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 كلمة السيد عميد كلية الرتبية الرياضية
 

و أمجعىني  ًعلىَ للىو ًبىذث    احلودهلل زب العاملني ًالصالج ًالعالم علَ ظْد املسظلني حمود 
 ..ًهي ذثعو اىل ٌّم الدّي.

كلْىح اليتْىىح    أىلىٌ اظرعسنى ا ااذمىاشاخ السّانىْح ًالعلوْىىح ًالصلالْىح لرتلْىح اليتْىح السّانىىْح لرىثني ل ىا           
لسّانىىْح ج ماهعىىح املٌبىىل هىىي الرتلْىىاخ املروْىىصج علىىَ هعىىرٌٍ كلْىىاخ اليتْىىح السّانىىْح ج ا اهعىىاخ العسا ْىىح    ا

م. ًكىاى ىىدليا   7711/ 71/3 جالرتلْاخ ج ماهعح املٌبل،  للد ذؤظعد   أ دم اددٍذعررب هي  اذًالعستْح، 
أمل ختسّج كىادز علوىِ ًزّانىِ  ىادز علىَ       ًا ّصال ىٌ ذسبني األظط األكادميْح للدزاظاخ األًلْح ًالعلْا هي

هٌاكثح الرطٌزاخ العلوْح ًالسّانْح ج جمال الردزّط ًالردزّة هي أمل خدهح اجملروى  العسا ىِ عىي قسّىب ذستْىح      
ًشازج الرعلىىْن العىىال ًالثذىىس العلوىىِ ًًشازج اليتْىىح ًًشازج    اىلمْىىل هىىي هدزظىىِ اليتْىىح السّانىىْح ًنىى ين   

لج ىح األًملثْىح الٌق ْىح العسا ْىح.     ًااحتىاداخ السّانىْح ًدمصلْىاخ ال    األًدّىح ل كىرل  ج  السّانح ًالشىثاب ًالعوى  
      ٌ ج   اًدرَ ًرتٌى ه صفني، لرتل ها مت ذكسه كاى للدًز الفاعل لرل  ا يىٌد امل لصىح هىي الردزّعىْني الىرّي ظىا 

ساخ احمللْح ًالدًلْح ًاحلضٌز املروْص لرتالح زل  مسعح الرتلْح  عالْاً  طسّاً ًعاملْاً هي خالل حبٌشين املروْصج ج املئدت
 ال شاقاخ الصلالْح ًالعلوْح ًاملشازكح ا ادج لثعضين ج عضٌّح ا وعْاخ العستْح ًالعاملْح.

مل شآذتا السّانْح  هىي خىالل الىدعن املع ىٌُ      األعوازللد  طعد الرتلْح شٌقاً كثرياً ًًانذاً ج محلح  
الرراح خمررب لإلذماش الثشسُ ّضن مخط خمررباخ ًىِ 0)خمررب لعلجح الرىدزّة ،  ًاملادُ لسئاظح ا اهعح للد مت 

ًخمررب الثاٌّهْرتاًْ  ، ًخمررب علىن الى فط السّانىِ، ًخمرىرب الرل ْىاخ اليتٌّىح ًاللْىاض ًالرلىٌّن ، ًخمرىرب الىرعلن           
صني هىي قلثىح الرتلْىح ًكلْىاخ     دمىا ّرىْخ للطلثىح ًالثىاد      العلوْح احلدّصح األميصجاحلسكِ(. ًاليت حترٌُ علَ اددز 

ا اهعح كالح إلمساء ااخرثازاخ السّانْح امل رلفح ًذلدّن املشٌزج العلوْح ًالثذصْح لرتالح السّانْني ج احملالظح 
حتلْىب هعىاّري ا ىٌدج تعىد      اىلًكرل  امل ر ثاخ الٌق ْح. ىرا ًاى الرتلْح مادج ج اذماش زإّريا املروصلح للٌبىٌل   

 اليتٌُ. اإلزشادهي املرطلثاخ هصل اظرذداز شعثح نواى ا ٌدج ًااداء ا اهعِ ًًددج اظررتوال العدّد 
الىدلْل ًاىل كىل ا يىٌد امل لصىح الىيت       اىر اعدادشرتسُ ًذلدّسُ لرتل هي ظاىن ج  أ دمًلخس الرتالم  

 ملٌبل.  ذععَ دصْصاً لي ْح ىرا الصسح العلوِ ًالسّانِ ًاليتٌُ،  ًالللة ال اتض ج معد ماهعح ا
   ... دت ْاذِ هلره الرتلْح تالرطٌز ًال جاح ًهي اهلل الرٌلْب
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 ػلن الكليح  
 ؼؿؽونمعنمضؿاشمأبقضماظؾونمسرضهمثؾـيمروظهمورمستمسؾقهمايؾؼاتماألوٌؾقة.

 شؼار الكليح
أرضهقةممسائقهةمزأزرفمصها الماظؾهونمممممذؽلمدائريموداخؾههممذعارماظؽؾقةمعنمؼؿؽونم

ردهممسؾقههممموم،وصهلمصػاءممسهاءمعيؼـهةماٌمممإىلاظذيمؼرعزموم،سؾممجاععةماٌوصلمسن عؾريًام

ورمسهتمسؾهىمصهػق ممممم،وسؾىمسؾهمماظؽؾقهةممماظعؾممإىلاٌػؿوحماظذيمؼشريمماألبقضاظؽؿابم

وسؾهىماظفهػقةماألخهرىماظـهورمممممم،اظؽؿابماٌيردةماظؽؿاظقةموػهيمأضهيممعيردهةمملماٌوصهلمممم

أسؾهىماظشهعارمادهمماىاععهةممممموملم،مغقـهوىمملماجملـامرعزماظيوظةماآلذورؼةمواٌيؼـةماألثرؼةم

باظؾغهةممأدهمماظؽؾقهةمممايؾؼهاتماووٌؾقهةموممأدهػلماظشهعارممم هارؼ م لدهقسماظؽؾقهةمومممواظؽؾقةمو

م.اوغؽؾقزؼة،موؼؿودطماظشعارمآؼةمعنماظؼرآنماظؽرؼم
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 سطىر    الكليح يف
طؾقةماظرتبقهةماظرؼاضهقةمػهيمأحهيىمطؾقهاتمجاععهةماٌوصهل،م لدلهتمملماظعهاممممممممممم

وطانمسيدماظطؾؾةماٌؼؾوظنيمم،ةظغرضم وصريماظؽوادرماٌؿكففةمملماظرتبقةماظرؼاضقمم،1977

دهـواتمصفهلمبعهيػاممممم4وانمعيةماظيرادةمصقفامػهيممم،راظؾًاموراظؾةم48ماألوىلملمدور فام

ماظطاظبمسؾىمذفادةماظؾؽاظورؼوسمملماظرتبقةماظرؼاضقة.

مإىلوصهؾتمممأناظؽؾقةمباظؿطورمواظـؿومسؾىممجقعماألصعيةمإىلممبيأتوعـذماظؿلدقسم

اؼاتمسيةموضاساتمداخؾقةموعالسهبموعلهؾامعغؾهقموضاسهاتممممم شؿلمبـمإذعامػيمسؾقهماآلنم

طؿاممشؾتم طورًامملماىواغبماظعؾؿقةمم،اونازماظؾشريوخمؿرباتممخاصةمباظؾقاضةماظؾيغقة

متمضؾولمأولمدورهمظؾقفولمسؾىمذهفادةماٌاجلهؿريمملماظعهاممممممإذوخباصةماظيراداتماظعؾقام

متمم،ل1993م-1992زاظيرادهيملمرهالبموملماظعهامممم8وبواضهعمزمم،ل1988م-1987زاظيرادي

دورهمظؾقفولمسؾىمذفادةماظهيطؿوراهموبواضهعمرهاظؾنيماثهـني،مطؿهاموانماظؽؾقهةممممممممأولضؾولم

أوصهيتماظعيؼهيمعهنم يرؼلهقفاممممممإذسؾىم طوؼرماظؽؾقاتماٌـازرةمملماظورنماظعربهيمممحرؼفة

مملما يرؼلهقوػمطؿهاموذهار مممم،واظلهورؼةمواألردغقهةممظؾؿيرؼسمملماىاععاتماظؾقؾقةمواظقؿـقةم

واظيوظقة،مصضاًلمسنمإردالمرؾؾةماظيراداتماظعؾقامإىلمماظعيؼيمعنماٌممتراتماظعربقةمواظؼارؼة

ماىاععاتماظعاٌقةمإلجراءمواربفم.

وصهرعممم،وصهرعماألظعهابماظػردؼهةمممم،اظرؼاضقة ضمماظؽؾقةمثالثمصروعمػيمصرعماظعؾومم

مأسهيادميؼثمسهنمم،موسـهيمايهممضلهمماظرؼاضهةماىاععقهةمممطؿامو ر ؾطمبفهاممم،األظعابماظػرضقة

ملم يرؼليموػممطاآل ي:140نيمطادرًامعؿؿقزًامعؽونمعنمزمصنغـا يرؼليماظؽؾقةم

مل22زمممعر ؾةمأدؿاذم-

مل42زممعر ؾةمأدؿاذمعلاسيم-

مل44زمممعر ؾةمعيرسم-

مل32زممعر ؾةمعيرسمعلاسيم-
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ماألدا ذةماظؿاظقةمأمسائفم:م1977وضيم واىلمسؾىمسؿادةماظؽؾقةمعـذمسامم

مل1987-1977ظؾػرتةمزممميطؿورمغزارمجمقيماظطاظباألدؿاذماظم-

مل1993-1987ظؾػرتةمزمماألدؿاذماٌلاسيماظيطؿورمصادفمصرجمذؼابم-

مل2001-1993ظؾػرتةمزمماألدؿاذماظيطؿورمعمؼيمسؾيماهللمجادمم-

مل2003-2001ظؾػرتةمزماألدؿاذماٌلاسيماظيطؿورمنممسؾيماهللماظعراضيم-

مل2012م-2003ظؾػرتةمزمؿيمسؾيمايفاراألدؿاذماظيطؿورمؼادنيمرهمحمم-

موييماآلنلم-2012ظؾػرتةمزممضؿقؾةمزطيمرهماظؿكاألدؿاذماظيطؿورمم-
 

 الكليحيح  رإ
وانم ؽهونمذاتممم،أنم ؽونمطؾقةمعؿكففةمملماظعؾومماظرؼاضقةمواظعؾومماظلاغيةمهلهام

ومبلهؿواػاممصائيةمسؾىمعلؿوىماظؼطرمواٌـطؼةموععروصةمبؿعؾقؿفاماظرتبويمواظرؼاضهيماٌؿؿقهزممم

اظرصنيمملماظؾقثماظعؾؿيماٌمديمإىلم ؼيمماٌعرصةمو طوؼرماٌفـةموخيعةماجملؿؿعموختهرؼجمم

ماظؽوادرماظؽػوءةمظرصيماجملؿؿعماظعراضيمباظعـاصرماظ موعؾهمملمعفافماظيولماٌؿؼيعة.
 

 الكليح رسالح
تم وصريمبراعجمأطادميقهةم عؾقؿقهةمعؿكففهةمذاتمختفهيمدضقهقمظؾيرادهاممممممذاؾتعؾقم:ذ.1

األوظقةمواظعؾقامو وصريمبقؽهةم عؾقؿقهةمعؿؿقهزةمععهرتفمبفهامتقهثمميؿؾهكمممممممم

م.خرجيوػامخربةمعفـقةمساظقة

 وصريمبقؽةمتـقةمساظقهةماٌلهؿوىمعهنماظؽهوادرماظؾشهرؼةمواألجفهزةماظعؾؿقهةممممممممماؾبحث:ذ.2

اظؿؼـقةماٌؿؼيعةمتقثمؼهؿؿؽنمأدها ذ فاموباحـوػهامورالبفهامعهنمضقهاعفمممممممم

م.ؼاضقةموغشرمو طؾققماٌعرصةماٌؿواصرةباظؾقوثمملماجملاوتماظر

 طوؼرماإلعؽاغاتماظؼقادؼةمظؾؿـؿلؾنيمواظطالبموزرعمإعؽاغقاتماظؿعؾقمماظذا يمماؾؼقادة:ذ.3

واودؿؼراءمواودؿـؿاجمتقثمؼهؿؿؽنمعهنمميؿؾهكماٌوػؾهةمملمجمهالمعفـهةممممممم

 .اظرتبقةماظرؼاضقةمضقادةماجملؿؿعماظرؼاضيمبفورةمأعقـة

ػاسلمععماجملؿؿعمواوخنراطمملمجمالم طوؼرمظقاضةموصقةمأصهرادمماظؿمخدؿةذاجملتؿع:ذ.4

ماجملؿؿع.
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 الكليحأهداف 
هؼققمحمؿوىمأدادقاتماظـؿومواظؿطورمعنمخاللمإ احةماظػرصةمظؾفؿقعمظؿطوؼرماظـواحيم.1

اظؾيغقههةمواٌفارؼههةمواوغػعاظقههةمواإلدراطقههةمواوجؿؿاسقههةمملماظههؿعؾممواظؿههيرؼبموصههوومم

 .ـلظالنازماظرؼاضيماألع

 ممممممممممممممم.اوػؿؿاممباظؼقادةمواظيواصعماظػردؼةمظؿعيؼلماظلؾو مو ػعقلماو فالماألطادمييمواظرتبويم.2

 .اوػؿؿاممباظؿكطقطمألسيادم يرؼلقنيمطػمم.3

م.اوػؿؿاممباظعؾومماظفرصةمذاتماظعالضةماٌؾاذرةمباونازماظرؼاضيم.4

م.تمواظؿعؾقمماظذا ياوػؿؿاممباظؿػؽريماإلبياسيمملمحلماٌشؽالم.5

ايرصمسؾىم لػقلماظؽوادرماظؿيرؼلقةمواظؿيرؼؾقةمٌمدلاتماجملؿؿعمعهنمخهاللمإضاعهةممممم.6

ماظيوراتمواحملاضراتمواٌـاضشاتمظغرضمرصعماٌلؿوىماظعاممهلذهماٌراطز.

م.اٌلاػؿةمملماخؿؾارمرؼاضقيماونازماظعاظيمعنمخاللمخمؿربمعؿؿقزمظالنازماظؾشريم.7

 

 نظيوي لكليح الرتتيح الرياضيحاهليكل الت
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 (عميد كلية الرتبية الرياضية ) زكي طه التك تيبةقاألستاذ الدكتور 

 جملس الكليح 
 

 
م.دمضؿقؾهههههةمزطهههههيمرههههههماظؿهههههكأ
م

 لسؿقيماظؽؾقةز

م.دمضهههقاءمضادهههمماهههوماًقهههاطممممأ
 

مععاونماظعؿقيمظؾيرادهاتماظعؾقهامواظؾقهثماظعؾؿهيممممز
مظقهههههثمحمؿهههههيمداؤدماظؾـهههههادمم..أ واظطؾؾةل

 
 لواٌاظقةععاونماظعؿقيمظؾشمونماإلدارؼةمز

ماًشههاباههوديم.دمزػههريمضادههممأ
 

 لاىاععقةاظرؼاضةمضلممعيؼرمز

مدمأؼههادمحمؿههيمسؾههياهللماظزبقههييممم.أ
 

 لرئقسمصرعماألظعابماظػردؼةز

مػاذههههههممااههههههيمدههههههؾقؿانممم.دأ
 

 لقةضرئقسمصرعماألظعابماظػرز

مرهههاللمنهههممسؾهههياهللماظـعقؿهههي.دمأ
 

 لرئقسمصرعماظعؾومماظرؼاضقةز

  

 جملس كلية الرتبية الرياضية
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 الدراساخ األوليح
 شزوط انقبول 

 ؿؿـلمذروطماظؼؾولمملماظؽؾقةمبهانمؼؽهونماظطاظهبمحاصهالمسؾهىمذهفادةماظـاغوؼهةمممممممم

لمإىلمجاغهبماذهرتاطممم:60ؼؼلماٌعهيلمسهنمزمممومأناظعاعةمبػرسقفاماظعؾؿيمواألدبيمذرؼطةم

م.اظؼؾولسنماجؿقازهموخؿؾاراتممصضاًلم،لؾقماظؼوامماظويماظطيبماجؿقازماخؿؾارماظػق
 
 

 اختبارات انقبول يف كهية انرتبية انزياضية
وريمسؾىمضاساتموعالسبماظرتبقةماظرؼاضقةماوخؿؾاراتماًاصةمبؼؾولماظطؾؾةماىيدم

ماظؽؾقةمدـوؼ ماوخؿؾاراتمأدؾوعمواحيموحلبماظؿارؼ ماظذيمهيده ًا.مملماظؽؾقة،مو ؽونمعية

موميرماظطؾؾةمخاللماوخؿؾاراتمبعيدمعنماظؾفانماظ مأسي فاماظؽؾقةمهلذاماظغرض،موعـفا:

 ىـةماظؿؼيؼممواظؼؾول. .1

 ىـةماظػقيماظطيب. .2

 ىـةماوخؿؾاراتماٌفارؼة. .3

 ىـةماوخؿؾاراتماظؾيغقة. .4

 ىـةماٌؼابؾةماظشكفقة. .5
م
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

ذ

ذ:ػضاًلذعنذوجودذجلانذداـدةذؾتؾكذاؾؾجانذوؿـفاذذذ
 ىـةم ؼققمماظيرجات. .1
 ىـةماٌؿابعة.م .2
 ىـةم فقؽةماظؿففقزاتماًاصةمباوخؿؾارات. .3
 ىـةمضؾطماٌالسب. .4

 

 اخلطة انذراسية

 ؿؽههونماًطههةماظيرادههقةمودههؿؽؿالمعؿطؾؾههاتمدرجههةماظؾؽههاظورؼوسمملماظرتبقههةمممم

موحيةمعوزسةمسؾىماظـقوماأل ي:مل146لمداسةموبواضعز111اظرؼاضقةمعنمز

 اث اجلامعت:أوالً. متطلب
 ثانيًا. متطلباث الكليت: 

ذأ.ذؿتطؾباتذـظرقة:

ذب.ذؿتطؾباتذتطبقؼقةذ)عؿؾقة(:ذ
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 عذد انساعات اننظزية وانتطبيقية
 وعذد انوحذات خالل املزاحم انذراسية

 
 انذراسية نهسنة انذراسية األوىل وادامل

 عددذاؾوحدات تطبقؼي ـظري ادلرحؾةذاؾدرادقة

    األوىل

    اؾثاـقة

    اؾثاؾثة

    بعةاؾرا

ذاجملؿوع

 ادلادة
عددذ

 اؾوحدات

جمؿوعذ عددذاؾداعات

 اؾتطبقؼي اؾـظري اؾداعات

     تارقخذوػؾدػةذاؾرتبقةذاؾرقاضقة

     تشرقحاؾ

     ربقةعاؾغةذاؾؾ

     ـؽؾقزقةاالؾغةذاؾ

     احلؼوقذواؾدميؼرارقة

     بواداحل

     اؾعابذاؾؼوى

     (ؾؾطاؾباتذمخاديذاؾؽرةؼدمذ)اؾؽرةذ

     دؾةاؾؽرةذ

     ؽشاػةذوؿرذدات

     دباحةاؾ

     ـقةذؾؾطاؾبات(ثؼالذ)ؾقاؼةذبداالرػعذ

     اجملؿوع
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 انذراسية نهسنة انذراسية انثانية وادامل
 

 ادلادة
عددذ

 اؾوحدات

جمؿوعذ عددذاؾداعات

 اؾتطبقؼي اؾـظري اؾداعات

     عؾمذاؾتدرقبذاؾرقاضي

     اإلحصاء

     تؼوقماؾؼقاسذواؾ

     باقوؿقؽاـقكاؾ

اؾرتبقةذاؾرقاضقةذررائقذتدرقس      

األجفزةذمجـادتك      

قداؾؽرةذ      

     اؾؽرةذاؾطائرة

     ؽرةذاؾدؾة

   داحةذوؿقدان

   ادلالؽؿةذ)مترقـاتذؾؾطاؾبات(

     اجملؿوع
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 انذراسية نهسنة انذراسية انثانثة وادامل

 ادلادة
عددذ

 اؾوحدات

جمؿوعذ عددذاؾداعات

 اؾتطبقؼي اؾـظري اؾداعات

     اؾطبذاؾرقاضي

     رؽياحلتعؾمذاؾ

     عؾؿياؾبحثذاؾ

  ذػدؾجةذاؾتدرقب

     ؾرقاضقةاؾرتبقةذاذررائقذتدرقس

     (طاؾباتؾؾؼتاؾقةذاؾػـونذاؾصارعةذ)ادل

     ؽرةذاؾقد

     ؾؾطاؾبات(ذاإلقؼاعي)اجلؿـادتكذذؽرةذاؾؼدم

     ألجفزةامجـادتكذ

     بارزةادل

     أؾعابذادلضرب

     اجملؿوع
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 انذراسية نهسنة انذراسية انزابعة وادامل

 ادلادة
عددذ

 اؾوحدات

جمؿوعذ عددذاؾداعات

 اؾتطبقؼي اؾـظري اؾداعات

    عؾمذاؾـػسذاؾرقاضي

     عؾمذاؾتدرقبذاؾرقاضي

     تـظقماؾوذةإالذدار

     احلادوب

     ؽرةذاؾقد

     اؾؽرةذاؾطائرة

     ؽرةذاؾدؾة

     (إالقؼاعيذراؾباتؿـادتكذاجل)ذؽرةذاؾؼدم

     اؾعابذاؾؼوى

     وا اخلرقاضةذ

     اؾعؾؿيذؿشروعذاؾبحث

     يفذادلدارسذاؾتطبقق

     اجملؿوع
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 وصف املواد انذراسية
 نذرجة انبكانوريوس يف انرتبية انزياضية 

 فلسفت وتاريخ الرتبيت الرياضيت: -
درادةمدورماظرتبقةماظرؼاضقةمملماجملؿؿعاتماظؼيميةمو طورػهامممإىلاٌادةمػذهم فيفم

أػهياصفاموصؾلهػؿفاموطهذظكممممعنمخاللم وضقاماٌػفومماظعهاممواًهاصمظؾرتبقهةماظرؼاضهقةمومممم

م.األدسماظعؾؿقةماظ مبـقتمسؾقفامػذهماٌػاػقم

 علم النفس الرياضي:  -
اظؿعرؼفمبـشلةمو طورمسؾمماظـػسماظرؼاضيموعؾادئهموجماوتممإىلاٌادةمػذهم فيفم

م طؾقؼهمواظؿعرفمسؾىمدقؽوظوجقةماٌـاصلاتماظرؼاضقة.

 : فسلجت التدريب -
ماإلغلهانمجلهمممملمحماظهؿغرياتماظوزقػقهةماياصهؾةممممهؿوىمػذهماٌادةم وضقاموذر

اٌؿاردةمواظ م عززم طورماونازموهلنيماودؿفاباتماظوزقػقهةمممأواظؿؿرؼنمم لثريغؿقفةم

ماىلممايقوؼة.مأسضاءظؾؿؿرؼنمواظؿؽقف،موؼرطزمسؾىموزائفم

 البحث العلمي: -
ؿقارػاموطقػقةماظؿعرؼفممبـففقةماظؾقثمواظعقـاتموررائقماخمإىلاٌادةمػذهم فيفم

مإىلمأؼضهاماظؿعرفمسؾىماٌشؽالتمووضهعماظػرضهقاتموادهؿكالصماظـؿهائج.مطؿهامو فهيفممممممم

م يرؼسماٌـاػجماٌكؿؾػةمظؾؾقث.
م
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 التعلم احلركي: -
 زوؼيماظطؾؾهةمبايؼهائقمواٌعؾوعهاتماظعؿؾقهةمواظـظرؼهةماظه ممممممممإىلاٌادةمػذهم فيفم

ػذهماٌفهارات.موػهيمممموأجزاءعػاػقمممإىل لاسيهمسؾىماطؿلابماٌفاراتمايرطقةمباإلضاصةم

م.ظإلغلان يرؼسماظؿطورمايرطيممإىلمأؼضا فيفم

 وتنظيم الرتبيت الرياضيت: إدارة -
ةمطؿام لفممملماٌلهاسيةممقاظرؼاضوماإلدارؼةواظـظرؼاتمماألدسصفمممإىل فيفماٌادةم
ؼهوؼممظؾػعاظقهاتمممواظؿمواإلذهرافماًاصةمباظؿكطقطمواظؿـظقممماإلدارؼةسؾىماعؿال ماٌفاراتم
ماظرؼاضقةماٌكؿؾػة.
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 الطب الرياضي: -
واظه م ؿضهؿنماوصهاباتمممم زوؼيماظطؾؾةممبػهاػقمماظطهبماظرؼاضهيمممممإىل فيفماٌادةم

اظرؼاضقةمواداظقبماظوضاؼةمواظعالج،موطذظكماظرباعجماظؿلػقؾقةمبادؿكيامماظؿؿارؼنماظعالجقةم
مماظعؿؾيمهلذهماٌواد.موودائلماظعالجماظػقزؼائيمو لطقيماٌعرصةمباظؿطؾقق

م

م
 اإلحصاء: -

م رطزماٌادةمسؾىمأػؿقةماإلحفاءمودرادؿهمملماظعؾومماٌكؿؾػهةمو طؾقؼا ههمملماجملهالممم
م.اظرؼاضي

 طرائق التدريس: -
اظعاعهةمواًاصهةمظؾرتبقهةممممماألػهيافم هيرؼسمممػهذهماٌهادةمإىلممأ.ماجملالماظـظري:م فهيفمم

ماظرؼاضهقةمسماظرتبقهةمم يرؼسمررائهقم هيرؼسمدرمممإىلمباإلضاصةاظرؼاضقةم

مإىلمأؼضهاماظؿغذؼةماظراجعةمخاللماظيروس.موػيم فيفمم وزقفوطقػقةم

مواظلـوؼة.مواظشفرؼةخطةماظيرسماظقوعقةممإسياد يرؼسمررؼؼةم

اظرؼاضههقةم ههيرؼبماظؿؿههارؼنماظؾيغقههةمملمدرسماظرتبقههةممإىلب.ماجملههالماظعؿؾههي:مؼفههيفم

 عؾهقممممإىلمأؼضايفم فخططماظيرسماٌكؿؾػة.موػيممإسيادمإىلمباإلضاصة

اظطاظبمطقػقةم ـػقذماظربغاعجماظلـويمظؾرتبقهةماظؾيغقهةمواظهذيمؼشهؿؿلممممم

ماٌيردةمبشؼقفاماظياخؾقةمواًارجقة.مظـشاراتماألداديسؾىماٌـفجم
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 القياس والتقويم: -
سؾهىمممواظؿلطقيظالخؿؾارمواظؼقاسمماألدادقة ؿـاولمػذهماٌادةم زوؼيماظطؾؾةمباٌػاػقمم

اعا فامملمتهوثماظرتبقهةمممقةمواٌفارؼةموررائقم ـػقذػامو ؼوميفهاموادهؿكيمماوخؿؾاراتماظؾيغ

م.اظرؼاضقة
م

م
 

 التدريب الرياضي:علم  -
 زوؼيماظطؾؾةمباٌعؾوعاتماظعؾؿقةماٌؿعؾؼهةمباظؿهيرؼبماظرؼاضهيمممممإىلاٌادةمػذهم فيفم

ةملماظؿيرؼبموررائهقماظؿهيرؼبماٌكؿؾػهممماظؾؿيرؼبموعؽوغاتمماألدادقةعنمحقثماٌػاػقمم

ماظرؼاضي.مإسيادوطقػقةم وزقػفامملم
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

م

 :العملي التطبيق -
اطؿلابماظطؾؾةمخرباتمسؿؾقةمعر ؾطةمبؿيرؼسمعهادةماظرتبقهةممممإىلاٌادةمػذهم فيفم

عاماطؿلؾوهمعنمععهارفموععؾوعهاتمسؾؿقهةمصضهاًلمسهنمصهؼلممممممممطؾققاظرؼاضقةمملماٌيارسمو 
ماظؿعؾقؿقة.ظقؽونمعيردًامصاساًلمملماظعؿؾقةمموأسيادهذكفقةماظطاظبم

م
 : املواد العمليت -

اظؽههرةماظلههؾة،مطههرةماظؼههيم،مطرةماألظعههابماظرؼاضههقةماووٌؾقههةزمبعههضمؼههؿمم ههيرؼس

اظقي،ماىؿـادؿك،ماظلاحةمواٌقيان،مأظعابماٌضرب،ماٌؾهارزة،ماٌفهارسة،مممطرةماظطائرة،م

سمػهذهماٌهوادمممل.موؼر ؽزم يرؼ،ماظؾقاضةماظؾيؼـةاألثؼال،ماظلؾاحةاٌالطؿة،ماظػـونماظؼؿاظقة،م

م.موأصولم يرؼؾفامفامصضاًلمسنمهؽقؿفالسؾىم عؾممصـوغفاموعفارا فاموررائقم يرؼ
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 أعذاد انطهبة املقبونني سنويا )انبكانوريوس(

 اؾعددذاؾؽؾي اؾدـة اؾعددذاؾؽؾي اؾدـة
1977-1978 51 1995-1996 138 
1978-1979 132 1996-1997 91 
1979-1980 101 1997-1998 202 
ذ117 1998-1999 132 1980-1981
 110 2000-1999 129ذ1981-1982
1982-1983 148 2000-2001 78 
1983-1984 167 2001-2002 78 
1984-1985 215 2002-2003 88 
1985-1986 228 2003-2004 171 
ذ137 2004-2005 207 1986-1987
ذ192ذ2005-2006 210 1987-1988
ذ194ذ2006-2007 195 1988-1989
ذ208ذ2007-2008 217 1989-1990
ذ194ذ2008-2009 197 1990-1991
ذ159ذ2010-ذ2009 151 1991-1992
ذ204ذ2011-ذ2010 124 1992-1993
ذ223ذ2011-2012 131 1993-1994
ذ191ذ2012-2013 124 1994-1995
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 )انبكانوريوس(سنوياً عذد انطهبة املتخزجني أ
ذاجملؿوع إـاث ذؽور اؾدـةذاؾدرادقة اجملؿوع إـاث ذؽور اؾدـةذاؾدرادقة

ذ130 15 115 1996-1997 44 2 42 1980-1981

ذ109 7 102 1997-1998 119 7 112 1981-1982

ذ105 14 91 1998-1999 94 3 91 1982-1983

ذ103 - 103 1999-2000 84 12 72 1983-1984

ذ124 8 116 2000-2001 95 7 88 1984-1985

ذ135 4 131 2001-2002 111 3 108 1985-1986

ذ130 4 126 2002-2003 127 7 120 1986-1987

ذ112ذ1ذ111ذ2003-2004 106 11 95 1987-1988

ذ85ذ2ذ83ذ2004-2005 118 16 202 1988-1989

ذ68ذ2ذ66ذ2005-2006 143 14 329 1989-1990

ذ107ذ8ذ99ذ2006-2007 142 14 228 1990-1991

ذ98ذ3ذ95ذ2007-2008 242 11 175 1991-1992

ذ148ذ13ذ135ذ2009ذ-ذ2008 206 36 170 1992-1993

ذ152ذ19ذ133ذ2010ذ-ذ2009 237 43 194 1993-1994

ذ170ذ4ذ166ذ2011ذ-ذ2010 149 27 122 1994-1995

ذ185ذ15ذ170ذ2012ذ-ذ2011ذ163 24 139 1995-1996
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 عهى انكهية األوائمانطهبة  قائمة شزف
 اؾدـة االدم اؾدـة االدم

 1997-1996 برقػانذعبدذاهللذحمؿدذدعقد 1981-1980 جادمذحمؿدذـاقفذاؾروؿي

 1998-1997 حمؿدذقوـسذذـون 1982-1981 عؿارذعؾيذأحدان

 1999-1998 رقبذذاباذيـتاؾ 1983-1982 فاذمذامحدذدؾقؿان

 2000-1999 ادرذؿـريذرهق 1984-1983 عبدذاهللحمؿدذذأقاد

 2001-2000 ؿعدذؿاـعذعالوي 1985-1984 عاؿرذغازيذذقخو

 2002-2001 بفـامذـؼوالذإقـاس 1986-1985 اإلؿامصػاءذذـونذ

 2003-2002 ربقعذخؾفذجؾقل 1987-1986 ثقالمذقوـسذعالوي

ذ2004-2003ذحمؿدذخريذاؾدقنذصاحل 1988-1987 إمساعقلرقاضذامحدذ

ذ2005-2004ذحمؿدذخاؾدذحمؿدذداؤد 1989-1988 ؾوثائرذغاذلذؿالذع

ذ2006-2005ذدرذاذؼقدارذعبدذاحلؿق 1990-1989 دبفانذحمؿودذاؾزفريي

ذ2007-2006ذعدـانذدعدذحـاذوردة 1991-1990 امحدذؿطرذحمؿد

ذ2008-2007ذحاؿدذرزقدذعبدذاؾدتا 1992-1991 مجالذذؽريذبدقم

ذ2009ذ-ذ2008ذدؾطانعؾيذصباحذحمؿدذ 1993-1992 ـرباسذقوـسذحمؿد

ذ2010ذ-ذ2009ذبشارذجادمذحمؿدذإبرافقم 1994-1993 عبدذاهللذحدنيذأالء

ذ2011ذ-ذ2010ذحمؿدذعبداؾغينذدؾطانذاؾقاس 1995-1994 عؿرذػاروقذقوـس

ذ2012ذ-ذ2011ذؽرمذؿوػقذفاديذحمؿد 1996-1995 دؾقؿانذإبرافقمجفادذ
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 الدراساخ الؼليا
 شزوط انقبول 

وظشهفادةماظهيطؿوراهمممم:65ظؾقفولمسؾىمذهفادةماٌاجلهؿريمحاصهلمسؾهىمععهيلمممممممؼؽونماٌؿؼيممأن .1
م.:70حاصلمسؾىمععيلم

مدـة.مل50زدـةمواٌؿؼيممظيرادةماظيطؿوراهمسنممل45زؼزؼيمسؿرماٌؿؼيممظيرادةماٌاجلؿريمسنمومأن .2
يممبعهمنيؼشرتطمملماٌؿؼيممظيرادةماٌاجلقرتمزعهنماٌهوزػنيلمأنم ؽهونمظههمخيعهةمصعؾقهةمٌهيةمدهـؿمممممممم .3

 حفوظهمسؾىمآخرمذفادةموهؿلبمػذهماًيعةمظغاؼةماألولمعنمأؼؾول،مواظؿػرغم اممظؾيرادة.
ؼشرتطمسؾىماٌؿؼيممظيرادةماظهيطؿوراهمعهنماٌهوزػنيمزسهيامغؿلهيبموزارةماظؿعؾهقمماظعهاظيمواظؾقهثممممممممم .4

اظعؾؿيمواظرتبقةماًاضعنيمظؼاغونماًيعةماىاععقهةلمانم ؽهونمظيؼههمخيعهةموزقػقهةمصعؾقهةمٌهيةمممممممم
واظؿػهرغم هامممممؿنيمبعيمحفوظهمسؾىمآخرمذفادةموهؿلبمػذهماًيعهةمظغاؼهةماألولمعهنمأؼؾهولممممدـ

 ظؾيرادة.
انمجيؿازماٌؿؼيمماٌؼابؾةماظ مجيرؼفاماظؼلمماظعؾؿيمظؿقيؼيمأػؾقؿهمظؾيرادهةمباظؿلطهيمعهنمدهالعؿهممممم .5

لماعؿقهانمماظؾيغقةمواظعؼؾقةمواظـػلقةممبامؼؿـادبمععماخؿفاصماٌؿؼيمماعام ؼقؿهمصقؽهونمعهنمخهالممم
 اظؼؾول.

مظيرادةماظيطؿوراهمعنماٌوزػنيمونمنمعـقومذفادةماٌاجلؿريمضهؿنماٌهيةماحملهيدةممممنيصقمظؾؿؿؼيع .6
دونممتيؼيموحفؾومسؾىم ؼيؼرموؼؼلمسنمجقيمجيًامزاظرداظةم+ماظلـةماظؿقضريؼةلماظؿؼيؼممعؾاذهرةمم

 ادؿــاءمعنمذرطماًيعةمدـؿنيمبعيماخرمذفادة.
ؿؼيعنيمعنمذويماظشفياءمعهنمذهرريلماظعؿهرمواٌعهيل;مب.ماٌؿؼهيعنيمعهنمممممممؼلؿــىمطاًلمعن:مزأ.ماٌ .7

 اظلفـاءمعنمذرطماظعؿرل.مم
%لمعهنماٌؼاسهيممم10بعيمادؿؽؿالمغؿهائجماظؼؾهولمظؾؿؿؼهيعنيمؼـؾغهيمحلهابمغلهؾةمذويماظشهفياءمزممممممم .8

صلةماظيرادقة،مصاذامملم لؿوملم ؾكماظؿلؾةموغػيتماٌؼاسيماظيرادقةماٌكففةمصقؼؾلماضربفممعنماٌـا
 ؾولمومبامومؼؼلمسنمعؼعيمواحي.ؼضؿنم ر قبماٌؿؼيعنيمحلبماٌعيلموخراجمخطةماظ
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 نهذراسات انعهيا اخلطة انذراسية 
 املاجستري درجتأوال. 
ممم.عاجلؿريم ربقةمرؼاضقةماؾدرجةذاؾعؾؿقة:ذ-

م ؿؽونماًطةماظيرادقةمظيرجةماٌاجلؿريمعن:
ملمداسة23زمممعوادمإجؾارؼة .1
ملمداسة2زممممممعوادماخؿقارؼة .2
ملمداسة3زمممحؾؼةمتث .3
مداسةمل8زمرداظةمجاععقةزعاجلؿريل .4

ذاألولاؾػصلذاؾدراديذذ-

ذ

ذاؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذ-

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
ذ

ذذذادلوادذاالختقارقة:ذذ-

م.عـاػجم-ربمرؼاضيم- عؾممحرطي

ذ(ذوحداتذذ3حؾؼةذحبثذ)ذ:اؾثاؾثذياؾػصلذاؾدرادذ-

 اؾوحدات ادمذادلادة

 2 اظرتبقةماظرؼاضقةمررائقم يرؼس

 2 ؿؼوؼماظؼقاسمواظ

 3 اظعؾؿيمؾقثاظررائقم

 2 اظؿيرؼبماظرؼاضيصلؾفةم

 2 اظؾغةماإلغؽؾقزؼة

 2 بواداي

 وحدةذ13 اجملؿوع

 اؾوحدات ادمذادلادة

 2 سؾمماظـػسماظرؼاضي
 2 سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي

 2 اإلدارةمواظؿـظقم

 2 ؾاؼوعقؽاغقكاظ

 2 اظؾغةماإلغؽؾقزؼة

 2 عادةماخؿقارؼة

 وحدةذ12 اجملؿوع
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 الدكتوراه درجتثانيا. 
مباخؿفههههاص:ممدطؿههههوراهمصؾلههههػةمملماظرتبقههههةماظرؼاضههههقةممؾدرجةةةةةذاؾعؾؿقةةةةة:ذذاذ-
مؿيرؼساظررائقمم-ممؿيرؼباظصلؾفةمم-ممرؼاضياظؿيرؼبماظم-
مؿـظقماظومةإودارمم-مممؾاؼوعقؽاغقكاظم-ممرطيايؿعؾمماظم-
مصؾلػةماظرتبقةماظرؼاضقة ارؼ موم-ممؿؼوؼماظؼقاسمواظم-ممسؾمماظـػسماظرؼاضيمم-

ذعن: ؿؽونماًطةماظيرادقةمظيرجةماظيطؿوراه
ملمداسة22زمممعوادمإجؾارؼة .1
ملمداسة6زممممممممممعوادماخؿقارؼة .2
ملمداسة3زمممحؾؼةمتث .3
ماوعؿقانماظشاعل .4
ملمداسة30زمأرروحةمجاععقةمزدطؿوراهل .5

ذاألولاؾػصلذاؾدراديذذ-

 اؾوحدات ادمذادلادة

 3 اؾتدرقبػدؾجةذ

 3 باقوؿقؽاـقكاؾ

 3 ؿادةذاالختصا 

 2 اؾؾغةذاإلـؽؾقزقة

 وحدةذ11 اجملؿوع

ذاؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذ-

 اؾوحدات ادمذادلادة

 3 عؾمذاؾتدرقبذاؾرقاضي

 3 تؼوقماؾؼقاسذواؾ

 3 ؿادةذاالختصا 

 2 اؾؾغةذاإلـؽؾقزقة

 3 ادلادةذاالختقارقة

 3 ختقارقةاالادةذادل

 وحدةذ17 اجملؿوع

ذادلوادذاالختقارقة:ذ-

ػج،مسؾهمماظهـػسماظرؼاضهي،ماإلحفهاء،ممممماؿهيرؼس،ماٌـهمماظاظؿعؾممايرطهي،مررائهقممم
ماإلدارةمواظؿـظقم.

ذؿادةذاالختصا :ذ-

ؿـظهقم،مسؾهمممماظومةومداراؿهيرؼس،مماظؿيرؼب،مررائقماظرؼاضي،مصلؾفةماظؿيرؼبماظم
مؿؼوؼم.اظؼقاسمواظاظـػسماظرؼاضي،م
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

   قبونني واملتخزجني طهبة انذراسات انعهيا امل أعذاد 

  7899 -7891منذ عاو 

 اؾعامذاؾدرادي
 ادلتخرجني ادلؼبوؾني

 دؽتوراه ؿاجدتري دؽتوراه ؿاجدتري

1987-1988 8 ---- ---- ---- 

1988-1989 5 ---- 1 ---- 

1989-1990 4 ---- 8 ---- 

1990-1991 6 ---- 4 ---- 

1991-1992 6 ---- 4 ---- 

1992-1993 4 2 8 ---- 

ذ---- 5 2 5 1993-1994

1994-1995 9 3 3 2 

1995-1996 9 3 4 1 

1996-1997 7 3 10 3 

1997-1998 11 10 8 4 

1998-1999 15 11 6 3 

1999-2000 15 7 12 6 

2000-2001 12 8 8 4 

 12 9 /اؾػصلذاألول2001-2002
5 11 

 10 5 /اؾػصلذاؾثاـي2001-2002

2002-2003 30 8 10 7 

2003-2004 17 10 6 9 

ذ13ذ32ذ6ذ10ذ2004-2005

ذ15ذ10ذ6ذ17ذ2005-2006

ذ7ذ16ذ7ذ11ذ2006-2007

ذ6ذ11ذ7ذ13ذ2007-2008

 2 12ذ7ذ14ذ2008-2009

ذ9ذ14ذ13ذ15ذ2009-2010

ذ8ذ11ذ7ذ19ذ2010-2011

ذ7ذ11ذ35ذ18ذ2011-2012

ذ----ذ----ذ25ذ17ذ2012-2013

ذ117ذ219ذ202ذ311ذاجملؿوع
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 اجلانة الؼلوي
عؾؿقةذؽاـتذعؾىذوـدواتذعؾىذؿدارذاؾدـواتذادلاضقةذعؼدتذاؾؽؾقةذعدةذؿؤمتراتذ

ذاؾـحوذاآلتي:

مماٌههههممترماظعؾؿههههيماظـاظههههثمظؽؾقههههاتموأضلههههامماظرتبقههههةماظرؼاضههههقةمبههههاظؼطرممممممم .1

م.16/4/1987-14ؾػرتة:مظ

مطراٌههههممترماظعؾؿههههيماظلههههادسمظؽؾقههههاتموأضلههههامماظرتبقههههةماظرؼاضههههقةمبههههاظؼممممم .2

 .18/10/1990-16ظؾػرتة:م

 11/5/1997-10ظؾػرتة:مماٌممترماظعؾؿيمظؾطبماظـػليمواظعؾومماظـػلقةمواظرتبوؼة .3

 19/3/1998-18اٌممترماظعؾؿيماألولمظؾطبماظرؼاضيمظؾػرتة:م .4

ماٌهههممترماظعؾؿهههيماظـهههاغيمسشهههرمظؽؾقهههاتموأضلهههامماظرتبقهههةماظرؼاضهههقةمبهههاظؼطرمممممممم .5

 .15/10/2000-14ظؾػرتة:م

 ملمذفرمأؼار.مـوؼًامعممترمتوثماظؿكرجمظطؾؾةماٌرحؾةماٌـؿفقة عؼيماظؽؾقةمد .6

اظـيواتماظيورؼهةماظعؾؿقهةمملماظطهبماظرؼاضهيمباظؿـلهققمعهعماإلههادماظػرسهيمظؾطهبمممممممممم .7

 اظرؼاضي.

 .25/6/2006غيوةمزاآلصافماٌشرتطةمبنيماظؾاؼوعقؽاغقكمواظعؾومماظرؼاضقةلمبؿارؼ : .8

 .7/12/2006رؼاضيلمبؿارؼ :مغيوةمز وزقفماإلؼؼاعمايقويمملماجملالماظ .9

 .25/6/2007غيوةمزاظؿؿارؼنماظرؼاضقةمواظفقةماظعاعةلمبؿارؼ :م .11

مغهههههيوةمزاثهههههرمبقهههههؽ ماألداءمواظهههههؿعؾممملم هههههيرؼسماظرتبقهههههةماظرؼاضهههههقةلممممممم .11

 .16/1/2008-15ظؾػرتة:م

 .20/4/2008غيوةمزاودؿكيامماظيوائيمملماجملالماظرؼاضيلمبؿارؼ :م .12

 .31/12/2008ةلمبؿارؼ :مغيوةمزدقؽوظوجقةماظيؼنمواظرؼاض .13

مغهههيوةمزدورماظؼقهههاداتماظرؼاضهههقةمملم عهههيدماظـؼاصهههاتمملماٌـظؿهههاتماظرؼاضهههقةلممممممم .14

 .27/12/2010بؿارؼ :م
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 .16/5/2011غيوةمزاظرتبقةماظغذائقةموايرطقةمظألرػالمأداسماظؼوامماظلؾقملمبؿارؼ :م .15

ممزاػههرةمواسههيةم لههاػممملمبـههاءمجقههلمجيؼههيلمممممؼاضههةمعيردههقةمعههنمأجههلمرمغههيوةمز .16

 .5/4/2012رؼ مبؿا

مملظؽؾقههاتموأضلههامماظرتبقههةماظرؼاضههقةمملماظعههرافسشههرممٌههممترماظعؾؿههيماظههيوريماظـههاعنزا .17

 .م8/5/2012-6بؿارؼ م

ممممممممممممممممم
م

اٌممترماظيوظيمظؾقوثمرؾؾةمطؾقاتماظرتبقةماظرؼاضهقةمباظؿعهاونمعهعماىؿعقهةماظيوظقهةممممممز .18

 .8/5/2012-6بؿارؼ مملظؾـؼاصةماظؾيغقةمواظرؼاضقة

 .14/1/2013يوةمزاظيؼنمواظرؼاضةلمبؿارؼ مغ .19
م

 
 

مغههههيوةمزايرؼههههةماوطادميقههههةمظؾؿيرؼلههههيماىههههاععيمبههههنيماظواضههههعمواظطؿههههوحلممم .21

 .25/3/2013بؿارؼ م
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 الكليح واجملتوغ
ةذبتؼةدقمذذقتؼةومذؽؾقةةذاؾرتبقةةذاؾرقاضةذذذذزتذذعارذ)اجلاؿعةذيفذخدؿةةذاجملتؿةع(ذذذ

ذقأتي:اجملتؿعذؿنذخاللذؿاذذإىلاؾؽثريذؿنذاخلدؿاتذ

مإضاعةمدوراتماظلؾاحةماظؿعؾقؿقةمواظرتصقفقةمظؾرجالمواظلقيات. .1

مواظؿاؼؽوغيومواظؿـسماألرضيموطهرةماظؼهيمممم ـظقممدوراتماظؾقاضةماظؾيغقةموختػقفماظوزنم .2

 .خاللماظعطؾةماظفقػقة

ظالههاداتممواظؿقؽؿقهةممةمواظؿيرؼؾقهةممقسؼيمسيدمطؾريمعهنماظـهيواتمواظهيوراتماظرؼاضهمممم .3

 ة.قاظرؼاض

يمعنماظـيواتمواحملاضراتماًاصةمباظؼقادةماظرؼاضقةمألعـاءمدرماوههاداتممسؼيماظعيؼ .4

 اظرؼاضقة.

وعيردههاتموععؾؿههيموععؾؿههاتماظرتبقههةمميػقؾقههةمٌيردههلظؿطوؼرؼههةمواظؿاسؼههيماظههيوراتم .5

 اظرؼاضقةمعنمعـؿليبموزارةماظرتبقة.

 إلداري.اٌلاػؿةمملمرصيماٌمدلاتمواألغيؼةمواوهاداتماظرؼاضةمباظؽادرماظؿيرؼيبموا .6

 لوؼقماًيعةماظرؼاضقةمظؾؿفؿؿهعماحملؾهيمعهنمخهاللمعلهاػؿةماظؽؾقهةمملماٌؿاردهاتمممممممم .7

 أضضقةموضرىماحملاصظة.مإىلاٌقياغقةماظ م ؼقؿفاماىاععةمظؿؼيؼمماًيعاتم
 

م
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 جملح الكليح
وفيذجمؾةذعؾؿقةذختصصقةذدورقةذ فيرماظؽؾقةمجمؾةماظراصيؼنمظؾعؾومماظرؼاضقةمز

اجلاؿعةاتذاؾعراؼقةةذواؾعربقةةذؿةنذذذذذذتدرقديعلذيفذـشرذـتاجذتدافمذوبشؽلذػاحمؽؿةذ

لمسهيدًامعهنممم59.موظؼهيمأصهيرتماظؽؾقهةمزممماؾبحوثذاؾعؾؿقةذيفذجمالذاؾرتبقةةذاؾرقاضةقة(ذذ

لم800ويهيماآلن،مومتمغشهرمأطـهرمعهنمزممممم1995اجملؾةمعـذمصيورمسهيدػاماألولمملماظعهامممم

اتمواٌهممتراتممتثمختففي،مصضاًلمسنمذظكمصهانماجملؾهةم ؿؾـهىمغشهرمتهوثماظـهيومممممم

وؼشهرفمسؾهىماجملؾهةمػقؽهةممممممػذهماظـيواتمواٌممترات.مإناحاظؿكففقةمإدفاعًامعـفامملم

مهرؼرم ؿلظفمعن:
م

مرئقلًامممػاذممأايمدؾقؿانم..مأ.د1

مسضوًامممظميمشاٍماظفؿقيسيم..مأ.د2

مسضوًاممممممممممزػريمضادمماًشابم..مأ.د3

مسضوًامممأصراحمذغونمؼوغس.مدم..مأ.4

مسضوًاممممممممممسييمشاٍمحمؿودم.د.م.مأ.5

ماظؿقرؼرمأعنيممممممممممممممدؾفانمحمؿودماظزػرييم.دم.أ..م6
م
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 التؼلين املستور
 ؼقممطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةمغشاراتمسؾؿقةموعقياغقةمظؾؿواصلمععماجملؿؿعمظرصيهمبهلػممم

ماظه م عطهىمماظعؿلمماظؿطوراتماظعؾؿقةمواظـؼاصقةموويؼيماٌعؾوعاتمعنمخاللماظيوراتموورذات

وؼؼهعمسؾهىمسها قمذهعؾةممممموغشرماظـؼاصةماظرؼاضهقةمبهنيمابـهاءماجملؿؿهع،مممممٌـؿليبمدوائرماظيوظة،م

اظه م ؼهوممبفهاماظؽؾقهةممممماظيوراتموورشماظعؿهلممعؿابعةمختطقطمو ـػقذماظؿعؾقمماٌلؿؿرمملماظؽؾقةم

م.ماظرؼاضةماىاععقةضلممباظؿعاونمععماظػروعماظعؾؿقةمو

ذ:فاذذعبةذاؾتعؾقمذادلدتؿرذيفذاؾؽؾقةاؾـشاراتذاؾيتذتؼومذب

دوراتم طوؼرؼةمدورؼةمبياؼةمطلمساممدراديمختؿيمبلػمماظؿعيؼالتماظؼاغوغقةمسؾهىمضهواغنيماوظعهابمممم .1

 اظرؼاضقةموختيمذرصةماٌيردنيموايؽاممملماىاععةمواظرتبقة.
 .2012األولممدورةم طوؼرؼةمسنمزاػؿقةمنماردةماظـشاطماظرؼاضيمملمعمدلاتماظيوظةلمملمذفرمطاغون .2
 دورةم وسقةمسنماخطارماظؿيخنيمملماظقومماظعاٌيمٌؽاصقةماظؿيخنيمباظؿعاونمععممجعقةماهلاللماألار. .3
مورذههةمسؿههلمسههنمزاػؿقههةمغشههرماظـؼاصههةماظرؼاضههقةمظؾـفههوضمبههاظواضعماظرؼاضههيمحملاصظههةمغقـههوىلممممم .4

 .28/1/2013بؿارؼ م
 سممعرضىماظـالدقؿقا.اٌشارطةمععممجعقةماهلاللماألارمباظؾطوظةماظرباسقةمظي .5
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 املىقغ االلكرتوني لكليح الرتتيح الرياضيح 
physicaleducation.uomosul.edu.iq 

م

مػهوماظواجفهةمايضهارؼةمظؾؽؾقهةمومممظؽؾقةماظرتبقةماظرؼاضهقةمماٌوضعماوظؽرتوغيممعؿربؼ

مأخؾارحؾؼةموصلمبنيماظؽؾقةمواظعاملمؼؿممعنمخالظهماظؿواصلمو ؾادلماٌعؾوعاتمدواءمطاغتم

عواضهعمممأوـشهرماألخؾهارمأوماظـشهاراتممممطحقثمؼؼيمماٌوضعمخيعاتمطؾريةمم،عادةمسؾؿقةمأو

ؼلؿطقعماظؾاحثماودؿػادةماظعؾؿقةمعـهمصضالمسنمعؾكفهاتماظؾقهوثماٌـشهورةموعػهرداتممممم

طؿامؼوصرماٌوضعمصورموأمساءماظلادةماظؿيرؼلهقنيموسـهاوؼـفمماوظؽرتوغقهةممممم.اٌـاػجماظيرادقة

صهروعمموماضلهامممسؾىمسيةمضهوائممهؿهويمسؾهىمممموصؿويمأؼضًااظؽؾقة،موعالسبمموصورمأبـقة

اظؽؾقةموجياولماظطالبماظيرادقةموذهروطماظؿؼهيؼمموعواسقهيماوخؿؾهاراتموأمسهاءمممممموعـشكتم

وؼيسمماٌوضهعمإسهالنماظـؿهائجماظـفائقهةمظؾطهالبموظؾؿراحهلمممممممم.اًرجينيمظؾلـواتماظلابؼة

ماظيرادقةمطاصة.

م
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             النشاط الرياضي
 يف   كلية الرتبية الرياضية

 ؼومموحيةماظـشاطماظرؼاضيمملمطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةمباإلذرافمسؾىمصرفماظؽؾقةم

مهل ماظالزم ماظيسم مملمبطووتماىاععةممو ؼيؼم ،مومبكؿؾفماظػعاظقاتماظرؼاضقةمظؾؿشارطة

م ماوعور مطاصة مدرادة مو طوطذظك مورساؼؿفم ماىقيؼن ماظالسؾني ماخؿقار ممل وؼرماظ م ؿؿـل

م ماٌيربني مواخؿقار معلؿواػم، ماظػرفماوطػاء م يرؼؾات مسؾى موايرص ماظؽؾقة مصرف ظؽاصة

و وصريمودائلمضؿانماظؿيرؼبمتقثموم مثرمسؾىمدريماظيروس،مبلوضاتمحميدةماظرؼاضقةم

م.وادواتمعلاسيةموفقزاتمرؼاضقةبؽلمعامصؿاجوغهمعنم،مووفقزػمماىقي

اظؿـسماألرضي،متمجاععةماٌوصلموػي:مو شار مصرفماظؽؾقةمملممجقعمبطووماطؿ

مو مواظـلاءل، مزظؾرجال ماظطائرة مواظرؼشة مواظشطرغج، ماظطاوظة، موطرة مطرة اظؼيمممخادي

اظفاوت،موطرةماظلؾة،مواظؽرةماظطائرة،مواظلؾاحةماووٌؾقة،موطرةماظقي،مواظعابماظلاحةم

م.،مومخاديمطرةماظؼيمماظفاوتمظألدا ذةواٌقيان،موطرةماظؼيم

م

م 
م

مم
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 آخ الكليحــهنش
 هثنى ػوادج الكليح

 سؿقيماظؽؾقة.اظلقيمعؽؿبم -
 .واٌاظقةمععاونماظعؿقيمظؾشمونماإلدارؼةاظلقيمعؽؿبم -
 .واظطؾؾةمععاونماظعؿقيمظؾيراداتماظعؾقامواظؾقثماظعؾؿياظلقيمعؽؿبم -
 :اإلدارقةذواؾيتذتضماؾشعبذ

 اٌواردماظؾشرؼةمذعؾةم-ممواإلحفاءذعؾةماظؿكطقطمواٌعؾوعاتم -

 اٌؽؿؾةماوصرتاضقةم-ممذعؾةمضؿانماىودةمواألداءماىاععي -

 ايلاباتمذعؾةم-مذعؾةمايادؾةماوظؽرتوغقةمواوغرتغقت -

 اظؿيضققمذعؾةم-مممماظؿلفقلمذعؾة -

 ذعؾةماظشمونماظؼاغوغقةم-مممذعؾةماظشمونماإلدارؼة -

ماظيراداتماظعؾقامذعؾةم-ممماظشمونماظعؾؿقةمذعؾة -

ماظؼؾمماظلريذعؾةمم-مممماظؿعؾقمماٌلؿؿرمذعؾة -

ماظرضؿقةاٌؽؿؾةمم-مممواإلسالمماتذعؾةماظعالض -

 ذعؾةماظؿفوؼرمواودؿـلاخم-مممذعؾةماورذادماظرتبوي -

ممممممضاسةماٌطاظعةم-مممممعؽؿؾةماظؽؾقة -

 ذعؾةماألورافم-ممممضاسةماٌـاضشات -

 خمزنماظؿففقزاتماظرؼاضقةم-ممممخمزنماوثاث -

 اودؿعالعاتم-ممممماظطابعة -
ذ
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 وواجثاخ شؼة الكليح ههام
ذعؿقدذاؾؽؾقةاؾدقدذؿؽتبذذؿفامذوواجباتذ-

ماٌرادال ماٌؽؿبمبؿقرؼر ماٌؽؿبؼؼوم مسن مأسؿالمم،تمواٌذطراتماظ م فير مجيول و ـظقم
ماظلقيماظعؿقيمو ؼيؼممبرؼيماظؽؾقةموعؿابعةماألسؿالماظ مؼعفيػاماظلقيماظعؿقيمإىلماٌؽؿب.

ذذعبةذاحلداباتذؿفامذوواجباتذ-

اظؽؾقةمز ـظقممدفالتماظروا بمواٌقزاغقةموطشفماظؾـكموإسيادمايلاباتمحلاباتممإدارة

 زوفقزموصرفموادؿفال موجردمعوادماٌكزنل.مخمزنماظؽؾقةاًؿاعقةلموإدارةم
ذؿفامذوواجباتذذعبةذادلواردذاؾبشرقةذ-

ؿكذةمعنماظؼراراتماٌبهرؼرماظؽؿبماًاصةمبؿعؾقؿاتماظلقيمسؿقيماظؽؾقةمواظلادةماٌعاوغنيم

وإصيارمأواعرماظؿعقنيمم،ضؾلمجمؾسماظؽؾقةمو ـػقذماٌال ماظعؾؿيمواإلداريمظؾؽؾقةمواألضلامماظؿابعةمهلا

ماظؿـلقبموظؾ مواوؼػاداتمظؾؿوزػنيـؼل مأغواسفا مواإلجازاتمبؽاصة مواظؿؼاسي مواظؿيرؼلقنيمواودؿؼاظة

ماظـاصذة ماظفالحقات مووحلب ماظؿابعة. مباظعالوات ماًاصة ماظؽؿب ماظلـوؼةممهرؼر ٌـؿليبماظؽؾقة

م.واظرتصقعاتمو عيؼلماظروا بموعـقفمماٌكففاتماٌلؿقؼةمهلمموحلبماظفالحقاتماظـاصذة

ذضؿانذاجلودةذواألداءذاجلاؿعيذ-

ماىاععيمبنجراءمسؿؾقةم مواوداء  ؼوممطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةمعنمخاللمذعؾةمضؿانماىودة

مواظؿطور ماٌلؿؿر مواظؿقلني مواإلداعة ماىاععاتمماٌؿابعة مبؾؼقة مادوة ماوسؿؿادؼة ماىل ماظوصول بغقة

ممعنمطادرمعؿكفيموحلبماظضوابطماظشروطماٌعؿولمبفام2010اظعربقة،موضيممتم شؽقلماظشعؾةمسامم

معنمضؾلمرئادةمجاععةماٌوصل،مواظ مؼؼعمسؾىمساضفاماظواجؾاتماظلـوؼةماآل قة:

 واٌوزػني،موعؾفماظؿؼوؼمماظلـويمظؾؽؾقة.إسيادماٌؾفماظؿؼققمماظلـويمألسضاءماهلقؽةماظؿيرؼلقةم .1
 عؿابعةمأرذػةماألدؽؾةماوعؿقاغقة. .2
ماظيرادقةم .3 ماٌراحل معرذيي ماظ مؼؼوم ماظؿؼارؼر مخالل معن ماظؽؾقة ممل ماظرتبوي ماورذاد مسؿؾقة عؿابعة

 بنرداهلامإىلماظلقيمسؿقيماظؽؾقةموباظؿاظيمحػظفامملمذعؾةمضؿانماىودةمواوداءماىاععقة.
ممجقع .4 مملممجقعممعؿابعة مايضور مصضالمسن ماظؽؾقة، مواظـيواتمواظيوراتماظ م ؼققؿفا ورشماظعؿل

 ورشماظعؿلمواوجؿؿاساتماظيورؼةماظ م ؼققؿفامرئادةمجاععةماٌوصل.
ماىاععيم .5 مواوداء ماٌوصلمضلممضؿانماىودة ماىلمرئادةمجاععة موارداهلا ماظؽؾقة  وثققممجقعماغشطة

 ذفرؼًا.
اظؽؾقةممبامؼؿالءممععماظؿطورماياصلمملماجملؿؿعمواٌفادضةمسؾقفامعنمم عيؼلمرؤؼةمورداظةمواػياف .6

 ضؾلمجمؾسماظؽؾقة.
 اوجابةمسؾىممجقعماودؿػلاراتمواودؽؾةماًاصةمجبودةماوداءمواظؿعؾقم.م .7
اظؿوثققماوظؽرتوغيماداسمسؿلماظشعؾةمصضالمسنماداعةماٌعؾوعاتماًاصةمبؿيرؼلقيموعوزػيماظؽؾقةم .8

 بشؽلمعلؿؿر.
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ذاؾؼاـوـقةذفامذوواجباتذاؾشعبةؿذ-

ماظؿعفيات مطاصة مسؾى موماظؿفيؼق مداخلاظؽػاوت مهرر مواظؽؾقةماظ  مبنجراءم. اوذرتا 

م.ضاغونمصؿاجمظؾؿػلريماظؼاغوغيموأيمعوضوعمأ ػلريمـؿلؾني.مواظؿقؼقؼاتمععماٌكاظػنيمعنماٌ

ذذعبةذاؾتدؼققذوواجباتذؿفامذ-

عراجعةماألواعرماإلدارؼةماٌاظقةماظ م فيرمعنمومباظؽؾقةاًاصةمعلؿـياتمايلاباتم يضققم

مو ػعقؾفامحلابقا.ممضؾلمذعؾةماٌواردماظؾشرؼة

ذؿفامذوواجباتذذعبةذاؾدراداتذاؾعؾقاذ-

موظغاؼةم ماظيرادقة مدري فم مدفالت موإسياد موعؿابعؿفم ماظعؾقا ماظيرادات مرؾؾة مذمون إدارة

 اظيراداتماظعؾقا.مخترجفم،موإسيادمذفاداتماظؿكرج.مطذظكم ـػقذمحماضرمىـةم
ذاؾشؤونذاإلدارقةؿفةةامذوواجبةةاتذذعبةةةذذذ-

ماألسؿالم مسؾى مظإلذراف ماظؽؾقة. معـؿليب موطاصة ماإلداري ماٌعاون مبني ماظوصل محؾؼة وػي

مو مواٌعاوغون، ماظعؿقي مضؾل معن ماظ مؼؽؾفمبفا ماًيعاتماإلدارؼة مو وصري ماظيائرة ماظعاعؾنيممل دوام

مألبـقةموذمونماآلظقاتماظؿابعةمظؾؽؾقةمعنمطاصةماظـواحيموذمونماألعـقة..موعؿابعةمإداعةمااإلدارؼةمهلم

 االػرتاضقةادلؽتبةذؿفامذوواجباتذذ-
ػيماحيىموحياتماظرتبقةماظرؼاضقةماظ م ؼيممٌـؿلؾقفامخيعاتمثؼاصقةمو عؾقؿقةمعنمخاللم

م  م ؽػل مطؿا ماظؿعؾقؿقة مواٌمدلات ماظـشر مدور معن موادع مرقف مذات مذؾؽة مضؿن لفقلمار ؾارفا

مباٌؽؿؾةم ماذرتاطفم موعؿابعة ماظرابعة ماٌرحؾة مورؾؾة ماظعؾقا ماظيرادات مورؾؾة اظؿيرؼلقني

اوصرتاضقة،صضاًلمسنماضاعةماظـيواتموورشماظعؿلمبفيفم ػعقلمادؿكياممعفادرماٌؽؿؾةمودورماظـشرم

قيمظؾشمونمواظشرطاتماظـؼاصقةمواظؿعؾقؿقة،مطؿامو ر ؾطمػذهماظوحيةممبؽؿبماظعؿقيموعؽؿبمععاونماظعؿ

مواوداءماىاععي،م موجمؾةماظؽؾقةموضؿانماىودة اظعؾؿقةموذعؾةماظرتضقاتماظعؾؿقةمواظيراداتماظعؾقا

م:و ؿؽونمعنماألسضاءماٌيرجةمأمسائفممأدغاه

مسضوماور ؾاطماظرئقليمملماظؽؾقةممم.دمحمؿيمدفقلمنمم-

مسضومار ؾاطماظيراداتماظعؾقاممم.دماايمحازمماايم-

مسضومار ؾاطمصرعماظعؾومماظرؼاضقةممريمبلقمم.دممجالمذؽم-

مسضومار ؾاطمصرعماألظعابماظػردؼةممم.دمسؿرممسريمذغونم-

مسضومار ؾاطمصرعماألظعابماظػرضقةممم.ممصراسمؼوغسمذغونم-

مسضومار ؾاطمضلمماظرؼاضةماىاععقةممم.مماايمصؾاحمضادمم-
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ذاؾؽؾقةؿفامذوواجباتذؿؽتبةذذذ-

م مسؿؾقاتماإلسارة ماظياخعؿابعة ماظقوعقة مواًارجقة مطؾقةؾقة ممظطؾؾة ماظرؼاضقة وطؾقاتماظرتبقة

مجاععةماٌوصل،مظؾؽؿبمواجملالتمواظردائلمواألضراصماٌيجمة.موعؿابعةمصرزماظؽؿبموصقاغؿفا.
م

ذ
ذ

 ؾؾؽؾقةذادلؽتبةذاؾرؼؿقةؿفامذوواجباتذذ-
ظرتبقةمهؿويماٌؽؿؾةمسؾىماظعيؼيمعنماظؽؿبمواظؾقوثماوظؽرتوغقةمملممجقعماخؿفاصاتما

ماظؾاحثم م زوؼي محقثمؼؿم ماظؾقوث، ماظؽؿبماو مسؾى ماظؾاحثمايفول مسؾى مؼلفل منما اظرؼاضقة

رؾعفاممأوسنمررؼقماظػالشمعقؿوريماومضرصمظقزريمم.لpdfاظؾقوثماوظؽرتوغقةمبفقغةمزمأوباظؽؿبم

معيؼيمعنماٌفادرمعـفا:اظاٌؽؿؾةماظرضؿقةممؾيى،موظسؾىمورف

 .عمظوزارةماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿياظؿابماألطادميقةعوضعماجملؾةمم-

 .عوضعماٌؽؿؾةماوصرتاضقةماظؿابعمظوزارةماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿيم-

 .اوغرتغتمسنمررؼقمعواضعمخمؿفةمباظؽؿبمواظؾقوثماوظؽرتوغقةم-

 .ردائلماٌاجلؿريمواظيطؿوراهماوظؽرتوغقةماٌؿوصرةمحاظقامظيىماظؽؾقةم-

 ل.pdfزمصقغةماظؽرتوغقةمإىلاٌؿوصرةمظيىمبعضماظؽادرماظؿيرؼليمواظـؿقـةمةمهوؼلماظؽؿبماظـادرم-
ذ

ذؿفةةامذوواجباتذذعبةذاؾتعؾقمذاجملاـيذذذ-

مؾؾةماظيراداتماألوظقةمواظعؾقا.اظؽؿبماٌـففقةمظطوإسارةمادؿالممو لؾقمم

ذ
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ذؿفامذوواجباتذذعبةذاؾشؤونذاؾعؾؿقةذذ-

اظؽؾقة،مظؿيرؼليمؼػاداتماظياخؾقةمواًارجقةمواوطاصةمععاعالتماظرتضقاتماظعؾؿقةمعؿابعةم

اظؽؾقةم لظقػفا،مومععاعالتماظؿػرغماظعؾؿي.مععاعالتماظؿلظقفمظؾؽؿبماٌـففقةماظ مؼرومم يرؼليمو

.مخاصةمباٌؼقؿنيمإدارؼةمأواعرموإصيار روؼجمععاعالتماظؿعضقيمظؾؾقثماظعؾؿيمظؾلادةماظؿيرؼلقنيمو

م.اظعؾؿقةماظ م ؼقؿفامطؾقؿـاٌممتراتموااظـيواتمأسؿالمعؿابعةممإىلمإضاصة

ذواجباتذذعبةذاؾتدجقلؿفامذوذ-

موظغاؼةم ماظيرادقة مدفالتمدري فم موإسياد موعؿابعؿفم ماظيراداتماألوظقة مرؾؾة مذمون إدارة

مخترجفم.موإسيادمذفاداتماظؿكرج.

ذواإلحصاءذقةاؾتخطقطذوادلعؾوؿاتوواجباتذذعبةذؿفامذوذ-

ماصةمباظطؾؾةمواٌوزػنيمواظؿيرؼلقنيمملماظؽؾقة.اًإحفائقاتمضاسيةمبقاغاتموم فقؽة

ذاألوراقواجبةةاتذذعبةةةذؿفامذوذ-

  يوؼنماظؽؿبماظفادرةمواظواردةمظؾؽؾقةموإرداهلامإىلماىفةمذاتماظعالضة.
ذاالـرتـتاحلادبةذاالؾؽرتوـقةذوواجباتذذعبةذؿفامذوذ-

ظيراداتماظعؾقامواٌرحؾةمعلاسيةماظؿيرؼلقنيمورؾؾةماوممايادؾاتمملماظؽؾقةوعؿابعةمصقاغةم

مإحفائقاتمسؾىمغظاعيم مظؾؿفػامسؾىماوغرتغقتذ(Minitab, Spss)اظرابعةمملمإجراء م.وادؿؼؾاهلم

مو مايادؾة مادؿكيام ممل مدورات مواظطؾؾةمواإلإضاعة مواٌوزػني ماظؿيرؼلقني مادؿػلارات مسؾى جابة

مإىللمخطوطماوغرتغتموصمولعني واألخرى.مماألعورماظػـقةوادؿكياممبراعجمايادؾةممملوعلاسي فمم

موعؿابعةمبرؼيماوظؽرتوغيمظؾؽؾقة.م.وعؿابعةماظشؾؽةموصقاغؿفامواٌوزػنيماألدا ذةشرفم
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 فروع الكليح
ذػرعذاؾعؾومذاؾرقاضقةذ.أواًل

و ؿؾكيمعفامماظػرعمملماوذرافمسؾهىمم1989ملماظعاممماظعؾومماظرؼاضقةم لدسمصرعم

بواضهعمموم،لم يرؼلهيم41وؼؿلظفمطادرماظػرعمعهنمزمةمعادلم21زم يرؼسماٌوادماظـظرؼةماظؾاظغة

صضهالمسهنمطهادرمممممعهيرسمعلهاسيمممل6زموملمعهيرسم19لمأدؿاذمعلهاسيمومزم9زملمأدؿاذمو7ز

ماظؿيرؼبؼؼومماظػرعمبؿيرؼسماٌوادماظـظرؼةمطاظؿيرؼبماظرؼاضيموصلؾفةمموزقػيمعؿؽاعل.مو

ممواظهؿعؾممايرطهيمممواظطبماظرؼاضيمواظؾاؼوعقؽاغقكمواظرؼاضهةماظعالجقهةمواظؼقهاسمواظؿؼهوؼمممم

موايادؾاتمواظؾغةماوغؽؾقزؼةمواظؾغةماظعربقةموررائقماظؿيرؼسمواإلحفاءمواظرتبقةماظؽشهػقةم

م.مو ارؼ موصؾلػةماظرتبقةماظرؼاضقة

ذ:ؿبـىذاؾػرعذوقضم

معؽا بماظلادةماظؿيرؼلقنيم-مممعؽؿبمرئقسماظػرع -

 ضاسةماٌـاضشةم-ماظؼاساتماظيرادقةمظؾيروسماظـظرؼة -

 خمؿربمايادؾةمظؾيراداتماألوظقةم-ممماظؾشريمخمؿربماوناز -

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممماألوظقةشرفماظؾفانماوعؿقاغقةمظؾيراداتمم-مممظؾؿيرؼلقنيمطاصرتؼا -

م
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مم
 خمتربذاالرازذاؾبشريذ-

وؼضهمماٌكؿهربمممم2011أدسمخمؿربماونازماظؾشريمملمطؾقةماظرتبقهةماظرؼاضهقةمملمسهاممممم

خمؿهربمسؾهمممموخمؿهربماظؾاؼوعقؽاغقهك،ممموخمؿربمصلؾفةماظؿؿهارؼن،ممزاتمصرسقةمػيمأربعةمخمؿرب

لم30صؿويماٌكؿربمسؾىمأطـهرمعهنمزممو،ملاظـػسماظؿفرؼيب،موخمؿربماظعالجقةمواظطبماظرؼاضي

جفازمظؼقاسماٌهؿغرياتماظؾاؼوعقؽاغقؽقهةمواظػلهؾفقةمواظـػلهقةمو لػقهلماإلصهاباتماظرؼاضهقة.مممممممم

ؼةمىاععهةماٌوصهل.مإذمؼلهؿكيمماٌكؿهربمإلجهراءمتهوثمرؾؾهةمممممممموؼعؿربماٌكؿربمواجفةمحضار

ماظيراداتماألوظقةمواظعؾقاموبعضمطؾقاتماىاععةمورؼاضيماٌـؿكؾاتماظورـقةمواحملؾقةم.
م

   
 

ذ

ذبعضذأجفزةذخمتربذاالرازذاؾبشريذ

 ؿعذإؿؽاـقةذـؼلذاؾبقاـاتذعؾىذاؾؽوؿبقوتر.ذذPolarداعةذؾؼقاسذؿعدلذضرباتذاؾؼؾبذـوعذذ -

ذؿعذبرـاؿجذؿعاجلةذعؾىذاؾؽوؿبقوترذ)ذاؾرتقدؿقل(ذذازذاؾشرقطذاؾدوارجف -

 ؿؼقاسذرؼؿيذؾؼقاسذدرجةذحرارةذاحملقطذواؾرروبةذاؾـدبقة -

 ذؽدجنيذؾؼقاسذؿصروػاتذاؾطاؼةوؿـظوؿةذؼقاسذحجمذاأل -

 ؿـظوؿةذزؾقلذترؽقبةذاجلدمذباؾتغطقسذزتذادلاء -
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ذؿـظوؿةذؼقاسذحجمذاهلواءذادلتبؼيذيفذاؾرئتنيذ-ذذـيؿعاجلذبقاـاتذخا ذباختباراتذاجلفدذاؾبدذ-

ذجفازاؾدبريوؿقرتذذذ-ذذذذجفازذزؾقلذترؽقبةذاجلدمذ-

 حؼائبذدوؽالسذ-ذذذجفازذزؾقلذحجمذغازذاألوؽدجنيذ-

 جفازذادلخططذاؾؽفربائيذؾؾؼؾبذيفذأثـاءذاجلفدذ-ذذذجفازذؼقاسذضغطذاؾدمذيفذأثـاءذاجلفدذ-

  ؿـصةذاؾؼػزذاالؾؽرتوـقةذ-ذذذذاؾدراجةذاؾثابتةذـوعذؿوـاركذ-

 جفازذؼقاسذؿدقاتذادلػاصلذ-ذذذذذادلرتوـومذ-

ذLANGEذؿدؿاكذؾؼقاسذاؾطقةذاجلؾدقةذـوعذ-ذذذجفازذزؾقلذاؾؾؽتاتذواؾدؽرذيفذاؾدمذ-

ذؿـصةذاؾؼوةذ-ذ Fit Mate Pro ذؼقاسذادتفالكذاالوؽدجنيذجفازذذ-

ذثابتةذؾؾذراعذـوعذؿوـاركذدراجةذ-ذذاإلـدانؿـظوؿةذاؾؼقاسذاؾػدقوؾوجقةذجلدمذذ-

ذ Fastimagingؽاؿرياذعاؾقةذاؾدرعةذـوعذ-ذذذاؾشرقطذاؾدوارذاخلا ذباالرازذاؾعاؾيذ-

 ؿـظوؿةذؼقاسذادلتغرياتذاؾػدؾجقةذعنذبعدذ-ذذؿـظوؿةذؼقاسذؿعدلذضرباتذاؾؼؾبذاؾػرؼيذعنذبعدذ-
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 الرياضيحفرع الؼلىم          قائوح تؤمساء وألقاب واختصاصاخ التدريسيني يف 
 اظؿارؼ م اظؾؼبماظعؾؿي اوخؿفاصماظيضقق اظيوظة اظؿارؼ  اظشفادةمماودم ت

 2002 ادؿاذ ررائقماظؿيرؼس اظعراف 1995 دطؿوراه ضقاءمضادمماوماًقاط  1
 2006 ادؿاذ اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2000 دطؿوراه ثقالممؼوغسمسالويماييؼيي  2
 2007 ادؿاذ ررائقماظؿيرؼسم اظعراف 1998 هدطؿورا وظقيموسيماهللمسؾيممماوروي  3
 2008 ادؿاذ سؾمماظـػسماظرؼاضي اظعراف 1998 دطؿوراه غازممذاطرمؼودفماظو ار  4
 2011 ادؿاذ ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2000 دطؿوراه راللمنممسؾياهللمماظـعقؿي  5
 2011 ادؿاذ اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 1998 دطؿوراه دعيمغاصعمسؾيماظيظقؿي  6
 2012 ادؿاذ ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2002 دطؿوراه اؼادمحمؿيمذقتممحمؿيماظزبقيي  7
 2002 ادؿاذمعلاسي اودارةمواظؿـظقم اظعراف 2002 دطؿوراه رؼاضماايمامساسقلمماوذرمل  8
 2002 ادؿاذمعلاسي صؾلػةمو ارؼ ماظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 1999 دطؿوراه دعودمسؾياحمللنمخؾقلماظطائي  9
 2007 ادؿاذمعلاسي صؾلػةمو ارؼ ماظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2003 دطؿوراه ءمسؾياهللمحلنيمسؾيماٌوىلاو  10
 2008 ادؿاذمعلاسي اإلدارةمواظؿـظقم اظعراف 2005 دطؿوراه سييمشاٍمحمؿيمخؾقلماظؽواز  11
 2009 ادؿاذمعلاسي سؾمماظـػسماظرؼاضي اظعراف 2005 دطؿوراه غغمممحمؿودمحمؿيمصاحلماظعؾقيي  12
 2009 ادؿاذمعلاسي صلؾفةماظؿيرؼب اظعراف 2005 دطؿوراه غشوانمابراػقممسؾياهللمماظـعقؿي  13
 2008 أدؿاذمعلاسي اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2005 دطؿوراه وظقيمخاظيمرجبمسؿرمايؿياغي  14
 2005 عيرس اودارةمواظؿـظقم اظعراف 2005 دطؿوراه حمؿيمذاطرمداملمماظـعقؿي  15
 2005 عيرس اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2011 دطؿوراه حمؿيمسؾيمحمؿيمصقىمحمؿي  16
 2006 عيرس ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2007 دطؿوراه دؾوانمخاظيمحمؿودمعفطػى  17
 2006 عيرس اظؿعؾممايرطي اظعراف 2006 دطؿوراه غيىمسؾيايؿقيمجادمممصفوظة  18
 2006 عيرس ةمواظؿـظقماودار اظعراف 2006 دطؿوراه بـقـةمحلنيمسؾيماوحقيماظطائي  19
 2008 عيرس ػؾدػةذوتارقخذاؾرتبقةذاؾرقاضقة اظعراف 2008 دطؿوراه ػيؼلمداػيمسؾياهللممابراػقم  20
 2008 عيرس اظؾغةماظعربقة اظعراف 2012 دطؿوراه بلاممخؾفمدؾقؿانماايمايؿياغي  21
 2010 عيرس ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2009 دطؿوراه مجالمذؽريمبلقممماهلالظي  22
 2010 عيرس ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2010 دطؿوراه حمؿيمدفقلمنممسؾياهلل  23
 2010 عيرس اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2010 دطؿوراه سؾيماٌؾكمدؾقؿانمحمؿي  24
 1991 ادؿاذمعلاسي سؾمماظؿشرؼا اظعراف 1981 عاجلؿري سؿارمسؾياظرانمسؾيمضؾع  25
 2011 ادؿاذمعلاسي حفاءاو اظعراف 1992 عاجلؿري سائيةمؼوغسمحمؿيمعراد  26
 2004 عيرس سؾمماظـػسماظرؼاضي اظعراف 2000 عاجلؿري وظقيمذغونمؼوغسماايماظـعقؿي  27
 2008 عيرس صلؾفةماظؿيرؼب اظعراف 2005 عاجلؿري ػيؼلمرارفمؼوغسممجقل  28
 2009 عيرس اظطبماظرؼاضي اظعراف 2000 عاجلؿري عـقبمسؾياهللمصؿقيمحلني  29
 2009 عيرس اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2001 عاجلؿري اظطائياايمحازمماايمصؿقيم  30
 2009 عيرس اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2005 عاجلؿري حمؿودمعطرمسؾيمحامت  31
 2010 عيرس سؾوممايادؾات اظعراف 2003 عاجلؿري ػاظةمغاصعمصؿقيمماًقاط  32
 2011 عيرس اظؾغةماغؽؾقزؼة اظعراف 2006 عاجلؿري ذذىمحازممدعياهللمسؾاس  33
 2011 عيرس ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2005 عاجلؿري احالممدارامسزؼزمحمؿود  34
 2011 عيرس سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2006 عاجلؿري زؼينمعشؽومحفي  35
 2007 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2007 عاجلؿري غغممعمؼيمحمؿيمؼوغس  36
 2008 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2008 عاجلؿري اصراحممسؾيماًاظقمصقىمحمؿيمسؾي  37
 2008 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2008 عاجلؿري زؼيمصؿاحمحمؿيمجادم  38
 2010 عيرسمعلاسي اظرؼاضقات اظعراف 2010 عاجلؿري زؼادمصقىمسؾيماياجمسالوي  39
 2010 اسيعيرسمعل اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2010 عاجلؿري عازنمداعيمحلنماظطائي  40
م2012معيرسمعلاسيمسؾوممصقزؼاءماظعرافم2008معاجلؿريمرحابمجوطومحلني  41
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ذػرعذاألؾعابذاؾػردقة.ذثاـقًا

ؼؼومماظػهرعمبؿهيرؼسمو عؾهقمماظػعاظقهاتماظرؼاضهقةماظػردؼهةمعهنماظـاحقهةماٌفارؼهةمممممممممم

واًططقةموذرحمو ػلريمو طؾققمضواغنيمػهذهماألظعهابموػهيمزاظلهاحةمواٌقهيانمواظعهابممممممم

واظلؾاحةمواىؿـادهؿكمواٌؾهارزةمواٌفهارسةمواٌالطؿهةمواظؾقاضهةماظؾيغقهةمواظػـهونممممممممماٌضرب

ملمأدهؿاذمم8بواضهعمزموم،لم يرؼلهيم51وؼؿهلظفمطهادرماظػهرعمعهنمزمممم،ملاألثؼهالماظؼؿاظقةمورصهعمم

مصضالمسنمطادرموزقػيمعؿؽاعل.معيرسمعلاسيمل11وزملمعيرس15لمأدؿاذمعلاسيموز17وز

ذ
ذ:ؿبـىذاؾػرعذوقضم

مماظؼاسةماظرؼاضقةمم-ممماظؿيرؼلقنيػرعموعؽا بماظلادةمعؽؿبمرئقسماظ -
 اٌلؾاماٌغؾقمم-مممضاساتمرصعماألثؼالمواظؿيرؼبمباألثؼال -
 ممضاسةماٌؾارزةم-مضاسةماظؾقاضةماظؾيغقةمجمفزةمبلحيثماألجفزةمواٌعيات -
 مازعماظطالبعـم-ممماٌرطزماظفقيمظؾقاضةماظؾيغقةمواظلاوغا -
 مـسماألرضيعؾعبماظؿم-ممممممضاسةمعفارسة -
 طاصرتؼاماظطؾؾةم-مممممممماألدا ذةمطاصرتؼا -
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 قائوح تؤمساء وألقاب واختصاصاخ التدريسيني يف          فرع األلؼاب الفرديح
 اظؿارؼ م اظؾؼبماظعؾؿي اوخؿفاصماظيضقق اظيوظة اظؿارؼ  اظشفادةم اودم ت

 2000 ادؿاذ اظؿيرؼبصلؾفةم اظعراف 1994 دطؿوراه ؼادنيمرهمحمؿيمسؾيمايفار  1
 2001 ادؿاذ اظؿعؾممايرطي اظعراف 1997 دطؿوراه ساعرمحمؿيمدعوديماايماظيظقؿي  2
 2002 ادؿاذ ررائقماظؿيرؼس اظعراف 1998 دطؿوراه ضؿقؾةمزطيمرهمجرجقسماظؿك  3
 2002 ادؿاذ اظؿعؾممايرطي اظعراف 1999 دطؿوراه جادممحمؿيمغاؼفمماظروعي  4
 2002 ادؿاذ سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 1999 دطؿوراه اضيماظفوملسـادمجرجقسمسؾيماظؾ  5
 2006 ادؿاذ سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2000 دطؿوراه اؼادمحمؿيمسؾياهللمصاحل  6
 2012 ادؿاذ ررائقماظؿيرؼس اظعراف 1997 دطؿوراه حازمماايمعطرودمصاحلماٌوىل  7
 2012 ادؿاذ اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2001 دطؿوراه اؼـارمسؾيماظؽرؼممشزالماظيودة  8
 2000 ادؿاذمعلاسي اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2002 دطؿوراه سؿارمسؾيماحلانمامساسقلمماظـعقؿي  9
 2001 ادؿاذمعلاسي ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2001 دطؿوراه اصراحمذغونمؼوغسمحلنماظشاعيؼن  10
 2002 ادؿاذمعلاسي ظؿيرؼبماظرؼاضيسؾمما اظعراف 2001 دطؿوراه عوصقمدعقيمأايمصؿقيماظيباغ  11
 2003 ادؿاذمعلاسي ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2002 دطؿوراه صػاءمذغونمامساسقلمذغونماوعام  12
 2003 ادؿاذمعلاسي اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2002 دطؿوراه دؾفانمحمؿودماايمذفابماظزػريي  13
 2003 ادؿاذمعلاسي ؿيرؼبماظرؼاضيسؾمماظ اظعراف 2003 دطؿوراه زؼادمؼوغسمحمؿيمااديماظفػار  14
 2005 ادؿاذمعلاسي اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2001 دطؿوراه ظقثمامساسقلمصربيمحمؿي  15
 2005 ادؿاذمعلاسي اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2002 دطؿوراه شقياءمداملمسزؼزمسالويماظـعقؿي  16
 2006 ادؿاذمعلاسي رؼبصلؾفةماظؿي اظعراف 2005 دطؿوراه اايمسؾيماظغينمرهمامساسقلماظيباغ  17
 2007 ادؿاذمعلاسي اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2004 دطؿوراه صالحمرهماومدؾقؿانمايؿياغي  18
 2008 ادؿاذمعلاسي سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2003 دطؿوراه سؾياىؾارمسؾيماظرزافمحلو  19
 2008 ؿاذمعلاسياد سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2004 دطؿوراه عؽيمحمؿيمسؾياىؾارماودات  20
 2008 ادؿاذمعلاسي اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2006 دطؿوراه وظقيمشاٍمذغونمسنماظؾيراغي  21
 2009 ادؿاذمعلاسي اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2006 دطؿوراه حمؿودمذؽرمصاحلمماًؾف  22
م2009مادؿاذمعلاسيمسؾمماظؿيرؼبماظرؼاضيماظعرافم2006مدطؿوراهمؼادرمعـريمرهمسؾيماظؾؼالم 23
 2012 ادؿاذمعلاسي سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2003 دطؿوراه طلرىماايمصؿقيمعرسيمايقاظي  24
 2004 عيرس ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2004 دطؿوراه غوالمطؽومبطرسمغوغي  25
 2009 عيرس سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2011 دطؿوراه ضقاءمزطيمابراػقممصاحلمايشو  26
 2010 عيرس سؾمماظـػسماظرؼاضي اظعراف 2010 دطؿوراه لنمراصعمادرؼسمسؾيماظغػورمح  27
 2010 عيرس اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2010 دطؿوراه سؿرممسريمذغونمحمؿود  28
 2010 عيرس اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2010 دطؿوراه ابيمراعزمسؾياظغينمسؾياهللماظؾؽري  29
 2010 عيرس قؽاغقكاظؾاؼوع اظعراف 2010 دطؿوراه غوافمسوؼيمسؾودمحمؿيماظعؾقيي  30
 2010 عيرس اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2010 دطؿوراه حمؿيمدعيمحمؿودمماظؾفاري  31
 2011 عيرس اظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2011 دطؿوراه سؾياهللمحلنمسؾيماظفاحل  32
 2011 ادؿاذمعلاسي سؾمماظـػسماظرؼاضي اظعراف 2002 عاجلؿري غغممخاظيمنقبماًػاف  33
 2006 عيرس اظؿعؾممايرطي اظعراف 2003 عاجلؿري غعوعيصادؼةمحمروسمجرجقسم  34
 2007 عيرس اظؿعؾممايرطي اظعراف 1997 عاجلؿري زؼادمرارفمحاعيمدعقي  35
 2008 عيرس سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2000 عاجلؿري سؿارمحمؿيمخؾقلمعودىماهلالظي  36
 2009 رسعي اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2005 عاجلؿري صراسمحمؿودمسؾيمااي  37
 2009 عيرس اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2005 عاجلؿري سؾيمحلنيمحمؿيماايمرؾقل  38
 2011 عيرس اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2002 عاجلؿري اايمامساسقلمسؾياهللمؼادنيماظطائي  39
 2011 عيرس اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2008 عاجلؿري اؼادمسؾيمحمؿودمحلنمسؿر  40
 2005 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2005 عاجلؿري اظعؾقييماايمصؾاحمضادمم وصقق  41
 2005 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2005 عاجلؿري حقيرمشازيمامساسقلماهلامشي  42
 2008 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2008 عاجلؿري سؿرمصاروفمؼوغسمضادم  43
 2008 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2008 عاجلؿري ظؼاءمسؾيماٌطؾبمخؾقلمابراػقم  44
 2008 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2008 عاجلؿري سؿرمؼودفمخؾقلمحمؿيم 45
 2009 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2009 عاجلؿري سؿرماايمجادممحمؿيم 46
 2010 سيعيرسمعلا اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2010 عاجلؿري حمؿيمحازممؼوغسم 47
م2012معيرسمعلاسيماظرتبقةماظرؼاضقةماظعرافم2012معاجلؿريمعؼيادمرارفمحاعيمسؿرم 48
 2012 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2009 عاجلؿريمزؼادمرارفمزؼيانم 49
 2012 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2011 عاجلؿريماظوظقيمداملمدؾطؾنماظؾفوم 50
 2012 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2011 جلؿريعامسؾيمحاعيمعرسيمخؾقلم 51



 

 42 

 دليل كلية الرتبية الرياضية

ذػرعذاألؾعابذاؾػرؼقةذ.ثاؾثًا

ؼؼهومماظػهرعمبؿهيرؼسمو عؾهقمماظػعاظقهاتماظرؼاضهقةماظػرضقهةمعهنماظـاحقهةماٌفارؼههةمممممممممم

وػيمزطرةماظؼيمماىؿاػريؼهةموطهرةمممماألظعابواًططقةموذرحمو ػلريمو طؾققمضواغنيمػذهم

لم48وؼؿهلظفمطهادرماظػهرعمعهنمزممممةماظقهيمواظؽهرةماظطهائرةل.مممموطهرةماظلهؾةموطهرممممفاوتضيمماظ

معهيرسمعلهاسيمممل16زموملمعيرس9لمأدؿاذمعلاسيمومز16زموملمأدؿاذ7بواضعمزوم، يرؼلي

مصضالمسنمطادرموزقػيمعؿؽاعل.

ذ
ذ:ؿبـىذاؾػرعذوقضم

مضاسةمطرةماظقيم-مماظؿيرؼلقنيعؽؿبمرئقسماظػرعموعؽا بماظلادةم -

مؽرةماظطائرةضاسةماظم-ممممممضاسةمطرةماظلؾة -

 طاصرتؼاماألدا ذةم-ممممممعؾعبمطرةماظؼيم -

عـازعماظطاظؾاتم-ممواظؽرةماظطائرةموطرةماظقيعالسبمطرةماظلؾةم -
 مممممم
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 دليل كلية الرتبية الرياضية

 قائوح تؤمساء وألقاب واختصاصاخ التدريسيني يف          فرع األلؼاب الفرقيح
 اظؿارؼ م اظؾؼبماظعؾؿي اوخؿفاصماظيضقق اظيوظة اظؿارؼ  اظشفادةم اودم ت

 1994 ادؿاذ اظؾاؼوعقؽاغقك رودقا 1983 دطؿوراه ظميمشاٍمدعقيمسؾياهللمماظفؿقيسي  1
 2002 ادؿاذ اظؿعؾممايرطي اظعراف 1998 دطؿوراه حمؿيمخضرمأمسرممايقاظي  2
 2002 ادؿاذ سؾمماظؿيرؼبماظرؼضي رودقا 1984 دطؿوراه زػريمضادمماوديماًشاب  3
 2004 ادؿاذ اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 1997 طؿوراهد ػاذمماايمدؾقؿانمسقلى  4
 2008 ادؿاذ اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2002 دطؿوراه عؽيمحمؿودمحلنيمماظراوي  5
 2012 ادؿاذ اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 1997 دطؿوراه سؾيماظؽرؼممضادممشزالماىوادي  6
 2012 ادؿاذ ؿؼوؼماظؼقاسمواظ اظعراف 2003 دطؿوراه ضرشاممجادممحمؿيمبؽرماظـعقؿي  7
 1987 ادؿاذمعلاسي سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي بوظوغقا 1981 دطؿوراه صائزمبشريحمؿيماودات  8
 1998 ادؿاذمعلاسي سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2000 دطؿوراه غوصلمحمؿيمحمؿيمايقاظي  9
 2000 اسيادؿاذمعل اظؿعؾممايرطي اظعراف 2000 دطؿوراه خاظيمسؾياجملقيمسؾيايؿقيماًطقب  10
 2002 ادؿاذمعلاسي ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2001 دطؿوراه ظقثمحمؿيمداودمذغونماظؾـا  11
 2002 ادؿاذمعلاسي سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي بوظوغقا 1981 دطؿوراه طـعانمحمؿودمسؾيماظرزاف  12
 2006 ادؿاذمعلاسي سؾمماظـػسماظرؼاضي اظعراف 2003 دطؿوراه زػريمصقىمحمؿيمماٌعاضقيي  13
 2007 ادؿاذمعلاسي اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2004 دطؿوراه ؿيمخؾقلمحمؿيمماظعؽقييحم  14
 2008 ادؿاذمعلاسي سؾمماظـػسماظرؼاضي اظعراف 2011 دطؿوراه سفاممحمؿيمسؾياظرضاماظـاػي  15
 2009 ادؿاذمعلاسي اظؼقاسمواظؿؼوؼم اظعراف 2006 دطؿوراه دعيمبادمممجقلماظوزان  16
 2010 ادؿاذمعلاسي سؾمماظـػسماظرؼاضي اظعراف 2006 دطؿوراه ظغرؼرعمؼيمسؾياظرزافمحلومما  17
 2010 ادؿاذمعلاسي اظؿعؾممايرطي اظعراف 2005 دطؿوراه غوصلمصاضلمرذقي  18
 2010 ادؿاذمعلاسي سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2007 دطؿوراه ععنمسؾيماظؽرؼممجادمممايقاظي  19
 2010 ادؿاذمعلاسي اظؿعؾممايرطي اظعراف 2004 دطؿوراه خاظيمحمؿيمداؤدمذغونماظؾـا  20
 2010 ادؿاذمعلاسي  يرؼبممرؼاضي اظعراف 2001 دطؿوراه غؾقلمحمؿيمسؾياهللماظشارو   21
 2011 ادؿاذمعلاسي اظؿعؾممايرطي اظعراف 2004 دطؿوراه اايمحاعيماايماظلوؼيي  22
 2011 أدؿاذمعلاسي اإلدارةمواظؿـظقم اظعراف 2008 دطؿوراه خاظيمحمؿودمسزؼزماظلقػو  23
 2009 عيرس سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2009 دطؿوراه سؾيمزػريمصاحلماوماظـعؿان  24
 2010 عيرس سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2010 دطؿوراه رارفمحلنيمحمؿيمصاحلمايفقة  25
 2010 عيرس سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي اظعراف 2010 دطؿوراه سـؿانمسيغانمسؾيماظفؿي  26
 2010 عيرس اظؾاؼوعقؽاغقك اظعراف 2010 دطؿوراه شريمابراػقممحلاويغشلتمب  27
 2012 عيرس اظؿعؾممايرطي اظعراف 2012 دطؿوراه سيغانمػاديمعودىمبوظي  28
 2008 عيرس سؾمماظـػسماظرؼاضي اظعراف 2004 عاجلؿري امساسقلمسؾياىؾارمصاحل  29
 2009 عيرس ررائقماظؿيرؼس ظقؾقا 2002 عاجلؿري صؾاحمجادممحمؿي  30
 2011 عيرس ررائقماظؿيرؼس اظعراف 2007 عاجلؿري اغؿظارمصاروفماظقاسمصوران  31
 2011 عيرس اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2008 عاجلؿري ادػاممصاحلمحمؿودمخضر  32
 2006 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2003 عاجلؿري ربقعمحازممدؾقؿان  33
 2007 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2007 عاجلؿري صؾاحمع مصؿاماهللماؼرممبراز  34
 2008 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2007 عاجلؿري ػاديماايمخضرمحؾوشمحؾقب  35
 2008 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2008 عاجلؿري مجقلمحمؿودمحلنمسؾيماظواحي  36
 2008 عيرسمعلاسي اظرؼاضقةماظرتبقة اظعراف 2008 عاجلؿري سؿارمذفابماايمسؾيوش  37
 2009 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2009 عاجلؿري حمؿودمايونمؼوغسمايقاظي  38
 2009 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2009 عاجلؿري ربقعمخؾفممجقلماؼوب  39
 2009 سيعيرسمعلا اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2009 عاجلؿري امنارمسؾياظلؿارمابراػقممصقى  40
 2009 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2009 عاجلؿري حمؿيمرعضانمنممسؾياهلل  41
 2010 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2009 عاجلؿري حمؿيمذاطرمسؾيمحلني  42
 2011 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2011 عاجلؿري حمؿيمخريماظيؼنمصاحلم 43
 2011 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2011 عاجلؿري دماظزبقييحمؿيمخاظيمحمؿيمداؤوم 44
 2012 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2011 عاجلؿريماوسمحمؿيمرهمحمؿيمسؾيمايفارم 45
 2012 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2011 عاجلؿريمسؾيمسؾياوظهمؼوغسم 46
 2012 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة ظعرافا 2011 عاجلؿريمصراسمؼوغسمذغونمسـؿانم 47
 2012 عيرسمعلاسي اظرتبقةماظرؼاضقة اظعراف 2012 عاجلؿريماايمسؾياٌطؾبمحمؿيمحلنم 48
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 اجلاهؼيح الرياضح قسن 

صرحمجاععيمسرؼقمؼر ؾطمصـقًامبعؿادةمطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةموإدارؼاموعاظقًامبرئادةم

ماٌوصل ممجاععة مزعلاسي مبفذوم،لاإلداريرئقسماىاععة مما ر ؾط ماظرتبقةماظؼلم وحيات

ماظرؼاضقةمعوزسةمسؾىمطؾقاتماىاععةمطاصة.

م

ذؿباراةذبؽرةذاؾدؾةذبنيذجاؿعةذادلوصلذوجاؿعةذحؾبذ

ذ.6/4/1974عؾىذؿؾعبذؿدقرقةذاإلذرافذاؾرقاضيذدابؼاذبتارقخذ
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ذاؾتاؾقة:اؾؼدمذادلؽاتبذقضمذؿبـىذ

م.اظرؼاضةماىاععقةضلممعؽؿبمعيؼرم .1
 ععاوغيماٌيؼرمظألغشطةماظرؼاضقة.عؽا بم .2

 عؽؿبمعيؼرماإلدارة. .3

 .عؽا بمعيراءموحياتماظرتبقةماظرؼاضقة .4

ذادلالعبذاؾتاؾقة:اؾؼدمذضمذقو

 .عالسبمطرةماظؿـس.م3ممعؾعبمطرةماظلؾةمواظطائرة..م2ممعؾعبمطرةماظقي.م .1

ذمباذقؾي:ذاؾؼدموتتؾخصذأفدافذ

مجؿؿاسقةموصؼلمعواػبماظطؾؾة.اظـشاراتماظرؼاضقةمواظـؼاصقةمواومو شفقع ػعقلم .1

 اظعؿلمسؾىمإدفاممأسضاءماهلقؽةماظؿيرؼلقةمملماألغشطةماٌكؿؾػة. .2

 يرؼبماٌـؿكؾاتماظرؼاضهقةماىاععقهةموإسهيادػامظؾؿشهارطةمملمبطهووتماىاععهاتممممممم .3

 اظعراضقةمواٌشارطةمملماظؾطووتماظعربقة.

 لؿؾزعاتمإناحفا. ـظقمماظؾطووتمواٌلابؼاتماظرؼاضقةمواظـؼاصقةمو فقؽةمع .4
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اضقةمملمطؾقاتماىاععهةموعؿابعهةم ـػقهذماظهرباعجمممممؼاإلذرافمسؾىموحياتماظرتبقةماظر .5

 اظرؼاضقةماظياخؾقة.

 فقؽةماٌالسبمواظؼاساتماظرؼاضهقةممبهامؼضهؿنمدميوعهةماظـشهاطماظرؼاضهيماظهياخؾيمممممممم .6

 و ـظقمماظؾطووتماىاععقةمملمخمؿؾفماألظعابماظرؼاضقة.

 

ذذ
ذاؾـشاراتذاؾتاؾقة:اؾؼدمذوقتضؿنذؿـفاجذ

ذاؾػصلذاؾدراديذاألولذذ-

مإضاعةماظؾطووتماظؿاظقة:
م.اظشطرغجم،طرةماظطاوظةم،طرةماظؿـسم،طرةماظقيم،طرةماظطائرة

م

ذ



 

  47 

 دليل كلية الرتبية الرياضية

ذاؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذ-

مإضاعةماظؾطووتماظؿاظقة:

م.ماظعابماظلاحةمواٌقيانم3ممطرةماظلؾة.م2مممخاديمطرةماظؼيمم.م1

مطرةماظرؼشةماظطائرة.م6ممظؿاؼؽواغيوام.5ممماظلؾاحةم.4

م

ذ 
ذ

ذاؾؼطرذيفذخمتؾفذاألؾعابذاؾرقاضقة.ادلشارؽةذيفذبطوالتذجاؿعاتذذ-
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 عذاد انذنيم إجلنة 

 إشزاف
 ؼتيبة زؽي صه اؾتكأ.د 

 عميد ؽلية اؾرتبية اؾرقاضية

 

 رئيس انهجنة
 اخلياط محو أ.د ضياء ؼاسم

 ؿعاون عميد ؽلية اؾرتبية اؾرقاضية

 

 اءاألعض
 عيسىاؾ أ.د فاشم امحد سليمان

 أ.د عبداؾكرقم ؼاسم غزال اجلوادي

 أ.م.د ؾيث حممد داؤد اؾبنا

 سليمان وػل ػاضل رشيدـ أ.م. د 

 اؾساعاتي جار اهللاؾسيد سيف خاؾد 
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