
                  
                 

                               ى وعلوم الحركةقسم التدريب الرياض                                                                                                                      كلية التربية الرياضية  

 

   –كلية التربية الرياضية   –جامعة أسيوط 

 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                       4264داخلي:  -2423611/088تليفاكس: 

 أسيوط جامعة /  أكاديمية : 

  التربية الرياضيةكلية/معهد: 

 التدريب الرياضى وعلوم الحركة قسم: 

 (2019/   2018) عــام :  

 معلومات أساسية: –أ 

 التدريب الرياضى فىالدكتوراه :  البرنامج اسم  -1

 احادى                         طبيعة البرنامج: -2

 أحمد عبدالخالق تمام المراجع الخارجي: أ.د/ -3
               محمد أحمد الحفناوى المراجع الداخلى: أ.د/  -4

  قسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة:  القسم المسئول عن البرنامج -5
 2004/  9/   12تاريخ إقرار البرنامج :  
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ثالث سنوات وال يمنح   التدريب الرياضى فى دكتوراةبرنامج الدراسات العليا  مدة الدراسة للحصول على

 . والثانية وقبول الرسالة موضوع البحث  ى مقررات السنة األول ىالطالب درجة الدكتوراه إال بعد نجاحه ف

 البرنـامج: هيـكل  -ب   

 عدد الساعات / عدد الوحدات : 

 إجمالي عملى نظرى 

28 8 36 

 اختيارى انتقالى الزامى 

36 - - 

 %   36.11 13 األساسية مقررات العلوم 

 - - واإلنسانية مقررات العلوم االجتماعية  

 % 63.88 23 مقررات علوم التخصص
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 ال ينطبق    √                       نظام الساعات المعتمدة ( : ) فيمستويات البرنــامج  –ج 

 

 مقررات البرنــامج : –د 

إلــزامي : –أ   

 )تخصص التدريب الرياضى( 
 دكتوراه" أولى"

الرقم 
 الكودى 

 عدد الساعات / األسبوع المقرر اسم

 تطبيقي  معمل   محاضرات 

     

     

     

     

     

)تخصص التدريب الرياضى(

 ثانية دكتوراه""

الرقم 
 الكودى 

 الساعات / األسبوععدد  المقرر اسم

 تطبيقي  معمل   محاضرات 

     

     

     

     

     

            محتويات المقررات : –5
 

 )طبقًا لما هو مذكور في الالئحة (                                       متطلبات االلتحاق بالبرنامج : -6

 

  

 راجــع استمارات توصيف المقررات
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 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : -8

 

 

 

 

 

 

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج : -9
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 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة لطريقــــة ا

 طرق تقويــم البرنــامج : -10

   

   

   

  
 

 التاريخ   /  /                  التوقيع/           طارق فاروق عبدالصمدأ. د / المسئول عن البرنامج :  



11/د10/د9/د8/د7/د6/د5/د4/د3/د2/د1/د9/جـ8/جـ7/جـ6/جـ5/جـ4/جـ3/جـ2/جـ1/جـ14/ب13/ب12/ب11/ب10/ب9/ب8/ب7/ب6/ب5/ب4/ب3/ب2/ب1/ب10/أ9/أ8/أ7/أ6/أ5/أ4/أ3/أ2/أ1/أ

xxxxxxالحاسة اآلليك. 711

xxxxتحليل حركيك/ ت.712

ك/ ع.713
وظائف األعضاء 

والجهد الثدني
xxxx

xxxxxxxxالتدرية الرياضيك/ ت.714

xxxxxxxxxx(1)قراءات هىجهة ك/ ت.715

ك/ ت.721

حلقات تحث في 

التدرية الرياضي 

وعلىم الحركة

xxxxxxx

ك/ ت.722
تقىين التدرية 

الرياضي
xxxxxxxxx

ك/ ت.723
التحليل الويكانيكي 

لألداء الحركي
xxxxxxxxxx

ك/ ت.724
اإلعداد الوهني 

للودرب الرياضي
xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx(2)قراءات هىجهة ك/ ت.725

عمبد مسري حممىد/ د .أ/  وكيل الكلية لشئىن التعليم والطالة :    /       /التبريخ  /التىليع  طبرق فبروق عجدالصمد/ د.أ/ مىسك الربوبمج   

مصفىفة املعبرف واملهبرات املستهدفة مه ثزوبمج  دكتىراي فى التدريت الزيبضي 

املمزرات الدراسية

أويل دكتىراي
ثبوية دكتىراي

وىاتج التعلم للربوبمج
املهبرات العبمة داملهبرات العملية جاملهبرات الذهىية ةاملعزفة والفهم أ



13/د12/د11/د10/د9/د8/د7/د6/د5/د4/د3/د2/د1/د9/جـ8/جـ7/جـ6/جـ5/جـ4/جـ3/جـ2/جـ1/جـ14/ب13/ب12/ب11/ب10/ب9/ب8/ب7/ب6/ب5/ب4/ب3/ب2/ب1/ب10/أ9/أ8/أ7/أ6/أ5/أ4/أ3/أ2/أ1/أ

1xxxxxx/هـ

2xxxx/هـ

3xxxxxxx/هـ

4xxxxxx/هـ

5xxxx/هـ

6xxxx/هـ

7xxxxx/هـ

8xxxxxx/هـ

9xxxxx/هـ

10xxxxxxxxxx/هـ

11xxxx/هـ

12xxxx/هـ

13xxxxxxx/هـ

14xxxxxx/هـ

15xxxxxx/هـ

16xxxxxxx/هـ

17xxxxxxxxx/هـ

18xxxx/هـ

19xxxxx/هـ

20xxxx/هـ

21xxxxxx/هـ

22xxxxxx/هـ

23xxxx/هـ

األهداف العبمة لربوبمج دكتىراي التدريت الزيبضي
مصفىفة عاللة األهداف العبمة للربوبمج ثبملعبيري االكبدميية لربوبمج التدريت الزيبضي 

األهداف 
العبمة

وىاتج التعلم للربوبمج
املهبرات العبمة داملهبرات العملية جاملعزفة والفهم أ املهبرات الذهىية ة

عمبد مسري حممىد/ د .أ/  وكيل الكلية لشئىن التعليم والطالة :    /       /التبريخ  /التىليع   طبرق فبروق عجدالصمد/ د.أ/ مىسك الربوبمج   



13/د12/د11/د10/د9/د8/د7/د6/د5/د4/د3/د2/د1/د9/جـ8/جـ7/جـ6/جـ5/جـ4/جـ3/جـ2/جـ1/جـ14/ب13/ب12/ب11/ب10/ب9/ب8/ب7/ب6/ب5/ب4/ب3/ب2/ب1/ب10/أ9/أ8/أ7/أ6/أ5/أ4/أ3/أ2/أ1/أ

1/1xx

2/1xx

3/1xxx

4/1xx

5/1xxx

1/2xx

2/2xxx

3/2xxx

4/2xxx

5/2xxx

1/3xxx

2/3xx

3/3xx

3/4xxx

1/4xx

2/4xx

3/4xx

4/4xx

5/4xx

6/4xxx

مصفىفة حتميك الربوبمج لألهداف التعليمية املستهدفة  ثبملعبيري االكبدميية لربوبمج دكتىراي التدريت الزيبضي 

املعبيري 
االكبدميية

وىاتج التعلم للربوبمج
املهبرات العبمة جاملهبرات العملية جاملهبرات الذهىية ةاملعزفة والفهم أ

املعزفة والفهم
املهبرات الذهىية

املهبرات العملية
املهبرات العبمة

عمبد مسري حممىد/ د .أ/  وكيل الكلية لشئىن التعليم والطالة :    /       /التبريخ  /التىليع  طبرق فبروق / د.أ/ مىسك الربوبمج   


