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 الكلية : الرتبية الرياضية مدينة الساداتاجلامعة : 

 الربنامج مواصفات

 األساسية البيانات )أ(

 يف الرتبية الرياضية. الدبلوم  :  عنوان الربنامج  -1

 

  متعدد                              ثنائي                                 فردى:   نوع الربنامـج  -2
   

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

 قسم طرق التدريس والتدريب والرتبية العملية -أ

 املواد الصحيةقسم  -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 سامي عمرية  أ.د /  :املساعداملنسق  -4
 أ.د / حممد طلعت أبو املعاطي املنسق: -5

 ناهد خريي: أ.د /  أكثر(أو  )واحداملراجع اخلارجية  -6
 م 2016/  9/  20 الربنامج:تاريخ آخر اعتماد ملواصفات  -7

 

 المهنية البيانات )ب(

 الربنامج أهداف -1

 قادرًا على : الباحثيف نهاية الربنامج بنجاح يصبح 

 ) اإلدارية ـ التدريسية ـ التدريبية( ممارسته يف اكتسبها اليت رياضيةال املعارف تطبيق 1 -1
 هلا حلوال اقرتاح واخلاصة بالرتبية الرياضة  املشكالت حتديد 2 -1

 .الوسائل التكنولوجية املناسبة للمهارات الرياضية التخصصية إتقان 3 -1

 .خالل اهليكل التنظيمي للمؤسسة الرياضية  من العمل فرق قيادة و التواصل 4 -1

 .الرياضية املتوفرة املعلومات ضوء يف القرار اختاذ 5 -1

 .املادية والبشرية بكفاءة يف اجملال الرياضي املوارد توظيف 6 -1

 .الرياضية البيئة على احلفاظ و اجملتمع تنمية يف بدوره الوعي 7 -1

 واحملاسبة. املسائلة تقبل و رياضةال قواعد و املصداقية و بالنزاهة االلتزام يعكس مبا التصرف 8 -1

 املستمر. التعلم يف االخنراط و ذاته تنمية ضرورة إدراك 9 -1
 

 (ILOsللبرنامج ) المستهدفة التعليمية النتائج -2

 

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

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

A1 املهنية. العالقة مبمارسته ذات العلوم وكذا التعلم جمال يف املتخصصة واملعارف واألساسيات النظريات 

A2 بالرتبية الرياضية. جمال يف املهنية للممارسة القانونية و األخالقية املبادئ 

A3 جمال بالرتبية الرياضية. يف املهنية املمارسة يف اجلودة أساسيات و مبادئ 

A4 وصيانتها. البيئة علي احلفاظ علي العمل و البيئة على املهنية املمارسة تأثري 

 

 skills and practicalProfessional  (B( )P.S)والعملية  المهنية المهارات – ب

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

B1 جمال الرتبية الرياضية. يف املهنية املهارات تطبيق 

B2  املهنية. التقارير كتابة 



  

 Mental skills (C( )I.S) الذهنية المهارات - ت

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

C1 ألولوياتها. وفقا ترتيبها جمال الرتبية الرياضية و يف املشاكل حتليل و حتديد 

C2 الرتبية الرياضية. جمال يف املتخصصة املشاكل حل 

C3 بالرتبية الرياضية. العالقة ذات املواضيع و لألحباث التحليلية القراءة 

C4 املهنية. املمارسات يف املخاطر تقييم 

C5 املتاحة. املعلومات ضوء يف املهنية القرارات اختاذ 

 

 General skills and transmitted (D) (G.T.S)والمنقولة  العامة المهارات - ث

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

D1  املختلفة. بأنواعه الفعال التواصل 

D2  املهنية. املمارسة تطوير خيدم مبا املعلومات تكنولوجيا استخدام 

D3  الشخصية. التعليمية احتياجاته حتديد و الذاتي التقييم 

D4  املعارف. و املعلومات على للحصول املختلفة املصادر استخدام 

D5  الوقت. وإدارة فريق يف العمل 

D6  مألوفة. مهنية سياقات يف فريق قيادة 

D7  املستمر. و الذاتي التعلم 

 

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

 أواًل : املعايري القومية األكادميية القياسية خلريج الرتبية الرياضية:
 

 أهداف برنامج الدراسات العليا )الدبلوم(: .1
 يف نهاية الربنامج بنجاح يصبح الباحث قادرًا على :

 ) اإلدارية ـ التدريسية ـ التدريبية( ممارسته يف اكتسبها اليت الرياضية املعارف تطبيق 1.1
 هلا حلوال اقرتاح اخلاصة بالرتبية الرياضة و املشكالت حتديد 2.1

 الوسائل التكنولوجية املناسبة للمهارات الرياضية التخصصية. إتقان 3.1

 من خالل اهليكل التنظيمي للمؤسسة الرياضية . العمل فرق قيادة و التواصل 4.1

 الرياضية املتوفرة. املعلومات ضوء يف القرار اختاذ 5.1

 املادية والبشرية بكفاءة يف اجملال الرياضي. املوارد توظيف 6.1

 البيئة الرياضية. على احلفاظ و اجملتمع تنمية يف بدوره الوعي7.1

 واحملاسبة. املسائلة تقبل و الرياضة قواعد و املصداقية و بالنزاهة االلتزام يعكس مبا التصرف8.1

 .املستمر التعلم يف االخنراط و ذاته تنمية ضرورة إدراك 9.1



  
 

 

 املعرفة والفهم: .2

 :واستيعاب فهم على قادرا اخلريج يكون أن جيبدبلوم الرتبية الرياضية  برنامج دراسة بانتهاء
 0املهنية العالقة مبمارسته ذات العلوم وكذا التعلم جمال يف املتخصصة واملعارف واألساسيات النظريات 1. 2

 0بالرتبية الرياضية جمال يف املهنية للممارسة القانونية و األخالقية املبادئ 2. 2

 0جمال بالرتبية الرياضية يف املهنية املمارسة يف اجلودة أساسيات و مبادئ 3. 2

 0وصيانتها البيئة علي احلفاظ علي العمل و البيئة على املهنية ملمارسة تأثري 4. 2

 

 املهارات العملية واملهنية:  .3

 :على قادرا اخلريج يكون أن جيب العليا الدراسات دبلومه برنامج دراسة بانتهاء
 0الرتبية الرياضية جمال يف املهنية املهارات تطبيق    1. 3

 0املهنية التقارير كتابة    2. 3

 

 املهارات الذهنية: .4

 :على قادرا اخلريج يكون أن جيب العليا الدراسات دبلومه برنامج دراسة بانتهاء

 0ألولوياتها وفقا ترتيبها الرياضية وجمال الرتبية  يف املشاكل حتليل و حتديد 1. 4

 0الرتبية الرياضية جمال يف املتخصصة املشاكل حل 2. 4

 0بالرتبية الرياضية العالقة ذات املواضيع و لألحباث التحليلية القراءة 3. 4

 0املهنية املمارسات يف املخاطر تقييم 4. 4

 0املتاحة املعلومات ضوء يف املهنية القرارات اختاذ 5. 4

 

 لعامة:املهارات املنقولة وا .5

 :على قادرا اخلريج يكون أن جيب العليا الدراسات دبلومه برنامج دراسة بانتهاء
 0املختلفة بأنواعه الفعال التواصل 1. 5

 0املهنية املمارسة تطوير خيدم مبا املعلومات تكنولوجيا استخدام 2. 5

 0الشخصية التعليمية احتياجاته حتديد و الذاتي التقييم 3. 5

 0املعارف و املعلومات على للحصول املختلفة املصادر استخدام 4. 5

 0الوقت وإدارة فريق يف العمل 5. 5

 0مألوفة مهنية سياقات يف فريق قيادة 6. 5

 0املستمر و الذاتي التعلم 7. 5

 
 
 
 



  
 

 ب مقارنة برنامج الكلية باملعايري األكادميية. -3
 

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

 :  مدة الربنامج -أ

 سنة دراسية واحده فقط.

 

 هيكل الربنامج -ب

 النسبة املئوية إمجالي تطبيقي نظري اهليكل االكادميى للمقررات

  12 - 12 عدد الساعات يف األسبوع حماضرات                 -1ب

  12 - 12 عدد الساعات يف األسبوع إجباري                    -2ب

 17 2 - 2 ساعات الدراسة للعلوم األساسية                  عدد -3ب

 33 4 - 4 عدد ساعات الدراسة للعلوم االجتماعية واإلنسانية    -4ب

 50 6 - 6 عدد ساعات الدراسة يف املقررات التخصصية        -5ب

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

  - - - ساعات التدريب العملي وامليداني                 عدد -7ب

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

 
 الدراسي امجنمقررات الرب -5

 دبلوم الرتبية الرياضية -5-1

الرقم الكودي 
 للمقرر

 عنوان املقرر

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

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

 A1 B1,2 C1,2,3 D2,3,4,7 ــ 2 طرق التدريس والتدريب 1

 C2 D4 ـــ A4 ــ 2 املواد الصحية 2

       اجلانب النظري للتخصصات العملية 3

 A1 B2 C1,2,3 D1,4 ــ 3 رياضات املائية 3/1 

 A4 B2 C3 D4 ــ 2 الرتبية الرتوحيية 4

     ــ 9 اإلجمـــــــالي

 
 



  

 متطلبات القبول يف الربنامج (6
 

 أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس يف الرتبية الرياضية. -أ6
 0أن يقدم موافقة اجلهة اليت يعمل بها  -ب6
 0يكون قد مارس املهنة عامني على األقل أن -ج6
 0من دروس كل مقرر %75أن يتعهد باالنتظام يف الدراسة حبيث ال تقل نسبة حضوره عن  -د6

 

 ( قواعد االستمرار واستكمال الربنامج7
، وجمللـس الكليـة    %75يشرتط لدخول الطالب امتحان املقرر أن يكون مستوفيا نسبة حضور ال تقل عن  -أ– 7

على طلـب جمـالس األقسـام املختصـة أن يصـدر قـرارا حبرمـان الطالـب مـن التقـدم لالمتحـان يف             بناء
املقررات اليت مل يستوف فيها نسبة احلضور وفى هذه احلالة يعترب الطالب راسبا يف املقررات اليت حـرم  

 عذر . من التقدم لالمتحان فيها إال إذا قدم الطالب عذرا يقبله جملس الكلية فيعترب غائبا ب
 200مدة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف الرتبية الرياضية سنة دراسية واحدة ال تقـل فيهـا عـن    -ب-7

ساعة وحيدد جملس الكلية احملتوى العلمـي ملقـررات الدراسـة بنـاء علـى اقـرتاح        400ساعة وال تزيد عن 
 جمالس األقسام املختصة .

بحـوث بنـا علـى اقـرتاح جملـس الكليـة وجمـالس األقسـام املختصـة          حيدد جملس الدراسـات العليـا وال   -ج– 7
مواعيد االمتحانات ومينح الراسبون يف أي من مقررات الدبلوم فرصة واحدة إلعادة االمتحان يف مجيـع  

 املقررات
 

 

 تقويم النتائج التعليمية املستهدفة للربنامج (8
 

 العينة األداة املقيم

 %50 استبيان الطالب  -1

 %25 مقابالت اخلرجيون  -2

 - مقابالت املستفيديون ) جهات التوظيف ( -3

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

 أولياء األمور استبيان آخرون ) إن وجد ( -5

 

 0م20/9/2016مت مناقشة التوصيف واعتماده مبجلس الكلية املنعقد بتاريخ


