مجهىريت العراق
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

جامعت املىصل

كلمة السيد عميد كلية الرتبية الرياضية
احلودهلل زب العاملني ًالصالج ًالعالم علَ ظْد املسظلني حمودً علىَ للىو ًبىذثو أمجعىني

ًهي ذثعو اىل ٌّم الدّي...

لىٌ اظرعسنى ا ااذمىاشاخ السّانىْح ًالعلوْىىح ًالصلالْىح لرتلْىح اليتْىح السّانىىْح لرىثني ل ىا أى كلْىح اليتْىىح

السّانىىْح ج ماهعىىح املٌبىىل هىىي الرتلْىىاخ املروْىىصج علىىَ هعىىرٌٍ كلْىىاخ اليتْىىح السّانىىْح ج ا اهعىىاخ العسا ْىىح
ًالعستْح ،اذ ذعررب هي اددٍ أ دم الرتلْاخ ج ماهعح املٌبل ،للد ذؤظعد ج 7711 /3/71مً .كىاى ىىدليا
ًا ّصال ىٌ ذسبني األظط األكادميْح للدزاظاخ األًلْح ًالعلْا هي أمل ختسّج كىادز علوىِ ًزّانىِ ىادز علىَ
هٌاكثح الرطٌزاخ العلوْح ًالسّانْح ج جمال الردزّط ًالردزّة هي أمل خدهح اجملروى العسا ىِ عىي قسّىب ذستْىح

مْىىل هىىي هدزظىىِ اليتْىىح السّانىىْح ًن ى ين اىل ًشازج الرعلىىْن العىىال ًالثذىىس العلوىىِ ًًشازج اليتْىىح ًًشازج
السّانح ًالشىثاب ًالعوىل كىرل ج األًدّىح ًااحتىاداخ السّانىْح ًدمصلْىاخ اللج ىح األًملثْىح الٌق ْىح العسا ْىح.

ًدرَ ًرتٌى ه صفني ،لرتل ها مت ذكسه كاى للدًز الفاعل لرل ا يىٌد امل لصىح هىي الردزّعىْني الىرّي ظىا ٌا ج
زل مسعح الرتلْح عالْاً طسّاً ًعاملْاً هي خالل حبٌشين املروْصج ج املئدتساخ احمللْح ًالدًلْح ًاحلضٌز املروْص لرتالح

ال شاقاخ الصلالْح ًالعلوْح ًاملشازكح ا ادج لثعضين ج عضٌّح ا وعْاخ العستْح ًالعاملْح.

للد طعد الرتلْح شٌقاً كثرياً ًًانذاً ج محلح األعواز مل شآذتا السّانْح هىي خىالل الىدعن املع ىٌُ

ًاملادُ لسئاظح ا اهعح للد مت الرراح خمررب لإلذماش الثشسُ ّضن مخط خمررباخ ًىِ (0خمررب لعلجح الرىدزّة ،

ًخمررب الثاٌّهْرتاًْ ً ،خمررب علىن الى فط السّانىًِ ،خمرىرب الرل ْىاخ اليتٌّىح ًاللْىاض ًالرلىٌّن ً ،خمرىرب الىرعلن

احلسكِ)ً .اليت حترٌُ علَ اددز األميصج العلوْح احلدّصح دمىا ّرىْخ للطلثىح ًالثىادصني هىي قلثىح الرتلْىح ًكلْىاخ
ا اهعح كالح إلمساء ااخرثازاخ السّانْح امل رلفح ًذلدّن املشٌزج العلوْح ًالثذصْح لرتالح السّانْني ج احملالظح

ًكرل امل ر ثاخ الٌق ْح .ىرا ًاى الرتلْح مادج ج اذماش زإّريا املروصلح للٌبىٌل اىل حتلْىب هعىاّري ا ىٌدج تعىد

اظررتوال العدّد هي املرطلثاخ هصل اظرذداز شعثح نواى ا ٌدج ًااداء ا اهعِ ًًددج اإلزشاد اليتٌُ.

ًلخس الرتالم أ دم شرتسُ ًذلدّسُ لرتل هي ظاىن ج اعداد ىرا الىدلْل ًاىل كىل ا يىٌد امل لصىح الىيت

ذععَ دصْصاً لي ْح ىرا الصسح العلوِ ًالسّانِ ًاليتًٌُ ،الللة ال اتض ج معد ماهعح املٌبل.

دت ْاذِ هلره الرتلْح تالرطٌز ًال جاح ًهي اهلل الرٌلْب ...
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ػلن الكليح
ؼؿؽونمعنمضؿاشمأبقضماظؾونمسرضهمثؾـيمروظهمورمستمسؾقهمايؾؼاتماألوٌؾقة.

شؼار الكليح

ؼؿؽونمذعارماظؽؾقةمعنمذؽلمدائريموداخؾههمأرضهقةممسائقهةمزأزرفمصها الماظؾهونم
عؾرياًمسنمسؾممجاععةماٌوصل،مواظذيمؼرعزمإىلمصػاءممسهاءمعيؼـهةماٌموصهلم،موردهممسؾقههم
اظؽؿابماألبقضماٌػؿوحماظذيمؼشريمإىلماظعؾمموسؾىمسؾهمماظؽؾقهةم،مورمسهتمسؾهىمصهػق م
اظؽؿابماٌيردةماظؽؿاظقةموػهيمأضهيممعيردهةمملماٌوصهلم،موسؾهىماظفهػقةماألخهرىماظـهورم
اجملـامرعزماظيوظةماآلذورؼةمواٌيؼـةماألثرؼةمملمغقـهوىم،موملمأسؾهىماظشهعارمادهمماىاععهةم
واظؽؾقةمو هارؼ م لدهقسماظؽؾقهةمومأدهػلماظشهعارمايؾؼهاتماووٌؾقهةمومأدهمماظؽؾقهةمباظؾغهةم
اوغؽؾقزؼة،موؼؿودطماظشعارمآؼةمعنماظؼرآنماظؽرؼم.م
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الكليح يف سطىر
طؾقةماظرتبقهةماظرؼاضهقةمػهيمأحهيىمطؾقهاتمجاععهةماٌوصهل،م لدلهتمملماظعهامم
1977م،مظغرضم وصريماظؽوادرماٌؿكففةمملماظرتبقةماظرؼاضقة،موطانمسيدماظطؾؾةماٌؼؾوظنيم
ملمدور فاماألوىلم48مراظؾاًموراظؾة،موانمعيةماظيرادةمصقفامػهيم4مدهـواتمصفهلمبعهيػام
اظطاظبمسؾىمذفادةماظؾؽاظورؼوسمملماظرتبقةماظرؼاضقة.م
وعـذماظؿلدقسمبيأتماظؽؾقةمباظؿطورمواظـؿومسؾىممجقعماألصعيةمإىلمأنموصهؾتمإىلم
عامػيمسؾقهماآلنمإذم شؿلمبـاؼاتمسيةموضاساتمداخؾقةموعالسهبموعلهؾامعغؾهقموضاسهاتم
خاصةمباظؾقاضةماظؾيغقةموخمؿرباتماونازماظؾشري،مطؿاممشؾتم طوراًمملماىواغبماظعؾؿقةم
وخباصةماظيراداتماظعؾقامإذممتمضؾولمأولمدورهمظؾقفولمسؾىمذهفادةماٌاجلهؿريمملماظعهامم
اظيراديز-1987م1988ل،موبواضهعمزم8لمرهالبموملماظعهامماظيرادهيمز-1992م1993ل،ممتم
ضؾولمأولمدورهمظؾقفولمسؾىمذفادةماظهيطؿوراهموبواضهعمرهاظؾنيماثهـني،مطؿهاموانماظؽؾقهةم
حرؼفةمسؾىم طوؼرماظؽؾقاتماٌـازرةمملماظورنماظعربهيمإذمأوصهيتماظعيؼهيمعهنم يرؼلهقفام
ظؾؿيرؼسمملماىاععاتماظؾقؾقةمواظقؿـقةمواظلهورؼةمواألردغقهةم،مطؿهاموذهار م يرؼلهقوػمامملم
اظعيؼيمعنماٌممتراتماظعربقةمواظؼارؼةمواظيوظقة،مصضالًمسنمإردالمرؾؾةماظيراداتماظعؾقامإىلم
اىاععاتماظعاٌقةمإلجراءمواربفم.م
ضمماظؽؾقةمثالثمصروعمػيمصرعماظعؾومماظرؼاضقة،موصهرعماألظعهابماظػردؼهةم،موصهرعم
األظعابماظػرضقة،مطؿامو ر ؾطمبفهامضلهمماظرؼاضهةماىاععقهةم،موسـهيمايهميؼثمسهنمأسهيادمم
يرؼليماظؽؾقةمصنغـامنيمطادراًمعؿؿقزاًمعؽونمعنمز140لم يرؼليموػممطاآل ي:م
-معر ؾةمأدؿاذمم

مز22لم

معر ؾةمأدؿاذمعلاسيممز42لم-معر ؾةمعيرس م

مز44لم

معر ؾةمعيرسمعلاسي مز32لم2
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وضيم واىلمسؾىمسؿادةماظؽؾقةمعـذمسامم1977ماألدا ذةماظؿاظقةمأمسائفم:م
ظؾػرتةمز1987-1977لم
م
ماألدؿاذماظيطؿورمغزارمجمقيماظطاظبممظؾػرتةمز1993-1987لم
ماألدؿاذماٌلاسيماظيطؿورمصادفمصرجمذؼابم مظؾػرتةمز2001-1993لم
ماألدؿاذماظيطؿورمعمؼيمسؾيماهللمجادمم مماألدؿاذماٌلاسيماظيطؿورمنممسؾيماهللماظعراضيم ظؾػرتةمز2003-2001لمماألدؿاذماظيطؿورمؼادنيمرهمحمؿيمسؾيمايفارم ظؾػرتةمز-2003م2012لمظؾػرتةمز-2012موييماآلنلم
م
-ماألدؿاذماظيطؿورمضؿقؾةمزطيمرهماظؿكم

رإ يح الكليح

أنم ؽونمطؾقةمعؿكففةمملماظعؾومماظرؼاضقةمواظعؾومماظلاغيةمهلهام،موانم ؽهونمذاتم
صائيةمسؾىمعلؿوىماظؼطرمواٌـطؼةموععروصةمبؿعؾقؿفاماظرتبويمواظرؼاضهيماٌؿؿقهزمومبلهؿواػام
اظرصنيمملماظؾقثماظعؾؿيماٌمديمإىلم ؼيمماٌعرصةمو طوؼرماٌفـةموخيعةماجملؿؿعموختهرؼجم
اظؽوادرماظؽػوءةمظرصيماجملؿؿعماظعراضيمباظعـاصرماظ موعؾهمملمعفافماظيولماٌؿؼيعة.م

رسالح الكليح
.1ذاؾتعؾقم:ذ وصريمبراعجمأطادميقهةم عؾقؿقهةمعؿكففهةمذاتمختفهيمدضقهقمظؾيرادهامتم
األوظقةمواظعؾقامو وصريمبقؽهةم عؾقؿقهةمعؿؿقهزةمععهرتفمبفهامتقهثمميؿؾهكم
خرجيوػامخربةمعفـقةمساظقة.م
.2ذاؾبحث:م وصريمبقؽةمتـقةمساظقهةماٌلهؿوىمعهنماظؽهوادرماظؾشهرؼةمواألجفهزةماظعؾؿقهةم
اظؿؼـقةماٌؿؼيعةمتقثمؼهؿؿؽنمأدها ذ فاموباحـوػهامورالبفهامعهنمضقهاعفمم
باظؾقوثمملماجملاوتماظرؼاضقةموغشرمو طؾققماٌعرصةماٌؿواصرة.م
.3ذاؾؼقادة:م طوؼرماإلعؽاغاتماظؼقادؼةمظؾؿـؿلؾنيمواظطالبموزرعمإعؽاغقاتماظؿعؾقمماظذا يم
واودؿؼراءمواودؿـؿاجمتقثمؼهؿؿؽنمعهنمميؿؾهكماٌوػؾهةمملمجمهالمعفـهةم
اظرتبقةماظرؼاضقةمضقادةماجملؿؿعماظرؼاضيمبفورةمأعقـة.
.4ذخدؿةذاجملتؿع:ماظؿػاسلمععماجملؿؿعمواوخنراطمملمجمالم طوؼرمظقاضةموصقةمأصهرادم
اجملؿؿع.م
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أهداف الكليح
.1هؼققمحمؿوىمأدادقاتماظـؿومواظؿطورمعنمخاللمإ احةماظػرصةمظؾفؿقعمظؿطوؼرماظـواحيم
اظؾيغقههةمواٌفارؼههةمواوغػعاظقههةمواإلدراطقههةمواوجؿؿاسقههةمملماظههؿعؾممواظؿههيرؼبموصههووم
ظالنازماظرؼاضيماألعـل.
.2ماوػؿؿاممباظؼقادةمواظيواصعماظػردؼةمظؿعيؼلماظلؾو مو ػعقلماو فالماألطادمييمواظرتبوي.ممممممممممممممم
.3ماوػؿؿاممباظؿكطقطمألسيادم يرؼلقنيمطػم.
.4ماوػؿؿاممباظعؾومماظفرصةمذاتماظعالضةماٌؾاذرةمباونازماظرؼاضي.م
.5ماوػؿؿاممباظؿػؽريماإلبياسيمملمحلماٌشؽالتمواظؿعؾقمماظذا ي.م
.6مايرصمسؾىم لػقلماظؽوادرماظؿيرؼلقةمواظؿيرؼؾقةمٌمدلاتماجملؿؿعمعهنمخهاللمإضاعهةم
اظيوراتمواحملاضراتمواٌـاضشاتمظغرضمرصعماٌلؿوىماظعاممهلذهماٌراطز.م
.7ماٌلاػؿةمملماخؿؾارمرؼاضقيماونازماظعاظيمعنمخاللمخمؿربمعؿؿقزمظالنازماظؾشري.م

اهليكل التنظيوي لكليح الرتتيح الرياضيح
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األستاذ الدكتور قتيبة زكي طه التك ( عميد كلية الرتبية الرياضية)

جملس الكليح

أ.دمضؿقؾهههههةمزطهههههيمرههههههماظؿهههههكم
أم.دمضهههقاءمضادهههمماهههوماًقهههاطمم
أ.م.دمظقهههههثمحمؿهههههيمداؤدماظؾـهههههام
أ.دمزػههريمضادههمماههوديماًشههابم
أ.دمأؼههادمحمؿههيمسؾههياهللماظزبقههييمم
أ.دمػاذههههههممااههههههيمدههههههؾقؿانمم
أ.دمرهههاللمنهههممسؾهههياهللماظـعقؿهههيم

زسؿقيماظؽؾقةل
زععاونماظعؿقيمظؾيرادهاتماظعؾقهامواظؾقهثماظعؾؿهيمم
زواظطؾؾةل
ععاونماظعؿقيمظؾشمونماإلدارؼةمواٌاظقةل
زعيؼرمضلمماظرؼاضةماىاععقةل
زرئقسمصرعماألظعابماظػردؼةل
زرئقسمصرعماألظعابماظػرضقةل
زرئقسمصرعماظعؾومماظرؼاضقةل

جملس كلية الرتبية الرياضية
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الدراساخ األوليح
شزوط انقبول

ؿؿـلمذروطماظؼؾولمملماظؽؾقةمبهانمؼؽهونماظطاظهبمحاصهالمسؾهىمذهفادةماظـاغوؼهةم
اظعاعةمبػرسقفاماظعؾؿيمواألدبيمذرؼطةمأنمومؼؼلماٌعهيلمسهنمزم:60لمإىلمجاغهبماذهرتاطم
اجؿقازماخؿؾارماظػقيماظطيبمواظؼوامماظلؾقم،مصضالًمسنماجؿقازهموخؿؾاراتماظؼؾول.م

اختبارات انقبول يف كهية انرتبية انزياضية

وريمسؾىمضاساتموعالسبماظرتبقةماظرؼاضقةماوخؿؾاراتماًاصةمبؼؾولماظطؾؾةماىيدم
ملماظؽؾقة،مو ؽونمعيةماوخؿؾاراتمأدؾوعمواحيموحلبماظؿارؼ ماظذيمهيدهماظؽؾقةمدـوؼاً.م
وميرماظطؾؾةمخاللماوخؿؾاراتمبعيدمعنماظؾفانماظ مأسي فاماظؽؾقةمهلذاماظغرض،موعـفا:م
 .1ىـةماظؿؼيؼممواظؼؾول.
 .2ىـةماظػقيماظطيب.
 .3ىـةماوخؿؾاراتماٌفارؼة.
 .4ىـةماوخؿؾاراتماظؾيغقة.
 .5ىـةماٌؼابؾةماظشكفقة.
م
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ذ

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

اخلطة انذراسية

ؿؽههونماًطههةماظيرادههقةمودههؿؽؿالمعؿطؾؾههاتمدرجههةماظؾؽههاظورؼوسمملماظرتبقههةم
اظرؼاضقةمعنمز111لمداسةموبواضعز146لموحيةمعوزسةمسؾىماظـقوماأل ي:م
ً
أوال .متطلباث اجلامعت:
ً
ثانيا .متطلباث الكليت:

أ.ذؿتطؾباتذـظرقة:ذ
ب.ذؿتطؾباتذتطبقؼقةذ(عؿؾقة):ذذ
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عذد انساعات اننظزية وانتطبيقية
وعذد انوحذات خالل املزاحم انذراسية
ادلرحؾةذاؾدرادقة

ـظري

عددذاؾوحدات

تطبقؼي

األوىل
اؾثاـقة
اؾثاؾثة
اؾرابعة
اجملؿوعذ

املواد انذراسية نهسنة انذراسية األوىل

ادلادة

عددذ
اؾوحدات

تارقخذوػؾدػةذاؾرتبقةذاؾرقاضقة
اؾتشرقح
اؾؾغةذاؾعربقة
اؾؾغةذاالـؽؾقزقة
احلؼوقذواؾدميؼرارقة
احلادوب
اؾعابذاؾؼوى
ؽرةذاؾؼدمذ(مخاديذاؾؽرةذؾؾطاؾبات)
ؽرةذاؾدؾة
ؽشاػةذوؿرذدات
اؾدباحة
رػعذاالثؼالذ(ؾقاؼةذبدـقةذؾؾطاؾبات)

اجملؿوع
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عددذاؾداعات
اؾـظري

اؾتطبقؼي

جمؿوعذ
اؾداعات

دليل كلية الرتبية الرياضية

املواد انذراسية نهسنة انذراسية انثانية

ادلادة

عددذ
اؾوحدات

عؾمذاؾتدرقبذاؾرقاضي
اإلحصاء
اؾؼقاسذواؾتؼوقم
اؾباقوؿقؽاـقك
ررائقذتدرقسذاؾرتبقةذاؾرقاضقة
مجـادتكذاألجفزة
ؽرةذاؾقد
اؾؽرةذاؾطائرة
ؽرةذاؾدؾة
داحةذوؿقدان
ادلالؽؿةذ(مترقـاتذؾؾطاؾبات)

اجملؿوع
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عددذاؾداعات
اؾـظري

اؾتطبقؼي

جمؿوعذ
اؾداعات

دليل كلية الرتبية الرياضية

املواد انذراسية نهسنة انذراسية انثانثة

ادلادة

عددذ
اؾوحدات

اؾطبذاؾرقاضي
اؾتعؾمذاحلرؽي
اؾبحثذاؾعؾؿي
ػدؾجةذاؾتدرقبذ
ررائقذتدرقسذاؾرتبقةذاؾرقاضقة
ادلصارعةذ(اؾػـونذاؾؼتاؾقةذؾؾطاؾبات)
ؽرةذاؾقد
ؽرةذاؾؼدمذ(اجلؿـادتكذاإلقؼاعيذؾؾطاؾبات)
مجـادتكذاألجفزة
ادلبارزة
أؾعابذادلضرب

اجملؿوع
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عددذاؾداعات
اؾـظري

اؾتطبقؼي

جمؿوعذ
اؾداعات

دليل كلية الرتبية الرياضية

املواد انذراسية نهسنة انذراسية انزابعة

ادلادة

عددذ
اؾوحدات

عؾمذاؾـػسذاؾرقاضي
عؾمذاؾتدرقبذاؾرقاضي
إالذدارةذواؾتـظقم
احلادوب
ؽرةذاؾقد
اؾؽرةذاؾطائرة
ؽرةذاؾدؾة
ؽرةذاؾؼدمذ(اجلؿـادتكذإالقؼاعيذراؾبات)
اؾعابذاؾؼوى
رقاضةذاخلوا
ؿشروعذاؾبحثذاؾعؾؿي
اؾتطبققذيفذادلدارس

اجملؿوع
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عددذاؾداعات
اؾـظري

اؾتطبقؼي

جمؿوعذ
اؾداعات

دليل كلية الرتبية الرياضية

وصف املواد انذراسية

نذرجة انبكانوريوس يف انرتبية انزياضية
 -فلسفت وتاريخ الرتبيت الرياضيت:

فيفمػذهماٌادةمإىلمدرادةمدورماظرتبقةماظرؼاضقةمملماجملؿؿعاتماظؼيميةمو طورػهام
عنمخاللم وضقاماٌػفومماظعهاممواًهاصمظؾرتبقهةماظرؼاضهقةمومأػهياصفاموصؾلهػؿفاموطهذظكم
األدسماظعؾؿقةماظ مبـقتمسؾقفامػذهماٌػاػقم.م

 -علم النفس الرياضي:

فيفمػذهماٌادةمإىلماظؿعرؼفمبـشلةمو طورمسؾمماظـػسماظرؼاضيموعؾادئهموجماوتم
طؾقؼهمواظؿعرفمسؾىمدقؽوظوجقةماٌـاصلاتماظرؼاضقة.م

 -فسلجت التدريب:

هؿوىمػذهماٌادةم وضقاموذرحماظهؿغرياتماظوزقػقهةماياصهؾةمملمجلهمماإلغلهانمم
غؿقفةم لثريماظؿؿرؼنمأوماٌؿاردةمواظ م عززم طورماونازموهلنيماودؿفاباتماظوزقػقهةم
ظؾؿؿرؼنمواظؿؽقف،موؼرطزمسؾىموزائفمأسضاءماىلممايقوؼة.م
 -البحث العلمي:

فيفمػذهماٌادةمإىلماظؿعرؼفممبـففقةماظؾقثمواظعقـاتموررائقماخؿقارػاموطقػقةم
اظؿعرفمسؾىماٌشؽالتمووضهعماظػرضهقاتموادهؿكالصماظـؿهائج.مطؿهامو فهيفمأؼضهاممإىلم
يرؼسماٌـاػجماٌكؿؾػةمظؾؾقث.م
م
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 -التعلم احلركي:

فيفمػذهماٌادةمإىلم زوؼيماظطؾؾهةمبايؼهائقمواٌعؾوعهاتماظعؿؾقهةمواظـظرؼهةماظه م
لاسيهمسؾىماطؿلابماٌفاراتمايرطقةمباإلضاصةمإىلمعػاػقمموأجزاءمػذهماٌفهارات.موػهيم
فيفمأؼضامإىلم يرؼسماظؿطورمايرطيمظإلغلان.م

 -إدارة وتنظيم الرتبيت الرياضيت:

فيفماٌادةمإىلمصفمماألدسمواظـظرؼاتماإلدارؼةمواظرؼاضقةمطؿام لفممملماٌلهاسيةم
سؾىماعؿال ماٌفاراتماإلدارؼةماًاصةمباظؿكطقطمواظؿـظقممواإلذهرافممواظؿؼهوؼممظؾػعاظقهاتم
اظرؼاضقةماٌكؿؾػة.م
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 -الطب الرياضي:

فيفماٌادةمإىلم زوؼيماظطؾؾةممبػهاػقمماظطهبماظرؼاضهيمواظه م ؿضهؿنماوصهاباتم
اظرؼاضقةمواداظقبماظوضاؼةمواظعالج،موطذظكماظرباعجماظؿلػقؾقةمبادؿكيامماظؿؿارؼنماظعالجقةم
وودائلماظعالجماظػقزؼائيمو لطقيماٌعرصةمباظؿطؾققماظعؿؾيمهلذهماٌواد.مم
م

م

 -اإلحصاء:

رطزماٌادةمسؾىمأػؿقةماإلحفاءمودرادؿهمملماظعؾومماٌكؿؾػهةمو طؾقؼا ههمملماجملهالمم
اظرؼاضي.م
 -طرائق التدريس:

أ.ماجملالماظـظري:م فهيفمػهذهماٌهادةمإىلمم هيرؼسماألػهيافمماظعاعهةمواًاصهةمظؾرتبقهةم
اظرؼاضقةمباإلضاصةمإىلم يرؼسمررائهقم هيرؼسمدرمسماظرتبقهةماظرؼاضهقةمم
وطقػقةم وزقفماظؿغذؼةماظراجعةمخاللماظيروس.موػيم فيفمأؼضهاممإىلم
يرؼسمررؼؼةمإسيادمخطةماظيرسماظقوعقةمواظشفرؼةمواظلـوؼة.م

ب.ماجملههالماظعؿؾههي:مؼفههيفمإىلم ههيرؼبماظؿؿههارؼنماظؾيغقههةمملمدرسماظرتبقههةماظرؼاضههقةم
باإلضاصةمإىلمإسيادمخططماظيرسماٌكؿؾػة.موػيم فيفمأؼضامإىلم عؾهقمم
اظطاظبمطقػقةم ـػقذماظربغاعجماظلـويمظؾرتبقهةماظؾيغقهةمواظهذيمؼشهؿؿلم
سؾىماٌـفجماألداديمظـشاراتماٌيردةمبشؼقفاماظياخؾقةمواًارجقة.م
14
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 -القياس والتقويم:

ؿـاولمػذهماٌادةم زوؼيماظطؾؾةمباٌػاػقمماألدادقةمظالخؿؾارمواظؼقاسمواظؿلطقيمسؾهىم
اوخؿؾاراتماظؾيغقةمواٌفارؼةموررائقم ـػقذػامو ؼوميفهاموادهؿكيماعا فامملمتهوثماظرتبقهةم
اظرؼاضقة.م
م

م
 -علم التدريب الرياضي:

فيفمػذهماٌادةمإىلم زوؼيماظطؾؾةمباٌعؾوعاتماظعؾؿقةماٌؿعؾؼهةمباظؿهيرؼبماظرؼاضهيم
عنمحقثماٌػاػقمماألدادقةمظؾؿيرؼبموعؽوغاتمالماظؿيرؼبموررائهقماظؿهيرؼبماٌكؿؾػهمةم
وطقػقةم وزقػفامملمإسيادماظرؼاضي.م
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م

 -التطبيق العملي:

فيفمػذهماٌادةمإىلماطؿلابماظطؾؾةمخرباتمسؿؾقةمعر ؾطةمبؿيرؼسمعهادةماظرتبقهةم
اظرؼاضقةمملماٌيارسمو طؾققمعاماطؿلؾوهمعنمععهارفموععؾوعهاتمسؾؿقهةمصضهالًمسهنمصهؼلم
ذكفقةماظطاظبموأسيادهمظقؽونمعيرداًمصاسالًمملماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة.م

م

 -املواد العمليت :

ؼههؿمم ههيرؼسمبعههضماألظعههابماظرؼاضههقةماووٌؾقههةزطرةماظؼههيم،مطههرةماظلههؾة،ماظؽههرةم
اظطائرة،مطرةماظقي،ماىؿـادؿك،ماظلاحةمواٌقيان،مأظعابماٌضرب،ماٌؾهارزة،ماٌفهارسة،م
اٌالطؿة،ماظػـونماظؼؿاظقة،ماألثؼال،ماظلؾاحة،ماظؾقاضةماظؾيؼـةل.موؼر ؽزم يرؼسمػهذهماٌهوادم
سؾىم عؾممصـوغفاموعفارا فاموررائقم يرؼلفامصضالًمسنمهؽقؿفاموأصولم يرؼؾفا.مم
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أعذاد انطهبة املقبونني سنويا (انبكانوريوس)
اؾدـة
1978-1977
1979-1978
1980-1979
1981-1980
1982-1981ذ
1983-1982
1984-1983
1985-1984
1986-1985
1987-1986
1988-1987
1989-1988
1990-1989
1991-1990
1992-1991
1993-1992
1994-1993
1995-1994

اؾدـة
1996-1995
1997-1996
1998-1997
1999-1998
2000-1999
2001-2000
2002-2001
2003-2002
2004-2003
2005-2004
2006-2005ذ
2007-2006ذ
2008-2007ذ
2009-2008ذ
2009ذ2010-ذ
2010ذ2011-ذ
2012-2011ذ
2013-2012ذ

اؾعددذاؾؽؾي
51
132
101
132
129
148
167
215
228
207
210
195
217
197
151
124
131
124
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اؾعددذاؾؽؾي
138
91
202
117ذ
110
78
78
88
171
137ذ
192ذ
194ذ
208ذ
194ذ
159ذ
204ذ
223ذ
191ذ
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أعذد انطهبة املتخزجني سنوياً (انبكانوريوس)
اؾدـةذاؾدرادقة ذؽور
42 1981-1980
112 1982-1981
91 1983-1982
72 1984-1983
88 1985-1984
108 1986-1985
120 1987-1986
95 1988-1987
202 1989-1988
329 1990-1989
228 1991-1990
175 1992-1991
170 1993-1992
194 1994-1993
122 1995-1994
139 1996-1995

إـاث
2
7
3
12
7
3
7
11
16
14
14
11
36
43
27
24

اجملؿوع اؾدـةذاؾدرادقة
1997-1996
44
1998-1997
119
1999-1998
94
2000-1999
84
2001-2000
95
2002-2001
111
2003-2002
127
2004-2003ذ
106
2005-2004ذ
118
2006-2005ذ
143
2007-2006ذ
142
2008-2007ذ
242
2008 206ذ-ذ2009ذ
2009 237ذ-ذ2010ذ
2010 149ذ-ذ2011ذ
163ذ 2011ذ-ذ2012ذ
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ذؽور
115
102
91
103
116
131
126
111ذ
83ذ
66ذ
99ذ
95ذ
135ذ
133ذ
166ذ
170ذ

إـاث
15
7
14
8
4
4
1ذ
2ذ
2ذ
8ذ
3ذ
13ذ
19ذ
4ذ
15ذ

اجملؿوعذ
130ذ
109ذ
105ذ
103ذ
124ذ
135ذ
130ذ
112ذ
85ذ
68ذ
107ذ
98ذ
148ذ
152ذ
170ذ
185ذ
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قائمة شزف انطهبة األوائم عهى انكهية
االدم

اؾدـة

االدم

اؾدـة

جادمذحمؿدذـاقفذاؾروؿي

1981-1980

برقػانذعبدذاهللذحمؿدذدعقد

1997-1996

عؿارذعؾيذأحدان

1982-1981

حمؿدذقوـسذذـون

1998-1997

فاذمذامحدذدؾقؿان

1983-1982

ـتاؾيذرقبذذابا

1999-1998

أقادذحمؿدذعبدذاهلل

1984-1983

قادرذؿـريذره

2000-1999

عاؿرذغازيذذقخو

1985-1984

ؿعدذؿاـعذعالوي

2001-2000

صػاءذذـونذاإلؿام

1986-1985

إقـاسذبفـامذـؼوال

2002-2001

ثقالمذقوـسذعالوي

1987-1986

ربقعذخؾفذجؾقل

2003-2002

رقاضذامحدذإمساعقل

1988-1987

حمؿدذخريذاؾدقنذصاحلذ

2004-2003ذ

ثائرذغاذلذؿالذعؾو

1989-1988

حمؿدذخاؾدذحمؿدذداؤدذ

2005-2004ذ

دبفانذحمؿودذاؾزفريي

1990-1989

رذاذؼقدارذعبدذاحلؿقدذ

2006-2005ذ

امحدذؿطرذحمؿد

1991-1990

عدـانذدعدذحـاذوردةذ

2007-2006ذ

مجالذذؽريذبدقم

1992-1991

زقدذعبدذاؾدتارذحاؿدذ

2008-2007ذ

ـرباسذقوـسذحمؿد

1993-1992

عؾيذصباحذحمؿدذدؾطانذ

2008ذ-ذ2009ذ

أالءذعبدذاهللذحدني

1994-1993

بشارذجادمذحمؿدذإبرافقمذ

2009ذ-ذ2010ذ

عؿرذػاروقذقوـس

1995-1994

حمؿدذعبداؾغينذدؾطانذاؾقاسذ 2010ذ-ذ2011ذ

جفادذإبرافقمذدؾقؿان

1996-1995

2011ذ-ذ2012ذ

ؽرمذؿوػقذفاديذحمؿدذ
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الدراساخ الؼليا
شزوط انقبول

 .1أنمؼؽونماٌؿؼيممظؾقفولمسؾىمذهفادةماٌاجلهؿريمحاصهلمسؾهىمععهيلم:65موظشهفادةماظهيطؿوراهم
حاصلمسؾىمععيلم.:70م
 .2أنموؼزؼيمسؿرماٌؿؼيممظيرادةماٌاجلؿريمسنمز45لمدـةمواٌؿؼيممظيرادةماظيطؿوراهمسنمز50لمدـة.م
 .3ؼشرتطمملماٌؿؼيممظيرادةماٌاجلقرتمزعهنماٌهوزػنيلمأنم ؽهونمظههمخيعهةمصعؾقهةمٌهيةمدهـؿمنيمبعهميم
حفوظهمسؾىمآخرمذفادةموهؿلبمػذهماًيعةمظغاؼةماألولمعنمأؼؾول،مواظؿػرغم اممظؾيرادة.
 .4ؼشرتطمسؾىماٌؿؼيممظيرادةماظهيطؿوراهمعهنماٌهوزػنيمزسهيامغؿلهيبموزارةماظؿعؾهقمماظعهاظيمواظؾقهثم
اظعؾؿيمواظرتبقةماًاضعنيمظؼاغونماًيعةماىاععقهةلمانم ؽهونمظيؼههمخيعهةموزقػقهةمصعؾقهةمٌهيةم
دـؿنيمبعيمحفوظهمسؾىمآخرمذفادةموهؿلبمػذهماًيعهةمظغاؼهةماألولمعهنمأؼؾهولممواظؿػهرغم هامم
ظؾيرادة.
 .5انمجيؿازماٌؿؼيمماٌؼابؾةماظ مجيرؼفاماظؼلمماظعؾؿيمظؿقيؼيمأػؾقؿهمظؾيرادهةمباظؿلطهيمعهنمدهالعؿهم
اظؾيغقةمواظعؼؾقةمواظـػلقةممبامؼؿـادبمععماخؿفاصماٌؿؼيمماعام ؼقؿهمصقؽهونمعهنمخهالملماعؿقهانم
اظؼؾول.
 .6صقمظؾؿؿؼيعني مظيرادةماظيطؿوراهمعنماٌوزػنيمونمنمعـقومذفادةماٌاجلؿريمضهؿنماٌهيةماحملهيدةم
دونممتيؼيموحفؾومسؾىم ؼيؼرموؼؼلمسنمجقيمجياًمزاظرداظةم+ماظلـةماظؿقضريؼةلماظؿؼيؼممعؾاذهرةم
ادؿــاءمعنمذرطماًيعةمدـؿنيمبعيماخرمذفادة.
 .7ؼلؿــىمطالًمعن:مزأ.ماٌؿؼيعنيمعنمذويماظشفياءمعهنمذهرريلماظعؿهرمواٌعهيل;مب.ماٌؿؼهيعنيمعهنم
اظلفـاءمعنمذرطماظعؿرل.مم
 .8بعيمادؿؽؿالمغؿهائجماظؼؾهولمظؾؿؿؼهيعنيمؼـؾغهيمحلهابمغلهؾةمذويماظشهفياءمزم%10لمعهنماٌؼاسهيم
اظيرادقة،مصاذامملم لؿوملم ؾكماظؿلؾةموغػيتماٌؼاسيماظيرادقةماٌكففةمصقؼؾلماضربفممعنماٌـاصلةم
ضؿنم ر قبماٌؿؼيعنيمحلبماٌعيلموخراجمخطةماظؼؾولمومبامومؼؼلمسنمعؼعيمواحي.
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اخلطة انذراسية نهذراسات انعهيا
أوال .درجت املاجستري

ذاؾدرجةذاؾعؾؿقة:معاجلؿريم ربقةمرؼاضقة.مممؿؽونماًطةماظيرادقةمظيرجةماٌاجلؿريمعن:م
ز23لمداسةم
م
 .1عوادمإجؾارؼةمم
مممم ز2لمداسةم
 .2عوادماخؿقارؼة م
ز3لمداسةم
م
 .3حؾؼةمتثم م
 .4رداظةمجاععقةزعاجلؿريلم ز8لمداسةم
ذاؾػصلذاؾدراديذاألولذذ

اؾوحدات
2
2
3
2
2
2
13ذوحدة

ادمذادلادة
ررائقم يرؼسماظرتبقةماظرؼاضقة
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
ررائقماظؾقثماظعؾؿي
صلؾفةماظؿيرؼبماظرؼاضي
اظؾغةماإلغؽؾقزؼة
ايادوب
اجملؿوع

ذاؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذذ
ذ
ذ
ذ
ذ

اؾوحدات
2
2
2
2
2
2
12ذوحدة

ادمذادلادة
سؾمماظـػسماظرؼاضي
سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
اإلدارةمواظؿـظقم
اظؾاؼوعقؽاغقك
اظؾغةماإلغؽؾقزؼة
عادةماخؿقارؼة
اجملؿوع

ذ

ذادلوادذاالختقارقة:ذذذذعؾممحرطي-مربمرؼاضي-معـاػج.م
-ذاؾػصلذاؾدراديذاؾثاؾث:ذحؾؼةذحبثذ()3ذوحداتذذ
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ثانيا .درجت الدكتوراه

-ذاؾدرجةةةةةذاؾعؾؿقةةةةة:ذدطؿههههوراهمصؾلههههػةمملماظرتبقههههةماظرؼاضههههقةممباخؿفههههاص:مم

ماظؿيرؼبماظرؼاضيم مماظؿعؾممايرطيم م-ممسؾمماظـػسماظرؼاضي م

مصلؾفةماظؿيرؼبمماظؾاؼوعقؽاغقكم-ماظؼقاسمواظؿؼوؼمم

م
م
م

ؿؽونماًطةماظيرادقةمظيرجةماظيطؿوراه عن:ذ
ز22لمداسةم
م
 .1عوادمإجؾارؼةم م
ممممممممز6لمداسةم
 .2عوادماخؿقارؼةم م
ز3لمداسةم
م
 .3حؾؼةمتثم م
 .4اوعؿقانماظشاعلم
 .5أرروحةمجاععقةمزدطؿوراهلم ز30لمداسةم
ذاؾػصلذاؾدراديذاألولذادمذادلادة
ػدؾجةذاؾتدرقب
اؾباقوؿقؽاـقك
ؿادةذاالختصا
اؾؾغةذاإلـؽؾقزقة
اجملؿوع

مررائقماظؿيرؼسمممإودارةمواظؿـظقمم-م ارؼ موصؾلػةماظرتبقةماظرؼاضقةم

اؾوحدات
3
3
3
2
11ذوحدة

ذاؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذاؾوحدات
3
3
3
2
3
3
17ذوحدة

ادمذادلادة
عؾمذاؾتدرقبذاؾرقاضي
اؾؼقاسذواؾتؼوقم
ؿادةذاالختصا
اؾؾغةذاإلـؽؾقزقة
ادلادةذاالختقارقة
ادلادةذاالختقارقة
اجملؿوع

ذادلوادذاالختقارقة:ذاظؿعؾممايرطهي،مررائهقماظؿهيرؼس،ماٌـهماػج،مسؾهمماظهـػسماظرؼاضهي،ماإلحفهاء،م
اإلدارةمواظؿـظقم.م
ذؿادةذاالختصا :ذماظؿيرؼبماظرؼاضي،مصلؾفةماظؿيرؼب،مررائقماظؿهيرؼس،ماومدارةمواظؿـظهقم،مسؾهمم
اظـػسماظرؼاضي،ماظؼقاسمواظؿؼوؼم.م
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أعذاد طهبة انذراسات انعهيا املقبونني واملتخزجني
منذ عاو 7899 -7891
اؾعامذاؾدرادي
1988-1987
1989-1988
1990-1989
1991-1990
1992-1991
1993-1992
1994-1993
1995-1994
1996-1995
1997-1996
1998-1997
1999-1998
2000-1999
2001-2000
/2002-2001اؾػصلذاألول
/2002-2001اؾػصلذاؾثاـي
2003-2002
2004-2003
2005-2004ذ
2006-2005ذ
2007-2006ذ
2008-2007ذ
2009-2008ذ
2010-2009ذ
2011-2010ذ
2012-2011ذ
2013-2012ذ

اجملؿوعذ

ادلؼبوؾني
ؿاجدتري دؽتوراه
---8
---5
---4
---6
---6
2
4
2
5
3
9
3
9
3
7
10
11
11
15
7
15
8
12
12
9
10
5
8
30
10
17
6ذ
10ذ
6ذ
17ذ
7ذ
11ذ
7ذ
13ذ
7ذ
14ذ
13ذ
15ذ
7ذ
19ذ
35ذ
18ذ
25ذ
17ذ

311ذ
23

202ذ

ادلتخرجني
ؿاجدتري دؽتوراه
---------1
---8
---4
---4
---8
---ذ5
2
3
1
4
3
10
4
8
3
6
6
12
4
8
5

11

10
6
32ذ
10ذ
16ذ
11ذ
12
14ذ
11ذ
11ذ
----ذ

7
9
13ذ
15ذ
7ذ
6ذ
2
9ذ
8ذ
7ذ
----ذ

219ذ

117ذ
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اجلانة الؼلوي
عؾىذؿدارذاؾدـواتذادلاضقةذعؼدتذاؾؽؾقةذعدةذؿؤمتراتذوـدواتذعؾؿقةذؽاـتذعؾىذ
اؾـحوذاآلتي:ذ
 .1اٌههههممترماظعؾؿههههيماظـاظههههثمظؽؾقههههاتموأضلههههامماظرتبقههههةماظرؼاضههههقةمبههههاظؼطرممم
ظؾػرتة:م.1987/4/16-14م
 .2اٌههههممترماظعؾؿههههيماظلههههادسمظؽؾقههههاتموأضلههههامماظرتبقههههةماظرؼاضههههقةمبههههاظؼمطرم
ظؾػرتة:م.1990/10/18-16
 .3اٌممترماظعؾؿيمظؾطبماظـػليمواظعؾومماظـػلقةمواظرتبوؼةمظؾػرتة:م1997/5/11-10
 .4اٌممترماظعؾؿيماألولمظؾطبماظرؼاضيمظؾػرتة:م1998/3/19-18
 .5اٌهههممترماظعؾؿهههيماظـهههاغيمسشهههرمظؽؾقهههاتموأضلهههامماظرتبقهههةماظرؼاضهههقةمبهههاظؼطرمم
ظؾػرتة:م.2000/10/15-14
 .6عؼيماظؽؾقةمدـوؼاًمعممترمتوثماظؿكرجمظطؾؾةماٌرحؾةماٌـؿفقةمملمذفرمأؼار.
 .7اظـيواتماظيورؼهةماظعؾؿقهةمملماظطهبماظرؼاضهيمباظؿـلهققمعهعماإلههادماظػرسهيمظؾطهبم
اظرؼاضي.
 .8غيوةمزاآلصافماٌشرتطةمبنيماظؾاؼوعقؽاغقكمواظعؾومماظرؼاضقةلمبؿارؼ .2006/6/25:
 .9غيوةمز وزقفماإلؼؼاعمايقويمملماجملالماظرؼاضيلمبؿارؼ :م.2006/12/7
 .11غيوةمزاظؿؿارؼنماظرؼاضقةمواظفقةماظعاعةلمبؿارؼ :م.2007/6/25
 .11غهههههيوةمزاثهههههرمبقهههههؽ ماألداءمواظهههههؿعؾممملم هههههيرؼسماظرتبقهههههةماظرؼاضهههههقةلمم
ظؾػرتة:م.2008/1/16-15
 .12غيوةمزاودؿكيامماظيوائيمملماجملالماظرؼاضيلمبؿارؼ :م.2008/4/20
 .13غيوةمزدقؽوظوجقةماظيؼنمواظرؼاضةلمبؿارؼ :م.2008/12/31
 .14غهههيوةمزدورماظؼقهههاداتماظرؼاضهههقةمملم عهههيدماظـؼاصهههاتمملماٌـظؿهههاتماظرؼاضهههقةلمم
بؿارؼ :م.2010/12/27
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 .15غيوةمزاظرتبقةماظغذائقةموايرطقةمظألرػالمأداسماظؼوامماظلؾقملمبؿارؼ :م.2011/5/16
 .16غههيوةمزعههنمأجههلمرمؼاضههةمعيردههقةممزاػههرةمواسههيةم لههاػممملمبـههاءمجقههلمجيؼههيلممم
بؿارؼ م.2012/4/5
 .17ازٌههممترماظعؾؿههيماظههيوريماظـههاعنمسشههرمظؽؾقههاتموأضلههامماظرتبقههةماظرؼاضههقةمملماظعههرافلمم
بؿارؼ م.2012/5/8-6م

مممممممم

مممممممم
م

م

 .18زاٌممترماظيوظيمظؾقوثمرؾؾةمطؾقاتماظرتبقةماظرؼاضهقةمباظؿعهاونمعهعماىؿعقهةماظيوظقهةم
ظؾـؼاصةماظؾيغقةمواظرؼاضقةلمبؿارؼ م.2012/5/8-6
 .19غيوةمزاظيؼنمواظرؼاضةلمبؿارؼ م.2013/1/14
م

 .21غههههيوةمزايرؼههههةماوطادميقههههةمظؾؿيرؼلههههيماىههههاععيمبههههنيماظواضههههعمواظطؿههههوحلمم
بؿارؼ م.2013/3/25
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الكليح واجملتوغ
زتذذعارذ(اجلاؿعةذيفذخدؿةةذاجملتؿةع)ذتؼةومذؽؾقةةذاؾرتبقةةذاؾرقاضةذقةذبتؼةدقمذ
اؾؽثريذؿنذاخلدؿاتذإىلذاجملتؿعذؿنذخاللذؿاذقأتي:ذ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إضاعةمدوراتماظلؾاحةماظؿعؾقؿقةمواظرتصقفقةمظؾرجالمواظلقيات.م
م ـظقممدوراتماظؾقاضةماظؾيغقةموختػقفماظوزنمواظؿاؼؽوغيومواظؿـسماألرضيموطهرةماظؼهيمم
خاللماظعطؾةماظفقػقة.
سؼيمسيدمطؾريمعهنماظـهيواتمواظهيوراتماظرؼاضهمقةمواظؿيرؼؾقهةمواظؿقؽؿقهةمظالههاداتم
اظرؼاضقة.
سؼيماظعيؼيمعنماظـيواتمواحملاضراتماًاصةمباظؼقادةماظرؼاضقةمألعـاءمدرماوههاداتم
اظرؼاضقة.
سؼههيماظههيوراتماظؿطوؼرؼههةمواظؿلػقؾقههةمٌيرد هيموعيردههاتموععؾؿههيموععؾؿههاتماظرتبقههةم
اظرؼاضقةمعنمعـؿليبموزارةماظرتبقة.
اٌلاػؿةمملمرصيماٌمدلاتمواألغيؼةمواوهاداتماظرؼاضةمباظؽادرماظؿيرؼيبمواإلداري.
لوؼقماًيعةماظرؼاضقةمظؾؿفؿؿهعماحملؾهيمعهنمخهاللمعلهاػؿةماظؽؾقهةمملماٌؿاردهاتم
اٌقياغقةماظ م ؼقؿفاماىاععةمظؿؼيؼمماًيعاتمإىلمأضضقةموضرىماحملاصظة.

م
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جملح الكليح
فيرماظؽؾقةمجمؾةماظراصيؼنمظؾعؾومماظرؼاضقةمزوفيذجمؾةذعؾؿقةذختصصقةذدورقةذ
حمؽؿةذتدافمذوبشؽلذػاعلذيفذـشرذـتاجذتدرقديذاجلاؿعةاتذاؾعراؼقةةذواؾعربقةةذؿةنذ
اؾبحوثذاؾعؾؿقةذيفذجمالذاؾرتبقةةذاؾرقاضةقة)ذ.موظؼهيمأصهيرتماظؽؾقهةمزم59لمسهيداًمعهنم
اجملؾةمعـذمصيورمسهيدػاماألولمملماظعهامم1995مويهيماآلن،مومتمغشهرمأطـهرمعهنمزم800لم
تثمختففي،مصضالًمسنمذظكمصهانماجملؾهةم ؿؾـهىمغشهرمتهوثماظـهيوماتمواٌهممتراتم
اظؿكففقةمإدفاعاًمعـفامملمإناحمػذهماظـيواتمواٌممترات.موؼشهرفمسؾهىماجملؾهةمػقؽهةم
هرؼرم ؿلظفمعن:م
م

رئقلاًم
م
.1مأ.د.مػاذممأايمدؾقؿانم م
سضواًم
م
.2مأ.د.مظميمشاٍماظفؿقيسيم م
ممممممممسضواًم
.3مأ.د.مزػريمضادمماًشابم م
سضواًم
م
.4مأ.م.د.مأصراحمذغونمؼوغسم م
ممممممممسضواًم
.5مأ.م.د.مسييمشاٍمحمؿودم م
.6مأ.م.د.مدؾفانمحمؿودماظزػرييممممممممممممممأعنيماظؿقرؼرم
م

27

دليل كلية الرتبية الرياضية

التؼلين املستور
ؼقممطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةمغشاراتمسؾؿقةموعقياغقةمظؾؿواصلمععماجملؿؿعمظرصيهمبهلػمم
اظؿطوراتماظعؾؿقةمواظـؼاصقةموويؼيماٌعؾوعاتمعنمخاللماظيوراتموورذاتماظعؿلماظه م عطهىمم
ٌـؿليبمدوائرماظيوظة،موغشرماظـؼاصةماظرؼاضهقةمبهنيمابـهاءماجملؿؿهع،موؼؼهعمسؾهىمسها قمذهعؾةم
اظؿعؾقمماٌلؿؿرمملماظؽؾقةمعؿابعةمختطقطمو ـػقذماظيوراتموورشماظعؿهلماظه م ؼهوممبفهاماظؽؾقهةم
باظؿعاونمععماظػروعماظعؾؿقةموضلمماظرؼاضةماىاععقة.مم
اؾـشاراتذاؾيتذتؼومذبفاذذعبةذاؾتعؾقمذادلدتؿرذيفذاؾؽؾقة:ذ
 .1دوراتم طوؼرؼةمدورؼةمبياؼةمطلمساممدراديمختؿيمبلػمماظؿعيؼالتماظؼاغوغقةمسؾهىمضهواغنيماوظعهابم
اظرؼاضقةموختيمذرصةماٌيردنيموايؽاممملماىاععةمواظرتبقة.
 .2دورةم طوؼرؼةمسنمزاػؿقةمنماردةماظـشاطماظرؼاضيمملمعمدلاتماظيوظةلمملمذفرمطاغونماألولم.2012
 .3دورةم وسقةمسنماخطارماظؿيخنيمملماظقومماظعاٌيمٌؽاصقةماظؿيخنيمباظؿعاونمععممجعقةماهلاللماألار.
 .4ورذههةمسؿههلمسههنمزاػؿقههةمغشههرماظـؼاصههةماظرؼاضههقةمظؾـفههوضمبههاظواضعماظرؼاضههيمحملاصظههةمغقـههوىلمم
بؿارؼ م.2013/1/28
 .5اٌشارطةمععممجعقةماهلاللماألارمباظؾطوظةماظرباسقةمظيسممعرضىماظـالدقؿقا.
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املىقغ االلكرتوني لكليح الرتتيح الرياضيح
physicaleducation.uomosul.edu.iq

م
ؼعؿربماٌوضعماوظؽرتوغيمظؽؾقةماظرتبقةماظرؼاضهقةماظواجفهةمايضهارؼةمظؾؽؾقهةمومػهومم
حؾؼةموصلمبنيماظؽؾقةمواظعاملمؼؿممعنمخالظهماظؿواصلمو ؾادلماٌعؾوعاتمدواءمطاغتمأخؾارم
أومعادةمسؾؿقة،محقثمؼؼيمماٌوضعمخيعاتمطؾريةمطـشهرماألخؾهارمأوماظـشهاراتمأومعواضهعم
ؼلؿطقعماظؾاحثماودؿػادةماظعؾؿقةمعـهمصضالمسنمعؾكفهاتماظؾقهوثماٌـشهورةموعػهرداتم
اٌـاػجماظيرادقة.مطؿامؼوصرماٌوضعمصورموأمساءماظلادةماظؿيرؼلهقنيموسـهاوؼـفمماوظؽرتوغقهةم
وصورمأبـقةموعالسبماظؽؾقة،موصؿويمأؼضاًمسؾىمسيةمضهوائممهؿهويمسؾهىمماضلهامموصهروعم
وعـشكتماظؽؾقةموجياولماظطالبماظيرادقةموذهروطماظؿؼهيؼمموعواسقهيماوخؿؾهاراتموأمسهاءم
اًرجينيمظؾلـواتماظلابؼة.موؼيسمماٌوضهعمإسهالنماظـؿهائجماظـفائقهةمظؾطهالبموظؾؿراحهلم
اظيرادقةمطاصة.م
م
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النشاط الرياضي

يف كلية الرتبية الرياضية
ؼومموحيةماظـشاطماظرؼاضيمملمطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةمباإلذرافمسؾىمصرفماظؽؾقةم
و ؼيؼم ماظيسم ماظالزم مهلم مظؾؿشارطة ممل مبطووت ماىاععة مومبكؿؾف ماظػعاظقات ماظرؼاضقة،م
وطذظك مدرادة مطاصة ماوعور ماظ م ؿؿـل ممل ماخؿقار ماظالسؾني ماىقيؼن مورساؼؿفم مو طوؼرم
علؿواػم ،مواخؿقار ماٌيربني ماوطػاء مظؽاصة مصرف ماظؽؾقة موايرص مسؾى م يرؼؾات ماظػرفم
اظرؼاضقةمبلوضاتمحميدةمتقثموم مثرمسؾىمدريماظيروس،مو وصريمودائلمضؿانماظؿيرؼبم
اىقي،مووفقزػممبؽلمعامصؿاجوغهمعنموفقزاتمرؼاضقةموادواتمعلاسية.م
طؿا مو شار مصرفماظؽؾقةمملممجقعمبطووتمجاععةماٌوصلموػي:ماظؿـسماألرضي،م
وطرة ماظطاوظة ،مواظشطرغج ،مواظرؼشة ماظطائرة مزظؾرجال مواظـلاءل ،مومخادي مطرة ماظؼيمم
اظفاوت،موطرةماظلؾة،مواظؽرةماظطائرة،مواظلؾاحةماووٌؾقة،موطرةماظقي،مواظعابماظلاحةم
واٌقيان،موطرةماظؼيم،مومخاديمطرةماظؼيمماظفاوتمظألدا ذة.م
م

م

م

م
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هنشــآخ الكليح
هثنى ػوادج الكليح

 عؽؿبماظلقيمسؿقيماظؽؾقة. عؽؿبماظلقيمععاونماظعؿقيمظؾشمونماإلدارؼةمواٌاظقة. عؽؿبماظلقيمععاونماظعؿقيمظؾيراداتماظعؾقامواظؾقثماظعؾؿيمواظطؾؾة.اؾشعبذاإلدارقةذواؾيتذتضم:
-

ذعؾةماظؿكطقطمواٌعؾوعاتمواإلحفاءم م
ذعؾةمضؿانماىودةمواألداءماىاععيم م
ذعؾةمايادؾةماوظؽرتوغقةمواوغرتغقتم
م
م
ذعؾةماظؿلفقلم م
م
م
ذعؾةماظشمونماإلدارؼةم
م
م
ذعؾةماظشمونماظعؾؿقةم
م
م
ذعؾةماظؿعؾقمماٌلؿؿرمم
م
ذعؾةماظعالضاتمواإلسالمم م
م
م
ذعؾةماورذادماظرتبويم
م
م
م
عؽؿؾةماظؽؾقةمم
م
م
ضاسةماٌـاضشاتم م
م
م
م
خمزنماوثاثم
م
م
م
اظطابعةم م
ذ
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ههام وواجثاخ شؼة الكليح

-ذؿفامذوواجباتذؿؽتبذاؾدقدذعؿقدذاؾؽؾقةذ

ؼؼوم ماٌؽؿب مبؿقرؼر ماٌرادالت مواٌذطرات ماظ م فير مسن ماٌؽؿب ،مو ـظقم مجيول مأسؿالم
اظلقيماظعؿقيمو ؼيؼممبرؼيماظؽؾقةموعؿابعةماألسؿالماظ مؼعفيػاماظلقيماظعؿقيمإىلماٌؽؿب.م

-ذؿفامذوواجباتذذعبةذاحلداباتذ

إدارة محلاباتماظؽؾقةمز ـظقممدفالتماظروا بمواٌقزاغقةموطشفماظؾـكموإسيادمايلاباتم
اًؿاعقةلموإدارةمخمزنماظؽؾقةمزوفقزموصرفموادؿفال موجردمعوادماٌكزنل.

ذؿفامذوواجباتذذعبةذادلواردذاؾبشرقةذهرؼرماظؽؿبماًاصةمبؿعؾقؿاتماظلقيمسؿقيماظؽؾقةمواظلادةماٌعاوغنيمباظؼراراتماٌؿكذةمعنم
ضؾلمجمؾسماظؽؾقةمو ـػقذماٌال ماظعؾؿيمواإلداريمظؾؽؾقةمواألضلامماظؿابعةمهلا،موإصيارمأواعرماظؿعقنيم
ظؾؿـلقب مواظـؼل مواودؿؼاظة مواظؿؼاسي مواإلجازات مبؽاصة مأغواسفا مواوؼػادات مظؾؿوزػني مواظؿيرؼلقنيم
وحلب ماظفالحقات ماظـاصذة .موهرؼر ماظؽؿب ماًاصة مباظعالوات ماظؿابعة مٌـؿليب ماظؽؾقة ماظلـوؼةم
واظرتصقعاتمو عيؼلماظروا بموعـقفمماٌكففاتماٌلؿقؼةمهلمموحلبماظفالحقاتماظـاصذة.م

-ذضؿانذاجلودةذواألداءذاجلاؿعيذ

ؼوممطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةمعنمخاللمذعؾةمضؿانماىودةمواوداءماىاععيمبنجراءمسؿؾقةم
اٌؿابعة مواإلداعة مواظؿقلني ماٌلؿؿر مواظؿطور مبغقة ماظوصول ماىل ماوسؿؿادؼة مادوة مبؾؼقة ماىاععاتم
اظعربقة،موضيممتم شؽقلماظشعؾةمسامم2010ممعنمطادرمعؿكفيموحلبماظضوابطماظشروطماٌعؿولمبفام
عنمضؾلمرئادةمجاععةماٌوصل،مواظ مؼؼعمسؾىمساضفاماظواجؾاتماظلـوؼةماآل قة:م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

إسيادماٌؾفماظؿؼققمماظلـويمألسضاءماهلقؽةماظؿيرؼلقةمواٌوزػني،موعؾفماظؿؼوؼمماظلـويمظؾؽؾقة.
عؿابعةمأرذػةماألدؽؾةماوعؿقاغقة.
عؿابعة مسؿؾقة ماورذاد ماظرتبوي ممل ماظؽؾقة معن مخالل ماظؿؼارؼر ماظ مؼؼوم معرذيي ماٌراحل ماظيرادقةم
بنرداهلامإىلماظلقيمسؿقيماظؽؾقةموباظؿاظيمحػظفامملمذعؾةمضؿانماىودةمواوداءماىاععقة.
عؿابعة ممجقع مورش ماظعؿل مواظـيوات مواظيورات ماظ م ؼققؿفا ماظؽؾقة ،مصضال مسن مايضور ممل ممجقعم
ورشماظعؿلمواوجؿؿاساتماظيورؼةماظ م ؼققؿفامرئادةمجاععةماٌوصل.
وثققممجقعماغشطةماظؽؾقةموارداهلاماىلمرئادةمجاععةماٌوصلمضلممضؿانماىودةمواوداءماىاععيم
ذفرؼاً.
عيؼلمرؤؼةمورداظةمواػياف ماظؽؾقةممبامؼؿالءممععماظؿطورماياصلمملماجملؿؿعمواٌفادضةمسؾقفامعنم
ضؾلمجمؾسماظؽؾقة.
اوجابةمسؾىممجقعماودؿػلاراتمواودؽؾةماًاصةمجبودةماوداءمواظؿعؾقم.م
اظؿوثققماوظؽرتوغيماداسمسؿلماظشعؾةمصضالمسنماداعةماٌعؾوعاتماًاصةمبؿيرؼلقيموعوزػيماظؽؾقةم
بشؽلمعلؿؿر.
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ذؿفامذوواجباتذاؾشعبةذاؾؼاـوـقةذاظؿفيؼق مسؾى مطاصة ماظؿعفيات مواظؽػاوت ماظ مهرر مداخل ماظؽؾقة .مواوذرتا مبنجراءم
اظؿقؼقؼاتمععماٌكاظػنيمعنماٌـؿلؾني.مو ػلريمأيمعوضوعمأومضاغونمصؿاجمظؾؿػلريماظؼاغوغي.م

ذؿفامذوواجباتذذعبةذاؾتدؼققذيضققمعلؿـياتمايلاباتماًاصةمباظؽؾقة موعراجعةماألواعرماإلدارؼةماٌاظقةماظ م فيرمعنم
ضؾلمذعؾةماٌواردماظؾشرؼةمو ػعقؾفامحلابقا.مم

ذؿفامذوواجباتذذعبةذاؾدراداتذاؾعؾقاذإدارة مذمون مرؾؾة ماظيرادات ماظعؾقا موعؿابعؿفم موإسياد مدفالت مدري فم ماظيرادقة موظغاؼةم
خترجفم،موإسيادمذفاداتماظؿكرج.مطذظكم ـػقذمحماضرمىـةماظيراداتماظعؾقا.م

ذذؿفةةامذوواجبةةاتذذعبةةةذاؾشؤونذاإلدارقةذوػي محؾؼة ماظوصل مبني ماٌعاون ماإلداري موطاصة معـؿليب ماظؽؾقة .مظإلذراف مسؾى ماألسؿالم
اإلدارؼة ماظ مؼؽؾف مبفا معن مضؾل ماظعؿقي مواٌعاوغون ،مودوام ماظعاعؾني ممل ماظيائرة مو وصري ماًيعاتم
اإلدارؼةمهلم.موعؿابعةمإداعةماألبـقةموذمونماآلظقاتماظؿابعةمظؾؽؾقةمعنمطاصةماظـواحيموذمونماألعـقة.م

ذؿفامذوواجباتذادلؽتبةذاالػرتاضقةػيماحيىموحياتماظرتبقةماظرؼاضقةماظ م ؼيممٌـؿلؾقفامخيعاتمثؼاصقةمو عؾقؿقةمعنمخاللم
ار ؾارفا مضؿن مذؾؽة مذات مرقف موادع معن مدور ماظـشر مواٌمدلات ماظؿعؾقؿقة مطؿا م ؽػل م لفقلم
اظؿيرؼلقني مورؾؾة ماظيرادات ماظعؾقا مورؾؾة ماٌرحؾة ماظرابعة موعؿابعة ماذرتاطفم مباٌؽؿؾةم
اوصرتاضقة،صضالًمسنماضاعةماظـيواتموورشماظعؿلمبفيفم ػعقلمادؿكياممعفادرماٌؽؿؾةمودورماظـشرم
واظشرطاتماظـؼاصقةمواظؿعؾقؿقة،مطؿامو ر ؾطمػذهماظوحيةممبؽؿبماظعؿقيموعؽؿبمععاونماظعؿقيمظؾشمونم
اظعؾؿقةموذعؾةماظرتضقاتماظعؾؿقةمواظيراداتماظعؾقاموجمؾةماظؽؾقةموضؿانماىودةمواوداءماىاععي،م
و ؿؽونمعنماألسضاءماٌيرجةمأمسائفممأدغاه:م
مم.دمحمؿيمدفقلمنمم ممم.دماايمحازمماايم ممم.دممجالمذؽريمبلقمم ممم.دمسؿرممسريمذغونم ممم.ممصراسمؼوغسمذغونم م-مم.مماايمصؾاحمضادمم م

سضوماور ؾاطماظرئقليمملماظؽؾقةم
سضومار ؾاطماظيراداتماظعؾقام
سضومار ؾاطمصرعماظعؾومماظرؼاضقةم
سضومار ؾاطمصرعماألظعابماظػردؼةم
سضومار ؾاطمصرعماألظعابماظػرضقةم
سضومار ؾاطمضلمماظرؼاضةماىاععقةم
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ذذؿفامذوواجباتذؿؽتبةذاؾؽؾقةذعؿابعةمسؿؾقاتماإلسارةماظياخؾقةمواًارجقةماظقوعقةمظطؾؾةمطؾقة ماظرتبقةماظرؼاضقةموطؾقاتم
جاععةماٌوصل،مظؾؽؿبمواجملالتمواظردائلمواألضراصماٌيجمة.موعؿابعةمصرزماظؽؿبموصقاغؿفا.م
م

ذ

ذ

ذؿفامذوواجباتذادلؽتبةذاؾرؼؿقةذؾؾؽؾقةهؿويماٌؽؿؾةمسؾىماظعيؼيمعنماظؽؿبمواظؾقوثماوظؽرتوغقةمملممجقعماخؿفاصاتماظرتبقةم
اظرؼاضقة منما مؼلفل مسؾى ماظؾاحث مايفول مسؾى ماظؽؿب ماو ماظؾقوث ،محقث مؼؿم م زوؼي ماظؾاحثم
باظؽؿبمأو ماظؾقوثماوظؽرتوغقةمبفقغةمزpdfل .مسنمررؼقماظػالشمعقؿوريماومضرصمظقزريمأو مرؾعفام
سؾىمورف،موظؾيىماٌؽؿؾةماظرضؿقةماظعيؼيمعنماٌفادرمعـفا:م
معوضعماجملؾةماألطادميقةماظؿابعمظوزارةماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿي.معوضعماٌؽؿؾةماوصرتاضقةماظؿابعمظوزارةماظؿعؾقمماظعاظيمواظؾقثماظعؾؿي.ماوغرتغتمسنمررؼقمعواضعمخمؿفةمباظؽؿبمواظؾقوثماوظؽرتوغقة.مردائلماٌاجلؿريمواظيطؿوراهماوظؽرتوغقةماٌؿوصرةمحاظقامظيىماظؽؾقة.مهوؼلماظؽؿبماظـادرةمواظـؿقـةماٌؿوصرةمظيىمبعضماظؽادرماظؿيرؼليمإىلمصقغةماظؽرتوغقةمزpdfل.ذ

ذذؿفةةامذوواجباتذذعبةذاؾتعؾقمذاجملاـيذذادؿالممو لؾقمموإسارةماظؽؿبماٌـففقةمظطؾؾةماظيراداتماألوظقةمواظعؾقا.م

ذ
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ذذؿفامذوواجباتذذعبةذاؾشؤونذاؾعؾؿقةذعؿابعةمطاصةمععاعالتماظرتضقاتماظعؾؿقةمواوؼػاداتماظياخؾقةمواًارجقةمظؿيرؼليماظؽؾقة،م
وععاعالتماظؿلظقفمظؾؽؿبماٌـففقةماظ مؼرومم يرؼليماظؽؾقةم لظقػفا،مومععاعالتماظؿػرغماظعؾؿي.م
و روؼجمععاعالتماظؿعضقيمظؾؾقثماظعؾؿيمظؾلادةماظؿيرؼلقنيموإصيار مأواعر مإدارؼة مخاصةمباٌؼقؿني.م
إضاصةمإىلمعؿابعةمأسؿالماظـيواتمواٌممتراتماظعؾؿقةماظ م ؼقؿفامطؾقؿـا.م

ذؿفامذوواجباتذذعبةذاؾتدجقلذإدارة مذمون مرؾؾة ماظيرادات ماألوظقة موعؿابعؿفم موإسياد مدفالت مدري فم ماظيرادقة موظغاؼةم
خترجفم.موإسيادمذفاداتماظؿكرج.م

ذؿفامذوواجباتذذعبةذواؾتخطقطذوادلعؾوؿاتقةذواإلحصاءذفقؽةمضاسيةمبقاغاتموإحفائقاتماًاصةمباظطؾؾةمواٌوزػنيمواظؿيرؼلقنيمملماظؽؾقة.م

ذؿفامذوواجبةةاتذذعبةةةذاألوراقذيوؼنماظؽؿبماظفادرةمواظواردةمظؾؽؾقةموإرداهلامإىلماىفةمذاتماظعالضة.

ذؿفامذوواجباتذذعبةذاحلادبةذاالؾؽرتوـقةذواالـرتـتذصقاغةموعؿابعةمايادؾاتمملماظؽؾقة مومعلاسيةماظؿيرؼلقنيمورؾؾةماظيراداتماظعؾقامواٌرحؾةم
اظرابعةمملمإجراءمإحفائقاتمسؾىمغظاعيم( )Minitab, Spssذوادؿؼؾاهلممظؾؿفػامسؾىماوغرتغقت.م
وإضاعة مدورات ممل مادؿكيام مايادؾة مواإلجابة مسؾى مادؿػلارات ماظؿيرؼلقني مواٌوزػني مواظطؾؾةم
وعلاسي فمممل مادؿكياممبراعجمايادؾةمواألعورماظػـقة ماألخرى.مو لعني موصولمخطوطماوغرتغتمإىلم
شرفماألدا ذةمواٌوزػنيموعؿابعةماظشؾؽةموصقاغؿفا.موعؿابعةمبرؼيماوظؽرتوغيمظؾؽؾقة.م
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فروع الكليح
أوالً.ذػرعذاؾعؾومذاؾرقاضقةذ
لدسمصرعماظعؾومماظرؼاضقةممملماظعامم1989و ؿؾكيمعفامماظػرعمملماوذرافمسؾهىم
يرؼسماٌوادماظـظرؼةماظؾاظغةمز21لمعادةموؼؿلظفمطادرماظػرعمعهنمزم41لم يرؼلهيم،موبواضهعم
ز7لمأدؿاذمومز9لمأدؿاذمعلهاسيمومزم19لمعهيرسممومز6لمعهيرسمعلهاسيممصضهالمسهنمطهادرم
وزقػيمعؿؽاعل.مومؼؼومماظػرعمبؿيرؼسماٌوادماظـظرؼةمطاظؿيرؼبماظرؼاضيموصلؾفةماظؿيرؼبم
واظطبماظرؼاضيمواظؾاؼوعقؽاغقكمواظرؼاضهةماظعالجقهةمواظؼقهاسمواظؿؼهوؼمممواظهؿعؾممايرطهيم
وايادؾاتمواظؾغةماوغؽؾقزؼةمواظؾغةماظعربقةموررائقماظؿيرؼسمواإلحفاءمواظرتبقةماظؽشهػقةمم
و ارؼ موصؾلػةماظرتبقةماظرؼاضقة.مم

وقضمذؿبـىذاؾػرع:ذ
م

م
عؽؿبمرئقسماظػرعم م
اظؼاساتماظيرادقةمظؾيروسماظـظرؼةم
م
خمؿربماونازماظؾشريم م
م
طاصرتؼامظؾؿيرؼلقنيم م

معؽا بماظلادةماظؿيرؼلقنيممضاسةماٌـاضشةمخمؿربمايادؾةمظؾيراداتماألوظقة-مشرفماظؾفانماوعؿقاغقةمظؾيراداتماألوظقةممممممممممممممممممممم
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م

-ذخمتربذاالرازذاؾبشري

م

أدسمخمؿربماونازماظؾشريمملمطؾقةماظرتبقهةماظرؼاضهقةمملمسهامم2011موؼضهمماٌكؿهربم
أربعةمخمؿرباتمصرسقةمػيمزخمؿربمصلؾفةماظؿؿهارؼن،موخمؿهربماظؾاؼوعقؽاغقهك،موخمؿهربمسؾهمم
اظـػسماظؿفرؼيب،موخمؿربماظعالجقةمواظطبماظرؼاضيل،موصؿويماٌكؿربمسؾىمأطـهرمعهنمزم30لم
جفازمظؼقاسماٌهؿغرياتماظؾاؼوعقؽاغقؽقهةمواظػلهؾفقةمواظـػلهقةمو لػقهلماإلصهاباتماظرؼاضهقة.م
وؼعؿربماٌكؿربمواجفةمحضار ؼةمىاععهةماٌوصهل.مإذمؼلهؿكيمماٌكؿهربمإلجهراءمتهوثمرؾؾهةم
اظيراداتماألوظقةمواظعؾقاموبعضمطؾقاتماىاععةمورؼاضيماٌـؿكؾاتماظورـقةمواحملؾقةم.م
م

ذبعضذأجفزةذخمتربذاالرازذاؾبشريذ
ذ

 داعةذؾؼقاسذؿعدلذضرباتذاؾؼؾبذـوعذذPolarذؿعذإؿؽاـقةذـؼلذاؾبقاـاتذعؾىذاؾؽوؿبقوتر.ذ جفازذاؾشرقطذاؾدوارذذ(ذاؾرتقدؿقل)ذؿعذبرـاؿجذؿعاجلةذعؾىذاؾؽوؿبقوترذ ؿؼقاسذرؼؿيذؾؼقاسذدرجةذحرارةذاحملقطذواؾرروبةذاؾـدبقة ؿـظوؿةذؼقاسذحجمذاألوؽدجنيذؾؼقاسذؿصروػاتذاؾطاؼةذ -ؿـظوؿةذزؾقلذترؽقبةذاجلدمذباؾتغطقسذزتذادلاء
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-ذؿعاجلذبقاـاتذخا ذباختباراتذاجلفدذاؾبدـيذ ذ

-ذؿـظوؿةذؼقاسذحجمذاهلواءذادلتبؼيذيفذاؾرئتنيذ

-ذجفازذزؾقلذترؽقبةذاجلدمذ ذ

ذ

ذ

-ذجفازاؾدبريوؿقرتذذذ

-ذجفازذزؾقلذحجمذغازذاألوؽدجنيذ

ذ

ذ

-ذحؼائبذدوؽالس

-ذجفازذؼقاسذضغطذاؾدمذيفذأثـاءذاجلفدذ ذ

ذ

-ذجفازذادلخططذاؾؽفربائيذؾؾؼؾبذيفذأثـاءذاجلفد

-ذاؾدراجةذاؾثابتةذـوعذؿوـاركذ ذ

ذ

ذ

-ذؿـصةذاؾؼػزذاالؾؽرتوـقة

ذ

ذ

ذ

-ذجفازذؼقاسذؿدقاتذادلػاصل

-ذجفازذزؾقلذاؾؾؽتاتذواؾدؽرذيفذاؾدمذ ذ

ذ

-ذؿدؿاكذؾؼقاسذاؾطقةذاجلؾدقةذـوعذLANGEذ

-ذادلرتوـومذ

ذ

ذجفازذذؼقاسذادتفالكذاالوؽدجنيذ  Fit Mate Proذ -ذؿـصةذاؾؼوةذ-ذؿـظوؿةذاؾؼقاسذاؾػدقوؾوجقةذجلدمذاإلـدانذ

ذ

-ذدراجةذثابتةذؾؾذراعذـوعذؿوـاركذ

-ذاؾشرقطذاؾدوارذاخلا ذباالرازذاؾعاؾيذ ذ

ذ

-ذؽاؿرياذعاؾقةذاؾدرعةذـوع Fastimagingذ

-ذؿـظوؿةذؼقاسذؿعدلذضرباتذاؾؼؾبذاؾػرؼيذعنذبعدذ ذ

-ذؿـظوؿةذؼقاسذادلتغرياتذاؾػدؾجقةذعنذبعد
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اودمم

ت
اظشفادةم
دطؿوراه
 1ضقاءمضادمماوماًقاط
دطؿوراه
 2ثقالممؼوغسمسالويماييؼيي
دطؿوراه
 3وظقيموسيماهللمسؾيممماوروي
دطؿوراه
 4غازممذاطرمؼودفماظو ار
دطؿوراه
 5راللمنممسؾياهللمماظـعقؿي
دطؿوراه
 6دعيمغاصعمسؾيماظيظقؿي
دطؿوراه
 7اؼادمحمؿيمذقتممحمؿيماظزبقيي
دطؿوراه
 8رؼاضماايمامساسقلمماوذرمل
دطؿوراه
 9دعودمسؾياحمللنمخؾقلماظطائي
دطؿوراه
 10اوءمسؾياهللمحلنيمسؾيماٌوىل
دطؿوراه
 11سييمشاٍمحمؿيمخؾقلماظؽواز
دطؿوراه
 12غغمممحمؿودمحمؿيمصاحلماظعؾقيي
دطؿوراه
 13غشوانمابراػقممسؾياهللمماظـعقؿي
دطؿوراه
 14وظقيمخاظيمرجبمسؿرمايؿياغي
دطؿوراه
 15حمؿيمذاطرمداملمماظـعقؿي
دطؿوراه
 16صقىمحمؿيمحمؿيمسؾيمحمؿي
دطؿوراه
 17دؾوانمخاظيمحمؿودمعفطػى
دطؿوراه
 18غيىمسؾيايؿقيمجادمممصفوظة
دطؿوراه
 19بـقـةمحلنيمسؾيماوحقيماظطائي
دطؿوراه
 20ػيؼلمداػيمسؾياهللممابراػقم
 21بلاممخؾفمدؾقؿانماايمايؿياغي دطؿوراه
دطؿوراه
 22مجالمذؽريمبلقممماهلالظي
دطؿوراه
 23حمؿيمدفقلمنممسؾياهلل
دطؿوراه
 24سؾيماٌؾكمدؾقؿانمحمؿي
عاجلؿري
 25سؿارمسؾياظرانمسؾيمضؾع
عاجلؿري
 26سائيةمؼوغسمحمؿيمعراد
عاجلؿري
 27وظقيمذغونمؼوغسماايماظـعقؿي
عاجلؿري
 28ػيؼلمرارفمؼوغسممجقل
عاجلؿري
 29عـقبمسؾياهللمصؿقيمحلني
عاجلؿري
 30اايمحازمماايمصؿقيماظطائي
عاجلؿري
 31حمؿودمعطرمسؾيمحامت
عاجلؿري
 32ػاظةمغاصعمصؿقيمماًقاط
عاجلؿري
 33ذذىمحازممدعياهللمسؾاس
عاجلؿري
 34احالممدارامسزؼزمحمؿود
عاجلؿري
 35زؼينمعشؽومحفي
عاجلؿري
 36غغممعمؼيمحمؿيمؼوغس
 37اصراحممسؾيماًاظقمصقىمحمؿيمسؾي عاجلؿري
عاجلؿري
 38زؼيمصؿاحمحمؿيمجادم
عاجلؿري
 39زؼادمصقىمسؾيماياجمسالوي
عاجلؿري
 40عازنمداعيمحلنماظطائي
عاجلؿريم
 41رحابمجوطومحلنيم

اظيوظة
اظؿارؼ
 1995اظعراف
 2000اظعراف
 1998اظعراف
 1998اظعراف
 2000اظعراف
 1998اظعراف
 2002اظعراف
 2002اظعراف
 1999اظعراف
 2003اظعراف
 2005اظعراف
 2005اظعراف
 2005اظعراف
 2005اظعراف
 2005اظعراف
 2011اظعراف
 2007اظعراف
 2006اظعراف
 2006اظعراف
 2008اظعراف
 2012اظعراف
 2009اظعراف
 2010اظعراف
 2010اظعراف
 1981اظعراف
 1992اظعراف
 2000اظعراف
 2005اظعراف
 2000اظعراف
 2001اظعراف
 2005اظعراف
 2003اظعراف
 2006اظعراف
 2005اظعراف
 2006اظعراف
 2007اظعراف
 2008اظعراف
 2008اظعراف
 2010اظعراف
 2010اظعراف
2008م اظعرافم
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اوخؿفاصماظيضقق
ررائقماظؿيرؼس
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
ررائقماظؿيرؼسم
سؾمماظـػسماظرؼاضي
ررائقماظؿيرؼس
اظؾاؼوعقؽاغقك
ررائقماظؿيرؼس
اودارةمواظؿـظقم
صؾلػةمو ارؼ ماظرتبقةماظرؼاضقة
صؾلػةمو ارؼ ماظرتبقةماظرؼاضقة

اإلدارةمواظؿـظقم
سؾمماظـػسماظرؼاضي
صلؾفةماظؿيرؼب
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
اودارةمواظؿـظقم
اظؾاؼوعقؽاغقك
ررائقماظؿيرؼس
اظؿعؾممايرطي
اودارةمواظؿـظقم
ػؾدػةذوتارقخذاؾرتبقةذاؾرقاضقة

اظؾغةماظعربقة
ررائقماظؿيرؼس
ررائقماظؿيرؼس
اظؾاؼوعقؽاغقك
سؾمماظؿشرؼا
اوحفاء
سؾمماظـػسماظرؼاضي
صلؾفةماظؿيرؼب
اظطبماظرؼاضي
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
سؾوممايادؾات
اظؾغةماغؽؾقزؼة
ررائقماظؿيرؼس
سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرؼاضقات
اظرتبقةماظرؼاضقة
سؾوممصقزؼاءم

اظؾؼبماظعؾؿي
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
أدؿاذمعلاسي
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسيم

اظؿارؼ م
2002
2006
2007
2008
2011
2011
2012
2002
2002
2007
2008
2009
2009
2008
2005
2005
2006
2006
2006
2008
2008
2010
2010
2010
1991
2011
2004
2008
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2011
2007
2008
2008
2010
2010
2012م

دليل كلية الرتبية الرياضية

ثاـقاً.ذػرعذاألؾعابذاؾػردقةذ
ؼؼومماظػهرعمبؿهيرؼسمو عؾهقمماظػعاظقهاتماظرؼاضهقةماظػردؼهةمعهنماظـاحقهةماٌفارؼهةم
واًططقةموذرحمو ػلريمو طؾققمضواغنيمػهذهماألظعهابموػهيمزاظلهاحةمواٌقهيانمواظعهابم
اٌضربم واظلؾاحةمواىؿـادهؿكمواٌؾهارزةمواٌفهارسةمواٌالطؿهةمواظؾقاضهةماظؾيغقهةمواظػـهونم
اظؼؿاظقةمورصهعماألثؼهالمل،موؼؿهلظفمطهادرماظػهرعمعهنمزم51لم يرؼلهيم،موبواضهعمزم8لمأدهؿاذمم
وز17لمأدؿاذمعلاسيموز15لمعيرسموز11لمعيرسمعلاسيمصضالمسنمطادرموزقػيمعؿؽاعل.م

-

ذ

وقضمذؿبـىذاؾػرع:ذ

ماظؼاسةماظرؼاضقةمممعؽؿبمرئقسماظػرعموعؽا بماظلادةماظؿيرؼلقنيمم م
ماٌلؾاماٌغؾقمم
ضاساتمرصعماألثؼالمواظؿيرؼبمباألثؼالم م
ضاسةماظؾقاضةماظؾيغقةمجمفزةمبلحيثماألجفزةمواٌعياتم -مضاسةماٌؾارزةم م
معـازعماظطالبمم
اٌرطزماظفقيمظؾقاضةماظؾيغقةمواظلاوغام م
معؾعبماظؿـسماألرضيمم
م
م
م
ضاسةمعفارسةم م
مطاصرتؼاماظطؾؾةم
ممم م
م
طاصرتؼاماألدا ذةمم
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اودم

فرع األلؼاب الفرديح

ت
اظيوظة اوخؿفاصماظيضقق
اظشفادةم اظؿارؼ
دطؿوراه  1994اظعراف صلؾفةماظؿيرؼب
 1ؼادنيمرهمحمؿيمسؾيمايفار
اظؿعؾممايرطي
دطؿوراه  1997اظعراف
 2ساعرمحمؿيمدعوديماايماظيظقؿي
ررائقماظؿيرؼس
دطؿوراه  1998اظعراف
 3ضؿقؾةمزطيمرهمجرجقسماظؿك
اظؿعؾممايرطي
دطؿوراه  1999اظعراف
 4جادممحمؿيمغاؼفمماظروعي
دطؿوراه  1999اظعراف سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
 5سـادمجرجقسمسؾيماظؾاضيماظفومل
دطؿوراه  2000اظعراف سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
 6اؼادمحمؿيمسؾياهللمصاحل
ررائقماظؿيرؼس
دطؿوراه  1997اظعراف
 7حازمماايمعطرودمصاحلماٌوىل
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
دطؿوراه  2001اظعراف
 8اؼـارمسؾيماظؽرؼممشزالماظيودة
اظؾاؼوعقؽاغقك
 9سؿارمسؾيماحلانمامساسقلمماظـعقؿي دطؿوراه  2002اظعراف
ررائقماظؿيرؼس
دطؿوراه  2001اظعراف
 10اصراحمذغونمؼوغسمحلنماظشاعيؼن
دطؿوراه  2001اظعراف سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
 11عوصقمدعقيمأايمصؿقيماظيباغ
ررائقماظؿيرؼس
دطؿوراه  2002اظعراف
 12صػاءمذغونمامساسقلمذغونماوعام
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
 13دؾفانمحمؿودماايمذفابماظزػريي دطؿوراه  2002اظعراف
دطؿوراه  2003اظعراف سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
 14زؼادمؼوغسمحمؿيمااديماظفػار
اظؾاؼوعقؽاغقك
دطؿوراه  2001اظعراف
 15ظقثمامساسقلمصربيمحمؿي
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
دطؿوراه  2002اظعراف
 16شقياءمداملمسزؼزمسالويماظـعقؿي
 17اايمسؾيماظغينمرهمامساسقلماظيباغ دطؿوراه  2005اظعراف صلؾفةماظؿيرؼب
اظؾاؼوعقؽاغقك
دطؿوراه  2004اظعراف
 18صالحمرهماومدؾقؿانمايؿياغي
دطؿوراه  2003اظعراف سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
 19سؾياىؾارمسؾيماظرزافمحلو
دطؿوراه  2004اظعراف سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
 20عؽيمحمؿيمسؾياىؾارماودات
اظؾاؼوعقؽاغقك
دطؿوراه  2006اظعراف
 21وظقيمشاٍمذغونمسنماظؾيراغي
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
دطؿوراه  2006اظعراف
 22حمؿودمذؽرمصاحلمماًؾف
دطؿوراهم 2006م اظعرافم سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضيم
ؼادرمعـريمرهمسؾيماظؾؼالم
 23م
دطؿوراه  2003اظعراف سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
 24طلرىماايمصؿقيمعرسيمايقاظي
ررائقماظؿيرؼس
دطؿوراه  2004اظعراف
 25غوالمطؽومبطرسمغوغي
دطؿوراه  2011اظعراف سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
 26ضقاءمزطيمابراػقممصاحلمايشو
دطؿوراه  2010اظعراف سؾمماظـػسماظرؼاضي
 27راصعمادرؼسمسؾيماظغػورمحلنم
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
دطؿوراه  2010اظعراف
 28سؿرممسريمذغونمحمؿود
اظؾاؼوعقؽاغقك
دطؿوراه  2010اظعراف
 29ابيمراعزمسؾياظغينمسؾياهللماظؾؽري
اظؾاؼوعقؽاغقك
دطؿوراه  2010اظعراف
 30غوافمسوؼيمسؾودمحمؿيماظعؾقيي
اظؾاؼوعقؽاغقك
دطؿوراه  2010اظعراف
 31حمؿيمدعيمحمؿودمماظؾفاري
دطؿوراه  2011اظعراف اظؿيرؼبماظرؼاضي
 32سؾياهللمحلنمسؾيماظفاحل
عاجلؿري  2002اظعراف سؾمماظـػسماظرؼاضي
 33غغممخاظيمنقبماًػاف
اظؿعؾممايرطي
عاجلؿري  2003اظعراف
 34صادؼةمحمروسمجرجقسمغعوعي
اظؿعؾممايرطي
عاجلؿري  1997اظعراف
 35زؼادمرارفمحاعيمدعقي
عاجلؿري  2000اظعراف سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
 36سؿارمحمؿيمخؾقلمعودىماهلالظي
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
عاجلؿري  2005اظعراف
 37صراسمحمؿودمسؾيمااي
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
عاجلؿري  2005اظعراف
 38سؾيمحلنيمحمؿيماايمرؾقل
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
 39اايمامساسقلمسؾياهللمؼادنيماظطائي عاجلؿري  2002اظعراف
عاجلؿري  2008اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
 40اؼادمسؾيمحمؿودمحلنمسؿر
عاجلؿري  2005اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
 41اايمصؾاحمضادمم وصققماظعؾقيي
عاجلؿري  2005اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
 42حقيرمشازيمامساسقلماهلامشي
عاجلؿري  2008اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
 43سؿرمصاروفمؼوغسمضادم
عاجلؿري  2008اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
 44ظؼاءمسؾيماٌطؾبمخؾقلمابراػقم
عاجلؿري  2008اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
سؿرمؼودفمخؾقلمحمؿي
 45م
عاجلؿري  2009اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
سؿرماايمجادممحمؿي
 46م
عاجلؿري  2010اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
حمؿيمحازممؼوغس
 47م
عاجلؿريم 2012م اظعرافم اظرتبقةماظرؼاضقةم
عؼيادمرارفمحاعيمسؿرم
 48م
عاجلؿري  2009اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
زؼادمرارفمزؼيانم
 49م
عاجلؿري  2011اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
اظوظقيمداملمدؾطؾنماظؾفوم
 50م
عاجلؿري  2011اظعراف اظرتبقةماظرؼاضقة
سؾيمحاعيمعرسيمخؾقلم
 51م
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اظؾؼبماظعؾؿي
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسيم
ادؿاذمعلاسي
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
ادؿاذمعلاسي
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسيم
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي

اظؿارؼ م
2000
2001
2002
2002
2002
2006
2012
2012
2000
2001
2002
2003
2003
2003
2005
2005
2006
2007
2008
2008
2008
2009
2009م
2012
2004
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2006
2007
2008
2009
2009
2011
2011
2005
2005
2008
2008
2008
2009
2010
2012م
2012
2012
2012
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ثاؾثاً.ذػرعذاألؾعابذاؾػرؼقةذ
ؼؼهومماظػهرعمبؿهيرؼسمو عؾهقمماظػعاظقهاتماظرؼاضهقةماظػرضقهةمعهنماظـاحقهةماٌفارؼههةم
واًططقةموذرحمو ػلريمو طؾققمضواغنيمػذهماألظعابموػيمزطرةماظؼيمماىؿاػريؼهةموطهرةم
ضيمماظفاوتموطهرةماظلهؾةموطهرمةماظقهيمواظؽهرةماظطهائرةل.موؼؿهلظفمطهادرماظػهرعمعهنمزم48لم
يرؼلي،موبواضعمز7لمأدؿاذمومز16لمأدؿاذمعلاسيمومز9لمعيرسمومز16لمعهيرسمعلهاسيمم
صضالمسنمطادرموزقػيمعؿؽاعل.م

ذ

وقضمذؿبـىذاؾػرع:ذ
 عؽؿبمرئقسماظػرعموعؽا بماظلادةماظؿيرؼلقنيم مم
م
م
م
 ضاسةمطرةماظلؾةم مم
م
م
م
 عؾعبمطرةماظؼيمممعالسبمطرةماظلؾةمواظؽرةماظطائرةموطرةماظقيم م
-

مم

م

م

م

م
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مضاسةمطرةماظقيممضاسةماظؽرةماظطائرةممطاصرتؼاماألدا ذة-معـازعماظطاظؾات
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قائوح تؤمساء وألقاب واختصاصاخ التدريسيني يف
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
 43م
 44م
 45م
 46م
 47م
 48م

اودم

ظميمشاٍمدعقيمسؾياهللمماظفؿقيسي
حمؿيمخضرمأمسرممايقاظي
زػريمضادمماوديماًشاب
ػاذمماايمدؾقؿانمسقلى
عؽيمحمؿودمحلنيمماظراوي
سؾيماظؽرؼممضادممشزالماىوادي
ضرشاممجادممحمؿيمبؽرماظـعقؿي
صائزمبشريحمؿيماودات
غوصلمحمؿيمحمؿيمايقاظي
خاظيمسؾياجملقيمسؾيايؿقيماًطقب
ظقثمحمؿيمداودمذغونماظؾـا
طـعانمحمؿودمسؾيماظرزاف
زػريمصقىمحمؿيمماٌعاضقيي
حمؿيمخؾقلمحمؿيمماظعؽقيي
سفاممحمؿيمسؾياظرضاماظـاػي
دعيمبادمممجقلماظوزان
عمؼيمسؾياظرزافمحلومماظغرؼر
غوصلمصاضلمرذقي
ععنمسؾيماظؽرؼممجادمممايقاظي
خاظيمحمؿيمداؤدمذغونماظؾـا
غؾقلمحمؿيمسؾياهللماظشارو
اايمحاعيماايماظلوؼيي
خاظيمحمؿودمسزؼزماظلقػو
سؾيمزػريمصاحلماوماظـعؿان
رارفمحلنيمحمؿيمصاحلمايفقة
سـؿانمسيغانمسؾيماظفؿي
غشلتمبشريمابراػقممحلاوي
سيغانمػاديمعودىمبوظي
امساسقلمسؾياىؾارمصاحل
صؾاحمجادممحمؿي
اغؿظارمصاروفماظقاسمصوران
ادػاممصاحلمحمؿودمخضر
ربقعمحازممدؾقؿان
صؾاحمع مصؿاماهللماؼرممبراز
ػاديماايمخضرمحؾوشمحؾقب
مجقلمحمؿودمحلنمسؾيماظواحي
سؿارمذفابماايمسؾيوش
حمؿودمايونمؼوغسمايقاظي
ربقعمخؾفممجقلماؼوب
امنارمسؾياظلؿارمابراػقممصقى
حمؿيمرعضانمنممسؾياهلل
حمؿيمذاطرمسؾيمحلني
حمؿيمخريماظيؼنمصاحل
حمؿيمخاظيمحمؿيمداؤودماظزبقيي
اوسمحمؿيمرهمحمؿيمسؾيمايفارم
سؾيمسؾياوظهمؼوغسم
صراسمؼوغسمذغونمسـؿانم
اايمسؾياٌطؾبمحمؿيمحلنم

اظشفادةم
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
دطؿوراه
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري
عاجلؿري

اظؿارؼ
1983
1998
1984
1997
2002
1997
2003
1981
2000
2000
2001
1981
2003
2004
2011
2006
2006
2005
2007
2004
2001
2004
2008
2009
2010
2010
2010
2012
2004
2002
2007
2008
2003
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2012
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اظيوظة
رودقا
اظعراف
رودقا
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
بوظوغقا
اظعراف
اظعراف
اظعراف
بوظوغقا
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
ظقؾقا
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف
اظعراف

فرع األلؼاب الفرقيح

اوخؿفاصماظيضقق
اظؾاؼوعقؽاغقك
اظؿعؾممايرطي
سؾمماظؿيرؼبماظرؼضي
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
اظؿعؾممايرطي
ررائقماظؿيرؼس
سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
سؾمماظـػسماظرؼاضي
اظؾاؼوعقؽاغقك
سؾمماظـػسماظرؼاضي
اظؼقاسمواظؿؼوؼم
سؾمماظـػسماظرؼاضي
اظؿعؾممايرطي
سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
اظؿعؾممايرطي
يرؼبممرؼاضي
اظؿعؾممايرطي
اإلدارةمواظؿـظقم
سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
سؾمماظؿيرؼبماظرؼاضي
اظؾاؼوعقؽاغقك
اظؿعؾممايرطي
سؾمماظـػسماظرؼاضي
ررائقماظؿيرؼس
ررائقماظؿيرؼس
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة
اظرتبقةماظرؼاضقة

اظؾؼبماظعؾؿي
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذ
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
ادؿاذمعلاسي
أدؿاذمعلاسي
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرس
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي
عيرسمعلاسي

اظؿارؼ م
1994
2002
2002
2004
2008
2012
2012
1987
1998
2000
2002
2002
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2009
2010
2010
2010
2012
2008
2009
2011
2011
2006
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2012
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قسن الرياضح اجلاهؼيح

صرحمجاععيمسرؼقمؼر ؾطمصـقاًمبعؿادةمطؾقةماظرتبقةماظرؼاضقةموإدارؼاموعاظقاًمبرئادةم
جاععة ماٌوصل مزعلاسي مرئقس ماىاععة ماإلداريل ،مو ر ؾط مبفذا ماظؼلم موحيات ماظرتبقةم
اظرؼاضقةمعوزسةمسؾىمطؾقاتماىاععةمطاصة.م
م

ؿباراةذبؽرةذاؾدؾةذبنيذجاؿعةذادلوصلذوجاؿعةذحؾبذذ
عؾىذؿؾعبذؿدقرقةذاإلذرافذاؾرقاضيذدابؼاذبتارقخذ.1974/4/6ذ
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قضمذؿبـىذاؾؼدمذادلؽاتبذاؾتاؾقة:ذ
 .1عؽؿبمعيؼرمضلمماظرؼاضةماىاععقة.م
 .2عؽا بمععاوغيماٌيؼرمظألغشطةماظرؼاضقة.
 .3عؽؿبمعيؼرماإلدارة.
 .4عؽا بمعيراءموحياتماظرتبقةماظرؼاضقة.

وقضمذاؾؼدمذادلالعبذاؾتاؾقة:ذ
 .1معؾعبمطرةماظقي .م

.2معؾعبمطرةماظلؾةمواظطائرة.م م

.3معالسبمطرةماظؿـس.

وتتؾخصذأفدافذاؾؼدمذمباذقؾي:ذ
 .1ػعقلمو شفقعماظـشاراتماظرؼاضقةمواظـؼاصقةمواوجؿؿاسقةموصؼلمعواػبماظطؾؾة.م

 .2اظعؿلمسؾىمإدفاممأسضاءماهلقؽةماظؿيرؼلقةمملماألغشطةماٌكؿؾػة.
 .3يرؼبماٌـؿكؾاتماظرؼاضهقةماىاععقهةموإسهيادػامظؾؿشهارطةمملمبطهووتماىاععهاتم
اظعراضقةمواٌشارطةمملماظؾطووتماظعربقة.
 .4ـظقمماظؾطووتمواٌلابؼاتماظرؼاضقةمواظـؼاصقةمو فقؽةمعلؿؾزعاتمإناحفا.
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 .5اإلذرافمسؾىموحياتماظرتبقةماظرؼاضقةمملمطؾقاتماىاععهةموعؿابعهةم ـػقهذماظهرباعجم
اظرؼاضقةماظياخؾقة.
 .6فقؽةماٌالسبمواظؼاساتماظرؼاضهقةممبهامؼضهؿنمدميوعهةماظـشهاطماظرؼاضهيماظهياخؾيم
و ـظقمماظؾطووتماىاععقةمملمخمؿؾفماألظعابماظرؼاضقة.

ذ
وقتضؿنذؿـفاجذاؾؼدمذاؾـشاراتذاؾتاؾقة:ذ
ذاؾػصلذاؾدراديذاألولذذإضاعةماظؾطووتماظؿاظقة:م
طرةماظطائرة،مطرةماظقي،مطرةماظؿـس،مطرةماظطاوظة،ماظشطرغج.م

ذ

م

ذ
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ذاؾػصلذاؾدراديذاؾثاـيذإضاعةماظؾطووتماظؿاظقة:م
.1ممخاديمطرةماظؼيممم م

.2مطرةماظلؾةم م

.3ماظعابماظلاحةمواٌقيانمم

م

.5ماظؿاؼؽواغيوم م

.6مطرةماظرؼشةماظطائرةم

.4ماظلؾاحةم

م

م

ذ

ذ

-ذادلشارؽةذيفذبطوالتذجاؿعاتذاؾؼطرذيفذخمتؾفذاألؾعابذاؾرقاضقة.ذ
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جلنة إعذاد انذنيم
إشزاف
أ.د ؼتيبة زؽي صه اؾتك
عميد ؽلية اؾرتبية اؾرقاضية

رئيس انهجنة
أ.د ضياء ؼاسم محو اخلياط
ؿعاون عميد ؽلية اؾرتبية اؾرقاضية

األعضاء
أ.د فاشم امحد سليمان اؾعيسى
أ.د عبداؾكرقم ؼاسم غزال اجلوادي
أ.م.د

ؾيث

حممد

داؤد اؾبنا

أ.م .د ـوػل ػاضل رشيد سليمان
اؾسيد سيف خاؾد جار اهلل اؾساعاتي
اؾسيد بشار جاسم حممد اؾعبادي
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