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 الكلية : الرتبية الرياضية مدينة الساداتاجلامعة : 

 الربنامج مواصفات

 األساسية البيانات )أ(

 يف الرتبية الرياضية.دكتوراه الفلسفة   :  عنوان الربنامج  -1

 

  متعدد                            ثنائي                               فردى:   نوع الربنامـج  -2
   

 تتكون الكلية وفقا لالئحة الداخلية من األقسام التالية:القسم )أو األقسام( :  -3

 العمليةقسم طرق التدريس والتدريب والرتبية  -أ

 قسم املواد الصحية -ب

 قسم أصول الرتبية الرياضية والرتويح -ت

 قسم املنازالت والرياضات املائية -ث

 قسم األلعاب -ج

 قسم ألعاب القوى )مسابقات امليدان واملضمار( -ح

 قسم التمرينات واجلمباز -خ

 

 مصطفى سامى عمرية  أ.د /  : املنسق املساعد -4

 



  

 أ.د / حممد طلعت أبو املعاطياملنسق :  -5
 ناهد خريياملراجع اخلارجية ) واحد أو أكثر ( : أ.د /  -6
 م 2016/  9/  20تاريخ آخر اعتماد ملواصفات الربنامج :  -7
 

 المهنية البيانات )ب(

 الربنامج أهداف -1

 معلومات مهنية لشعبة التدريب : -أ

 أهداف شعبة التدريب بشكل عام -1
 البشتر  وبنتا   البطت،   لصتناعة  يف اجملتمت   املتميت   ودورهتا  الرياضتي  التتدريب  مهنتة  أهميتة  استتيعاب  1 -1

 .واألعراف االجتماعية وإرسا  التقاليد

 .الرياضي عملية التدريب إجرا ات تساند اليت العلمية النظريات و املعارف استخدام 2 -1

 ضتو   يف التدريبيتة   لالرتقا  بالعملية قيادتها على والقدرة التدريبية  البيئة إدارة كفا ات امتالك 3 -1

 .املؤسسة افأهد و رسالة

 .الفردية ملبدأ الفروق وفقا املتجانسة اجملموعات وتشكي، الرياضية  املواهب انتقا  4 -1

 .املنافسات الرياضية خالل البسيطة اخلططية املواقف وقرا ة التنبؤ 5 -1

 و التدريبيتة  العمليتة  وحتست  بيئتة   دعتم  يف والتقتويم  والقيتا   املعلومتات  تكنولوجيتا  استتخدام  6 -1

 .التنافسية

 .جيدة بصورة التخصصية الرياضة مهارات أدا  7 -1

 .التخصصية بالرياضة اخلاصة والقوان  والقواعد اللوائح استيعاب 8 -1

 (ILOsللربنامج ) املستهدفة التعليمية النتائج -2
 Knowledge and understanding (A( )U.K) والفهم املعرفة -أ

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

A1 بالتدريب الرياضي املرتبطة واإلنسانية األساسية العلوم ومعلومات معارف. 

A2 0النفسية( النواحي اخلططية النواحي حركية مهارات بدنية )قدرات التخصصية الرياضة حمتوى 

A3 التخصصية الرياضة يف الدورات التدريبية و الوحدات وتقويم إدارة تنفيذ، ،ختطيط ومبادئ أسس. 

A4 
 الرياضية جمال يف املنافسة على مستوى واألداء التعلم لتعزيز احلركة ومتابعة وتشخيص توصيف كيفية

 .التخصصية

A5 التخصصية جملال الرياضة الرياضية املواهب انتقاء لكيفية العلمية املعلومات و املعارف. 

A6 التخصصي الرياضي لألداء املختلفة التقويم و القياس أساليب. 

A7 الرياضية والتغذية الشفاء، استعادة ووسائل وطرق إسعافها، الرياضية، باإلصابات اخلاصة واملعلومات املعارف 



  
 .التخصصية

A8 
 ) سباحة محامات  تدريب صاالت  مالعب الرياضية األجهزة و األدوات(الرياضية اإلمكانات استخدام طرق

 .للرياضة التخصصية وفقا

A9 فيها املشاركة أساليب و الرياضية املسابقات تنظيم و إدارة قواعد. 

 Professional skills and practical (B) (S.P)والعملية  املهنية املهارات – ب

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

B1 جيدة بصورة التخصصية الرياضة مهارات أداء. 

B2 الرياضة التخصصية ملهارات املناسبة والتدريب التعليم طرق استخدام. 

B3 التخصصية الرياضة جمال يف التدريبية الربامج تنفيذ و ختطيط. 

B4 املتاحة اإلمكانات من واالستفادة التدريب وتكنولوجيا املساعدة، التدريبية الوسائل استخدام. 

B5 التدريبية العملية لتحسني مدخاًل بوصفه التقويم أساليب استخدام. 

B6  لالرتقاء بالرياضة التخصصية.إدارة البيئة التدريبية وقيادتها 

B7 .اكتشاف اإلصابات الرياضية يف جمال رياضة التخصص والتعامل معها 

B8 .استثارة أقصى طاقات الالعبني خالل اللقاءات التنافسية 

B9 .املشاركة الفعالة مع إدارة املؤسسة الرياضية يف التخطيط وصنع القرار 

 Mental skills (C( )SI.) الذهنية املهارات - ت

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

C1 الرياضي لبيئة التدريب والسالمة األمن عوامل وحتديد الرياضي السلوك حتليل. 

C2 التدريب وفرتات مراحل مع يتناسب الذي التقييم أسلوب اختيار. 

C3 املطروحة املشكالتحل  يف تساعد اليت البيانات جلمع املناسبة الطرق اختيار و البحث. 

C4 املنشودة األهداف لتقويم التنافسية للبيئة الرياضية املستويات حيلل. 

 General skills and transmitted (D) (S.T.G)واملنقولة  العامة املهارات - ث

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

D1 عائد وأفضل استفادة أقصى لتحقيق الوقت إدارة. 

D2 
 باجملال املرتبطة العمليات لتفعيل العمل اجلماعي على والقدرة الفعال، االتصال مهارات وسائل استخدام

 . الرياضي

D3 اآللي احلاسب البيانات باستخدام قواعد وحتليل وبناء جلمع واإلجراءات الطرق استخدام. 

D4 احلديثة والتكنولوجيااالتصال  وسائل باستخدام وعرضها املذكرات و التقارير كتابة. 

D5 األوسع الرتبوي اجملال يف و احمللية والقومية البدنية للرتبية املهنية التجمعات يف الفعالة املشاركة. 

D6 عامة بصفة ويف احلياة الرياضي اجملال يف الذاتي والتعلم املستمر التعلم ممارسة. 

D7 املنشودة األهداف لتحقيق األفراد قيادة. 

D8 احلاجة عند العمل بيئة لتفعيل األجنبية اللغات بإحدى اإلملام. 



  

 Knowledge and understanding (A( )U.K) والفهم املعرفة- أ

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

A10 التجاريني العارضني لدى و الربح تستهدف اليت ال الرياضية املؤسسات يف وظائفها و الرياضية اإلدارة مبادئ. 

A11 الرياضية والتعليمية املؤسسات يف الرياضي التخطيط مناذج أسس و قواعد. 

A12 
 – الرياضي اإلعالم – الرياضي الرياضة )التسويق صناعة عامل يف الرياضية لإلدارة احلديثة اجملاالت

 الرياضية( . الرعاية

A13 
 واألهلية احلكومية املؤسسات يف النشاط الرياضي إلدارة احلاكمة التشريعات و النظم و اللوائح و القواعد

 .التعليمية واملؤسسات

A14 البشرية تنمية املوارد من ميكنه مبا للرياضيني، واالجتماعية النفسية اجلوانب. 

 Professional skills and practical (B) (S.P)والعملية  املهنية املهارات – ب

 املستهدفـةالنتائـج التعليميـة  الرمـز

B10 قيادتها و ، الرياضية املمارسة بيئة إدارة. 

B11 
 واملهرجانات والبطوالت املسابقات إدارة وتنظيم واحتياجات متطلبات لتوفري املناسبة اإلجراءات اختاذ

 .الرياضية

B12 الرياضية املنظمات خمتلف يف األزمات مع التعامل. 

B13 الرياضية املؤسسات الدوري ألنشطة والقياس التقويم وقواعد خطط وضع يف املشاركة. 

B14 املنظمة خدمات من املستفيدين احتياجات الذي يشبع بالشكل الرياضي النشاط وخطط برامج متطلبات توفري. 

 Mental skills (C( )SI.) الذهنية املهارات - ت

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

C5 باإلدارة الرياضية املتصلة لألنشطة املناسبة القانونية اإلجراءات خيتار. 

C6 للمؤسسة العامة ضوء اإلسرتاتيجية يف الرياضية والربامج لألنشطة املناسبة اخلطة خيتار. 

C7 الرياضي يف اجملال العمل يتطلبها اليت اإلدارية املهنية الوظائف متطلبات حيدد. 

C8 املؤسسة االرتقاء بنشاط يف تسهم اليت الرياضي اإلعالم وسائل أنسب خيتار. 

 General skills and transmitted (D) (S.T.G)واملنقولة  العامة املهارات - ث

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

D9 عائد وأفضل استفادة أقصى لتحقيق الوقت إدارة. 

D10 
 باجملال املرتبطة العمليات لتفعيل العمل اجلماعي على والقدرة الفعال، االتصال مهارات وسائل استخدام

 . الرياضي

D11 اآللي احلاسب البيانات باستخدام قواعد وحتليل وبناء جلمع واإلجراءات الطرق استخدام. 

D12 احلديثة االتصال والتكنولوجيا وسائل باستخدام وعرضها املذكرات و التقارير كتابة. 

D13 األوسع الرتبوي اجملال يف و احمللية والقومية البدنية للرتبية املهنية التجمعات يف الفعالة املشاركة. 



  

D14 عامة بصفة ويف احلياة الرياضي اجملال يف الذاتي والتعلم املستمر التعلم ممارسة. 

D15 املنشودة األهداف لتحقيق األفراد قيادة. 

D16 احلاجة عند العمل بيئة لتفعيل األجنبية اللغات بإحدى اإلملام. 

 املعايري األكادميية -3
 املراجع اخلارجية للمعايري القومية أو العاملية –أ  - 3

 أواًل : املعايري القومية األكادميية القياسية خلريج الرتبية الرياضية:
 :على قادرا يكون أن جيب ختصص أي يف الدكتوراه برنامج خريج .1

 

 0العلمي البحث ومنهجيات أساسيات إتقان 1.1

 الرتبية الرياضية  جمال يف للمعارف اإلضافة علي املستمر العمل 2.1

 0العالقة ذات  اجملاالتو الرتبية الرياضية جمال يف للمعارف والناقد التحليلي املنهج تطبيق 3.1
 0بينها للعالقات البينية مطورا و مستنبطا العالقة ذات املعارف مع املتخصصة الرياضية املعارف دمج 4.1
 الرتبية الرياضية  جمال يف احلديثة النظريات و اجلارية باملشاكل عميقا وعيا إظهار 5.1

 0حللها مبتكرة حلوال إجياد والرتبية الرياضية  املشكالت اخلاصة  ب حتديد 6.1
 الرتبية الرياضية جمال يف املهنية املهارات من واسعا نطاقا إتقان7.1

 الرتبية الرياضيةيف  للمزاولة جديدة أساليب و أدوات و طرق تطوير حنو التوجه8.1

 يف الرتبية الرياضية ممارسته خيدم مبا املناسبة التكنولوجية الوسائل استخدام 9.1

 الرتبية الرياضية يف عمل فريق قيادة و بفاعلية التواصل 10.1

 يف جمال الرتبية الرياضية 0املتاحة املعلومات ظل يف القرار اختاذ 11.1

 0جديدة موارد إجياد على والعمل تنميتها و بكفاءة املتاحة املوارد توظيف 12.1
 0البيئة على احلفاظ و اجملتمع تنمية يف بدوره الوعي 13.1
 0املهنة قواعد و املصداقية و بالنزاهة االلتزام يعكس مبا التصرف 14.1
 0لآلخرين خرباته و علمه نقل و املستمرة الذاتية بالتنمية االلتزام 15.1
 

 املعرفة والفهم: .2

 :من بكل والدراية الفهم علي قادرا اخلريج يكون أن جيب الدكتوراه برنامج دراسة بانتهاء
 0ذات العالقة واجملاالتالرتبية الرياضية  جمال يف املعارف من واحلديث األساسيات و النظريات 1. 2
 0املختلفة أدواته و العلمي البحث أخالقيات و منهجيات و أساسيات 2. 2
 الرياضيةالرتبية  جمال يف املهنية للممارسة القانونية و األخالقية املبادئ 3. 2

 الرتبية الرياضية جمال يف املهنية املمارسة يف اجلودة وأساسيات مبادئ 4. 2

 0وصيانتها البيئة تنمية وطرق البيئة علىيف الرتبية الرياضية  املهنية ممارسته بآثار املتعلقة املعارف 5. 2
 

 املهارات العملية واملهنية:  .3

 :على قادرا اخلريج يكون أن جيب الدكتوراه برنامج دراسة بانتهاء
 الرتبية الرياضية جمال يف احلديثة و األساسية املهنية املهارات إتقان    1. 3

 الرتبية الرياضية اخلاصة ب0املهنية التقارير تقييم و كتابة    2. 3



  
 الرتبية الرياضية جمال يف القائمة األدوات و الطرق تطوير و تقييم    3. 3

 0اخلاصة الرتبية الرياضية  املهنية املمارسة خيدم مبا التكنولوجية الوسائل استخدام    4. 3
 0اآلخرين أداء وتنمية املهنية املمارسة لتطوير التخطيط    5. 3

 

 املهارات الذهنية: .4

 :على قادرا اخلريج يكون أن جيب الدكتوراه برنامج دراسة بانتهاء
 0منها االستنباط و عليها القياس و التخصص جمال يف املعلومات تقييم و حتليل 1. 4
 0املتاحة املعطيات علي استنادا املتخصصة املشاكل حل 2. 4
 يف جمال الرتبية الرياضية0املعارف إىل تضيف حبثية دراسات إجراء 3. 4

 يف الرتبية الرياضية0علمية أوراق صياغة 4. 4

 يف الرتبية الرياضية0املهنية املمارسات يف املخاطر تقييم 5. 4

 الرتبية الرياضية جمال يف األداء لتطوير التخطيط 6. 4

 0خمتلفة مهنية سياقات يف املهنية القرارات اختاذ 7. 4
 اخلاص مبجال الرتبية الرياضية0اإلبداع /االبتكار 8. 4

 0واألدلة الرباهني علي املبين والنقاش احلوار 9. 4
 

 املهارات العامة واملنقولة: .5

 :على قادرا اخلريج يكون أن جيب الدكتوراه برنامج دراسة بانتهاء
 0املختلفة بأنواعه الفعال التواصل 1. 5
 الرتبية الرياضية تطوير خيدم مبا املعلومات تكنولوجيا استخدام 2. 5

 يف جمال الرتبية الرياضية 0أداءهم وتقييم اآلخرين تعليم 3. 5

 0 يف جمال الرتبية الرياضية املستمر والتعلم الذاتي التقييم 4. 5
 يف الرتبية الرياضية0املعارف و املعلومات على للحصول املختلفة املصادر استخدام 5. 5

 يف جمال الرتبية الرياضية 0العمل فرق وقيادة فريق يف العمل 6. 5

 يف جمال الرتبية الرياضية 0الوقت إدارة علي والقدرة العلمية اللقاءات إدارة 7. 5

 

 0برنامج الكلية باملعايري األكادميية.  مقارنة  ب -3

 املراجع اخلارجية للمعايري )العالمات املرجعية( -4
 هيكل وحمتويات الربنامج   -5

  الربنامج:مدة  -أ
 سنوات. ال تقل عن ثالث

 
 



  

 هيكل الربنامج -ب
 شعبة التدريب 

 النسبة املئوية إمجالي تطبيقي نظري للمقررات االكادميياهليك، 

  14 تت 14 عدد الساعات يف األسبوع حماضرات                 -1ب

  14 تت 14 عدد الساعات يف األسبوع إجباري                    -2ب

 33 2 تت 2 ساعات الدراسة للعلوم األساسية                  عدد -3ب

 17 4 تت 4 عدد ساعات الدراسة للعلوم االجتماعية واإلنسانية    -4ب

 50 14 تت تت عدد ساعات الدراسة يف املقررات التخصصية        -5ب

  تت تت تت عدد ساعات الدراسة يف املقررات األخرى -6ب

  تت تت تت ساعات التدريب العملي وامليداني                 عدد -7ب

  تت تت تت مستويات الربنامج )بنظام الساعات املعتمدة( -8ب

 شعبة اإلدارة 

 النسبة املئوية إمجالي تطبيقي نظري للمقررات االكادميياهليك، 

  14 تت 14 عدد الساعات يف األسبوع حماضرات                 -1ب

  14 تت 14 عدد الساعات يف األسبوع إجباري                    -2ب

 33 2 تت 2 عدد ساعات الدراسة للعلوم األساسية                  -3ب

 17 4 تت 4 عدد ساعات الدراسة للعلوم االجتماعية واإلنسانية    -4ب

 50 14 تت تت عدد ساعات الدراسة يف املقررات التخصصية        -5ب

  تت تت تت عدد ساعات الدراسة يف املقررات األخرى -6ب

  تت تت تت عدد ساعات التدريب العملي وامليداني                 -7ب

  تت تت تت مستويات الربنامج )بنظام الساعات املعتمدة( -8ب

 
 الدراسي مقررات الربنامج -5

 دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الرياضية

 الكودىالرقم 
 للمقرر

 عنوان املقرر
 خمرجات التعلم املستهدفة من الربنامج )الرمز الرقمي( عدد الساعات أسبوعيًا

 K.U ( (I.S (P.S) (G.T.S)) ) تطبيقية نظرية

 C3 D3,11 ـــ ـــ تت 2 اإلحصاء 1

 A7,10 B4,12,14 C3,7 D4,5,12,13 تت 2 حلقة حبث يف البحوث العلمية 2

 A8,9,13 B3,11,12 C6 D1,5,9,13 تت 2 0الرتبية الرتوحييةفلسفة ومبادئ  3

 ـــ A3,6,12 B5,13 C2,3,4,5 تت 2 التقويم يف الرتبية الرياضية. 4



  

 A4.5,13 B2,7,11 C2,8 D6,14 تت 2 طبيعة وأسس املهارات احلركية. 5

 A1,411,14 B6,8 C1,5 D5,13 تت 2 فلسفة الرتبية الرياضية. 6

 تت 3 التخصصات"التدريب العملي". 7
A2,3,5,7,8,11, 

14,12, 

 

B1,2,3,4,10,11 

 
C1,4,5,7 D2,4,10,12 

 

 األلعاب  4/1
 تت

     تت

     تت التمرينات واجلمباز 4/2

     تت املنازالت 4/3

     تت 15 اإلمجـــــــالي

 
 متطلبات القبول يف الربنامج( 6

أن يكون حاصل على درجة املاجستري يف الرتبية الرياضية يف فرع التخصص من أحد كليات الرتبية الرياضـية   -أ -6
 باجلامعات املصرية أو على درجة علمية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معرتف به من اجلامعات .

 العلمي املنظم. أن جيتاز الطالب امتحانا تأهيليا بغرض الكشف عن قدراته على التفكري  -ب -6
يتقدم الطالب للكلية بطلب القيد ويعـرض علـى جملـس القسـم املخـتص إلبـداء الـرأي وعرضـه علـى جملـس            -ت -6

 0الكلية للبت فيه 
 .أن يتفرغ الطالب للدراسة يومني يف األسبوع على األقل بعد موافق اجلهة اليت يعمل بها -ث -6

 
 ( قواعد االستمرار واستكمال الربنامج7

 يشرتط يف الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية الرياضية :
أن يؤدى بنجاح االمتحـان يف املقـررات الدراسـية الـيت حيـددها جملـس الكليـة حبيـث ال تقـل عـدد السـاعات عـن               -أ -7

 ساعة.400

 %65لـى  وكـذل  حصـوله ع   %75يشرتط لنجاح الطالب أال تقل نسبة حضوره للمحاضرات والتمارين املقررة عن   -ب -7
 من النهاية العظمى جملموع الدرجات للمقرر الذي يؤدى االمتحان فيه.

 ومينح الراسبون يف أي مقررات املاجستري فرصة واحدة إلعادة االمتحان يف مجيع مقرراته.   -ت -7

أن يقوم الطالب ببحوث مبتكرة متثل أضافه علمية جديدة ملـده سـنتني علـى األقـل بعـد  اعتمـاد جملـس الكليـة           -ث -7
 ل موضوع البحث.تسجي

أن يقدم رسالة يضمنها نتائج حبوثه تناقشها وتقبلها جلنه احلكم اليت يشكلها جملـس الكليـة يشـكلها جملـس       -ج -7
الكلية بناء على اقرتاح جملـس القسـم جلنـة ثالثيـة ملناقشـة الطالـب عالنيـة واحلكـم علـى الرسـالة مـن احـد             

احدهما من خارج اجلامعة وجيوز أن تتم املناقشـة حضـور   املشرفني وعضوين من األساتذة أو األساتذة املساعدين 
األعضاء من داخل البالد فقط ،وإذا تصادف وكان احد األعضـاء خـارج الـبالد ويف هـذه احلالـة يكتفـي مـن العضـو         
املوجود خارج البالد بتقديم تقريـره الفـردي علـى أن يتلـى يف جلسـة املناقشـة بواسـطة نائـب عنـه ، وللجنـة أن           

 تقدم استيفاء بع  النقاط ، وهلا أن حتدد فرتة إضافية .تطلب من امل



  

 يلغى قيد طالب الدكتوراه يف احلاالت اآلتية :

إذا مل حيصل على الدرجة خالل مخس سنوات من تاريخ قيده إال إذا رأى جملس الكلية اإلبقـاء علـى التسـجيل فـرتة      -
 0القسم املختصأخرى حيددها بناء على اقرتاح مسبب من املشرف وموافقة جملس 

 0إذا رفضت جلنة احلكم الرسالة رفضا مطلقا وطلبت شطب قيده -
 0إذا تقدم الطالب بشطب قيده. -
 إذا قدم األستاذ املشرف تقريران متتاليني عن عدم صالحيته للبحث واعتمادها من جملس القسم.   -

 

 تقويم النتائج التعليمية املستهدفة للربنامج (8

 العينة األداة املقيم

 %50 استبيان الطالب  -1

 %25 مقابالت اخلرجيون  -2

 - مقابالت املستفيدون ) جهات التوظيف ( -3

 جارى التعاقد معه تقرير املراجعون اخلارجي  ) إذا كان ينطبق ( -4

 أوليا  األمور استبيان آخرون ) إن وجد ( -5

 

 م20/9/2016مت مناقشة التوصيف واعتماده مبجلس الكلية املنعقد بتاريخ

 


