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 الكلية : الرتبية الرياضية مدينة الساداتاجلامعة : 

 الربنامج مواصفات

 األساسية البيانات )أ(

 يف الرتبية الرياضية. ماجستري :  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

 الصحيةقسم املواد  -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
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 مصطفى سامي عمرية  املنسق املساعد: أ.د /  -4
 أ.د / حممد طلعت أبو املعاطي املنسق: -5
 ناهد خرييأو أكثر ( : أ.د /  املراجع اخلارجية ) واحد -6
 م 2016/  9/  20تاريخ آخر اعتماد ملواصفات الربنامج :  -7

 

 المهنية البيانات )ب(

 الربنامج أهداف -1

 يف نهاية الربنامج بنجاح يصبح الباحث قادرًا على :

 .يف جمال التدريب الرياضي تطبيق أساسيات البحث العلمي بأدواته املختلفة 1 -1

وإرسـا    البشـر  وبنـا   البطـ،   لصـناعة  يف اجملتمـع  املتميـ   ودورهـا  الرياضـي  التـدريب  مهنة أهمية استيعاب 2 -1
 .واألعراف االجتماعية التقاليد

 .الرياضي التدريب ختصصات يف  العلمية والنظرياتالفهم التحليلي  استخدام 3 -1

 و رسالة ضو  يف التدريبية  لالرتقا  بالعملية قيادتها على والقدرة التدريبية  البيئة إدارة كفا ات امتالك 4 -1
 .الرياضية املؤسسة أهداف

 .وتنميتها ذاتيًا وأكادمييًا ومهنيًا الرياضية  املواهب انتقا  5 -1

 .املنافسات الرياضية التدريب و خالل وإختاذ القرار املواقف وقرا ة التنبؤ 6 -1

  علي قيادة الفرقوالقدرة  يف التواص، بفاعلية والتقويم والقياس املعلومات تكنولوجيا استخدام 7 -1

 .والعلوم املرتبطة بها جيدة بصورة التخصصية الرياضة هاراتامل إتقان 8 -1

 .والرياضات األخري التخصصية بالرياضة اخلاصة والقوانني والقواعد اللوائح استيعاب 9 -1

 

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

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـ 

A1 بالتدريب الرياضي املرتبطة واإلنسانية األساسية العلوم معلومات و معارف. 

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

A3 التخصصية الرياضة يف الدورات التدريبية و الوحدات تقويم و إدارة تنفيذ  ختطيط  مبادئ و أسس. 

A4 
 الرياضية جمال يف املنافسة على مستوى واألدا  التعلم لتع ي  احلركة ومتابعة وتشخيص توصيف كيفية

 .التخصصية

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

A6 التخصصي الرياضي لألدا  املختلفة التقويم و القياس أساليب. 
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A7 
 والتغذية الشفا   استعادة ووسائ، وطرق إسعافها  الرياضية  باإلصابات اخلاصة واملعلومات املعارف

 .التخصصية الرياضية

A8 
 ) سباحة محامات  تدريب صاالت  مالعب الرياضية األجه ة 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( )I.S)والعملية  المهنية المهارات – ب

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـ 

B1  جيدة بصورة التخصصية الرياضة مهارات أدا. 

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 الوسائ، استخدام. 

B5 التدريبية العملية لتحسني مدخاًل بوصفه التقويم أساليب استخدام. 

B6 .إدارة البيئة التدريبية وقيادتها لالرتقا  بالرياضة التخصصية 

B7 .اكتشاف اإلصابات الرياضية يف جمال رياضة التخصص والتعام، معها 

B8 .استثارة أقصى طاقات الالعبني خالل اللقا ات التنافسية 

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

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

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـ 

C1 ،الرياضي لبيئة التدريب والسالمة األمن عوام، وحتديد الرياضي السلوك حتلي. 

C2 التدريب وفرتات مراح، مع يتناسب الذي التقييم أسلوب اختيار. 

C3 املطروحة ح، املشكالت يف تساعد اليت البيانات جلمع املناسبة الطرق اختيار و البحث. 

C4 ،املنشودة األهداف لتقويم التنافسية للبيئة الرياضية املستويات حيل. 

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

 املستهدفـة النتائـج التعليميـة الرمـ 
D1  جيدة بصورة التخصصية الرياضة مهارات أدا. 

D2 الرياضة التخصصية ملهارات املناسبة والتدريب التعليم طرق استخدام. 

D3 التخصصية الرياضة جمال يف التدريبية الربامج تنفيذ و ختطيط. 

D4 املتاحة اإلمكانات من واالستفادة التدريب وتكنولوجيا املساعدة  التدريبية الوسائ، استخدام. 

D5 التدريبية العملية لتحسني اًلخمد بوصفه التقويم أساليب استخدام. 
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 املعايري األكادميية  -3
 املراجع اخلارجية للمعايري القومية أو العاملية –أ  - 3
 

 أواًل : املعايري القومية األكادميية القياسية خلريج الرتبية الرياضية:
 

 أهداف شعبة التدريب الرياضي بشكل عام  .1

 يف نهاية الربنامج بنجاح يصبح الباحث قادرًا على :

وإرسا   البشر وبنا  البط،  لصناعة يف اجملتمع املتمي  ودورها الرياضي التدريب مهنة أهمية استيعاب  1.1
 .واألعراف االجتماعية التقاليد

 .الرياضي عملية التدريب إجرا ات تساند اليت العلمية النظريات و املعارف استخدام 2.1

 ضو  يف التدريبية  لالرتقا  بالعملية قيادتها على والقدرة التدريبية  البيئة إدارة كفا ات امتالك 3.1

 .املؤسسة أهداف 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

  التدريبية. العملية وحتسني بيئة دعم يف والتقويم والقياس املعلومات تكنولوجيا استخدام 6.1

 .جيدة بصورة التخصصية الرياضة مهارات أدا  7.1

 .التخصصية بالرياضة اخلاصة والقوانني والقواعد اللوائح استيعاب 8.1

 املعرفة والفهم: .2
 :التالية واملفاهيم التدريب الرياضي مكتسبا املعارف شعبة خريج يكون أن جيب

 .بالتدريب الرياضي املرتبطة واإلنسانية األساسية العلوم معلومات و معارف 1. 2
 النفسية(. النواحي اخلططية النواحي حركية مهارات  بدنية )قدرات التخصصية الرياضة حمتوى 2. 2

 .التخصصية الرياضة يف الدورات التدريبية و الوحدات تقويم و إدارة تنفيذ  ختطيط  ومبادئ أسس 3. 2

 جمال يف املنافسة على مستوى واألدا  التعلم لتع ي  احلركة ومتابعة وتشخيص توصيف كيفية 4. 2

 .التخصصية الرياضية

 .التخصصية جملال الرياضة الرياضية املواهب انتقا  لكيفية العلمية املعلومات و املعارف 5. 2
 .التخصصي الرياضي لألدا  املختلفة التقويم و القياس أساليب 6. 2

 والتغذية الشفا   استعادة ووسائ، وطرق إسعافها  الرياضية  باإلصابات اخلاصة واملعلومات املعارف 7. 2

 .التخصصية الرياضية

 محامات  تدريب صاالت  مالعب الرياضية األجه ة و األدوات (الرياضية اإلمكانات استخدام طرق 8. 2

 .للرياضة التخصصية وفقا ) سباحة

 .فيها املشاركة أساليب و الرياضية املسابقات تنظيم و إدارة قواعد 9. 2

 املهارات العملية واملهنية:  .3
 :التالية واملفاهيم التدريب الرياضي مكتسبا املعارف شعبة خريج يكون أن جيب

 .جيدة بصورة التخصصية الرياضة مهارات دا أ    1. 3
 .الرياضة التخصصية ملهارات املناسبة والتدريب التعليم طرق استخدام    2. 3
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 .التخصصية الرياضة جمال يف التدريبية الربامج تنفيذ و ختطيط    3. 3

 .املتاحة اإلمكانات من واالستفادة التدريب وتكنولوجيا املساعدة  التدريبية الوسائ، استخدام    4. 3

 .التدريبية العملية لتحسني مدخاًل بوصفه التقويم أساليب استخدام    5. 3

 التدريبية وقيادتها لالرتقا  بالرياضة التخصصية.إدارة البيئة     6. 3
 اكتشاف اإلصابات الرياضية يف جمال رياضة التخصص والتعام، معها.    7. 3

 استثارة أقصى طاقات الالعبني خالل اللقا ات التنافسية.    8. 3

 .املشاركة الفعالة مع إدارة املؤسسة الرياضية يف التخطيط وصنع القرار    9. 3

 املهارات الذهنية: .4
 :التالية واملفاهيم التدريب الرياضي مكتسبا املعارف شعبة خريج يكون أن جيب

 حتلي، السلوك الرياضي وحتديد عوام، األمن والسالمة لبيئة التدريب الرياضي. 1. 4
 اختيار أسلوب التقييم الذي يتناسب مع مراح، وفرتات التدريب. 2. 4

 الطرق املناسبة جلمع البيانات اليت تساعد يف ح، املشكالت املطروحة. البحث و اختيار 3. 4

 حيل، املستويات الرياضية للبيئة التنافسية لتقويم األهداف املنشودة. 4. 4

 املهارات املنقولة والعامة: .5
 :التالية واملفاهيم التدريب الرياضي مكتسبا املعارف شعبة خريج يكون أن جيب

 .عائد وأفض، استفادة أقصى لتحقيق الوقت إدارة 1. 5
 املرتبطـة  العمليـات  لتفعيـ،  العمـ، اجلمـاعي   علـى  والقـدرة  الفعال  االتصال مهارات وسائ، استخدام 2. 5

 . الرياضي باجملال

 .اآللي احلاسب البيانات باستخدام قواعد وحتلي، وبنا  جلمع واإلجرا ات الطرق استخدام 3. 5

 .احلديثة االتصال والتكنولوجيا وسائ، باستخدام وعرضها املذكرات و التقارير كتابة 4. 5

 .األوسع الرتبوي اجملال يف و احمللية والقومية البدنية للرتبية املهنية التجمعات يف الفعالة املشاركة 5. 5

 .عامة بصفة ويف احلياة الرياضي اجملال يف الذاتي والتعلم املستمر التعلم ممارسة 6. 5

 .املنشودة األهداف لتحقيق األفراد قيادة 7. 5

 .احلاجة عند العم، بيئة لتفعي، األجنبية اللغات بإحدى اإلملام 8. 5

 

 ب مقارنة برنامج الكلية باملعايري األكادميية. -3
 

 املراجع اخلارجية للمعايري )العالمات املرجعية( -4
 

 هيك، وحمتويات الربنامج   -5
 مدة الربنامج :  -أ

 سنتني دراسيتني.      
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 هيكل الربنامج -ب
 النسبة املئوية إمجالي تطبيقي نظري اهليكل االكادميى للمقررات

  16 - 16 عدد الساعات يف األسبوع حماضرات                 -1ب

  16 - 16 عدد الساعات يف األسبوع إجباري                    -2ب

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

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

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

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

  16 - - عدد ساعات التدريب العملي وامليداني                 -7ب

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

 
 الدراسي مقررات الربنامج

 ماجستري الرتبية الرياضية )شعبة تدريب ( -5-1
الرقم 
الكودي 
 للمقرر

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

 KU ( (I.S (P.S) (G.T.S)) ) تطبيقية نظرية

 A2,5,8 B9 C3 D3 ــ 3 البحث العلمي يف الرتبية الرياضية. 1

 ــ C3 ــ ــ ــ 2 مقدمة يف اإلحصا . 2

 A3,6 B5 C2,3,4 D5 ــ 2 االختبارات واملقاييس يف الرتبية الرياضية. 3

 A2,3,4,5 B1,2,3,4,6 C2 D1,2,4 ــ 2 علم التدريب الرياضي 4

 A1,4,8,9 B4,6,8 C1,4 D4 ــ 3 الرياضيحلقة حبث يف مشاك، التدريب  5

     ــ 2 املواد االختيارية: 6

 

 عالقات عامة. 6/1

 

 ـــ A1 B9 C3 ــ

 ـــ ـــ A4 B7 ــ حتلي، حركي للنشاط الرياضي 6/2

 D4 ـــ A8 B4,9 ــ الوسائ، املعينة. 6/3

 A3 B5 C4 D2,5 ــ تنظيم وإدارة املعسكرات. 6/4

 A2 B2 C4 D4,8 ــ فسيولوجيا النشاط الرياضي  6/5

 A4, B6,8 C1 D5 ــ 0سيكولوجية التعلم احلركى 6/6

 D8 ــ ــ A6 ــ 2 اللغة االجنلي ية 7

    ــ 18 اإلمجـــــــالي
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 متطلبات القبول يف الربنامج (6
 

أن يكون حاص، على درجة البكالوريوس فرع التخصص بتقدير جيد على األق، أو أن يكون حاصـ، علـى    -أ -6
دبلوم الدراسات العليا يف فرع التخصص وذلك من أحد كليات الرتبية الرياضية باجلامعات املصـرية أو  

ون قـد مضـى   على درجة علمية أو دبلومات معادلة من معهد علمي آخر معرتف به من اجلامعـات وأال يكـ  
على حصوله على الدرجة اجلامعيـة األو  أكثـر مـن عشـر سـنوات إال إذا حصـ، خـالل ذلـك علـى احـد           

 الدبلومات يف الدراسات العليا  وال جيوز اإلعفا  من هذا الشرط.
يتقدم الطالب للكلية بطلب القيـد ويعـرع علـى جملـس القسـم املخـتص إلبـدا  الـرأي وعرضـه علـى            -ب -6

 ه.جملس الكلية للبت في
 أن يتفرغ الطالب للدراسة ثالثة أيام يف األسبوع على األق، بعد موافقة جهة العم،. -ت -6
 أن يكون الطالب قد مارس املهنة عامني على األق، بعد حصوله على درجة البكالوريوس. -ث -6
 يكون القيد لدرجة املاجستري يف شهر أكتوبر ومارس من ك، عام -ج -6

 

 ( قواعد االستمرار واستكمال الربنامج7
يشرتط يف الطالب لني، درجة املاجستري يف الرتبية الرياضية أن يتابع الدراسة والبحث ملدة سنتني على 

 األق، وفقا للنظام التالي :
 

أن يـؤدى بنجــاح االمتحـان يف املقــررات الدراسـية الــيت حيـددها جملــس القسـم حبيــث يصـ، جممــوع عــدد        -أ -7
جتياز الطالب االمتحان يف لغة أجنبية يقررها جملـس  ساعة باإلضافة إ  ا 480الساعات للمواد الدراسية 

 الكلية كتابة وحمادثة وان تكون دراسة بعض املواد بلغة أجنبية حيددها جملس الكلية.

وكذلك حصـوله علـى    %80يشرتط لنجاح الطالب أال تق، نسبة حضوره للمحاضرات والتمارين املقررة عن   -ب -7
مقـرر الـذي يـؤدى االمتحـان فيـه  وميـنح الراسـبون يف أي        من النهايـة العظمـى جملمـوع الـدرجات لل     60%

 مقررات املاجستري فرصة واحدة إلعادة االمتحان يف مجيع مقرراته. 

يقوم ك، طالب بدراسة املقررات اخلمسة االو  بشك، اجباري واختيار مادتني اختياريتني من املواد السـتة   -ت -7
 املعروضة يف جدول مقررات برنامج املاجستري .

جيرى الطالب حبثا يف املوضوع الذي خيتاره ويقره جملس الكلية بنا  علـى عرضـه علـى جملـس القسـم      أن   -ث -7
 ويقدم نتائج هذا البحث يف رسالة.

يقوم املشرف على البحث بتقديم تقرير دوري عن مدى تقدم الطالب يف حبثه كما يقدم تقريرا بصالحية  -ج -7
ا شك، جملس الكلية بنا  على اقرتاح جملـس القسـم   الرسالة للعرع على جلنة احلكم  فإذا قرر صالحيته

جلنة ثالثيـة ملناقشـة الطالـب عالنيـة واحلكـم علـى الرسـالة مـن احـد املشـرفني وعضـوين مـن األسـاتذة              



   
============================================================= 

املساعدين احدهما من خارج الكلية وجيوز أن تتم املناقشة حضور األعضا  من داخ، البالد فقط  ويف هـذه  
 خارج البالد بتقريره الفردي احلالة يكفي عن العضو املوجود

 

 يلغى قيد طالب املاجستري يف احلاالت اآلتية :
 ( من هذه الالئحة .23/1إذا مل ينجح يف االمتحانات املقررة وفقا حلكم املادة ) -

إذا مل حيصــ، علــى درجــة املاجســتري خــالل نــس ســنوات مــن تــاريخ قيــده إال إذا رأى جملــس الكليــة اإلبقــا  علــى   -
 أخرى حيددها بنا  على اقرتاح مسبب من املشرف وموافقة جملس القسم املختص. التسجي، فرتة

 إذا رفضت جلنة احلكم الرسالة رفضا مطلقا وطلبت شطب قيده. -

 

 

 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 اخلارجيني ) إذا كان ينطبق ( -4

 أولياء األمور استبيان آخرون ) إن وجد ( -5

 

 م20/10/2009 مت مناقشة التوصيف واعتماده مبجلس الكلية املنعقد بتاريخ

 


