
 كلية الرتبية الرياضية

 برامج ومقررات الدرسات العليا

 -:أوالً: الربامج

 كود المقرر
دبموم/ 

ماجستير/ 
 دكتوراه

 إسم البرنامج بالمغة اإلنجميزية إسم البرنامج بالمغة العربية

GRDI دبموم الدراسات العميا في التربية الرياضية دبموم Graduate Diploma in Physical Education 

MAMA ماجستير شعبة التنظيم واإلدارة ماجستير 
Master Division of Management and 

Administration 
MAAT ماجستير شعبة التدريب الرياضي ماجستير Master Division of  Athletic Training 
PHDP دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية دكتوراه PH.D of Philosophy in Physical Education 
 

---*---*---*--- 
 

 -:رراتــثانيًا: املق

 دبموم الدراسات العميا في التربية الرياضيةبرنامج :  مقررات

 Program name إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
إجباري/ 
 إختياري

متطمب 
 سابق

GRDI_ASSE أصول التربية الرياضية Assets of Physical Education إجباري  
GRDI_TEME طرق التدريس والتدريب Teaching methods and training إجباري  
GRDI_EDPS التربية وعمم النفس Education and Psychology إجباري  
GRDI_HEAR المواد الصحية Health Articles إجباري  

GRDI_TPPD الجانب النظري لمتخصصات العممية 
The theoretical part of the process 
disciplines 

 إجباري
 

GRDI_LEIE التربية الترويحية Leisure Education إجباري  
 

  



 ماجستير شعبة التنظيم واإلدارة مقررات برنامج :

إجباري/  Program name إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
 إختياري

متطمب 
 سابق

 الفرقة األولى : ماجستير
MAMA_SCRE البحث العممي في التربية الرياضية Scientific Research in Physical Education إجباري  
MAMA_INST مقدمة في اإلحصاء Introduction to Statistics إجباري  

MAMA_TEME 
االختبارات والمقاييس في التربية 

 الرياضية
Tests and measurements in physical 
education إجباري 

 

MAMA_ORMA  دارة التربية  Organization and management of Physical الرياضيةتنظيم وا 
Education إجباري  

MAMA_SCRE البحث العممي في التربية الرياضية Scientific Research in Physical Education إجباري  
 

إجباري/  Program name إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
 إختياري

متطمب 
 سابق

 : ماجستير الثانيةالفرقة 

MAMA_SPOM 
حمقة بحث في مشاكل التنظيم 

 واإلدارة
Seminar on problems of organization and 
management إجباري 

 

MAMA_ENLA لغة انجميزية English Language إجباري  
MAMA_PURE العالقات العامة Public Relations إجباري  
MAMA_CUPE المناىج في التربية الرياضية Curriculum in Physical Education إجباري  
MAMA_SPSO عمم االجتماع الرياضي Sport Sociology إجباري  

MAMA_SUGU 
اإلشراف والتوجيو في التربية 

 الرياضية
Supervision and guidance in Physical Education إجباري 

 

MAMA_POPE اإلمكانات في التربية الرياضية Potential in Physical Education إجباري  
MAMA_OMSC دارة نادي رياضي   إجباري Organization and management of Sports Club تنظيم وا 
MAMA_ASSA الوسائل المعينة Assistance aids إجباري  
MAMA_OMCA دارة المعسكرات   إجباري Organization and management of camps تنظيم وا 
MAMA_HEAE التربية الصحية Health Education إجباري  

 
  



 ماجستير شعبة التدريب الرياضى مقررات برنامج :

 Program name إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
إجباري/ 
 إختياري

متطمب 
 سابق

 الفرقة األولى : ماجستير
MAAT_ SCRE البحث العممي في التربية الرياضية Scientific Research in Physical Education إجباري  
MAAT_ INST مقدمة في اإلحصاء Introduction to Statistics إجباري  

MAAT_ TEME 
االختبارات والمقاييس في التربية 

 الرياضية
Tests and measurements in physical 
education إجباري 

 

MAAT_SCST عمم التدريب الرياضي Science of  Sports training إجباري  
 

إجباري/  Program name إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
 إختياري

متطمب 
 سابق

 الفرقة الثانية : ماجستير
MAAT_SSTP حمقة بحث في مشاكل التدريب الرياضي Seminar in sports Training Problems إجباري  
MAAT_ ENLA لغة انجميزية English Language إجباري  
MAAT_ PURE العالقات العامة Public Relations إجباري  
MAAT_KASA التحميل الحركي لمنشاط الرياضي Kinetic analysis of sports activity إجباري  
MAAT_PHSA فسيولوجيا النشاط الرياضي Physiology of sports activity إجباري  
MAAT_PSML سيكولوجية التعمم الحركي Psychology of motor learning إجباري  
MAAT_ POPE اإلمكانات في التربية الرياضية Potential in Physical Education إجباري  
MAAT_INBI مقدمة في عمم البيولوجيا Introduction to Biology إجباري  

MAAT_ ASSA الوسائل المعينة Assistance aids إجباري  
MAAT_ HEAE التربية الصحية Health Education إجباري  

MAAT_ OMCA دارة المعسكرات الرياضية  Organization and management of sporting تنظيم وا 
camps إجباري  

 
  



 دكتوراه الفمسفة فى التربية الرياضية مقررات برنامج :

إجباري/   Program name إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
 إختياري

متطمب 
 سابق

 دكتوراهالفرقة األولى: 
PHDP_STAT إحصاء Statistics إجباري  
PHDP_SESR حلقة بحث في البحوث العلمية Seminar in Scientific Research إجباري  
PHDP_BIPA بيولوجيا النشاط الرياضي Biology of physical activity إجباري  
PHDP_BIOM ميكانيكا حيوية Biomechanic إجباري  
PHDP_PSSC سيكولوجية المنافسات الرياضية Psychology of sports competitions إجباري  

PHDP_NFMS طبيعة وأسس المهارات الحركية nature and foundations of motor skills إجباري  
PHDP_PHPE فلسفة التربية الرياضية Philosophy of Physical Education إجباري  

PHDP_ARHP قراءات متقدمة في األداء البشري 
Advanced Readings in human 
performance 

  إجباري

PHDP_ARSR فن البحث العملي art of scientific research إجباري  

PHDP_LABE 
تجارب معملية في التربية 

 الرياضية

Laboratory experiments in physical 
education 

  إجباري

PHDP_PPEL فلسفة ومبادئ التربية الترويحية 
Philosophy and principles of the 
Education Leisure 

  إجباري

 

إجباري/  Program name إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
 إختياري

متطمب 
 سابق

 دكتوراهالفرقة الثانية: 
PHDP_EVAL التقويم في التربية الرياضية Evaluation in Physical Education إجباري  
PHDP_PRTR التدريب العممي Practical training إجباري  
PHDP_ ENLA لغة انجميزية English Language إجباري  

 


