
 

 دلًل الطالب

 مدة الدراسة لنيل الدبلوم فى التربية الرياضية مدة عام جامعى واحــد

 على أن يدرس المقررات الدراسية المحددة لكل قطاع           

 على أال يقل مجموع عدد الساعات التى يدرسها كل طالب فـى

 ساعة سنوياً . 424كل قطاع عن            

 يشرتط لقًد الطالب لهًل درجة الدبلىم فى الرتبًة الرياضًة مايلى :ـ          

 ـ أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس من إحدى كليات التربيــة1      

 الرياضية بالجامعات المصرية أو ما يعادلها .           

 لـهـ أن يكون الطالب قد مارس المهنة لمدة عامين على األقل بعد حصو2      

 على البكالوريوس .           

 ـ أن يتقدم الطالب للكلية بطلب القيد خالل شهر مارس ويعرض علــى3      

 مجلس الكلية للبت فيه وذلك قبل بدء العام الدراسى .           

 ـ لمجلس الكلية تحديد عدد الطلبة لكل قطاع من قطاعات درجة الدبلوم4      

 لإلمكانيات الكلية والقواعد التى يضعها مجلس الكلية .وذلك وفقاً            

 .  ـ أن يقدم موافقة الجهة التى يعمل بها على التحاقه بالدراسة5     

 ـ أن يسدد الرسوم المقررة .6     

 ـ ال يقل عدد مجموع الطلبة لكل قطاع من قطاعات درجة الدبلوم عــن7     

 عشر طالب .         

 لمرافقة بهذه الالئحة المقررات الدراسية التىتحدد ا         

 تتضمنها خطة الدراسة للدبلوم فى التربية الرياضية وكذلك عدد ساعـات         

 كل مقرر سنوياً والدرجات العظمى والصغرى لالمتحان النهائى ودرجات         



 كل من أعمال السنة المتحان المقررات ومجمل عدد الساعات .         

 يشترط فى نجاح الطالب أال يقل نسبة حضوره للمحاضرات المقررة عن         

 % من عدد الساعات المخصصة لكل مادة . 04         

 يحتسب تقديرات نجاح الطالب فى المقررات الدراسية وفى التقدير العـام         

 بإحدى التقديرات التالية :ـ         

 % فأكثر من النهاية العظمى من الدرجة لكل 04ممتاز إذا حصل على          

 مقرر .                

 % من النهاية العظمى 04% إلى أقل من  04جيد جداً إذا حصل على          

 من الدرجة لكل مقرر .                

 % من النهاية العظمى من 04% إلى أقل من  74جيد إذا حصل على          

 درجة لكل مقرر .ال               

 % من النهاية العظمى من 74% إلى أقل من  64مقبول إذا حصل على          

 الدرجة لكل مقرر .               

 يحدد مجلس الكلية مواعيد امتحانات نهاية العام .          

 يمنح الراسبون فى اى مقرر من مقررات الدبلوم فرصة واحدة إلعـادة         

 المتحان فى جميع المقررات .ا         

 ثانًًا : درجة املاجستري فى الرتبًة الرياضًة : 

 24مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير ال تقل عن سنتين ميالديتيــن )          

 شهراً ( ويسجل موضوع الرسالة بعد اجتياز الطالب بنجاح امتحانــات         

 األولى على أن تكون مناقشة الرسالة بعـــدالمقررات الدراسية للفرقة          

 مضى عام ميالدى واحد على األقل من تاريخ اعتماد مجلس الكليـــة         

 تسجيل موضوع الرسالة واجتياز االمتحانات المقررة وتكتب فى شهـادة         

 الماجستير عنوان الرسالة التى تقدم بها الطالب .         



 قيد الطالب لدرجة الماجستير فى التربية الرياضية مايلى :يشترط فى         

 إحدى  ـ أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية من1   

 كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية بتقدير عام جيد على األقل أو        

 من معهد علمى أخـر على درجة علمية فى التربية الرياضية معادلة لها        

 معترف به من الجامعة .        

 ـ أن تكون قد مارست المهنة لمدة عامين على األقل بعد حصوله على درجة2   

 البكالوريوس .       

 ـ أن تتفرغ للدراسة ثالثة أيام أسبوعياً على األقل بعد موافقة جهة العمل3   

 الجامعية األولى أكثر مـن ـ أال يكون قد مضى على حصوله على الدرجة4   

 عشرة سنوات إال إذا حصل خالل ذلك على دبلوم بتقدير جيد جداً .           

 ـ أن يتقدم الطالب بطلب القيد خالل شهر مارس بناء على إعـــالن5       

 ويعرض الطلب على مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليــا            

 الكلية وذلك قبل العام الدراسى . ثـم مجلس            

 ـ أن يسدد الرسوم المقررة .6       

 يشترط لنيل درجة الماجستير فى التربية الرياضية أن يتابع الطالـــب         

 الدراسة والبحث لمدة سنتين على األقل وفقاً للنظام التالى :         

 لدراسة الموضحة بالجـداولأ ـ أن يؤدى بنجاح االمتحانات فى مقررات ا       

 ( بحيث أال يقل عدد الساعات عن 14،  0،  0السابقة بهذه الالئحة )            

 ساعة فى مدة الدراسة . 754           

 ب ـ يشترط فى نجاح الطالب أال يقل نسبة حضوره للمحاضرات المقـررة     

 العظمى لمجمـوع% من النهاية  65% وكذلك حصوله على  04عن            

 درجات كل مقرر الذى يؤدى فيه االمتحان ويمنح الراسبون فى اى من           

 مقررات الماجستير فرصة واحدة إلعادة االمتحان فى جميع المقررات           

 ـ وإذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية ال يحتسب له سنة رسوب .        



 بموضوع بحث يختاره على أن يقره مجلس الكلية بناء ج ـ أن يتقدم الطالب     

 على موافقة مجلس القسم ويقدم نتائج البحث فى الرسالة .          

 د ـ يقوم المشرف على البحث أو المشرفين بتقديم تقرير دورى عن مدى     

 تقدم الطالب فى بحثه سنوياً ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية .          

 هـ ـ يقدم المشرف أو المشرفين على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها تقريراً    

 إلى مجلس القسم المختص عن مدى صالحيتها للعرض على لجنة الحكم         

 مشفوعاً باقتراح تشكيل جنة المناقشة والحكم تمهيداً للعرض على مجلس         

 الكلية .         

 علناً فى موضوع الرسالة وتجيزها لجنة المناقشـــةو ـ أن يناقش الطالب    

 والحكم ويجوز للجنة المناقشة أن يعيد الرسالة للطالب الستكمال ماتراه من        

 نقص قبل إقرارها .        

 زـ تجاز الرسالة بعد موافقة لجنة المناقشة والحكم بدون أى تقديرات .   

 راً جوهرياً يعتبر تاريخ موافقـة مجلسح ـ فى حالة تغيير موضوع البحث تغي  

 الكلية على التغيير هو موعد التسجيل الجديد وليس للطالب الحق فى تغيير       

 موضوع البحث إال مرة واحدة .       

 تحتسب تقديرات النجاح فى المقررات وفى التقدير العام لدرجة الماجستيـر       

 بإحدى التقديرات اآلتية :       

 % فأكثر من النهاية العظمى من الدرجة لكــل04ممتاز إذا حصل على        

 مقرر .        

 % من النهاية العظمى مـن04% إلى أقل من 04جيد جداً إذا حصل على        

 الدرجة لكل مقرر .               

 % من النهاية العظمى مـــن04% إلى أقل من 74جيد إذا حصل على        

 % مـــن74% إلى أقل من 65الدرجة لكل مقرر مقبول إذا حصل            

 النهاية العظمى من الدرجة لكل مقرر .           



 ويعتبر الطالب راسباً فى المقررات الدراسية إذا حصل على أقل من ذلك .       

 يلغى قيد الطالب للماجستير فى الحاالت اآلتية :       

 من هذه الالئحة. 24امتحانات المقررات وفقاً لحكم المادة ـ إذا لم ينجح فى      

 سنوات من تاريخ التسجيـل 3ـ إذا لم يحصل على درجة الماجستير خالل      

 إال إذا رأى مجلس الكلية اإلبقاء على تسجيل مدة أخرى ال تزيد عن سنـة        

 س القســــمتحددها بناء على اقتراح مسبب من المشرف وموافقة مجل        

 المختص .        

 ـ إذا تقدم المشرف بطلب مسبب إللغاء قيد الطالب يقبله مجلس الكلية بنـاء     

 على موافقة مجلس القسم المختص .        

 ـ إذا رفضت لجنة الحكم الرسالة رفضاً مطلقاً وطلبت شطب قيد .     

 ـ إذا تقدم الطالب بطلب لشطب قيده .     

 درجة دكتىراه الفلسفة فى الرتبًة الرياضًة : ثالجًا : 

 مده الدراسة لنيل درجه دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية ال تقل عـن       

 شهراً ( ويسجل موضوع الرسالة بعد اجتياز الطالب 24سنتين ميالديتين )        

 كون مناقشـةبنجاح امتحانات المقررات الدراسية للفرقة األولى على أن ت       

 الرسالة بعد مضى عامين ميالديين على األقل من تاريخ اعتماد مجلــس       

 الكلية لتسجيل موضوع الرسالة واجتياز االمتحانات المقررة وتكتب فــى       

 شهادة الدكتوراه عنوان الرسالة التى تقدم بها الطالب .       

  

 راه الفلسفة فى التربية الرياضية مايلى:يشترط فى قيد الطالب لدرجة دكتو        

 أ ـ أن يكون حاصالً على درجة الماجستير فى التربية الرياضية من إحـدى    

 كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية أو على درجة معادلــــة        

 للماجستير من معهد علمى معترف به من الجامعة .        



 سنة ميالدية على األقل من حصوله على درجـــةب ـ أن يكون قد مضى   

 الماجستير فى التربية الرياضية .        

 ج ـ أن يجتاز الطالب امتحاناً تأهيلياً ) شفوى ـ تحريرى ( للكشف عن قدراته  

 على التفكير العلمى المنظم فى المجاالت :       

 ـ التربية البدنية والرياضية عامة .    

 التخصصات ) التطبيقية ( .ـ إحدى     

 .….(ـ إحدى العلوم المرتبطة ) علم النفس ـ العلوم الطبيعية ـ الترويح ـ     

 يحددها مجلس الكلية . وما قد يرى مجلس الكلية ضمه من مجاالت وعلوم       

 بناء على اقتراح مجالس األقسام العلمية المختصة .       

 خالل شهر سبتمبر .ـ يعقد االمتحان التأهيلى     

 د ـ أن يتقدم الطالب للكلية بطلب القيد خالل شهر مارس ويعرض الطلب على  

 مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العليا ثم يعرض على مجلس الكلية       

 للبت فيه قبل العام الدراسى .       

 هـ ـ أن يتفرغ الطالب للدراسة ثالث أيام أسبوعياً على األقل .

  

 يقدر نجاح الطالب فى االمتحان التأهيلى بأحد التقديرين التاليين :        

 % على األقل من النهاية العظمى لدرجة كل من 54أ ـ الئق إذا حصل على     

 االمتحان الشفوى واالمتحان التحريرى فى كل من المجال العام ومجـال        

 % على األقل مـن 64ل على التخصص والمجال المرتبط على أن يحص        

 المجموع الكلى للنهاية العظمى فى درجات االمتحان الشفوية واالمتحانات        

 التحريرية فى المجاالت الثالثة .        

 % فى اى من االمتحانــات 54له فرصة أخرى إذا حصل على أقل من   ب ـ  

 % من المجموع الكلـــى 64السابقة بند ) أ ( من هذه المادة أو أقل من        

 للنهاية العظمى لمجموع الدرجات .       



 يشترط لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضية أن يتابع الطالــب      

 الدراسة لمدة سنتين على األقل وفقاً للنظام التالى :ـ      

 11جدول رقم أـ أن يؤدى بنجاح االمتحانات فى مقررات الدراسة الموضحة بال  

 ساعة فى مــدة 644الملحق بهذه الالئحة بحيث أال يقل عدد الساعات عن      

 الدراسة.     

 ب ـ يشترط فى نجاح الطالب أال يقل نسبة حضوره للمحاضرات المقررة عـن

 % من النهاية العظمى لمجموع درجات كل 65% وكذلك حصوله على  04     

 ن فيه .مقرر الذى يؤدى االمتحا      

 ج ـ يمنح الراسبون فرصة واحدة لإلعادة فى الفرقة الواحدة دون فاصل زمنـى

 إلعادة االمتحان فى جميع مقرراته وإذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية     

 ال تحتسب سنة رسوب .     

 د ـ يقوم المشرف أو المشرفون على الرسالة بتقديم تقرير دورى عن مدى تقدم  

 الطالب فى بحثه سنوياً ويعرض على مجلس الكلية .       

 هـ ـ يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها تقريـراً 

 إلى مجلس القسم المختص عن مدى صالحيتها للعرض على لجنة المناقشة       

 يداً للعرض علـىوالحكم مشفوعاً باقتراح تشكيل لجنة المناقشة والحكم تمه       

 مجلس الكلية .       

 د ـ يناقش الطالب علناً فى موضوع الرسالة وتجيزها لجنة المناقشة والحكــم  

 ويجوز للجنة أن تعيد الرسالة للطالب الستكمال ما تراه من نقص قبـــل       

 إقرارها .       

 إى تقديرات .ذ ـ تجاز الرسالة بعد موافقة لجنة المناقشة والحكم بدون   

 ح ـ فى حالة تغير موضوع البحث تغيراً جوهرياً يعتبر تاريخ موافقــة مجلس 

 الكلية على التغيير هو موعد التسجيل الجديد وليس للطالب الحق فى تغييـر      

 موضوع البحث إال مرة واحدة .      



 دكتــوراه تحتسب تقديرات النجاح فى المقررات فى التقدير العام لدرجة        

 الفلسفة فى التربية الرياضية بإحدى التقديرات اآلتية :ـ        

 % فأكثر من النهاية العظمى من الدرجة لكل مقرر. 04ممتاز إذا حصل على     

 % من النهاية العظمى مـن 04% إلى أقل من  04جيد جداً إذا حصل على     

 الدرجة لكل مقرر .             

 % مـن النهاية العظمى مــن 04% إلى أقل من  74صل على جيد إذا ح    

 الدرجة لكل مقرر .        

 % من النهاية العظمى مــن 74% إلى أقل من  65مقبول إذا حصل على     

 الدرجة لكل مقرر .          

 ويعتبر الطالب راسباً فى المقررات الدراسية إذا حصل على أقل من ذلك .    

 قًد الطالب للدكتىراه فى احلاالت اآلتًة :ـيلغى         

 أ ـ إذا لم ينجح الطالب فى المقررات الدراسية للمرة الثانية .  

 ب ـ إذا لم تتم مناقشة الرسالة وقبولها فى مدة أقصاها خمس سنوات من تاريـخ

 القيد إال إذا رأى مجلس الكلية اإلبقاء على التسجيل مدة أخرى ال تزيد عـن      

 سنة يحددها بناًء على موافقة مجلس القسم واقتراح المشرف أو المشرفـون      

 على الرسالة .      

 ج ـ إذا تقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة تطلب مسبب إللغاء قيد الطالب 

 يقبله مجلس الكلية بناًء على موافقة مجلس القسم المختص .       

 والحكم الرسالة رفضاً مطلقاً وطلبت شطب القيد .د ـ إذا رفضت لجنة المناقشة  

 هـ ـ إذا تقدم الطالب بطلب بشطب قيده .

 الدورات التدريبًة :ـ

يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسام العلمية المختصة أن ينظم دراسات         
تدريبية ودراسات متخصصة تستهدف صقل الخريجات الحاصالت على درجات جامعية لرفع 
مستواهن العلمى أو تقديم الجديد من العلم والمعرفة فى مجال التربية البدنية والرياضية ـ 



ً لبرنامج خاص يحدده مجلس الكلية وال يتبع هذه الصحة ـ التروي ح ـ التنظيم واإلدارة . وفقا
 الدورات أو الدراسات منح اى درجة علمية وإن كان من الممكن إنهائها بامتحانات .

 

 ( 5)   جدول رقم

 خطة الدراسة فى دبلىم الرتبًة الرياضًة ) قطاع التدريب (

  

  

 المقــرر الدراســى

عدد 
 الدراسية  الساعات

 الدرجـــــات نهاية الدرجة
زمن االمتحان 

 عظمى صغرى التحريرى
أعمال 

 سنة

نهاية 
 العام

ـ مبادىء التدريب 1
 الرياضى

64 64 144 44 64 3 

ـ مبادىء بيولوجيا 2
 الرياضة

64 64 144 44 64 3 

 3 64 44 144 64 64 ـ علم نفس رياضى3

 3 64 44 144 64 64 ـ ميكانيكا حيوية4

 3 64 44 144 64 64 ـ اختبارات ومقاييس5

 3 64 44 144 64 64 ـ مبادىء اإلحصاء6

 ـ تخصص أحــــد فروع7

 المقررات التطبيقية     

04 04 154 64 04 3 

   454 لمجمــــوعا

  

* يقوم مجلس القسم المختص ومجلس الكلية بوضع الضوابط المنظمة لالختبارات التطبيقية 
درجة للناحية  54درجة للناحية التطبيقية  54درجة التخصص كاالتى للتخصص توزع 

 النظرية .

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 6جدول رقم ) 

 خطة الدراسة فى دبلىم الرتبًة الرياضًة ) قطاع التعلًم (

  

  

 المقــرر الدراســى

عدد 
 الدراسية  الساعات

 الدرجـــــات نهاية الدرجة
زمن االمتحان 

 عظمى صغرى التحريرى
أعمال 

 سنة

نهاية 
 العام

 3 64 44 144 64 64 ـ مناهج التربية البدنية1

 3 64 44 144 64 64 ـ طرق التدريس2

 3 64 44 144 64 64 ـ أصول التربية3

 3 64 44 144 64 64 ـ علم النفس التربوى4

 3 64 44 144 64 64 ـ مبادىء اإلحصاء5

ـ مقدمة فى البحث 6
 العلمى

64 64 144 44 64 3 

ـ علم االجتماع 7
 الرياضى

64 64 144 44 64 3 
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 ( 7جدول رقم ) 

 خطة الدراسة فى دبلىم الرتبًة الرياضًة ) قطاع التهظًم واإلدارة (

  

  

 المقــرر الدراســى

عدد 
 الدراسية  الساعات

 الدرجـــــات نهاية الدرجة
زمن االمتحان 

 عظمى صغرى التحريرى
أعمال 

 سنة

نهاية 
 العام

 ـ تنظيم وإدارة التربيـة1

 البدنية والرياضية    

64 64 144 44 64 3 

 ـ العالقات العامة فــى2

 المجال الرياضى     

64 64 144 44 64 3 

 ـ األشراف والتوجيه فى3

 التربية البدنية     

64 64 144 44 64 3 

 ـ قوانيـــن الهيئـات4

 الرياضية والشبابية     

64 64 144 44 64 3 

 3 64 44 144 64 64 ـ التربية الترويحية5

ـ مقدمة فى البحث 6
 العلمى

64 64 144 44 64 3 

 3 64 44 144 64 64 ـ مقدمة فى اإلحصاء7
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