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  احملتوى  

  إدارة الكلية واألقسام العلمية . 

  . اهليكل التنظيمي للعاملني بقسم الدراسات العليا 

  األقسام اإلدارية بالكلية . 

  نبذة تارخيية عن تطور الدراسات العليا بكلية الرتبية الرياضية . 

جامعةة ننطةا    -اخلطة البحثيةة للدراسةات العليةا لكليةة الرتبيةة الرياضةية       

 2018/2019اىل  2013/2014للعام اجلامعى 

 

 -2011عةام أعداد الطةب  ااالةلني علةى درجةة اتاجسةتد والةد تورا  مةن         

 األقسام العلمية بالكلية . فى 2015
 

  شروط القيد للطب  الراغبني يف التقدم لبلتحاق بالدراسات العليا. 

  درجة الدبلوم العام . 

  درجة اتاجستد فى الرتبية الرياضية . 

  الرتبية الرياضية . درجة د تورا  الفلسفة فى 

  أحكام عامة . 

  قواعد وموالفات نباعة رسالة اتاجستد والد تورا  فى جامعة ننطا . 

  مكتبة الكلية للدراسات العليا . 

  الئحة شروط النشر باجمللة العلمية لعلوم الرتبية الرياضية . 

  معمل الوسائل التعليمية . 

  وحدة االنرتنت . 

  االلكرتونية البوابة 

  معامل القياسات العلمية 

  وحدة ضمان اجلودة . 
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جامعةة ننطةةا مةسسةة تعليميةةة سثيةةة تسةعي لتطةةوير ونشةةر اتعرفةة يف  ةةاالت العلةةوم     

اتها الذاتيةة لتحقيةم مر ةت متقةدم بةني اجلامعةات ات ةرية        والفنون اتختلفة وتنميةة قةدر  

واالجتماعيةةة  االقت ةةاديةوالعربيةةة والعاتيةةة وتسةةامم مةة  مةسسةةات اجملتمةة  يف التنميةةة   

وحتافظ علي اتوروثات الفكرية وااضارية للشعب ات ري وتدعم حقوق اإلنسان وحتةافظ  

 هنية .علي البيئة ملتتمة بالقيم الروحية واألخبقية وات

 

تعمل اجلامعةة علةي تةوفد فةرم متميةتة للتعلةيم العةالي يف التلةع  االتةة علةي  افةة            

مييةة عاليةة للةراغبني فيةة مةن أبنةاع اجملتمة  ات ةري وغدمةم          اتستويات وفةم معةايد أ اد  

لتأميلهم للمساممة يف التنمية االقت ادية واالجتماعية ,  ما تعمةل علةي التطةوير اتسةتمر     

جملاالت اتعرفة عن نريم البحث العلمةي اتنهيةي اجلةاد وتسةامم يف تنميةة اجملتمة  ات ةري        

فنية تنظيمية لرفة  مسةتوي األداع يف مةسسةاتة     بتقديم حلول علمية تشكبتة واستشارات

اتختلفة ,  ما يتضمن رسالة اجلامعة نشر الثقافة وتند اجملتم  احمليط من خةبل األنشةطة   

 الثقافية واالجتماعية وتنمية الوعي للحفاظ علي البيئة .

 

تسعي  لية الرتبية الرياضية للولول إلي  يان علمي وسثي متميةت يف منظومةة العمليةة    

الرتبوية والتعليمية وفقًا تعةايد اجلةودة لتلبيةة احتياجةات ومتطلبةات سةوق العمةل  ليةًا         

 وإقليميًا .

 

تهدف  لية الرتبية الرياضية إلي تقةديم خدمةة تعليميةة متكاملةة مة  التميةت يف البحةث        

تمعية ولل  لضمان إعةداد خةريا قةادر علةي اتنافسةة يف سةوق       العلمي وتشيي  اتشار ة اجمل

 العمل ووفقًا تعايد قومية  ددة وواضحة .

 الرؤيةةةة والرسةةةالة واألمةةةداف االسةةةرتاتييية بتةةةاري   لةةة  الكليةةةة      اعتمةةةادوقةةةد   

 م. 22/10/2008يف 

  



دليل الدراسات العليا

 

 

 الغايات :

ية لليودة الطب  يف ضوع اتعايد األ ادمي أداعحتقيم الفاعلية التعليمية لتطوير  

 الشاملة .
تنمية اتهارات البحثية ألعضاع ميئة التدري  ومعاونيهم م  توسي  قاعدة  

 اتعرفة لطب  الدراسات العليا باستخدام التكنولوجيا ااديثة .
اتساممة يف تقديم اخلدمات اتتميتة لات اجلودة العالية يف تنمية البيئة احمليطة  

إلي ربط الكلية باجملتم   تةدىة اتستدامة اليت بالكلية م  اتشار ة اجملتمعي

 اخلارجي .
إجياد قيادات واعية وحكيمة تتسم بات داقية واألخبق وتتبين فكر التطوير  

وحتديث  فاعة اجلهاز اإلداري وتوفد اتوارد اتالية لرف   فاعة وفاعلية أداع 

 الكلية .
 : االسرتاتيييةاألمداف 

 تطوير الرباما التعليمية واتقررات الدراسية واألساليب التقوميية للطب  .  
 حتقيم اتشار ة الطببية والدعم الطببي؟.  
 تطبيم معايد ضمان اجلودة لتطوير التعليم .  
 زيادة القدرة التنافسية خلرجيني الكلية .  
 تنمية قدرات أعضاع ميئة التدري  .  
مي م  توثيم العبقات العلمية واخلدمية للكلية  ليًا و توفد قاعدة للبحث العل  

 وإقليميًا .
 اتشار ة يف اتشروعات البحثية خلدمة اجملتم  م  حتديد احتياجات سوق العمل .  
 تفعيل عمل الوحدات لات الطاب  اخلام وزيادتها  يف اتشار ة اجملتمعية .  
 تطوير اهليكل التنظيمي اإلداري .  
 رد اتالية من أجل استكمال البنية التحتية .توفد اتوا  
 توفد اتوارد اتالية من أجل استكمال البنية التحتية .  
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 عميد الكلية
 

   األستال الد تور

 عتة شوقي الوسيمي
 

وكالء الكلية

 األستال الد تور

  مال غرابة مسعود

و يل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

  
 األستال الد تور

  مد اشرف عبد الستار

 و يل الكلية لشئون التعليم والطب 
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 قسةةةةةةم منةةةةةةاما ونةةةةةةرق تةةةةةةدري 

 

 قسةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةدريب الرياضةةةةةةةةةةي 

 

 قسةةةةةةةةةةةةةةةةم اإلدارة الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 

 قسةةةةةةةةةةةةةم علةةةةةةةةةةةةةوم اار ةةةةةةةةةةةةةة 

 

 قسةةةةةم علةةةةةةوم ال ةةةةةةحة الرياضةةةةةةية  

      

 قسةةةةةةم علةةةةةةم الةةةةةةنف  الرياضةةةةةةي   

 

 قسةةةةةةةةةةةم الرتويةةةةةةةةةةة  الرياضةةةةةةةةةةةي

 

 

 

 

 

 

 أ.د/جمدي أبوفرخية ةب وعلوم اار ة الرياضيةالتدري 
 أ.د/حنان عبداللطيف اتناما ونرق التدري  الرتبية الرياضية

 أ.د/حييي فكري االدارة الرياضيةةة
 أ.د/جمدي وكوك علةوم ال حة الرياضية

 أ.د/عزة الوسيمي الرياضةيعلم النفةةةة  
 أ.د/هاله عمر الرتويةة  الرياضةي

 أ.د/غادة عبداحلميد مسابقات اتيدان واتضمار
 أ.د/هاني سعيد االلعا  اجلماعية ورياضات اتضر 

 أ.د/شريف اجلرواني اتنازالت والرياضات الفردية
 أ.د/ايهاب امساعيل الرياضةةات اتائيةة

 أ.د/هشام النجار اجلمبةةاز
 أ.د/السيد دربالة والعروض الرياضيةالتمرينات 

 أ.د/وفاء املاحي التعبيةةةر اار ةةي وااليقةةةاع
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 / اميدددب ىدددقدي ال دددو    الدددور   
 

 مدير ادارة الدراسات العليا والبحوث    :
   

 السدد/و/ د ددو اقددو ابراددي ا دد ا /   
 

    مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث :
   

 السدددد/و/ د دددد ي ا ددددو   دددد/    
 

 الدراسات العليا والبحوث بإدارةمسئول املراجعة  :
   

    السددد/ون/ يةي دددا اقدددو ا دددةل  ىددد ة
 

  الرياضيمسئول قسم التدريب  :

 مسئول قسم املناهج وطرق التدريس  
   

  السدد/ون/ ىددقةد د ددو اقددو السدد       
 

 الرياضيمسئول قسم علم النفس  :

               مسئول قسم علوم الصحة الرياضية  
   

                   الرياضيمسئول قسم الرتويح   :   السدددد/ون/ حم ددددي د ددددو  اددددة    

   مسئول قسم علوم احلركة الرياضية                                                                  
   

         مسئول قسم االدارة الرياضية :     السدددد/ون/ حم ددددي اةحمددددو  ددددر ة    
   

  السدد/و/ ا ددو الىدد ةد    دد/و ا ددو    
 

 مسئول قسم اخلرجيني والوافدين :
   

 وادخال البيانات األىلمسئول عن احلاسب  :   االيسدددددا/  ددددددة د دددددو اق/دددددو 
   

 قسم العالقات العلمية والثقافية      مسئولي :   السدددد/و /  ددددةحم  د ددددو الىدددد  ةد 
             السددد/ون /  دددو  اقدددو ال  دددةد ا ددد 
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 الس/ون/ ل/لي  اقو ال  ةد  /و ا و
 

 أمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  :
 

 السدددد/و/ د دددد ي ا ل ددددةد  
 

 مةةةةةةةةةةةةةةةدير عةةةةةةةةةةةةةةةام ااسةةةةةةةةةةةةةةةابات :
 

 السدد/و/اعةا/س  دد/و اعةا/ددس    
 

 رئةةةةةةةةي  قسةةةةةةةةةم الشةةةةةةةةةئون اتاليةةةةةةةةةة  :
 

 السددددد/و / اسدددددب ددددددلقي  
 

 رئةةةةةةةةي  قسةةةةةةةةم رعايةةةةةةةةة الشةةةةةةةةبا     :
 

 / أميب ىقدي اقو ال  ةد ال و   ي
 

 رئةةةةةةةةي  قسةةةةةةةةم الدراسةةةةةةةةات العليةةةةةةةةا  :
 

 الس/و/ د و اقو ابراي إ  ا /  
 

 و يةةةةةةةل الكليةةةةةةةة /أ.د مةةةةةةةدير مكتةةةةةةةب  :

 لشةةةةةةئون الدراسةةةةةةات العليةةةةةةا والبحةةةةةةوث  
 

 الس/ون/  دةحمي د دو الىد  ةد      
 

 مةةةةةةةدير مكتةةةةةةةب أ.د/ عميةةةةةةةد الكليةةةةةةةة  :
 

 السددددد/و / عددددد    ا دددددا   
 السددددد/و / اةحمدددددو ىددددد د    

 

  يةةةةةةةل الكليةةةةةةةة /ومةةةةةةةدير مكتةةةةةةةب أ.د  :

 لشةةةةةةةةةةةةئون التعلةةةةةةةةةةةةيم و الطةةةةةةةةةةةةب  
 

   السددد/و / دل/دددو ادددةي  اسددد  
 و يةةةةةةةل الكليةةةةةةةة  /مةةةةةةةدير مكتةةةةةةةب أ.د :

 لشئون خدمة اجملتم  وتنمية البيئة 

 / أ دددددو د دددددو  دددددة  ي
 

: 
 البوابة االلكرتونية –مدير معامل القياسات 

 السدد/و/ رددة ن   ددب الرة ددو ب   
 

 رئةةةةةةةةةةةةةةةي  قسةةةةةةةةةةةةةةةم اتكتبةةةةةةةةةةةةةةةة   :
 

      حمدددد  السدددد/و/  دددد   
 

 رئةةةةةةةةي  قسةةةةةةةةم شةةةةةةةةئون الطةةةةةةةةب     :
 

 الس/و/  أفت اقو احلل/  ال ل/  ي 
 

 قسةةةةةةةةةةةةةةةم اتطبعةةةةةةةةةةةةةةةة رئةةةةةةةةةةةةةةةي  :
 

 السددددد/و/ د دددددو الق/لدددددي  
 

 رئةةةةةةةةةةةةةةي  قسةةةةةةةةةةةةةةم اخلتينةةةةةةةةةةةةةةة   :
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 م . 1982/1983جامعة ننطا من العام اجلامعى  –بدأت الدراسة بالكلية  قسم بكلية الرتبية 

كلية الرتبية / جامعة ننطا و انت متن  الكلية الدرجات العلمية نبقا لبئحة الداخلية ل

 ومى :

 الرياضىالدبلوم العام               شعبة التدريب  

 الدبلوم العام               شعبة الرياضة اتدرسية 

 الدبلوم العام               شعبة الرتبية والتعليم 

 اتاجستد فى الرتبية الرياضية شعبة تدريب رياضى . 

 اتاجستد فى الرتبية الرياضية شعبة تنظيم وإدارة . 

 اضى .د تورا  الفلسفة فى الرتبية الرياضية شعبة تدريب ري 

 د تورا  الفلسفة فى الرتبية الرياضية شعبة تنظيم وإدارة . 

جامعة ننطا  –بإنشاع  لية الرتبية الرياضية  287رقم  اجلمهوريثم لدر القرار  

 و انت الكلية متن  الدرجات العلمية السابقة .

م بتطبيةم البئحةة الداخليةة     28/10/1996فةى   1677رقم  الوزاريحتى لدر القرار  

م وللةة  بنةةاع علةةى موافقةةة  لةة  اجلامعةةة 1999/2000الطةةب  اجلةةدد للعةةام اجلةةامعى  علةةى

 م.29/6/1999جبلستة اتنعقدة بتاري  

 -الكلية اجلديدة : لبئحةوألبحت الكلية متن  الدرجات العلمية للدراسات العليا نبقا 

 درجة الدبلوم العام فى الرتبية الرياضية . 

 الرياضية .درجة اتاجستد فى الرتبية  

 فى الرتبية الرياضية . الد تورا درجة  

 . اآلنحتى  البئحةويعمل بتل  
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يةت العلمةي واحةتبل مكانةة مرموقةة      للتم تسعي الكلية علةي مسةتوى الدراسةات العليةا    

فةى ضةوع رسةالة    العلميةة اتتخ  ةة وللة      واألقسامعاتية وافريقية وعربية بني الكليات 

الكلية التى تسعى إىل توفد مناخ سثى يسم  للباحثني بتقديم حلول علميةة وعمليةة غةد    

 ختدم البيئات احمليطة. تقليدية

 هدف اخلطة :

وضعت اخلطة لتحقيم اهلدف االسرتاتييي الرامي إىل االرتقاع باتستوى الكمي والنةوعي  

 لإلنتاج البحثي من خبل سياسات وبراما:

االرتقةةاع جبةةودة سةةوث نةةب  الدراسةةات العليةةا بالكليةةة مةةن خةةبل حتةةديث اخلطةةط       -

بويةةة اتعالةةرة وتشةةكبت اتيةةدان الرتبةةويو   الدراسةةيةو وربةةط سةةوثهم بالقضةةايا الرت 

 وتشيي  النشر اتشرتك بينهم وأعضاع ميئة التدري .

مجهوريةة  تشيي  البحةوث التطبيقيةة لات ال ةلة اتباشةرة بقضةايا الواقة  الرتبةوي يف         -

مةن خةبل إقامةة الشةرا ات البحثيةة مة  اتةسسةات الرتبويةة ااكوميةةو           م ر العربية

 بية والتعليمو والتعليم العالي.وخ ولًا وزارتي الرت

حتفيت براما التعاون البحثي اتشرتك م  مةسسات القطةاع اخلةام يف  ةال الدراسةات      -

والبحةةوث التطبيقيةةة مةةن خةةبل إنشةةاع قوحةةدة تسةةويقيةا تعنةةى بتسةةويم اجلانةةب        

 الرياضية.  لية الرتبية ألقساماالستشاري والبحثي 

  .سام والوحدات البحثية اجلامعية األخرىتطوير براما البحوث اتشرت ة بني األق -

تنمية مفاميم وممارسات االبتكار والتميت البحثي لدى أعضاع ميئة التدري  ونةب    -

الدراسةات العليةا مةن خةبل تقةةديم ااةوافت اتعنويةة ل سةاث لات ال ةبغة االبتكاريةةة         

لريةادة العلميةة   والتيديديةو ومن خبل مكافأة النشر العلمي يف اجملةبت لات السةمعة وا  

 .على اتستوى الدولي
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 -خت  ات األقسام العلمية بالكلية واتتمثلة يف ما يلي: تشمل اخلطة البحثية مجي 

 قسم اتناما ونرق تدري  الرتبية الرياضية . -

 قسم اإلدارة الرياضية . -

 قسم التدريب الرياضي. -

 قسم اتواد ال حية . -

 قسم علم النف  الرياضي. -

 قسم الرتوي  الرياضي. -

 قسم علوم اار ة الرياضية. -

 تنح ر  االت اخلطة البحثية فى اتوضوعات التالية:

التدري  ااديثة فى  ال تعلةم األنشةطة الرياضةية اتختلفةة فةى      نرق وأساليب  -

 مراحل التعليم قبل اجلامعى و ذل  فى  ليات الرتبية الرياضية.

 التطبيقات التكنولوجية ااديثة فى  ال تعلم األنشطة الرياضية اتختلفة. -

 اتدخل التكنولوجى فى بناع مناما وبراما الرتبية الرياضية. -

 جتامات ااديثة فى بناع مناما وبراما الرتبية الرياضية.اتداخل واال -

 اتدخل البيئى والقيمى فى بناع مناما وبراما الرتبية الرياضية . -

 معلم الرتبية الرياضية . إعداداألساليب التكنولوجية فى  -

 مناما الرتبية الرياضية اتختلفة. أنشطةالرب يات التعليمية فى  ال  إنتاج -

 اار ية فى مرحلة ماقبل اتدرسة وتطبيقاتها اتختلفة . براما الرتبية -

 الرياضية اتختلفة من خبل اااسب األىل. األنشطةتقديم  -

 براما لذوى االحتياجات اخلالة فى  ال الرتبية الرياضية. -

 اتدرسية . اإلدارة -
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 تنح ر  االت اخلطة البحثية فى اتوضوعات التالية:

 سوث فى  ال النظام االدارى: (1)

اهليئةةات دراسةةة النظةةام االدارى وأثةةر  فةةى اإلرتقةةاع باار ةةة الرياضةةية ات ةةرية فةةى      -

 واتةسسات الرياضية ااكومية واألملية.

 األساليب ااديثة لإلرتقاع بالقائد الرياضى فى اجملاالت اإلدارية اتختلفة. -

وضةة  اخلطةةط نويلةةة اتةةدى وفةةم إسةةرتاتييية الدولةةة مةة  حتديةةد األسةةاليب اتناسةةبة     -

 لتشغليها إداريا.

ى الع ةر ااةديث والةنظم    الرياضةى فةى م ةر فة     اإلداريدراسات مقارنةة بةني النظةام     -

اإلدارية فى بعض دول العامل اتتقدمة و وتا يعطى النمالج األ ثر إجيابية والتةى ميكةن   

 أن تسامم فى تعديل النظام اإلدارى الرياضى ات رى إىل األفضل .

إعةةداد الةةرباما واخلطةةط التةةى تعمةةل علةةى حتويةةل ضةةغوط اتشةةار ات الرياضةةية فةةى      -

 حتقيم اآلمال اترجوة .اتستويات اتختلفة إىل 

 سوث فى  ال التقنية ااديثة وت ميم األنظمة والرباما: (2)

ت ميم األنظمةة والةرباما اإللكرتونيةة فةى اإلدارة والتحكةيم وتنظةيم البطةوالت وتةا          -

 يوفر القدر اتناسب من إستخدام التقنية ااديثة  إحدى متطلبات القرن القادم.

ت ةةاالت ووضةة  نظةم لإلت ةةاالت اجلديةةدة فةةى إدارة  إسةتخدام التقنيةةة ااديثةةة فةى اإل   -

 اار ة الرياضية .

دراسةةات تهةةدف إىل ت ةةميم لوحةةات إلكرتونيةةة لتسةةييل األداع وقياسةةة فةةى اجملةةاالت         -

 الرياضية اتختلفة .

 سوث فى  ال إجتامات اإلدارة ااديثة واتعالرة : (3)

 تطبيقات فى نظم اإلدارة ااديثة واتعالرة . -

 مداف والنتائا .اإلدارة باأل 

 . اإلدارة التقنية 
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 . اإلدارة بضمد 

 . اإلدارة اترحة 

    إدارة األزمات قأنواع وأسبا  وعبج األزمات و إعداد  فظة األزمةاتو إسةرتاتيييات

إدارة األزمات و ت ميم نظةم اإلنةذار اتبكةر فةى األزمةات و دراسةة وحتليةل األزمةات         

 األزمات ا. التارخيية و ت ميم خطط اإلت االت خبل

 الرياضة والتمويل والتسويم الرياضى . اقت اديات -

 اااسب األىل ونظم اتعلومات . -

 اإلدارة على اتكشوف . -

 اإلمتمام بالدراسات والبحوث التى تتناول العوتة فى الرتبية البدنية والرياضة . -

 فى اجلامعات واتةسسات واهليئات . اهلندرة  -

اجملاالت الرياضةية إىل اهلتميةة فةى اجملةال اإلدارى ثةم حتقيةم        يع تسوق منافسي  فى  -

 الفوز الرياضى فى اتبعب واتسابقات .

 سوث فى  ال توثيم قادة اار ة الرياضية : (4)

دراسات توثيقية وتارخيية لقادة اار ة الرياضية فةى م ةر والعةامل وإيضةار دورمةم       -

 ديثة .االدارى فى مسدة اار ة الرياضية القدمية واا

 الرياضية : اإلدارةسوث فى  ال اااسب االىل فى  (5)

و وت ميم اتعةادالت   اإلح ائيةدراسات وسوث فى استخدام اتناما واألساليب والنظم  -

يةةرتبط منهةةا بقطاعةةات البطولةةة و    فةةى اجملةةاالت الرياضةةية وخالةةة مةةا    اإلح ةةائية

 والرياضة لليمي  و والقطاعات النظامية .

حةةول نتةةائا اتنافسةةات الرياضةةية فةةى اتسةةتويات األوتبيةةة والعاتيةةة    دراسةةات وسةةوث  -

 واالقليمية والعربية و م  وض  معدالت للتنبة فى ضوع اجلودة التى توفرما الدولة .

 سوث فى  ال التشريعات والقوانني: (6)

دراسات مرتبطة بالتشريعات والقةوانني احملليةة والعاتيةة و ومةدى ارتبةاط التشةريعات        -

 انني الرياضية بالدستور والقانون اتدنى .والقو

 نظم اإلحرتاف الرياضى فى العامل وحتديد اإلنار األمثل لإلحرتاف الرياضى فى م ر . -
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 واإلمكانات : اتنشآتسوث فى  ال  (7)

الرياضةية و   األمةداف الرياضية ااديثة فى اجملةال الرياضةى ودورمةا فةى  ةار       اتنشآت -

دورات الرياضةةية علةةى اتسةةتويات األوتبيةةة والعاتيةةة ومةةدى إمكانيةةة م ةةر لتنظةةيم الةة

 واإلقليمية والقارية والدولية .

ات الرياضية فى الةونن العربةى   يدراسات للتعرف على الوض  القائم وااقيقى لإلمكان -

 ومقارنتها تا مو موجود عاتيا .

ضى الناج  فى حتديد األدوات واألجهتة واإلمكانات البشرية التى حيتاجها اإلدارى الريا -

  ل من اهليئات واتةسسات الرياضية .

 سوث فى  ال اإلعبم والعبقات العامة : (8)

 دراسةةات حةةول تعظةةيم دور  ةةل مةةن اإلعةةبم اترئةةى واتسةةموع واتقةةروع واإللكرتونةةى       -

 فى اإلرتقاع تستوى اإلدارة الرياضية .

الرياضةى العةاتى إىل   دراسات تارخيية فى اإلعبم الرياضى و يع وللت حر ة اإلعةبم   -

 اتثالية اإلعبمية القائمة .

دراسات وسوث لتيويةد اخلةدمات التةى تقةدمها العبقةات العامةة بهةدف  ةار العمليةة           -

 اإلدارية فى التنظيمات الرياضية اتختلفة .

 سوث فى  ال التنظيمات الرياضية : (9)

دراسةةات وسةةةوث تتنةةةاول مواجهةةةة التحةةةديات وال ةةةعوبات واتشةةةكبت التةةةى تواجةةةة   -

 –جلةان أوتبيةة وننيةة     –التنظيمات الرياضية فى م ر والعامل قجلنة أوتبية دوليةة  

 مرا ت للشبا ا. –منظمات  –ميئات  –مةسسات  –أندية  –وننية  احتادات

سوث تتناول التولل إىل خطط التغيد اتستقبلى فى اإلدارة الرياضية تا فية مواجهةة   -

 اإلدارة الرياضية . يفالرؤيا  وافتقاد الرتاخي

وض  اإلسرتاتيييات للرتبية البدنية والرياضة و االتهةا اتختلفةة فةى الةدول العربيةة       -

 رى .من ناحية وفى قطاعات العمل الرياضى ات رى من ناحية أخ

 سوث فى  ال فلسفة اإلدارة : (11)
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إدارة اار ةة الرياضةية  مطلةب مةام      يف األ ةادميي تتوىل الدور  اليتالدراسات والبحوث  -

 لإلرتقاع تهنة الرتبية الرياضية فى القرن القادم .

 فلسفة جديدة للتدريب اإلدارى الرياضى فى م ر والعامل العربى. -

 ل الرياضى ودورما فى نهضة م ر .التنمية اإلدارية والبشرية فى اجملا -

 ختلفة .التدريب الرياضى وتطبيقاتة فى األنشطة الرياضية ات -

 ت ميم براما التدريب الرياضى. -

 تدريب الناشئني . -

 ختطيط الرباما التدريبية فى األنشطة الرياضية اتختلفة . -

 القياسات البدنية واار ية . -

 األنشطة الرياضية اتختلفة . يف البدنياإلعداد  -

 تدريب اتعاقني . -

 فى  ال جغرافية التدريب الرياضى . -

 تدريب الرياضى .التقنيات ااديثة فى ال -

 فسيولوجيا الرياضة ووظائع األعضاع . -

 العبجية .القوام والتمرينات  -

 الرباما والتمرينات العبجية والتأميل . -

 ال حة الرياضية والرتبية ال حية . -

 التغذية الرياضية . -

 اإللابات واإلسعافات . -

 الرياضة وال حة البيئية . -

 ال حة اتدرسية . -

 للرياضيني . الوظيفيالتشري   -

 للرياضيني . ال حياإلرشاد  -

 فى  ال اتعاقني . -

 للمرضى .الرياضة العبجية  -
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 تدريب اتهارات النفسية . -

 اضية .التأميل النفسى لبعبني فى التلع األنشطة الري -

 . اإللابةالتأميل النفسى لبعبني قبل وأثناع وبعد اتباراة أو  -

 التأميل النفسى تدربى ومعلمى وااكام الرياضيني . -

 والعاملني فى اجملال الرياضى . لإلدارينيالتأميل النفسى  -

 القيادة الرياضية فى اهليئات واتةسسات الرياضية . -

 فى الرياضة . االت ال -

   الفسيولوجى وتطبيقاتها فى الرياضة .أساث علم النف -

 أساث علم النف  التعليمى وتطبيقاتها فى الرياضة . -

 أساث علم النف  الرياضى اترتبطة بعلم الرتوي  الرياضى تختلع الفئات واألعمار . -

 األساليب التكنولوجية ودورما فى االعداد النفسى للرياضيني تختلع الفئات . -

 جبمي  اتتغدات النفسية للرياضيني .األساث اخلالة  -

األسةةاث اترتبطةةة باالختبةةارات واتقةةايي  واالنتقةةاع للرياضةةيني فةةى التلةةع الفئةةات    -

 واألعمار .

 األساث اترتبطة باتشكبت االجتماعية للرياضيني فى التلع الفئات واتستويات . -

 الرياضى وخارجة .األساث اترتبطة بالقيم واالجتامات الرياضية فى اجملتم   -

األساث اتتناولة للقضايا الرتبوية وعبقتهةا باجلوانةب النفسةية للفئةات الرياضةية فةى        -

 التلع األعمار .

 التمرينات الفنية ااديثة والعروض الرياضية وارتبانها بالرتوي  . -

 التطبيقات فى أنواع األنشطة الرتوحيية اتختلفة . -

 األنشطة الكشفية واتعسكرات . -

 . الرتوحيياجملال  يفالتقويم  -

 الرباما الرتوحيية لذوى االحتياجات اخلالة قاتعاقنيا . -

 التكنولوجيا فى  ال الرتوي  . -
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 األلعا  ال غدة وارتبانها تياالت الرتوي  . -

 الرتوي  . اقت اديات -

 ارتباط الرتوي  باتهن الرياضية . -

 فلسفة الرتبية الرتوحيية . -

 القيادة الرتوحيية . -

 ألنشطة وقت الفراغ والرتوي  . التارخييالتطور  -

 السياحة الرتوحيية . -

 . العبجيالرتوي   -

 الرتوي  فى  ال اتسنني . -

 .العا  اتغامرة  -

 و النفسى وات ان  والشر ات  . الفينو  التياريالرتوي   يفالتطبيقات  -

 الرتوي  والتكنولوجيا . -

 . اتائيالرتوي   -

  ال اجلمباز ومسابقات اتيدان واتضمار . يف اار يسوث مرتبطة بالتحليل  -

 مرتبطة باتيكانيكا اايوية والتدريب الرياضى . سوث -

 . اار يسوث مرتبطة بالتعلم  -

 سوث مرتبطة بعلم اار ة فى اتراحل السنية اتختلفة واار ات األساسية . -

 سوث مرتبطة باتيكانيكا اايوية وااللابات الرياضية . -

 سوث مرتبطة بالنمالج الرياضية . -

اايويةةة والرياضةةات اتائيةةة و نةةرق التةةدري  واتنةةازالت    سةةوث مرتبطةةة باتيكانيكةةا   -

 والرياضات واالنشطة .

 والعلوم اار ية . اايويسوث مرتبطة باإليقاع  -

 سوث مرتبطة بالتدريب الرياضى وعلوم اار ة . -
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  حتديد زمن تنفيذ اخلطة البحثية للكلية خبل مخ  سنوات بدايةة مةن العةام    

أن تكةةون أولويةةة تطبيةةم  ةةاالت اخلطةةة    علةةى 2018/2019اىل  2013/2014اجلامعةةةةةةةةةةةةي 

 لكلية أواًل ثم  تم  الكلية ثم اجملتم  اخلارجي.البحثية نبقًا الحتياجات ا

بني الكليات  يت العلمةي للتم سعي الكلية علي مستوى الدراسات العليا إنارفى 

ن تكةةون أو البحثةةياىل االرتقةةاع باتسةةتوى  الرامةةي اتييياالسةةرتولتحقيةةم اهلةةدف 

علميةة فانةة مةن اتمكةن حتةديث اخلطةة        إضةافة جديدة ومبتكرة ومتثل  األساث

 دعت الضرورة لل  أو بناع على نلب األقسام العلمية اتخت ة . إلاسنويا 

حددت اجملاالت التطبيقية للخطة البحثية ترحليت اتاجستد والةد تورا  واتشةروعات   

 البحثية  ما يلي:

 ما قبل اتدرسة قالطفولة اتبكرةا.  مرحلة 

قطاع اتدارس باعتبةار  القاعةدة العرضةية ال تشةاف اتوامةب الرياضةية حيةث أن         

 .أنفال اليوم مم رجال اتستقبل 

 – ليةات الرتبيةة الرياضةية     – مرا ت الشةبا   –قطاع البطولة قاألندية الرياضية  

 .اتدارس الرياضيةا

 قطاع لوى االحتياجات اخلالة. 

 .قطاع اتسنني 

 .اارفينيا–  اتوظفني – العمالق  قطاع اإلنتاج 

 قطاع اترأة . 

 عميد الكلية وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
  يالوسيم يعزة شوق.د/ أ  مسعود كمال غرابة.د/ أ
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 القسةةم

 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011

 د تورا  ماجستد د تورا  ماجستد د تورا  ماجستد د تورا  ماجستد د تورا  ماجستد

تدريب 

 رياضي

12 3 11 5 15 7 17 8 19 6 

مناما 

ونرق 

 تدري 

6 1 3 4 1 1 11 2 11 2 

إدارة 

 رياضية

4 3 6 ---- 2 4 3 2 8 2 

علوم 

 لحة

4 

5 

12 2 8 3 5 3 12 4 

تروي  

 رياضي

---- 

 

---- 

 

1 1 2 1 ---- ---- 4 3 

علم 

نف  

 رياضي

1 

 

2 

 

1 ---- 5 2 1 ---- 3 2 

علوم 

 حر ة

---- 

 

1 

 

---- 1 1 ---- 2 1 ---- ---- 

 19 57 16 39 18 34 13 34 15 27 اإلمجالي

 

 

 د تورا  ا  –توزي  امجاىل أعداد اتمنوحني درجات علمية ق ماجستد 

 م 2015م وحتى 2011من عام 
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 .نظام السنة الواحدة -

 شروط القيد: -

 يلى : لطالب لنيل درجة الدبلوم مايشرتط لقيد ا : 18مادة 

أحةدى اجلامعةات   مةن  يف الرتبيةة الرياضةية    سإن يكون حالةب علةى درجةة البكةالوريو     (1)

 معادلة هلا من معهد معرتف  بة . ات رية أو على درجة

أن يكون حالب على خربة عملية يف  ال خت ص الدبلوم الذي يتقدم للدراسة فيةة ال   (2)

يقةر مةذ    أن قل مدتها عةن سةنتني بعةد ح ةولة علةى الدرجةة اجلامعيةة األوىل علةى         ت

 اخلربة  ل  الكلية .

 أن يقدم موافقة اجلهة اليت يعمل بها على التفرغ للدراسة يومني أسبوعيا على األقل . (3)

أن يتقدم للكلية بطلب للقيد عند اإلعبن وتعرض الطلبات على جلنة الدراسات العليةا   (4)

 الرأي ثم العرض على  ل  الكلية للبت فية.إلبداع 

عةن ثبثةني    لعاما جامعيا واحدا ال يقمدة الدراسة لنيل دبلوم الرتبية الرياضية  :19مادة 

 أسبوع.

يشرتط لدخول الطالب امتحان اتقرر الدراسي إن يكون مستوفيا نسةبة حضةور ال    :22مادة 

 .%  75تقل عن 

يف اتقةةررات الدراسةةية وفةةى التقةةدير العةةام بأحةةد       حتتسةةب تقةةديرات النيةةار    : 23مااادة 

  التقديرات التالية :

 % فأ ثر  من  موع الدرجات.90من  اممتاز  ق -

 % من  موع الدرجات.90اقل من  إىل% 80من  اجيد جدا ق  -

 % من  موع الدرجات.80اقل من  إىل% 70من  اجيد//ق  -
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 الدرجات .% من  موع 70اقل من  إىل% 60من  امقبول ق  -

 % من  موع الدرجات.60راسبا من حي ل على اقل من  ويكون -

 :24مادة 
مين  الراسبون يف مقرر الدراسة فرلة واحدة إلعادة الدراسة واالمتحان يف مجي  

 اتقررات يف العام التالي.

 األوراق املطلوبة :
 استيفاع االستمارة اتوجودة بإدارة الدراسات  العليا خبط واض . -

 . اشهادة الثانوية العامة أو ما يعادهل -

بعةةدم العمةةل للطةةب  اتتفةةرغني معتمةةدة مةةن جهةةة حكوميةةة والتةةوم بشةةعار     إقةةرار -

 .اجلمهورية

 موافقة جهة العمل للطب  العاملني. -

 خربة يف  ال التخ ص ال تقل عن عامني معتمدة. -

 ا  لور شخ ية.6عدد ق -

 جنية  ارنية. 15  جنية تسدد م  تقديم األوراق + 562,25  ةالرسوم اتقرر -

 ىل واالنرتنت.د رسوم دورات اااسب اآلاسد -

 مظروف افظ األوراق. -

 يكتب على اتظروف خبط واض  االسم بالكامل واتةمل وعنوان الطالب وتاري  اتيبد. -

 فروح التخصص التالية: إحدى يفالرتبية الرياضية  يفالدبلوم مينح 

 التار ا رياضيوق يف نشاط دبلوم التدريب رياضي  -

 دبلوم الرياضة اتدرسية. -

 .مةسسات رياضية إدارةدبلوم  -

 دبلوم اإللابات الرياضية. -

 دبلوم رياضة اتعاقني. -

 دبلوم الرتوي  الرياضي يف اتةسسات  الرياضية. -
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 دبلوم تدريب رياضى

 

 اتقررات الدراسية

عدد الساعات 

 األسبوعية

 النهاية

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 تطبيقات  اضرة التحريري

مةةةةةةةدخل التةةةةةةةدريب 

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

سةةيكولوجية التةةدريب 

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

فسةةةيولوجيا التةةةدريب 

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

اار يةةةةةةةة األسةةةةةةة  

 للتدريب الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

التةةةةةدريب الرياضةةةةةي  

  مهنة

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 أس  انتقاع الناشئني

 3 140 60 120 200 - 4 تطبيقات خت  ية

 16 - 800 480    

 دبلوم الرياضة املدرسية

 اتقررات الدراسية

عدد الساعات 

 األسبوعية
 النهاية

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

مةةةدخل األنشةةةطة  

الرياضةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 اتدرسية

2 - 100 60 30 70 3 

منةةةةةاما ونةةةةةرق 

تةةةدري  الرتبيةةةة   

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

مشةةكبت الرياضةةة 

 اتدرسية

2 - 100 60 30 70 3 

التدري  الرياضي 

  مهنة

2 - 100 60 30 70 3 

نظةةةةم ومشةةةةكبت 

 التعليم

2 - 100 60 30 70 3 

النشةةاط الرياضةةي   

 خارج الدرس

2 - 100 60 30 70 3 

تطبيقةةةةةةةةةةةةةات يف 

 الرياضة اتدرسية

4 - 200 120 60 140 3 

 16 - 800 480    
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 " إدارة مؤسسات رياضية "دبلوم 

 اتقررات الدراسية

الساعات عدد 

 األسبوعية

النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 تطبيقات  اضرة التحريري

مةةةةةةةةةدخل اإلدارة  

 العلمية

2 - 100 60 30 70 3 

التشةةةةةةةةةةةةةةةريعات 

والقةةةةةةةةةةةةةةةةةوانني 

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

التنظيمةةةةةةةةةةةةةةةات 

الرياضةةية احملليةةة  

 والدولية

2 - 100 60 30 70 3 

مةةةةدخل األعةةةةبم  

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

اإلدارة الرياضةةةةةية 

 ة مهن

2 - 100 60 30 70 3 

نةةةةرق البحةةةةث يف  

 اإلدارة الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

تطبيقةةةةةةات قإدارة 

 خت  يةا

4 - 200 120 60 140 3 

 16 - 800 480    

 دبلوم رياضة املعاقني

 

 الدراسية اتقررات

عدد الساعات 

 األسبوعية

النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 تطبيقات  اضرة التحريري

مةةةةةةةدخل الرياضةةةةةةةي 

 للمعاقني

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 اإلعاقات اجلسمية

األنشةةةةةطة الرياضةةةةةية 

 للمعاقني

2 - 100 60 30 70 3 

التأميةةةةةةل الرياضةةةةةةي  

 للمعاقني

2 - 100 60 30 70 3 

اتنافسةةةةات الرياضةةةةية  

 للمعاقني

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 اإلسعافات األولية

تطبيقات خت  ةية يف  

 رياضة اتعاقني

4 - 200 120 60 140 3 

 16 - 800 480    
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 املؤسسات الرياضيةدبلوم الرتويح الرياضي يف 

 اتقررات الدراسية

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

مةةةةةةةةدخل الرتويةةةةةةةة  

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

بةةةراما أنشةةةطة وقةةةت 

 الفراغ

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 أنشطة الرتوي  اخللوي

 الةةةةةرباما الرتوحييةةةةةة 

 

2 - 100 60 30 70 3 

الرتويةةةةةة  الرياضةةةةةةي  

  مهنة

2 - 100 60 30 70 3 

 الرتبيةةةةةةة الرتوحييةةةةةةة

 

2 - 100 60 30 70 3 

تطبيقةةةةةات قتةةةةةروي   

 خت  يا

4 - 200 120 60 140 3 

 16 - 800 480    

 دبلوم اإلصابات الرياضية

 

 املقررات الدراسية

عدد الساعات 

 األسبوعية

النهاية 

 العظمى

النهاية      

 الصغرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

 زمن االختبار

 التحريري

 تطبيقات حماضرة

 3 70 30 60 100 - 2 مدخل اإلصابات الرياضية

 3 70 30 60 100 - 2 اإلسعافات األولية

 3 70 30 60 100 - 2 الصحة الرياضية

 3 70 30 60 100 - 2 التدليك الرياضي

 3 70 30 60 100 - 2 التأهيل الرياضي

 3 70 30 60 100 - 2 التغذية الرياضية

 3 140 60 120 200 - 4 تطبيقات )إصابات( ختصصية 

 16 - 800 480    
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 ثانيا : درجة املاجستري  يف الرتبية الرياضية

بنةاع علةى نلةب  لة   ليةة الرتبيةة الرياضةية         "جامعةة ننطةا    "مين   لة    : 25مادة 

 درجة اتاجستد يف الرتبية الرياضية ويبني يف الشهادة شعبة التخ ص.

تكةون   أن مدة الدراسة لنيل درجة اتاجستد ال تقةل عةن سةنتني جةامعيتني علةى     : 26مادة 

الدراسةةات العليةةا مناقشةةة الرسةةالة بعةةد مضةةى سةةنة علةةى األقةةل مةةن تةةاري  اعتمةةاد  لةة    

لتسةةييل موضةةوع الرسةةالة و اجتيةةاز االمتحانةةات اتقةةررة وال يسةةيل     والبحةةوث باجلامعةةة  

 موضوع الرسالة إال بعد إن جيتاز الطالب بنيار امتحانات اتقررات الدراسية للفرقة األوىل.

 رتط لقيد الطالب لنيل درجة اتاجستد مايلى :يش    : 27مادة 

 إحةةدى أن يكةةون حالةةب علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف الرتبيةةة الرياضةةية مةةن -1

دلة هلا من معهد معةرتف بةة مةن اجلامعةة     ااجلامعات ات رية أو على درجة مع

 بتقدير عام جيد على األقل.

أ ثةر مةن    وال جيوز  أن يكون قد مضى على ح ولة على درجةة البكةالوريوس   -2

مثانية سنوات إال إلا ح ل على دبلوم من دبلومةات الدراسةات العليةا بتقةدير     

 جيد // على األقل .

يتقدم للكلية بطلب للقيد عند اإلعبن ويعرض على  لة  القسةم اتخةتص     -3

 إلبداع الرأي فية قبل عرضة على  ل  الكلية.

 جهة العمل. ةيتفرغ للدراسة ثبثة أيام يف األسبوع على األقل توافق -4

 ل  الكلية من شروط أخةرى للمفاضةلة بةني اتتقةدمني الختيةار       ضعةما ي -5

 اإلعداد اتطلوبة .

نيل درجة اتاجستد  يف الرتبية الرياضية إن يتةاب   للتسييل ويشرتط يف الدارس و :28مادة 

 على األقل وفقا للنظام التالي : الدراسة والبحث تدة سنتني دراسيتني

اليت حيددما  ل  القسم ويقرما  ل   ةاالمتحانات يف اتقررات الدراسي يةدى بنيار -1

باجلةةدول واتلحقةةة بهةةذ  البئحةة ويشةةرتط لةةدخول الطالةةب امتحةةان   ةالكليةة واتوضةةح 
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% وجمللة  الكليةة ااةم يف    75يكون مستوفيا نسبة حضور التقل عةن  ان اتقرر الدراسي 

 اع على اقرتار  ال  األقسام العلمية .حذف و إضافة اى مقررات دراسية مستقبب بن

 ر نبقةا للقواعةد الةيت يقرمةا     األجنبيةة بنيةا   ةاللغة ح ول الطب  علةي شةهادة إتقةان     -2

  شرط للتسييل. اجلامعة  ل 

 النيار يف اتقررات الدراسية يف التقدير العام تحتتسب تقديرا -3

 بأحد التقديرات التالية:

 % فأ ثر من  موع الدرجات.90 مناممتاز ق 

 % من  موع الدرجات.90% إىل اقل من 80من  اجيد جدا ق 

 % من  موع الدرجات.80% إىل اقل من 70من  اجيد// ق  

 % من  موع الدرجات.70% إىل اقل من 60من امقبول ق  

وع درجات االمتحان يف  ةل  % من  م60ويكون راسبا من حي ل على اقل من  

الدراسةةية فرلةةة واحةةدة  تالراسةةبون يف اى مقةةرر مةةن اتقةةرراميةةن  مقةةرر  و

 إلعادة الدراسة واالمتحان يف مجي  اتقررات يف العام التالي.

جيرى الدارس سثا يف اتوضوع الذي خيتار  ويقةر   لة  الكليةة بعةد موافقةة  لة         -4

بعةد إن   القسم اتختص وتقدم نتائا مذا البحث يف رسالة تقبلها جلنةة اتناقشةة وااكةم   

ألقل مةن تةاري  موافقةة  لة      يةدى فيها مناقشة عبنية ولل  بعد مضى سنة على ا

 على التسييل للبحث. الدراسات العليا والبحوث باجلامعة

 ل  الدراسات العليا موافقة حالة تغيد موضوع البحث تغيدا جذريا يعترب تاري   يف -5

يف إعادة  اام اجلديد ولي  للطالبعلى التغيد مو موعد التسييل والبحوث باجلامعة 

 التسييل إال مرة واحدة.

يقوم اتشرف على البحث بتقديم تقرير عن مةدى تقةدم الةدارس فةى سثةة  مةا يقةدم         -6

 تقريرا جملل  القسم اتختص ب بحية الرسالة للعرض على جلنة اتناقشة وااكم.

مةةن نقةةص   مال مةةا تةةراتعيةةد الرسةةالة إىل  لةةاحبها السةةتك  أن للينةةة اتناقشةةة وااكةةم -7

 وتعطى لة فرلة لذل .
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 يلغى قيد الدارس يف اتاجستد  يف اااالت التالية:: 29مادة 

 من مذ  البئحة.28إلا مل يني  يف االمتحانات اتقررة وفقا اكم اتادة  -1

إلا مل حي ل على الدرجة خبل ثبث سنوات من تاري  قيةد  إال إلا رأى  لة  الكليةة     -2

حيددما اقرتار مسبب من اتشرف قابلة للتيديد  اإلبقاع على التسييل مدة سنة أخرى 

 بعد اخذ رأى  ل  القسم اتختص.

 إلا رفضت جلنة ااكم الرسالة رفضا مطلقا ونلبت شطب قيد . -3

تقريةرين متتةاليني    "أو  اتشرف الرئيسي يف حالةة تعةدد اتشةرفني     " إلا قدم اتشرف -4

عن عدم جدية الدارس يف البحث وللة  بعةد موافقةة  لة  الكليةة وأخةذ رأى  لة         

 الطالب رمسيا. إخطارو القسم اتختص 

 انقط  عن الدراسة عاميني دراسيني. أوإلا تقدم الطالب بطلب لشطب قيد   -5

 إحدى فروع التخصصات التالية : يفالرتبية الرياضية وذلك درجة املاجستري يف متنح 
 نرق تدري  الرتبية الرياضية . 

 اإلدارة الرياضية . 

 التدريب الرياضي يف نشاط رياضي التار . 

 اتواد ال حية . 

 .علم النف  الرياضي 

 .الرتوي  الرياضي 

 .علم اار ة الرياضية 
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 طرق تدريس الرتبية الرياضية
 الفرقة األوىل

 م

اتقررات 

 الدراسية

 األسبوعيةعدد الساعات 

النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 اإلح اع 1

2 

دراسة متقدمةة  

يف تةةةةةةةةةةةدري  

الرتبيةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

3 

الرتبيةةةةةةةةةةةةةةةةة 

الرياضةةةةةةةةةةةةية 

 اتقارنة

2 - 100 60 30 70 3 

4 

نةةةةرق البحةةةةث 

العلمةةةةةةةةةةةةةي يف 

تدري  الرتبيةة  

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

5 

منةةاما الرتبيةةة  

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

6 

تطبيقةةةةةةةةات يف 

الرياضةةةةةةةةةةةةةةة 

 اتدرسية

- - 100 60 30 70 3 

  12 - 600 360    

 الفرقة الثانية

 م

 اتقررات

 الدراسية

 عدد الساعات األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

1 

االختبةةةةةةةةةةةارات 

واتقةةةةةةةةايي  يف 

الرياضةةةةةةةةةةةةةةةة  

 اتدرسية

2 - 100 60 30 70 3 

2 

نةةةرق تةةةدري   

األنشةةةةةةةةةةةةةةةةطة 

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 2 2 حلقة البحث 3

4 

دراسةةة متقدمةةة  

يف علةةةم الةةةنف   

 الرتبوي الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

5 

تكنولوجيةةةةةةةةةةةا 

 التعليم الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

  10 2 600 360    
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 التدريب الرياضي

 الفرقة األوىل

 م

اتقررات 

 الدراسية

 عدد الساعات األسبوعية
 النهاية

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 اإلح اع 1

2 

دراسةةة متقدمةةة  

يف التةةةةةةةةةةةةدريب 

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

3 

نةةةةةرق البحةةةةةث 

العلمةةةةةةةةةةةةةةةي يف 

التةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

4 

األسةةة  العلميةةةة  

لتةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 الناشئني

2 - 100 60 30 70 3 

5 

تطبيقةةةةةةةةةةةةةةات 

 خت  ية

2 - 100 60 30 70 3 

6 

فسةةةةةةةةةةةيولوجيا 

التةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

  12  600 360    

 الفرقة الثانية

 اتقررات الدراسية م

 عدد الساعات األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

          أعمال

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

1 

االختبةةةةةةةةةةةةةارات 

واتقةةةةةةةةةةةايي  يف 

 التدريب الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

2 

اتيكانيكا اايويةة  

 ا2ق

2 - 100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 2 2 حلقة البحث 3

4 

سةةةةةةةةةةةيكولوجية 

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 واتنافسات

2 - 100 60 30 70 3 

5 

اإلعةةةةداد البةةةةدنى 

 ا2ق

2 - 100 60 30 70 3 

  10 - 600 360    



دليل الدراسات العليا

 

 

 اإلدارة الرياضية

 الفرقة األوىل

 م

اتقررات 

 الدراسية

 عدد الساعات األسبوعية

النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 اإلح اع 1

2 

دراسة متقدمة 

اإلدارة  يف

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

3 

األعبم الرياضي 

والعبقات العامة 

 ا2ق

2 - 100 60 30 70 3 

4 

نةةرق البحةةث يف  

 اإلدارة الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

5 

تطبيقةةةةةةةةةات يف 

 اإلدارة الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

6 

التشةةةةةةةةةةةريعات 

النوعيةةةةةةةةةةةةةةةة  

 ا2الرياضية ق

2 - 100 60 30 70 3 

  12  600 360    

 الفرقة الثانية

  م

 اتقررات الدراسية

 عدد الساعات األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 تطبيقات  اضرة التحريري

االختبةةةةةةةةةةةةةةارات  1

واتقةةةةةةةةةةةةايي  يف 

 اإلدارة الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

 إدارة اتسةةةةةةةةابقات 2

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 2 2 حلقة البحث 3

سةةةةةةةةةةةةيكولوجية  4

القيادة واجلماعةات  

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 إدارة  متخ  ة 5

  10 2 600 360    

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 علوم الصحة الرياضية

 الفرقة األوىل

 م

اتقررات 

 الدراسية

 عدد الساعات األسبوعية

النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 اإلح اع 1

2 

دراسة متقدمةة  

فسةةةةيولوجيا  يف 

 الرياضة

2 - 100 60 30 70 3 

3 

دراسة متقدمةة  

يف ال ةةةةةةةةةةةةحة 

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

4 

 نةةةةرق البحةةةةث

يف اتةةواد  العلمةةي

 ال حية

2 - 100 60 30 70 3 

5 

تطبيقةةةةةةةةةةةةات 

فسةةةةةةةةةيولوجيا 

 الرياضة

2 - 100 60 30 70 3 

6 

اتنشةةةةةةةةةةةةطات  

احملرمةةةة دوليةةةا 

 يف الرياضة

2 - 100 60 30 70 3 

  12  600 360    

 الفرقة الثانية

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

1 

االختبةةةارات واتقةةةايي  يف اتةةةواد   

 ال حية

2 - 100 60 30 70 3 

2 

دراسةةةةةةة متقدمةةةةةةة يف ال ةةةةةةحة 

 ا2الرياضية ق

2 - 100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 2 2 حلقة البحث 3

 3 70 30 60 100 - 2 تربية القوام يفدراسة متقدمة  4

 3 70 30 60 100 - 2 القياسات الفسيولوجية 5

  10 2 600 360    

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 علم النفس الرياضي

 الفرقة األوىل

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 اإلح اع 1

2 

دراسة متقدمة يف علم النف  

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 الدافعية يف الرياضة 3

4 

نرق البحث يف علم النف  

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 سيكولوجية الشخ ية الرياضية 5

 3 70 30 60 100 - 2 تطبيقات علم النف  الرياضي 6

  12  600 360    

 الفرقة الثانية

 م

 

 اتقررات الدراسية

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

االختبةةةةارات واتقةةةةايي  يف علةةةةم  1

 3 70 30 60 100 - 2 النف  الرياضي

 3 70 30 60 100 - 2 العمليات العقلية العليا 2

 3 140 60 120 200 2 2 حلقة البحث 3

 3 70 30 60 100 - 2 ا 2ق  التوجية واإلرشاد النفسي 4

سةةيكولوجية القيةةادة واجلماعةةات    5

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

  10 2 600 360    

 

 

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 الرتويح الرياضي

 الفرقة األوىل

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

          أعمال

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 اإلح اع 1

2 

دراسة متقدمة يف الرتوي  

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 رعاية الشبا  3

 3 70 30 60 100 - 2 نرق البحث يف الرتوي  الرياضي 4

 3 70 30 60 100 - 2 التقويم يف الرتوي  الرياضي 5

 3 70 30 60 100 - 2 تطبيقات ق تروي  رياضيا 6

  12  600 360    

 الفرقة الثانية

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  األسبوعية

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

1 

االختبارات واتقايي  يف الرتوي  

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 الرتبية الرتوحيية 2

 3 140 60 120 200 2 2 حلقة البحث 3

 3 70 30 60 100 - 2 ا2اإلدارة يف اجملال الرتوحييق 4

 3 70 30 60 100 - 2 سيكولوجية  الرتوي  الرياضي 5

  10 2 600 360    

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 علوم احلركة الرياضية

 الفرقة األوىل

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 اإلح اع 1

 3 70 30 60 100 - 2 أساسيات علم اار ة 2

 3 70 30 60 100 - 2 ا 2التحليل اار ي ق 3

4 

نرق البحث يف علوم اار ة 

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

5 

اخل ائص البيوميكانيكية لليهاز 

 اار ي

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 تطبيقات يف علم اار ة 6

  12  600 360    

 الفرقة الثانية

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

النهاية  األسبوعية

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

1 

االختبةةةارات واتقةةةايي  يف علةةةةم   

 اار ة

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 اتيكانيكية اار ية اتبادئ 2

 3 140 60 120 200 2 2 حلقة البحث 3

 3 70 30 60 100 - 2 التعبد اار ي 4

 3 70 30 60 100 - 2 النمو اار ي 5

  10 2 600 360    

 



دليل الدراسات العليا

 

 

بنةاع علةى نلةب  لة   ليةة الرتبيةة الرياضةية         "جامعةة ننطةا    "مين   لة    : 31مادة 

 درجة د تورا  الفلسفة يف الرتبية الرياضية ويبني يف الشهادة شعبة التخ ص.

 تقل عن ثبث سنوات . مدة الدراسة لنيل درجة د تورا  الفلسفة ال :  31مادة 

 ضية مايلى :يشرتط يف قيد الدارس لنيل درجة د تورا  الفلسفة يف الرتبية الريا : 32مادة 

أن يكون حالب  على درجة اتاجسةتد يف الرتبيةة الرياضةية مةن شةعبة التخ ةص مةن         -1

 اجلامعات ات رية أو على درجة  معادلة هلا من معهد علمي أخر معرتف بة. إحدى

 الةرأي  إلبةداع  إليةة  ينتمةي  الةذي يتقدم للكلية بطلب للقيد ويعرض على  ل  القسةم   -2

 الكلية.ة على  ل  فية قبل عرض

 جيتاز بنيار االختبار التأميلي وفقا للقواعد اليت يقرما  ل  الكلية  . -3

 جهة العمل. ةعلى األقل بعد موافق يف  األسبوع يتفرغ للدراسة ثبثة أيام -4

 ل  الكلية مةن شةروط أخةرى للمفاضةلة بةني اتتقةدمني الختيةار اإلعةداد          ةما يضع -5

 اتطلوبة.

يل موضوع الرسالة فور  احة يف مقررات ال ةع األول علةى   للدارس اام يف تسي : 33مادة 

 أال تتيد اتدة بني النيار يف امتحان التأميلى وتاري  التسييل عن سنتني.

الرتبيةة الرياضةية أن   درجة د تورا  الفلسةفة يف  للتسييل ونيل يشرتط يف الدارس  : 34مادة 

  للنظام التالي: الدراسة والبحث تدة ثبث سنوات على األقل وفقا  يتاب

يةدى بنيار االمتحانات يف اتقةررات الدراسةية الةيت حيةددما  لة  القسةم واتوضةحة         -1

أن باجلةداول اتلحقةة بهةذ  البئحةةة ويشةرتط لةدخول الطالةةب امتحةان اتقةرر الدراسةةي        

 %.75تقل عن  يكون مستوفيا نسبة حضور ال



دليل الدراسات العليا

 

 

 مةا للقواعةد الةيت يقر  بنيةار نبقةا   األجنبيةة   ح ول الطالب علةي شةهادة إتقةان اللغةة      -2

 اجلامعة  شرط للتسييل . ل  

التقةةدير العةةام بأحةةد التقةةديرات   يفاتقةةررات الدراسةةية  يفحتتسةةب تقةةديرات النيةةار   -3

 التالية :

 % فأ ثر من  موع الدرجات.90من  ا ممتازق  -

 % من  موع الدرجات.90% إىل اقل من 80من قجيد جداا -

 % من  موع الدرجات.80% إىل اقل من 70 مناجيد// ق -

 % من  موع الدرجات.70% إىل اقل من 60من  ا مقبول ق -

% مةن  مةوع درجةات االمتحةان يف  ةل      60ويكون راسبا من حي ل على اقةل مةن    -

الدراسةية فرلةة واحةدة إلعةادة      تمقرر  و مين  الراسبون يف اى مقرر من اتقررا

 الدراسة واالمتحان يف مجي  اتقررات يف العام التالي.

أن يتقدم ببحث علمي مبتكر ميثل إضافة علمية جديدة توضوع يقر   ل  الكلية بناع  -4

يتقةدم الباحةث بنتةائا سثةة يف رسةالة تنةاق         أن على اقرتار  ل  القسةم اتخةتص علةى   

لةى األقةل   مةن تةاري  موافقةة      اتناقشة وااكةم وللة  بعةد سةنتني ع     عبنية وتقبلها جلنة 

علةةى تسةةييل موضةةوع البحةةث وبعةةد اجتيةةاز    لةة  الدراسةةات العليةةا والبحةةوث باجلامعةةة 

االمتحانات اتقررة وجملل  الكلية  اإلبقاع على التسييل تةدة سةنة أخةرى بنةاع علةى تقريةر       

 اتشرف واخذ رأى  ل  القسم اتختص.

 ل  الدراسات العليةا  يعترب تاري  موافقة  حالة  تغيد موضوع البحث تغيدا  جذريا  يف -5

على التغيد مةو موعةد التسةييل اجلديةد ولةي  للطالةب ااةم يف إعةادة         والبحوث باجلامعة 

 التسييل اال مرة واحدة.

اتشرف على البحث بتقديم تقرير دوري عن مدى تقدم الدارس يف سثة  مةا يقةدم    يقوم -6

 تقريرا جملل  القسم اتختص ل بحية الرسالة للعرض على جلنة اتناقشة وااكم.

وتعطةى   مةن نقةص    للينة اتناقشة وااكم أن تعيد الرسالة إىل لاحبها الستكمال ما تةرا  -7

 لة فرلة لذل .



دليل الدراسات العليا

 

 

 -لغى قيد نالب الد تورا  يف اااالت التالية:ي    : 35مادة 

 من مذ  البئحة.34إلا مل يني  يف االمتحانات اتقررة وفقا اكم اتادة  -

ميلى أاالختبةار التة   يفسةنوات مةن تةاري   احةة      أربة  إلا مل حي ل على الدرجة خبل  -

بنةاع اقةرتار    قابلةة للتيديةد    الكلية اإلبقاع على التسييل مدة سنة أخرى  وجيوز جملل

 مسبب من اتشرف على البحث بعد اخذ رأى  ل  القسم اتختص.

 ااكم الرسالة رفضا مطلقا ونلبت شطب قيد . وااكم ةجلنة اتناقشإلا رفضت  -

تقريرين متتاليني عةن   "أو  اتشرف الرئيسي يف حالة تعدد اتشرفني  "إلا قدم اتشرف  -

افقة  ل  الكلية وأخذ رأى  لة  القسةم   عدم جدية الدارس يف البحث ولل  بعد مو

 الطالب رمسيا. وإخطاراتختص 

 عن الدراسة عاميني متتاليني. انقط إلا تقدم الطالب بطلب لشطب قيد  أو  -

 التخصصات التالية: إحدى يفالرتبية الرياضية  يفدرجة دكتوراه الفلسفة متنح 

 .نرق تدري  الرتبية الرياضية (1)

 .اإلدارة الرياضية (2)

 التدريب الرياضي يف نشاط رياضي التار. (3)

 .علوم ال حة الرياضية (4)

 .الرياضيعلم النف   (5)

 .الرياضيالرتوي   (6)

 علوم اار ة الرياضية (7)

 

 

 

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 طرق تدريس الرتبية الرياضية

 الفرقة األوىل

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

          أعمال

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 إح اع متقدم 1

 3 70 30 60 100 - 2 فلسفة الرتبية الرياضية 2

3 

دراسةة متقدمةة يف نةرق تةةدري     

 ا2الرتبية الرياضية ق

4 - 100 60 30 70 3 

4 

الرتبويةةةةة الرياضةةةةية  االجتامةةةةات

 اتعالرة

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 اااسب االىل 5

6 

دراسةةةة متقدمةةةة يف تكنولوجيةةةا    

 التعليم الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 دراسة متقدمة يف ال حة 7

  16 - 800 480    

 الفرقة الثانية

 اتقررات الدراسية م

 عدد الساعات

النهاية  األسبوعية

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري

 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 التقويم يف الرتبية الرياضية 1

 3 70 30 60 100 - 2 تطبيقات ق نرق تدري ا 2

 3 140 60 120 200 4 2 حلقة البحث 3

 3 70 30 60 100 - 2 اإلدارة اتدرسية 4

5 

النمةةةو  اتهةةةين الرياضةةةي ق إعةةةداد  

 اتعلم ا

2 - 100 60 30 70 3 

6 

دراسةةة  متقدمةةة يف علةةم الةةنف    

 الرتبوي الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 الرياضيالتدريب 

 الفرقة األوىل

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 إح اع متقدم 1

 3 70 30 60 100 - 2 فلسفة الرتبية الرياضية 2

3 

دراسةةةةة متقدمةةةةة يف  التةةةةدريب    

 الرياضي

4 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 مشكبت رياضة اتستويات العليا 4

 3 70 30 60 100 - 2 ا2اااسب االىل  ق 5

 3 70 30 60 100 - 2 ا2فسيولوجيا التدريب الرياضي ق 6

 3 70 30 60 100 - 2 القياسات الفسيولوجية 7

  16 - 800 480    

 الفرقة الثانية

 اتقررات الدراسية م

الساعات عدد 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 الرياضيالتقويم يف التدريب  1

 3 70 30 60 100 - 2 تطبيقات قتدريب رياضيا 2

 3 140 60 120 200 4 2 ا1حلقة البحث ق  3

 3 70 30 60 100 - 2 ا2ختطيط الرباما التدريبية ق 4

 3 70 30 60 100 - 2 سيكولوجيا التدريب واتنافسات 5

6 

األسةةةةةة  العلميةةةةةةة لتةةةةةةدريب  

 الناشئني

2 - 100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    

 

 

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 اإلدارة الرياضية

 الفرقة األوىل

 م

اتقررات 

 الدراسية

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 إح اع متقدم 1

فلسةةفة الرتبيةةة   2

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

دراسة متقدمةة   3

يف اإلدارة 

 ا2الرياضية ق

4 - 100 60 30 70 3 

األعةةةةةةةةةةةةةةةةةبم  4

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

أساسةةةةةةةةةةةةةةيات  5

 اااسب االىل

2 - 100 60 30 70 3 

التسةةةةةةةةةةةةةةويم  6

 ا2الرياضي ق

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 القيادة اإلدارية 7

 
 16 - 800 480    

 الفرقة الثانية

 م
اتقررات 

 الدراسية

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

1 
التقةةةةةةةةةويم يف 

اإلدارة  

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

2 
تطبيقةةةةةةةةةةةات 

قإدارة 

 خت  يةا

2 - 100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 4 2 حلقة البحث 3

4 
التخطةةةةةةةةةةيط 

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

نظريةةةةةةةةةةةةةات  5

 االت ال

2 - 100 60 30 70 3 

6 
التنميةةةةةةةةةةةةةةة 

اإلداريةةةةةةةةةةةةةةة 

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    



دليل الدراسات العليا

 

 

 علوم الصحة الرياضية

 الفرقة األوىل

 م

 اتقررات الدراسية

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

          أعمال

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 إح اع متقدم 1

فلسةةةةةةفة الرتبيةةةةةةة   2

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

دراسةةةة متقدمةةةة يف   3

 فسيولوجيا الرياضة

4 - 100 60 30 70 3 

دراسةةةة متقدمةةةة يف   4

 ال حة الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 ا2اااسب االىل  ق 5

التغذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  6

 ا2الرياضيةق

2 - 100 60 30 70 3 

7 
القياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 االنثروبومرتية

2 - 100 60 30 70 3 

  16 - 800 480    

 الفرقة الثانية

 م

 

 اتقررات الدراسية

عدد الساعات 

النهاية  األسبوعية

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري

 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 الرياضةالتقويم يف فسيولوجيا  1

 3 70 30 60 100 - 2 تطبيقات قلحة رياضيةا 2

 3 140 60 120 200 4 2 حلقة البحث 3

اتنشطات احملرمة دوليا يف  4

 ا2الرياضة ق

2 - 100 60 30 70 3 

5 

 3 70 30 60 100 - 2 التأميل الرياضي

 3 70 30 60 100 - 2 القياسات الفسيولوجية 6

  12 4 700 420    

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 علم النفس الرياضي

 الفرقة األوىل

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 إح اع متقدم 1

2 

فلسفة الرتبية 

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

3 

دراسة متقدمة يف 

علم النف  

 الرياضي

4 - 100 60 30 70 3 

4 

العمليات العقلية 

 ا2العليا ق

2 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 ا2اااسب االىل  ق 5

 3 70 30 60 100 - 2 القياسات النفسية 6

7 

سيكولوجية 

الشخ ية 

 ا2الرياضية ق

2 - 100 60 30 70 3 

  16 - 800 480    

 الفرقة الثانية

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

          أعمال

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

1 

التقويم يف علم 

 الرياضيالنف  

2 - 100 60 30 70 3 

2 

تطبيقات قعلم 

 النف  الرياضيا

2 - 100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 4 2 حلقة البحث 3

4 

سيكولوجيا 

التدريب 

 واتنافسات

2 - 100 60 30 70 3 

5 

االخ ائى النفسي 

 الرياضي  مهنة

2 - 100 60 30 70 3 

6 

اتشكبت النفسية 

 للرياضيني

2 - 100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 لرتويح الرياضيا
 الفرقة األوىل

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

          أعمال

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 إح اع متقدم 1

2 

فلسةةةةفة الرتبيةةةةة  

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

3 

دراسة متقدمةة يف  

 الرتوي  الرياضي

4 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 اتنشات الرتوحيية 4

 3 70 30 60 100 - 2 ا2اااسب االىل  ق 5

6 

القيادة يف الرتوية   

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

7 

اقت ةةةةةةةةةةةةةاديات 

 الرتوي  الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

  16 - 800 480    

 :الفرقة الثانية

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

          أعمال

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

1 

التقويم يف الرتوية   

 الرياضي

2 - 100 60 30 70 3 

2 

تطبيقةةات قتةةروي   

 رياضيا

2 - 100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 4 2 حلقة البحث 3

4 

سةةةةةةةةةةةةةيكولوجية 

الرتويةةة  الرياضةةةي  

 ا2ق

2 - 100 60 30 70 3 

5 

ختطةةةيط الةةةرباما  

 الرتوحيية

2 - 100 60 30 70 3 

6 

الرتويةةة  الرياضةةةي 

  مهنة

2 - 100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 علوم احلركة الرياضية
 :الفرقة األوىل

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

أعمال          

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

 3 70 30 60 100 - 2 إح اع متقدم 1

2 

فلسةةةةةةفة الرتبيةةةةةةة   

 الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

3 

األسةةةةةة  العلميةةةةةةة   

 للحر ات الرياضية

4 - 100 60 30 70 3 

 3 70 30 60 100 - 2 ا2التحليل اار ي ق 4

 3 70 30 60 100 - 2 ا2قاااسب االىل   5

6 

التحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

البيوميكةةةةةةةةةةةانيكى 

 للمهارات اار ية

2 - 100 60 30 70 3 

7 

اتيكانيكةةةا اايويةةةة   

 ا2ق

2 - 100 60 30 70 3 

  16 - 800 480    

 :الفرقة الثانية

 اتقررات الدراسية م

عدد الساعات 

 األسبوعية
النهاية 

 العظمى

النهاية      

 ال غرى

          أعمال

 السنة

االمتحان  

 التحريري

زمن 

 االختبار

 التحريري
 تطبيقات  اضرة

1 

التقةةويم يف علةةوم   

 اار ة الرياضية

2 - 100 60 30 70 3 

2 

تطبيقةةةةةةةةةةةةةةةةات 

قميكانيكةةةةةةةةةةةةةةةا 

 حيويةا

2 - 100 60 30 70 3 

 3 140 60 120 200 4 2 حلقة سث 3

4 

اااسةةةةةةةب االىل يف 

 البيانات اار ية

2 - 100 60 30 70 3 

5 

قةةراعات متقدمةةة  

 يف علم اار ة

2 - 100 60 30 70 3 

6 

قةةراعات متقدمةةة  

يف اتيكانيكةةةةةةةةةةةةا 

 اايوية

2 - 100 60 30 70 3 

  12 4 700 420    

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 :35مادة

سةنوات   انقضةت مخة    إلاالفلسفة   يلغى قيد الطالب لدرجة اتاجستد أو د تورا

إلا رأى  ل  الكلية اإلبقاع على التسييل تدة أخرى حيةددما بنةاع    للدرجة إال  على تسييلة

 على تقرير األستال اتشرف.

 -:اآلتيةتقبل أوراق الطب  الوافدين عن نريم الكلية مباشرة  متضمنة األوراق 

 ق موثقة اشهادة الثانوية العامة  -1

 شهادة اتةمل اجلامعي ق موثقة ا -2

 خطا  السفارة لتحديد جهة التمويل وموافقة السفارة على الدراسة. -3

 لور من جواز السفر. -4

 ا استمارة بيان ااالة . 3ا استمارة  استطبع رأى و وعدد ق  3استيفاع عدد ق  -5

 أن يكون لة  ل إقامة داخل الببد . -6

 ت وزارة ال حة خبلو  من مرض اإليدز .شهادة لحية من أحدي مستشفيا -7

 اجلامعة . إدارةتعرض األوراق أوال على اإلدارة العامة للوافدين تعرفة  -8

وال يعتةةرب الطالةةب مقيةةدا إال بعةةد  اتوافقةةة النهائيةةة مةةن اجلامعةةة وسةةداد الرسةةوم    -9

 .اإلسرتليينباجلنية 

% و 75ضةةور البئحةةة الداخليةةة مةةن اسةةتيفاع نسةةبة اا أن يلتةةتم الطالةةب بشةةروط   -10

 والقواعد اتعمول بها وان يقيم داخل الببد ن ع اتدة على األقل .

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 الرسوم اتقررة للطب  الوافدين:

 رسم قيد ألول مرة باجلنية األسرتليين  -1

 د توراةا –ماجستد  –ا  قدبلوم 1700ق -

 رسوم دراسية سنوية باجلنية اإلسرتليين   -2

 ا ترحلة الدبلوم1300ق -
 ا ترحلة اتاجستد1500ق -
 ا ترحلة الد تورة2500ق  -

 تعليمات عامة :

  تابة البيانات خبط واض  بها عنوان الطالب اتمكن اتراسلة علية . -

يةة اسةم الطالةب و عنةوان الطالةب و اتةمةل و       ترتيب األوراق يف مظروف  ويكتب عل -

 نوع الدبلوم و التخ ص .

 تسليم  األوراق باليد. -

 ال يسم  باسرتداد الرسوم بعد تقديم األوراق . -

 ال يسم  بتحويل أي نالب  بعد تقديم األوراق. -
 ال يعترب  الطالب مقيدا إال بعد موافقة اجلامعة نهائيا على قبولة -



دليل الدراسات العليا

 

 

ثناع فرتة االمتحان وتقبةل  االعتذار  عن دخول االمتحان تكون قبل االمتحان بأسبوع وأ -

 األعذار الطبية والقهرية .

مرفقةا بةة الشةهادة اترضةية الدالةة      أ.د / عميد الكلية الطالب بطلب باسم السيد يتقدم  -

على لل  أو  أثبات جتنيد ويعرض العذر اترضى علةى اتراقبةة الطبيةة أوال ثةم  لة       

 الكلية  شرط لقبول العذر .

  ملحوظة :

 ل عذار اترضية اتقدمة عن اتواد احملروم فيها الطالب .لن  يلتفت 

 أحكام عامة :

 2335ا وتطبيقةةا للقةةرار الةةوزاري رقةةم   34و  28و  24بنةةاعا علةةى تعةةديل ن ةةوم اتةةواد ق   -

مقةةرر  مةةن اتقةةررات الدراسةةية فرلةةة  ميةةن  الراسةةبون يف اى "م 2004/  11/ 23بتةةاري  

 ."واحدة إلعادة الدراسة و االمتحان يف اتقررات اليت رسب فيها  يف العام التالي 

يلغى قيد الطالب لدرجة اتاجستد أو د تورا  الفلسفة إلا انقضت مخة  سةنوات علةى     -

حيددما بنةاع  تسييلة للدرجة إال  إلا  رأى  ل  الكلية اإلبقاع على التسييل تدة أخرى 

 على تقرير األستال اتشرف .



دليل الدراسات العليا

 

 

 أهداف قواعد طباعة وإخراج الرسائل العلمية :

 ضمان سهولة القراعة واإلنبع للباحثني . -1

ضةةمان إتبةةاع القواعةةد العلميةةة فةةى منهييةةة تنظةةيم الرسةةوم واألشةةكال واتراجةة     -2

 واتقدمات والنتائا.

وإعةادة   يةةثر علةى  توامةا    إمكانية ت وير الرسائل وحفظها إلكرتونيةا بشةكل ال   -3

 إخراجها .

 ضمان جودة الطباعة والتيليد . -4

 تقليل اتساحات التختينية وتكلفة الطباعة والتيليد . -5

إنشةةاع مويةةة  طيةةة للرسةةائل العلميةةة فةةى جامعةةة ننطةةا وتسةةهيل تبادهلةةا مةة        -6

 اجلامعات األخرى .

 القواعد العامة للطباعة واإلخراج:

سةةم للكتابةةة فةةى  20للكتةةا  بطةةول  تطبةة  الرسةةالة علةةى لةةفحات القطةة  العةةادى  (1)

ويكةون اهلةام  األبةيض فةى جهةة الكعةب قبةل التيليةد          وسةم   14ال فحة وعةرض  

جةرام نباعةة بةالليتر     80سم قميني عربى و ويسار إ ليةتىا علةى ورق أبةيض    3,5

 للنسخة الورقية وتقدم على اسطوانة للنسخة اإللكرتونية .

وعناوين 13اجلانبية حيم قأسودا  العناوينو 12تطب  ن وم الرسالة خبط حيم  (2)

 قأسودا . 15األبوا  والف ول 

للرسةائل باللغةة اإل ليتيةة و وخةط        Times New Romanيستخدم خةط    (3)

Arabic Transparent    ويةةتم الطباعةةة علةةى  وللرسةةائل باللغةةة العربيةةة

 لفحتى الورقة قوجة وظهرا.

 يكتب عنوان الف ل فى ورقة مستقلة . (4)

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 سالة  األتى :يتم ترتيب الر (5)

 .الرتويسة واتقدمة 

 .مشكلة البحث والدراسات السابقة 

 .الف ول واألبوا  

 .اتراج  

 .اتبحم 

لةون أسةود لرسةائل     (Hard cover )يتم جتليد الرسالة بغةبف لةلب ملفةوف     (6)

 اتاجستد وبنى لرسائل الد تورا  ومكتو  على الغبف باللون الذمبى مايلى :

 .14القسم العلمى أعلى اليمني خبط حيم اسم اجلامعة والكلية و 

 .24عنوان الرسالة فى الوسط خبط حيم  

 . الدرجة اتقدمة الرسالة اا ول عليها 

 .اسم الباحث و أمساع اتشرفني 

 .سنة تقديم الرسالة 

ويكتب على الكعب : اسم الكلية وأسم الباحث باخت ار وعنوان الرسةالة   

 وسنة تقدميها.

 جيب أن يتم إخراج الرسالة فى شكلها النهائى بالرتتيب التاىل : (7)

ال فحة األوىل حتتوى على أسم اجلامعة والكلية والقسم العلمةى وعنةوان    

 الرسةةالة واسةةم الباحةةث والدرجةةة العلميةةة اتتقةةدم هلةةا واسةةم اتشةةرف        

 أو اتشرفني وسنة تقديم الرسالة

 . (Abstract)ال فحة الثانية ملخص الرسالة   

 من ال فحة الثالثة االستهبك واإلمداع والشكر. 

 ال فحة الرابعةققائمة  تويات البحثا. 

 قائمة األشكال . 

 قائمة اجلداول . 



دليل الدراسات العليا

 

 

 األجبدية . مذا اجلتع ترقم لفحاتة بااروفملحوظة :  

تقسةةم الرسةةالة إىل ف ةةول أو أبةةوا  نبقةةا للمةةنها العلمةةى خي ةةص األول لطبيعةةة    (8)

والدراسةةات السةةابقة واتنهييةةة اتسةةتخدمة فةةى الدراسةةة و  اتشةةكلة وأمةةداف البحةةث

 وخي ص األخد للنتائا والتوليات ويبدأ الرتقيم من الف ل األول .

سةم ويتكةون رقةم الشةكل مةن       1يتم ترقيم وتسمية األشكال أسفل الشةكل تسةافة    (9)

ا أى 2-6رقم الف ل ورقم الشكل داخل الف ةل بينهمةا شةرنة . مةثب شةكل رقةم ق      

السةادس فةى الف ةل الثةانى . أمةا اجلةداول فيةتم تسةميتها وترقيمهةا أعلةى           الشةكل  

 سم ويتب  فى ترقيمها وتسميتها نف  اتنها السابم . 1اجلدول تقدار 

 ترقم ال فحات فى الوسط أعلى ال فحة . (11)

ترقم العناوين اجلانبية سد أق ى ثبث مستويات فقط . تعنى استخدام العنوان  (11)

فقط وأى عناوين فرعية داخليةة يسةتخدم هلةا تةرقيم      1/1/1ثم   1/1ثم   1الفرعى 

 يستخدم فى اتستوى األول للرتقيم أقواس. وال وبااروف 

فى حالة الرسوم واألشكال واخلرائط وال ور التى تستغرق لفحات  بدة اايم  (12)

فييب وضةعها فةى ملحةم يةتم فيةة نةى مةذ  ال ةفحات حتةى تةتبئم مة  حيةم             

 الرسالة .

  



دليل الدراسات العليا

 

 

م 2016/ 31/1واتمتةدة حتةةى   2016/ 30/1وافةم  لة  اجلامعةةة جبلسةتة اتنعقةةدة يف    

على اعتماد تفعيل وتغيد مسمى اجمللة العلمية لعلةوم الرتبيةة الرياضةية اىل اجمللةة العلميةة      

يل  ل  ادارة اجمللة وتشةكيل جهةاز ادارى للميلةة    للعلوم الرياضية والرتبوية و واعادة تشك

تتابعة شئون البحوث والطباعة واااسةب األىل والنةواحي اتاليةة واعتمةاد البئحةة اجلديةدة       

 .للميلة

 ا1مادة ق

 كمةة تسةمى    إقليميةة  ت در  لية الرتبية الرياضية جامعة ننطةا  لةة علميةة   

 .يةاوالرتبوعلوم الرياضية لاجمللة العلمية لق

 ا2مادة ق

 تهدف اجمللة اىل :

  العلميتشيي  وتنشيط حر ة البحث  يفاتشار ة. 
 االت علوم الرتبية الرياضية يفجديدة على الساحة العلمية  حتقيم إضافة . 
  علةى اتسةتوى    يف علةوم الرتبيةة الرياضةية   نشر وتعتيت الدراسات واألساث العلمية

 احمللى واإلقليمي والدولي .
          االرتقاع باتستوى العلمةي ل سةاث يف  ةال علةوم الرتبيةة الرياضةية سيةث تبئةم

 سوق العمل اإلقليمي.
 ا3دة قما

  مبةةدئيا اتةةيبديسةةنوية ب ةةفة دوريةةة مرتةةان خةةبل العةةام   اجمللةةة ن ةةعت ةةدر 

 .وجيوز زيادة إلدار اإلعداد توافقة  ل  إدارة اجمللة ديسمربا يونيووق 
  االت علوم الرتبية الرياضيةختتص اجمللة بنشر األساث واتقاالت العلمية يف  . 
 ورقيةا والكرتونيةا علةى موقة  اجمللةة       اإل ليتيةة نشر البحةوث باللغةة العربيةة أو    ت

 .للكلية بالبوابة االلكرتونية
       و علةى أن يةتم نقةل     أن تكون الدراسات ألةلية ومل يسةبم نشةرما أو قبوهلةا للنشةر

 حقوق اتلكية الفكرية اىل الناشر بعد قبول البحث .
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   فيهةا أعضةاع ميئةة     يف اجمللة باألساث واتقاالت اليت جيريها أو يشرتك بالنشريسم

 التةةدري  أو البةةاحثني يف اجلامعةةات واتعامةةد وميئةةات البحةةث العلمةةي يف م ةةر       

 أو خارجها.

    تنشر األساث حسب أسبقية ورودما بعد حتكيمها وأعدادما يف شكلها النهةائي وفةم

 .اجمللةشروط النشر والقواعد اليت تقررما 
 وال تعبةر بالضرورة عةن رأي   ابهاالبحوث اتنشورة يف مذ  اجمللة تعّبر عن آراع ألح

 .اجمللة أو اجلامعة
 ا4مادة ق

يشةكل  لة  إدارة اجمللةة بقةرار مةن  لة  الكليةة ويكةون التشةكيل علةى النحةةو           

 :التالي

 قرئي   ل  اإلدارةا.  ا.د/ عميد الكلية                                     -

 قرئي  حترير اجمللةا .ا.د/ و يل الكلية للدراسات العليا والبحوث    -
 عضو ميئة تدري  من اتتميت فى النشر العلمي قنائب رئي  حترير اجمللةا. -
 عضو ميئة تدري  يتم اختيار  دوريا        ق مدير حترير اجمللةا. -
 قأعضاع  ل  إدارة اجمللةا.  السادة رؤساع األقسام العلمية                        -
ارة مةن اخلةارج بعةد موافقةة  لة  تةدة ثةبث        جيوز ضةم أعضةاع جمللة  اإلد    -

 سنوات.

 ا5مادة ق

 اخت الات  ل  إدارة اجمللة :

 وض  القواعد اتنظمة ألعمال اجمللة . -
 بداية  ل عام ولل  وفقًا لسعر التكلفة .  يفحتديد سعر بي  أعداد اجمللة  -
 بداية  ل عام . حتديد األسعار اخلالة بالنشر باجمللة وفقًا لسعر التكلفة فى -
 حيدد  ل  اإلدارة سعر النس  اإلضافية من اجمللة أو اتستلة . -
 حتديد عدد النس  اليت تطب  واليت تعطى  هدايا للهيئات واألفراد. -
 اعداد ااسا  اخلتامي للميلة قبل عرضة على اجلهات اتخت ة . -
ئةي   لة    اقرتار تشكيل ميئة اتكتةب التنفيةذي لتحريةر اجمللةة واتكةون مةن ر       -

 اإلدارة ورئي  التحرير ونائب رئي  التحرير ومدير التحرير .
 اقرتار تشكيل ميئة التحرير اخلالة باجمللة وقوائم اتراجعني بها . -
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تشكيل الفريم التنفيذي للميلة و ذل  سةكرتارية اجمللةة تتابعةة شةئون البحةوث       -

 والطباعة واااسب األىل والنواحي اتالية إللدار اجمللة.

 ا6مادة ق

يقوم رئي  حترير اجمللة بتلقي األساث من الباحثني ومتابعة حتكيمهةا وعرضةها   

علةةى نائةةب رئةةي  التحريةةر الةةذى يقةةوم بةةدور  تراجعتهةةا وعرضةةها علةةى ميئةةة التحريةةر  

 ومراسلة الباحثني واحملكمني اني قبول البحث أو رفضة .

 ا7مادة ق

التنفيذي بإعداد وإخراج اجمللة بعةد   ستعانة بالفريماليقوم مدير حترير اجمللة با

 استكمال أساثها وإرساهلا اىل اتطبعة بعد إعدادما فنيًا .

 ا8مادة ق

تسةةتعني ميئةةة التحريةةر تةةراجعني متخ  ةةني لفحةةص البحةةوث وإقةةرار مةةدى    

 لبحيتها للنشر من داخل وخارج م ر . 

 ا9مادة ق

 االجتماع مرة على األقل يدعو رئي   ل  اإلدارة أو من ينو  عنة يف اجملل  إىل

 ل شهرين ويقوم سكرتد اجملل  بأعمال أمانة اجملل  وحترير  اضر جلساتة واثباتهةا يف  

سيل يوقعة م  رئي  اجملل  وتبلغ قرارات اجملل  اىل عميد الكلية قرئةي   لة  اإلدارة   

مل يعةرتض   التنفيذيةا خبل مثانية ايةام مةن تةاري  لةدورما العتمادمةا وتعتةرب نافةذة إلا       

 عليها خبل اسبوعني من تاري  ولوهلا مستوفا  اىل مكتبة.

 ا10مادة ق

يكون للميلة موازنة مالية خالة تتكون من ق مقابل النشر و التربعات أو اإلعبنات أو   -

 حم الرعاية اليت يقبلها  ل  الكلية بناعًا على اقرتار  ل  إدارة اجمللةا .

مستقل سسابات الدائنة بالكلية استكماال للحسا  السابم  تودع إيرادات اجمللة يف حسا  -

 القائم للميلة .

 ا11مادة ق

 اجمللة يفرسوم التحكيم والنشر 

 رسوم التحكيم باجمللة:   
للبةاحثني مةن داخةل     البحةث  مراجعةة رسةوم   م ةري ا جنيةة  300يتم حت يل مبلةغ ق  -

 مجهورية م ر العربية.

مراجعة البحث للباحثني من رسوم  اما يعادهلأو  أمريكيا دوالر 120يتم حت يل مبلغ ق -

 خارج مجهورية م ر العربية .
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 النشر باجمللة : رسوم

 م ةري جنيةة    ا600ومبلةغ ق  الفةردي للبحةث   م ةري ا جنيةة  400يتم حت يل مبلغ ق -

ا جنيةةة 20ا لةةفحة األوىل و يسةةدد مبلةةغ ق20مقابةةل النشةةر عةةن الةةة ق  اجلمةةاعيللبحةةث 

 للباحثني من داخل مجهورية م ر العربية. م ري عن  ل لفحة إضافية
 أمريكةةيا دوالر 300ومبلةةغ ق الفةةرديللبحةث   أمريكةةيا دوالر 200يةتم حت ةةيل مبلةةغ ق   -

ا لفحة األوىل و يسدد 20, ولل  عن الة ق ات ريأو ما يعادهلا باجلنية   اجلماعيللبحث 

للباحثني  عن  ل لفحة إضافية ات رييعادهلا باجلنية  أو ما أمريكيا دوالر 10مبلغ ق 

 .من خارج مجهورية م ر العربية
لةفحة بةاأللوان سةد     أيرسةوم إضةافية عةن     م ةري ا جنيةة  300يتم حت ةيل  مبلةغ ق   -

 أق ى لفحتني .
 مرجعةي التخ ص لعمل سةث   يفجيوز هليئة التحرير أن تدعو أحد األساتذة اتتميتين  -

 .العدد الواحد  يف اثنانيتم سداد رسوم عنة سد أق ى  للميلة وال
ا مستلة للبحةث  5حيم للباحث اا ول على نسخة واحدة من اجمللة باإلضافة اىل عدد ق -

 .اتنشور فقط 
 أسعار النسر والتحكيم  ل عامان  يفيقوم  ل  اإلدارة بإعادة النظر  -

 ا12مادة ق

 يراعى فى  تابة البحوث أن تأخذ الشكل العام وفقاً  للقواعد األتية :

ختض  عملية  تابة ونشر البحوث للتعليمات اليت حددما  تيب النشر ال ادر عن  

 American psychologicalمجعيةةةةة علةةةةم الةةةةنف  األمريكيةةةةة  

Association APA).) 
 ال فحة األوىل للبحث تشمل فقط على: 
o      عنةةوان البحةةثو ويكتةةب أسةةفل العنةةوان اسةةم الباحةةث أو البةةاحثون واتسةةمى

 .الوظيفي والتخ ص واجلامعة والكلية 
o  حترر البحوث اتقدمة للميلة العلمية باللغة العربية أو اللغة اإل ليتية وتبدأ

لخص البحث باللغة العربيةة ويشةمل علةي مةا يلةي بةدون عنةاوين جانبيةة         ت

ة ومدفةةةو عينةةة البحةةث وولةةفهاو أدوات القيةةاس    قمقدمةةة البحةةث وأمميتةة  

وحتديةةدماو أمةةم النتةةائا ومناقشةةتهاو و ةةذل  أمةةم التولةةيات أو التطبيقةةات  

يف حةدود   اتلخةص لكلمةات    األق ةى ولل  بطريقة واضحة والت رةو وااةد  

 .نهاية البحث يفبنف  لغة البحث وملخص عك  اللغة اتكتو  بها   لمة 200
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ث أن تأخذ الشكل العام والذي مير باخلطوات التاليةة ب ةفة عامةة    يراعى يف  تابة البح 

 العناوين التالية :  باستخدامووفقا لطبيعة البحث و ولل  

o  مقدمةةةة : تضةةةمن عةةةرض مشةةةكلة البحةةةث ومةةةدفها وفروعهةةةا قإن وجةةةدتاو

 ومراجعة الت رة ألمم الدراسات الوثيقة االرتباط توضوع البحث.
o عية التالية :اتنها : ويضم العناوين الفر 

        تمةة  وعينةةة البحةةث : ولةةفها وحتديةةدما ونريقةةة اختيارمةةا 

باإلضافة إلي أية متغدات أخري يراما الباحث مامة وب فة خالةة  

 قد ترتبط تناقشة النتائا. اليتتل  اتتغدات 
    أدوات القياس : ولفها وحتديدما وحدودما ومراجعها و وفةى حالةة

 جانبية لكل اداة من مذ  االدوات.تعددما يتم وض  عناوين فرعية 
   قةام بهةا الباحةث قأو اتسةاعدينا      الةيت اإلجراعات : ولع االجةراعات

 لدراسة مشكلة البحث ب ورة واضحة و دد .
o   النتائا : يتم عرض أمم نتائا البحث م  االستعانة باجلداول واألشكال و  مةا

ائا النتةةةعةةةرض ميكةةةن  ةةةذل  مناقشةةةة النتةةةائا وعندئةةةذ يكةةةون العنةةةوان   

 ومناقشتها.
o      االستخبلات والتوليات : يتم تقديم أمةم االستخبلةات والتولةيات الةيت

 أسفر عنها البحث واتستمدة أساسا من النتائا اهلامة اتباشرة للبحث.
o :  اتراج 

   الكتا 

 اسم اتةّلع قBold: سنة النشرو عنوان الكتا و الّطبعة بعةد األوىل   ا

 إن وجدتو دار النشرو مكان النشرو أرقام الّ فحات اتستخدمة. 

  الكتا  اترتجم 
 اسةةم اترتجةةم قBold ا : سةةنة النشةةرو عنةةوان الكتةةا و اسةةم لةةاحب

سةةنة النشةةر  –مكةةان النشةةر اجلديةد   –دار النشةةر اجلديةدة   -الكتةا   

 ات اتستخدمة. أرقام الّ فح -اجلديدة 

 اجملبت 
 اسم اتةلع قBold      ا : سنة اإللةدارو عنةوان اتقالةة أو البحةثو اسةم

 اجمللةو عدد اجمللةو جهة النشرو مكان النشرو ال فحات اتستخدمة. 

 رسائل العلمية ال 
 اسةةم لةةاحب الرسةةالة قBold ا سةةنة النشةةرو عنةةوان الرسةةالةو اسةةم

 الرسالةو الكليةو اجلامعة.
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 ات الدوليةشبكة اتعلوم 
     اسةةم شةةهرة اتفةلاةةعو األمسةةاع األوىل قيتبةة  للةة  االسةةم األخةةد ثةةم األول

و مكةان  )اإلنرتنةت (ا عنةوان لةفحة الويةب   -إن وجةدت   -تةلفني آخةرين  

النشرو الناشرو تاري  النشرو تاري  التحديث/التعةديلو تةاري  التوثيةمو    

 ..(URL) أو عنوان لفحة الويب  متار منو أدِخل الرابط

o   توضةة  اجلةةداول يف مةةث البحةةث وال ترسةةل  ملفةةات منف ةةلةو ويشةةار إليهةةا يف

موض  االستدالل بها أو أقر  موق  هلةا يف البحةث وتكتةب العنةاوين الولةفية      

 اتناسبة لل فوف واألعمدة.
o      جيب ترقيم األشكال وال ور والرسوم بالرتتيبو م   تابةة عنةوان لكةل منهةاو

الل بها من البحثو  ما جيب أن توض  يف مكانهةا  واإلشارة إليها يف موض  االستد

 تث البحث وال ترسل  ملفات منف لة.  
 ا13مادة ق

يقةدم  ترسل البحوث أو الدراسات باسم السيد األستال الد تور / رئي  حترير اجمللةة و و  -

ا 12نبقا لشةروط النشةر فةى اتةادة ق     لورا  3الباحث ألل البحث  امًب باترفقات من ق

ا Simplified Arabicا بنوع خط قMicrosoft wordعلى برناما قمكتوبة 

سةم مةن مجية      3ا على وجة واحدو وتةرتك مسةافات   A4ا على ورق مقاس ق14سيم ق

ال فحة  مةا جيةب أال تتيةد عةدد      يفسطر  24جوانب الورقة وأال يتيد عدد األسطر عن 

حيتةوي   (CD)تقةديم  لفحة عند النشر يف اجمللةو باإلضافة إىل  20لفحات البحث عن 

 البحث النهائي للنشر.
جهةة داخةل    أي يفي احب البحث إقرار من الباحث بأن البحث اتقدم مل ينشر من قبل  -

 أو خارج الببد.
يتم إعداد  ولج تعرفة ميئة حترير اجمللة لنقل حقةوق اتلكيةة الفكريةة مةن اتةلةع       -

 . قعيالواحالة قبول نشر البحث وإمضاع الباحثني  يفللناشر 
 يتم إرسال البحث للمراجعة لثبثة مراجعني من ثبثة جامعات أو معامد التلفة . -
 النمولج اتعد من ميئة التحريةر رأية يف مدى لبحية البحث للنشر يف ب اتراج يبدى  -

 .البحث اليةيوما من تاري  إرسال  15مدعمًا باتربراتو خبل ق
 ا14مادة ق

 مكافةةةأة للهيئةةةة اإلداريةةةة والعةةةاملني باجمللةةةة  يقةةةرتر جمللةةة  إدارة اجمللةةةة مةةةن   

 ولسكرتارية التحرير وهليئة حترير اجمللة والذين يساممون جبهود خالة فى إلدارما.
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 ا15مادة ق

شأنة نص خام  يفتطبم أحكام القوانني واللوائ  اتالية العامة ولل  فيما مل يرد 

والئحتةةةة التنفيذيةةةة أو قةةةانون  49/1972مةةةذ  البئحةةةة أو قةةةانون تنظةةةيم اجلامعةةةات رقةةةم 

 م .20/1936اتطبوعات رقم 

 ا16مادة ق

 يتم العمل بهذ  البئحة اعتبارا من تاري  اعتمادما من  ل  اجلامعة .

  تشكيل  ل  إدارة اجمللة

 قرئي   ل  اإلدارةا.                            يالوسيم يا.د/ عتة شوق  -

 قرئي  حترير اجمللةا .  ا.د/ مسعود  مال غرابة                             -
 قنائب رئي  حترير اجمللةا.                      البديويا.د/ إيها   مد فوزى  -
 اجمللةا.ق مدير حترير                  يا.د/ عمرو م طفى  امل الشتيح -
 قأعضاع  ل  إدارة اجمللةا. السادة رؤساع األقسام العلمية                         -

 اجلهاز اإلداري للميلة  

 .اتالية إلخراج اجمللة والنواحيتتابعة شئون البحوث والطباعة واااسب األىل 

 .سكرتارية اجمللة -
 .فريم تنفيذي للميلة -
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تقوم الكليةة بةدور فعةال يف تطةوير وتنميةة العمليةة التعليميةة داخةل الكليةة عةن           

 ة الداخلية لطلبة الدراسات العليا والبحوث و ذل  ألعضاع ميئة التدري  .نريم االستعار

 وتقوم املكتبة بتقديم املساعدات التالية:

 استعارة داخلية :  -

يتم استعارة الكتب واتراج  داخل لالة اتكتبة للدراسةة والبحةث وتسةليمها قبةل     

 اخلروج من ال الة .

 استعارة خارجية : -

 ميئة التدري  والدراسات العليا بعد سداد رسوم الكلية .ومى خالة بأعضاع 

 خدمات املكتبة الرقمية : 

ات العليةةا وأعضةةاع ميئةةة  سةةتقةةوم اتكتبةةة بتةةوفد تسةةييل الةةدخول لطةةب  الدرا  

 التدري  ومعاونيهم لدخول على خدمات اتكتبة الرقمية للميلي األعلى لليامعات

 التصوير : -

 والكتب اليت ال تعار خارج اتكتبة . ومو عبارة عن ت وير اتراج 

 : اآللياتكتبة والطباعة على اااسب  -

 ويتم لل  نبقا لبئحة اتعمول بها يف مذا اخل وم .



دليل الدراسات العليا

 

 

جلمي  نب  الكلية والدراسةات العليةا    تكنولوجيا اتعلوماتخدمات تقوم بتقديم 

واجملتمةة  اتةدني والقطةاع اخلةةام باسةتخدام تقنيةات اتعلومةةات     ومعةاونيهم  وأعضةاع ميئةة   

واالت ةاالت لرفة  القةدرة التعليميةة والبحثيةة واإلداريةة تنظومةة التعلةيم العةالي والبحةث           

الكلية ولل  من خبل موق  البوابة االلكرتونية للكلية باللغة العربية واال ليتيةة  بالعلمي 

 .عاتيةعلى شبكة اتعلومات ال

http://phy.tanta.edu.eg/ 

 امداف البوابة اإللكرتونية

  للكلية والنهوض بة اىل االفضل دائماومتيدد توفد موق  الكرتونى متطور. 
 . اتساممة فى رف  التقييم العاتى للكلية واجلامعة 

   الكليةإتاحة اخلدمات اإللكرتونية جلمي  نب . 
   نب  الدراسات العليا.إتاحة اخلدمات اإللكرتونية جلمي 
 . إتاحة اخلدمات اإللكرتونية جلمي  أعضاع ميئة التدري 
  .إتاحة اخلدمات اإللكرتونية للقطاع اخلام واجملتم  اتدني 
  تكامل البوابة اإللكرتونية م  تطبيقات: 

   اتكتبات الرقمية 
  التعلم اإللكرتوني 
 .التدريب على تكنولوجيا اتعلومات 
  اإلداريةنظم اتعلومات 

 أنشطة البوابة اإللكرتونية

 أنشطة عامة :

 الكلية واالقسام العلمية واالدارية. نشر أخبار أو إعبنات 

التعريع بكافة أنشطة واخبار ومشروعات واالتفاقيات اليت تنظمها الكلية  

 واالقسام العلمية واالدارية م  التلع اتةسسات اال ادميية وااكومية واخلالة.
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الربط والتكامل م  تطبيقات نظم اتعلومات اإلدارية واتكتبات الرقمية والتعلم  

 اإللكرتوني والتدريب على تكنولوجيا اتعلومات.

جتمي  وحترير وإضافة / حذف / تعديل البيانات اتطلو  توفرما بالبوابة  

 اإللكرتونية ب ورة دورية.

 ر الكلية بها.التكامل م  شبكات التوالل االجتماعي وربط اخبا 

 مرحلة البكالوريوس : لطب  ةبالنسب

 الكلية:تقدم البوابة اإللكرتونية جلامعة ننطا اخلدمات التالية لطب  

 :بعض النمالج- 

 تو يد اجلودة . استبيانات 

 اتختلفةتشعيب الطب  بني االقسام والتخ  ات  استمارات . 

 االلتحاق باتدن اجلامعية . استمارات 

 التحويل من وإىل الكليات .  استمارات 

  استمارات أنشطة رعاية الشبا 

 . الئحة الكليةعرض  

 عرض دليل الطب  . 

 عرض اجلداول الدراسية وجداول االمتحانات وأرقام اجللوس . 

 عرض نتائا الطب  . 

 .عرض اتقررات الدراسية التى   ت ميمها بواسطة مشروع التعليم االلكرتونى  

 عرض أخبار جلنة شئون التعليم والطب  . 

 لطب  مرحلة الدراسات العليا : ةبالنسب

  تقدم البوابة اإللكرتونية جلامعة ننطا اخلدمات التالية لطب  الدراسات العليا

  :بعض النمالج  

 تو يد اجلودة . استبيانات 

 تستويات الدراسات العليا  التسييل وملىع إستمارات اإللتحاق

 .قالدبلوم واتاجستد والد تورا ا

 العليا . الئحة الدراساتعرض  
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 .الدراسات العلياعرض دليل نب   

 عرض أخبار اتةمترات وورش العمل . 

 وأرقام اجللوس . االمتحاناتعرض اجلداول الدراسية وجداول  

 .عرض نتائا الطب  . 

 عرض أخبار جلنة الدراسات . 

  التدري  بالنسبة ألعضاع ميئة
 تقدم البوابة اإللكرتونية جلامعة ننطا اخلدمات التالية ألعضاع ميئة التدري 

 عرض أخبار اتةمترات العلمية وورش العمل . 

 عرض اتقررات اإللكرتونية التى   ت ميمها بواسطة التعليم اإللكرتونى . 

 عرض نتائا الطب  . 

 . االمتحاناتعرض اجلداول الدراسية وجداول  

 . عرض أخبار األقسام العلمية 

 عرض أخبار  ل  الكلية . 

 مستودع نشر البحوث العلمية . 

 اجمللة العلمية للكلية 

o الئحة النشر باجمللة 
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تضم معامل القياسات العلمية  موعة مةن أجهةتة القيةاس اتعمليةة  واال معمليةة      

تتعلةم   والةيت تشةتمل علةى العديةد مةن األدوات واألجهةتة لات التقنيةة عاليةة اجلةودة          واليت

 فسيولوجيا الرياضة ا. -علم النف   -علم اار ة  -اللياقة البدنية بالقياسات اترتبطة بة ق 

 الرؤية :

 والبحثةي  التعليمةي أن تكون معامل القياسات العلمية رائدة يف  ال خدمة اجلانب 

 واجملتم  بالتطبيم األمثل للقياسات من خبل أحدث أجهتة القياس ااديثة.

 الرسالة :
اتسةةاممة يف حتسةةني مسةةتوى القيةةاس اتناسةةب لطبيعةةة  ةةال الرتبيةةة البدنيةةة       

مةةن خةةبل إمةةدادمم باتعلومةةات التشخي ةةية   والرياضةةة للميتمعةةات الةةيت نقةةوم خبةةدمتها 

 .اتعملية عالية اجلودة

 :ونسعى إىل حتقيم مذ  الرسالة من خبل

 .تقديم خدمات معملية عالية اجلودة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا -
 .وض  احتياجات ورغبات الباحثني يف مقدمة أولوياتنا -
 .التأ يد على معاني االمتمامو واخلربة اتهنية -
 االجتهاد والسعي اجلاد للولول إىل دقة نتائا القياسات.  -
 .جبودة عالية االستيابة لرغبات اتستفيدين وسرعة تقديم اخلدمة -
ا تسا  وتطبيم ونشر اتعرفة اترتبطة باستخدام القياسات اتعملية قتكنولوجيةا   -

 القياسا فى  ال الرتبية البدنية والرياضة واجملتم  .

الشرا ات اتتبادلة التعاونية بني  ليات الرتبيةة الرياضةية واتعامةل    إنشاع وتوسي   -

 .اتناظرة
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 أمدف معامل القياسات:

توفد بيئية تعليمية وسثية متكن نب  البكالوريوس ونب  الدراسةات العليةا    -

 من تطوير قدراتهم ومهاراتهم .

وتقةنني االاةال   اجراع القياسات البدنية واجلسةمية والنفسةية والفسةيولوجية     -

 البدنية على اساس فسيولوجي للرياضيني وغد الرياضيني.
تةةوفد بيئةةة سثيةةة تسةةامم فةةى اجةةراع اتتيةةد مةةن الدراسةةات العلميةةة فةةى اجملةةال   -

 للممارسني وغد اتمارسني الرياضي

 .العلميخدمة اجملتم  تختلع فئاتة وتقديم التثقيع  -

لفهةم أفضةل لة داع     البةدني س اجلهةد  إجادة التعامةل مة  التقنيةات البزمةة لقيةا      -

 من جوانبة النفسية والفسيولوجية واار ية. الرياضيوالتدريب  البدني

 الفئات اتستهدفة :
 أعضاع ميئة التدري  . -

 نب  البكالوريوس ونب  الدراسات العليا . -

 نب  اتدارس بالقطاعات التعليمية اتختلفة . -

 باألندية الرياضية اتختلفة. الرياضيني -

 اتمارسني للنشاط البدنى من أجل ال حة. -

 الفئات لوي االحتياجات اخلالة. -

 ملحوظة : يتوفر بالكلية  موعة من أجهتة القياس البمعملية.



دليل الدراسات العليا

 

 

حيتوى اتعمل على أجهتة مسعية وب رية وأجهتة قياس فسيولوجي ويقوم اتعمل 

 التدري  والطلبة يف عمل األساث والقياسات البدنية . ئةتساعدة أعضاع مي

 يعمل املعمل بنظام االستعارة :

 استعارة داخلية للسادة أعضاع ميئة التدري  . 

ميئة التةدري  ونلبةة الدراسةات العليةا     استعارة خارجية للسادة أعضاع  

 األجر .وتكون األجهتة ب

 : اآلتيةتقدم وحدة االنرتنت اخلدمات 

 الربيد االليكرتوني . خدمة 

سةاعة ا و ق سةنوي    30االشرتاك يف خدمات  االنرتنت ق   ل ثبثة شةهور أو   

 ساعة  ا وق أو ساعات منف لة ا 120أو 

 نباعة األساث واألوراق العلمية من على االنرتنت . 

عمةةةل األسةةةاث العلميةةةة والرياضةةةية  اهلامةةةة ق حسةةةب االمتمةةةام ا علةةةى  

 االنرتنت .

اجلارية ق تنفرد وحةدة االنرتنةت بتقةديم مةذ  اخلدمةة       اإلحانةخدمة  

من السادة أعضاع ميئة التدري  والعةاملني والطةب     دينيللسادة اتستف

اتشرت ني بالوحدة ا ومى عمل سث دوري عةن موضةوع معةني وأخطةار     

ومةذا ينطبةم علةى     up-to-dateجديةد أوال بةأول   مةو   العميل  بكل ما

 اني .نوعية االشرتاك األول والث
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,  2007جامعةةة ننطةةا عةةام  –تأسسةةت وحةةدة ضةةمان اجلةةودة بكليةةة الرتبيةةة الرياضةةية  

جامعةة  –نظام داخلي لليودة داخل  لية الرتبية الرياضةية   واستكمااًل إلجراعات إنشاع

ننطا ووض  خطة اتشروع التنفيذي , تةا يتوافةم مة  إسةرتاتييية اجلامعةة يف  ةال       

ضةةمان اجلةةودة والتأميةةل لبعتمةةاد وتةةا يتوافةةم أيضةةًا مةة  رسةةالة الكليةةة وأمةةدافها        

تنعقةةةدة بتةةةاري  ا ا9االسةةةرتاتييية . ونبقةةةًا لقةةةرار  لةةة  الكليةةةة جبلسةةةتة رقةةةم ق 

م فقد   اعتماد الوحدة  كيان اداري خيةتص تتابعةة وتقةويم األداع داخةل     18/3/2007

 الكلية.

وتعمل الوحدة علي النهوض بالكلية لتلبية متطلبات ومعايد اجلودة بهدف  سب ثقة  

اجملتم  يف اخلرجيني من خبل عملية التطوير والتحسةني اتسةتمر للعمليةة التعليميةة     

 تعايد  ددة وواضحة. وفقًا

 رؤية الوحدة:

تطم  الوحةدة يف تطةوير أداع الكليةة تةا حيقةم معةايد اجلةودة اتةسسةية واأل ادمييةة           

بالتعليم اجلامعي مما جيعلها مةسسة متميتة يف العملية التعليميةة والبحثيةة وخدمةة    

 اجملتم  علي اتستويني احمللي واإلقليمي.

 رسالة الوحدة:

إلي نشر ثقافة اجلودة بني أعضاع ميئة التةدري  ومعةاونيهم والطةب     تسعي الوحدة  

والعاملني بالكلية ولل  توا بة التطورات العاتية لتلبية احتياجات سوق العمل  ليةا  

 واقليميا ووفقًا تعايد اجلودة.

 أهداف الوحدة:

 نشر ثقافة اجلودة ورف  الوعي بأممية اجلودة يف  تم  الكلية. 

حدة إىل وض  النظم واتعةايد الةيت تتفةم مة  أسةاليب التقةويم اتقرتحةة مةن         تهدف الو 

 . األداعمر ت ضمان اجلودة واالعتماد باجلامعة بهدف تقويم 

 تهدف الوحدة إلي التعاون م  األقسام العلمية بالكلية. 

 رف   فاعة أعضاع ميئة التدري  ومعاونيهم يف ضوع معايد اجلودة . 
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ة م  ميئات ومنظمات اجلةودة وال اعتمةاد علةي اتسةتوي االقليمةي      إقامة عبقة تبادلي 

 والدولي .

 تطوير نظم القيادة واإلدارة بالكلية . 

 إسرتاتيجية وحدة ضمان اجلودة :

 . األداعتسعي الوحدة إلي حتسني جودة مدخبت العملية التعليمية لرف  مستوي  

العاملني من ق أعضاع ميئةة    مجيحترم الوحدة إلي تنمية التفكد االسرتاتييي لدي  

 إدارينيا      –التدري  

سيةث تتماشةي مة      الرجاماتهدف الوحدة إلي تطوير أساليب العمل بالكلية لتحسني  

 منها وبالتالي حتقيم أمداف التنمية تفهومها الشامل . اتستفيدينرغبات 

تسعي الوحدة إلي بناع وتأميل اتوارد البشرية لتنميةة القةدرة التنافسةية للكليةة علةي       

 مستوي احمللي والقومي والعاتي .

 فلسفة النظام الداخلي لوحدة ضمان اجلودة علي اآلتي:

 نشر ثقافة اجلودة يف مجي  األقسام بالكلية. 

 . وجود نظام ات ال فعال ومناسب بني مجي  العاملني بالكلية 

 فت  قنوات ات ال بني الكلية واجملتم  اخلارجي . 

 تقديم اخلدمات يف الوقت اتناسب. 

 توفد اتوارد البشرية واتادية لتحقيم متطلبات اجلودة. 

 مهام وحدة ضمان اجلودة بالكلية:

وضة  رؤيةةة ورسةةالة الوحةةدة وأمةةدافها , وخطتهةةا االسةةرتاتييية وتوثيقهةةا مةةن  لةة    

 الكلية.

 التنظيمي واإلداري للوحدة وتوثيقة من  ل  الكلية .وض  اهليكل  

 وض  آليات إنشاع نظام جودة داخلي بالكلية ويشمل األ ادميية والغد أ ادميية . 
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والغةد أ ادمييةة مة      األ ادمييةة وض  آليات لتفعيل التقويم الداخلي بالكلية ل نشطة  

 لية .التنسيم م  األقسام اتختلفة وضرورة توثيقها تيل  الك

 دعم متابعة إدارة الكلية يف وض  رسالة الكلية ونشرما. 

توليع الرباما واتقةررات  –متابعة األنشطة األ ادميية بالكلية وتشمل قوض  اتعايد  

 الدراسيةا .

 متابعة ومراجعة التقارير السنوية للتقييم الذاتي للكلية. 

 متابعة نظم التقييم للطب  وتطويرما . 

 ة التدري  علي نرق التقييم اجلديدة.تدريب أعضاع ميئ 

 وض  آلية تتضمن مشار ة أوس  من نب  الكلية. 

 دعم ومتابعة إدارة الكلية واألقسام اتختلفة يف التحضد للتيارات اتيدانية. 

متابعة ترشي  اتقيم اخلةارجي للربنةاما الدراسةي حسةب اتعةايد اتعتمةدة ومراجعةة         

 اللوائ .

 الوحدة:إختصاصات جملس إدارة 

يتكون  ل  إدارة الوحدة من  موعة أساسية مةن القيةادات اتتمثلةة برئاسةة عميةد       

الكلية وو بع الكلية الثبث ومدير وحدة ضمان اجلودة ومم اتسئولني بالوحدة ,وأمم 

 ما تقوم بة مو :

 ختطيط وتنظيم وض  السياسات البزمة لنشاط ضمان اجلودة .  

وض  آليات لتفعيل التقويم الداخلي بالكلية ل نشطة األ ادمييةة والغةد أ ادمييةة مة       

 اتختلفة وضرورة توثيقها تيل  الكلية. األقسامالتنسيم م  

متابعة ترشي  اتقيم اخلارجي للربنةاما الدراسةي حسةب اتعةايد اتعتمةدة ومراجعةة         

 اللوائ .

 إختصاصات ومهام املدير التنفيذي :

 واإلرشاد علي العاملني بالوحدة واإلدارات التابعة لة. التوجية  

 حيضر اتدير التنفيذي  ل  الكلية ب فتة لعرض خطط العمل للوحدة  

تقديم تقارير دورية جملل  اإلدارة عن تطور العمل بالوحدة وفقًا للمهةام اتنونةة بةة      

 واتشا ل اليت تواجة قيامة تهامة.
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 ل  اإلدارة عن مدي حتقيم األعمال نبقًا للخطط اتوضوعة .تقديم تقارير دورية جمل 

اتدير التنفيذي للوحدة لة  افةة ال ةبحيات البزمةة لتسةيد العمةل يف ضةوع اللةوائ          

 والقوانني.

 العمل علي إجياد قنوات ات ال م  اهليئات القومية والدولية لتطوير األداع. 

ودة من خبل جلان خالة تضم  ةل  متابعة تنفيذ خطة اعمل داخل وحدة ضمان اجل 

 جلنة خنبة من أعضاع ميئة التدري .

 اخلطة التنفيذية لوحدة ضمان اجلودة:

تدخبت والرجةات العمليةة    األداعتقويم العملية التعليمية من خبل قياس مةشرات  

 التعليمية.

 ت ميم وإعداد النمالج لبستمارات أو االدوات البزمة للتقويم. 

 قويم  بني أعضاع ميئة التدري  واتعاونني والطب  واإلداريني .نشر ثقافة الت 

تبادل اآلراع واخلربات واألفكار اخلالة بتطوير العملية التعليمية م  الوحدة اتماثلة يف  

 الكليات واجلامعات ات رية والعربية .

يت إنشاع قاعةدة معلومةات وملفةات متكاملةة للةرباما الدراسةية واتقةررات الدراسةية الة          

 تقدمها الكلية.

 والرباما الدراسية اليت تقدمها الكلية . اإلمكانياتحتدد جوانب القوة والضعع يف  

متابعة تطوير الكليةة لربا هةا ولوائحهةا تةا يضةمن للخةريا مقةدرة تنافسةية عاليةة           

 تواجهة متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيًا .

 مية والدولية لتطوير األداع.العمل علي إجياد قنوات إت ال م  اهليئات القو 

ضةمان اجلةودة الداخليةة     آليةات إعداد ومتابعة الرباما التدريبية اليت تسهم يف تطبيم  

 والنمو اتهين ألعضاع ميئة التدري  واتعاونني .

 حتديد اآلليات ووض  السياسات واإلجراعات البزمة لتنفيذ إسرتاتييية تقويم األداع . 

بالكليةة مةن خةبل متابعةة إنشةاع قاعةدة بيانةات لنتةائا         تدعيم مر ت ضةمان اجلةودة    

 مرحلة البكالوريوس ودراسة مذ  النتائا لعمل التغذية الراجعة .

يتم تنفيذ خطة العمل داخل وحدة ضمان اجلودة مةن خةبل جلةان خالةة تضةم  ةل        

 جلنة خنبة من أعضاع ميئة التدري  .

 



دليل الدراسات العليا

 

 

 

 أ.د / عتة شوقى الوسيمى

 عميد الكلية

 

 أ.د / مسعود  مال غرابة

 و يل الكلية للدراسات العليا والبحوث

 

 أ.د/ مناع عفيفي  مد عفيفي

مدير وحدة اجلودة

 القديم لبحى امين/ د

 مدير الدراسات العليا

 /  مد عبد اتعطي إبراميمأ

 مدير مكتب و يل الكلية 

 للدراسات العليا والبحوث

 

 /أاد  مد غازي د
 مدير معامل القياسات 

 البوابة االلكرتونية


