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 عميد الكليةكلمة  
 بسم هللا الرمحن الرحي 

 وحصبه أ مجعيي   والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أ هل    امحلد هلل رب العاملي 

   أ بنايئ الطلبة 

دعوة ا ىل العمل و املعرفة    ءة  را للق  الالهية ادلعوة  هذه  وتعترب  (  اْقَرأ  ) القرأ ن قوهل تعاىل    أ ن أ ول ما نزل من 

فا ن من أ مه أ هدافنا  ، ومن هذا املنطلق    محلد هلل اذلي عمل الانسان ما مل يكن يعمل فا   والتقص   البحث و 

مس توى  ابللكية   الطالب  رفع  وتطوير  ادرك  للعمل  أ ق همارته  وتقديره  ا ىل  ميكن ىص  وقدراته  لتحقيق    ما 

  ،  سوق العمل وتعزز الفرص الوظيفية خلرجيي اللكية متطلبات تليب وذات همنية عالية خمرجات تعلي ممتزية 

خالل  داراهتا  سعي    من  وا  وكوادرها  اقساهما  جبميع  مبس توى  اللكية  الارتقاء  وابلتايل  ا ىل  التعلميية  العملية 

تطورات  لل   ا  ومواكب   بسوق العمل   منافسا  تمنية هماراته ليكون  العلمي واملهين للطالب و  الارتقاء ابملس توي  

   حمور العملية التعلميية   الرتبية البدنية والرايضة ابعتباره بعلوم    احلديثة 

ننا ال ندخر هجدا  من أ جل أ ن نكون يف   من خالل    .مبجال التخصص   مؤسسات التعلي العايل   مقدمة ذلا فا 

ملعايري اجلودة وحتسي وتطوير الربامج واخلدمات ونرش ثقافة الابتاكر    تقدمي خدمات تعلميية وأ اكدميية وفقا  

بداع  فعاةل ا عن طالبنا    وا كون يل   واال  لبالدان    وا شارك وي   رص  التمنوية  املسرية  اطار  احلبيب  يف  السلوك  يف 

يع  ولهذا نضع بي ايديمك هذا ادلليل اذلي يوحض لمك مج الاخالق وتقاليد اجملمتع  و   ضوابط ادلين الاجيايب و 

واخلطط   ابللكية  والامتحاانت  ادلراسة  لسري  املنظمة  واللواحئ  والتسجيل  ابلقبول  اخلاصة  الاجراءات 

ليك    يف جمال ختصصمك   اتمك علوم مو مك  ر معارف ي طو لت   وابس مترار   تسعوا   أ ن ادلراس ية ابل قسام العلمية وعليمك  

   . عمك جملمتتقدمي خدمة ممزية  يف  مك واجهتادمك  وتظهر نتاجئ صرب هجودمك    تمثر 

أ ن  و   الصاحلي   الوطن   وأ ن جيعلمك من أ بناء     ويف الهناية أ رجو من هللا تعاىل أ ن حيفظمك ويبارك أ عاملمك 

 . غنية وممثرة لمك  التحاقمك ابدلراسة ابللكية جتربة  كون  ي

 

 مجيعا  فقمك هللا  و 

 زة  بوبكر مح أ  د جمدي                                                                  

 معيد لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضية 
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  بنائنا الطلبة والطالبات ....أ  

نمتـ  أ ن تـزداد معـارفمك و ،  جامعـة طـرابلس  –بلكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضـة  حنييمك       

ضافة  ةلكيهذه ال وتصقل هماراتمك يف  دارة سـع  ا  ت  الوطنبناء يف  علهيا يعمتدلتكونوا لبنة قوية وا 

رشـاد الطلبـة وتلبيـة احتياجـاهتم اخملتلفة ماكتهبا أ قساهما العلمية و و   اللكية ىل ا  ، وتمنيـة ال اكدمييـةا 

خشصياهتم، وتفوقهم يف دراسـ هتم، وزايدة همـاراهتم يف التعامـل مـع الصـعوابت اخملتلفـة الـ  قـد 

اللـواحئ املنظمـة  و س يقدم لمك هذا ادلليـل اكفـة املعلومـات عـن القـواني .دراس هتمتعرتضهم أ ثناء 

وعة من املعلومات عن مجم لمك وفرال اكدميية هبا ويوضوابط ادلراسة  التعلميية داخل اللكيةللعملية  

، كام أ نه يسامه يف   من خالل الاقسام العلمية الثالث الختيار التخصص املناسب لمكاخليارات  

 ة، لكيابل تؤثر سلبا عىل دراس ته ال  قد  ال خطاءالوقوع يف كثري من  من  توعية الطالب وحاميته

أ ن تسـ تفيدوا اسـ تفادة   اكمـ  ن مـن هـذا   . ختامـا  نمتـ وذكل ملزيد من تفوقه ومتزيه يف دراس ته

 حبقوق وواجبات الطالب ابللكية.  ادلليل ملعرفة لك ما يتعلق

 

 

 

 

عداد ادلليل   جلنة ا 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 
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 .أ و تدريبية منتظمة لك مؤسسة حكومية أ و خاصة تقدم برامج دراس ية :الجامعة
وحدة تعلي عال وحبث علمي من وحدات اجلامعة  تضم مجموعة أ قسام علمية تتناسب مـع طبيعـة   الكلية:

 .التخصصات العلمية يف اللكية

وحدة علمية أ ساس ية من وحدات اللكية يف البناء اجلامعي والتعلي العايل يتخصص يف حقل من   القسم::

ع حقول  .داد وتنظي وتنفيذ الربامج التعلميية والبحثيةاملعرفة، تتوىل هممة ا 

داريـة واملاليـة وفقـا  ويتوىل  ابجلامعةهو عضو هيئة تدريس  :  ةرئيس الجامعم  دارة شـؤواا العلميـة واال  ا 

 .اجلامعةل حاكم القانون واللواحئ الصادرة مبقتضاه وقرارات جملس 

دارة  هو عضو هيئة تدريس ابللكية ويتوىل    :الكلية  عميد دارية واملالية وفقـا  ل حـاكم ا  شؤواا العلمية واال 

 .القانون واللواحئ الصادرة مبقتضاه وقرارات جملس اللكية

هو عضو هيئة التدريس امللكف ابال رشاف عىل سري العلمية التعلميية يف   :  للشؤون العلمية  الكلية  وكيل

دة يف جماالت شؤون الطلبـة واخلـدمات مرح  ادلراسة اجلامعية والعليا وتنفيذ الس ياسات والربامج املعمت

 .التعلميية املساعدة وحتقيق ال هداف احملددة لها

 داخـل القسـم يف هو عضو هيئة التدريس امللكف ابال رشاف عىل سـري العلميـة التعلمييـة  :  رئيس القس:

ة واخلـدمات مرح  ادلراسة اجلامعية والعليا وتنفيذ الس ياسات والربامج املعمتدة يف جماالت شؤون الطلبـ 

 التعلميية املساعدة وحتقيق ال هداف احملددة لها

مبهـام رئـيس قسـم هو أ حد أ عضاء هيئـة التـدريس امللكـف   : الكليممةبقس: الدراسة واالمتحانات رئيس  

 .ادلراسة والامتحاانت ابللكية وهو املس ئول عن ادلراسة والامتحاانت داخل اللكية

جازة علمية مينحها قسمه العلميأ ي خشص مسجل ابللكية بقصد ا  الطالب:  .حلصول عىل ا 

يتأ لف من العميد رئيسا  وعضوية الك  من وكيل الش ئون العلمية ورؤساء ال قسام العلمية   مجلس الكليمة:

  وامي رس جملس اللكية. والادارية
 .التدريس ابلقسمهيئة  جملس يضم رئيس القسم وأ عضاء مجلس القس: العلمي:

وهـو  اللكيـة مبهـام مسـجل من قبل معيد اللكيةأ عضاء هيئة التدريس امللكف    هو أ حد  مسجل الكليمة :

متام اجراءات املس ئول عن  عادتـهاا   .نتقـال الطـالب والتسجيل ووقف القيـد أ و ا 

ن وجد السنة الدراسية:  .فصالن رئيس يان وفصل صيفي ا 

 التسـجيل والاختبـارات ال تـدخل مـن اهنـا فـرتا( أ سـ بوعا و14فرتة زمنية مـدهتا )  الفصل الدراسمي:

 .الهنائية

 المصطلحات و التعريفات



 

 

7 
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مجموعة من املقررات ادلراس ية تتصنف ايل متطلبات جامعـة ولكيـة وقسـم   يه  الخطة الدراسمية:

وتنقسم ايل اال جبارية واملساندة ومتطلبات اللكية وال  تشلك من مجموع وحداهتا متطلبات التخرج الـ  

 .العلمية جيب عىل الطالب اجتيازها بنجاح للحصول عىل ادلرجة
مادة دراس ية ان خطة ادلراسة املعمتدة يف لك ختصص وتتبع مس توى حمدد ويكون هل  المقرر الدراسي:

 .رمق ورمز ووصف مفصل ملفرداته
جباريــة معينــة يدرســها مجيــع طلبــة اجلامعــة يف مــرح  الباكلوريــو  أ و  :متطلبممات الجامعممة مقــررات ا 

 .الليسانس

جبارية متطلبات الكلية:  . معينة يدرسها الطالب جبميع ال قسام العلمية ابللكية مقررات ا 
جبارية معينة لعدد من الوحدات ادلراس ية يدرسها مجيع طلبة القسم متطلبات القس::  .مقررات ا 

جبارية يدرسها الطالب من قسم أ خر ابللكية المقررات المساندة:  .مقررات ا 

 .ر  العميل أ و امليدايناحملارضة النظرية ال س بوعية أ و ادل الوحدة الدراسية:
 .مجموع الوحدات ادلراس ية ال  يسمح للطالب التسجيل فهيا يف فصل درايس  العبء الدراسي:
 .يقصد هبا الورقة ال  حتتوي عىل ال س ئ  ال  يضعها املمتحن ايل مقرر ورقة االمتحان:

تحـان وصـادرة مـن اجلامعـة يقصد هبا الكراسة ال  جييب فهيا الطالب عـىل أ سـ ئ  الام   كراسة االجابة:

 .ومعمتدة من القسم العلمي
 طريقة حلساب متوسط معدل التقدير الفصيل يف ااية لك فصل درايس المعدل أو التقدير الفصلي:

 طريقة حلساب متوسط معدل التقدير اللكي يف ااية لك فصل درايس عند التخرج  معدل التقدير العام:

منوحة لل عامل ال  تبـي حتصـيل الطالـب خـالل فصـل درايس مـن ادلرجة امل   درجة االعمال الفصملية:

 اختبارات وحبوث وانشطة علمية

 اختبار يف املقرر يعقد مرة واحدة يف ااية الفصل ادلرايس وال جيوز اعادته : االمتحان النهائي

للفصـل  ادلرجـة الـ  حيصـل علهيـا الطالـب يف لك مقـرر يف الاختبـار الهنـايئ  درجة االمتحان النهمائي:

 .ادلرايس

 .مجموع درجات الاعامل الفصلية مضافا الهيا درجة الاختبار الهنايئ للمقرر الدرجة النهائية:
تدريس امللكف من القسـم العلمـي ابل رشاف عـىل عـدد معـي مـن   هيئة  عضو  هو  المشرف األكاديمي:

 .الطالب 
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ة الاويل ويمت انتخابه عن طريق الطلبة ادلراسي ابملرح  اجلامعيهو أ حد   :رئيس اتحاد الطلبة 

بقضـااي الطلبـة ومتابعهتـا والعمـل عـىل حـل مشـ هتم   هبا الاهامتم  امللكفانتخاابت طالبية ومن همامه  

 .ةلكيابلتعاون مع ادارة ال 

  
م، 1979 /12/12املوافق طرابلس  جامعة سابقا   الرتبيةالبدنية والرايضة بلكية  الرتبيةتأ سيس قسم مت   

عداد الكوادر العلمية    املشورةلتقدمي    علميا    حا  ليكون رص  مـع   اال جيـايبالتخصـص، وتفـاع     لهذا  املؤه وا 

 الرتبيـةالتطور أ صبحت لكية   وملواكبةم  1990يف عام  والش بابية داخل ليبيا وخارهجا،    واملنظامت  الهيئات

مح  بتأ هيل كوادر تدريس ية من  زتايدامل الاهامتممع  ومتش ياالرايضة، و البدنية   الرتبية لعلوم    أ اكدمييةالبدنية  

ق حاجـات حيقـ ا مبـ ، واملناجه الربامجتطوير   واىلالبدنية والرايضة    الرتبيةع برامج  مجي  يفالشهادات العليا،  

ىل  ابال ضافةع  اجملمت ىلالعامة    ال قسامدمج    ا  وتـر  العـمل   حتقق  خمرجات  لهاعلمية يكون    ختصصيةأ قسام    ا 

 واملعرفة.

 

 

   الرؤية 
بداع والمتزي عىل املس توى احمليل وادلويل يف تقدمي       ىل اال  تتطلع لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ا 

 .خدمات تعلميية وحبثية ذات جودة عالية وفقا  للمعايري ادلولية واحمللية

 الرسالة  
عداد كوادر علمية يف جمال الرتبية البدنية والرايضة تليب متطلبات واحتياجات س       وق العمل قادرة ا 

عىل املنافسة حمليَا واقلمييا  وعامليَا ومواكبة للمس تجدات العلمية وتفعيل البحث العلمي خلدمة اجملمتع يف 

 :اكفة اجملاالت الرايضية، وحترص عىل

 الالزتام ابل عراف اجلامعية واحملافظة علهيا. •

بداع الطالب يف اجملاالت الر • ايضية اخملتلفة لضامن خرجي قادر تقدمي مناخ تعلميي مرن يساعد عىل ا 

 عىل املنافسة يف اجملال العلمي ويليب احتياجات سوق العمل.

 التأ كيد عىل المتيزي يف البحث العلمي وفقا للمعايري العاملية. •

 تقدمي املشورة واخلربة العلمية للهيئات واملؤسسات العام  يف اجملال الراييض. •

 يع املهمتي ابلرايضة من فئات اجملمتع اخملتلفة.الالزتام بنرش وتبادل املعلومات جل  •

 نبذة عن تأسيس الكلية

 الكلية  هدافرؤية ورسالة وا
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 هداف ال 
نسان املؤهل القـادر عـىل الفهـم والبحـث      ىل تكوين اال  هتدف لكية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة ا 

ماكنياته ومواهبه يف جمال ختصصه وانفتاحه عىل مجيع فروع العلوم  وادلراسة واس تعداده لتمنية وتطوير ا 

كسابه املهـارة والثقافـة العلميـة والتكنولوجيـة احلديثـة، وذكل لزتويـد اجملمتـع املرتبطة مبجا ل ختصصه وا 

 :ابخلرباء للمسامهة يف التخطيط والتدريب والتمنية وذكل من خالل

عادة التأ هيل. • عداد وتأ هيل خرجيي لكية الرتبية البدنية يف التدريب والتدريس والعالج احلريك وا   ا 

وادلرا  • ابلبحوث  وتبادل  القيام  الصالت  وتوطيد  العلمية  والندوات  املؤمترات  وعقد  العلمية  سات 

العلمية   الاستشارات  تقدمي  يف  واملسامهة  وخارهجا  البالد  داخل  العلمية  الهيئات  مع  اخلربات 

 والفنية للمؤسسات والهيئات الرايضية ومراكز التأ هيل والعالج. 

 والعلوم اخملتلفة املرتبطة هبا.نرش الوعي بأ مهية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة  •

 الرفع من مس توى خرجيهيا والعاملي ابجملال عن طريق ادلورات التدريبية والتأ هيلية. •

املسامهة يف نرش الثقافة العلمية الصحية والرايضية والتعاون مع اللكيات ال خـرى مبـا تسـمح بـه  •

 اال ماكنيات املتوفرة.

 

 ي الدراس   الفصل   أوالً : نظام   
كـون السـ نة تالفصـل ادلرايس االفصـل املفتـوحا ، وت   الرايضـة نظـامد لكية الرتبية البدنية وعلوم  تعمت   

 ادلراس ية من فصليي دراس يي:

 فصل اخلريف ويبدأ  يف موعد ال يتجاوز  ال س بوع الثاين من شهر أ كتوبر. -1 

 فصل الربيع ويبدأ  يف موعد ال يتجاوز ال س بوع ال ول من شهر مار . -2 

  : مدة الدراسة ثانياً 
 .تكون مدة ادلراسة ابللكية مثاين فصول دراس ية ، عىل أ ن يكون نظام الفصل ال ول والثاين عام -أ  

( تلهيا فرتة الامتحاانت الهنائية 14مدة ادلراسة بلك من فصيل اخلريف والربيع أ ربعة عرشة أ س بوعا )  -ب  

 ال تقل عن أ س بوعي وال تتجاوز الثالثة أ سابيع.

خالل املدة احملددة ابلفقـرة )أ ( مـن هـذه املـادة ميـنح فرصـة السـ تكامل   الطالب  حال عدم خترجيف    -ج  

ذا اسـتنفذ احلـد ال قىصـ  ال  اعتـرب مفصـوال   تلقائيـا  ا  دراس ته يف أ جـل ال يتجـاوز فصـلي دراسـ يي ،وا 

 لدلراسة.

 نظام الدراسة بالكلية
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ة التعلي العـايل والبحـث يبدأ  العام ادلرايس بناء عىل قرار جملس اللكية املستند لقــــــرار وزار   *

 .العلمي ابدلوةل الليبية ابخلصوص

ضافهتا والامتحاانت الهنائية يف لك   * يمت حتديد فرتة التسجيل وجتديد القيد وتزنيل املواد وحذف املواد وا 

  .فصل درايس بناء عيل حمرض اجامتع جملس اللكية ومبا يتوافق مع قرار وزارة التعلي العايل والبحث العلمي

 .تقل عن أ س بوعي  التكون هناك عط  بي فصيل اخلريف والربيع ملدة * 

جيوز جمللس اللكية ويف حاالت اضطرارية تعديل بداية ادلراسة واايهتا يف لك فصل درايس بعد موافقة *  

 .يؤثر عىل الربانمج ادلرايس الجملس اجلامعة ومبا 

ىل  *   ذا دعت احلاجة ا  ذكل بناء عىل طلب أ حد ال قسـام العلميـة بعـد جيوز تنظي فصل درايس صيفي ا 

( أ سـابيع ويكـون 8موافقة جملس اللكية وجملس اجلامعة، عىل أ ال تقل مدة ادلراسة الفعلية به عن مثانية )

 .اختياراي ل عضاء هيئة التدريس والطلبة ومبا ال يتعارض مع الربانمج ادلرايس لللكية 

 : لغة الدراسة بالكلية ثالثاً 
 . اللغة العربيةيه اسة والتعلي ابللكية لغة ادلر  -

 

 

  ل متطلباته من املقررات ادلراس ية مينح الطالب املتخرج )باكلوريو  تربية بدنية( بعد اس تكام

   ابلتخصصات التالية : 

 البدنية )تدريس( الرتبية -

  التدريب -

عادة التأ هيل والع -  الطبيعي الجا 

 

 

 حمـدد  ريغ  علمي(  )أ و  قسم)أ ديب(لثانوية العامة  أ ن يكون الطالب متحصل عىل الشهادة ا  يشرتط -

  .التقدير

 .ية والنظريةمل أ ن يكون الئقا حصيا وقادرا عىل متابعة ادلرو  الع  -

 .أ ن يكون حسن السرية والسلوك -

 ) عربية لغة -قوام  –قدرات بدنية )وز امتحان القبول جتا يشرتط -

   تشمل الكلية التخصصات االتية  

 لتسجيل  إجراءات القبول وا
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 الطالب اخملتصة بشأ ن قبول  أ ن تنطبق عليه مجيع ال سس والضوابط ال  تقررها اجلهات -

وتنسيهبم يف بداية لك عام أ و فصل درايس حسب ال حوال ويف حال عـدم صـدور أ ي ضـوابط 

 السابقة.جديدة يمت التقيد ابلضوابط الصادرة يف الس نة 

قامة اعتياديـة طـي   - ذا اكن املتقدم لدلراسة من غري الليبيي، فيشرتط فيه أ ن يكون مقامي بليبيا ا  ا 

سة، للواحئ والنظم املعمول هبا يف اجلامعات وذكل دون اال خالل ابلضوابط ال  تقررهـا مدة ادلرا

 الشأ ن هذا اجلهات اخملتصة يف

 .الالزتام بأ ي رشوط أ خرى صادرة من جملس اجلامعة أ و جملس اللكية -

 الوثائق املطلوبة للتسجيل  
 اس امترة الشهادة الثانوية  -

 حسن سرية وسلوكوثيقة  -

 صحية ال شهادة ال  -

 رمق وطين وثيقة ال -

 شهادة ميالد -

 شهادة أ قامه - 

 صور خشصية  8عدد  -

 ملف حلفظ ال وراق  -

محـل  لبـةبعد قبول الطلبة يمت منحهم رمق درايس وبطاقـة تعريـف طالـب ويلـزم عـىل مجيـع الط   -

 البطاقة اثناء دخوهلم للحرم اجلامعي 

 

 

 
 

 حبقوقهم وتعريفهم والامتحاانت، ادلراسة بنظام تعريفلل  املس تجدين للطلبة توجهيية برامج - 1

 وواجباهتم.

رشادية   برامج   -  2  به  تسمح مبا ادلراسةاجلديدة يف   بيئة  مع  التكيف  درجات   أ عىل   لتحقيق  الطلبة   ملساعدة   ا 

 احتياجه.  حسب لك هلم التدريب فرص وتوفري مش هتم وحل قدراهتم،

رشادية   برامج   -  3 مش هتم ان  وجتاوز النجاح  عىل  وحتفزيا ملساعدهتم  هلم  لغريمه  راس يا د  املتعرثين  للطلبة  ا 

 وجدت.

رشادية برامج - 4  هلم وختفزيا  لغريمه تشجيعا المتزي يف الاس مترار عىل ملساعدهتم املتفوقي للطلبة ا 

 .الطلبة من

 برامج اإلرشاد األكاديمي
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رشادية برامج - 5  مشألكهم. وحل ادلرايس مس توامه لتحسي الطلبة لعامة ا 

ال اكدمييـي   املرشـدين  مـع  والتعـاون  ابلتنس يق  السابقة  الربامجهذه    بتنفيذ  ةاللكي  يف  م العلميةال قسا  تقوم

 اللكية. ية ومعيدالعلم  ال قسام ورؤساء

 

 

 

 

 فعال. تعمل عىل للحصول املناسب العلمي واملناخ ادلراس ية البيئة توفري  - 1

دارة   قبـل  مـن الفعال  يف احلصول عىل التعلي  حقوقه  اكمل  عىل  احلصول  تسهيل    -  2 ال قسـام العلميـة وا 

 .اللكية

 أ و خشصـية معلومات من ابلطالب يتعلق ما  لك  يف  التامة  واخلصوصية  املعلومات  رسية  عىل  احملافظة  -  3

 فقط. هلم للمرصح الا اكدمييةالا

 والتدريب. التطبيقي تعليال  يف املذكورة حقوقه عىل حصوهل عدم حاةل يف املعنية اجلهات دلى التظمل - 4
 

 .اللكية وخارج داخل خشصيته تثبت ال  الطالببطاقة تعريف  عىل احلصول - 5

 موقع مثل املتاحة ابلوسائل ،ةاللكي يف وماكتهبا ال قسام العلمية طريق عن هل والتوجيه  اال رشاد   تقدمي  -  6

 .طالب بلك اخلاص ال اكدميي املرشد وبرانمج ،اللكية

 العمليـة  تـدفق  لضـامن  الطالـب  ومسـاعدة  ملتابعة  وذكل  علمي  قسم  لك  يف  يأ اكدمي  مرشد  تلكيف  يمت  -  7

 .التخرج متطلبات من الانهتاء يف والنجاح التعلميية

 ذلكل. املنظمة وال نظمة اللواحئ حسب اللكية داخل التخصص تغيري أ و أ خر ا ىل قسم من الانتقال - 8
 

 .ةالهنائي أ و الفصلية الاختبارات نتاجئ عىل طالعالا - 9

حاطته-  10 نذار من حقه يف يصدر  مبا  ا  حاطتـه الهنـايئ الامتحـان دخول من حرمان أ و نظر لفت أ و ا   وا 

 اكف. بوقت متحانالا موعد قبل حرمانه بسبب

 حسـب اللكيـة قبـل مـن املقامـة والـرحالت والـربامج التدريبيـة وادلورات ال نشـطة يف املشـاركة - 11

 املتاحة. اال ماكانت

 السـ يارات،  مواقـف  ،القاعـات ادلراسـ ية،  املكتبـة):  مثـل  اللكيـة  ومرافق  خدمات  من  الاس تفادة  -  12

 (.العيادة
 

 املتاحة. اال ماكانت حسب وذكل هبا وتعريفه هالحتياج واملناس بة قةئاللا اخلدمة عىل احلصول - 13

 حسـب ةالطلبـ  احتـاد يف  املشـاركة  يف  الطلبة  هالئزم  من  ميث   من  اختيار  أ و  نفسه  ترش يح  هل  حيق  -  14

 اخلصوص. هبذا هبا املعمول والنظم اللواحئ

    كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةحقوق الطالب ب
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 .املنحة املالية  عىل احلصول هل حيق - 15

 

 

 

 

 

 
 
 

 .والالزتام هبا اللكية وأ نظمة لواحئ عىل عالطالاو التعرف - 1

 .(العلمية واقساهما ابللكية )للتعريفاجلدد  بالطل اس تقبال الاجامتع الس نوي اثناء حضور - 2

 الا   التغيب  وعدم  ادلراسة   بدء  منذ  املطلوبة   واملهام ادلراس ية   ابلواجبات   والالزتام   ادلراسة   يف  الانتظام   -  3

 .وال نظمة ابللواحئ الواردة لل حاكم وفقا   وذكل مقبول بعذر
 

داريـي أ اكدمييي من العاملي ومجيع  والزمالء  التدريس  هيئة  أ عضاء  مع  ابحرتام  التعامل  -  4  احـرتام مـع وا 

 م.مهن لك خصوصية

 عـىل زمـالءه مسـاعدة أ و احملاوةل أ و الغش عدم) الامتحاانت بأ داء  املتعلقة  واللواحئ  ابل نظمة  الالزتام  -  5

 .غريه( من او منه الغش

 .فهيا املشاركة يمت ال  لل حباث املهنية وال مانة العلمي ثالبح بأ خالقيات الالزتام - 6

 واملسـؤوليات واملهـين ال اكدميـي الوضع عىل ويؤثر قالخالاو ادلين مع يتناىف  سلوك  بأ ي  القيام  عدم  -  7

 .للطالب الاجامتعية

 للتلف. تعريضها وعدم العام النفع حيقق مبا اللكية وممتلاكت مرافق عىل احملافظة - 8

 هيئة أ عضاء او للموظفي وتقدميها اللكية داخل وجوده أ ثناء الطالب عريفتبطاقة  حبمل الالزتام - 9

ااء وعند اطلهب عند التدريس  .اللكية مرافق داخل للطالب معام  أ ي ا 

عطاء الالزتام  -  10  تغيري أ ي حدوث عندوالتبليغ  نفسه، عن ودقيقة حصيحة وبياانت معلومات اللكية اب 

 .البياانت يف
 

 خارج او داخل منه يصدر الئق غري ترصف بأ ي اجلامعة  أ و  اللكية القسم او    مسعة  اىل  اال ساءة   عدم   -  11

 خمالفة. أ ي وقوع عند حقه يف املناسب راءالاج اختاذ يف احلق ولللكية اجلامعي احلرم

 

 
 

 

    كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة واجبات الطالب ب

 نظام القبول والقيد واالنتقال 
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 العايل   التعلي   لتنظي   م 2010 ( لس نة 501)   رمق   الحئة   أ س نادا  عىل 

 ( 8المادة رقم )
 

 

 -مايلي:  بالكلية للدراسة القبول يشرتط
حدى من الثانوية الشهادة عىل حاصل الطالب يكون أ ن أ .  من يعادلها ما أ و اليبي مدار  ا 

 .اخملتصة الاعرتاف هجة من هبا املعرتف الشهادات

 .املرغوب ختصصه يف ادلراسة متابعة عىل حصيا   قادرا   يكون أ ن ب.

 وزارة  ددهاال  حتـ   تاليوالا  النظم  وفق  ابللكية  للقبول  املعمتدة  املئوية  النس بة  عىل  حاصل  يكون  أ ن  ج.

 .العلمي والبحث تعليال 

 .وتوهجاته اجملمتع بقي مؤمنا يكون أ ن د.

ذا قامـة  بليبيـا  مقـامي  يكـون  أ ن  فيه  فيشرتط  الليبيي  غري  من  لدلراسة  املتقدم  اكن  وا   مـدة طـي  اعتياديـة ا 

 وذكل اجلامعـات، يف هبـا  والنظم املعمول  للواحئ  وفقا  املقررة  والرسوم  ادلراسة  نفقات  يؤدي  وأ ن  ادلراسة،

خالل  دون  ال حـوال  يـعمج   يفو  .الشـأ ن  هبذا  املوقعة  االتفاقيات  يف  علهيا  املنصوص  ابملثل  املعام   بقواعد  ا 

 .ةاللكي يف بنجاح الشخصية املقاب القبول و  امتحان اجتياز الطالب عىل

 ( 9المادة رقم )

 :التالية الفئات وفق وقيدهم بالالط قبول يتم
 .لدلراسة املتفرغي بالطال يعمج  الفئة هذه وتشمل نظاميون، بالط. أ  

 وكيفيـة أ وضـاعهم وتـنظم دراسـ ية مقاعـد مـنحهم يمت اذلين ييبيل  غريال  بالالط  ومه  وافدون  بطال  .ب

 .وزارة التعلي من بقرار قبوهلم

 (10المادة رقم )

 وذكل  هبـا  معـرتف  اقسام جبامعات اخـري  من  أ و  اللكية  داخل  أ خر  قسم ايل  من  الانتقال  للطالب  وزجي

 :ييلملا  وفقا  
 

 .تأ ديبية أ و علمية ل س باب ال صلية جامعته من مفصوال يكون أ ال. أ  

 .املقررات هذه وحمتوايت درسها ال  للمقررات املتضمنة املستندات بتقدمي يلزتم أ ن. ب

 (11المادة رقم )
 

 

 

 

لهيا، املنتقلي بالالط مؤهالت  عادةل مب  صةخمت  جلنة  لكية ابل   تنشأ        طلبات  يف البث املعادةل جلان وعىل ا 

 .الطلب تقدمي ارخي من شهرا   يتجاوز ال جلأ   يف بالالط
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ذا   يف معمول به هو ملا مغايرة تعلميية أ نظمة وفق در  قد النقل طالب أ ن اللجان  هذه  وجدت   فا 

حاةل  علهيا  توجب  الليبية  جلامعاتا  ال جل يف  لتعليبوازرة االعلمية    املؤهالت  مبعادةل  اخملتصة  للجنة  ال مر  ا 

 .ابقةالس الفقرة يف عليه املنصوص

جراءات   حي  ا ىل  وذكل  أ ولية   معادةل   وفق  ابدلراسة  الطالب   احلاق   لللكية  وجيوز   الهنائية، املعادةل  اس تكامل ا 

ال فعليا منتقال الطالب يعد والا  .اال جراءات املطلوبة اكفة استيفاء بعد ا 

 

 

 

 

 
 

 (33المادة رقم )

لزام  الطالب  عىل  بـأ ن اللكيـة أ و اجلامعـة كرامـة عـىل احلفـا و  وجه أ حسن عىل التعلميية  واجباته  بأ داء  اال 

 واللـواحئ  يالقـوان  مـع  ترصـفاته  تتفق  وأ ن  جامعيا    طالبا    ابعتباره  وضعه  مع  مسلاك يتفق  ترصفاته  يف  يسكل

 .املس تقرة اجلامعية والتقاليد وال صول التعلي العايل مؤسسات يف هبا املعمول والنظم

 (34المادة رقم )

ذا للتأ ديب الطالب  خيضع  اجلامعـة يف هبـا وال نظمـة املعمـول واللـواحئ للقواني خمالفة يشلك ال  فع ارتكب ا 

 قـانوان ويظـل حمضـور فعـال اخملالفـة ابرتـاكب  وتقـع  ملحقاهتا  من  ماكن  أ ي  يف  أ و  داخلها  الفعل  اكن  سواء

لغـا  أ و  بتخرجـه  الصـفة  هـذه  زوال  وحـى  تسجي  ابدلراسة  ارخي  من  التأ ديب  ل حاكم  خاضعا    الطالب  ءا 

 .تسجي 

 (35المادة رقم )

 : التالية   اخملالفات   ارتاكب   للطالب   ال جيوز   

 . للكية اب   العاملي   أ و   الب الط   أ و   التدريس   هيئة   أ عضاء   عىل   داء ت الاع   أ . 

 . لها   التابعة   املرافق   أ و   اللكية   أ موال   عىل   الاعتداء .  ب 

 . والامتحاانت   ادلراسة   بنظام   اال خالل   ج. 

 . العامة   وال داب   العام   النظام   س مي   أ و   ل خالق ل   مناف   سلوك   أ ي   ارتاكب   د. 

 (36المادة رقم )

 :بالطال أ و العاملي أ و التدريس هيئة أ عضاء عىل الاعتداء خمالفات من يعد

يذاء أ و الشجار أ عامل. أ    .اال 

 المخالفات التأديبية  
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 .الهتديد أ و القذف أ و السب. ب

ذا الاعتداء ويتحقق   هشفاه الفعل ارتكب سواء عليه املعتدي وحبضور علنية بصورة مت ا 

 .ابال شارة أ و كتابة أ و

 (37المادة رقم )

 :ال يت اجلامعةاللكية و  أ موال عىل الاعتداء خمالفات من يعد

تالف  أ و  استيالء .  أ   حدى  أ و  لللكية  التابعة  ال دوات   أ و  للمعدات   ا   صاحلة  ريغجيعلها  مما لها التابعة املرافق  ا 

 .جزئيا لكيا أ و لالس تعامل

 .معديه ريغ أ و ديهمع بصورة متت سواء اخملالفة وتقع

 

 (38المادة رقم )

 :يلي ما واالمتحانات الدراسة بنظام اإلخالل خمالفات من عدي
فادات  الشهادات  مثل  الرمسية  احملررات  تزوير.  أ    عـن  أ و  اجلامعـة  عـن  صـادرة  اكنـت  سواء  والواثئق  واال 

ذا اريهغ جراءات ص  ذات اكنت ا   .ادلراسة اب 

بدال  طالب دخول لشخصيةانتحال ل  ويعد ،لغريه أ و للفاعل لحةمص لتحقيق سوأ ء الشخصية  انتحال .  ب

 .الطالب من رشياك فيه من اكن ولك يالطالب عىل العقوبة وترسي الامتحان ل داء أ خر طالب عن

اثرة. ج  .اكنت صورة بأ ي الامتحاانت أ و ادلراسة سري وعرق  الشغب أ و الفوىض ا 

 يتعلـق  ممـا  غـريهام  أ و  النتـاجئ  أ و  التقيي  أ و  الامتحاانتسري    صخي  فامي  العاملي  أ و  ال ساتذة  عىل  ريالتأ ث.  د

 .والامتحاانت ادلراسة بشؤون

 الرشوع قبيل من ويعترب الصور، من صورة بأ ية فهيا الرشوع أ و الامتحاانت  يف  الغش  أ عامل  ممارسة   .هـ.

دخال   الغش   يف ىل  الطالب   ا   ادلرايس  ابملهنج قةالع ذات أ هجزة أ و أ دوات أ و أ وراق أ ي  الامتحاانت   قاعة   ا 

دخالها مرخصا يكن مل ما الامتحاانت موضوع أ و  .الامتحاانت جلنة قبل من اب 

ن   التأ ديب   جمالس   أ و  التحقيق   جلان  أ مام   ابلشهادة   اال دالء   عن  الامتناع .  و  .الالحئة هذه اكمل ح  وفقا  شلكة امل

 .العايل ابلتعلي املتعلقة والنظم واللواحئ يللقوان خمالفة أ ية. ز

 (39لمادة رقم )ا

 :اآلتية الفعال العامة واآلداب العام والنظام لألخالق منافياً  سلوكاً  يعد
 .الفعل يف رشياك ال خر الطرف يعد الرضا حاةل يفو ال خر الطرف برضا مت ولو العرض عىل الاعتداء. أ  

 .العام احلياء خدش. ب

 .الصور نم صورة بأ ية فهيا التعامل أ و واملسكرات اخملدرات تعاطي. ج
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 .عرضها أ و توزيعها أ و الفاحضة ال ش ياء تداول. د

حدى أ و التعلميية املؤسسة داخل ئقال ريغ مبظهر الظهور .  هـ  للحشمة ال زايء املنافية ارتداء أ و مكوانهتا ا 

 الزينة . يف املبالغة أ و

 للترشـيعات  اوفقـ   املرعيـة  الاخـالقو  العامـة  ابل داب  املسـا   أ و  ابلرشـف  اال خالل  شأ نه  من  ما  لك.  و

 .النافذة
 

ذا ال حوال يعمج  يفو بالغ اللكية عىل توجب جنائية جرمية السلوك شلك ا   .اخملتصة اجلهات ا 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (40المادة رقم )

يقاف   الطالب   يعاقب  ذا   دراس يتي   س نثين   عن   ال تقل   مدة   ادلراسة   عن   ابال    ال فعال   أ حد   ارتكب   ا 

ذا   اللكية.   من   الطالب   ويفصل   الالحئة،   من   ( 36)   املادة   يف   علهيا   املنصوص   . عائدا   اكن   ا 

 (41المادة رقم )

يقاف  الطالب  يعاقب ذا دراس ية س نة عن تقل الا دةمل ادلارسة عن  ابال   ال فعال املنصـوص أ حد ارتكب ا 

 ملواصـ   الطالـب  عـودة  جيـوز  ال  ال حـوال  مجيـع  يفو    ةالعـود  عند  العقوبة  وتضاعف  (37)  املادة  يف  علهيا

ال ادلراسة ذا ا   .اللكية بأ موال   أ حدهثاال اال رضار قمية عدف ا 

 (42المادة رقم )

حدى  ارتاكبه  عند  الطالب  عاقبي  ابلعقـوابت  الالحئـة  هذه  من  (38)  املادة  يف  علهيا  املنصوص  اخملالفات  ا 

 :ال تية
 

 ارتكـب مـن لك دراسـ يتي سـ نتي عـىل تزيـد الو دراس ية س نة عن تقل ال دةمل  ادلراسة  عن  الوقف.  أ  

 .ةالعود ادلراسة اائيا عند من الطالب ويفصل املذكورة، املادة من (ب-أ  ) الفقرتي يف الواردة اخملالفات

ذا  أ و  لكيا  الامتحاانت  دخول  من  احلرمان.  ب  مـن( د- ج) الفقـرتي يف ددةاحملـ  اخملالفات  ارتكب  جزئيا ا 

 .اخملالفة فهيا كبارت  ال املادة يف ملغيا امتحانه يعترب ال حوال يعمج  يفو املذكورة، املادة

لغاء .  ج ذا  ال قل   عىل  واحد   دور  يف  الطالب   امتحان   نتيجة  ا   من  (هـ) الفقرة يف بيااا الوارد  اخملالفة   ارتكب   ا 

لغاء التأ ديب جمللس وزجيو  املذكورة، املادة  .ةالعود عند اائيا الطالب ويفصل اكم  لس نة امتحانه ا 

 العقوبات التأديبية 
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يق  أ و  النظايم  الطالب  حقوق  من  احلرمان.  د  دراسـ ية  سـ نة  عىل  تزيدال    مدة  ادلراسة  عن  افاال 

ذا واحدة حدى ارتكب ا   . املذكورة املادة من (ز – و) الفقرتي يف علهيا املنصوص اخملالفات ا 

 (43المادة رقم )

ذا الطالب تفتيش الامتحان قاعة عىل املرشفي أ و املراقبة للجنة جيوز       باهت ش لال تدعو قرائن وجدت ا 

 .الامتحان موضوع ابملقرر قةالع لها أ و أ هجزة أ دوات أ و قاأ ور حيازته يف بأ ن

خراج   هلم  جيوز  كام ذا  الامتحان   قاعة   من  الطالب   ا   أ عامل  ارتاكب يف بدأ   أ و الامتحان جلنة تعلاميت  خالف   ا 

 .ملغيا   امتحانه يعترب ال حوال عمجي يفو الغش،

 (44المادة رقم )

حـدى ارتكـب طالـب لك س نتي عىل تزيد الو س نة عن تقل ال دةمل ادلراسة عن  ابلوقف  يعاقب       ا 

 عىل ويتوجب ،ة العود   عند  اائيا  الطالب   ويفصل  الالحئة،   هذه  من  ( 39)  املادة   يف  علهيا  املنصوص   ال فعال 

 أ مـر ويل اسـ تدعاء املـذكورة املـادة مـن (هــ)الفقرة يف علهيـا  املنصـوص  اخملالفـة  ارتاكب  عند  اللكية  معيد

ىل  نظره  ولفت  الطالب ذا السلوك، هذا مغبة من وحتذيره لوكهس  ا   توجـب مسـلكه عـىل الطالب أ رص فا 

جراءات يف الاس مترار  .التأ ديب ا 

 (45المادة رقم )

  دراس ية   س نة   دراس يي   ي فصل   لك   ب حيس   الالحئة   هذه   يف   علهيا   املنصوص   التأ ديبية   ال حاكم   تطبيق   يف      

 . واحدة 

 (46المادة رقم )

يقاف   عىل   يرتتب         وال   الوقف،   مدة   طي    الامتحاانت   ا ىل   التقدم   من   الطالب   حرمان   سة ادلرا   عن   اال 

 . العقوبة   رساين   مدة   أ خرى   لكية   أ ي   ا ىل   الانتقال   للطالب   جيوز 

 

 

 

 (47المادة رقم )

  غا  بال   يقدم   أ ن   اجلامعة   أ و   اللكية يف    هبا   املعمول   وال نظمة   واللواحئ   ي للقوان   خمالفة   بوقوع   عمل   من   لك   عىل    

 . اجلامعة   أ و   اللكية   ا ىل   الواقعة   عن   مكتواب   تقريرا   يتضمن   ة، اخملالف   هذه   عن 

 (48المادة رقم )

 إجـــراءات التأديــــب
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بالغه  فور  اللكية  معيد  عىل  ييتع حدى  ارتاكب  عن  ا   اثلثـة  مـن  للتحقيق  جلنة  تلكيف  اخملالفات  ا 

 .للجنة مقررا أ حدمه التدريس هيئة من أ عضاء

 (49المادة رقم )

عالم  يمت      فيـه  مت  اذلي  اليـوم  حيتسـب  الو  ال قـل  عـىل  اكمل  بيوم  عدهمو   قبل  معه  ابلتحقيق  الطالب  ا 

عالمه،  .والاس تعجال الرضورة حاالت يف فورا التحقيق يمت أ ن وزجيو  ا 

 (50المادة رقم )

 مـن ابلـرم للتحقيق الطالب حضور عدم أ و التحقيق، من الانهتاء  بعد  تقريره  ابلتحقيق  لكفامل  يقدم    

عالمه ىل به ا   .لكفته  ال اللجنة ا 

 

 

 

 (51المادة رقم )

ذا         ىل  التحقيق   جلنة  انهتت  ما  ا   معيد  من بقرار للتأ ديب جملس تشكيل يمت تأ ديبيا   الطالب مبعاقبة الرأ ي  ا 

 القـانوين  املكتـب  عـن  وعضـو  وادلرايـة،  ةخلـرب ا  ذوي  مـن  تدريس  هيئة  أ عضاء  اثلثة  من  ويتكون  اللكية،

  .التدريس هيئة أ عضاء أ قدم اجمللس ويرأ   بية،الطال الرابطة عن ومندوب ابجلامعة

عالمه   ويمت حالته تقرير ب  ا   ال  مدة خالل وذكل أ مامه املثول فيه ينبغي اذلي ابملوعد املذكور سجمللا عىل ا 

عـالن فيه مت  اذلي  اليوم  حيتسب  الو  أ ايم،  ثةالث  عن  تقل  يصـدر احلضـور عـدم حـال يفو بيهنـا، مـن اال 

عالم   ويمت  ،غيابيا    قراره اجمللس    جلنة يف كاشرت  ملن وال جيوز ،ابللكية اال عالانت لوحة طريق  عن  طالب ال  ا 

 .التأ ديب جلسمب عضوا يكون أ ن التحقيق

 (52المادة رقم )

 هل   وز جي كام الشهود، اس تدعاء للمجلس وزجيو  الطالب،  أ قوال  سامع  بعد  قراره  التأ ديب   جملس  يصدر      

 .ابلتحقيق قام من اس تدعاء

 (53المادة رقم )

  ذكل   ويعترب   الطالب،   هبا   املسجل   اللكية   يف   اال عالانت   بلوحة   التأ ديب   أ و   التحقيق   موعد   عن   اال عالن   يمت    

 . به   العمل   عىل   قرينة 

 (54المادة رقم )



 

 

20 
 

 دليل الطالب الجامعي 

 من جملس  اعامتدها   بعد  الا  انفذة   ول تعد  ،ال عضاء   أ صوات   بأ غلبية   قراراته  التأ ديب   جملس  يصدر.    

ال انفذة تعد فال ابلفصل اجمللس عن  الصادرة   القرارات   أ ما  اللكية،  وتبلغ  اجلامعة، جملس اعامتدها من بعد ا 

 .مهنا أ ي يف املفصول الطالب دون تسجيل للحيلوةل وذكل ابلقرار ليبيا يف واملعاهد اجلامعات اكفة
 

 (55المادة رقم )     

 ابمللـف نيـةاث نسـخة وتـودع الطالـب، هبا  املسجل  اللكية  يف  اال عالانت  بلوحة  التأ ديب  جملس  قرار  يعلن

 .للطالب الشخص

 (56المادة رقم )

 أ و التأ ديبيـة ادلعوى انقضاء  يؤثر  الاو  اللكية  من  انسحابه  أ و  الطالب  بوفاة  التأ ديبية  ادلعوى  تنقيض     

 .الواقعة عن الناش ئة املدنية أ و اجلنائية ادلعوى عىل فهيا حلمكا

 (57المادة رقم )

 وزجيـ   الو  اعامتدهـا  بعـد  اائيـة  الالحئـة  هـذه  حـاكمل    طبقـا  صـدرت   الـ   التأ ديبيـة  ساجملـال  قرارات  تعترب

 . اخملتصةحملمكة ا أ مام فهيا ابلطعن الا علهيا الاعرتاض

 
 

 

 

 

 

 ( 1المادة رقم )

 

  التقنية   واللكيات   ابجلامعات   للطالب   قانوان    ددة احمل   ادلراسة   ة فرت   طي    ادلراس ية   املالية   املنحة   قمية   ترصف        

  لس نة   ( 42)   رمق   الوزراء   لس جم  قرار   من   ( 1)   املادة   لنص   وفقا   ، ( احلكومية )   واملتوسطة   العليا   واملعاهد 

   . م 2012

 ( 2المادة رقم )

  ويوقف   ملس تحقهيا   قانوان   اجملددة   ادلراسة   ة رت ف  طي    السابقة،   املادة   مبوجب   املقررة   املنحة   رصف   يمت      

عادة   وعند   الصيفية،   العط    خالل   رصفها   . ية ادلراس    للس نة   الطالب   ا 

 

 

 

 
 
 

 ( 1المادة رقم )

 م بتقرير منحة دراسية 2013( لسنة 251)قرار مجلس الوزراء رقم 

م بشأن   2012( لسنة  225قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

 الضوابط المنظمة لصرف منحة شهرية دراسية
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 ابجلامعـات بالللطـ  قـانوان   ددةاحملـ  ادلراسـة  ةرت فـ   طـي   ادلراسـ ية  املاليـة  املنحـة  قميـة  ترصف   

 رمق الوزراء جملس قرار من (1) املادة لنص وفقا ،(احلكومية) واملتوسطة العليا واملعاهد التقنية واللكيات

 م.2012 لس نة (42)

 

 

 

 

 ( 3المادة رقم )

 : املالية   املنحة   رصف   رشوط   

 . اجلنس ية   لييب   يكون   أ ن   -

 . ادلراسة   يف   ومنتظام    ومتفرغا    مس مترا   الطالب   يكون   أ ن   -

ال   - حدى   موظفا    الطالب   يكون   ا   . العامة   املؤسسات   اب 

 

 ( 5المادة رقم )

لهيا   املشار   ادلراس ية   املنحة   رصف   يوقف          : التالية   احلاالت   يف   القرار   هذا   من   ال وىل   املادة   يف   ا 

عادة   -  1  ادلراس ية.   الس نة   أ و   ادلرايس   الفصل   الطالب   ا 

 . النظايم   القيد   لصفة   الطالب   فقدان   -  2

 هبا.   املعمول   واللواحئ   اال جراءات   وفق   التعلميية   ابملؤسسة   املقررة   ادلراس ية   املدة   استنفاد   -  3

 . ال س باب   من   سبب   ل ي   التعلميية   املؤسسة   من   الطالب   فصل   -  4

  دة مل   ادلراسة   يف   الاس مترار   من   حرمانه   عىل   تنص   ال    الطالب   عىل   التأ ديبية   ت العقواب   ا حدى   توقيع   -  5

 . معينة 

يقاف   -  6  . التعلميية   ابملؤسسة   قيده   الطالب   ا 

  ادلراسة   عن   الانقطاع   أ و   اكلوفاة   أ خرى   حاالت   يف   أ و   خترجه   حال   يف   مثل   ابملؤسسة   عالقته   انهتاء   عند   -  7

 . ال س باب   من   سبب   أ ي   أ و   دائ   أ و   مؤقت   بشلك 

 ( 6المادة رقم )
ذا       ىل الحت املالية الس نة عن خمصصاته فان أ خرى ا ىل مؤسسة من الطالب انتقل ا   املنقول  املؤسسة ا 

لهيا  .هل رصف قد ما الطالب مهنا املنقول اجلهة حتدد أ ن عىل املتبعة، املالية لال جراءات وفقا ا 
 

 

 

 

م بشأن   2013( لسنة 759قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم )

مؤسسات التعليم العالي  المنظمة لصرف منحة شهرية دراسية لطالب  الضوابط 

 والبحث العلمي العامة

 المخرجات التعليمية لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
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 على:   الطلبة قادرون فى نهاية الربنامج سيكون  
 

عادة التأ هيـل املهارات واملعارف الالزمة للنجاح ىف همنة   اكتساب -1 التدريس والتدريب الراييض وا 

 .  الطبيعيالعالج و 

 . يف اجملاالت اخملتلفة احلفا  عىل املعايري ال خالقية والقانونية للمامرسة املهنية -2

عادة التأ هيل و اس تخدام همارات االتصال الفعال يف   -3 العالج التدريس والتدريب الراييض وا 

  الطبيعي.

 يف الفريق الطيب املرافق للفرق واملنتخبات الرايضية.  العمل بكفاءة مكدر  او مدرب او  -4

 الوقائية والتأ هيلية. الرايضية و التخطيط وتنفيذ وتقيي الربامج  -5

ظهار قدرة كبرية عىل صنع القرار.  -6  ا 

ظهار الالزتام ابس مترار التعمل  -7  الراييض.   اجملال لك ما هو جديد يف والتدريب عىلا 

 وضع وتنفيذ خطة للتطوير الوظيفي واملهين عىل أ سس التقيي اذلايت والتغذية الراجعة.  -8

جراء البحوث واملسوحات امليدانية املتعلقة ابملهنة. -9  تطبيق مفاهي البحث العلمي يف ا 

 

 

 

 

 تخبـات الوطنيـةواملن   الرايضـية  للفـرق  ومعـد بـدينالرايضـية    النوادياملدار  العامة واخلاصة و  -1

 واملراكز اخلاصة.
 

أ قسام العالج الطبيعـي ويف واملنتخبات الوطنية  الرايضية للفرق املرافق كعضو يف الفريق الطيب -2

 ابملستشفيات العامة التابعة لوازرة الصحة ويعي عىل درجة معاجل طبيعي.
 

لفة التابعة للمؤسسات القطاع اخلاص يف اجملال الصحي مثل عيادات ومراكز العالج الطبيعي اخملت -3

 ال هلية اخلاصة.

 مراكز الطب الراييض -4

 اجملال ال اكدميي من خالل التدريس.  -5

 مراكز ال حباث. -6

 
 

جهـا هت ن ت   الـ وال ليـة    ادلرايسمه ما ميزي املرح  اجلامعية ىه أ لية التقيي املتبعـة خـالل الفصـل  أ  ن  ا        

 توزيع الدرجات  املقرر:وفق نوعية  التايلالتقيي ىه عىل النحو  ال قسام العلمية يف

 الفرص الوظيفية لخريجي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 آلية التقييم  
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 دليل الطالب الجامعي 

ذا حتصـل عـىل مجمـوع درجـات بنسـ بة )  1 -  % ( 50ينــعدُّ الطالـب اناـا يف املقـرر ادلرايس ا 

 .املقرر هذا مخسي ابملائة عىل ال قل يف

حتسب تقديرات املقررات النظرية / املقررات العملية لك مقرر عىل أ سا  أ عامل الطالـب خـالل  2 - 

 .%( لالمتحان الهنايئ 60%( ل عامل الفصل و ) 40ايس وامتحان ااية الفصل، بنس بة )الفصل ادلر 

حتسب تقديرات املقررات النظرية بشق العميل لك مقرر عىل أ سا  أ عـامل الطالـب خـالل الفصـل   -3

 .%( لالمتحان الهنايئ 50%( ل عامل الفصل و ) 50ادلرايس وامتحان ااية الفصل، بنس بة )

شمل أ عامل الفصل ادلرايس امتحـان نصـفي أ ول ونصـفي اثين ووسـائل أ خـرى تعمتـد عـىل جيب ان ت   -4

 أ س تاذ املقرر اكمتحان، حبث، تقرير او عرض تقدميي تس بق الامتحان الهنايئ.

حال عدم اس تكامل الطالب ملرشوع التخـرج بهنايـة الفصـل ال ول املسـجل بـه ترصـد هل ) درجـة   يف  -5

احلال التسجيل يف املرشوع للمرة الثانية عىل أ ن ترصد هل ادلرجة املتحصل   هذهمس متر( وعىل الطالب يف  

 .علهيا بهناية الفصل الثاين

 

 

ىل مائة حسب اجلدول   -  6 تقدر درجات الطالب وكذكل التقدير العام بناء عىل املعدل العام من صفر ا 

 :التايل
 

 
 التقدير الدرجة   ت

 ممتاز %100% إلى  85من  1

  %   85 أقل من  ى % إل 75من  2
 
 جيد جدا

 جيد   %   75 أقل من  % إلى  65من  3

 مقبول  %  65 أقل  % إلى  50من  4

 ضعيف %   50أقل من  % إلى  35من  5

  %    35أقل  من صفر إلى  6
 
 ضعيف جدا

 
 مشروع التخرج 
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 دليل الطالب الجامعي 

يعترب مرشوع التخرج جزء من متطلبات احلصول عىل درجة الباكلوريو  حبسب خطة ادلراسة 

بلك قسم علمي ابللكية وتكون مدته فصل درايس اكمل وجيوز متديد هذا لفصل درايس أ خر بناء   املعمتدة 

  عىل موافقة من القسم العلمي ،ويف مجيع ال حوال جيب مراعاة اال جراءات التالية :
يسمح للطالب بتسجيل )خطة البحث( ملرشوع التخرج بداية مـن الفصـل السـابع عـىل أ ن يـمت  -

ال بعـد اجتيـاز مناقشة املرشوع اب لفصل الثامن ) ال خري ( ،وال يمت اعامتد درجة مقرر املرشـوع ا 

 الطالب جليع املقررات ادلراس ية بنجاح. 

يلكف القسم العلمي عضو هيئة تدريس مكرشف عىل الطالب يف مرح  املرشوع ويتوىل التنس يق  -

عداد خطة البحث عـىل أ ن تشـمل وصـفا  مع الطالب يف حتديد موضوع البحث واال رشاف عىل ا 

للموضوع حبسب التخصص وأ مهيته وأ هدافه ومدى الاس تفادة منه ،ويعمتد املوضـوع دلى القسـم 

 العلمي ويسجل ابلبطاقة ادلراس ية للطالب ومبنظومة التسجيل والتوثيق ابللكية.

يقي مرشوع التخرج من جلنة علميـة خمتصـة ملكفـة مـن القسـم العلمـي عـىل أ ن يكـون ال سـ تاذ  -

 حد أ عضاهئا.املرشف أ  

 توزع درجات تقيي مرشوع التخرج وفقا  لاليت :   -

س تاذ املرشف . 40)  % ( من ادلرجة اللكية لل 

 . % ( من ادلرجة اللكية للجنة املناقشة 60)

الاعامل الفصلية تشمل امتحان نصفي أ ول ونصفي اثين ووسائل أ خرى تعمتـد عـىل أ سـ تاذ املقـرر  -

 .الهنايئتس بق الامتحان  يتقدمياوعرض  اكمتحان، حبث، تقرير

وللوصول اىل نتاجئ ممتزية يكون عىل الطالب هممة أ دارة الوقت والتخطيط والى تعترب نقطة احلسم ىف هذه 

املرح  للحصول عىل أ فضل النتاجئ وعليه نتوقع من الطالب تعزيز جانب املثابرة واجلد اوال  بأ ول وعدم ترك 

ان امه  متدنيـة. كـاموحصـوهل عـىل معـدالت   التحصـييلىف مس تواها  املقررات للرتامك مما قد يسبب تدىن  

قد حتتاج اىل دمع من خالل استيضاهحا من أ س تاذ   ال الوسائل لضامن النجاح هو حتديد اجلوانب العلمية  

 املقرر واس تذاكرها من املراجع اخملتلفة واملتاحة . 

 

 

 بالقسام العلمية    شروط القبول 
 

عادة التأ هيـل -قسم التدريب  –ابل قسام العلمية الثالثة )قسم التدريس    لبالطا  يلتحق  ليك       قسم ا 

ابلقسـم وهـو اجتيـاز مجيـع املقـررات ادلراسـ ية  القبول متطلبات  جبميع  يفي  أ ن  جيب  (  والعالج الطبيعي

 بقسم.بلك معدل عايل يف مواد التخصص اخلاصة  عىلللفصل الاول والثاين بنجاح واحلصول 

 رجمتطلبات التخ

 والتخرج باألقسام العلمية متطلبات القبول 
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 دليل الطالب الجامعي 

 8  مـن  يف لكية الرتبيـة البدنيـة وعلـوم الرايضـة بأ قسـامه الثالثـة  باكلوريو   برانمج  يتكون     

جـاميل  متطلبـات  بنجـاح  ينمكل  أ ن  عليه  وجيب  (،التدريب امليداين)  مهنا  دراس ية  فصول  السـاعات  عـدد  ا 

 الطالـب حيصـل أ ن جيـب و ابلقسم واملتطلبات اللكية ومتطلبات اجلامعة متطلبات ذكل  يف  مبا  ،  املقررة

 :اىل هيدف اذلي امليداين فرتة التدريب قضائه ا ىل ابال ضافة ،(ال قل عىل٪  50) درجة عىل

 .اال جرائية النشاطات أ و القياس ية ابحلقائق يتعلق فامي اخلربة من مزيد عىل احلصول ·

 .ال خرين مع الشخصية العالقات يف جديدة همارات اكتساب ·

 .ال خرين جتاه واملسؤوليات القومية املهنية ابل خالق الشعور توطيد ·

 أ قسـام العـالجاملـدار  والنـوادي الرايضـية و  يف الوقـت مـن معقـوةل فرتة  لقضاء  متدرب  للك  السامح  ·

 . الطبيعي

 

 

 رموز القسام 
- BT ) بكالوريوس تربية بدنية ) تدريس 

-BC بكالوريوس تدريب 

-BP والعالج الطبيعي بكالوريوس إعادة تأهيل 

 ))عام ((   الفصل الدراسي الول 

 

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 AL 001 نظري  2 أ (  )   اللغة العربية 

2 El 010 (  لغة إنكليزية  ) نظري  2 أ 

3 BT41 نظري  2 أسس التربية البدنية والرياضة 

4 BT50 ( التمرينات البدنية  ) عملي / نظري 1 أ 

5 BP43 نظري  2 تشريح ألوصفي علم ال 

6 BC49  عملي / نظري 1 مدخل كرة قدم 

7 BC50  عملي / نظري 1 مدخل كرة طائرة 

8 BC51 عملي / نظري 1 الرود 

9 BC52  (مدخل الميدان والمضمار  ) عملي / نظري 1 أ 

10 BC53 (مدخل الدفاع عن النفس  ) عملي / نظري 1 أ 

  14 المجموع 

 جميع أقسام الكلية المقررات الدراسية ل 
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 دليل الطالب الجامعي 

 

 اني ))عام (( الث الفصل الدراسي  

 

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 BT47  نظري  2 مقدمة في علم النفس 

2 BP43  نظري  2 علم التشريح الوظيفي 

3 BC44  نظري  1 اللياقة البدنية 

4 BP45  ) نظري  2 علم وظائف األعضاء)أ 

5 BC54 عملي /نظري  1 )أ (   مدخل لكرة السلة 

6 BC55 عملي /نظري  1 )أ ( كرة اليد مدخل ل 

7 BC58  عملي /نظري  1 )أ ( مدخل الجمباز 

8 BC59   عملي /نظري  1 )أ (مدخل للرياضات المائية 

9 BP42  نظري  2 التربية الصحية 

10 BC60  عملي /نظري  1 األلعاب الصغيرة والمضرب 

  14 المجموع 

 

 

 الثالث الفصل الدراسي  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات المقرر  اسم رقم المقرر  ت

1 AL 002 نظري  2 )ب (  اللغة العربية 

2 202BT  ) عملي /نظري  1 التمرينات البدنية )ب 

3 204BT  نظري  2 علم النفس الرياضي 

4 303BT نظري  2 اإلحصاء في المجال الرياضي 

5 304BT  نظري  2 علم االجتماع الرياضي 

6 BC205  ) عملي /ي نظر 1 كرة القدم ) ب 

7 BC211  ) عملي /نظري  2 الميدان والمضمار ) ب 

8 BC212  ) عملي /نظري  1 الجمباز ) ب 

9 401BT  نظري  2 المناهج 

10 101 BT  ) نظري  2 طرق التدريس ) أ 

11 704BP   اختياري  2 رياضة ذوي االحتياجات الخاصة 

المقررات الدراسية الخاصة بقسم التربية البدنية 

 )التدريس( 
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  19 المجموع 

 

 الرابع الفصل الدراسي  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  قرر رقم الم ت

1 EL 011  ) نظري  2 اللغة إنكليزية  )ب 

2 302BT  ) عملي /نظري  2 التمرينات البدنية ) ج 

3 403BT  )عملي /نظري  2 التعبير الحركي )بنات فقط 

4 213BP  اختياري  2 علم وظائف األعضاء 

5 416BC  نظري  2 علم الحركة 

6 BC206  عملي /نظري  1 ) ب (  الكرة الطائرة 

7 307BC  ) عملي /نظري  2 الميدان والمضمار ) ج 

8 BC313  ) عملي /نظري  1 الجمباز ) ج 

9 BC209  ) عملي /نظري  2 الرياضات المائية ) ب 

10 BC210  ) عملي /نظري  2 الدفاع عن النفس ) ب 

11 201BT  عملي /نظري  2 ) ب (  طرق التدريس 

  بنات   20،  بنين18 المجموع 

 

 اخلامس فصل الدراسي  ال 

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 CS 020 نظري  2 )أ (   حاسب إلي 

2 402BT  ) عملي /نظري  1 التمرينات البدنية) د 

3 505BT  نظري  2 البرامج في التربية البدنية 

4 501BT  نظري  2 البحث العلمي 

5 BC207  ) عملي /نظري  1 كرة اليد) ب 

6 407BC  ) عملي /نظري  2 الميدان والمضمار) د 

7 BC413  ) عملي /نظري  1 الجمباز) د 

8 617BC نظري  2 التنظيم واإلدارة 

9 301BT  ) عملي /نظري  2 طرق تدريس ) ج 

10 503BT  ) عملي /نظري  3 التدريب الميداني) أ 

11 BT 504  نظري  2 التعلم الحركي 
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 دليل الطالب الجامعي 

  20 المجموع 
 

 

 السادس الدراسي  الفصل  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 BT49  نظري  1 التربية اإلسالمية 

2 502BT  عملي /نظري  1 (  ـ) ه التمرينات البدنية 

3 509BP   اختياري  2 القوام 

4 305BT  نظري  1 توجيه واإلرشاد النفسي 

5 601BT  نظري  2 االختبارات والمقاييس 

6 BC208 عملي /نظري  1 ) ب (  ة السلةكر 

7 507BC  ) عملي /نظري  2 الميدان والمضمار) هـ 

8 BC513  ) عملي /نظري  1 الجمباز )هـ 

9 306BC  ) عملي /نظري  2 الرياضات المائية) ج 

10 603BT  ) عملي /نظري  3 التدريب الميداني) ب 

11 703BC  اختياري  2 التدريب الرياضي 

  18 المجموع 

 

 

 

 السابع الفصل الدراسي  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 CS 021 نظري  2 )ب (  حاسب إلي 

2 331BP نظري  2 اإلصابات واإلسعافات األولية 

3 602BT  عملي /نظري  1 ) و (  التمرينات البدنية 

4 363BT  نظري  2 قاعة بحث 

5 701BT  نظري  2 الترويح 

6 BC607 عملي /نظري  2 يدان والمضمار) و ( الم 

7 BC613  ) عملي /نظري  1 الجمباز) و 

8 506BT  نظري  2 الوسائل التعليمية 

9 703BT  ) عملي /نظري  3 التدريب الميداني) ج 
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10 404BT  عملي /نظري  2 رياض األطفال 

  19 المجموع 

 

 

 الثامن الفصل الدراسي  

 

 

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 801BT  )عملي /نظري  3 التدريب الميداني)د 

2 BT704  نظري  2 مشروع التخرج 

  5 المجموع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل الدراسي  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 202BT  ) عملي /نظري  2 التمرينات البدنية )ب 

2 BC350  )نظري  2 التدريب الرياضي )أ 

3 303BT نظري  2 اإلحصاء في المجال الرياضي 

4 BC371  ) عملي /نظري  1 كرة القدم ) ب 

5 BC371  ) عملي /نظري  1 الكرة الطائرة ) ب 

6 BC378  عملي /نظري  2 ألعاب مضرب 

 المقررات الدراسية الخاصة بقسم التدريب 
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7 BC382  عملي /نظري  2 الميدان والمضمار 

8 BC212  ) عملي /نظري  1 الجمباز ) ب 

9 BT347  نظري  2 طرق تدريس 

  15 المجموع 

 

 الرابع الفصل الدراسي  

 

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 315BP  نظري  2 علم وظائف األعضاء الرياضي 

2 355BC  نظري  2 علم الحركة 

3 BT341  نظري  2 علم النفس الرياضي 

4 BC372  ) عملي /نظري  1 كرة السلة ) ب 

5 BC372  ) عملي /نظري  1 الكرة اليد ) ب 

6 383BC  ) عملي /نظري  2 الميدان والمضمار ) ج 

7 BC394  ) عملي /نظري  2 الرياضات المائية ) ب 

8 BC397  ) عملي /نظري  2 الدفاع عن النفس ) ب 

9 BC400  )عملي /نظري  2 التنظيم واإلدارة )أ 

  16 المجموع 

 

 

 اخلامس الفصل الدراسي  

 

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات سم المقرر ا رقم المقرر  ت

1 402BT عملي /نظري  1 ) ج (  التمرينات البدنية 

2 BP313  عملي /نظري  2 القوام والتمرينات العالجية 

3 BC351  )عملي /نظري  2 التدريب الرياضي )ب 

4 361BT  نظري  2 البحث العلمي 

5 BT 365  نظري  2 التعلم الحركي 

6 BT367  نظري  2 ضي علم االجتماع الريا 
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7 BC415  )عملي /نظري  2 التخصص )أ 

8 420BC  ) عملي /نظري  2 التدريب الميداني) أ 

  15 المجموع 

 

 السادس الفصل الدراسي  

 

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 305BC  )عملي /نظري  2 التغذية )أ 

2 336BC   عملي /نظري  2 الميكانيكا الحيوية 

3 342BT نظري  2 كولوجية التدريب والمنافسات )ج( سي 

4 BC354  نظري  2 االنتقاء في المجال الرياضي 

5 362BT  نظري  2 االختبارات والمقاييس 

6 BC401  )عملي /نظري  2 تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية)ب 

7 BC416  )عملي /نظري  2 التخصص )ب 

8 421BC  ) عملي /نظري  2 التدريب الميداني) ب 

9 BP238  نظري  2 بيولوجيا الرياضة 

 نظري  2 الترويح   10

  20 المجموع 

 

 

 السابع الفصل الدراسي  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 331BP نظري  2 اإلصابات واإلسعافات األولية 

2 BP106  عملي /نظري  2 المنشطات 

3 357BC نظري  2 في المجال الرياضي )ب(  التغذية 

4 363BT  نظري  2 قاعة بحث 

5 BC402  )عملي /نظري  2 تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية)ج 
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 دليل الطالب الجامعي 

6 BC337  عملي /نظري  2 التحليل الحركي 

7 BC417  )عملي /نظري  2 التخصص )ج 

8 BC422  ) عملي /نظري  2 التدريب الميداني) ج 

  16 المجموع 

 

 الثامن الفصل الدراسي  

 

 طبيعة المقرر  حداتعدد الو اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 801BC  )عملي /نظري  4 التدريب الميداني)د 

2 BC704  نظري  2 مشروع التخرج 

 عملي /نظري  2 تخصص )د(  3

  8 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل الدراسي  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 BP224  نظري  1 )ب(  علم وظائف األعضاء 

2 BP234 نظري  2 )أ(  طلحات طبية مص 

3 BP236  نظري  2 )أ(  أنشطة بدنية ُمعدلة 

إعادة التأهيل والعالج  بقسم المقررات الدراسية الخاصة 

 الطبيعي 
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 دليل الطالب الجامعي 

4 BP240  نظري  2 القوام 

5 241BP  نظري  2 مفاهيم اإلعاقة 

6 BP242  عملي /نظري  2 مقدمة في إعادة التأهيل 

7 BC195  عملي /نظري  2 علم الحركة 

8 BT107  عملي /نظري  1 )ب(  التمرينات العالجية 

9 BT127  ري نظ 2 اإلحصاء 

10 AL002  )نظري  2 اللغة العربية )ب 

  18 المجموع 

 

 الرابع الفصل الدراسي  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 BP225  نظري  2 )ج(  علم وظائف األعضاء 

2 BP227  عملي /نظري  1 )أ(  العالج اليدوي 

3 BP231  نظري  2 )أ( اإلصابات الرياضية 

4 BP238  نظري  2 الرياضة بيولوجيا 

5 BP243  نظري  2 علم األنسجة 

6 244 BP  عملي /نظري  2 االسعافات االولية 

7 BC193 نظري  2 العالجية ) ج(  التغذية 

8 EL011  )نظري  2 اللغة االنجليزية )ب 

9 BT110  نظري  2 علم النفس الرياضي 

10 BT 108  )نظري  1 التمرينات العالجية )ج 

  18 المجموع 

 اخلامس راسي  الفصل الد 

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 BP228  )عملي /نظري  1 العالج اليدوي )ب 

2 BP232  )عملي /نظري  2 اإلصابات الرياضية )ب 

3 BP235  )نظري  1 مصطلحات طبية )ب 

4 BP237  )نظري  2 أنشطة بدنية معدلة )ب 
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 دليل الطالب الجامعي 

5 BP248 .نظري  2 أمراض الجهاز الدوري التنفسي  ع  ت 

6 BP249  نظري  2 علم األمراض 

7 BP251 عملي /نظري  2 العظمي  أمراض الجهاز العضلي ت.ع 

8 BT112  نظري  2 التأهيل النفسي 

9 CS020  )نظري  2 حاسب آلي )أ 

10 BT 128  نظري  2 االختبارات والقياس 

  18 المجموع 

 السادس الفصل الدراسي  

 بيعة المقرر ط عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 BP228  عملي /نظري  1 العالج الكهربائي 

2 BP232 عملي /نظري  2 )ج(  تأهيل وعالج اإلصابات الرياضية 

3 BT123  نظري  2 األدوات المساعدة 

4 BP237 نظري  2 تأهيل وعالج الحاالت الطبية 

5 BP248 نظري  2 عالج وتأهيل أمراض األطفال 

6 BP249  نظري  2 علم األدوية 

7 BP251  نظري  2 طفيليات وجراثيم 

8 BT112  نظري  2 الميكانيكا الحيوية 

9 CS020  نظري  2 البحث العلمي 

10 BT 128  نظري  1 التربية االسالمية 

  18 المجموع 

 

 

 

 السابع الفصل الدراسي  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 BP230  عملي /نظري  1 العالج المائي 

2 BP239  نظري  2 التقليدية والجينية    المنشطات 
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 دليل الطالب الجامعي 

3 CSP021  ) عملي /نظري  2 الحاسب الي ) ب 

4 BP255  نظري  2 الكيمياء الحيوية 

5 BP256  عملي /نظري  2 تأهيل وعالج أمراض الجهاز العصبي 

6 BP257 نظري  2 أمراض وجراحة النساء والوالدة  ت.ع 

7 BP258  نظري  2 تأهيل وعالج أمراض المسنين 

8 BC199  نظري  2 إدارة مراكز التأهيل والعالج الطبيعي 

9 BT116  نظري  1 الترويح العالجي 

10 BT130  نظري  2 قاعة البحث 

  18 المجموع 

 

 الثامن الفصل الدراسي  

 طبيعة المقرر  عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر  ت

1 BP247  )عملي /نظري  3 التدريب الميداني )ج 

2 BP259 نظري  2 خرج مشروع الت 

  5 المجموع 
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