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    Faculty  Vision                   : الكليةرؤية 

 

ز                 المجال الرياضز ، عىل المستويي 
ز
 ف

ً
 وتربويا

ً
ة ومرموقة تعليميا ز ان تتبوء مكانه متمي 

لمحىل واألقليىم من خالل االهتمام والعناية بخري    ج الكلية وتحسن قدراته وإمكاناته المهنية كمنتج ا

عية وبما يحقق المعايي  القومية والدولية للجودة . ألنشطة وبرامج الكلية التعليمية والبحثية والمجتم  

 

    Faculty  mission           : الكلية  رسالة 

بية الرياضية         ي المجاالت المختلفة للتر
 
ة ف توفتر بيئة تعليمية وبحثيه محفزة إلعداد كوادر متخصصة ومتمتر 

 وقادرة علي توظيف البحث العلمي وتأهيل الخريجير  طبقا الحتياجات سوق العمل . 

 

 : لمؤسسة التعليميةلاألهداف اإلستراتيجية 

ي المجاالت  .1
 
ة ف ي مؤسسات المجتمع المختلفة . أعداد كوادر متمتر 

 
 الرياضية للعمل ف

بية الرياضية المختلفة .  .2 ي مجاالت التر
 
 االرتقاء بمستوي البحث العلمي ف

ي ضوء المعايتر االكاديمية والقومية للجودة .   .3
 
 تقديم برامج ومقررات تعليمية ف

ي مجاال  .4
 
ة للتوصل لحلول للمشكالت ف بية الرياضية . تشجيع الباحثير  النتاج أبحاث علمية متمتر   ت التر

 . تنمية موارد الكلية الذاتية . 5

ي خدمة البيئة والمجتمع والتشجيع علي المشاركة . 6
 
 . المساهمة ف

 . التأكيد عل تحقيق رسالة الكلية ورؤيتها7

 ..رفع قدرات وكفاءة الخريجير  من خالل دورات تدريبية وورش عمل متنوعة ومكثفة. 8
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بيه الرياضيهالمعايتر االكاديميه   القياسيه لخريــــج التر

 المعرفه والفهم  - أ

 يجب ان يكون الخريــــج قادر المعرفه والفهم لكل من : 

بيه الرياضيه فالمعارف االساسيه التاريخيه والفلس 1-أ بويه واالجتماعيه والفسيه للتر  .يه والتر

ــــــــيــــ  وعلـــــــــم االحيـــــــــاء   والصـــــــــحيه المرتبهـــــــــه  2-أ ـ           المعـــــــــارف االساســـــــــيه المرتبهـــــــــه بالجوانـــــــــب الحيويـــــــــه   الت  

بيه الرياضيه   .بالتر

 .رياضيه لمبادئ واسس الحركه ا 3-أ

 المعارف النظريه المرتبهه بانواع الرياضيات الفرديه والجماعيه .  4-أ

بيه الرياضيه المختلفه اسس البحث العلمي وطرق القياس والتقويم  5-أ ي التر
 
 ف

ي مجاالت االنشهه الرياضيه المختلفه  6-أ
 
 المصهلخات العلميه واللغويه المناسبه ف

 

 :المهارات الذهنيه  - ب

 يفاضل بيم اساليب التعليم والتقويم الختيار انسبها لالنشهه الرياضيه المختلفه  1-ب

ي ضوء 2-ب
 
 الجوانب الحيويه واسس الحركه الرياضيه  يحلل مهارات الرياضات الفرديه والجماعيه ف

ي تواجـــه بيئـــة الممارســـه الرياضـــيه ويختـــار االنســـب بـــير   3-ب
يحـــدد المعوقـــات ويتوقـــع التحـــديات الـــنر

 البدائل لحلها . 
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 :المهارات العمليه والمهنيه  -ج      

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي : 

ي  1-ج
 
 مختلف انواع الرياضيات االساسيه يؤدي النماذج التهبيقيه للمهارات الحركيه ف

ي  2-ج
ي المجال الرياض 

 
امج والوحدات المناسبه الحتياجات المستفيدين ف  يصمم وينفذ التر

ي  3-ج
ي تهوير المجال الرياض 

 
ي نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها ف

 يتبن 

ي  4-ج
ي تهوير المجال الرياض 

 
ي نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها ف

 يتبن 

 هارات المنقوله والعامه الم -د 

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي : 

 .ادارة الوقت لتحقيق اقصي استفاده وافضل عائد  1-د

ي  2-د
 .استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال والقدرة علي الجماعي لتفعيل العمليات المرتبهه الرياض 

 نات باستخدام الحاسب االلي استخدام الهرق واالجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيا 3-د

 كتابه التقارير والمذكرات وعرضها باستخدام وسائل واالتصال والتكنولوجيا الحديثه  4-د

بوي االوسع  5-د ي المجال التر
 
بيه المحليه والقوميه وف ي التجمعات المهنيه للتر

 
 المشاركه الفعاله ف

ي الحياه بصفه عامه  6-د
 
ي وف

ي المجال الرياض 
 
ي ف
ر
 ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذات

 قيادة االفراد لتحقيق االهداف المنشوده  7-د

 .االلمام باحدي اللغات االجنبيه لتفعيل بيئة العمل عند الحاجه  8-د
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ي  
 قسم التدريب الرياض 

بية الرياضية   معايتر برنامج بكالوريوس التر

ي تخصص 
 التدريب الرياض 

ي  -
 :تعريف التدريب الرياض 

 
ف             ي لهـا كيانهـا المعـتر

ي لهـا مـن المهـن الـنر
ي بالرغم من عـدم وجـود مسـمي وظـيل 

تعد مهنه المدرب الرياض 

ي  ســ ب 
ي مجــال التــدريب الريــاض 

 
بــهو ولهــا ونمــو وقواعــد ســلوكيه محــدده ويرجــع ذلــا الي تنــاجي فــرد العمــل ف

االهتمام بالرياضـه للجميـع و وباللياقـه البدنيـه والصـحه لـدي فئـات النـاس بمختلـف اعمـارهم  تزايد  س ب تزايد 

ي 
 
كمــــا تزايــــد االقبــــال عــــلي المســــابقات الرياضــــيه بغــــرع التمثيــــل المحــــلي والقــــوجي والعــــالمي لللفــــرق الرياضــــيه ف

ي عــدد المنشــات الرياضــيه مــن انديــه وســاحا
 
ايــد المســتمر ف ت رياضــيه ممــا ابــر  مختلــف الرياضــات فضــال عــن التر 

 الحاجه الماسه الي مدربير  مؤهلير  لمقابلة هذه االحتياجات . 

ي االرتقـــاء بمســـتوي 
 
ي تقـــديم المثـــتر مـــن الخـــدمات النافعـــه لمجتمعـــه فهـــو فســـاهم ف

 
ي فســـاعد ف

والمـــدرب الريـــاض 

بويـه للتـدريب ي بواجبـات تقضـيها السـياقه االجتماعيـه والتر
ي  الرياضه من جهة ومن حهـة اخـري هـو معـن 

الريـاض 

ي 
ي التوجيه التعلـيمي والمسـتقبل المهـن 

 
ي يعمل بها ويلعب دورا هاما ف

فهو يتحمل مسئولياته تجاه المؤسسه النر

ي والجمهور . 
 لالعبيه فضال عن عالقته بااعالم الرياض 

ي 
 مواصفات خريــــج برنامج التدريب الرياض 

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي : 

ــ وارســاء التقاليــد ميــه مهنــة التــدريب الريــهاســتيعاب ا -1 ي المجتمــع لصــناعة البهــل بنــاء ال   
 
ي ودورهــا المتمــتر  ف

اض 

 واالعراف االجتماعيه . 

ي  -2
ي تساند اجراءات عمليه الدريب الرياض 

 استخدام المعارف والنظريات العلميه النر

ي ضـــ -3
 
وء رســـاله واهـــداف امـــتالف كفـــاءات ادارة البيئـــه التدريبيـــه والقـــدره عـــلي قيادتهـــا لالرتقـــاء بالعمليـــه التدريبيـــه ف

 المؤسسه . 

 انتقاء المواهب الرياضيه وتشكيل الرياضيه وتشكيل المجموعات المتجانسه وفقا لمبدا الفروق الفرديه  -4

 التنبؤ وقراءة المواقف الخههيه ال سيهه خالل المنافسات الرياضيه .  -5

ي دعم وتحسير  بيئه  -6
 
 التتدريبيه والتنافسيه . استخدام تكنولوجيا المعلومات والقياس والتقويم ف
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 اداء مهارات الرياضه التخصصيه بصوره جيده  -7

 استيعاب اللوائ  والقواعد والقوانير  الخاصه بالرياضه التخصصيه  -8

ي 
 المعايتر االكاديميه القياسيه لخريــــج برنامج التدريب الرياض 

 :المعرفه والفهم  - أ

 يجب ان الخريــــج قادر علي المعرفه والفهم لكل من :        

ي يتعرف علي ال 1-أ
 .معارف ومعلومات العلوم االساسيه واالنسانيه المرتبهه بالتدريب الرياض 

ح  2-أ  . نواحي خههيه نواحي نفسيه  –مهارات حركيه  –محتوي الرياضه التخصصيه  قدرات بدنيه ف  

ي يف   3-أ
 
 .رياضه التخصصاسس ومبادئ تخهيط و تنفيذ و ادارة وتقويم الوحدات والدورات التدريبيه ف

ي رياضة التخصص.  4-أ
 
 فستدل علي كيفية توصيف وتشخيص الحركة الرياضية لتعزيز التعلم واالداء ف

 .لميفية انتقاء المواهب الرياضيه لمجال الرياضه التخصصيه  رف والمعلومات العلميهاالمعفستنتج  5-أ

ي التخصصي  6-أ
 .اساليب القياس والتقويم المختلفه لالداء الرياض 

صــــابات الرياضــــيه وطــــرق اســــعافها ووســــائل اســــتعادة الشــــفاء والتغذيــــه الرياضــــيه ال المعــــارف والمعلومــــات الخاصــــه با 7-أ

 التخصصيه . 

     لرياضــــيه   االدوات واالجهــــزه الرياضــــيه مالعــــب. صــــاالت .تــــدريب. حمامــــات ســــباحه   ال مكانــــات اطــــرق اســــتخدام ا 8-أ

 وفقا لرياضة التخصصيه. 

 .وتنظيم المسابقات الرياضيه واساليب المشاركه فيها قواعد ادارة  9أ

 المهارات الذهنية  - ب

 أن يكون الخريــــج قادر علي : 

ي .  1-ب
ي وتحديد عوامل االمن والسالمة لبيئة التدريب الرياض 

 تحليل السلوف الرياض 

ات التدريب .  2-ب  أختيار أسلوب التقييم الذي يتناسب مع مراحل وفتر
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ي حل المشكالت المهروحة . البحث وأختيار  3-ب
 
ي تساعد ف

 الهرق المناسبة لجميع البيانات النر

 يحلل المستويات الرياضية للبيئة التنافسية لتقويم االهداف المنشودة .  4-ب

 المهارات العلمية والمهنية :  -ج

 أن يكون الخريــــج قادر علي : 

 أداء المهارات الرياضية التخصصية بصورة جيدة .  1-ج

 طرق التعليم والتدريب المناسبة لمهارات الرياضة التخصصية . استخدام  2-ج

امج التدريبية المناسبة لمهارات الرياضة التخصصية .  3-ج  تخهيط وتنفيذ التر

 استخدام الوسائل التدريبية المساعدة وتكنولوجيا التدريب واالستفادة من االمكانات المتاحة .  4-ج

 ال لتحسير  العملية التدريبية . استخدام اساليب التقويم بوصفه مدخ 5-ج

 ادارة البيئة التدريبية وقيادتها لالرتقاء بالرياضة التخصصية .  6-ج

ي مجال رياضة التخصص والتعامل معها .  7-ج
 
 اكتشاف االصابات الرياضية ف

 استثارة أقصي طاقات الالعبير  خالل اللقاءات التنافسية .  8-ج

ي التخهيط وصنع القرار .  المشاركة الفعالة مع ادارة المؤسسة 9-ج
 
 الرياضية ف

 

 منسق البرنامج أ.م.د/                                 التوقيع       

 

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                            

 أ.د/ رشا محمد توفيق                                                            
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 فريق العمل المسئول عن اعداد الدليل                

 

امج التعليميــة والمعــايتر  -1 أ.د/ الشــيماء ســعد  غلــول : رئــ س معيــار الــتر

 أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس .  –االكاديمية 

 محمد توفيق : وكيل الكلية لشئون التعليم والهالب .  أ.د/ رشا  -2

 د/ وجدان ساجي : مدرس بقسم الرياضات المائية .  -3

ة وحدة  -4  الجودة . ضمان أ/ هبة حمزة    : سكرتتر
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