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 كلية التربية الرياضية
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 الكلية : التربية الرياضية مدنية الساداتمعة : الجا
 رؤية 

تسعى الكلية لتتَصدر مركزا متميزاً في العمليةة التعليميةة لالتدريةيةة لالترة يةة لالري وةية لالةعليةة  لةي 

 المست ي المعلي لالق مي. 
 رسالة 

مع مع يير الج دة  كلية الترةية الري وية ج معة مدينة الس دات تقدم خدم ت تعليمية لةعلية تتفق

ً لإكس ةهم القيم األخالقية التي تؤهلهم  ً لثق في  ً لترة ي  لطالب الةك ل ري س لالدراس ت العلي  ل إ دادهم مهني 

 للعمل لالتن فس في المج ل الري وي لخدمة المجتمع لالةيئة اإلنت جية.

 األساسية البيانات )أ( 

 بنات ياضية.بكالوريوس في التربية الر:  عنوان البرنامج  -6
 متعدد              ثنائي          ىفرد  :  جـنوع البرنام -0

 تتكون الكلية وفقا لالئحة الداخلية من األقسام التالية:( : األقسام القسم )أو -3
 قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية -6
 قسم المواد الصحية -0
 قسم أصول التربية الرياضية والترويح -3
 المنازالت والرياضات المائيةقسم  -4
 قسم األلعاب -5
 قسم ألعاب القوى )مسابقات الميدان والمضمار( -1
 قسم التمرينات والجمباز -2

 محمد ابراهيم الباقيريأ.د / :  المنسق  -4

 .د / ناهد خيري عبد اللهأ المراجع الخارجي ) واحد أو أكثر ( ) إذا كان ينطبق (: -5

 م 0261 / 66 / 65تاريخ آخر اعتماد لمواصفات البرنامج :  -1

 

 المهنية البيانات )ب( 

 البرنامج أهداف -1
 يجب أن يكون الخريج قادر على:

بناا  خخصاية : التربوي والنفسي واالجتماعي وأهميته في  دور التربية الرياضية ونشر فهم 6 -6

 المجتمع.وتنمية  الفرد

 والمهارات الرياضية للتالميذ في المراحل الدراسية المختلفة.توصيل المعلومات والمعارف  6-0
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 كلية التربية الرياضية
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

بالتربياة الرياضاية فاي  معارف ومعلوماات العلاوم األساساية والعلاوم المرتبطاةاالستفادة من اسس  6-3

 بالمجال الرياضي .التطبيق المهني والعملي 

 لترويحية المختلفة.نشر اهمية استثمار وقت الفراغ والترويح لالنسان والمجتمع وتطبيق االنشطة ا 6-4

 خلق بيئة آمنة وصحية للمتعلمين لضمان فاعلية التعلم. 6-5

وتطبيااق  واسااتيعاب اللااوائح والقواعااد والقااوانين الخاصااة بهااا أدا  مهااارات األنشااطة الرياضااية  6-1

 بيئة الممارسة الرياضية.  فياختراطات األمن والسالمة الصحية 

والمقارنااة فااي دروس وانشااطة التربيااة الرياضااية االبتكااار والمالحظااة الدقيقااة والتخطااي  والنقااد  6-2

 بالمدرسة.

 .) التعليمية   التدريبية (  تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية 6-0

تطبياق وساائل التقيايم المختلفااة   لمتابعاة وتطاوير برناامج الرياضااة المدرساية والتاكاد مان تحقيااق  6-9

 اهدافه.

 دعم وتحسين بيئة الممارسة الرياضاية وتتقاان فياستخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة  6-62

حااديات المسااتقبلية فااي المجااال المهااارات الليويااة الضاارورية للتعاماال معهااا  لمواجهااة مختلاا  الت

 .الرياضي

 التفاعل النش  وااليجابي مع بيئة المجتمع المحي  بالعمل. 6-66

فهام احتياجاات المجموعاات المساتهدفة لتعاياهاا  فايتصال الفعال التي تساهم استخدام مهارات اال 6-60

 وتطويرها والتعامل مع مختل  الثقافات.

المساتمر    والاتعلمالمرتبطاة بالمجاال الرياضاي حال المشاكالتاالطالع وتتباع المنهج العلمي فاي  6-63

  .الرياضيالمجال تطوير  في  واستخدام نتائج الدراسات والبحوث ومتابعة الجديد

 فهم الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلى والدولي. 6-64

 ممارسة الفكر المبدع الخالق. 6-65

 تطبيق آداب وأخالقيات المهنة  والفهم التطبيقي للمواطنة. 6-61

معرفة دور التربية البدنية واالنشطة الحركياة والرياضاية فاي ارساا  وترسايق التقالياد واالعاراف  6-62

  .االجتماعية

 (ILOsللبرنامج ) المستهدفة التعليمية النتائج 2

 Knowledge and understanding (A( )KU) لالفهم المعرفة- أ

 النتائـج التعليميـة المستهدفـة الرمـز

A1 
المعاااارف األساساااية التاريخياااة والفلسااافية والتربوياااة واالجتماعياااة والنفساااية للتربياااة ياااذكر 

 الرياضية.

A2 
مناهج التربية الرياضية بصورة تمكناه مان تحدياد االهاداف وتصاميم االنشاطة يفهم اسس بنا  

 التعليمية لبنية الدرس ومحتواه.

A3 
المعارف األساسية المرتبطة بالجوانب الحيوية )التشريح وعلم وظائ  األعضاا  وعلام يشرح 

 ( والصحة المرتبطة بالتربية الرياضية.بيولوجيال

A4  الالزمة للعملية التعليمية الفعالة.يذكر المبادئ والسياسات 

A5  والميكانيكا الحيوية مبادئ وأسس الحركة الرياضيةيحدد. 

A6 .يفهم مبادئ وطرق التدريس والقواعد القانونية للرياضات المختلفة 
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 كلية التربية الرياضية
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

A7  الحركية  البدنية ( للمراحل التعليمية المختلفة. –يشرح مكونات اللياقة ) الصحية 

A8  التدريب المستخدمة في تطوير مكونات اللياقة )الصحية / الحركية / البدنية(.يحدد طرق 

A9 
يفهم أساليب التقويم المختلفة بوصفها كمدخل لتحسين التعليم وتعايا التطور البدني والمعرفاي 

 واالجتماعي واالنفعالي للتالميذ في المراحل السنية المختلفة.

A10  أنواع الرياضات الفرديةب المعارف النظرية المرتبطةيشرح. 

A11  الجماعيةمرتبطة بأنواع الرياضات المعارف النظرية اليشرح. 

A12 .يفهم االنشطة الترويحية وتأثيرها علي جوانب النمو للمراحل السنية المختلفة 

A13 .يذكر اسس ادارة وتنظيم المسابقات والمهرجانات والعروض الرياضية المدرسية 

A14  وطرق القياس والتقويم في التربية الرياضية.واساليب االحصا  أسس البحث العلمي يفهم   

A15 .يشرح اسس استخدام االمكانات واالجهاة الرياضية 

A16 
يااذكر اهاام قااوانين ولااوائح النظااام االساسااي الدارة النشاااط الرياضااي فااي الم سسااات التعليميااة 

 والم سسات الحكومية واالهلية.

A17 
والعلاوم  المصطلحات العلمية والليوية المناسبة في مجاالت األنشاطة الرياضاية المختلفاةيذكر 

 .المرتبطة

 Mental skills (B( )MS) الذهنية المه رات - ب

 النتائـج التعليميـة المستهدفـة الرمـز

B1 والتقويم الختيار أنسبها لألنشطة الرياضية المختلفة. ن أساليب القياسيفاضل بي 

B2 
يوضح الرب  والتكامل والعالقة بين فروع أنشطة التربية الرياضية والترويحية   وباين العلاوم 

 االخري. 

B3 .يختار طرق واساليب التدريس والتدريب المختلفة المناسبة لالنشطة الرياضية 

B4 .يصمم خط  مناسبة لالنشطة الرياضية المختلفة 

B5  الم سسة الرياضية.يختار بين الخط  المناسبة الدارة 

B6 
يحلل المعاارف والمعلوماات الخاصاة بالجواناب النفساية واالجتماعياة والصاحية والبدنياة للفئاة 

 المستفيدة لتحديد البرامج الترويحية واالنشطة الرياضية المناسبة.

B7 
م يخط  لتوفير فرص التعليم والممارسة المناسابة   والمبنياة علاي فهام الطالاب والبيئاة والمهاا 

 التعليمية.

B8 
 الحيوية وأسس الحركة الرياضية الفردية والجماعية في ضو  العلوميحلل مهارات الرياضات 

 .والقوانين البيوميكانيكية

B9 
يكتش  االختالفات الفردياة فاي تلقاي المعرفاة ويضاع التعليماات واالرخاادات المناسابة لتقابال  

 هذه االختالفات.

B10 للرياضات الفردية والجماعية. أن يحلل االدا  المهاري 

B11 .أن يحلل نتائج التقييم الهداف الدرس لايادة فاعلية العملية التعليمية 

B12 
المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه بيئاة الممارساة الرياضاية ويختاار األنساب باين  يكتش 

 البدائل لحلها.

 and practicalProfessional skills  (C) (PSP)لالعملية  المهنية المه رات - ت
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 كلية التربية الرياضية
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 النتائـج التعليميـة المستهدفـة الرمـز

C1  .ي دى النماذج التطبيقية للمهارات الحركية في مختل  أنواع الرياضات األساسية 

C2 .تخطي  وتنفيذ المهارات التعليمية المالئمة للفروق الفردية بين التالميذ 

C3  ادواته.تطبيق اسلوب التقويم المناسب واستخدام 

C4  .يصمم وينفذ البرامج والوحدات المناسبة الحتياجات المستفيدين في المجال الرياضي 

C5 .االختراك مع ادارة المدرسة في التخطي  وفقا لرسالة واهداف المدرسة 

C6 
االسااتخدام الفعااال للخاادمات والمااوارد المتاحااة  فااي بيئااة المجااال الرياضااي لتلبيااة احتياجااات 

 المستفدين.

C7 .اكتشاف التالميذ المتفوقين رياضيا   ووضع انشطة خاصة تنمي تفوقهم 

C8 .اكتشاف حاالت التأخر الرياضي واالعاقة البدنية   وتعديل النشاط بما يناسبها 

C9 .يشارك في وضع قواعد التقويم والقياس الدوري ألنشطة المجال الرياضي 

C10  لألنشطة التعليمية المقدمة.تصميم الوسائل التعليمية المناسبة 

C11  .يطبق تجرا ات األمن والسالمة القانونية والصحية في بيئة الممارسة الرياضية 

C12  .يتبنى نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها في تطوير المجال الرياضي 

 General skills and transmitted (D) (GST)لالمنق لة  الع مة المه رات - ث

 النتائـج التعليميـة المستهدفـة الرمـز

D1 لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد في مجاالت التربية الرياضية. الوقت يدير 

D2 
اسااتخدام وسااائل مهااارات االتصااال الفعااال  والقاادرة علااى العماال الجماااعي لتفعياال العمليااات 

 المرتبطة بالمجال الرياضي.

D3   وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي.استخدام الطرق واإلجرا ات لجمع وبنا 

D4 وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة. كتابة التقارير واالوراق الدراسية 

D5 
المشاركة الفعالة في التجمعات المهنياة للتربياة البدنياة المحلياة والقومياة وفاي المجاال الترباوي 

 األوسع.

D6  المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصفة عامة.ممارسة التعلم 

D7 .قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة 

D8  لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة. باللية االنجلياية اإللمام 

 

 

 المعايير األكاديمية  -3
 المراجع الخارجية للمعايير القومية أو العالمية –أ  - 3

والتي  )مرفق(سيتم االعتماد على المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج التربية الرياضية 
تتماخى مع المستويات الدولية والتي تحدد مستوى المتطلبات التي يجب على كل م سسة تعليمية تن 

ع التربية تحققها لكي تضمن للخريجين اكتساب أفضل المعارف والمهارات وبما يتفق مع رسالة قطا
 الرياضة.

 أوالً : المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج التربية الرياضية:
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية: .6
 يجب أن يكون الخريج قادر على:

 بنا  المجتمع. فيفهم دور التربية الرياضية: التربوي والنفسي واالجتماعي وأهميته  6.6
 ومعلومات العلوم األساسية والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي.تطبيق معارف  0.6
بيئة الممارسة  فيأدا  مهارات األنشطة الرياضية  وتطبيق اختراطات األمن والسالمة الصحية  3.6

 الرياضية. 
 تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية. 4.6
يئة الممارسة الرياضية دعم وتحسين ب فياستخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة  5.6

 فيوتتقان المهارات الليوية الضرورية للتعامل معها  لمواجهة مختل  التحديات المستقبلية 
 المجال الرياضي.

فهم احتياجات المجموعات المستهدفة لتعاياها  فياستخدام مهارات االتصال الفعال التي تسهم  1.6
 وتطويرها والتعامل مع مختل  الثقافات.

المجال الرياضي والتعلم  فياع المنهج العلمي لحل المشكالت  ومتابعة الجديد االطالع وتتب 2.6
 المستمر.

 فهم الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلى والدولي. 0.6
 ممارسة الفكر المبدع الخالق. 9.6
 تطبيق آداب وأخالقيات المهنة  والفهم التطبيقي للمواطنة.  62.6

 المعرفة لالفهم: .2
 ون الخريج قادرا على المعرفة والفهم لكل من:يجب أن يك

 المعارف األساسية التاريخية والفلسفية والتربوية واالجتماعية والنفسية للتربية الرياضية. 6. 0
المعارف األساسية المرتبطة بالجوانب الحيوية )التشريح وعلم وظائ  األعضا  وعلم األحيا (  0. 0

 والصحة المرتبطة بالتربية الرياضية.
 أسس الحركة الرياضية.مبادئ و 3. 0
 المعارف النظرية المرتبطة بأنواع الرياضات الفردية والجماعية. 4. 0
 التربية الرياضية. في  وطرق القياس والتقويم  أسس البحث العلمي 5. 0
 مجاالت األنشطة الرياضية المختلفة. فيالمصطلحات العلمية والليوية المناسبة  1. 0

 المه رات العملية لالمهنية:  .3
 الخريج قادرا على أن:يجب أن يكون 

 مختل  أنواع الرياضات األساسية. فيي دى النماذج التطبيقية للمهارات الحركية     6. 3
 المجال الرياضي. فييصمم وينفذ البرامج والوحدات المناسبة الحتياجات المستفيدين     0. 3
 بيئة الممارسة الرياضية. فييطبق تجرا ات األمن والسالمة القانونية والصحية     3. 3
 تطوير المجال الرياضي. فيالدراسات والبحوث ويستخدمها  يتبنى نتائج    4. 3

 المه رات الذهنية: .4
 يفاضل بين أساليب التعليم والتقويم الختيار أنسبها لألنشطة الرياضية المختلفة. 6. 4

يحلاال مهااارات الرياضااات الفرديااة والجماعيااة فااي ضااو  الجوانااب الحيويااة وأسااس الحركااة  0. 4

 الرياضية.

ديات التااي تواجااه بيئااة الممارسااة الرياضااية ويختااار األنسااب بااين يحاادد المعوقااات ويتوقااع التحاا 3. 4

 البدائل لحلها.
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 كلية التربية الرياضية
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 المه رات المنق لة لالع مة: .5
 يجب أن يكون الخريج قادرا على:

 تدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد. 6. 5

اسااتخدام وسااائل مهااارات االتصااال الفعااال  والقاادرة علااى العماال الجماااعي لتفعياال العمليااات  0. 5

 المرتبطة بالمجال الرياضي.

 استخدام الطرق واإلجرا ات لجمع وبنا  وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي. 3. 5

 كتابة التقارير والمذكرات وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا الحديثة. 4. 5

 وفاي المجاال الترباويالمشاركة الفعالة فاي التجمعاات المهنياة للتربياة البدنياة المحلياة والقومياة  5. 5

 األوسع.

 ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصفة عامة. 1. 5

 قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة. 2. 5

 اإللمام بإحدى الليات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة.  0. 5

 المراجع الخارجية للمعايير )العالمات المرجعية( -4

د عالمات مرجعيةة وتةم االكتفةات بتبنةي معةايير بكةالوريوب التربيةة الرياضةية ال توج -5
 )شعبة عامة( الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. 

 هيكل ومحتويات البرنامج  -6
 أربعة سنوات دراسية موزعة على ثماني فصول دراسية.مدة البرنامج :  -أ

 هيكل البرنامج -ب

 أوالً : البنات

 تجمالي تطبيقي نظري الهيكل االكاديمى للمقررات
النسبة 

 المئوية

  059 651 623 عدد الساعات في األسبوع محاضرات                 -6ب

  059 651 623 عدد الساعات في األسبوع تجباري                    -0ب

 65 30 2 30 عدد ساعات الدراسة للعلوم األساسية                  -3ب

 02 53 60 35 عدد ساعات الدراسة للعلوم االجتماعية واإلنسانية    -4ب

عدد سااعات الدراساة فاي  -5ب

 المقررات التخصصية       

 60 32 2 32 علوم مرتبطة بالرياضة

 42 600 600 2 رياضات تخصصية

  2 2 2 عدد ساعات الدراسة في المقررات األخرى -1ب

 1 61 61 2 عدد ساعات التدريب العملي والميداني                 -2ب

  - - - مستويات البرنامج )بنظام الساعات المعتمدة( -0ب

 
 الدراسية مقررات البرامج -5

 الفصل الدراسي األول  الفرقة الدراسية األولى بنات -5-6

ً  عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر  عدد الساعات أسبوعيا
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 كلية التربية الرياضية
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تطبيقية نظرية

 - 6 مدخل لت ريخ الترةية الري وية 1

 - 4 التشريــح ال صفي 2

 - 4 لغة  رةيــــــة 3

 2 1 لغة إنجليزيـة ) ممتدة ( 4

 8 - ألع ب ق ى 5

 4 - التمرينـ ت 6

 4 - ألعـــــ ب مضرب 7

 2 - اإليقــــــــ ع 8

 2 - الســــــــالح 9

 22 15 اإلجمـــــــ لي

 

 الفصل الدراسي الثاني  الفرقة الدراسية األولى بنات -5-0

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4  لم الصعة 1

 - 4 فسي ل جي  لم لظ ئف األ ض ء 2

 2 1 لغة إنجليزية ) ممتدة ( 3

 4 - الري و ت الم ئية 4

 4 - الجمة ز 5

 4 - لألع ب تمهيديةالع ب صغيرة  6

 4 - التعةير العركي 7

 18 9 اإلجمـــــــ لي

 الفصل الدراسي األول الفرقة الدراسية الثانية بنات -5-3

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4 ةرامج الترةية الري وية 1

 - 4  لم العركة 2

 - 4 طرق التدريس 3

 - 4 فسي ل جي  الري وة 4

 2 1 لغة إنجليزيـة ) ممتدة ( 5

 4 - الجمةـ ز 6

 4 - التعةير العركي 7

 4  ري و ت م ئية 8

 2 - كرة يد 9

 2 - كرة ط ئرة 12

 18 17 اإلجمـــــــ لي

 الفصل الدراسي الثاني الفرقة الدراسية الثانية بنات -5-4

الرقم 
الكودي 

 عنوان المقرر
 الساعات أسبوعياً عدد 

 تطبيقية نظرية
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 كلية التربية الرياضية
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 للمقرر

 - 4 الترةية 1

 - 4  لم النفس 2

 - 2 طرق التدريب 3

 - 2 تشريح 4

 2 1 ح سب آلي 5

 2 1 لغة إنجليزية ) ممتدة ( 6

 4 - التمرين ت 7

 2 - كرة سلة 8

 2 - ألع ب مضرب 9

 2 - سالح 12

 6 - ألع ب ميدان لمضم ر 11

 22 14 اإلجمـــــــ لي

 

 
 
 
 
 

 الفصل الدراسي األول الفرقة الدراسية الثالثة بنات -5-5

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4 طرق التدريس 1

 - 4 ترةية  2

 - 4 إسع ف ت لإص ة ت 3

 2 1 لغة إنجليزية ) ممتدة ( 4

 4 - الجمة ز 5

 4 - التعةير العركي 6

 22 2 كرة سلة 7

 6 - الع ب ميدان لمضم ر 8

 4 - تدريب ميداني )ممتدة( 9

 22 13 اإلجمـــــــ لي

 الفصل الدراسي الثاني الفرقة الدراسية الثالثة بنات -5-1

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4 اختة رات لمق ييس 1

 - 4  لم العركة 2

 - 2 طرق تدريب 3

 2 1 ح سب آلي 4
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 كلية التربية الرياضية
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 2 1 لغة إنجليزية ) ممتدة ( 5

 4 - التمرين ت 6

 2 - كرة ط ئرة 7

 2 - كرة يد 8

 4 - ري وة م ئية 9

 4 - (ممتدة) تدريب ميداني 12

 22 12 اإلجمـــــــ لي

 الفصل الدراسي األول الفرقة الدراسية الرابعة بنات -5-2

 المقررعنوان  الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4 ةعث  لمي لإحص ء 1

 - 4 الترليح 2

 - 4 ترةية الق ام 3

 4 - تمرين ت 4

 2 - كرة سلة 5

 4 - ري وة م ئية 6

 4 - تدريب ميداني ) ممتدة ( 7

 14 12 اإلجمـــــــ لي

 الفصل الدراسي الثاني الفرقة الدراسية الرابعة بنات -5-0

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 6 تنظيم لإدارة 1

 - 4 ترةية صعية 2

 2 1 ح سب آلي 3

 4 - جمة ز 4

 4 - تعةير حركي 5

 2 - كرة ط ئرة 6

 2 - كرة يد 7

 6 - الع ب ميدان لمضم ر 8

 4 - ممتدة( )تدريب ميداني 9

 22 12 اإلجمـــــــ لي

 متطلبات القبول في البرنامج (6
التربياة الرياضااية أن يكاون حاصاال علااى  فايقياد الطالااب لنيال درجاة البكااالوريوس  فاييشاترط 

 خهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها باإلضافة تلى ما يأتي :

االختبارات التي يقررها مجلس الكلية التي تثبت لياقة الطالاب واساتعداده  في) أ ( أن ينجح الطالب 

 للقيام بمتطلبات التربية الرياضية )خخصي   قوام   قدرات بدنية   مهارات رياضية ( 

 ) ب ( أن يقرر القومسيون الطبي لياقته للمهنة.
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 كلية التربية الرياضية
 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 لوائح التقدم في البرنامج وإكماله (7
   %02لمقاارر أن يكااون مسااتوفيا نساابة حضااور ال تقاال عاان يشااترط لاادخول الطالااب امتحااان ا

ولمجلااس الكليااة بنااا  علااى طلااب مجااالس األقسااام المختصااة أن يصاادر قاارارا بحرمااان الطالااب ماان التقاادم 

 فاايهااذه الحالااة يعتباار الطالااب راساابا  فاايالمقااررات التااي لاام يسااتوف فيهااا نساابة الحضااور و فاايلالمتحااان 

تحان فيها تال تذا قدم الطالب عذرا يقبله مجلس الكلية فيعتبر غائبا بعاذر المقررات التي حرم من التقدم لالم

 622مجموعات كبيرة تصال تلاى  فيالمقررات التي يحضرها الطالب  في  ويجوز عدم التقيد بهذه النسبة 

 طالبا أو أكثر.

 السنة االولى )سنة دراسية كاملة على فصلين دراسين (
جميع المقاررات أو كاان راسابا فيماا  فيينقل الطالب من الفرقة األولى تلى الفرقة الثانية تذا نجح 

العربيااة ومقاارر الليااة  ةعاان مقااررين ماان الفرقااة األولااى. تساامح للطالااب الراسااب فااي مقاارر اللياا دال ياياا

ليهاا ساابقا. ويا دى الطالاب اإلنجلياية باالنتقال تلى الفرقة الثالثة وذلا  باإلضاافة تلاى المقاررين  المشاار ت

 فايهاذه الحالاة  فاييادرس بهاا ويعتبار نجاحاه  التياالمتحان فيما رسب فيه من مقررات مع طالب الفرقة 

 المقررات بتقدير مقبول.  

 (  نالسنة الثانية )سنة دراسية كاملة على فصلين دراسيي
يع المقررات أو كان راسبا فيما ال جم فينجح  تذاينقل الطالب من الفرقة الثانية تلى الفرقة الثالثة 

مقارر اللياة اإلنجلياياة باالنتقاال تلاى  فاييايد عن مقررين من الفرقاة الثالثاة كماا يسامح للطالاب الراساب 

الفرقة الثالثة وذل  باإلضافة تلى المقررين المشار تليها سابقا. وي دى الطالب االمتحان فيما رسب فيه مان 

 هذه المقررات بتقدير مقبول  فيهذه الحالة  فيدرس بها يعتبر نجاحه ت التيمقررات مع طالب الفرقة 

 (  نالسنة الثالثة )سنة دراسية كاملة على فصلين دراسيي
جميع المقررات أو كان راسبا فيماا  فيينتقل الطالب من الفرقة الثالثة تلى الفرقة الرابعة تذا نجح 

لاب االمتحاان فيماا رساب فياه مان مقاررات ماع طاالب ال يايد عن مقررين مان الفرقاة الثالثاة ويا دى الطا

 هذه المقررات بتقدير مقبول. فيهذه الحالة  فييدرس بها ويعتبر نجاحه  التيالفرقة 

المااواد  فايماادة التربياة العملياة ولاو كاان ناجحاا  فاييبقاى لععاادة طالاب الفرقاة الثالثاة الراساب 

 مادة التربية العملية  فياألخرى على أن يمتحن 

 (  نالسنة الرابعة ) سنة دراسية كاملة على فصلين دراسيي
حالااة اجتيااازه ونجاحااه لجميااع  فااييحصاال الطالااب علااى درجااة بكااالوريوس التربيااة الرياضااية 

حالاة تذا قاد كاان  فايالفرقاة الرابعاة وكاذل  اجتياازه لمقاررات الفرقاة األولاى  فاييدرساها   التيالمقررات 

 اإلخارة تليه.راسبا فيها بنفس المعدل السابق 

 تقويم النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج (8

 العينة األداة المقييم

 %52 استبيان السنة النهائيةطالب  -6

 %05 مقابالت الخريجون  -0

 %05 مقابالت المستفيديون ) جهات التوظي  ( -3

 أ.د/ ناهد خيري تقرير المراجعون الخارجيين ) تذا كان ينطبق ( -4

 أوليا  األمور استبيان ) تن وجد ( آخرون -5
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