌاضٌة  -

 .اإلصابات واإلسعافات  -
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 .الرٌاضة والصحة البٌبٌة  -

 .الصحة المدرسٌة  -

 .التشرٌح الوظٌفى للرٌاضٌٌن  -

 .اإلرشاد الصحى للرٌاضٌٌن  -

 .فى مجال المعاقٌن  -

 .الرٌاضة العالجٌة للمرضى  -

فى مجال علم النفس الرٌاضى : خامسا 

. تدرٌب المهارات النفسٌة  -

 .التؤهٌل النفسى لالعبٌن فى مختلؾ األنشطة الرٌاضٌة  -

 .التؤهٌل النفسى لالعبٌن قبل وأثناء وبعد المباراة أو اإلصابة  -

 .التؤهٌل النفسى لمدربى ومعلمى والحكام الرٌاضٌٌن  -

 .التؤهٌل النفسى لالدارٌٌن والعاملٌن فى المجال الرٌاضى  -

 .القٌادة الرٌاضٌة فى الهٌبات والمإسسات الرٌاضٌة  -

 .األتصال فى الرٌاضة  -

 .أبحاث علم النفس الفسٌولوجى وتطبٌقاتها فى الرٌاضة  -

 .أبحاث علم النفس التعلٌمى وتطبٌقاتها فى الرٌاضة  -

أبحاث علم النفس الرٌاضى المرتبطة بعلم التروٌح الرٌاضى لمختلؾ الفبات  -

 .واألعمار 

األسالٌب التكنولوجٌة ودورها فى االعداد النفسى للرٌاضٌٌن لمختلؾ  -

 .الفبات 

 .األبحاث الخاصة بجمٌع المتؽٌرات النفسٌة للرٌاضٌٌن  -

األبحاث المرتبطة باالختبارات والمقاٌٌس واالنتقاء للرٌاضٌٌن فى مختلؾ  -

 .الفبات واألعمار 

األبحاث المرتبطة بالمشكالت االجتماعٌة للرٌاضٌٌن فى مختلؾ الفبات  -

 .والمستوٌات 
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األبحاث المرتبطة بالقٌم واالتجاهات الرٌاضٌة فى المجتمع الرٌاضى  -

 .وخارجه 

األبحاث المتناولة للقضاٌا التربوٌة وعالقتها بالجوانب النفسٌة للفبات  -

. الرٌاضٌة فى مختلؾ األعمار 

فى مجال التروٌح الرٌاضى : سادسا 

. التمرٌنات الفنٌة الحدٌثة والعروض الرٌاضٌة وارتباطها بالتروٌح  -

 .التطبٌقات فى أنواع األنشطة التروٌحٌة المختلفة  -

 .األنشطة الكشفٌة والمعسكرات  -

 .التقوٌم فى المجال التروٌحى  -

  .(المعاقٌن)البرامج التروٌحٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة  -

 .التكنولوجٌا فى مجال التروٌح  -

 .األلعاب الصؽٌرة وارتباطها بمجاالت التروٌح  -

 .إقتصادٌات التروٌح  -

 .ارتباط التروٌح بالمهن الرٌاضٌة  -

 .فلسفة التربٌة التروٌحٌة  -

 .القٌادة التروٌحٌة  -

 .التطور التارٌخى ألنشطة وقت الفراغ والتروٌح  -

 .السٌاحة التروٌحٌة  -

 .التروٌح العالجى  -

 .التروٌح فى مجال المسنٌن  -

 .العاب المؽامرة  -

 .التطبٌقات فى التروٌح التجارى ، الفنى ، النفسى والمصانع والشركات   -

 .التروٌح والتكنولوجٌا  -

. التروٌح المابى  -

 فى مجال علوم الحركة الرٌاضٌة: سابعا 
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بحوث مرتبطة بالتحلٌل الحركى فى مجال الجمباز ومسابقات المٌدان  -

. والمضمار 

 .بحوث مرتبطة بالمٌكانٌكا الحٌوٌة والتدرٌب الرٌاضى  -

 .بحوث مرتبطة بالتعلم الحركى  -

بحوث مرتبطة بعلم الحركة فى المراحل السنٌة المختلفة والحركات  -

 .األساسٌة 

 .بحوث مرتبطة بالمٌكانٌكا الحٌوٌة واالصابات الرٌاضٌة  -

 .بحوث مرتبطة بالنماذج الرٌاضٌة  -

بحوث مرتبطة بالمٌكانٌكا الحٌوٌة والرٌاضات المابٌة ، طرق التدرٌس  -

 .،المنازالت  والرٌاضات واالنشطة 

 .بحوث مرتبطة باإلٌقاع الحٌوى والعلوم الحركٌة  -

. بحوث مرتبطة بالتدرٌب الرٌاضى وعلوم الحركة  -
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: المجال الزمنى للخطة البحثٌة 

تم تحدٌد زمن تنفٌذ الخطة البحثٌة للكلٌة خالل خمس سنوات بداٌة من 

على أن تكون أولوٌة 2012/2013 إلى 2008/2009العام الجامعــــــــــً 

تطبٌق مجاالت الخطة البحثٌة طبقاً الحتٌاجات الكلٌة أوالً ثم مجتمع الكلٌة ثم 

 .المجتمع الخارجً

 :تحدٌث الخطة البحثٌة 

 للتمٌز العلمً سعً الكلٌة علً مستوى الدراسات العلٌافى إطار 

بٌن الكلٌات ولتحقٌق الهدؾ االستراتٌجى الرامى الى االرتقاء 

 بالمستوى البحثى 

وأن تكون األبحاث جدٌدة ومبتكرة وتمثل إضافة علمٌة فانه من 

الممكن تحدٌث الخطة سنوٌا إذا دعت الضرورة ذلك أو بناء على 

. طلب األقسام العلمٌة المختصة 

: المجال التطبٌقى للخطة البحثٌة 

حددت المجاالت التطبٌقٌة للخطة البحثٌة لمرحلتً الماجستٌر والدكتوراه 

: والمشروعات البحثٌة كما ٌلً

 .(الطفولة المبكرة)مرحلة  ما قبل المدرسة  -

قطاع المدارس باعتباره القاعدة العرضٌة الكتشاؾ المواهب الرٌاضٌة  -

 .حٌث أن أطفال الٌوم هم رجال المستقبل 

كلٌات التربٌة –  مراكز الشباب– األندٌة الرٌاضٌة )قطاع البطولة  -

 .(المدارس الرٌاضٌة– الرٌاضٌة 

 .قطاع ذوى االحتٌاجات الخاصة -

 .قطاع المسنٌن -

 .(الحرفٌٌن–الموظفٌن   – العمال)قطاع اإلنتاج   -

 .قطاع المرأة  -
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عمٌد الكلٌة وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث 
 رٌاض زكرٌا المنشاوى/ د.ا إٌهاب محمد فوزى البدٌوى/ د.ا

 ( دكتوراه –ماجستٌر  )إحصابٌات بالطالب الحاصلٌن على درجات علمٌة 
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شروط القٌد للطالب الراؼبٌن فً التقدم لاللتحاق بالدراسات 

العلٌا 

الدبلوم العام : أوال

. نظام السنة الواحدة -

: شروط القٌد -

 : 18مادة 

: ٌشترط لقٌد الطالب لنٌل درجة الدبلوم ماٌلى 

 فً التربٌة الرٌاضٌة من أحدى سإن ٌكون حاصال على درجة البكالورٌو (1)

. الجامعات المصرٌة أو على درجة معادلة لها من معهد معترؾ  به 

أن ٌكون حاصال على خبرة عملٌة فً مجال تخصص الدبلوم الذي ٌتقدم  (2)

للدراسة فٌه ال تقل مدتها عن سنتٌن بعد حصوله على الدرجة الجامعٌة 

. األولى على أن ٌقر هذه الخبرة مجلس الكلٌة 

أن ٌقدم موافقة الجهة التً ٌعمل بها على التفرغ للدراسة ٌومٌن أسبوعٌا  (3)

. على األقل 

أن ٌتقدم للكلٌة بطلب للقٌد عند اإلعالن وتعرض الطلبات على لجنة  (4)

. الدراسات العلٌا إلبداء الرأي ثم العرض على مجلس الكلٌة للبت فٌه

: 19مادة 

 عن لمدة الدراسة لنٌل دبلوم التربٌة الرٌاضٌة عاما جامعٌا واحدا ال ٌق

. ثالثٌن أسبوع

: 22مادة 
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ٌشترط لدخول الطالب امتحان المقرر الدراسً إن ٌكون مستوفٌا نسبة 

%  . 75حضور ال تقل عن 

 : 23مادة 

تحتسب تقدٌرات النجاح فً المقررات الدراسٌة وفى التقدٌر العام بؤحد  

:  التقدٌرات التالٌة 

. فؤكثر  من مجموع الدرجات% 90من  (ممتاز  ) -

. من مجموع الدرجات% 90إلى اقل من % 80من  (جٌد جدا  ) -

. من مجموع الدرجات% 80إلى اقل من % 70من  (//جٌد ) -

. من مجموع الدرجات % 70إلى اقل من % 60من  (مقبول  ) -

. من مجموع الدرجات% 60وٌكون راسبا من ٌحصل على اقل من  -

: 24مادة 

ٌمنح الراسبون فً مقرر الدراسة فرصة واحدة إلعادة الدراسة 

. واالمتحان فً جمٌع المقررات فً العام التالً

: األوراق المطلوبة 

. استٌفاء االستمارة الموجودة بإدارة الدراسات  العلٌا بخط واضح -

 . اشهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادله -

إقرار بعدم العمل للطالب المتفرؼٌن معتمدة من جهة حكومٌة ومختوم  -

. بشعار الجمهورٌة

. موافقة جهة العمل للطالب العاملٌن -

. خبرة فً مجال التخصص ال تقل عن عامٌن معتمدة -

. صور شخصٌة  (6)عدد  -

 جنٌه 15+   جنٌه تسدد مع تقدٌم األوراق 562.25  ةالرسوم المقرر -

. كارنٌه

. سداد رسوم دورات الحاسب اآللى واالنترنت -

. مظروؾ لحفظ األوراق -
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ٌكتب على المظروؾ بخط واضح االسم بالكامل والمإهل وعنوان الطالب  -

 .وتارٌخ المٌالد

 

 

: ٌمنح الدبلوم فً التربٌة الرٌاضٌة فً إحدى فروح التخصص التالٌة

 (فً نشاط رٌاضً مختار  )دبلوم التدرٌب رٌاضً ، (1)

. دبلوم الرٌاضة المدرسٌة (2)

. دبلوم إدارة مإسسات رٌاضٌة (3)

. دبلوم اإلصابات الرٌاضٌة (4)

. دبلوم رٌاضة المعاقٌن (5)

. دبلوم التروٌح الرٌاضً فً المإسسات  الرٌاضٌة (6)
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دبلوم تدرٌب رٌاضى 

 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
األسبوعٌة 

النهاٌة 
العظمى 

النهاٌة      
الصؽرى 

أعمال          
السنة 

االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

مدخل 
التدرٌب 

الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

سٌكولوجٌة 
التدرٌب 

الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

فسٌولوجٌا 
التدرٌب 

الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

األسس 
الحركٌة 
للتدرٌب 

الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

التدرٌب 
الرٌاضً 

كمهنة 

2  -100 60 30 70 3 

أسس انتقاء 
الناشبٌن 

2  -100 60 30 70 3 

تطبٌقات 
تخصصٌة 

4  -200 120 60 140 3 

 16  -800 480    

دبلوم الرٌاضة المدرسٌة 

المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

مدخل 
األنشطة 

الرٌاضٌة 
المدرسٌة 

2  -100 60 30 70 3 

مناهج 
وطرق 

2  -100 60 30 70 3 
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تدرٌس 
التربٌة 

الرٌاضٌة 

مشكالت 
الرٌاضة 
المدرسٌة 

2  -100 60 30 70 3 

التدرٌس 
الرٌاضً 

كمهنة 

2  -100 60 30 70 3 

نظم 
ومشكالت 

التعلٌم 

2  -100 60 30 70 3 

النشاط 
الرٌاضً  

خارج 
الدرس 

2  -100 60 30 70 3 

تطبٌقات فً 
الرٌاضة 
المدرسٌة 

4  -200 120 60 140 3 

 16  -800 480    

 " إدارة مإسسات رٌاضٌة "دبلوم 

المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
األسبوعٌة 

النهاٌة 
العظمى 

النهاٌة      
الصؽرى 

أعمال          
السنة 

االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

مدخل 
اإلدارة 
العلمٌة 

2  -100 60 30 70 3 

التشرٌعات 
والقوانٌن 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

التنظٌمات 
الرٌاضٌة 

المحلٌة 
والدولٌة 

2  -100 60 30 70 3 

مدخل 
األعالم 

2  -100 60 30 70 3 
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الرٌاضً 

اإلدارة 
الرٌاضٌة 

 ةكمهن

2  -100 60 30 70 3 

طرق البحث 
فً اإلدارة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

تطبٌقات 
إدارة )

 (تخصصٌة

4  -200 120 60 140 3 

 16  -800 480    

دبلوم رٌاضة المعاقٌن 

 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
األسبوعٌة 

النهاٌة 
العظمى 

النهاٌة      
الصؽرى 

أعمال          
السنة 

االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

مدخل 
الرٌاضً 
للمعاقٌن 

2  -100 60 30 70 3 

اإلعاقات 
الجسمٌة 

2  -100 60 30 70 3 

األنشطة 
الرٌاضٌة 
للمعاقٌن 

2  -100 60 30 70 3 

التؤهٌل 
الرٌاضً 
للمعاقٌن 

2  -100 60 30 70 3 

المنافسات 
الرٌاضٌة 
للمعاقٌن 

2  -100 60 30 70 3 

اإلسعافات 
األولٌة 

2  -100 60 30 70 3 

تطبٌقات 
تخصصٌة 
فً رٌاضة 

المعاقٌن 

4  -200 120 60 140 3 

 16  -800 480    
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دبلوم التروٌح الرٌاضً فً المإسسات الرٌاضٌة 

المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

مدخل 
التروٌح 

الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

برامج أنشطة 
وقت الفراغ 

2  -100 60 30 70 3 

أنشطة 
التروٌح 
الخلوي 

2  -100 60 30 70 3 

البرامج 
 التروٌحٌة

 

2  -100 60 30 70 3 

التروٌح 
الرٌاضً 

كمهنة 

2  -100 60 30 70 3 

التربٌة 
 التروٌحٌة

 

2  -100 60 30 70 3 

تطبٌقات 
تروٌح )

 (تخصصً

4  -200 120 60 140 3 

 16  -800 480    

دبلوم اإلصابات الرٌاضٌة 

 
المقررات الدراسٌة 

عدد الساعات 
األسبوعٌة 

النهاٌة 
العظمى 

النهاٌة      
الصغرى 

أعمال          
السنة 

االمتحان  
التحرٌري 

زمن االختبار 
التحرٌري 

تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2مدخل اإلصابات الرٌاضٌة 

 3 70 30 60 100-  2اإلسعافات األولٌة 

 3 70 30 60 100-  2الصحة الرٌاضٌة 

 3 70 30 60 100-  2التدلٌك الرٌاضً 

 3 70 30 60 100-  2التأهٌل الرٌاضً 

 3 70 30 60 100-  2التغذٌة الرٌاضٌة 

 3 140 60 120 200-  4تخصصٌة   (إصابات)تطبٌقات 

 16  -800 480    
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درجة الماجستٌر  فً التربٌة الرٌاضٌة : ثانٌا 

 : 25مادة 

 بناء على طلب مجلس كلٌة التربٌة " جامعة طنطا "ٌمنح مجلس 

الرٌاضٌة درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة وٌبٌن فً الشهادة شعبة 

. التخصص

 : 26مادة 

مدة الدراسة لنٌل درجة الماجستٌر ال تقل عن سنتٌن جامعٌتٌن على أن 

تكون مناقشة الرسالة بعد مضى سنة على األقل من تارٌخ اعتماد مجلس 

الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة لتسجٌل موضوع الرسالة و اجتٌاز 

االمتحانات المقررة وال ٌسجل موضوع الرسالة إال بعد إن ٌجتاز الطالب بنجاح 

. امتحانات المقررات الدراسٌة للفرقة األولى

 : 27مادة 

:     ٌشترط لقٌد الطالب لنٌل درجة الماجستٌر ماٌلى 

أن ٌكون حاصال على درجة البكالورٌوس فً التربٌة الرٌاضٌة من  -1

إحدى الجامعات المصرٌة أو على درجة معادلة لها من معهد 

. معترؾ به من الجامعة بتقدٌر عام جٌد على األقل

وال ٌجوز  أن ٌكون قد مضى على حصوله على درجة  -2

البكالورٌوس أكثر من ثمانٌة سنوات إال إذا حصل على دبلوم من 

. على األقل // دبلومات الدراسات العلٌا بتقدٌر جٌد 

ٌتقدم للكلٌة بطلب للقٌد عند اإلعالن وٌعرض على مجلس القسم  -3

. المختص إلبداء الرأي فٌه قبل عرضه على مجلس الكلٌة
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 جهة ةٌتفرغ للدراسة ثالثة أٌام فً األسبوع على األقل بموافق -4

. العمل

ما ٌضعه مجلس الكلٌة من شروط أخرى للمفاضلة بٌن المتقدمٌن  -5

. الختٌار اإلعداد المطلوبة 

: 28مادة 

وٌشترط فً الدارس للتسجٌل ونٌل درجة الماجستٌر  فً التربٌة 

الرٌاضٌة إن ٌتابع الدراسة والبحث لمدة سنتٌن دراسٌتٌن على األقل وفقا للنظام 

: التالً 

 التً ٌحددها مجلس القسم ةٌإدى بنجاح االمتحانات فً المقررات الدراسً -1

 بالجدول والملحقة بهذه الالبحة وٌشترط ةوٌقرها مجلس الكلٌة والموضح

لدخول الطالب امتحان المقرر الدراسً ان ٌكون مستوفٌا نسبة حضور 

ولمجلس الكلٌة الحق فً حذؾ و إضافة اى مقررات % 75التقل عن 

. دراسٌة مستقبال بناء على اقتراح مجالس األقسام العلمٌة 

 األجنبٌة بنجاح طبقا للقواعد التً ةحصول الطالب علً شهادة إتقان اللػ -2

. ٌقرها  مجلس الجامعة كشرط للتسجٌل

 النجاح فً المقررات الدراسٌة فً التقدٌر العام تتحتسب تقدٌرا -3

: بؤحد التقدٌرات التالٌة

. فؤكثر من مجموع الدرجات% 90من (ممتاز ) -

. من مجموع الدرجات% 90إلى اقل من % 80من  (جٌد جدا ) -

. من مجموع الدرجات% 80إلى اقل من % 70من  (// جٌد ) -

. من مجموع الدرجات% 70إلى اقل من % 60من (مقبول  ) -

من مجموع درجات % 60وٌكون راسبا من ٌحصل على اقل من  -

االمتحان فً كل مقرر  وٌمنح الراسبون فً اى مقرر من 

 الدراسٌة فرصة واحدة إلعادة الدراسة واالمتحان فً تالمقررا

. جمٌع المقررات فً العام التالً
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ٌجرى الدارس بحثا فً الموضوع الذي ٌختاره وٌقره مجلس الكلٌة بعد  -4

موافقة مجلس القسم المختص وتقدم نتابج هذا البحث فً رسالة تقبلها لجنة 

المناقشة والحكم بعد إن ٌإدى فٌها مناقشة عالنٌة وذلك بعد مضى سنة على 

األقل من تارٌخ موافقة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة على 

 .التسجٌل للبحث

فً حالة تؽٌٌر موضوع البحث تؽٌٌرا جذرٌا ٌعتبر تارٌخ موافقة مجلس  -5

الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة على التؽٌٌر هو موعد التسجٌل الجدٌد 

. ولٌس للطالب الحق فً إعادة التسجٌل إال مرة واحدة

ٌقوم المشرؾ على البحث بتقدٌم تقرٌر عن مدى تقدم الدارس فى بحثه كما  -6

ٌقدم تقرٌرا لمجلس القسم المختص بصالحٌة الرسالة للعرض على لجنة 

. المناقشة والحكم

 من هللجنة المناقشة والحكم أن تعٌد الرسالة إلى  صاحبها الستكمال ما ترا -7

. نقص وتعطى له فرصة لذلك

 : 29مادة 

: ٌلؽى قٌد الدارس فً الماجستٌر  فً الحاالت التالٌة

. من هذه الالبحة28إذا لم ٌنجح فً االمتحانات المقررة وفقا لحكم المادة  -1

إذا لم ٌحصل على الدرجة خالل ثالث سنوات من تارٌخ قٌده إال إذا رأى  -2

مجلس الكلٌة اإلبقاء على التسجٌل مدة سنة أخرى  قابلة للتجدٌد ٌحددها 

. اقتراح مسبب من المشرؾ بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص

. إذا رفضت لجنة الحكم الرسالة رفضا مطلقا وطلبت شطب قٌده -3

تقرٌرٌن " أو  المشرؾ الربٌسً فً حالة تعدد المشرفٌن " إذا قدم المشرؾ  -4

متتالٌٌن عن عدم جدٌة الدارس فً البحث وذلك بعد موافقة مجلس الكلٌة 

. وأخذ رأى مجلس القسم المختص و إخطار الطالب رسمٌا

. إذا تقدم الطالب بطلب لشطب قٌده أو انقطع عن الدراسة عامٌٌن دراسٌٌن -5
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تمنح درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة وذلك فً إحدى فروع التخصصات 

: التالٌة 

. طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة  (1)

. اإلدارة الرٌاضٌة  (2)

. التدرٌب الرٌاضً فً نشاط رٌاضً مختار  (3)

. المواد الصحٌة  (4)

. علم النفس الرٌاضً (5)

. التروٌح الرٌاضً (6)

. علم الحركة الرٌاضٌة (7)
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طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة 
الفرقة األولى 

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
 االختبار

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2اإلحصاء  1

2 

دراسة متقدمة 
فً تدرٌس 

التربٌة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

3 
التربٌة 

الرٌاضٌة 
المقارنة 

2  -100 60 30 70 3 

4 

طرق البحث 
العلمً فً 

تدرٌس 
التربٌة 

الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

5 
مناهج التربٌة 

الرٌاضٌة 
2  -100 60 30 70 3 

6 
تطبٌقات فً 

الرٌاضة 
المدرسٌة 

 - -100 60 30 70 3 

  12  -600 360    

 الفرقة الثانٌة

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 

االختبارات 
والمقاٌٌس فً 

الرٌاضة 
المدرسٌة 

2  -100 60 30 70 3 

2 
طرق تدرٌس 

األنشطة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 2 2حلقة البحث  3

4 

دراسة متقدمة 
فً علم النفس 

التربوي 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2تكنولوجٌا  5
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التعلٌم 
الرٌاضً 

  10 2 600 360    

 

التدرٌب الرٌاضً 

 ىالفرقة األول

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 
التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2اإلحصاء  1

2 
دراسة متقدمة 

فً التدرٌب 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

3 

طرق البحث 
العلمً فً 

التدرٌب 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

4 
األسس العلمٌة 

لتدرٌب 
الناشبٌن 

2  -100 60 30 70 3 

5 
تطبٌقات 

تخصصٌة 
2  -100 60 30 70 3 

6 
فسٌولوجٌا 

التدرٌب 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

  12  600 360    

الفرقة الثانٌة 

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
 االختبار

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 

االختبارات 
والمقاٌٌس فً 

التدرٌب 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

2 
المٌكانٌكا 
( 2)الحٌوٌة 

2  -100 60 30 70 3 
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 3 140 60 120 200 2 2حلقة البحث  3

4 
سٌكولوجٌة 

التدرٌب 
والمنافسات 

2  -100 60 30 70 3 

5 
اإلعداد البدنى 

(2 )
2  -100 60 30 70 3 

  10  -600 360    

اإلدارة الرٌاضٌة 

 ىالفرقة األول

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2اإلحصاء  1

2 
دراسة متقدمة 

فً اإلدارة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

3 

األعالم 
الرٌاضً 
والعالقات 

( 2)العامة 

2  -100 60 30 70 3 

4 
طرق البحث 

فً اإلدارة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

5 
تطبٌقات فً 

اإلدارة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

6 
التشرٌعات 

النوعٌة 
( 2)الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

  12  600 360    

الفرقة الثانٌة 

 م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

االختبارات  1
والمقاٌٌس فً 

اإلدارة 

2  -100 60 30 70 3 
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الرٌاضٌة 

إدارة المسابقات  2
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 2 2حلقة البحث  3

سٌكولوجٌة  4
القٌادة 

والجماعات 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

إدارة   5
متخصصة 

2  -100 60 30 70 3 

  10 2 600 360    

 

علوم الصحة الرٌاضٌة 

 ىالفرقة األول

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 
التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2اإلحصاء  1

2 
دراسة متقدمة 
فً فسٌولوجٌا 

الرٌاضة 

2  -100 60 30 70 3 

3 
دراسة متقدمة 

فً الصحة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

4 

طرق البحث 
العلمً فً 

المواد 
الصحٌة 

2  -100 60 30 70 3 

5 
تطبٌقات 

فسٌولوجٌا 
الرٌاضة 

2  -100 60 30 70 3 

6 

المنشطات 
المحرمة 
دولٌا فً 
الرٌاضة 

2  -100 60 30 70 3 
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  12  600 360    

الفرقة الثانٌة 

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
 االختبار

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 
االختبارات والمقاٌٌس 

فً المواد الصحٌة 
2  -100 60 30 70 3 

2 
دراسة متقدمة فً 
( 2)الصحة الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 2 2حلقة البحث  3

4 
دراسة متقدمة فً 

تربٌة القوام 
2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2القٌاسات الفسٌولوجٌة  5

  10 2 600 360    

 

علم النفس الرٌاضً 

 ىالفرقة األول

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
 االختبار

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2اإلحصاء  1

2 
دراسة متقدمة فً علم 

النفس الرٌاضً 
2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2الدافعٌة فً الرٌاضة  3

4 
طرق البحث فً علم 

النفس الرٌاضً 
2  -100 60 30 70 3 

5 
سٌكولوجٌة الشخصٌة 

الرٌاضٌة 
2  -100 60 30 70 3 

6 
تطبٌقات علم النفس 

الرٌاضً 
2  -100 60 30 70 3 

  12  600 360    



 

41 
 

الفرقة الثانٌة 

م 
 

المقررات الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

االختبارات والمقاٌٌس  1
فً علم النفس 

الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2العملٌات العقلٌة العلٌا  2

 3 140 60 120 200 2 2حلقة البحث  3

التوجٌه واإلرشاد  4
 ( 2 )النفسً 

2  -100 60 30 70 3 

سٌكولوجٌة القٌادة  5
والجماعات الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

  10 2 600 360    

 

 

 

التروٌح الرٌاضً 

 ىالفرقة األول

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2اإلحصاء  1

2 
دراسة متقدمة فً 
التروٌح الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2رعاٌة الشباب  3

4 
طرق البحث فً 
التروٌح الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

5 
التقوٌم فً التروٌح 

الرٌاضً 
2  -100 60 30 70 3 



 

42 
 

6 
تروٌح  )تطبٌقات 

 (رٌاضً
2  -100 60 30 70 3 

  12  600 360    

الفرقة الثانٌة 

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 
االختبارات والمقاٌٌس 
فً التروٌح الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2التربٌة التروٌحٌة  2

 3 140 60 120 200 2 2حلقة البحث  3

4 
اإلدارة فً المجال 

( 2)التروٌحً
2  -100 60 30 70 3 

5 
سٌكولوجٌة  التروٌح 

الرٌاضً 
2  -100 60 30 70 3 

  10 2 600 360    
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علوم الحركة الرٌاضٌة 

 ىالفرقة األول

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
 االختبار

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2اإلحصاء  1

 3 70 30 60 100-  2أساسٌات علم الحركة  2

 3 70 30 60 100-  2 ( 2)التحلٌل الحركً  3

4 
طرق البحث فً علوم 

الحركة الرٌاضٌة 
2  -100 60 30 70 3 

5 
الخصابص 

البٌومٌكانٌكٌة للجهاز 
الحركً 

2  -100 60 30 70 3 

6 
تطبٌقات فً علم 

الحركة 
2  -100 60 30 70 3 

  12  600 360    

الفرقة الثانٌة 

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 
االختبارات والمقاٌٌس 

فً علم الحركة 
2  -100 60 30 70 3 

2 
المبادئ المٌكانٌكٌة 

الحركٌة 
2  -100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 2 2حلقة البحث  3

 3 70 30 60 100-  2التعبٌر الحركً  4

 3 70 30 60 100-  2النمو الحركً  5

  10 2 600 360    
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: درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة: ثالثا 

 : 30مادة 

 بناء على طلب مجلس كلٌة التربٌة " جامعة طنطا "ٌمنح مجلس 

الرٌاضٌة درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة وٌبٌن فً الشهادة شعبة 

. التخصص

  : 31مادة 

. مدة الدراسة لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة ال تقل عن ثالث سنوات 

 : 32مادة 

ٌشترط فً قٌد الدارس لنٌل درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة 

: ماٌلى 

أن ٌكون حاصال  على درجة الماجستٌر فً التربٌة الرٌاضٌة من شعبة  -1

التخصص من إحدى الجامعات المصرٌة أو على درجة  معادلة لها من 

. معهد علمً أخر معترؾ به

ٌتقدم للكلٌة بطلب للقٌد وٌعرض على مجلس القسم الذي ٌنتمً إلٌه إلبداء  -2

. الرأي فٌه قبل عرضه على مجلس الكلٌة

. ٌجتاز بنجاح االختبار التؤهٌلً وفقا للقواعد التً ٌقرها مجلس الكلٌة   -3

.  جهة العملةٌتفرغ للدراسة ثالثة أٌام فً  األسبوع على األقل بعد موافق -4

 مجلس الكلٌة من شروط أخرى للمفاضلة بٌن المتقدمٌن الختٌار هما ٌضع -5

. اإلعداد المطلوبة

 : 33مادة 
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للدارس الحق فً تسجٌل موضوع الرسالة فور نجاحه فً مقررات الصؾ 

األول على أال تزٌد المدة بٌن النجاح فً امتحان التؤهٌلى وتارٌخ التسجٌل عن 

. سنتٌن

 : 34مادة 

ٌشترط فً الدارس للتسجٌل ونٌل درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة 

الرٌاضٌة أن ٌتابع الدراسة والبحث لمدة ثالث سنوات على األقل وفقا للنظام 

:  التالً

ٌإدى بنجاح االمتحانات فً المقررات الدراسٌة التً ٌحددها مجلس القسم  -1

والموضحة بالجداول الملحقة بهذه الالبحة وٌشترط لدخول الطالب امتحان 

%. 75المقرر الدراسً أن ٌكون مستوفٌا نسبة حضور التقل عن 

حصول الطالب علً شهادة إتقان اللؽة  األجنبٌة بنجاح طبقا للقواعد التً  -2

. ٌقرها مجلس الجامعة كشرط للتسجٌل 

تحتسب تقدٌرات النجاح فً المقررات الدراسٌة فً التقدٌر العام بؤحد  -3

: التقدٌرات التالٌة 

. فؤكثر من مجموع الدرجات% 90من  (ممتاز  ) -

. من مجموع الدرجات% 90إلى اقل من % 80من (جٌد جدا) -

. من مجموع الدرجات% 80إلى اقل من % 70من (// جٌد) -

. من مجموع الدرجات% 70إلى اقل من % 60من  (مقبول  ) -

من مجموع درجات % 60وٌكون راسبا من ٌحصل على اقل من - 

 تاالمتحان فً كل مقرر  و ٌمنح الراسبون فً اى مقرر من المقررا

الدراسٌة فرصة واحدة إلعادة الدراسة واالمتحان فً جمٌع المقررات 

. فً العام التالً
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أن ٌتقدم ببحث علمً مبتكر ٌمثل إضافة علمٌة جدٌدة لموضوع ٌقره مجلس - 4

الكلٌة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص على أن ٌتقدم الباحث بنتابج بحثه 

فً رسالة تناقش عالنٌة وتقبلها لجنة  المناقشة والحكم وذلك بعد سنتٌن على 

األقل   من تارٌخ موافقة مجلس الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة على تسجٌل 

موضوع البحث وبعد اجتٌاز االمتحانات المقررة ولمجلس الكلٌة  اإلبقاء على 

التسجٌل لمدة سنة أخرى بناء على تقرٌر المشرؾ واخذ رأى مجلس القسم 

. المختص

فً حالة  تؽٌٌر موضوع البحث تؽٌٌرا  جذرٌا  ٌعتبر تارٌخ موافقة مجلس - 5

الدراسات العلٌا والبحوث بالجامعة على التؽٌٌر هو موعد التسجٌل الجدٌد ولٌس 

. للطالب الحق فً إعادة التسجٌل اال مرة واحدة

ٌقوم المشرؾ على البحث بتقدٌم تقرٌر دوري عن مدى تقدم الدارس فً - 6

بحثه كما ٌقدم تقرٌرا لمجلس القسم المختص لصالحٌة الرسالة للعرض على 

. لجنة المناقشة والحكم

 من هللجنة المناقشة والحكم أن تعٌد الرسالة إلى صاحبها الستكمال ما ترا- 7

. نقص وتعطى له فرصه لذلك

 : 35مادة 

:-    ٌلؽى قٌد طالب الدكتوراه فً الحاالت التالٌة

. من هذه الالبحة34إذا لم ٌنجح فً االمتحانات المقررة وفقا لحكم المادة  -

إذا لم ٌحصل على الدرجة خالل أربع سنوات من تارٌخ نجاحه فً االختبار  -

 الكلٌة اإلبقاء على التسجٌل مدة سنة أخرى قابلة سالتؤهٌلى وٌجوز لمجل

للتجدٌد  بناء اقتراح مسبب من المشرؾ على البحث بعد اخذ رأى مجلس 

. القسم المختص
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 والحكم الحكم الرسالة رفضا مطلقا وطلبت شطب ةإذا رفضت لجنة المناقش -

. قٌده

 تقرٌرٌن " أو  المشرؾ الربٌسً فً حالة تعدد المشرفٌن "إذا قدم المشرؾ  -

متتالٌٌن عن عدم جدٌة الدارس فً البحث وذلك بعد موافقة مجلس الكلٌة 

. وأخذ رأى مجلس القسم المختص وإخطار الطالب رسمٌا

. إذا تقدم الطالب بطلب لشطب قٌده أو إنقطع عن الدراسة عامٌٌن متتالٌٌن -
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: تمنح درجة دكتوراه الفلسفة فً التربٌة الرٌاضٌة فً إحدى التخصصات التالٌة

. طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة (1)

. اإلدارة الرٌاضٌة (2)

. التدرٌب الرٌاضً فً نشاط رٌاضً مختار (3)

. علوم الصحة الرٌاضٌة (4)

. علم النفس الرٌاضً (5)

. التروٌح الرٌاضً (6)

علوم الحركة الرٌاضٌة  (7)
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طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة 

الفرقة األولى 

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2إحصاء متقدم  1

2 
فلسفة التربٌة 

الرٌاضٌة 
2  -100 60 30 70 3 

3 
دراسة متقدمة فً 

طرق تدرٌس التربٌة 
( 2)الرٌاضٌة 

4  -100 60 30 70 3 

4 
االتجاهات التربوٌة 

الرٌاضٌة المعاصرة 
2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2الحاسب االلى  5

6 
دراسة متقدمة فً 
تكنولوجٌا التعلٌم 

الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

7 
دراسة متقدمة فً 

الصحة 
2  -100 60 30 70 3 

  16  -800 480    

الفرقة الثانٌة 

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 
التقوٌم فً التربٌة 

الرٌاضٌة 
2  -100 60 30 70 3 

2 
طرق  )تطبٌقات 

 (تدرٌس
2  -100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 4 2حلقة البحث  3

 3 70 30 60 100-  2اإلدارة المدرسٌة  4

5 
النمو  المهنً 

إعداد  )الرٌاضً 
2  -100 60 30 70 3 
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 (المعلم 

6 
دراسة  متقدمة فً علم 

النفس التربوي 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    

 

 

 الرٌاضًالتدرٌب 

الفرقة األولى 

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2إحصاء متقدم  1

2 
فلسفة التربٌة 

الرٌاضٌة 
2  -100 60 30 70 3 

3 
دراسة متقدمة فً  
التدرٌب الرٌاضً 

4  -100 60 30 70 3 

4 
مشكالت رٌاضة 
المستوٌات العلٌا 

2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2( 2)الحاسب االلى   5

6 
فسٌولوجٌا التدرٌب 

( 2)الرٌاضً 
2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2القٌاسات الفسٌولوجٌة  7

  16  -800 480    

الفرقة الثانٌة 

المقررات الدراسٌة م 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 
التقوٌم فً التدرٌب 

الرٌاضً 
2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2تدرٌب )تطبٌقات  2
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 (رٌاضً

 3 140 60 120 200 4 2( 1 )حلقة البحث  3

4 
تخطٌط البرامج 

( 2)التدرٌبٌة 
2  -100 60 30 70 3 

5 
سٌكولوجٌا التدرٌب 

والمنافسات 
2  -100 60 30 70 3 

6 
األسس العلمٌة لتدرٌب 

الناشبٌن 
2  -100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    

 

 

 



 

52 
 

اإلدارة الرٌاضٌة 

الفرقة األولى 

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

إحصاء  1
متقدم 

2  -100 60 30 70 3 

فلسفة  2
التربٌة 

الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

دراسة  3
متقدمة فً 

اإلدارة 
الرٌاضٌة 

(2 )

4  -100 60 30 70 3 

األعالم  4
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

أساسٌات  5
الحاسب 

االلى 

2  -100 60 30 70 3 

التسوٌق  6
الرٌاضً 

(2 )
2  -100 60 30 70 3 

القٌادة  7
اإلدارٌة 

2  -100 60 30 70 3 

  16  -800 480    

الفرقة الثانٌة 

المقررات م 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

التقوٌم فً  1
اإلدارة  

الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

تطبٌقات  2
إدارة )

 (تخصصٌة
2  -100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 4 2حلقة البحث  3
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التخطٌط  4
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

نظرٌات  5
االتصال 

2  -100 60 30 70 3 

التنمٌة  6
اإلدارٌة 

الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    

علوم الصحة الرٌاضٌة 

الفرقة األولى 

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2إحصاء متقدم  1

فلسفة التربٌة  2
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

دراسة متقدمة  3
فً فسٌولوجٌا 

الرٌاضة 

4  -100 60 30 70 3 

دراسة متقدمة  4
فً الصحة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

الحاسب االلى   5
(2 )

2  -100 60 30 70 3 

التؽذٌة  6
( 2)الرٌاضٌة

2  -100 60 30 70 3 

القٌاسات  7
االنثروبومترٌة 

2  -100 60 30 70 3 

  16  -800 480    

الفرقة الثانٌة 

م 
 

المقررات الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

التقوٌم فً فسٌولوجٌا  1
الرٌاضة 

2  -100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100-  2صحة )تطبٌقات  2
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 (رٌاضٌة

 3 140 60 120 200 4 2حلقة البحث  3

المنشطات المحرمة  4
( 2)دولٌا فً الرٌاضة 

2  -100 60 30 70 3 

5 
 3 70 30 60 100-  2التؤهٌل الرٌاضً 

 3 70 30 60 100-  2القٌاسات الفسٌولوجٌة  6

  12 4 700 420    
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علم النفس الرٌاضً 

الفرقة األولى 

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
 االختبار

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2إحصاء متقدم  1

2 
فلسفة التربٌة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

3 
دراسة متقدمة 
فً علم النفس 

الرٌاضً 

4  -100 60 30 70 3 

4 
العملٌات 

العقلٌة العلٌا 
(2 )

2  -100 60 30 70 3 

5 
الحاسب االلى  

(2 )
2  -100 60 30 70 3 

6 
القٌاسات 
النفسٌة 

2  -100 60 30 70 3 

7 
سٌكولوجٌة 
الشخصٌة 

( 2)الرٌاضٌة 
2  -100 60 30 70 3 

  16  -800 480    

الفرقة الثانٌة 

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
 االختبار

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 
التقوٌم فً 
علم النفس 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

2 
علم )تطبٌقات 

النفس 
 (الرٌاضً

2  -100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 4 2حلقة البحث  3

4 
سٌكولوجٌا 
التدرٌب 

والمنافسات 

2  -100 60 30 70 3 

5 
االخصابى 

النفسً 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 
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كمهنة 

6 
المشكالت 
النفسٌة 
 نللرٌاضًٌ

2  -100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    

 



 

57 
 

التروٌح الرٌاضً 
الفرقة األولى 

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
 االختبار

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2إحصاء متقدم  1

2 
فلسفة التربٌة 

الرٌاضٌة 
2  -100 60 30 70 3 

3 
دراسة متقدمة 

فً التروٌح 
الرٌاضً 

4  -100 60 30 70 3 

4 
المنشات 

التروٌحٌة 
2  -100 60 30 70 3 

5 
الحاسب االلى  

(2 )
2  -100 60 30 70 3 

6 
القٌادة فً 
التروٌح 

الرٌاضً 
2  -100 60 30 70 3 

7 
اقتصادٌات 

التروٌح 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

  16  -800 480    

: الفرقة الثانٌة

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
 االختبار

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 
التقوٌم فً 

التروٌح 
الرٌاضً 

2  -100 60 30 70 3 

2 
تروٌح )تطبٌقات 
 (رٌاضً

2  -100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 4 2حلقة البحث  3

4 
سٌكولوجٌة 

التروٌح 
( 2)الرٌاضً  

2  -100 60 30 70 3 

5 
تخطٌط البرامج 

التروٌحٌة 
2  -100 60 30 70 3 

6 
التروٌح 

الرٌاضً كمهنة 
2  -100 60 30 70 3 
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  12 4 700 420    
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علوم الحركة الرٌاضٌة 
: الفرقة األولى

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

 3 70 30 60 100-  2إحصاء متقدم  1

2 
فلسفة التربٌة 

الرٌاضٌة 
2  -100 60 30 70 3 

3 
األسس العلمٌة  

للحركات 
الرٌاضٌة 

4  -100 60 30 70 3 

4 
التحلٌل الحركً 

(2 )
2  -100 60 30 70 3 

5 
الحاسب االلى  

(2 )
2  -100 60 30 70 3 

6 
التحلٌل 

البٌومٌكانٌكى 
للمهارات الحركٌة 

2  -100 60 30 70 3 

7 
المٌكانٌكا الحٌوٌة 

(2 )
2  -100 60 30 70 3 

  16  -800 480    

: الفرقة الثانٌة

م 
المقررات 
الدراسٌة 

عدد الساعات 
النهاٌة األسبوعٌة 

العظمى 
النهاٌة      

الصؽرى 
أعمال          

السنة 
االمتحان  
التحرٌري 

زمن 
االختبار 

التحرٌري  تطبٌقات محاضرة 

1 
التقوٌم فً علوم 

الحركة 
الرٌاضٌة 

2  -100 60 30 70 3 

2 
تطبٌقات 

مٌكانٌكا )
 (حٌوٌة

2  -100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 4 2حلقة بحث  3

4 
الحاسب االلى 

فً البٌانات 
الحركٌة 

2  -100 60 30 70 3 

5 
قراءات متقدمة 
فً علم الحركة 

2  -100 60 30 70 3 
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6 
قراءات متقدمة 

فً المٌكانٌكا 
الحٌوٌة 

2  -100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    
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أحكام عامة 

: 35مادة

ٌلؽى قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر أو دكتوراه الفلسفة إذا انقضت خمس 

سنوات على تسجٌله للدرجة إال  إذا رأى مجلس الكلٌة اإلبقاء على التسجٌل لمدة 

. أخرى ٌحددها بناء على تقرٌر األستاذ المشرؾ

: الطالب الوافدٌن

تقبل أوراق الطالب الوافدٌن عن طرٌق الكلٌة مباشرة  متضمنة 

:- األوراق اآلتٌة

 (موثقة  )شهادة الثانوٌة العامة  -1

 (موثقة  )شهادة المإهل الجامعً  -2

. خطاب السفارة لتحدٌد جهة التموٌل وموافقة السفارة على الدراسة -3

. صور من جواز السفر -4

استمارة بٌان  ( 3) استمارة  استطالع رأى ، وعدد  ( 3 )استٌفاء عدد  -5

. الحالة 

 .أن ٌكون له محل إقامة داخل البالد  -6

شهادة صحٌة من أحدي مستشفٌات وزارة الصحة بخلوه من مرض  -7

. اإلٌدز 

تعرض األوراق أوال على اإلدارة العامة للوافدٌن بمعرفة إدارة  -8

. الجامعة 

وال ٌعتبر الطالب مقٌدا إال بعد  الموافقة النهابٌة من الجامعة وسداد  -9

. الرسوم بالجنٌة االسترلٌنى
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أن ٌلتزم الطالب بشروط الالبحة الداخلٌة من استٌفاء نسبة  -10

، والقواعد المعمول بها وان ٌقٌم داخل البالد نصؾ % 75الحضور 

. المدة على األقل 

 

 

: الرسوم المقررة للطالب الوافدٌن

 رسم قيد ألول مرة بالجنية األسترليني  -1

 ( دكتوراة– ماجستير –دبلوم   )(1700)

 رسوم دراسية سنوية بالجنية اإلسترليني   -2

 لمرحلة الدبلوم (1300)

 لمرحلة الماجستير (1500)

 لمرحلة الدكتورة (2500        )

: تعلٌمات عامه 

. كتابة البٌانات بخط واضح بها عنوان الطالب الممكن المراسلة علٌه  -

ترتٌب األوراق فً مظروؾ  وٌكتب علٌه اسم الطالب ، عنوان الطالب ،  -

. المإهل ، نوع الدبلوم ، التخصص 

. تسلٌم  األوراق بالٌد -

.  باسترداد الرسوم بعد تقدٌم األوراق حال ٌسم -

.  بتحوٌل أي طالب  بعد تقدٌم األوراقحال ٌسم -

.   الطالب مقٌدا إال بعد موافقة الجامعة نهابٌا على قبولهرال ٌعتب -
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: إجراءات االعتذار عن دخول االمتحان 

االعتذار  عن دخول االمتحان تكون قبل االمتحان بؤسبوع وأثناء فترة  -

. االمتحان وتقبل األعذار الطبٌة والقهرٌة 

مرفقا به الشهادة المرضٌة عمٌد الكلٌة / د .أٌتقدم الطالب بطلب باسم السٌد  -

الدالة على ذلك أو  أثبات تجنٌد وٌعرض العذر المرضى على المراقبة 

. الطبٌة أوال ثم مجلس الكلٌة كشرط لقبول العذر 

 : ملحوظة 

 .لن  ٌلتفت لألعذار المرضٌة المقدمة عن المواد المحروم فٌها الطالب 

: أحكام عامة 

وتطبٌقا للقرار  ( 34 ، 28 ، 24 )بناءا على تعدٌل نصوص المواد  -

 ٌمنح الراسبون فً اى "م 2004 / 11/ 23 بتارٌخ 2335الوزاري رقم 

مقرر  من المقررات الدراسٌة فرصة واحدة إلعادة الدراسة و االمتحان فً 

. "المقررات التً رسب فٌها  فً العام التالً 

ٌلؽى قٌد الطالب لدرجة الماجستٌر أو دكتوراه الفلسفة إذا انقضت خمس  -

سنوات على تسجٌله للدرجة إال  إذا  رأى مجلس الكلٌة اإلبقاء على 

. التسجٌل لمدة أخرى ٌحددها بناء على تقرٌر األستاذ المشرؾ 
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قواعد ومواصفات طباعة رسالة الماجستٌر والدكتوراه فى جامعة طنطا 

: أهداؾ قواعد طباعة وإخراج الرسابل العلمٌة 

. ضمان سهولة القراءة واإلطالع للباحثٌن  -1

ضمان إتباع القواعد العلمٌة فى منهجٌة تنظٌم الرسوم واألشكال  -2

 .والمراجع والمقدمات والنتابج

إمكانٌة تصوٌر الرسابل وحفظها إلكترونٌا بشكل ال ٌإثر على محتواها  -3

 .وإعادة إخراجها 

 .ضمان جودة الطباعة والتجلٌد  -4

 .تقلٌل المساحات التخزٌنٌة وتكلفة الطباعة والتجلٌد  -5

إنشاء هوٌة نمطٌة للرسابل العلمٌة فى جامعة طنطا وتسهٌل تبادلها مع  -6

 .الجامعات األخرى 

: القواعد العامة للطباعة واإلخراج

 سم للكتابة 20تطبع الرسالة على صفحات القطع العادى للكتاب بطول  (1)

 سم ، وٌكون الهامش األبٌض فى جهة الكعب 14فى الصفحة وعرض 

على ورق أبٌض  (ٌمٌن عربى ، وٌسار إنجلٌزى)سم 3.5قبل التجلٌد 

 جرام طباعة باللٌزر للنسخة الورقٌة وتقدم على اسطوانة للنسخة 80

. اإللكترونٌة 

 (أسود) والعناوٌن الجانبٌة حجم 12تطبع نصوص الرسالة بخط حجم  (2)

  .(أسود) 15وعناوٌن األبواب والفصول 13

 للرسابل باللؽة اإلنجلٌزٌة ،  Times New Romanٌستخدم خط   (3)

  للرسابل باللؽة العربٌة ، وٌتم  Arabic Transparentوخط  

 .(وجه وظهر)الطباعة على صفحتى الورقة 

 .ٌكتب عنوان الفصل فى ورقة مستقلة  (4)
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 :ٌتم ترتٌب الرسالة كاألتى  (5)

. التروٌسة والمقدمة -

 .مشكلة البحث والدراسات السابقة -

 .الفصول واألبواب -

 .المراجع -

 .المالحق -

 لون أسود (Hard cover )ٌتم تجلٌد الرسالة بؽالؾ صلب ملفوؾ  (6)

لرسابل الماجستٌر وبنى لرسابل الدكتوراه ومكتوب على الؽالؾ باللون 

: الذهبى ماٌلى 

. 14اسم الجامعة والكلٌة والقسم العلمى أعلى الٌمٌن بخط حجم  -

 .24عنوان الرسالة فى الوسط بخط حجم  -

 .الدرجة المقدمة الرسالة الحصول علٌها  -

 .اسم الباحث ، أسماء المشرفٌن -

 .سنة تقدٌم الرسالة -

اسم الكلٌة وأسم الباحث باختصار : وٌكتب على الكعب  -

. وعنوان الرسالة وسنة تقدٌمها

: ٌجب أن ٌتم إخراج الرسالة فى شكلها النهابى بالترتٌب التالى  (7)

الصفحة األولى تحتوى على أسم الجامعة والكلٌة والقسم العلمى  -

وعنوان الرسالة واسم الباحث والدرجة العلمٌة المتقدم لها واسم 

 المشرؾ 

أو المشرفٌن وسنة تقدٌم الرسالة 

  .(Abstract)الصفحة الثانٌة ملخص الرسالة   -

 .من الصفحة الثالثة االستهالك واإلهداء والشكر -

 .(قابمة محتوٌات البحث)الصفحة الرابعة -



 

66 
 

 .قابمة األشكال  -

 .قابمة الجداول  -

. هذا الجزء ترقم صفحاته بالحروؾ األبجدٌة :  ملحوظة 

تقسم الرسالة إلى فصول أو أبواب طبقا للمنهج العلمى ٌخصص األول  (8)

لطبٌعة المشكلة وأهداؾ البحث والدراسات السابقة والمنهجٌة 

المستخدمة فى الدراسة ، وٌخصص األخٌر للنتابج والتوصٌات وٌبدأ 

. الترقٌم من الفصل األول 

 سم وٌتكون رقم الشكل 1ٌتم ترقٌم وتسمٌة األشكال أسفل الشكل بمسافة  (9)

مثال شكل رقم . من رقم الفصل ورقم الشكل داخل الفصل بٌنهما شرطه 

أما الجداول فٌتم تسمٌتها . أى الشكل السادس فى الفصل الثانى  (6-2)

 سم وٌتبع فى ترقٌمها وتسمٌتها نفس 1وترقٌمها أعلى الجدول بمقدار 

 .المنهج السابق 

 .ترقم الصفحات فى الوسط أعلى الصفحة  (10)

بمعنى . ترقم العناوٌن الجانبٌة بحد أقصى ثالث مستوٌات فقط  (11)

 فقط وأى عناوٌن فرعٌة 1/1/1  ثم 1/1 ثم  1استخدام العنوان الفرعى 

داخلٌة ٌستخدم لها ترقٌم بالحروؾ ، والٌستخدم فى المستوى األول 

. للترقٌم أقواس

فى حالة الرسوم واألشكال والخرابط والصور التى تستؽرق  (12)

صفحات كبٌرة الحجم فٌجب وضعها فى ملحق ٌتم فٌه طى هذه 

. الصفحات حتى تتالبم مع حجم الرسالة 
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مكتبة الكلٌة للدراسات العلٌا 

تقوم الكلٌة بدور فعال فً تطوٌر وتنمٌة العملٌة التعلٌمٌة داخل الكلٌة 

عن طرٌق االستعارة الداخلٌة لطلبة الدراسات العلٌا والبحوث وكذلك ألعضاء 

. هٌبة التدرٌس 

: وتقوم المكتبة بتقدٌم المساعدات التالٌة

: استعارة داخلٌة -  

ٌتم استعارة الكتب والمراجع داخل صالة المكتبة للدراسة والبحث 

. وتسلٌمها قبل الخروج من الصالة 

: استعارة خارجٌة - 

وهى خاصة بؤعضاء هٌبة التدرٌس والدراسات العلٌا بعد سداد رسوم 

. الكلٌة 

: التصوٌر - 

. وهو عبارة عن تصوٌر المراجع والكتب التً ال تعار خارج المكتبة 

: المكتبة والطباعة على الحاسب اآللى - 

. وٌتم ذلك طبقا لالبحة المعمول بها فً هذا الخصوص 
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البحة شروط النشر 

بالمجلة العلمٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة 

: مجاالت النشر : أوال 

 التدرٌس فً كل ةمقاالت و أبحاث ودراسات ومشارٌع السادة أعضاء هٌا -

المجاالت التً تخدم قطاع التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة وخدمة المجتمع وتنمٌة 

. البٌبة 

أبحاث التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة فً جمٌع التخصصات المرتبطة والتعلٌم  -

 والتربوٌة والنفسٌة ةوالتدرٌب واإلدارة والتروٌح والعلوم الصحٌة والطبٌعً

. واالجتماعٌة 

: إصدارات المجلة : ثانٌا 

تصدر المجلة كل ثالثة أشهر بصفة دورٌة أو حسب اكتمال البحوث  -

. المجازة للنشر 

تنشر األبحاث وفقا ألسبقٌة ورودها بعد التحكٌم وفق شروط النشر والقواعد  -

. التً تكررها المجلة 

شروط النشر : ثالثا 

ٌتقدم الباحث بعدد ثالثة نسخ من البحث مكتوب على كمبٌوتر وٌقدم معه  -

الدٌسك مسجل علٌه البحث بإمكانٌة إدخال التعدٌالت المطلوبة بعد الموافقة 

. على النشر وإعادة طباعة الصفحات  للنظام الموحد للكتابة بالمجلة 

تسلم األبحاث بالٌد إلى سكرتارٌة تحرٌر المجلة أو بالبرٌد  إلى وكٌل الكلٌة  -

 –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة : للدراسات العلٌا والبحوث على العنوان التالً 

. جامعة طنطــــا بسبرباى 
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. جنٌها للبحث ؼٌر قابلة لالسترداد 150ٌتم تسدٌد مبلػ  -

البحث مسبولٌة صاحبه من حٌث عدم سبق نشره أو قبوله فى أي مجلة أو  -

. جهة أخرى 

/ أسم الباحث أو الباحثٌن / الصفحة األولى تتضمن عنوان البحث  -

. وظابفهم 

. تترك الصفحات بدون ترقٌم -

.  صفحة بدون المرفقات 15ال تزٌد عدد صفحات البحث أو المقال عن  -

 جنٌها للمساهمة فً تكالٌؾ النشر من داخل 200ٌسدد الناشر مبلػ  -

. دوالرا للبحث من خارج مصر 200جمهورٌة مصر العربٌة ومبلػ 

 جنٌهات عن كل صفحة 10 صفحة ٌسدد مبلػ 15عند زٌادة الصفحات عن  -

. زٌادة

تكتب البحوث بالمقاالت باللؽة العربٌة وٌقدم معها ملخص ومستخلص باللؽة  -

. العربٌة واألجنبٌة وفقا  للنموذج المحدد

تسلم نسخة واحدة فقط من المجلة عند صدورها عن كل بحث أو مقال ٌسدد  -

. عنه رسوم النشر 

تقبل المقاالت والبحوث من السادة األساتذة فقط بالمجلة بدون رسوم الفحص  -

وتسٌر باقً البنود الخاصة بالنشر وفقا لما تنص علٌه شروط النشر بهذه 

. المجلة

: قواعد عامة : رابعا 

ٌحصل الناشر على خطاب قبول بالنشر لحٌن إصدار عدد  -

. المجلة 

المجلة العلمٌة تختص بنشر البحوث المجازة من لجان تحكٌم  -

. المجلة 

ال تقبل المجلة البحوث من اجل الفحص فقط مهما كانت  -

. األسباب وإنما البد من النشر بالمجلة وسداد رسوم النشر
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: معمل الوسابل التعلٌمٌة 

ٌحتوى المعمل على أجهزة سمعٌة وبصرٌة وأجهزة قٌاس فسٌولوجً 

وٌقوم المعمل بمساعدة أعضاء هٌبة التدرٌس والطلبة فً عمل األبحاث 

. والقٌاسات البدنٌة 

: ٌعمل المعمل بنظام االستعارة 

. استعارة داخلٌة للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس  -

استعارة خارجٌة للسادة أعضاء هٌبة التدرٌس وطلبة الدراسات  -

. العلٌا وتكون األجهزة باألجر 

: وحدة االنترنت 

: تقدم وحدة االنترنت الخدمات اآلتٌة 

. خدمة البرٌد االلٌكترونً  -

 30كل ثالثة شهور أو   )االشتراك فً خدمات  االنترنت  -

( أو ساعات منفصلة ) ، ( ساعة  120سنوي أو ) ،  (ساعة 

. طباعة األبحاث واألوراق العلمٌة من على االنترنت  -

 (حسب االهتمام  )عمل األبحاث العلمٌة والرٌاضٌة  الهامة  -

. على االنترنت 

تنفرد وحدة االنترنت بتقدٌم هذه  )خدمة اإلحاطة الجارٌة  -

الخدمة للسادة المستفٌدٌن من السادة أعضاء هٌبة التدرٌس 

وهى عمل بحث  (والعاملٌن والطالب المشتركٌن بالوحدة 

دوري عن موضوع معٌن وأخطار العمٌل  بكل ما هو جدٌد 

 وهذا ٌنطبق على نوعٌة االشتراك up-to-dateأوال بؤول 

 .األول والثانً 
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وحدة ضمان الجودة 

 جامعة طنطا عام –تؤسست وحدة ضمان الجودة بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -

واستكماالً إلجراءات إنشاء نظام داخلً للجودة داخل كلٌة التربٌة  , 2007

بما ٌتوافق مع , جامعة طنطا ووضع خطة المشروع التنفٌذي –الرٌاضٌة 

إستراتٌجٌة الجامعة فً مجال ضمان الجودة والتؤهٌل لالعتماد وبما ٌتوافق 

وطبقاً لقرار مجلس الكلٌة . أٌضاً مع رساله الكلٌة وأهدافها االستراتٌجٌة 

م فقد تم اعتماد الوحدة ككٌان 18/3/2007المنعقدة بتارٌخ  (9)بجلسته رقم 

. اداري ٌختص بمتابعة وتقوٌم األداء داخل الكلٌة

وتعمل الوحدة علً النهوض بالكلٌة لتلبٌة متطلبات ومعاٌٌر الجودة بهدؾ  -

كسب ثقة المجتمع فً الخرٌجٌن من خالل عملٌة التطوٌر والتحسٌن 

. المستمر للعملٌة التعلٌمٌة وفقاً لمعاٌٌر محددة وواضحة

: رإٌة الوحدة

تطمح الوحدة فً تطوٌر أداء الكلٌة بما ٌحقق معاٌٌر الجودة المإسسٌة  -

واألكادٌمٌة بالتعلٌم الجامعً مما ٌجعلها مإسسة متمٌزة فً العملٌة التعلٌمٌة 

. والبحثٌة وخدمة المجتمع علً المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً

: رسالة الوحدة

تسعً الوحدة إلً نشر ثقافة الجودة بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم  -

والطالب والعاملٌن بالكلٌة وذلك لمواكبة التطورات العالمٌة لتلبٌة 

. احتٌاجات سوق العمل محلٌا واقلٌمٌا ووفقاً لمعاٌٌر الجودة

: أهداؾ الوحدة

 .نشر ثقافة الجودة ورفع الوعً بؤهمٌة الجودة فً مجتمع الكلٌة -

تهدؾ الوحدة إلى وضع النظم والمعاٌٌر التً تتفق مع أسالٌب التقوٌم  -

 .المقترحة من مركز ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة بهدؾ تقوٌم اآلداء 

 .تهدؾ الوحدة إلً التعاون مع األقسام العلمٌة بالكلٌة -
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 .رفع كفاءة أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم فً ضوء معاٌٌر الجودة  -

إقامة عالقة تبادلٌة مع هٌبات ومنظمات الجودة وال اعتماد علً المستوي  -

 .االقلٌمً والدولً 

 .تطوٌر نظم القٌادة واإلدارة بالكلٌة  -

: إستراتٌجٌة وحدة ضمان الجودة 

تسعً الوحدة إلً تحسٌن جودة مدخالت العملٌة التعلٌمٌة لرفع مستوي  -

 .اآلداء 

تحرص الوحدة إلً تنمٌة التفكٌر االستراتٌجً لدي جدمٌع العاملٌن من  -

      ( إدارٌٌن–أعضاء هٌبة التدرٌس  )

تهدؾ الوحدة إلً تطوٌر أسالٌب العمل بالكلٌة لتحسٌن مخرجانها بحٌث  -

تتماشً مع رؼبات المستدٌفٌن منها وبالتالً تحقٌق أهداؾ التنمٌة بمفهومها 

 .الشامل 

تسعً الوحدة إلً بناء وتؤهٌل الموارد البشرٌة لتنمٌة القدرة التنافسٌة للكلٌة  -

 .علً مستوي المحلً والقومً والعالمً 

: فلسفة النظام الداخلً لوحدة ضمان الجودة علً اآلتً

 .نشر ثقافة الجودة فً جمٌع األقسام بالكلٌة -

 .وجود نظام اتصال فعال ومناسب بٌن جمٌع العاملٌن بالكلٌة  -

 .فتح قنوات اتصال بٌن الكلٌة والمجتمع الخارجً  -

 .تقدٌم الخدمات فً الوقت المناسب -

 .توفٌر الموارد البشرٌة والمادٌة لتحقٌق متطلبات الجودة -

: مهام وحدة ضمان الجودة بالكلٌة

وخطتها االستراتٌجٌة وتوثٌقها من , وضع رإٌة ورسالة الوحدة وأهدافها  -

 .مجلس الكلٌة

 .وضع الهٌكل التنظٌمً واإلداري للوحدة وتوثٌقه من مجلس الكلٌة  -
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وضع آلٌات إنشاء نظام جودة داخلً بالكلٌة وٌشمل األكادٌمٌة والؽٌر  -

 .أكادٌمٌة 

وضع آلٌات لتفعٌل التقوٌم الداخلً بالكلٌة لألنشطة األكطادٌمٌة والؽٌر  -

 .أكادٌمٌة مع التنسٌق مع األقسام المختلفة وضرورة توثٌقها بمجلس الكلٌة 

 .دعم متابعة إدارة الكلٌة فً وضع رسالة الكلٌة ونشرها -

توصٌؾ –وضع المعاٌٌر )متابعة األنشطة األكادٌمٌة بالكلٌة وتشمل  -

  .(البرامج والمقررات الدراسٌة

 .متابعة ومراجعة التقارٌر السنوٌة للتقٌٌم الذاتً للكلٌة -

 .متابعة نظم التقٌٌم للطالب وتطوٌرها  -

 .تدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس علً طرق التقٌٌم الجدٌدة -

 .وضع آلٌه تتضمن مشاركة أوسع من طالب الكلٌة -

دعم ومتابعة إدارة الكلٌة واألقسام المختلفة فً التحضٌر للزٌارات  -

 .المٌدانٌة

متابعة ترشٌح المقٌم الخارجً للبرنامج الدراسً حسب المعاٌٌر المعتمدة  -

 .ومراجعة اللوابح

: إختصاصات مجلس إدارة الوحدة الوحدة

ٌتكون مجلس إدارة الوحدة من مجموعة أساسٌة من القٌادات المتمثلة  -

برباسة عمٌد الكلٌة ووكالء الكلٌة الثالث ومدٌر وحدة ضمان الجودة وهم 

: وأهم ما تقوم به هو ,المسبولٌن بالوحدة 

 . تخطٌط وتنظٌم وضع السٌاسات الالزمة لنشاط ضمان الجودة  -

وضع آلٌات لتفعٌل التقوٌم الداخلً بالكلٌة لألنشطة األكادٌمٌة والؽٌر  -

 .أكادٌمٌة مع التنسٌق مع أألأقسام المختلفة وضرورة توثٌقها بمجلس الكلٌة

 متابعة ترشٌح المقٌم الخارجً للبرنامج الدراسً حسب المعاٌٌر المعتمدة  -

 .ومراجعة اللوابح

: إختصاصات ومهام المدٌر التنفٌذي 

 . التوجٌة واإلرشاد علً العاملٌن بالوحدة واإلدارات التابعة له -

  ٌحضر المدٌر التنفٌذي مجلس الكلٌة بصفته لعرض خطط العمل للوحدة -
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 تقدٌم تقارٌر دورٌة لمجلس اإلدارة عن تطور العمل بالوحدة وفقاً للمهام  -

 .المنوطة به والمشاكل التً تواجه قٌامه بمهامه

تقدٌم تقارٌر دورٌة لمجلس اإلدارة عن مدي تحقٌق األعمال طبقاً للخطط  -

 .الموضوعة 

المدٌر التنفٌذي للوحدة له كافة الصالحٌات الالزمة لتسٌٌر العمل فً ضوء  -

 .اللوابح والقوانٌن

 .العمل علً إٌجاد قنوات اتصال مع الهٌبات القومٌة والدولٌة لتطوٌر األداء -

متابعة تنفٌذ خطة اعمل داخل وحدة ضمان الجودة من خالل لجان خاصة  -

 .تضم كل لجنة نخبة من أعضاء هٌبة التدرٌس

: الخطة التنفٌذٌة لوحدة ضمان الجودة

تقوٌم العملٌة التعلٌمٌة من خالل قٌاس مإشرات اآلداء لمدخالت ومخرجات  -

 .العملٌة التعلٌمٌة

 .تصمٌم وإعداد النماذج لالستمارات أو االدوات الالزمة للتقوٌم -

نشر ثقافة التقوٌم  بٌن أعضاء هٌبة التدرٌس والمعاونٌن والطالب  -

 .واإلدارٌٌن 

تبادل اآلراء والخبرات واألفكار الخاصة بتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة مع  -

 .الوحدة المماثلة فً الكلٌات والجامعات المصرٌة والعربٌة 

إنشاء قاعدة معلومات وملفات متكاملة للبرامج الدراسٌة والمقررات  -

 .الدراسٌة التً تقدمها الكلٌة

تحدد جوانب القوة والضعؾ فً اإلمكانٌلت والبرامج الدراسٌة التً تقدمها  -

 .الكلٌة 

متابعة تطوٌر الكلٌة لبرامجها ولوابحها بما ٌضمن للخرٌج مقدرة تنافسٌة  -

 .عالٌة لمواجهة متطلبات سوق العمل داخلٌا وخارجٌاً 

 .العمل علً إٌجاد قنوات إتصال مع الهٌبات القومٌة والدولٌة لتطوٌر األداء -

إعداد ومتابعة البرامج التدرٌبٌة التً تسهم فً تطبٌق إلٌات ضمان الجودة  -

 .الداخلٌة والنمو المهنً ألعضاء هٌبة التدرٌس والمعاونٌن 

تحدٌد اآللٌات ووضع السٌاسات واإلجراءات الالزمة لتنفٌذ إستراتٌجٌة  -

 .تقوٌم األداء 
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تدعٌم مركز ضمان الجودة بالكلٌة من خالل متابعة إنشاء قاعدة بٌانات  -

 .لنتابج مرحلة البكالورٌوس ودراسة هذه النتابج لعمل التؽذٌة الراجعة 

ٌتم تنفٌذ خطة العمل داخل وحدة ضمان الجودة من خالل لجان خاصة  -

 .تضم كل لجنة نخبة من أعضاء هٌبة التدرٌس 

 

أسرة التحرير 
 
 
 
 

عمٌـد الكلٌـة 
شرٌف فؤاد الجروانً / د .أ

 

 

وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث 
إٌهاب محمد فوزي البدٌوي / د .أ

 
 
 
 

أحمد عمر غازي /السٌد 
مصطفً السٌد أبو المعاطً / السٌد 
محمد عبد المعطً إبراهٌم / السٌد

 


