
 

 



 

   

  

  

  

  

  

  انظمة جمعیة كلیات ومعاھد وأقسام

  التربیة الریاضیة العربیة

  م٢٨/١٢/١٩٩٥یوم  توالتي اعتمد

  بالمؤتمر العام بكلیة التربیة الریاضیة للبنین

  بالھرم جامعة حلوان بالقاھرة
   



 

  

  

  

  

  الـنـظـام األسـاسـي 
   



 

  

  

  ـةـــة الـتحـضـیـریــداد اللـجنـاعـ

  وتوصیات المؤتمر الریاضي الثالث المنبثقة عن قرارات

  بالجامعة االردنیة –لكلیة التربیة الریاضیة 

  ٢٦/٤/١٩٩٥ – ٢٥في الفترة ما بین 

  

  القاھرة –عمید كلیة التربیة الریاضیة   كمال دوریش/ األستاذ الدكتور

  مقرر اللجنة –جامعة حلوان 

  بغداد –عمید كلیة التربیة الریاضیة   علي تركي/ األستاذ الدكتور

  عضو اللجنة –جامعة بغداد 

  عمان –عمید كلیة التربیة الریاضیة   ھاشم ابراھیم/ األستاذ الدكتور

  أمین اللجنة/ الجامعة األردنیة

  األستاذ بكلیة التربیة الریاضیة  ساري احمد حمدان/ األستاذ الدكتور

  أمین مساعد اللجنة –الجامعة االردنیة 

  القاھرة –األستاذ بكلیة التربیة الریاضیة   عالويمحمد حسن / االستاذ الدكتور

  مستشار اللجنة –جامعة حلوان 

  

  بكلیة التربیة ٢٣/٧/١٩٩٥ – ١٩وذلك في اجتماعھا في الفترة من 

  عمان   –الریاضیة بالجامعة األردنیة  



 

  النظام األساسي

  لجمعیة كلیات وأقسام ومعاھد التربیة الریاضیة العربیة

  

  الفصل االول

  اإلسم والمقر

یسمى ھذا النظام األساسي لجمعیة كلیات وأقسام ومعاھد التربیة الریاضیة ): ١(مادة 
  .األعضاء في اتحاد الجامعات العربیة

یكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في النظام األساسي المعاني ): ٢(مادة 
  . المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

 . جمیعة كلیات واقسام ومعاھد التربیة الریاضیة العربیة: الجمعیة  . أ
الجمعیة العمومیة لكلیات واقسام ومعاھد التربیة الریاضیة : الجمعیة العمومیة  . ب

 . ویرأسھا عمید الكلیة المضیفة

  . اللجنة التي تنتخبھا الجمیعة العمومیة ویرأسھا أحد أعضائھا: اللجنة التنفیذیة. ج

  . األمین العام لجمعیة كلیات وأقسام التربیة الریاضیة: لعاماألمین ا. د

كلیة أو قسم أو معھد التربیة الریاضیة في جامعة عربیة تمنح : العضو. ھـ
  . أو الدراسات العلیا، ومسدد الشتراكھ السنوي/ الشھادة الجامعیة األولى

  . االردن – كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة االردنیة، عمان: جامعة المقر. و

  

  

  

  

  



 

  الفصل الثاني

  األھـــــداف

إن الھدف األساس من الجمعیة ھو دعم الكلیات واألقسام والمعاھد في إعداد ): ٣(مادة 
اإلنسان القادر على خدمة امتھ العربیة وتحقیق تطلعاتھا بجمیع الوسائل 

  : المشروعة وعلى األخص من خالل ما یلي

 . التعاون على رفع مستوى التعلیم في مجال تخصص الجمعیة  . أ
 . تشجیع البحث العلمي والبحوث المشتركة وتبادل نتائجھا  . ب

  . عقد الندوات والمؤتمرات العلمیة المتخصصة. ج

  . العمل على اصدار الدوریات والنشرات العلمیة المتخصصة. د

طالب، وتبادل تنظیم زیارات اعضاء ھیئات التدریس والخبرات وال. ھـ
  . المطبوعات

العمل على تحفیز االبداع والزیادة في كلیات واقسام ومعاھد كلیة التربیة . و
  . الریاضیة

ربط موضوعات البحوث التطبیقیة بخطط وبرامج التنمیة االجتماعیة . ز
  . واالقتصادیة

 العمل على انتشار برامج الدراسات العلیا المشتركة بین الكلیات واالقسام. ح
  . والمعاھد االعضاء

العمل على أن تكون اللغة العربیة لغة التعلیم، والسعي إلى توحید . طـ
  . المصطلحات العلمیة

  . العمل على تطویر وتطبیق معاییر الجودة في التعلم والبرامج الدراسیة. ي

  . تشجیع إنشاء مراكز البحوث التخصصیة. ك

  . التنسیق بین جھود أعضاء الجمعیة في الھیئات والمؤتمرات الدولیة. ل

  توثیق التعاون مع الكلیات والمعاھد المتماثلة اإلسالمیة وغیرھا في العالم . م

  . العمل على انشاء شبكة ربط للمعلومات في مجال تخصص الجمعیة. ن



 

العمل على الموائمة بین مخرجات التعلیم واحتیاجات سوق العمل المحلي . س
  . والعربي والعالمي

  . تقدیم المشورة واالقتراحات في مجال االختصاص. ع

  

  الثالثالفصل 

  العضویــة 

عضویة الجمعیة مفتوحة لكافة الكلیات واألقسام والمعاھد في تخصص الجمعیة في ): ٤(مادة 
  . اتحاد الجامعات العربیة الجامعات أعضاء

  : ویجوز أن ینضم إلى الجمعیة*            

القسم الذي یدخل في تخصص الجمعیة إذا لم یكن في الجامعة عضو اتحاد . أ           
  الجامعات العربیة كلیة متخصصة في نشاط الجمعیة 

 بصفة عضو"الكلیة أو القسم أو المعھد الذي یدخل ضمن تخصص الجمعیة . ب
اذا كان تابعًا إلحدى المؤسسات الحكومیة في الدول العربیة على ان یزید " مآزر

دوالر على الرسم المعتمد وثالثة  ١٠٠رسم االشتراك السنوي الذي یدفعھ بمبلغ 
اضعاف الرسم المعتمد للمعاھد والمؤسسات العلمیة والثقافیة العاملة خارج 

  . نا العربیة واالسالمیةالوطن العربي والتي تعمل لتحقیق أھداف امت

  : یشترط لقبول كلیة أو قسم أو معھد عضوا بالجمعیة ما یلي): ٥(مادة 

ان یكون معترفًا بھا وبالدرجة الجامعیة التي تمنحھا من الجھة المسؤولة عن   . أ
 . التعلیم الجامعي والعالي في البلد الذي أنشئت فیھ

ة أو ما یعادلھا شرطًا أن یكون الحصول على شھادة إتمام الدراسة الثانوی  . ب
لاللتحاق بالبرامج التي تؤدي إلى الحصول على الدرجة الجامعیة األولى 

 ). اللیسانس أو البكالوریوس(

أن تكون مدة الدراسة لنیل درجاتھا الجامعیة في حدود المعدالت الجامعیة في . ج
  . العالم العربي

لاللتحاق ببرامج  أن یكون الحصول على الدرجة الجامعیة األولى شرطًا. د
  .الدراسات العلیا فیھا



 

  . أن تكون عربیة في إدارتھا وغالبیة مصادر تمویلھا. ھـ

  . تسدید االشتراكات السنویة التي یقررھا  مجلس الجمعیة. و

  

  

  الرابعالفصل 

  إدارة الجمعیة العلمیة 

  : تدیر الجمعیة العلمیة الھیئات اآلتیة): ٦(مادة 

 ). الھیئة العامة(مجلس الجمعیة العمومیة  -
 ). االمانة العامة) (الھیئة االداریة(امانة الجمعیة العلمیة  -

مجلس الجمعیة العلمیة ھو السلطة العلیا للجمعیة، ویشكل من عمداء الكلیات ): ٧(مادة 
واألقسام والمعاھد األعضاء أو من ینیبونھم عنھم في الحضور، ویكون لكل 

  . عضو عامل في الجمعیة العلمیة صوت واحد

  : یمارس مجلس الجمعیة العلمیة االختصاصات واإلجراءات التالیة): ٨(مادة 

 . ضع السیاسة العامة للجمعیة كل عامو  . أ
 . تحدید قیمة االشتراك السنوي ألعضاء الجمعیة العلمیة  . ب

  . الموافقة على خطة نشاط الجمعیة العلمیة كل عام. ج

إقرار الموازنة السنویة للجمعیة العلمیة والمصادقة على الحساب الختامي . د
  . السنوي

  . اختیار مدقق لحسابات الجمعیة العلمیة. ھـ

  . وضع القواعد المالیة واإلداریة الالزمة لحسن سیر العمل في الجمعیة العلمیة. و

  . قبول التبرعات والھبات والمنح بما ال یتعارض مع أھداف الجمعیة. ز

  . اصدار الدوریات والنشرات واألدلة المتصلة بنشاط الجمعیة العلمیة. ح

  . عتماد التقریر السنوي عن نشاط الجمعیة العلمیةا. طـ



 

تعدیل النظام االساسي للجمعیة بقرار یصدر بأغلبیة ثالثة أرباع أعضاء . ي
الجمعیة العلمیة بشرط أن یكون اقتراح التعدیل مدرجًا ضمن بنود جدول 

  . أعمال اجتماع مجلس الجمعیة العلمیة الذي یقر التعدیل

العلمیة اختیار لجنة تنفیذیة للمجلس من عدد مناسب  ویجوز لمجلس الجمعیة. ك
من األعضاء تختص بمتابعة تنفیذ قرارات مجلس الجمعیة مع أمین الجمعیة 

  . العلمیة، وبدراسة الموضوعات التي یحیلھا إلیھا مجلس الجمعیة العلمیة

في رحاب  یعقد مجلس الجمعیة العمومیة اجتماعًا عادیًا مرة على األقل كل عام): ٩(مادة 
وتكون رئاسة االجتماع . احدى الكلیات واالقسام والمعاھد أعضاء الجمعیة العلمیة

لعمید الكلیة أو القسم أو المستضیف لالجتماع، ویكون االجتماع العادي صحیحًا 
بحضور األغلبیة المطلقة ألعضاء الجمعیة العلمیة، ویجوز لكل كلیة أو قسم أو 

أن ینیب عنھا في الحضور والتصویت كلیة أو  معھد عضو في الجمعیة العلمیة
  . معھدًا آخر عضوًا في الجمعیة العلمیة

في حالة وجود لجنة تنفیذیة لمجلس الجمعیة العلمیة، تعقد اجتماعًا مرة على ): ١٠(مادة 
األقل كل ستة أشھر في رحاب إحدى الكلیات أو االقسام أو المعاھد أعضاء اللجنة 

یة العلمیة، ویكون ممثل الكلیة أو القسم أو المعھد عضو التنفیذیة لمجلس الجمع
  . اللجنة التنفیذیة التي تستضیف االجتماع رئیسًا لالجتماع

تصدر القرار في االجتماعات العادیة الصحیحة التي لیس من بین بنود جدول ): ١١(مادة 
أعمال تعدیل النظام األساسي للجمعیة العلیا باألغلبیة المطلقة لألعضاء 

  . الحاضرین

إذا لم یتقدم أحد أعضاء الجمعیة العلمیة بطلب استضافة اجتماع مجلس الجمعیة ): ١٢(مادة 
العلمیة أو اجتماع اللجنة التنفیذیة لمجلس الجمعیة العلمیة یعقد االجتماع بالكلیة 

  . التي فیھا مقر الجمعیة العلمیة

تضیفة لمقر الجمعیة العلمیة امینًا یكون عمید الكلیة أو القسم أو المعھد المس): ١٣(مادة 
  . للجمعیة

  : یختص أمین الجمعیة بالمسائل التالیة): ١٤(مادة 

االتفاق مع االستاذ الدكتور رئیس الجامعة التي تستضیف مقر الجمعیة العلمیة   . أ
 . واالشراف على اتمام التنفیذ



 

على  االتفاق مع االستاذ الدكتور رئیس الجامعة التي تستضیف مقر الجمعیة  . ب
تزوید مقر الجمعیة العلمیة بالعدد الالزم من العاملین الالزمین من بینھم 

 . مسؤول مالي، واالشراف على اتمام التنفیذ

  . األشراف على ادارة مقر الجمعیة. ج

اإلشراف على تنفیذ خطة نشاط الجمعیة بمعاونة العاملین معھ في المقر، وتحت . د
  . رئاستھ

تور رئیس الجامعة التي تستضیف مقر الجمعیة العلمیة إحاطة األستاذ الدك. ھـ
ونوابھ وأمین الجامعة أوًال بأول بمدى تقدم سیر العمل في تحقیق خطة نشاط 

  . الجمعیة العلمیة والمعوقات التي قد یواجھھا في تسییر النشاط

توجیھ الدعوة النعقاد اجتماعات مجلس الجمعیة العلمیة واجتماعات اللجنة . و
ذیة لمجلس الجمعیة العلمیة مشفوعة بجدول األعمال ومواعید االنعقاد بعد التنفی

االتفاق مع عمید الكلیة أو القسم أو المعھد عضو الجمعیة العلمیة التي 
  . ستستضیف االجتماع

رفع التقریر السنوي عن نشاط الجمعیة العلمیة إلى األستاذ الدكتور رئیس . ز
ة العلمیة مشفوعًا بالموازنة السنویة الجامعة التي ستستضیف مقر الجمعی

  . والحساب الختامي للجمعیة

یرسل األستذ الدكتور رئیس الجامعة التي تستضیف مقر الجمعیة العلمیة إلى ): ١٥(مادة 
األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة تقریرًا سنویًا من نشاط الجمعیة العلمیة 

سنوي للجمعیة العلمیة وبصور من مشفوعًا بالموازنة السنویة والحساب ال
  . الدوریات والنشرات التي أصدرتھا

تعرض األمانة العامة التحاد الجامعات العربیة التقریر على مجلس اتحاد ): ١٦(مادة 
  . الجامعات العربیة للتوجیھ في شأنھ بما یراه

  

  الخامسالفصل 

  موارد وأموال الجمعیة العلمیة 

  : تتكون موارد الجمعیة من): ١٧(مادة 



 

اإلشتراكات السنویة التي یسددھا أعضاء الجمعیة العلمیة كما یقررھا مجلس   . أ
 . الجمعیة

 . الدعم الذي تقدمھ الجامعة المستضیفة لمقر الجمعیة  . ب

  . عائد نشاط الجمعیة العلمیة. ج

المنح والھبات والتبرعات التي یقبلھا مجلس الجمعیة بما ال یتعارض مع . د
  . اھدافھا

  . عائد استثمار اموال الجمعیة العلمیة. ھـ

  . الدعم الذي یقرره مجلس اتحاد الجامعات العربیة في ضوء نشاطھ الجمعیة. و

  . أیة موارد أخرى ال تتعارض مصادرھا مع أھداف الجمعیة. ز

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  

 

 

 

  الـنـظـام الـداخـلـي  



 

 النظـام الداخـلـي

  لجمعیة كلیات ومعاھد وأقسام التربیة الریاضیة العربیة

  مجلس الجمعیة  : أوًال

  

  ): ١(المادة 

یتألف مجلس الجمعیة من ممثلي أعضاء الجمعیة، یمثل كل عضو من أعضاء الجمعیة عمید أو 
  . مدیر أو رئیس أو من ینوب عنھ من أعضاء ھیئة التدریس ویكون لكل عضو صوت واحد

  ): ٢(المادة 

  . ینعقد المجلس كل عام في المكان والزمان اللذین یحددھما في اجتماعھ السابق

  ): ٣(المادة 

عى أعضاء الجمعیة كما تدعى المنظمات والھیئات ذات العالقة والتي یحددثھا المجلس وإلیفاد ید
  . مراقبین عنھا لحضور اجتماعات المجلس

  ): ٤(المادة 

تكون اجتماعات المجلس قانونیة بحضور األغلبیة المطلقة لألعضاء وال تعد في النصاب 
  . األعضاء التي لم تسدد اشتراكھا لتلك الفترة

  ): ١٥(المادة 

تعد األمانة العامة مشروع جدول أعمال المجلس وتبلغھ لألعضاء مع الدعوة لالجتماع قبل 
) ١٥(الموعد بشھرین على األقل ولكل عضو أن یقترح قبل انعقاد المجلس بمدة ال تقل عن 

مع  مشروع جدول األعمالخمسة عشر یومًا إدراج موضوعات جدیدة وتقوم األمانة العام بتنظیم 
  . التقاریر والوثائق الخاصة بھ ویبلغ األعضاء قبل انعقاد المجلس مباشرة

  ): ٦(المادة 

  : یشمل جدول األعمال ما یأتي

  . المصادقة على محضر االجتماع األخیر - أ



 

  . تقریر األمین العام عن اعمال األمانة العامة منذ دورة المجلس األخیرة - ب

  . تقریر المتابعة عن تنفیذ قرارات المجلس في دورتھ األخیرة - ج

  . الموازنة العامة والحسابات الختامیة والموضوعات المتعلقة بھا - د

  . الموضوعات التي یقرر المجلس إدراجھا -ھـ

  . الموضوعات التي یقترحھا أي عضو -و

  . الموضوعات التي یقترحھا األمین العام - ز

تي تطلب المشورة فیھا إحدى الھیئات أو المنظمات المرتبطة بمجاالت نشاط الموضوعات ال - ح
  . الجمعیة

  ): ٧(المادة 

یقدم رئیس المجلس مشروع جدول األعمال إلى المجلس إلقراره أو تعدیلھ بعد افتتاح  ٧ – ١
  .الدورة مباشرة

یصادق المجلس في بدایة كل اجتماع على مشروع جدول أعمالھ ولھ أن یعدلھ أو أن  ٧ – ٢
  .  یضیف إلیھ مواد جدیدة

  ): ٨(المادة 

  . من النظام األساسي للجمعیة) ١٠(یختار المجلس رئیسًا لھ وفق أحكام المادة 

  ): ٩(المادة 

  : تكون لرئیس المجلس الصالحیات التالیة

ت واختتامھا ورفعھا وإدارة أعمال المجلس ومناقشاتھ ومراعاة النظام اعالن افتتاح الجلسا
وتطبیق احكامھ وإعالن اغالق باب المناقشة، وطرح االقتراح ألخذ الرأي فیھ، وإعطاء حق 

وحق . الكالم، وعرض الموضوعات للتصویت والحكم في نقط النظام وإعالن القرارات
مرجح عند تساوي األصوات وممارسة جمیع  المشاركة في المناقشات وحق التصویت بصوت

  . المھام التي یسندھا المجلس إلیھ

  ): ١٠(المادة 

یدعو الرئیس المتكلمین وفق ترتیب طلبھم للكالم، ویجوز أن تعطى األسبقیة في الكالم   ١ – ١٠
  . لمقرر لجنة فرعیة ما لتقدیم تقریر اللجنة أو الدفاع عنھا



 

  . للرئیس أن یحدد المدة التي یسمح بھا لكل متكلم  ٢ – ١٠

للرئیس خالل المناقشة أن یعلن قائمة المتكلمین وأن یعلن بموافقتھ المجلس اختتام القائمة،  ٣ – ١٠
  . ولھ أن یعطي حق الرد ألحد األعضاء بعد اختتام القائمة إذا تطلب األمر ذلك

للرئیس أن یوقف المناقشة في أي موضوع أو مشروع قرار إذا طلب ذلك عضو وأیده  ٤ – ١٠
  . عضو آخر

للعضو أن یقترح قفل باب المناقشة، ویكون لالقتراح األولویة، فإذا قدمت طلبات للكالم  ٥ – ١٠
فیھ فال یسمح إال الثنین، أحدھما للدفاع عنھ واآلخر لمعراضتھ، وبعدئذ یعرض الرئیس 

  . اح القفل للتصویت، فإذا وافق علیھ المجلس یعلن الرئیس غلق باب المناقشةاقتر

  ): ١١(المادة 

  . ال یعرض اقتراح للتصویت ما لم یكن قد ثني علیھ

  ): ١٢(المادة 

ال یجوز النظر في اقتراح أقر أو رفض في نفس دورة المجلس ما لم یقرر المجلس غیر ذلك 
إعادة النظر لمتكلمین اثنین  ویعطي اإلذن بالكالم في موضوعبأغلبیة ثلثي األعضاء الحاضرین 

  . وبعد ذلك یعرض الرأي فورًا للتصویت في دوره المجلس نفسھا

  ): ١٣(المادة 

یتخذ المجلس قراراتھ باألغلبیة المطلقة لألعضاء الحاضرین المقترعین عدا ما ورد في المادة 
  . من النظام االساسي) ١٨(

  ): ١٤(المادة 

) بالمراسلة(لرئیس المجلس أو لألمین العام أن یطلب من األعضاء الموافقة على قرار بالتمریر 
ة استثنائیة حینما ال یكون المجلس وإذا كانت موافقة المجلس مطلوبة إلجراءات عاجلة بصر

  . منعقدًا، وتنفیذ القرارات المقترحة إذا وافق علیھا بالتمریر ثلثي أعضاء المجلس

  ): ١٥(المادة 

توزع مشروعات المحاضر على األعضاء لمراجتھا قبل االجتماع التالي للمجلس بوقت كاف، 
  . ویصادق المجلس عند بدایة كل اجتماع على محضر االجتماع األخیر

  ): ١٦(المادة 



 

یصادق المجلس في نھایة كل اجتماع على مجموعة القرارات التي تتخذ اثناءه وتوزع ھذه 
  . اء والمراقبین خالل مدة ال تزید عن شھر من تاریخ انتھاء االجتماعالقرارات على األعض

   



 

  األمانة العامة  : ثانیًا

  ): ١٧(المادة 

تتكون األمانة العامة من أمین عام ویمثلھ عمید أقدم كلیة تربیة ریاضیة في دولة المقر  ١ – ١٧
ال تقل رتبتھ العلمیة عن استاذ مشارك  مساعد یختاره األمین العام على أنوأمین عام 

  ). استاذ مساعد(

  ): ١٨(المادة 

تشرف األمانة العامة للجمعیة على أعمال أمانة سر المجلس وتدوین القرارات والمحاضر 
وتوزیعھا وتوزیع الوثائق والتقاریر على األعضاء، كما تكون مسؤولة عن االحتفاظ بوثائق 

  . المجلس وسجالتھ

  : )١٩(المادة 

  :انة العامة على أن یتولى األمور التالیةماألمین العام ھو المسؤول عن أعمال األ

اإلشراف على حسن سیر أعمال األمانة العامة وتوزیع العمل بین الموظفین ومتابعة  ١ – ١٩
  . أعمالھم والبت في شؤونھم

االشراف على تنفیذ اللوائح التي تصدر بشأن ادارة أعمال الجمعیة وإصدار كل ما یلزم  ٢ – ١٩
  . من قرارات وتعلیمات لضمان سیر األعمال بكفایة

  ): ٢٠(المادة 

یعاون األمین العام المساعد األمین العام في الشؤون المتعلقة بالجمعیة، ولألمین العام  ١ – ٢٠
  . ي بعض األعمال الخاصة بإدارة األمانة العامةیفوض األمین المساعد ف نأ

  . في القیام بمھامھ أثناء غیابھ المساعدیفوض األمین العام األمین  ٢ – ٢٠

  . في حالة عدم استطاعتھ القیام بالتفویض یحل محلھ األمین العام المساعد ٣ – ٢٠

  ): ٢١(المادة 

تعدیل ھذا النظام أو وقف العمل بھ یكون بقرار من مجلس الجمعیة بناء على اقتراح من األمانة 
العامة أو أحد األعضاء، ویصدر التعدیل أو الوقف بأغلبیة ثلثي األعضاء الحاضرین وبشرط 

  . أن یسبق ذلك تضمین جدول األعمال اقتراح التعدیل أو الوقف

   



 

  
  
  
  
  

  الـمـالـــيالـنـظـام 
 
 
  



 

  النظـام المالي 

  لجمعیة كلیات ومعاھد وأقسام التربیة الریاضیة العربیة

  

  ): ١(المادة 

تعد األمانة العامة للجمعیة مشروع الموازنة التقدیریة عن سنتین متتالیتین مستقلین تتضمن 
  .تقدیرات الوارد حسب مصادرھا وتقدیر النفقات حسب أوجھ االستخدام

  ):٢(المادة 

  ). كانون اول(دیسمبر  ٢١وتنتھي في ) كانون الثاني(تبدأ السنة المالیة للجمعیة من أول ینایر 

  ): ٣(المادة 

 وإلىتقسم الموازنة إلى أبواب وبنود یقرھا مجلس االتحاد، وتكون صالحیة المناقلة من 
  . الموازنة لمجلس الجمعیة ویجوز للمجلس تفویض األمانة العامة في إجراء المناقلة

  ): ٤(المادة 

  : تقسم الموارد على أساس المصادر الوارده في النظام األساسي للجمعیة إلى

  . االشتراكات ورسوم االنتساب ١ – ٤

  . اإلعانات والھبات ٢ – ٤

  . إیرادات المبیعات ٣ – ٤

  . رد األخرىالموا ٤ – ٤

  ): ٥(المادة 

  : تقیم أوجھ االنفاق إلى ثالثة بنود

  . األجور والرواتب والمكافآت ١ – ٥

  . المصروفات العامة والمشتریات السلعیة والنفقات األخرى ٢ – ٥

  . المشروعات االستثماریة ٣ – ٥



 

  

  ): ٦(المادة 

  : یكون التصرف في االعتمادات المالیة بعد إقرار الموازنة من المجلس طبقًا للقواعد التالیة

  . یكون الصرف في حدود االعتمادات المقررة بالموازنة ١ – ٦

  . ال یجوز االرتباط بأي مصروف غیر وارد بالموازنة إال بموافقة الرئیس واألمین العام ٢ – ٦

  ): ٧(المادة 

ال یجوز إبرام أي عقد من شأنھ أن یرتب التزامًا على السنوات المالیة المقبلة ومع ذلك یجوز 
إبرام عقود تتعلق بالنفقات االستثماریة لمدة تتجاوز السنتین المالیتین بشرط أن ال یترتب علیھا 

التعاقد ثالث زیادة في اعتمادات البنود الخاصة بالسنوات المالیة التالیة على أن ال تتجاوز مدة 
  . سنوات إال بقرار من مجلس الجمعیة

  ): ٨(المادة 

االعتماد االصلي للبند المنقول لھ تجاوز ییجوز لألمین العام النقل بین بنود الباب الواحد بما ال 
  . والمرصود لھ بالموازنة

  ): ٩(المادة 

ار من األمین العام للعمل إقرار الموازنة قبل بدء السنة المالیة الجدیدة یصدر قرفي حالة تأخیر 
  : بمقتضى موازنة السنة السابقة وفقًا لالصول اآلتیة

یستمر صرف اعتمادات الباب األول الخاص باألجور والرواتب على اختالف أنواعھا  ١ – ٩
  . وفقًا لألصول المقررة شھریًا، وال یجوز التعدیل فیھا دون وجود قرار خاص بھ

یستمر الصرف على اعتمادات بنود الباب الثاني في حدود اعتمادات السنة السابقة  ٢ – ٩
  . وبنسبة ما كان تم صرفھ منھا شھریًا

األعمال الجدیدة المقترحة ألول مرة، ال یجوز االنفاق علیھا أو االرتباط بھا إال بعد  ٣ – ٩
  . اعتماد الموازنة الجدیدة

  . أو خفضھا، تعتبر كأنھ قد تم حذفھا أو خفضھا االعتمادات المقترح حذفھا ٤ – ٩

  ):١٠(المادة 



 

یبطل العمل باالعتمادات المدرجة في موازنة الجمعیة التي لم تصرف إلى آخر السنة المالیة، 
أما المبالغ التي ارتبطت األمانة العامة فعًال ولم یتسنى صرفھا بسبب عدم تقدیم المطالبات 
الخاصة بھا أو لعدم استیفاء الشروط المقررة لصرفھا، فیجوز تعلیقھا أمانات على أساس أنھا 

  . مستحقة الصرف وتتعلق بالسنة المالیة ذاتھا

  ): ١١(المادة 

تودع أموال الجمعیة باسمھا المصارف المرخص لھا في دولة المقر، ویجوز إیداعھا في 
  . مصارف عربیة خارج دولة المقر بقرار من المجلس

  ): ١٢(المادة 

األمریكي، ویتم الصرف والتحصیل  تكون العملة المعمول بھا في حسابات الجمعیة بالدوالر
واإلیداع بھذه العملة، وفي حالة الصرف بعملة اخرى فتتم المحاسبة بالدوالر، فإذا نتج عن ذلك 
فرق بالتحویل، ففي حالة النقص تتحمل الجمعیة فرق العملة، وفي حالة الزیادة تضاف إلى 

  . موارد الجمعیة

  ): ١٣(المادة 

وجب شیكات أو خطابات موقعة من األمین العام واألمین یكون الصرف على المصاریف بم
  . العام المساعد

  ): ١٤(المادة 

تحدد سلفة نقدیة مستدیمة لألمانة العامة بما یعادل خمسمائة دوالر یصرف منھا على النثریات 
والمصروفات العاجلة والتي ال تتجاوز ما یعادل مائة دوالر في المرة الواحدة، وال یجوز أن 
یصرف من ھذه السلفة أي مبلغ على حساب األجور والرواتب، ویعھد بالسلفة المستدیمة إلى 

على أن یتم الصرف منھا ) سلفة مستدیمة(مختص بالشؤون المالیة وتقید المبالغ علیھ  موظف
  . وفقًا للتعلیمات المالیة التي یصدرھا األمین العام

  ): ١٥(المادة 

یجوز لألمین العام أو من ینیبھ اإلذن بصرف مبلغ كسلفة مؤقتة لمقابلة النفقات الدوریة الخاصة 
صاریف السفریة لمندوبي الجمعیة في حدود استحقاقاتھم التقدیریة، بأعمال األمانة وكذلك الم

  . على أن یستوي في مدة اقصاھا ثالثة أشھر

  ): ١٦(المادة 



 

یتم القید والتحلیل والتلخیص وعرض النتائج المالیة طبقًا لنظام یصدر بھ قرار من األمین العام 
ر والنماذج المستعملة في النظام أو للجمعیة، وال یجوز إحداث أي تغییر أو تعدیل في الدفات

استعمالھا في غیر الغرض المقرر استعمالھا لھ قبل الحصول على موافقة األمین العام أو من 
  . یفوضھ

  

  

  

  ): ١٧(المادة 

یتم إعداد الحساب الختامي للجمعیة في مدة ال تتجاوز ثالثة أشھر من انتھاء السنة المالیة تمھیدًا 
للعرض على مجلس الجمعیة، ویعین مجلس الجمعیة بناًء على توصیة األمانة العامة محاسبًا 
 قانونیًا لمراجعة حسابات الجمعیة وتقدیم تقریر عنھا قبل عرض الحساب الختامي على مجلس

  . الجمعیة، ویحدد مجلس الجمعیة أتعاب المحاسب

  ): ١٨(المادة 

یكون شراء المھمات بوجھ عام بقصد توفیر احتیاجات الجمعیة في حدود االعتمادات التي 
تخصص لھذا الغرض، على أن تفضل المنتجات العربیة على غیرھا إذا تساوت معھا في 

  .الجودة

   ):١٩(المادة 

  : تشمل عھدة الجمعیة االصناف التالیة

  . وھي التي تزید مدة االنتفاع بھا على سنة مالیة: األصناف المستدیمة ١ – ١٩

  . وھي التي تستھلك باالستعمال خالل سنة مالیة: األصناف المستھلكة ٢ – ١٩

وفي حالة وجود أصناف سواء كانت مستھلكة أو غیر مستھلكة استغنت عنھا الجمعیة، فلألمین 
  . العام اإلذن ببیعھا من خالل لجنة یشكلھا لھذا الغرض وإدخال ثمنھا ضمن ایرادات الجمعیة

  ): ٢٠(المادة 

طبقًا تحدد االحتیاجات من االصناف الالزمة ومراكز المخزون منھا بمعرفة األمین العام 
لالستھالك الفعلي واالحتیاجات المتوقعة في حدود السیاسة الخاصة بالشراء والتخزین 

   .والتمویل



 

  ):٢١(المادة 

یكون شراء األصناف عن طریق المناقصة العامة، كما یجوز الشراء بالممارسة إذا لم تتجاوز 
القیمة ألف دوالر، كما أنھ یجوز الشراء بالطریق المباشر فیما ال یتجاوز خمسمائة دوالر، 
ویكون البت في الشراء من سلطة األمین العام أو من یفوضھ، وفي حالتي المناقصة 

یة من لجنة تشكل بقرار من األمین العام أو من یفوضھ لھذا الغرض، وفي والممارسة، بتوص
  . من قیمة العرض% ٥ھاتین الحالتین یقدم صاحب العرض ضمانًا نقدیًا أو مصرفیًا في حدود 

  

  

  ):٢٢(المادة 

العام القواعد اإلداریة والمالیة والقواعد التفصیلیة التي تكفل تحقیق أحسن یضع األمین 
اقتصادیات الشراء والتخزین والصرف والتسویق والتأمین والبیع، وینظم عملیات الجرد 
الدوري والسنوي بما یكفل الرقابة على المخزون ویقدم بنتائج ذلك تقریرًا یرفقھ بالحسابات 

  . الختامیة للجمعیة

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجــامعــة األردنـیــة
  كلیة التربیة الریاضیة

  
  المملكة االردنیة الھاشمیة

  

  

  

   



 

  الجامعة االردنیة
  كلیة التربیة الریاضیة

  نشأة الكلیة 
أنشئت كلیة التربیة الریاضیة بالجامعة األردنیة بإرادة ملكیة سامیة في الیوم السابع من شھر        

بإعداد قلیلة حیث استقبلت في العام  ١/١٠/١٩٧٩التدریس فیھا بتاریخ  ، وقد بدأ١٩٧٩آذار لعام 
طالبًا وطالبة، كما بدأت الكلیة بعدد قلیل من أعضاء ھیئة التدریس ) ٦٢( ١٩٧٩/١٩٨٠الجامعي 

عضو ھیئة تدریس إضافًة إلى كادر إداري وفني ) ٣٦(والموظفین ، إلى أن أصبح العدد اآلن 
وموظفة، وتوّسعت الكلیة في طلبتھا حتى بلغ بمجموعة الحالي موظف ) ٣٠(وصل اآلن إلى 

 ١٩٨٧طالب وطالبة على مستوى البكالوریوس وبرنامج الماجستیر الذي افتتح عام ) ٦٥٠(
من أجل توفیر فرص التأھیل العلمي والتجاوب مع احتیاجات  ٢٠٠٤وبرنامج الدكتوراه عام 

  .المجتمع

  

  العمداء السابقون 

 ٣١/٣/١٩٨٤الى  ٢٧/٢/١٩٨٤ومن  ٧/٢/١٩٨١الى  ٤/٣/١٩٧٩ محمد أحمـــد حمــــدان.د.أ - 

 ٣/١٩٨٤/ ٣١الى  ٧/٢/١٩٨٤ومن  ٧/١٢/١٩٨١الى  ٢٨/٢/١٩٧٩ محمــــد خیـــر مامسر. د.أ - 

 ١٤/٨/١٩٨٩الى  ١/٤/١٩٨٤ عبــد اللـــھ عویـــــدات. د.أ - 

 ٢٠/٨/١٩٩١الى  ١٨/٨/١٩٩٠ ابراھیـــــــم عــــــــادل. د.أ - 

 ٢٠/٨١٩٩٩الى  ٢١/٨/١٩٩١ ھاشــــــم ابراھیـــــــــم.د.أ - 

 ٢٢/٩/٢٠٠٢الى  ٢٣/٨/١٩٩٩ ســـــــــاري حمــــــدان.د.أ - 

 ٢/٩/٢٠٠٦الى  ٢٢/٩/٢٠٠٢ كمـــــــال الربضـــــــي. د.أ - 

 ٣١/٨/٢٠١٠الى  ٢/٩/٢٠٠٦ سھـــــى ادیـب عیسى.دة.أ - 



 

 ٢٠١٢/  ٩/  ٢ -  ٢٨/١٠/٢٠١٠ عربي حمودة المغربي. د.أ - 
  

  : اقسام الكلیة
  قسم االشراف والتدریس  - 

  قسم االدارة والتدریب  - 

  قسم الصحة والترویح  - 

  

  البرامج االكادیمیة 
  بكالوریوس في التربیة الریاضیة  - 

  ماجستیر في التربیة الریاضیة  - 

  دكتوراه في التربیة الریاضیة  - 

  

  اعضاء ھیئة التدریس 

  قسم االدارة والتدریب -

  االسم  الرتبة  التخصص   االیمیل 
الربضي  جمیل كمال. د.أ أستاذ      
د ھاشـــم محمــد ابراھیـــم.أ أستاذ  فلسفة التربیة الریاضیة    

arabimograbi@yahoo.com عربي حمودة  ٠د٠أ أستاذ  فلسفة التربیة الراضیة
بيالمغر  

w.rahahleh@ju.edu.jo 
  

فلسفة التربیة الریاضیة 
اصول تدریس وتدریب 

  التربیة الریاضیة 

 أستاذ
ولید احمد الرحاحلة .د.أ  

sariahamdan@hotmail.com    د ساري حمدان.ا أستاذ  
Abdelsalam702000@yahoo.com  طرق واسالیب تدریس

  التربیة الریاضیة 
عبدالسالم جابر حسین. د.أ أستاذ   

الدكتور محمد خالد باكیر  أستاذ مساعد  التدریب الریاضي  
 بشوخج



 

alaskerw@yahoo.com  المدرس ولید تحسین باك  مدرس  تدریب ریاضي
 األسكر

theyabshatarat@yahoo.com   المدرس ذیاب عبدالمجید  مدرس  تدریب ریاضي
 الشطرات

  

  

  قسم االشراف والتدریس  - 

  االسم  الرتبة  التخصص   االیمیل 
dr_snaf@yahoo.com   الفلسفة في التربیة

  ادارة ریاضیة /الریاضیة
سھى أدیب عیسى . دة .أ أستاذ

 الحاج داوود نفش
د حازم نوري فضیل .أ أستاذ  علم االجتماع الریاضي   

 النھار
Mismar55@yahoo.com  بسام عبد اهللا أحمد . د.أ أستاذ  فلسفة التربیة الریاضیة

 مسمار
Baniataa@yahoo.com  تعلم ال/ التربیة الریاضیة

  الحركي
ـفى بـني طأحمد مص. د.أ أستاذ

 عــطا
Sa195588@yahoo.com   المناھج وطرق التدریس

  في التربیة الریاضیة
 صادق خالد الحایك. د.أ أستاذ

r_halaweh@yahoo.com   التربیة الریاضیةفلسفة /
 - التدریب الریاضي 

  العاب القوى

 رامي صالح محمد حالوه .د أستاذ مشارك

taiysir@hotmail.com تیسیر حسن محمد منسي. د أستاذ مساعد  التدریب الریاضي 
aida.al-awamleh@uni-kosntanz.de    د عائدة أحمد العواملة ستاذ مساعدأ  التعلم الحركي 

fadiaay@yahoo.com   التعلم الحركي– 
  وكرة الطائرة السباحة

 د ختام آي أستاذ مساعد

mabutaieb@yahoo.com   الفلسفة في التربیة
  الریاضیة 

 د محمد ابو الطیب أستاذ مساعد

W.Hammouri@ju.edu.jo   ولید یوسف الصالح  . م مدرس  تدریب ریاضي
 الحموري

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  قسم الصحة والترویح  -

  االسم  الرتبة  التخصص   االیمیل 
samiraorabi@yahoo.com   الفلسفة في التربیة

  الریاضیة 
 د سمیرة عرابي.أ أستاذ

hakilani@yahoo.com 
  

االستاذ الدكتور ھاشم  أستاذ  علم المیكانیكا والحركة
 الكیالني

atiyat63@ hotmail. Com  فلسفة في التربیة
التحلیل / الریاضیة

  الحركي

الدكتور خالد محمد عبد  مشارك أستاذ
 الرحیم عطیات

alsoud@ yahoo.com  hs_   فسیولوجیا التدریب
  الریاضي 

الدكتور حسن عصري  مشارك أستاذ
 السعود

الطب الریاضي   
  والریاضة العالجیة 

 الدكتـور ماجـد فایـز مجلـي مشارك أستاذ

د مـحـمــــد عـــادل  أستاذ مشارك فسیولوجیا الریاضة  
 الـھـنـــداوي

Moen_taha@yahoo.com  التعلم الحركي والعاب
  المضرب 

الدكـــتور معــین محــمـد  مشاركأستاذ 
 طـھ الخـلف

Dr.nihad_albatikhi@yahoo.com  نھاد منیر عثمان . د مشاركأستاذ   التربیة الریاضیة
 البطیخي

harran81@yahoo.com          د حران الرحامنة أستاذ مساعد  الریاضة علوم الصحة 
ziad669@yahoo.com   الدكتور زیاد محمد حسین  أستاذ مساعد  تأھیل ریاضي

 ارمیلي
habarakat @ yahoo. Com.   المدرس حسام بركات مدرس  تدریب ریاضي 

  

  

  



 

  

  

 

   



 

  

  
  

  جــامعـة الیرمــوك 
  كلیة التربیة الریاضیة

  
  المملكة االردنیة الھاشمیة

  



 

 

  جامعة الیرموك
  كلیة التربیة الریاضیة 

 
  

  نشأة الكلیة 
اإلنسانیة حیث كانت تتبع لكلیة اآلداب والعلوم  ١٩٨١أنشئت دائرة التربیة الریاضیة عام 

، واستكماًال ١٩٨٨واالجتماعیة، ثم أصبحت قسمًا أكادیمیًا من أقسام كلیة التربیة والفنون عام 
لرسالة الجامعة ولتحقیق أھداف التعلیم العالي في المملكة األردنیة الھاشمیة صدر قرار مجلس 

  بتحویل القسم إلى كلیة التربیة الریاضیة ١٩/٢/١٩٩٣التعلیم العالي بتاریخ 
  

  : اقسام الكلیة
  
  .قسم التربیة البدنیة- 
 قسم علوم الریاضة- 
  
  

  البرامج االكادیمیة 

  بكالوریوس في التربیة الریاضیة  - 

  ) الرسالة، والشامل: بمسارین ھما(ماجستیر التربیة البدنیة  - 

 )  الرسالة، والشامل: بمسارین ھما( ماجستیر علوم الریاضة - 

  

  

  

  

  



 

  

  قسم علوم الریاضة
 االســــــــم الرتبــة البرید االلكتروني

Hani_s@yu.edu.jo ھاني فرید السلیم السالم أستاذ 

AlKurdi@yu.edu.jo زیاد درویش مصطفى الكردى أستاذ 

AbuAredah@yu.edu.jo فایز سعید عودھاهللا ابوعریضھ أستاذ 

rawashdeh_moh@yu.edu.jo احمد حسن رواشدة محمد أستاذ 

 بسام عبداهللا احمد مسمار أستاذ 

husruz@yu.edu.jo حسین حسن مصطفى ابوالرز أستاذ 

Hatamleh@yu.edu.jo 

أستاذ 
 حتاملھ مازن رزق صالح مشارك

ahayajneh@yu.edu.jo 

أستاذ 
 احمد على عبدالفتاح ھیاجنھ مشارك

Aly@yu.edu.jo-Al 

أستاذ 
 محمد محمود سلیمان العلى مشارك

ahmed.bataineh@yu.edu.jo 

أستاذ 
 احمد سالم بركات بطاینة مساعد

 
استاذ 
 محمد فایز عبداللطیف ابومحمد مساعد

 
استاذ 
 محمد بدیوي محمود بني ملحم مساعد

 
استاذ 
 وصفي محمد فرحان الخزاعلھ مساعد

 
استاذ 
 خالد محمود سالمھ الزیود مساعد

ghassab@yu.edu.jo اسماعیل غصاب اسماعیل محمود مدرس 

Basma@yu.edu.jo بسمھ احمد عبدالغزاوى مدرس 

alali2000@yu.edu.jo 

مساعد 
 العائد العلىاحمد محمد  تدریس

  

  

  

  

  



 

  

  

  قسم التربیة البدنیة

 االســــــــم الرتبــة البرید االلكتروني
Wezermass@yu.edu.jo ابراھیم عیسى وزرماس السین أستاذ 

prof_alideiry@yu.edu.jo علي محمود عبداهللا الدیري أستاذ 

Mardiny@yu.edu.jo ولید ھاشم خیرو الماردینى أستاذ 

Makadmeh@yu.edu.jo محمد مخادمةعبدالكریم حسن  أستاذ 

abualkishek@yu.edu.jo  أستاذ
 مشارك

 محمد علي احمد ابوالكشك

Sahmrokh@yu.edu.jo  أستاذ
 اركمش

 نبیل محمد شمروخ حسن

Alwedyan@yu.edu.jo  أستاذ
 مشارك

 علي الودیانحسن محمود 

khasawneh@yu.edu.jo  أستاذ
 مشارك

 كمال محمد كمال الخصاونة

Ahmad_B@yu.edu.jo  أستاذ
 مشارك

 احمد ھزاع ظاھر بطاینة

M_diabat@yu.edu.jo  أستاذ
 مشارك

 ح ذیاباتمحمد سالم فال

Nart@yu.edu.jo  أستاذ
 مشارك

 نارت عارف ابراھیم شوكھ

Momani@yu.edu.jo-Al  أستاذ
 مشارك

 زیاد على عكاشھ المومنى

wrabadi@yu.edu.jo  أستاذ
 مشارك

 الربضيوصال جریس اسعد 

أستاذ  
 مشارك

 معین محمد طھ الخلف

rateb@yu.edu.jo  أستاذ
 مساعد

 راتب محمد علي الداود

ahmad.okor@yu.edu.jo  أستاذ
 مساعد

 احمد امین محمد عكور

ahmad.essa@yu.edu.jo  أستاذ
 مساعد

 احمد عبدالسالم عبد عیسى

muhammadkba@yu.edu.jo  أستاذ
 مساعد

 محمد خلف سالم ذیابات

Ghada@yu.edu.jo غاده محمد كمال خصاونھ مدرس 

somaya@yu.edu.jo سمیھ محمد حموده اخویلة مدرس 

yazan.hadad@yu.edu.jo  محاضر
 متفرغ

 ر سایر حدادیزن سمی

محاضر  
 متفرغ

 غید مندوب سالمھ عبیدات

محاضر    امال سلیمان صالح الزعبي



 

 متفرغ
محاضر  

 متفرغ
 بسام محمد عاید الخلیفھ

محاضر  
 متفرغ

 نزار محمدخیر فالح الویسي

  

 

  
   



 

  
  جــامعـة مـؤتـــة  
  كلیة التربیة الریاضیة

  
  المملكة االردنیة الھاشمیة

  

   



 

  جــامعـة مـؤتـــة  

   كلیة التربیة الریاضیة

  

  نبذة عن الكلیة

تم افتتاح قسم التربیة الریاضیة في كلیة العلوم التربویة مع بدایة الفصل الدراسي االول 
حیث كانت الكلیة تمنح درجة البكالوریوس في التربیة  ١٩٩٢/١٩٩٣للعام الجامعي 

تخصص التربیة الریاضیة ، وذلك بھدف اعداد معلمین في التربیة الریاضیة  الریاضیة 
ومدربین وحكام في المجال الریاضي ، وبعد ذلك تم فتح تخصص معلم مجال في 

التربیة الریاضیة بھدف اعداد معلمین تربیة ریاضیة مؤھلین لتدریس وتدریب طلبة 
 . الصفوف االساسیة من االول حتى العاشر

الجامعة في تقدیم برامج اكادیمیة مختلفة واستكماال لكلیاتھا المتخصصة ومع توسع 
وبدأت عامھا  ١٩٩٩/٢٠٠٠انشئت كلیة علوم الریاضة في مطلع العام الدراسي 

الدراسي االول بقسمین اكادیمیین یضمان مائتین وعشرین طالبا وطالبھ ، وفي مطلع 
التربیة  لیة لیصبحا قسمتم تعدیل اسمي قسمي الك ٢٠٠٢/٢٠٠٣العام الدراسي 

الریاضیة وقسم التاھیل الریاضي وتم استحداث برنامج ماجستیر تربیة ریاضیة على 
 . ٢٠١١/٢٠١٢الفصل االول للعام الجامعي 

عضوا كما یبلغ عدد الطلبة ) ١٩(ویبلغ عدد اعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة 
 . طالبا وطالبة) ١١٢٩(المسجلین في ھذا العام 

  

  : قسام األكادیمیةاأل

  قسم التربیة الریاضیة  -    

  قسم التأھیل الریاضي  -    

  

  



 

  البرامج األكادیمیة المطروحة 

  بكالوریوس تربیة الریاضیة  -    

  معلم مجال تربیة الریاضیة  -    

  ماجستیر تربیة ریاضیة  -   

  

       



 

 أعضاء ھیئة التردیس في الكلیة 

أخر مؤھل   االسم
  يالبرید االلكترون  رقم الھاتف  ةالرتبة األكادیمی  التخصص الدقیق  علمي

أسالیب تدریس كرة   دكتوراه  جمال علي الربابعة. د
  طائره

 Lilian-jamal@yahoo.com  ٠٧٩٧٤٣٥٩٤١  أستاذ مساعد

  Abo-shahem-2006@yahoo.com  ٠٧٩٥٥٢٠٨٠٢  محاضر متفرغ  جمباز إدارة ریاضیھ  دكتوراه  سامر نھار الصعوب.د

تعلم حركي العاب   دكتوراه  قاسم خویلھ.د
  قوى

  Qassem-khw@yahoo.com  ٠٧٩٥٣١٤٢٨٥  أستاذ مشارك

    ٠٧٩٦٩٨٦٥٩٩  محاضر متفرغ  علم التدریب  ماجستیر  مقداد احمد الطراونھ

كرة قد سباحة   دكتوراه  عصام ابو شھاب.د
  إصابات

    ٠٧٩٥٨٤١  محاضر متفرغ

  Saleem-1959@yahoo.com  ٠٧٩٥٥٠٩٣٠٥  أستاذ مشارك  قیاس وتقویم كرة ید  دكتوراه  سلیم   الجزازي.د

مناھج وطرق   دكتوراه  حسن الطویل.د.أ
  تدریس

    ٠٧٩٥٥٥٩٣٠٦  أستاذ دكتور

التدریب الریاضي   دكتوراه  مداناتامجد .د.أ
  كرة السلھ

    ٠٧٩٦٧٤٠٩٠٠  أستاذ دكتور

  handball@muatah.edu.jo  ٠٧٩٩٣٢٢٢٦٣  أستاذ مشاركعلم نفس علم   دكتوراه  بني ھاني"زین العابدین."د



 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماع كرة الید 
  أداره

  Moad.tarawenh@yahoo.com  ٠٧٩٥٦٤٩٢٠٠  محاضر متفرغ  علم اجتماع  ماجستیر  مؤید الطراونة

أسالیب تدریس علم   دكتوراه  النداف مد عبد السال.أ
  نفس إحصاء

  amenabissa@yahoo.com  ٠٧٩٥٢٢٧٥٣٣  أستاذ دكتور

  Jameel-omar11@yahoo.com  ٠٧٩٥٥١٢٩٥٤  محاضر متفرغ  العاب مضرب  ماجستیر  عمر جمیل الجعافرة

  drmajdoleen@yahoo.com  ٠٧٧٧٦١١٩٩٦  محاضر متفرغ  جمباز  دكتوراه  مجدولین عبیدات.د

     استاذ      محمد خیر الخصاونھ. د .أ

     مساعد      فداء مھیار . د 

     مشارك       محمود الودیان . د 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم                                            )٢(نموذج رقم 
  :......................................................الجامعة

  ٢٠١٢/٢٠١٣:الفصل الدراسي الثاني                                    

  

أخر مؤھل   االسم
  علمي

التخصص 
  الدقیق

  يالبرید االلكترون  رقم الھاتف  ةالرتبة األكادیمی

تأھیل    دكتوراه  معتصم الشطناوي. د. أ
اإلصابات 
  الریاضیة

 AL Basha1969@yahoo.com  ٠٧٩٥٢٠٦١٠٠  أستاذ دكتور

 @Emran.malheom  ٠٧٩٥١١٦٤٤٥  استاذ مشارك    دكتوراه  عمران ملحم. د
yahoo.com  



 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  malhgaya@yahoo.com  ٠٧٧٧٩٢٠٠٥٥  أستاذ مشارك  عالج ریاضي  دكتوراه  محمد الحجایا.د

  Mafmhk1972@yahoo.com  ٠٧٩٥٢٨١٤١٤  أستاذ مشارك  تأھیل بدني  دكتوراه  معتصم خطاطبھ.د

  Nabeel atom@yahoo.com  ٠٧٩٥٥٦٩٧٤٥  مشاركأستاذ   تدریب وتأھیل  دكتوراه  نبیل العتوم. د

تأھیل امرض   دكتوراه  محمد القضاه. د
  مزمنھ

  Yes22r@yahoo.com.uk  ٠٧٩٩٨٤١٨٥٤  أستاذ مساعد

فسیولوجیا   دكتوراه  بكر الذنیبات. د
  التمرینات

  yahoo.comBaker -Ana@1980  ٠٧٩٦٩٢٧٩٤٨  مساعد

     استاذ       ابراھیم الدبایبة. د . أ 



 

   



 

  
  
  
  

  الجــامعـــة الھاشمـیـة  
  كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

  
  

  المملكة االردنیة الھاشمیة

  



 

 

  الجامعة الھاشمیة 
  كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

  
  

  نبذة عن الكلیة
  

م، وذلك بناء على الحاجة ١٠/١١/١٩٩٨وعلوم الریاضة في أنشئت كلیة التربیة البدنیة 

الملحة للكفاءات المؤھلة لتطویر التعلیم والتدریب الریاضي بكافة مستویاتھ وتماشیًا مع التطور 

  .العلمي الحاصل للعلوم الریاضیة في الدول المتقدمة

ة تعم       إن الكلی اءة الخریجین، ف ي كف داد    وانطالقًا من التركیز على النوعیة ف د أع ى تحدی ل عل

ة         نح الكلی ث تم ة، حی دافھا التربوی ا وأھ المقبولین لكل عام ضمن تخصصاتھا وبما یتناسب مع خططھ

ل الریاضي  "وتخصص " اإلدارة والتدریب الریاضي"درجة البكالوریوس في تخصص  ك  " التأھی وذل

وادر متخصصة        ة، ولتخریج ك وادر البشریة المؤھل ى العمل    لسد حاجة المجتمع الماسة للك ادرة عل ق

حیة،    ة والص ة البدنی ز اللیاق یة، ومراك ادات الریاض ة واالتح یة كاألندی ف المجاالت الریاض ي مختل ف

  .والمؤسسات العسكریة، وكذلك في مجال التدریس في مراحل التعلیم المختلفة

  

ل من            داد جی ي إع ي تسھم ف ة الت ة والعملی رًا باألنشطة العلمی ادة  وتولي الكلیة اھتمامًا كبی الق

اص     كل خ باب بش ة، والش ع عام راد المجتم ین أف یة ب ة الریاض ر الثقاف ى نش عى إل یین، وتس . الریاض

ث تعمل           ة المجتمع حی ة في خدم الة الجامع ق رس ع لتحقی وتتعاون الكلیة مع جھات عدیدة في المجتم

ى رف    ره عل ع مستوى  الكلیة على بث الوعي الریاضي والصحي، والتعریف بفوائد النشاط البدني، وأث

  .الكفاءة الوظیفیة واإلنتاجیة، والتمتع بالصحة البدنیة والنفسیة، واستثمار أوقات الفراغ

ى حل المشكالت              ي تسعى إل ة الت ذ الدراسات والبحوث العلمی داد وتنفی ي إع ة ف وتسھم الكلی

ي األردن    باب ف ور الش یة، وأم ة والریاض ة البدنی ة بالتربی ات  . الخاص وث والدراس جع البح وتش

ي واإلقلیمي     ا ى المستوى المحل لمشتركة في التخصصات ذات العالقة بتخصص التربیة الریاضیة عل

  .والدولي



 

  

  

  اقسام الكلیة 

  قسم التأھیل الریاضي -

  قسم االدارة و التدریب الریاضي -

  قسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة -

  اعضاء ھیئة الدریس في الكلیة 

  

  قسم التأھیل الریاضي* 

الرتبة  االسم
 االكادیمیة

 البرید االلكتروني

 MFMBataineh@hu.edu.jo رئیس القسم معاذ فخري محمد بطاینھ

 kilanima@hu.edu.jo مشاركاستاذ  ماھر عدنان حلمي الكیالني

 ohindawi@hu.edu.jo استاذ مشارك عمر سلیمان محمد ھنداوي

 MAMWahsheh@hu.edu.jo استاذ مساعد مؤید عبداهللا مطلق وحشھ

 m.oudat@hu.edu.jo محاضر متفرغ معین احمد عبد اهللا عودات

عاكف محمد عبد الرحیم 
 طیفور

 akef@hu.edu.jo مدرس

  

  

  



 

  

  قسم االدارة و التدریب الریاضي* 

 البرید االلكتروني الرتبة االكادیمیة االسم

 nawaiseh@hu.edu.jo رئیس القسم علي محمد علي النوایسھ

زیاد لطفي سلیمان 
 الطحاینة

 tahayneh@hu.edu.jo استاذ مشارك

محمود علي حسین 
 الحلیق

 m_alhaliq@hu.edu.jo استاذ مساعد

حسن محمد حسن 
 الخالدي

 h_khaldi@hu.edu.jo محاضر متفرغ

غازي محمد خیرابراھیم 
 الكیالني

 ghazim@hu.edu.jo مدرس

عمر ودیع عبدالرحمن 
 زید الكیالني

   مدرس

 Amal_Alhamad@hu.edu.jo محاضر متفرغ امل محمد حسن الحمد

 khaleelt@hu.edu.jo محاضر متفرغ خلیل طھ عبداهللا القواسمھ

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  قسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة* 

الرتبة  االسم
 االكادیمیة

 البرید االلكتروني

عبد الباسط مبارك عرسان عبد 
 الحافظ

 atdq@hu.edu.jo استاذ مشارك

 dr-ibrah@hu.edu.jo استاذ مشارك ابراھیم عبدالغني محمد سالمھ

 aman75@hu.edu.jo استاذ مشارك امان صالح حمدان خصاونھ

 mahmd@hu.edu.jo محاضر متفرغ محمود عاید علي حتاملھ

اسماء اسماعیل بدوى ابو 
 عریضھ

 AsmaI@hu.edu.jo محاضر متفرغ

 

 

  



 

   



 

  

  

  

  

  

    بغدادجامعة 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  
     العراق جمھوریة 



 

 جامعة بغداد 

 كلية التربية الرياضية 
  كلية التربية الرياضية نبذة عن تأسيس الكلية

  
ألول مرة فتح قسم خاص بالتربیة الریاضیة بدار المعلمین العالیة خالل العام الدراسي تم     

طالب في السنة الثانیة، وكانت ھذه ) ٦(طالب في السنة األولى و) ٧(تم قبول ) ١٩٣٩-١٩٣٨(

ھي الخطوة األولى ألعداد مدرسیین متخصصین إذ منح الخریجون شھادة دبلوم في التربیة 

  .عیینھم مدرسین على المالك الثانويالریاضیة وتم ت

ولكن بسبب الظروف السیاسیة واالقتصادیة السائدة آنذاك الغي قسم التربیة الریاضیة بدار   

المعلمین العالیة وتم إلحاقھ كفرع بدار المعلمین االبتدائیة لتخرج معلمین على المالك االبتدائي 

قرر فتح المعھد العالي للتربیة البدنیة حیث ت ١٩٥٥- ١٩٥٤واستمر الحال حتى العام الدراسي 

  .ومدة الدراسة فیھ ثالث سنوات

وباشر طالب الدورة األولى بالدوام بتاریخ ) ١٥/١١/١٩٥٤(وقد بدأت الدراسة فیھ بتاریخ   

ثم الحق بجامعة بغداد ) وزارة التربیة حالیا(وكان المعھد تابعا لوزارة المعارف ) ٥/٢/١٩٥٥(

تطورت الدراسة وأصبحت لمدة أربع سنوات ) ١٩٦١- ١٩٦٠(الدراسي  وفي العام) ١٩٥٨(عام 

  .ویمنح المتخرج دبلوم عالي بالتربیة الریاضیة

بعد ذلك تطور المعھد وأصبحت لھ أھداف أساسیة واضحة في التربیة والتعلیم بصورة     

ة لھذا عامة وبالتربیة الریاضیة بصورة خاصة على المستوى الجامعي والقطري والعربي، ونتیج

بقرار من مجلس الوزراء على أن یمنح ) ١٩٦٧(تطور المعھد إلى كلیة التربیة الریاضیة في عام 

  المتخرج شھادة البكلوریوس بالتربیة الریاضیة وكانت مدة الدراسة فیھا أربع سنوات



 

ثم تطور المعھد وأصبحت لھ أھداف أساسیة واضحة في التربیة والتعلیم بصورة عامة     

الریاضیة بصورة خاصة على المستوى الجامعي والقطري والعربي، ونتیجة لھذا تطور  وبالتربیة

بقرار من مجلس الوزراء على أن یمنح ) ١٩٦٧(المعھد إلى كلیة التربیة الریاضیة في عام 

  .المتخرج شھادة البكلوریوس بالتربیة الریاضیة وكانت مدة الدراسة فیھا أربع سنوات

  :منذ تأسیسھا ولحد اآلن في البنایات اآلتیة) عھدالم(وقد تنقلت الكلیة   

  شغلت الكلیة مساحات واسعة عملت كقاعات : ولغایة نھایة العام الدراسي) ١/٢/١٩٥٥(من

  .وكانت ملحقة بثانویة الصناعة الرسمیة وموقعھا الحالي ھو ضمن بنایة كلیة اآلداب

  علي الكیالني في الصلیخشغلت الكلیة دار المرحوم رشید ) ١٩٦١(ولغایة ) ١٩٥٥(من. 

  شغلت دار ) ١٩٦٣- ١٩٦٢(ولغایة انتھاء العام الدراسي ) ١٩٦٢-١٩٦١(من العام الدراسي

 .البحراني في الوزیریة 

  كلیة التربیة (انتقلت الكلیة إلى بنایتھا القدیمة في الوزیریة ) ١٩٦٤- ١٩٦٣(في العام الدراسي

 .حالیًا) للبنات

 ١٩٨٥/تموز(یة إلى بنایتھا الجدیدة في الجادریة في انتقلت كلیة التربیة الریاض.( 

  وتخرجت الدورة األولى في ) ١٩٩٩(افتتحت الدراسة المسائیة في الكلیة في العام الدراسي

 ).٢٠٠٤(، وأوقفت الدراسة فیھا عام )٢٠٠٢(العام الدراسي 

  

جامعة بغداد / السادة عمداء كلية التربية الرياضية 
ولحد اآلن ١٩٥٥منذ تأسيسها في عام   

 أسم السيد العميد ت
 مدة إشغاله للمنصب

 إلى من



 

 ١٩٦٣ ١٩٥٥ السيد أكرم فهمي ١

 ١٩٨٠ ١٩٦٣ الدكتور نجم الدين السهروردي ٢

 ١٩٨١ ١٩٨٠ الدكتور نجم عبداهللا العراقي ٣

 ١٩٨٦ ١٩٨٢ الدكتور أمير إسماعيل حقي ٤

 ١٩٩٠ ١٩٨٧ الدكتور غسان حمد صادق ٥

منذر هاشم الخطيب الدكتور ٦  ١٩٩١ ١٩٩٠ 

 ١٩٩٧ ١٩٩١ الدكتور علي تركي مصلح ٧

 ١٩٩٩ ١٩٩٧ الدكتور أحمد بدري حسين ٨

 ٢٠٠١ ١٩٩٩ الدكتور نجم عبداهللا العراقي ٩

 ٢٠٠٣ ٢٠٠١ الدكتور صادق فرج ذياب ١٠

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٣ الدكتور منذر هاشم الخطيب ١١

اآلنلغاية  ٢٠٠٩ الدكتور رياض خليل خماس ١٢  

 

 



 

 

 

  البرامج الدراسیة

  البكالوریوس

  الماجستیر

 الدكتوراه

  

 

 :فروع الكلیة

  أحمد ثامر محسن. د.م.فرع العلوم النظریة    رئیس الفرع   أ

  وسن حنون علي.د.م.فرع االلعاب الفرقیة   رئیس الفرع    أ

  عدي طارق حسن. د.م.فرع االلعاب الفردیة   رئیس الفرع    أ

  

٢٠١٢- ٢٠١١للعام الدراسي جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية  وتدريسي  

اللقب  االسم 
 البريد االليكتروني االختصاص الدقيق الشهادة العلمي

١.   
ریاض خلیل خماس عبد 

الكرة /االختبارات والقیاس الدكتوراه أستاذ الحمیري
 sportactivebag@yahoo.com الطائرة

٢.   
أحمد ناجي محمود حسن 

 الدكتوراه أستاذ الربیعي
 علم التدریب الریاضي

 العاب القوى
alnagi2004@yahoo.com 

٣.   
ظافر ھاشم إسماعیل ھاشم 

طرائق /التعلم الحركي الدكتوراه أستاذ الكاظمي
 ------  التدریس



 

٤.   
مھدي كاظم علي حمود 

علم التدریب الریاضي  الدكتوراه أستاذ السوداني
 dr_Mahdi_ali 2007@yahoo.com العاب القوى

٥.   
حازم علوان منصور حسین 

علم النفس الریاضي كرة  الدكتوراه أستاذ الطائي
 hazem_alwan2001@yahoo.com الید

 alheadary@yahoo.com فسلجة التدریب الریاضي الدكتوراه أستاذ رافع صالح فتحي الكبیسي   .٦

٧.   
عبدالحسین  یعرب خیون

 yaroub_khyon@yahoo.com التعلم والتطور الحركي الدكتوراه أستاذ العنزي

 pro_thaar@yahoo.com االختبارات والقیاس الدكتوراه أستاذ ثائر داود سلمان القیسي   .٨

العاب /طرائق التدریس الدكتوراه أستاذ ھشام محمد ناصر البیاتي   .٩
 -------  المضرب

١٠.   
صریح عبدالكریم 
التدریب /البایومیكانیك الدكتوراه أستاذ عبدالصاحب الفضلي

 sareihalfadly@yahoo.com الریاضي

١١.   
عبد العزیز نایف إسماعیل 

العاب القوى/البایومیكانیك الدكتوراه أستاذ الطائي  altaee2004@yahoo.com 

١٢.   
بسمان عبدالوھاب عبدالجبار 

 iraqibasman@yahoo.com البایومیكانیك الدكتوراه أستاذ البیاتي

مناھج التربیة الریاضیة  الدكتوراه أستاذ إسماعیل محمد رضا الجنابي   .١٣
 ------------  وطرائق التدریس

السباحة/التعلم الحركي الدكتوراه أستاذ جنان سلمان محمد الغبان   .١٤  learning-j@yahoo.com 

كرة القدم/الحركيالتعلم  الدكتوراه أستاذ قاسم لزام صبر الركابي   .١٥  qasim.lazzam@yahoo.com 

 emanhussin2000@yahoo.com القیاس والتقویم الدكتوراه أستاذ أیمان حسین علي الطائي   .١٦

١٧.   
عبدالوھاب غازي حمودي 

كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه أستاذ الجبوري
 wahab_6364@yahoo.com ید

الكرة /علم النفس الریاضي الدكتوراه أستاذ علي یوسف حسین أغاالبیات   .١٨
             sportaliyyy@yahoo.com الطائرة

فسلجة التدریب  الدكتوراه أستاذ ساطع إسماعیل ناصر الولي   .١٩
العاب القوى/الریاضي  sa 3_2006@yahoo.com       

كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه أستاذ سعد محسن اسماعیل البیاتي   .٢٠
                s.muhsin@yahoo.com الید

٢١.   
قصي عبداللطیف اسماعیل 

السباحة/البایومیكانیك الدكتوراه أستاذ السامرائي  qusai48@yahoo.com 

٢٢.   
عبدالكریم فاضل عباس 

علم التدریب  الدكتوراه أستاذ الجنابي
المبارزة/الریاضي  _karim@yahoo.com aljanabi 



 

علم التدریب  الدكتوراه أستاذ حمدان رحیم رجا الكبیسي   .٢٣
المصارعة/الریاضي  hamdansma@yahoo.com       

الجمناستك/التعلم الحركي الدكتوراه أستاذ أمیرة عبدالواحد منیر الحداد   .٢٤  
dr_amera_am@yahoo.com            

   

 dali2002002@yahoo.com فسلجة التدریب الریاضي الدكتوراه أستاذ حسین علي حسن العلي   .٢٥

٢٦.   
محمد عبدالحسن حسن 

علم التدریب  الدكتوراه أستاذ الحجامي
العاب القوى/الریاضي   -------             

٢٧.   
عبدالرزاق كاظم علي 

علم التدریب  الدكتوراه أستاذ الزبیدي
الجمماستك/الریاضي  alzubiderazak.@yahoo.com 

علم التدریب  الدكتوراه أستاذ طارق حسن رزوقي النعیمي   .٢٨
الكرة الطائرة/الریاضي  tarikvolleyiraq@yahoo.com             

٢٩.   
إیمان عبد األمیر زعون 

 تأھیل المعاقین الدكتوراه أستاذ الخزرجي
eman2001@yahoo.com                 

  

المبارزة/التعلم الحركي الدكتوراه أستاذ بسام عباس محمد البیاتي   .٣٠  
bassam_albayate@yahoo.com        

      

الجمناستك/التعلم الحركي الدكتوراه أستاذ ھدى إبراھیم رزوقي العنبكي   .٣١  dr.hudaebrahim@yahoo.com 

كرة /التدریب الریاضي الدكتوراه أستاذ محمد صالح محمد نوري   .٣٢
 drmohammed56@yahoo.com السلة

حسین التمیميفاطمة ناصر    .٣٣  ----------  طرائق التدریس الدكتوراه أستاذ 

كرة /االختبارات والقیاس الدكتوراه أستاذ محمود موسى حسین العكیلي   .٣٤
 ----------  الید

المالكمة/ التعلم الحركي  الدكتوراه أستاذ كمال جالل ناصر الزبیدي   .٣٥  kamal-jalal14@yahoo.com              

العباديجالل عبید فضل    .٣٦     jalal-alabadi@yahoo.com اإلدارة والتنظیم الدكتوراه أستاذ 

 salmanalagely@yahoo.com علم التدریب الریاضي الدكتوراه أستاذ سلمان نصیف جاسم العجیلي   .٣٧

االختبتارات  الدكتوراه أستاذ زھرة شھاب أحمد العبیدي   .٣٨
الجمناستك الفني/والقیاس   -------------- 

٣٩.   
فبصل عبدالحسن طالب 

علم التدریب  الدكتوراه أستاذ الصفار
العاب القوى/الریاضي  talibsaffar@yahoo.com 

 abbas-al79@yahoo.com االختبتارات والقیاس الدكتوراه أستاذ عباس علي عذاب الساعدي   .٤٠



 

 dr-ammar1@yahoo.com االختبارات والقیاس الدكتوراه أستاذ عمار عباس عطیة العتبي   .٤١

٤٢.   
طارق عبدالرحمن محمود 

 --------  التعلم الحركي الدكتوراه أستاذ البیاتي

فلسفة وإدارة التربیة  الدكتوراه أستاذ حسن ناجي محمود الربیعي   .٤٣
              hassan_n_m@yahoo.com الریاضیة

٤٤.   
عبداهللا إبراھیم عبداهللا 

 drmmaleky@yahoo.com طرائق التدریس الدكتوراه أستاذ المشھداني

٤٥.   
أسعد عبدالعزیز حسین 

إدارة ومناھج التربیة  الدكتوراه أستاذ العاني
 الریاضیة

asaadsport50@yahoo.com             
   

كرة /االختبارات والقیاس الدكتوراه أستاذ صالح راضي أمیش الصالحي   .٤٦
                dr_sras@yahoo.com القدم

الیاسريحامد صالح مھدي    .٤٧ فسلجة التدریب  الدكتوراه أستاذ 
اللیاقة البدنیة/الریاضي  D.Hamed63@yahoo.com                

 dr-shakir50@yahoo.com فسلجة التدریب الریاضي الدكتوراه أستاذ  شاكر محمود زینل الشیخلي   .٤٨

 أستاذ ھشام حمدان عباس مبارك   .٤٩
 -------  ریاضة المعاقین الدكتوراه مساعد

٥٠.   
مؤید جاسم علي سلمان 

 الحمداني
 أستاذ
رفع /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

 --------  األثقال

أستاذ  فارس سامي یوسف شابا   .٥١
كرة /االختبارت والقیاس الدكتوراه مساعد

              farisbasktball@yahoo.com السلة

أستاذ  مؤید حدید محمد التكریتي   .٥٢
التربیة الصحیةعلوم  الدكتوراه مساعد  

moyad_hadid@yahoo.com 

  moyad_hadid@hotmail.com         
  

٥٣.   
مھند عبدالستار عبدالھادي 

 العاني
أستاذ 
كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

 alanim69@yahoo.com السلة

أستاذ  كاظم عبد شحتول الربیعي   .٥٤
كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

 k.alrubeii@yahoo.com القدم

٥٥.   
حمید عبدالنبي عبدالكاظم 

 الفتالوي
أستاذ 
بایومیكانیكیة اإلصابات  الدكتوراه مساعد

العاب القوى/الریاضیة  
hameed_Alhag@yahoo.com           

  

كرة القدم/التعلم الحركي الدكتوراهأستاذ محمد عبدالحسین عطیة    .٥٦  mhsport72@yahoo.com 



 

 مساعد المالكي

أستاذ  أسامة أحمد حسین الطائي   .٥٧
 الدكتوراه مساعد

فسلجة التدریب 
االختبارات /الریاضي

 الوظیفیة

drusamaaltay@yahoo.com 

drusama@cope.uobaghdad.edu.iq   
             

أستاذ  حسین سبھان صخي الكعبي   .٥٨
 husin-sabhan@yahoo.com علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

٥٩.   
علي شبوط إبراھیم جاسم 

 السوداني
أستاذ 
رفع األثقال/البایومیكانیك الدكتوراه مساعد  alsodanyali@ymail.com 

البغداديصباح قاسم خلف    .٦٠ أستاذ  
/ علم التدریب الریاضي  الدكتوراه مساعد

 كرة القدم
sabah.kasim97@yahoo.com           

  

٦١.   
عبدالھادي حمید مھدي محمد 

 التمیمي
أستاذ 
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

المبارزة/الریاضي  had-1964@yahoo.com 

أستاذ  عبداهللا ھزاع علي الشافعي   .٦٢
النفس الریاضي علم الدكتوراه مساعد   ---------- 

أستاذ  وسن حنون علي الساعدي   .٦٣
 فسلجة التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

wasan_hanoon@yahoo.com           
      

أستاذ  موسى جواد كاظم الفتالوي   .٦٤
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

المالكمة/الریاضي  dr.musa-jawad@yahoo.com 

أستاذ  صباح رضا جبر التمیمي   .٦٥
/ علم التدریب الریاضي  الدكتوراه مساعد

 كرة القدم
 -------- 

أستاذ  عدي طارق حسن الربیعي   .٦٦
              odayjudo75@yahoo.com علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

٦٧.   
مصطفى صالح الدین عزیز 

 العبیدي
أستاذ 
السباحة/ التعلم الحركي  الدكتوراه مساعد  fahadalsbah@yahoo.com           

أستاذ  طارق نزار مجید الطالب   .٦٨
الجمناستك/التعلم الحركي الدكتوراه مساعد  tariqnezarQyahoo.com              

أستاذ  حیدر فائق علي الشماع   .٦٩
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

العاب القوى/الریاضي  d_haydersport@yahoo.com           

٧٠.   
ھالل عبدالكریم صالح 

 العبیدي
أستاذ 
كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

             dr.helalsaleh@yahoo.com السلة

            mohemed_h_h@yahoo.comالعاب /التعلم الحركي الدكتوراهأستاذ  محمد حسن ھلیل العجولي   .٧١



 

 المضرب مساعد

٧٢.   
عماد عبدالكریم رشید 

 الحیالي
أستاذ 
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

العاب المضرب/الریاضي  emad-kareem1965@yahoo.com 

أستاذ  سعد حماد صالح الجمیلي   .٧٣
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

الكرة الطائرة/الریاضي  
saad2002-1974@yahoo.com           

      

جاسم العامريسلوان صالح    .٧٤ أستاذ  
كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

    saluanjassim@yahoo.com السلة

أستاذ  حسناء ستار جبار الزھیري   .٧٥
العاب /البایومیكانیك الدكتوراه مساعد

 tiunes_@yahoo.com المضرب

أستاذ  محمد كاظم خلف الربیعي   .٧٦
فسلجة التدریب  الدكتوراه مساعد

الكرة الطائرة/الریاضي   ------- 

أستاذ  عادل فاضل علي حسین   .٧٧
المبارزة/العلم الحركي الدكتوراه مساعد  dr_adil558@yahoo.com           

أستاذ  عبدالواحد الزم رامي الحلفي   .٧٨
الجمناستك/البایومیكانیك الماجستیر مساعد   ------- 

أستاذ  صالح مجید علي العزاوي   .٧٩
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

الجمماستك/الریاضي  
dr.salihalazawi@yahoo.com           

     

أستاذ  أحمد فرحان علي التمیمي   .٨٠
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

المصارعة/الریاضي   ------ 

٨١.   
علي جھاد رمضان حسین 

 الباوي
أستاذ 
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

العاب المضرب/الریاضي  iraqsquash_1986@yahoo.com 

٨٢.   
یوسف عبداالمیر محمود 

 محمد السعدي
أستاذ 
كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

              yoyo-fofo90@yahoo.com القدم

أستاذ  لیث فارس جمیل الھاشمي   .٨٣
كرة السلة/البایومیكانیك الدكتوراه مساعد  laith-a2007@yahoo.com                

٨٤.   
إسماعیل إبراھیم محمد علي 

 العلوي
أستاذ 
الجمناستك/البایومیكانیك الدكتوراه مساعد  

ismael_alalawy@yahoo.com          
   

أستاذ  أحمد محمد إسماعیل العاني   .٨٥
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

ریاضة المعاقین/الریاضي  ahmed_aneyi@yahoo.com 

أستاذ  یاسر نجاح حسین العبیدي   .٨٦
الجمناستك/البایومیكانیك الدكتوراه مساعد  yasserhosin@yahoo.com               

               raadhusain@yahoo.comكرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراهأستاذ  رعد حسین حمزة الدلیمي   .٨٧



 

 القدم مساعد

أستاذ  مشرق خلیل فتحي البغدادي   .٨٨
كرة /والقیاساالختبارات  الدكتوراه مساعد

 d.mooshriq-b@yahoo.com الید

٨٩.   
ھدى حمید عبدالحسین 

 العطار
أستاذ 
كرة السلة/البایومیكانیك الدكتوراه مساعد  dr.huda-2002@yahoo.com 

أستاذ  محمد علي كاطع السوداني   .٩٠
علم التدریب  الدكتوراه مساعد

العاب القوى/الریاضي  mohammed.kill@yahoo.com 

العبادي غادة مؤید شھاب   .٩١ أستاذ  
الجمناستك /التعلم الحركي الدكتوراه مساعد

 ---------  الفني

أستاذ  عمار دروش رشید النداوي   .٩٢
كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

 ---------  الید

أستاذ  سوزان سلیم داود العبودي   .٩٣
الجمناستك/التعلم الحركي الدكتوراه مساعد  

suher_alnakeep@yahoo.com          
  

أستاذ  محمد جواد كاظم الحسني   .٩٤
فسلجة التدریب  الدكتوراه مساعد

الجمناستك/الریاضي  
sport1man2004@yahoo.com          

     

أستاذ  سناء مجید محمد التمیمي   .٩٥
العاب القوى/البایومیكانیك الدكتوراه مساعد  d.sanaa_70@yahoo.com      

٩٦.   
مصطفى عبدالكریم مصطفى 

 الھاشمي
أستاذ 
 الدكتوراه مساعد

علم النفس 
باراسیكولوجیا /الریاضي

 الریاضة
 -------- 

أستاذ  باھرة علوان جواد الجمیلي   .٩٧
الكرة /التعلم الحركي الدكتوراه مساعد

 الطائرة
bahiraaljumaily@yahoo.com          

      

٩٨.   
خلود الیذ عبدالكریم محمد 

 العبدكریم
أستاذ 
الجمناستك/التعلم الحركي الدكتوراه مساعد  khuloud liath@yahoo.com 

٩٩.   
أسماء حكمت فاضل 

 السامرائي
أستاذ 
الكرة /االختبارات والقیاس الدكتوراه مساعد

 --------  الطائرة

أستاذ  ضیاء ناجي عبود العزاوي .١٠٠
كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مساعد

 ----------  القدم

أستاذ  جواد رزوقي وھیب التمیمي .١٠١
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

 السلة
jawad.alattai@yahoo.com             

   

١٠٢. 
فراس مطشر عبدالرضا 

 الركابي
أستاذ 
 مساعد

فسلجة التدریب  الدكتوراه
كرة السلة/الریاضي  feras202@yahoo.com 

التمیميبیداء كیالن محمود  .١٠٣ أستاذ  
            baidaa-gylan@yahoo.com علم النفس الریاضي الدكتوراه مساعد

          ----------- كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراهأستاذ  إشراق علي محمود الجدة .١٠٤



 

 السلة مساعد

١٠٥. 
علي صبحي خلف فھد 

 الخفاجي
أستاذ 
علم النفس  الدكتوراه مساعد

الجمناستك/اإلرشادي  dr.ali subhi@yahoo.com 

أستاذ  لؤي حسین شكر البكري .١٠٦
العاب /التعلم الحركي الدكتوراه مساعد

              loaybadfid@yahoo.com المضرب

أستاذ  وسن سعید رشید اآللوسي .١٠٧
فسلجة التدریب  الدكتوراه مساعد

اللیاقة البدنیة/الریاضي  wasan-srashid@yahoo.com       

إسماعیل العزاويندى نبھان  .١٠٨ أستاذ  
العاب /االختبارات والقیاس الدكتوراه مساعد

              nda.nbhn@yahoo.de المضرب

كرة السلة/البایومیكانیك الدكتوراه مدرس خالد نجم عبداهللا القریشي .١٠٩  dr_khalid@yahoo.com            

العاب /المعاقینریاضة  الدكتوراه مدرس خولة إبراھیم محیل المفرجي .١١٠
            dr5awla@yahoo.com القوى

كرة /االختبارات والقیاس الدكتوراه مدرس أسعد الزم علي الحمداني .١١١
           asaadlazem@yahoo.com القدم

١١٢. 
سلمان عبدالواحد كیوش 

 علم النفس التربوي الدكتوراه مدرس فیاض الفریجي
salman_kayoush@yahoo.com         

      

١١٣. 
تماضر عبدالعزیز محسن 

 الدكتوراه مدرس الربیعي
طرائق 

الجمناستك /التدریس
 اإلیقاعي

dr- 2002@yahoo.com              

الكرة /اإلصابات الریاضیة الدكتوراه مدرس إسراء جمیل حسین السعدي .١١٤
 ---------  الطائرة

فسلجة التدریب  الدكتوراه مدرس سؤدد إبراھیم سھیل الكناني .١١٥
الكرة الطائرة/الریاضي  dr-soaded@yahoo.com              

التعلم الحركي لذوي  الدكتوراه مدرس سھا علي حسین الخفاجي .١١٦
           dr.suhaali@yahoo.com االحتیاجات الخاصة

فسلجة التدریب  الدكتوراه مدرس وفاء صباح محمد الخفاجي .١١٧
السباحة/الریاضي   -------- 

السباحة/البایومیكانیك الدكتوراه مدرس أحمد ثامر محسن البیاتي .١١٨  
ahmedthamir69@hotmail.com       

       

١١٩. 
زینة عبداألمیر حمید علي 

فسلجة التدریب  الدكتوراه مدرس الجلبي
اللیاقة البدنیة/الریاضي  zekooo-88@yahoo.com                

كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مدرس ناجي كاظم علي النداوي .١٢٠
  --------  القدم

 ffgrfgf@yahoo.comعلم النفس  الدكتوراه مدرسھویدة إسماعیل إبراھیم  .١٢١



 

السباحة/الریاضي العتیب  

العاب /اإلصابات الریاضیة الدكتوراه مدرس طالب جاسم محسن الدلیمي .١٢٢
    talibj66@yahoo.com المضرب

الجمناستك/التعلم الحركي  الماجستیر مدرس نھى محسن ضاحي الجنابي .١٢٣   -------- 

كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مدرس محمد محمود كاظم العبیدي .١٢٤
       mmy4226332@yahoo.com الید

١٢٥. 
أسعد عبداهللا حمد عباس 

علم التدریب  الماجستیر مدرس السالمي
المصارعة/الریاضي  asaad_salamee@yahoo.com 

١٢٦. 
سلیم وكاع  إسماعیل

كرة /االختبارات والقیاس الماجستیر مدرس العیثاوي
 ismael.sport@yahoo.com القدم

السباحة/البایومیكانیك الدكتوراه مدرس سامر منصور جمیل العنبكي .١٢٧  samer_mmmm@yahoo.com 

العاب القوى/البایومیكانیك الدكتوراه مدرس إنتصار رشید حمید باجالن .١٢٨  
paymanrasheed@yahoo.com          

      

المبارزة/التعلم الحركي الدكتوراه مدرس عالء عبداهللا فالح الراوي .١٢٩  alaaf68@yhoo.com 

العاب القوى/البایومیكانیك الدكتوراه مدرس إیھاب داخل حسن أبوكلل .١٣٠  ehab-802005g@yahoo.com 

الجمناستك/البایومیكانیك الدكتوراه مدرس عامر سكران حمزة الدلیمي .١٣١   ----------- 

١٣٢. 
رعد خنجر حمدان 

كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مدرس الحمنداوي
 raad.khamdan@yahoo.com الید

علم التدریب  الدكتوراه مدرس محمد صالح فلیح الھیتي .١٣٣
الكرة الطائرة/الریاضي  mohammed salih72@yahoo.com 

الكرة /التعلم الحركي الدكتوراه مدرس وسن جاسم محمد القیسي .١٣٤
 wasan_srashid@yahoo.com الطائرة

الكرة /علم النفس الریاضي الدكتوراه مدرس نداء یاسر فرھود العبیدي .١٣٥
           nedaa-steierparis50005000 الطائرة

 األدب اإلنكلیزي الماجستیر مدرس میادة زھیر فخري الخفاجي .١٣٦
mayada_karim59@yahoo.com        

       

كرة /علم التریب الریاضي الماجستیر مدرس عماد كاظم خلیف العطواني .١٣٧
 ----------  القدم

علم النفس  الدكتوراه مدرسبان عدنان محمد امین  .١٣٨
جمناستك /الریاضي

ban-aldaghistani1@yahoo.com 



 

 األجھزة الداغستاني

النظم السیاسیة  الدكتوراه مدرس أحمد عدنان كاظم الكناني .١٣٩
ahmed_poli والسیاسات العامة cs72@yahoo.com 

فسلجة التدریب  الدكتوراه مدرس زیدون جواد محمد الخفاجي .١٤٠
العاب القوى/الریاضي  zico2004@yahoo.com 

علم التدریب  الدكتوراه مدرس سعید أحمد سعید الدباغ .١٤١
السباحة/الریاضي  saeed-802003@yahoo.com    

١٤٢. 
وفاء حسین عبداألمیر حسین 

تاریخ التربیة  الماجستیر مدرس الجبوري
السباحة/الریاضیة   ------------- 

یوسف مالك فارس سامي .١٤٣ كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مدرس 
 d.fs339@yahoo.com القدم

١٤٤. 
سماح نورالدین عیسى 

فسلجة التدریب  الدكتوراه مدرس النداوي
الكرة الطائرة/الریاضي   ------------- 

الكرة /البایومیكانیك الماجستیر مدرس أحمد سبع عطیة المجمعي .١٤٥
 ahmed-seba91@yahoo.com الطائرة

العاب /التعلم الحركي الدكتوراه مدرس علي مكي مھدي المیاحي .١٤٦
           dr.ali makki@yahoo.com المضرب

١٤٧. 
أحمد خمیس راضي 

كرة /علم التدریب الریاضي الدكتوراه مدرس السوداني
 ahmed alsodany@yahoo.com الید

الجمناستك/التعلم الحركي الدكتوراه مدرس ایاد صالح سلمان الكبیسي .١٤٨  ayad_i2006@yahoo.com 

التعلم الحركي  الدكتوراه مدرس علي عبدالواحد الزم الحلفي .١٤٩
الجمناستك/المعاقین  aalsubah@yahoo.com 

كرة /االختبارات والقیاس الدكتوراه مدرس زید شاكر محمود الشیخلي .١٥٠
 dr-shakir50@yahoo.com السلة

شفاتي محسن الحسني أحالم .١٥١ فسلجة التدریب  الدكتوراه مدرس 
اللیاقة البدنیة/الریاضي  menasport2007@yahoo.com 

علم التدریب  الدكتوراه مدرس محمد حقي إبراھیم الكواز .١٥٢
العاب القوى/الریاضي   ------------- 

١٥٣. 
علي أحمد ھادي عباس 

هالدكتورا مدرس الجمیلي التدریب  فسلجة 
السباحة/الریاضي  aljumaily_swimmer@yahoo.com 

١٥٤. 
محسن علي نصیف 

كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مدرس الموسوي
   mohsen_mosawy1963 القدم



 

١٥٥. 
لؤي سامي رفعت محمد خالد 

فسلجة التدریب  الماجستیر مدرس األسدي
كرة السلة/الریاضي  lu_s_rifaat@yahoo.com    

       ansambook1@Yahoo.Com األدب اإلنكلیزي الماجستیر مدرس أنسام یعرب خیون العنزي .١٥٦

كرة القدم/اللیاقة البدنیة الماجستیر مدرس موفق عبیس خضیر الدفاعي .١٥٧   --------- 

كرة /  علم النفس الریاضي الماجستیر مدرس فؤاد متعب حسین الحیدي .١٥٨
 الید

fouadalhaydari@yahoo.com           
     

كرة القدم/البایومیكانیك الماجستیر مدرس وسام شامل كامل الجاجاني .١٥٩  wisam_shamil@yahoo.com 

مدرس  علي عبداللطیف علي ظاھر .١٦٠
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

 ali.kayak@yahoo.com الید

مدرس  حارث مبشر محمد الشكرجي .١٦١
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

       hariibasket11@yahoo.com السلة

١٦٢. 
عبدالناصر مرزة حمزة 

 الحامدي
مدرس 
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

 القدم
 ------- 

١٦٣. 
وعد رحیم بطرس رفو 

 أوراھا
مدرس 
 waad-hind@yahoo.com طرائق التدریس الماجستیر مساعد

١٦٤. 
عبدااللھ عبدالستار ماھر 

 الحیاني
مدرس 
علم التدریب  الماجستیر مساعد

الكرة الطائرة/الریاضي   --------- 

مدرس  یحیى علوان منھل الربیعي .١٦٥
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

             yahya_am17@yahoo.com القدم

مدرس  بیداء خضر بھنام .١٦٦
الكرة /الحركيالتعلم  الماجستیر مساعد

 bebo-vollyball@yahoo.com الطائرة

مدرس  میساء حسیم مطرود الطائي .١٦٧
علم التدریب  الماجستیر مساعد

العاب القوى/الریاضي  
 --------- 

١٦٨. 
شیماء أحمد عبدالكریم حسن 

 االنباري
مدرس 
المبارزة/التعلم الحركي الماجستیر مساعد   --------- 

مدرس  بان أومید رشید .١٦٩
 ---------  علم المعلومات والمكتبات الماجستیر مساعد

١٧٠. 
ظافر حرب عویجیلة 

 اإلبراھیمي
مدرس 
اللیاقة /ریاضة المعاقین الماجستیر مساعد

       dhafirharb@yahoo.com البدنیة

مدرس  عباس كامل عباس الزبیدي .١٧١
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

        aabkambo@yahoo.com الید



 

١٧٢. 
شیرزاد محمد جارو 

 المزوري
مدرس 
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

 shirzad78@yahoo.com السلة

١٧٣. 
فرقد عبدالجبار كاظم 

 الموسوي
مدرس 
علم التدریب  الماجستیر مساعد

السباحة/الریاضي  swimmer-1973@yahoo.com     

سبھانمیثم حبیب  .١٧٤ مدرس  
كرة الید/التعلم الحركي الماجستیر مساعد  aabkambo@yahoo.com        

مدرس  محمد جاسم عثمان النعیمي .١٧٥
العاب القوى/البایومیكانیك الماجستیر مساعد  mohamad_throwin@yahoo.com 

مدرس  ومیض شامل كامل الجاجاني .١٧٦
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

      wamed-shamil@yahoo.com القدم

١٧٧. 
عبد الجلیل جبار ناصر 

 االزیرجاوي
مدرس 
         jaleelabd@yahoo.com علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

١٧٨. 
أحمد محمد عبدالخالق حسن 

 الحسن
مدرس 
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

 -----  القدم

١٧٩. 
جنان ناجي زوین نایف 

 الجبوري
مدرس 
الكرة /التعلم الحركي الماجستیر مساعد

 jenan_rawi@yahoo.com الطائرة

مدرس  علي مسیر یاسین الحجامي .١٨٠
 ali_alnasree@yahoo.com اإلصابات الریاضیة الماجستیر مساعد

جاري الجمعانأسیر ھادي  .١٨١ مدرس  
   noor55_sun@yahoo.com طرائق التدریس الماجستیر مساعد

١٨٢. 
محمد قصي محمد جمیل 

 القوامي
مدرس 
فسلجة التدریب  الماجستیر مساعد

األثقال/الریاضي  kyoboss2000@yahoo.co.uk 

١٨٣. 
أسامة عبد علي خلف حسین 

 الربیعي
مدرس 
 osama3mdm@yahoo.com دراسات سیاسیة الماجستیر مساعد

مدرس  علي جالل عبید فضل العبادي .١٨٤
العاب /التعلم الحركي الماجستیر مساعد

               ali-1978@yahoo.com المضرب

مدرس  تیسیر أحمد سعید الدباغ .١٨٥
علم التدریب  الماجستیر مساعد

األثقال/الریاضي  to _99699@yahoo.com             

١٨٦. 
جاسم سھیر متعب مناف 

 المحمد
مدرس 
العاب القوى/البایومیكانیك الماجستیر مساعد  

suher_alnakeep@yahoo.com          
  

١٨٧. 
وسام نجیب أصلیوة القس 

 حنا
مدرس 
كرة /علم التدریب الریاضي الماجستیر مساعد

 wis20sam@yahoo.com القدم



 

مدرس  إیالف أحمد محمد الشمري .١٨٨
كرة /والقیاساالختبارات  الماجستیر مساعد

                elafkh@yahoo.com السلة

مدرس  یسار صبیح علي األسدي .١٨٩
علم التدریب  الماجستیر مساعد

السباحة/الریاضي  yasarsabin H@yahoo.com              

مدرس  فالح ھاشم فنجان الھاشمي .١٩٠
علم التدریب  الماجستیر مساعد

األثقال/الریاضي  flfhte-80@yahoo.com 

١٩١. 
رشا عبدالحسین علي 

 النعیمي
مدرس 
 mqra2008@yahoo.com اإلحصاء الماجستیر مساعد

مدرس  بیداء رزاق جواد .١٩٢
فسلجة التدریب  الماجستیر مساعد

العاب القوى/الریاضي  badaa_sport@yahoo.com 

١٩٣. 
ھیثم صادق كاظم حسن 

 الموسوي
مدرس 
الكرة / التعلم الحركي  الماجستیر مساعد

  الطائرة

 

 

 

 

 

 

  



 

  
  
  
  

    البصرةجامعة 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  
  العراقجمھوریة 

 

 

 



 

   



 

 

  جامعة البصرة

  كلیة التربیة الریاضیة
  

  نشأة الكلیة 

لتشكل نواة وصرحًا علمیًا ومصدر في جامعة البصرة  ١٩٨٣أسست كلیة التربیة الریاضیة عام   
 .بغداد، والموصل: إشعاع تربوي وھي ثالث كلیة في العراق بعد كلیتي

البكالوریوس، ( وقد تّم تخریج دفعات طالبیة متعددة بشھادات متفاوتة تراوحت مابین ألـ   
منھم في متخصصین في مختلف علوم التربیة الریاضیة ، تّم االستفادة ) الماجستیر، الدكتوراه 

) التربویة والتعلیمیة واالجتماعیة والصحیة والریاضیة ( مختلف المؤسسات والوزارات العراقیة 
مضافًا لذلك تأسیس كلیات وأقسام التربیة الریاضیة لمختلف محافظات القطر معتمدة على الكادر 

  .العلمي المتخرج من كلیة التربیة الریاضیة في جامعة البصرة

 

   

  

  

  :لیة الفروع الك  

  فرع العلوم النظریة - 

   فرع األلعاب الفردیة والفرقیة - 

 

 

 

 



 

 

 

 

 العمداء السابقون

 

 

 اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 

 فرع األلعاب الفردية والفرقية

 البريد االلكتروني اختصاصه الدقيق اللقب العلمي اسم التدريسي

Sport60@yahoo.com كرة قدم/ طرائق تدريس أستاذ أحمد عبد العزيز عبيد  

 amarjasm@yahoo.com كرة القدم/ تدريب رياضي/ فسلجة أستاذ عمار جاسم مسلم

 Abdulameer72003@yahoo.com كرة السلة/تدريب رياضي أستاذ عبد األمير علوان عبود

ذو الفقار صالح عبد 
 الحسين

 Thulfikas@yahoo.com-Salah كرة القدم/تدريب رياضي أستاذ

 Yarobg@yahoo.com كرة الطائرة/بايوميكانيك أستاذ يعرب عبد الباقي دايخ

 methaq.juafar@uobasrah.edu.iq الكرة الطائرة/اختبار وقياس أستاذ ميثاق غازي محمد

Meethag-g74@yahoo.com 

   طرائق تدريس أستاذ مساعد علي محسنحسين 

 إلى الفترة من الفترة االسم ت

 ١٩٩٣ ١٩٨٤ ریسان خریبط مجید. د -١
 ١٩٩٤ ١٩٩٣ أكرم محمد صبحي. د -٢
 ١٩٩٨ ١٩٩٤ نجاح مھدي شلش. د -٣
 ٢٠٠٣ ١٩٩٨ صالح عطیة كاظم. د -٤
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٣ جاسم مسلمعمار . د -٥
 ٢٩/٦/٢٠١٠ ٢٠٠٣ ماجد علي موسى. د  -٦
 ولحد االن ٣٠/٦/٢٠١٠ محمد عبد الوھاب حسین. د -٧



 

 mustafaalshiBeeB@yahoo.com الكرة الطائرة/بايوميكانيك أستاذ مساعد مصطفى عبد محي

 Dr.Adelzoon@yahoo.com الكرة الطائرة/ تدريب رياضي أستاذ مساعد عادل مجيد خزعل

   كرة اليد/ تدريب رياضي أستاذ مساعد صادق عباس علي

   العاب فرقية/ اختبارات وقياس أستاذ مساعد رائد محمد مشتت

العاب فردية / علم االجتماع الرياضي أستاذ مساعد فراس حسن عبد الحسين
 وفرقية

Firashasan2001@yahoo.com 

firas.abdulhussian@uobasrah.edu.iq 

 dr.haleemhazza@yahoo.com كرة القدم/ إدارة وتنظيم أستاذ مساعد عبد الحليم جبر نزال

 Shathaalsabtee@yahoo.com ساحة وميدان  /تدريب رياضي أستاذ مساعد شذى مهاوش خلف

 sABAH75@yahoo.com-dr عالجية أستاذ مساعد صباح مهدي كريم

 Ibadymi@yahoo.com كرة الطائرة أستاذ مساعد موفق صينخ جعفر

   سباحة/تدريب رياضي أستاذ مساعد ياسين حبيب غزال

 Yousiflso@yahoo.com تعلم حركي أستاذ مساعد يوسف الزم كماش

   تدريب رياضي -فسلجة أستاذ مساعد ماجد علي موسى

 ali.hussein@uobasrah.edu.iq سباحة - تعلم حركي أستاذ مساعد علي فرحان حسين

Kuki96m@yahoo.com رياضي فنون قتاليةتدريب  مدرس علي جاسم كريم  

 laith.hussein@uobasrah.edu.iq جمناستك/ تعلم   مدرس ليث محمد حسين

Laith99@yahoo.com 

 www.fBasrah82@yahoo.com كرة اليد/بايوميكانيك مدرس غازي عبد الحسنفيصل 

 luay.mohammed@uobasrah.edu.iq العاب فردية وفرقية- عالجية مدرس لؤي كاظم محمد

Luaysport@yahoo.com 

    مالكمة مدرس مهدي صالح جابر

 hazemlrowad@yahoo.com معاقين   مدرس حازم جاسم خزعل

 osamha.mustfai@uobasrah.edu.iq كرة اليد مدرس أسامة صبيح مصطفى

osamha2006@yahoo.com 

 Luaysport@yahoo.com ساحة وميدان مدرس وليم لويس وليم



 

 shakrwshkr@yahoo.com كرة السلة/ بايوميكانيك    مدرس شكري شاكر فالح

   لغة عربية مدرس احمد عبد اهللا نوح

 moHAkA1972@yahoo.com مبارزة مدرس محمد عبد الرزاق

    كرة السلة مدرس علي عاشور عبيد

 mahasinLsadani@yahoo.com جمناستك مدرس محاسن حسين فاضل

   كرة السلة مدرس مساعد ثامر كاظم أرحيم

 zainabood@yahoo.com لغة أنكليزية مدرس مساعد زينب عبود كاظم

Dhurgham-09@yahoo.com تنس مدرس مساعد السالم نعمةضرغام عبد   

    ساحة وميدان مدرس مساعد صباح عبد اهللا إبراهيم

    كشافة مدرس مساعد رياض نوري عباس

    كرة القدم مدرس مساعد وائل قاسم كاظم

    كرة القدم مدرس مساعد ماجد صبار محمد

    كرة القدم مدرس مساعد عبد علي جعفر محمد

    مالكمة مدرس مساعد فؤاد عبد المهدي محمود

 Hassan73hassan@yahoo.com رفع أثقال مدرس مساعد حسن فرحان علوان

    كرة اليد مدرس مساعد كاظم حبيب عباس

    رفع أثقال مساعدمدرس  محمد جاسم فاضل

    مصارعة مدرس مساعد معن مصعب احمد

    ساحة وميدان مدرس مساعد   انسام خزعل جبار

 فرع العلوم النظرية  

 البريد االلكتروني اختصاصه الدقيق اللقب العلمي اسم التدريسي

الساحة /بايو ميكانيك أستاذ حاجم شاني عودة
 والميدان

DrHachim@yahoo.com 

 lema.mehemmed@uobasrah.edu.iq طرائق تدريس أستاذ لمياء حسن محمد

Lamyaa65@yahoo.com 



 

كرة / تدريب رياضي أستاذ حسام محمد جابر
 اليد

hussam.jabir@uobasrah.edu.iq  

Hussammohamed@yahoo.com 

علم النفس  أستاذ عبد الكاظم جليل حسان
 مالكمة/الرياضي

bdakadim@yahoo.com  

abidalkadhim.jaleel@uobasrah.edu.iq 

  mohammed.jewi@uobasrah.edu.iq كرة السلة/تعلم أستاذ محمد عنيسي جوي

mohammed-alkaabi@yahoo.com 

كرة / تدريب رياضي أستاذ حيدر عبد الرزاق كاظم
 السلة

haidar.kadhim@uobasrah.edu.iq  

Haidar-70@yahoo.com 

 mustafa.mhammed@uobasrah.edu.iq اختبارات وقياس أستاذ مصطفى عبد الرحمن محمد

Drmustafa1969@yahoo.com 

علم النفس  أستاذ مساعد محمد عبد الوهاب حسين
الكرة /الرياضي
 الطائرة

mohammed.hussain@uobasrah.edu.iq  

DrALtaee660@yahoo.com 

ساحة / فسلجة أستاذ مساعد فالح مهدي عبود
 وميدان

falah.abood@uobasrah.edu.iq 

drqusae@yahoo.com 

كرة /ادارة وتنظيم أستاذ مساعد قصي فوزي خلف
 السلة

falhma2006@yahoo.com 

العاب /تعلم حركي أستاذ مساعد منتظر مجيد علي محمد المتروك
 المضرب

montather.ali@uobasrah.edu.iq 

montather74@yahoo.com 

ساحة / بايوميكانيك أستاذ مساعد حيدر مهدي عبد الصاحب
 وميدان

 hyder.abdalsahib@uobasrah.edu.iq 

   كرة/تدريب رياضي أستاذ مساعد عقيل حسن فالح
 القدم

akeel.falih@uobasrah.edu.iq 

Dr.aqeelhassan@yahoo.com 

كرة /بايوميكانيك  أستاذ مساعد وسام فالح عطية
 السلة

   

اختبارات  أستاذ مساعد زينب عبد الرحيم خضير
 جمناستك/وقياس

   

 Dr.moruolley@yahoo.com - تعلم رياضي  أستاذ مساعد محمد عوفي راضي



 

 الكرة الطائرة

ساحة /بايوميكانيك أستاذ مساعد ناهدة حامد مشكور
 وميدان

Nahedhamed2003@yahoo.com 

kamil.mnahi@uobasrah.edu.iq عالجية أستاذ مساعد كامل شنين مناحي  

 Luqman-aijarah@yahoo.com طرائق تدريس أستاذ مساعد لقمان عمران شنين

علم النفس  مدرس احمد كاظم فهد
 كرة القدم- الرياضي

Ahmedbhadli@yahoo.com 

 - تدريب رياضي مدرس عادل ناجي حسن
 كرة السلة

   

تدريب  مدرس قصي محمد علي
ساحة /رياضي
 وميدان

qusai.rkais@uobasrah.edu.iq 

Qusoi-Alaamery@yahoo.com 

 intisar.othman@uobasrah.edu.iq طرائق تدريس مدرس انتصار احمد عثمان

Intissar-Ahmad@yahoo.com 

       مدرس عبد الستار جبار ضمد

salamj2007@yahoo.com مبارزة/عالجية مدرس سالم جابر عبد اهللا  

 D.abdullA66@yahoo.com ساحة وميدان مدرس عبد اهللا شنته فرج

 basimyours@yahoo.com فسلجة مدرس باسم عبد خنجر

    لغة عربية مدرس سعيد إبراهيم صيهود

    مبارزة مدرس مساعد مشتاق حميد رشيد

    كرة الطائرة مدرس مساعد واثق عبد الصاحب عبيد

 saad.abdalkareem@uobasrah.edu.iq طرائق تدريس مدرس مساعد سعد اليذ عبد الكريم

Iraqsaad10@yahoo.com 

 haider.ahmed@uobasrah.edu.iq علم النفس مدرس مساعد حيدر عوفي احمد

 qusy.malala@uobasrah.edu.iq تنس مدرس مساعد قصي صالح مال اهللا

Qusaimallalah@yahoo.com 

    طرائق تدريس مدرس مساعد حيدر عودة زغير



 

 mjo-1975@yahoo.com تنس مدرس مساعد مكي جبار عودة

    كرة طائرة مدرس مساعد رجاء عبد الصمد عاشور

    كرة قدم مدرس مساعد شاكر حمود خلف

 sameerkhalaf@yahoo.com ترويح مدرس مساعد سمير خلف جري

    تنس مدرس مساعد حيدرة عبد األمير أمين

   كرة الطائرة مدرس مساعد عقيل جارح صبر

 qhazil.hassein@uobasrah.edu.iq جمناستك مدرس مساعد غازي لفته حسين

chazi-1968@yahoo.com 

   الكرة الطائرة مدرس مساعد محمد رحيم فعيل

    جمناستك مدرس مساعد زكي ناصر شعبان

 wafa.abdulretha@uobasrah.edu.iq فسلجة مدرس مساعد وفاء صالح عبد الرضا

wafa26saleh@yahoo.com 

yuosaf1978@yahoo.com كرة السلة مدرس مساعد يوسف حسن خلف  

    تنس مدرس مساعد حسنعلي جبار 

 sanaukm@yahoo.com لياقة بدنية مدرس مساعد سناء علي احمد

  

   

 

 

  

 
 

    



 

  

  
  

  
    دیاليجامعة 

  كلیة التربیة الریاضیة 
  
  
   العراقجمھوریة 

   



 

  

  جامعة دیالي

  كلیة التربیة الریاضیة

  ...نبذة عن الكلیة

  

تعد كلیة التربیة الریاضیة أول كلیة تأسست كقسم من كلیة التربیة لجامعة دیالى عام 

أصبحت كلیة مستقلة تحت عنوان كلیة التربیة الریاضیة  ١٩٩٨، ثم في عام  ١٩٩٦

  وتحتوي ) البكالوریوس ( حیث قامت بتخریج عدد كبیر من طلبة الدراسات األولیة 

  

 العمداء السابقون 
 ولغایة28/10/2008 من تاریخ           د ماھر عبد اللطیف عارف.م.أ - 

 1/7/2011 

  ٢٠١٣ / ١ / ٢١ولغایة ١/٧/٢٠١١  من تاریخ د مجاھد حمید رشید.م.أ - 

  1/5/2003ولغایة 1/6/1999 من تاریخ د علي تركي مصلح.أ - 

  1/2/2007 ولغایة1/5/2003 من تاریخ د ولھان حمید ھادي.م.أ - 

   28/10/2008  ولغایة1/2/2007 من تاریخ د فرات جبار سعد اهللا.أ - 
  

 : فروع الكلیة
  فرع العلوم النظریة. ١

  العلوم التطبیقیة  فرع.٢

  



 

افتتحت أیضا الدراسات المسائیة ، وقامت كلیتنا بفتح قسم للدراسات  ١٩٩٩وفي عام 

طالب وطالبة ،تقوم الكلیة بقبول  ٩٠حیث تم تخریج    ٢٠٠١سنة ) الماجستیر(العلیا 

الطالب للدراسات األولیة من الطلبة الخریجین وللفرعین العلمي واألدبي ولكال 

    .للبنات%)  ٦٠(للطالب و%)  ٦٥(الجنسین وبمعدل ال یقل عن 
  

  البرامج االكادیمیة التي تطرحھا الكلیة * 
  بكالوریوس تربیة ریاضیة  - ١

  ماجستیر تربیة ریاضیة  - ٢

  

  

أسماء السادة التدریسیین من حملة شھادة الدكتوراه 
 في كلیة التربیة الریاضیة

 
د عبد الستار جاسم .م.أ

 محمد
 بایومیكانیك 

 د نصیر صفاء محمد.م.أ
 كرة سلة/ تعلم حركي

 د احمد رمضان احمد.م.أ
 كرة القدم/ علم النفس 

 قیس جیاد خلف د.م
 العاب مضرب/ الفسلجة 

 د عباس فاضل جابر.م.أ
 علم التدریب/الفسلجة

د عبد الرحمن ناصر .م.أ
 راشد

 كرة قدم/ اختبارات 
  فردوس مجید امین د.م

 جمناستك/ بایومیكانیك
ماھر عبد اللطیف  د.م.أ

  عارف
 فسلجة تدریب ریاضیة

  رافد مھدي قدوري د.م
 العاب مضرب/علم النفس 

 سھا عباس عبود د.م
 كرة سلة/ تعلم حركي

  مجاھد حمید رشید د.م
 كرة طائرة/ تعلم حركي

  كامل عبود حسین د.م
 ساحة ومیدان/ علم النفس

  نبراس كامل ھدایت د.م
 كرة قدم/ تعلم حركي

  مھا صبري حسن د.م
 طرائق تدریس

  عبد المنعم حسین صبر د.م
رفع / علم التدریب الریاضي 

 االثقال
  لقاء غالب ذیاب د.م  ماجد خمیس خلیل د.م   االء زھیر مصطفى د.م



 

 كرة القدم/ التعلم الحركي ألعاب مضرب كرة ید/ علم نفس
فخري الدین قاسم  د.م

  صالح
العاب / علم التدریب

 مضرب

     د لیث ابراھیم جاسم.م
 كرة ید/علم التدریب

 بسمة نعیم محسن د.م
 كرة طائرة/ تعلم حركي

   كاظمشروق مھدي  د.م
 كرة ید/ علم الفسلجة

    حنان عدنان عبعوب د.م
/ القیاس واالختبارات    

 الجمناستك

  سوزان خلیفة جودي د.م
 كرة ید/ علم التشریح

 
 
 
 
 
 
 
 

 

الماجستیر  أسماء السادة التدریسیین من حملة شھادة 
 في كلیة التربیة الریاضیة

 
م ولید جلیل ابراھیم.م   

 الساحة والمیدان
ثائر رشید حسن. م   

 كرة طائرة
 فراس طالب حمادي. م 

 مبارزة
م احمد محمد فرحان.م   

 سباحة
م فراس عبد المنعم عبد الرزاق.م   

 مالكمة
 ھدیل ساجد ابراھیم. م

 طرائق تدریس

م تحریر علوان حسون.م   
 كرة السلة

م مسلم حسب اهللا ابراھیم.م   
 كرة القدم

   م عمر سعد احمد.م
 رفع اثقال 

م سامر عزیز محسن.م   
 كرة الید

م نزار علي جبار.م   
 كرة سلة

 م باسل عبد الستار احمد.م  
 المالكمة

م لؤي صیھود فواز.م   
 ادب اندلسي

م حسام محمد ھیدان.م   
كرة يد/علم التدريب  

 م لمیاء علي حسین.م 
 كرة الید

م سنان عباس علي.م   
 طرائق تدریس

م سعدون عبد الرضا فرحان.م   
یدكرة   

 م صادق جعفر محمود.م 
 كرة قدم

م ھناء ابراھیم محمد.م   
 طرائق تدریس العلوم

قصي حاتم  م.م  م بشائر رحیم شالل.م 
   طرائق تدریس

م حاتم شوكت ابراھیم.م  م نبراس علي لطیف.م    م عثمان محمود شحاذة.م  



 

  اعالم ریاضي طرائق تدریس

م حیدر فاضل صالح.م   
 طرائق تدریس

حمود مولود ضیاءم .م  
كرة قدم/تدريب   

  
 م رافد علي داود.م 

 كرة سلة
م عمار جبار عباس.م   

 التعلم الحركي
م.م    حیدر صبحي ابراھیم 

 طرائق تدریس التربیة الریاضیة
 رجاء عبد الكریم حمید  م.م

 ساحة ومیدان–تدریب 

م جمال محمد شعیب.م  
  المصارعة

م.م  شھاب احمد حمود 
   

            
  م عدي عبد الحسین كریم.م

 تدریب كرة السلة
 

    



 

  
  
  

    اربیل/سورانجامعة 
  التربیة الریاضیة  قسم

  
  
   العراقجمھوریة 

   



 

  جامعة سوران

  قسم التربیة الریاضیة
جامعة سوران –كلیة التربیة  – اسماء و ایمیل التدریسیین في قسم الریاضة  

التدریسي اسم ت العلمي اللقب   ایمیل 

محمد مصطفى صباح. د ١  sabah.mohammad@soranu.com بروفیسور 

على جعفر سماكة. د ٢  ali.jafar@soranu.com بروفیسور 

فالح جعاز شلش. د ٣  falih.jeaz@soranu.com بروفیسور  

مازن عبدالرحمان حدیث.د ٤  mazan.abdulrahman@soranu.com بروفیسور 

مؤیدعبدالرحمان حدیث.د ٥  moayed.abdulrahman@soranu.com بروفیسور مساعد 

ابوزید صابركریم. م ٦  Abuzed.s@soranu.com مدرس 

محمود رضا  وسآ. د ٧  aso.mahmod@soranu.com مدرس  

ممتاز احمد ا مین. د ٨  momtaz.ahmad@soranu.com مدرس 

فاطمة حسین عوید  . د  ٩  fatima.hossein@soranu.com مدرس  

نقى حمزة جاسم . م ١٠  naqi.hamza@soranu.com مدرس مساعد 

رھاد كریم مولودف. م ١١  farhad.karim@soranu.com مدرس مساعد 

محمد وركیلوان شم. م ١٢  malwan.sherko@soranu.com مدرس مساعد 

مان عمریة سلكشن. م ١٣  shinga.solayman@soranu.com مدرس مساعد 

كریم يعمر عل. م ١٤  omar.ali@soranu.com مدرس مساعد 

زمان صالح حسین. م ١٥  zaman.salih@soranu.com مدرس مساعد 

اسماعیل مولود صالح. م ١٦  ismael.molod@soranu.com مدرس مساعد 

یلوان محمد معروفج. م ١٧  zhilvan.mohammad@soranu.com مدرس مساعد 

بسام فوزى. م ١٨  basam.favzy@soranu.com مدرس مساعد 

صالح الدین احمد لشما. م ١٩  shamal.s@soranu.com مدرس مساعد 

ایمان الیاس عزو. م ٢٠  iman.alyas@soranu.com مدرس مساعد 



 

عبدالحكیم مصطفى رسول. م ٢١  abdulhakim.m@soranu.com مدرس مساعد 

غفور شریف لخایب. م ٢٢  bekhal.ghafor@soranu.com مدرس مساعد 

 shahla.ahmad@soranu.com مدرس مساعد شھلة احمد عبداللة ٢٣

منیب صبحى شھاب. م ٢٤  munib@soranu.com مدرس مساعد 

 
   

 
   

    



 

  

  

  

  

  

    دھوكجامعة 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  
   العراقجمھوریة 

   



 

  

  جامعة دھوك 

  جامعة دھوك -فاكلتي العلوم التربویة  –سكول التربیة الریاضیة 

  
  :نبذة عن السكول 

من اجل  اعداد  ٢٠٠٥سكول التربیة الریاضیة تابع لفاكلتي العلوم التربویة ، تأسس في العام      
 ٣٠الكوادر المتخصصة في التربیة الریاضیة حیث كان عدد الطلبة المقبولین في الدورة االولى 

في سنوات یحصل بعدھا الطالب على شھادة البكالوریوس  ٤طالبًا وطالبة ، مدة الدراسة فیھا 
  .التربیة الریاضیة 

  
سكول التربیة الریاضیة مستمربالتطور والنمو على جمیع األصعدة إلى أن وصلت إلى ما ھي     

علیھ اآلن إذ تشمل قاعتین كبیرتین تعتبر من افضل القاعات الریاضیة لیس في العراق فحسب وانما 
الى ان ھذه القاعات تضم على مستوى المنطقة وملعب للتنس االرضي وملعب كرة القدم اضافة 

بداخلھا مسبح وقاعات للجمناستك وقاعات الرشاقة ومكتبة وكافیتیریا وقاعات دراسیة كما تضم 
غرفا لجمیع الوحدات االداریة ، كما ان السكول سیبدأ العمل قریبا في بناء قاعة جدیدة وملعب دولي 

لجوانب العلمیة وبخاصة الدراسات العلیا لكرة القدم بالضافة الى كافیتیریا جدیدة كما شمل التطور  ا
حیث تم   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨إذا تم قبول أول دوره للحصول على شھادة الماجستیر في العام الدراسي 

بقبول أول دورة  ٢٠١٠- ٢٠٠٩طالب كما استحدثت دراسة الدكتوراه في الموسم ) ٣(قبول
على التواصل مع كلیات  للحصول على شھادة الدكتوراه وبواقع ثالثة طالب ، والسكول حریص

التربیة الریاضیة في العراق والوطن العربى باالضافة الى دول الجوار حیث تم ایفاد فرق الجامعة 
طالب وطالبات الى دولة تركیا للعام الثاني على التوالي واجراء لقاءات مع فرقھا حیث احرزت 

ما على المشاركة في المؤتمرات فرقنا نتائج ممتازة مع الفرق التركیة كما ان كادرھا حریص دائ
  .العلمیة والدورات المخصصة على مستوى القطر والوطن العربى والدول االجنبیة 

  
  .تأسس قسم التربیة الریاضیة كاحد اقسام كلیة التربیة  ٢٠٠٤- ٢٠٠٣في الموسم الدراسي 

  صدر امر تحویل القسم الى كلیة التربیة الریاضیة  ٢٠٠٥ -٥ -  ٣في 
تم العمل بنظام الفاكلتي وعلیھ اصبحت تحت تسمیة سكول  ٢٠١١ -  ٢٠١٠لدراسي في الموسم ا

  التربیة الریاضیة تابعة لفاكلتي العلوم النربویة 
  

  للسكول فرع واحد ھو فرع العلوم النظریة وااللعاب الریاضیة
  
   

  

  



 

  
  

                                                                                        :                                                     العمداء منذ التأسیس 

         ٢٠٠٤د أودید عودیشو اسي               رئیس القسم                                 .أ

           ٢٠١٠- ٢٠٠٥د أودید عودیشو اسي             عمید كلیة التربیة الریاضیة                 .أ

  والزالت ٢٠١٠د أودید عودیشو اسي            عمید فاكلتي العلوم التربویة               .أ

                                                                                                                                               
 :الھیئة التدریسیة 

  الشھادة  اللقب  االسم الثالثي  ت
  دكتوراه  استاذ *أودید عودیشو آسي . د.أ   ١
  دكتوراه  مدرس *مؤید كمال الدین عز الدین. د  ٢
  دكتوراه  مدرس *محمد حسن مصطفى. د   ٣
  دكتوراه  مدرس *أحمد خالدآزاد . د   ٤
  دكتوراه  مدرس سمیرة زیا ھرمز. د   ٥
  *جالل كمال محمد  ٦

  ماجستیر  مدرس 

  ماجستیر  مدرس *سعدي عمر یوسف  ٧
 ماجستیر  مدرس مساعد *زیاد محفوظ عبدالقادر  ٨
 ماجستیر مدرس مساعد سرى جمیل حنا  ٩
 ماجستیر مدرس مساعد زھرة جمیل صالح  ١٠
 ماجستیر مدرس مساعد شعبانخالد محمد   ١١

 ماجستیر مدرس مساعد فالح سعدون عمر  ١٢

 ماجستیر مدرس مساعد وارھیل عاصم محمد  ١٣
 ماجستیر مدرس مساعد فریدون عبد القادر سعید  ١٤



 

 ماجستیر مدرس مساعد ابراھیم موسى ابراھیم   ١٥
 ماجستیر مدرس مساعد جمیل احمد حسین  ١٦
 

    



 

  

  

  

  

  

  

  

    المستنصریةالجامعة 
  كلیة التربیة االساسیة

  التربیة الریاضیة  قسم
  
  
   العراقجمھوریة 

    



 

  

  الجامعة المستنصریة

  كلیة التربیة االساسیة

 قسم التربیة الریاضیة

 المستنصرية الجامعة في األساسية التربية كلية أقسام من واحدا الرياضية التربية قسم يعد         
باالضافة الى ان القسم يمنح شهادة  ١٩٩٣كانت الكلية معهدا للعلمين سنة تاسس هذا القسم عندما 

ليمنح القسم من خاللها شهادة  ٢٠٠٠- ١٩٩٩البكلوريوس تم فتح الدراسات العليا في القسم سنة 
توسعت الدراسات في  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧وفي عام . الماجستير في طرائق تدريس التربية الرياضية

تم  ٢٠١٠- ٢٠٠٩الماجستير تخصص في التربية الرياضية ايضا، وفي العام  القسم ليمنح القسم شهادة
توسيع الدراسة لتشمل منح شهادة الدكتوراه تخصص تربية رياضية ايضا ليعد القسم او قسم في الكلية 

 الدكتوراه(ات العلياشهادال حملة من التدريسيين من العديد القسم هذا يضمو. يمنح شهادة الدكتوراه
 حملة شهادة البكلوريوسو والذين حصلو عليها من داخل العراق ومن خارج العراق) والماجستير

تدريسي وتدريسية و يبلغ )  ٤٤(، اذ يبلغ عدد الهيئة التدريسية في القسم  العلمية األلقاب الى باألضافة
 تدريسيه بين نوم )٢٣(تدريسية أما مالك القسم من الرجال فيبلغ  )٢١(المالك النسوي في القسم 

  :من كال هم ٢٠/٥/٢٠١٠ بتاريخ الدليل هذا فيها أعد التي الزمنية المدة فيالمتواجدين 

  رئیس القسم   مصطفى حسن عبد الكریم              . د.م.ا

  مقررة القسم                       فاتن اسماعیل محمد         . د 

  العمداء السابقون 

   ٢٠١٢ – ٢٠٠٦سمیر مسلط الھاشمي          . د.أ - 

  ولغایة اآلن ٢٠١٢حسن ھادي عطیة الھاللي     . د.أ - 

   



 

  : تمنح الكلیة الدرجات العلمیة التالیة

  . البكالوریوس في التربیة الریاضیة - 

  . الماجستیر في طرائق تدریس التربیة الریاضیة - 

  . الماجستیر في تخصص التربیة الریاضیة - 

  .الدكتوراه في التربیة الریاضیة - 

))اسماء تدريسي قسم التربية الرياضية مع القابھم العلمية((   

 

 
 اللقب العلمي أسم التدریسي

 
صالح وھاب شاكر مالك الكندي . د.م.أ ١  أستاذ  

مصطفى حسن عبد الكریم عباس الخالصي. د  ٢  
 أستاذ مساعد 

 رئیس قسم التربیة الریاضیة 

فاتن اسماعیل محمد خلف العزاوي. د  ٣  
 مدرس

 مقررة قسم التربیة الریاضیة

نجاح مھدي شلش علي الكناني. د  ٤  أستاذ 

ایمان حمد شھاب احمد الجبوري. د  ٥  أستاذ 

ماھر احمد عاصي خلف العیساوي. د  ٦  أستاذ 

طھ محجوب ابراھیم یاسین. د  ٧  أستاذ 

نبیل عبد الوھاب احمد خلیل العزاوي. د  ٨  أستاذ 

مؤید عبد الرحمن حدیث. د  ٩  أستاذ مساعد 

 أستاذ مساعد قیس محمد سلیمان عبد القادر الجاجاتي ١٠

سھاد حسیب عبد الحمید عبد الربیعي. د  ١١  أستاذ مساعد 

امجاد عبد الحمید بدر جبار. د  ١٢  أستاذ مساعد 



 

بان عبد الرحمن ابراھیم مجید العبیدي. د  ١٣  أستاذ مساعد 

انعام جلیل ابراھیم نجرس السامرائي. د  ١٤  أستاذ مساعد 

 أستاذ مساعد اسماعیل عبد زید عاشور جبر الكرعاوي ١٥

لؤي ساطع محمد جواد عبد الرحمن السوفاجي. د  ١٦  استاذ مساعد 

  
احالم صادق حسین جاسم الخفاجي. د  ١٧  مدرس 

  
١٨ 

  
 مدرس ابتسام حسن خلف مداح البدري الحسیني. د 

 مدرس معد سلمان ابراھیم حمد. د  ١٩

 مدرس مثال ناجي فالح عجیل الشبلي. د  ٢٠

 مدرس ژیان عبد اللة نوري ٢١

 مدرس   اسراء یاسین عبد الكریم درویش البیاتي  ٢٢

 مدرس سالم حنتوش رشید فرج المعموري ٢٣

 مدرس عماد طعمة راضي جماح الربیعي    ٢٤

 مدرس صادق جعفر صادق محسن الحسیني ٢٥

 درسم محمد شھاب احمد عباس الشمري ٢٦

 مدرس رنا تركي ناجي حسین المیالي ٢٧

 مدرس میادة خالد جاسم حمادي الدلیمي ٢٨

 مدرس نبیل خلیل ابراھیم عطیة الشمري ٢٩



 

 مدرس مساعد شیماء جاسم محمد ٣٠

 مدرس مساعد علي عبد العظیم حمزة جرمط الزبیدي ٣١

 مدرس  علي فؤاد فائق رشید الدوري ٣٢

  
٣٣ 

 مدرس مساعد میادة تحسین عبد الكریم حسن القیسي

 مدرس مساعد علي خوام خطیب ریكان الجابري ٣٤

 مدرس مساعد محمد غني حسین ذیب الجبوري ٣٥

 مدرس مساعد      لینا صباح متي عبد اهللا عبدو فریدة ٣٦

 مدرس مساعد شیماء رضا علي ادریس الھاشمي ٣٧

 مدرس مساعد سكینة شاكر حسن حسین البیاتي ٣٨

 مدرس مساعد محمد قاسم عبد اهللا فاضل العزاوي ٣٩

 مدرس مساعد خالد محمود احمد محمد المندالوي ٤٠

 مدرس مساعد طارق محمود محمد صالح خلیل ٤١

 مدرس مساعد جمعة الخطیب فریال یونس نعمان ٤٢

 مدرب العاب عمر نوري عباس أشغیدل النجادي ٤٣

 مدرب العاب نعمت كریم مصطفى نیاز العزاوي ٤٤

 مدرب العاب وفاء یحیى عبد الرزاق حاجم الجبوري ٤٥

 

  



 

  

  

  

    الجامعة المستنصریة
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  
   العراقجمھوریة 

   



 

  الجامعة المستنصریة

 التربیة الریاضیة كلیة

  

 التربية الرياضية ـ الجامعة المستنصرية كليةنشأة 

تعد كلية التربية الرياضية احدى كليات الجامعة المستنصرية تأسست في     ٠١
لتشكل النواة االولى لصرحا علميا رياضيا ومصدر اشعاع تربوي  ٢٠٠٦تموز 

كمالكات تعليمية في تسهم في إعداد وتخرج كوادر علمية رياضية مؤهلة للعمل 
  ٠المدارس الثانوية ولنشر الوعي والثقافة الرياضية والبدنية والصحية للمجتمع

مدة الدراسة في كلية التربية الرياضية هي اربعة سنوات حيث يمنح الطلبة   ٠٢
  ٠خريجو الكلية شهادة البكالوريوس في علوم التربية الرياضية 

بحسب موافقة  ٢٠١١ية علمية  عام اصبحت كلية التربية الرياضية كل  ٠٣
 .وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي

                            

   

  

  

  



 

  اقسام الكلية

 :قسم العلوم النظرية .١
ويعنى باألشراف والتخطيط ومتابعة وتنفيذ المناهج النظرية في الكلية كالتشريح 

الرياضي والعالجي وعلم وعلم النفس الرياضي والبايومكانيك والتربية والطب 
التدريب الرياضي والتعلم الحركي ومواضع حقوق االنسان والديمقراطية والتربية 
الصحية والتحليل الحركي واالختبار والقياس واالحصاء والبحث العلمي واللغة 

 ٠االنكليزية والعربية والحاسبات واالدارة والتنظيم وفلسفة تاريخ التربية الرياضية

  

  

  

  :العلوم التطبيقية قسم-٢   

ويعنى باألشراف والتخطيط ومتابعة وتنفيذ المناهج الدروس العملية وتوفير 
مستلزماتها كالعاب القوى والجمناستك والسباحة وكرة القدم والياقة البدنية وكرة 
الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والخماسي وااللعاب الصغيرة وطرائق تدريس التربية 

ل والعاب المضرب والمالكمة والمصارعة والمبارزة والفنون الرياضية واالثقا
  ٠القتالية ورياضة الخواص واالحتياجات الخاصة والكشافة والمعسكرات 

  

  



 

  

  الهيكل العلمي للكلية

الجامعة المستنصرية من السادة التدريسيين - يتألف مجلس كلية التربية الرياضية
  :التالية مناهجهم وأسمائهم

  

  حسن هادي عطية مطر الهاللي  ٠د٠م٠أ/    عميد الكلية بالوكالة -١
 لفروع العلميةرؤساء ا -٢

  عامر فاخر شغاتي ٠د٠م٠أ       –العلوم النظرية  فرعرئيس -أ

  د  علي سلمان عبد .أ    - العلوم التطبيقية فرعرئيس -ب

  معاونو العميد-٣

  م صباح نوري ٠م  -معاون العميد للشؤون االدارية-أ

  حسن هادي عطية الهاللي ٠د٠م٠أ –معاون العميد للشؤون العلمية -ب

  د سناء خليل.م.أ       - أمين مجلس الكلية-٤

  



 

 

الجامعة المستنصریة والقابھم العلمیة/قائمة باسماء تدریسي كلیة التربیة الریاضیة   

 

لدقیقاألختصاص ا اللقب العلمي القسم الكلیة أسم التدریسي ت األلكتروني البرید   

حسن ھادي عطیة .د   .١ مساعدأستاذ  العلوم النظریة التربیة الریاضیة  طب ریاضي        
 كرة قدم 

drhasan381@yahoo.com  

أحمد عریبي عودة.د   .٢  أستاذ  العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة 
الریاضي علم النفس  

یدكرة   
Ahmed1950sport@yahoo.com 

٣.   
علي سلمان عبد .د

علم التدریب  أستاذ  العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة الطرفي
 المصارعة

Drali_altrfi@yahoo.com 

غازي صالح محمود.د   .٤ الریاضیةالتربیة    أستاذ  العلوم التطبیقیة 
 علم النفس

 كرة قدم
Dr.gh_saleh@yahoo.com 

٥.   
منى عبد الستار .د

 أستاذ  العلوم النظریة التربیة الریاضیة ھاشم
 تعلم حركي

 العاب قوى
Dr_muna8@yahoo.com 



 

عامر فاخر شغاتي.د   .٦  أستاذ مساعد  العلوم النظریة التربیة الریاضیة 
 علم التدریب

 العاب قوى
Amer_fakher@yahoo.com 

فاضل كامل مذكور.د   .٧  أستاذ مساعد  العلوم النظریة التربیة الریاضیة 
 فسلجة

 كرة سلة
fmathlsor@yahoo.com 

ھاشم یاسر حسن.د   .٨  أستاذ مساعد  العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة 
 علم التدریب

 كرة قدم
hashimyassr@yahoo.com 

سناء خلیل عبید.د   .٩  استاذ مساعد  العلوم النظریة التربیة الریاضیة 
 لیاقة بدنیة

 أثقال
Dr_sanaa3@yahoo.com 

شیماء عبد مطر.د .١٠ التطبیقیةوم العل التربیة الریاضیة  مساعدأستاذ     علم النفس 
 جمناستیك

dr.shaimaa77@yahoo.com 

أخالص حسین دحام.د .١١  استاذ مساعد العلوم النظریة التربیة الریاضیة 
 علم الفسلجة

 سباحة

Dr.rose@yahoo.com 

 

فائزة عبد الجبار.د .١٢ تطبیقیةالعلوم ال التربیة الریاضیة   أستاذ مساعد 
 علم التدریب

 العاب قوى
faezajabar@yahoo.com 



 

زینب حسن فلیح.د .١٣ العاب  /علم النفس  أستاذ مساعد العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة 
 قوى

d.zainab2012h@yahoo.com  

 

أنتصار مزھر صدام.د .١٤ العاب قوى  مدرس  العلوم النظریة التربیة الریاضیة 
 بایومیكانیك

Entsar.aldafaee@yahoo.com 

غصون فاضل ھادي.د .١٥ الریاضیةالتربیة    أستاذ مساعد العلوم التطبیقیة 
 فسلجة

 لیاقة بدنیة
ghsoonhh@yahoo.com 

نوري حافظ احصب .١٦  مدرس العلوم النظریة التربیة الریاضیة 
 تعلم حركي

 مبارزة
Sabah_lng@yahoo.com 

مجید حمیدحیدر  .١٧ اضیةریالتربیة ال  درسم العلوم التطبیقیة   
 علم الفسلجة

احةسب  

Hydmaha67@yahoo.com 

 

درسم العلوم النظریة التربیة الریاضیة غادة محمود جاسم .١٨  
 العاب مضرب

 بایومیكانیك
Ghadamahmood79@yahoo.com 

١٩. 
تیسیر ناظم عبد 
 علم نفس  سباحة مدرس العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة الواحد

t-aljassour@yahoo.com 

 



 

 مدرس العلوم النظریة التربیة الریاضیة علي سبھان صخي .٢٠
 تعلم حركي

 طائرة
Ali22288@yahoo.com 

التطبیقیةالعلوم  التربیة الریاضیة حردان عزیز سلمان .٢١  
درسم  

 
كرة ید/تعلم حركي  Hardan2006@yahoo.com 

درسم العلوم النظریة التربیة الریاضیة فوزي ثعبان منسي .٢٢  
 آداب

 اللغة العربیة
fawzyalmawla@yahoo.com 

 مدرس مساعد العلوم النظریة التربیة الریاضیة محمد مطلك بدر .٢٣
 عالجیة

 كرة سلة
Mmblam2002@yahoo.com 

درس مساعدم العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة بشار عادل كتاب .٢٤  
 لیاقة بدنیة

 ریاضة المعاقین
Basharsport2000@yahoo.com 

 العلوم النظریة التربیة الریاضیة ماجد نعیم حسین .٢٥
مساعد/درسم  

 
مالكمة/تعلم حركي  majadboxer@yahoo.com 

درس مساعدم العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة فراس عجیل یاور .٢٦  
 طرائق تدریس

 سباحة
firasajeel@yahoo.com 



 

الریاضیةالتربیة  وسام صاحب حسن .٢٧ درس مساعدم العلوم التطبیقیة   
 علم التدریب

 سباحة
Wassem_2008w@yahho.com 

درس مساعدم العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة زینب فالح حسن .٢٨  
 أدارة وتنظیم

 سباحة
t-aljassour@yahho.com 

 مدرس مساعد العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة علي نوري علي .٢٩
 علم التدریب

 العقوى
a.n.a55@yahoo.com 

درس مساعدم العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة فریال سامي خلیل .٣٠  
 العاب قوى

 تدریب ریاضي
 

درس مساعدم العلوم النظریة التربیة الریاضیة میادة طھ متعب .٣١  
 تأریخ

 سباحة
 

 العلوم النظریة التربیة الریاضیة ندى عاصم أسماعیل .٣٢
درس مساعدم  

 
 naddoshi@yahoo.com أنكلیزي

درس مساعدم العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة عمر عبد الغفور .٣٣  
 علم التدریب

 سلة
omarkafoor@yahoo.com 



 

 العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة علي مناتي احمد .٣٤
 مدرس مساعد

 
 Alhamrani2003@yahoo.com كرة الطائرة

العاب /علم التدریب مدرس مساعد العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة عباس علي لفتة .٣٥
 قوى

 

 مدرس مساعد العلوم التطبیقیة التربیة الریاضیة احمد حسن یاس .٣٦
 علم التدریب

 لیاقة بدنیة
Ahmed_hassan@yahoo.com 

 مدرس مساعد  العلوم التطبیقیة  التربیة الریاضیة  محمد عادل حسن  .٣٧
 علم النفس 

 سلة 
Mohamed65_h@yahoo.com  

 

 

 

 

   



 

 



 

  

  

  

  

    جامعة الموصل
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  
 العراقجمھوریة 

 

 

  

   



 

  جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة
  

 نبذة عن الكلیة

لغرض  ١٩٧٧كلیة التربیة الریاضیة ھي أحدى كلیات جامعة الموصل، تأسست في العام 
توفیر الكوادر المتخصصة في التربیة الریاضیة وكان عدد الطلبة المقبولین في دورتھا 

سنوات یحصل بعدھا الطالب على  ٤الدراسة فیھا ھي طالبًا وطالبة وان مدة  ٤٨األولى 
  .شھادة البكالوریوس في التربیة الریاضیة

ومنذ التأسیس بدأت الكلیة بالتطور والنمو على جمیع األصعدة إلى أن وصلت إلى ما ھي 
علیھ اآلن إذ تشمل بنایات عدة وقاعات داخلیة ومالعب ومسبح مغلق وقاعات خاصة 

لفسلجة كما شملت تطورًا في الجوانب العلمیة وبخاصة الدراسات العلیا إذا البدنیة وا  باللیاقة
 ١٩٨٧/١٩٨٨تم قبول أول دوره للحصول على شھادة الماجستیر في العام الدراسي 

تم قبول أول دورة للحصول على  ١٩٩٢/١٩٩٣طالب وفي العام الدراسي  )٨(وبواقع
على تطویر الكلیات  حریصة   الكلیة شھادة الدكتوراه وبواقع طالبین اثنین، كما وان 

للتدریس في الجامعات اللیبیة  العربي إذ أوفدت العدید من تدریسییھا  المناظرة في الوطن
في العدید من المؤتمرات  والیمنیة واألردنیة والسوریة والجزائریة كما وشارك تدریسوھا 

  .العلمیة العربیة والقاریة والدورات التدریبیة و ورشات العمل 

  

  العمداء السابقون 

  األستاذ الدكتور نزار مجید الطالب -
  األستاذ المساعد الدكتور صادق فرج ذیاب -
  األستاذ الدكتور مؤید عبد اهللا جاسم -
  األستاذ المساعد الدكتور نجم عبد اهللا العراقي -
  األستاذ الدكتور یاسین طھ محمد علي الحجار -

  

  



 

  فروع الكلیة 
  فرع العلوم الریاضیة  -

  فرع االلعاب الفرقیة  -

  فرع االلعاب الفردیة  -

  

  تطرح الكلیة البرامج االكادیمیة التالیة 

  بكالوریوس تربیة ریاضیة  -

  ماجستیر تربیة ریاضیة  -

  دكتوراه تربیة ریاضیة  -

   



 

 

  فرع العلوم الریاضیة  أعضاء الھیئة التدریسیة

 

   

 اللقب العلمي االسم الثالثي ت اللقب العلمي االسم الثالثي ت   
نشوان ابراھیم .د              .١٤ أستاذ راشد حمدون ذنون.د        .١

 عبداهللا
 استاذ مساعد

ریاض احمد .د        .٢
 اسماعیل

 أستاذ مساعد آالء عبداهللا حسین.د              .١٥ أستاذ مساعد

نغم محمود محمد . د              .١٦ أستاذ ضیاء قاسم الخیاط. د        .٣
 صالح

 استاذ مساعد

 مدرس عائدة یونس محمد.م              .١٧ أستاذ ودیع یاسین محمد.د        .٤
ضیاء مجید علي .د        .٥

 الطالب
 مدرس بسام خلف سلیمان. م              .١٨ أستاذ

ھالة نافع فتحي . م              .١٩ أستاذ ثیالم یونس عالوي.د        .٦
 الخیاط

 مدرس

ولید وعداهللا علي .د        .٧
 االطوي

 مدرس م منیب عبداهللا              .٢٠ أستاذ

ناظم شاكر یوسف .د        .٨
 الوتار

 مدرس عبد الملك سلیمان. م              .٢١ أستاذ

طالل نجم عبداهللا .د        .٩
 النعیمي

 مدرس شذى حازم سعداهللا. م              .٢٢ أستاذ

سعد نافع علي .د            .١٠
 الدلیمي

 مدرس حسین علي  بثینة.د              .٢٣ أستاذ مساعد

 مدرس جمال شكري بسیم. د              .٢٤ أستاذ مساعد ایاد محمد شیت.د              .١١
سعود عبد المحسن .د              .١٢

 خلیل
 مدرس مساعد طارق یونس م ھدیل.م              .٢٥ أستاذ مساعد

عمار عبد الرحمن               .١٣
 قبع

       أستاذ مساعد



 

  

  أعضاء الھیئة التدریسیة لفرع االلعاب الفرقیة

 للقب العلميا أسم التدریسي ت اللقب العلمي أسم التدریسي ت
 أستاذ مساعد نبیل محمد عبد اهللا. د ١٥ أستاذ ھاشم احمد سلیمان. د ١
 أستاذ مساعد احمد حامد احمد. د ١٦ أستاذ محمد خضر اسمر الحیالي. د ٢
 أستاذ مساعد خالد محمد داؤد البنا. د ١٧ أستاذ لؤي غانم سعید. د ٣
 أستاذ مساعد عصام محمد عبد الرضا ١٨ أستاذ مكي محمود حسین. د ٤
مؤید عبد الرزاق . د ١٩ أستاذ زھیر قاسم الخشاب.د ٥

 حسو
 أستاذ مساعد

 أستاذ مساعد سعد باسم جمیل. د ٢٠ أستاذ مساعد ضرغام جاسم محمد. د ٦
 أستاذ مساعد نوفل فاضل رشید. د ٢١ أستاذ مساعد عبد الكریم قاسم غزال. د ٧
 مدرس طارق حسین الحجیة.د ٢٢ أستاذ مساعد زھیر یحیى محمد علي. د ٨
 مدرس ھدیل داھي عبد اهللا. د ٢٣ أستاذ مساعد محمد محمود نوفل. د ٩

 مدرس صباح جاسم محمد ٢٤ أستاذ مساعد كنعان محمود عبد الرزاق. د ١٠
 مدرس خالد محمود عزیز. د ٢٥ أستاذ مساعد فائز بشیر محمد حمودي. د ١١
 مساعدمدرس  انتظار فاروق الیاس ٢٦ أستاذ مساعد لیث محمد داؤد البنا. د ١٢
 مدرس مساعد عدنان ھادي موسى ٢٧ أستاذ مساعد خالد عبد المجید الخطیب. د ١٣
 مدرس مساعد زیني مشكو ٢٨ أستاذ مساعد محمد خلیل محمد. د ١٤

  

   



 

  لفرع االلعاب الفردیة  الھیئة التدریسیة أعضاء

 اللقب العلمي اسم التدریسي ت

 أستاذ أیاد محمد عبد اهللا الطائي ٠د       .١

٢.       
 أستاذ یاسین طھ محمد علي الحجار ٠د

 أستاذ عامر محمد سعودي الدلیمي ٠د       .٣

 أستاذ جاسم محمد نایف الرومي ٠د       .٤

 أستاذ قتیبة زكي طھ جرجیس التك ٠د       .٥

 أستاذ عناد جرجیس عبد الباقي الصوفي ٠د       .٦

 أستاذ مساعد المعماريالسید ایثار عبد الكریم غزال        .٧

 أستاذ مساعد السید علي طھ عبد اهللا االعرجي       .٨

 أستاذ مساعد حازم احمد مطرود المولى ٠د       .٩

١٠.            
 أستاذ مساعد عمار علي أحسان إسماعیل الحسین ٠د  

١١.             
 أستاذ مساعد أفراح ذنون یونس الشامند ین ٠د  

١٢.             
 أستاذ مساعد صفاء ذنون اسما عیل األمام ٠د  

١٣.             
 أستاذ مساعد موفق سعید احمد الدباغ ٠د  

١٤.             
 أستاذ مساعد زیاد یونس محمد الصفار ٠د  

١٥.             
 أستاذ مساعد سبھان محمود احمد الزھیري ٠د  

١٦.             
 أستاذ مساعد غیداء سالم عزیز النعیمي ٠د  

١٧.             
 أستاذ مساعد لیث إسماعیل صبري ألعبیدي ٠د  



 

١٨.             
 أستاذ مساعد احمد عبد الغني طھ الدباغ ٠د  

١٩.             
 أستاذ مساعد فالح طھ حمو الحمداني ٠د  

٢٠.             
 أستاذ مساعد مكي محمد عبد الجبار حمودات٠د  

٢١.             
 أستاذ مساعد عبد الجبار عبد الرزاق الحسو ٠د  

٢٢.             
 أستاذ مساعد محمود شكر صالح عبداهللا الحیاني ٠د  

٢٣.             
 مدرس كسرى احمد فتحي الحیالي ٠د  

٢٤.             
 مدرس نوال ككو بطرس نوني ٠د  

٢٥.             
 مدرس نعوميفادیھ محروس جرجیس   

٢٦.             
 مدرس زیاد طارق حامد الطائي  السید  

٢٧.             
 مدرس السید عمار محمد خلیل الھاللي  

٢٨.             
 مدرس السید نواف عوید عبود العبیدي  

٢٩.             
 مدرس السید احمد إسماعیل عبد اهللا الطائي  

٣٠.             
 مدرس رامز عبد الغني البكريالسید أبي   

٣١.             
 مدرس السید علي حسین محمد احمد طبیل  

٣٢.             
 مدرس السیدعمر سمیر ذنون محمود ال مال حمو  

٣٣.             
 مدرس مساعد السید حیدر غازي إسماعیل الھاشمي  

 مدرس مساعد السید عبداهللا حسن علي صالح السبعاوي  . ٣٤

٣٥.             
 مدرس مساعد السید عمر یوسف خلیل محمد  

٣٦.             
 مدرس مساعد السید فراس محمود علي محمد  



 

٣٧.             
 مدرس مساعد الست لقاء عبد المطلب المشھداني  

٣٨.             
 مدرس مساعد الست نغم مؤید  

٣٩.             
 مدرس مساعد محمد حازم یونس  

  

   



 

  

  

  

  

  

    جامعة الموصل 
  كلیة التربیة االساسیة

  التربیة الریاضیة  قسم
  
  
 العراقجمھوریة 



 

  جامعة الموصل

  كلیة التربیة االساسیة

  قسم التربیة الریاضیة
  

  

  : نبذة عن القسم

  

، ویبلغ عدد أعضاء الھیئة التدریسیة فیھ ١٩٩٣أسس قسم التربیة الریاضیة عام    
ریسیًا وتدریسیة، ویمنح القسم شھادة بكالوریوس تربیة في التربیة الریاضیة، تد) ٣٢(

  . طالبًا وطالبة) ٣٨٢(وقد بلغ عدد الطلبة الذین تخرج في ھذا القسم 

  

  ). العلوم الریاضیة( في اختصاص  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥وفتحت دراسة الماجستیر عام 

  . ٢٠١٣/٢٠١٤وستفتتح فیھ دارسة الدكتوراة في التربیة الریاضیة في العام الجامعي 

  

 رؤساء االقسام السابقون ھم
  
 كمال عثمان عمر.د .م.أ - 

 معتز ذون یونس.د.أ - 

 د سعد فاضل عبد القادر.م.أ - 

 عكلة سلیمان الحوري.د.أ - 

  

  



 

  اعضاء ھیئة التدریس 
 :: استاذ

 اسم التدریسي اإلختصاص

 معتز یونس ذنون.د علم التدریب الریاضي

عكلة سلیمان علي .د علم النفس الریاضي
 الحوري

 ریان عبد الرزاق الحسو.د فسلجة التدریب الریاضي

طرائق تدریس التربیة 
 الریاضیة

قصي حازم محمد .د
 الزبیدي

 
 :: استاذ مساعد

 التدریسياسم  اإلختصاص

 سعد فاضل عبد القادر.د قیاس وتقویم

 ولید خالد ھمام.د ادارة وتنظیم

 ثائر غانم حمدون.د بایومیكانیك

 محمد توفیق عثمان.د فسلجة التدریب الریاضي

 أمال نوري بطرس.د طرائق تدریس التربیة الریاضیة

 نشوان محمود داؤود.د طرائق تدریس تعلم حركي

 ثامر محمود ذنون.د علم النفس الریاضي

 
 :: مدرس

 اسم التدریسي اإلختصاص

 أحمد ھشام أحمد.د قیاس وتقویم

 احمد مؤید حسین قیاس وتقویم

 شذى حازم كوركیس فسلجة التدریب الریاضي

 عمار مؤید عمر علم التدریب الریاضي

 علي فتاح رشید طرائق تدریس الریاضیة

 فائق یونس علي طرائق تدریس الریاضیة



 

 حسن خضر محمد طرائق تدریس الریاضیة

 أحمد رعد إبراھیم ادارة وتنظیم

 منھل خطاب سلطان علم النفس الریاضي

 
 :: مدرس مساعد

 اسم التدریسي اإلختصاص

 علي ضیاء الطالب علم التدریب الریاضي

 أحمد رمضان سبع علم التدریب الریاضي

 دلدار أمین نافخوش علم التدریب الریاضي

 فواز جاسم حمدون طرائق تدریس التعلیم االساس

 جسام محمد صالح فسلجة التدریب الریاضي

 بسام علي محمد أمین قیاس وتقویم

 عمر عالء الدین أحمد أمین فسلجة التدریب الریاضي

 یاسر بازل محمد ادارة وتنظیم

 حمزةحسین احمد  تعلم حركي

 معتصم طالل عبد اهللا ریاضة ذوي االحتیاجات الخاصة

 منتصر معیوف ذنون طرائق تدریس التعلیم االساس

 محمد خالد احمد رة وتنظیمادا

  

  

 

  

  

    



 

  
  
  

    جامعة كربالء
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  
  العراقجمھوریة 

   



 

 جامعة كربالء

 كلیة التربیة الریاضیة

 

  نبذة عن الكلیة 

م ، حیث ما ٢٠٠٨محافظة كربالء المقدسة عام   تأسست كلیة التربیة الریاضیة في
تزال في أول عھدھا ولكنھا بوقت قیاسي تمكنت من الوقوف بصورة كاملة على قدمیھا 

حیث كانت في وقت قریب تستخدم الملعب الریاضي في المحافظة وكذلك القاعة ، 
في الوقت لكن .المغلقة لمدیریة شباب وریاضة كربالء من أجل إقامة الدروس العملیة 

( الحاضر أصبحت تمتلك القاعة المغلقة والساحة المتعددة األغراض والمكسوة بمادة 
والتي بدأت بتسلق سلم اإلبداع إلى القمة بكل ثقة وجدارة وحفرت ) التارتان المطاطیة 

اسمھا بسرعة بین أسماء الكلیات العریقة  في عراقنا الحبیب حیث أعدت وقدمت العدید 
المتمیزین من التدریسیین والطلبة على المستوى المحلي والعربي من الریاضیین 

طالبا  ٥٤( واألسیوي والدولي ، وقد تم قبول عدد قلیل من الطلبة فیھا في بادئ األمر 
، أما اآلن وبعد أن أكتمل نصاب التدریسیین من خالل متابعة األستاذ الدكتور ) وطالبة 

ھالعلمیة استقطبت الكلیة أساتذة مرموقین حسن عودة الغانمي رئیس الجامعة وبجھود
في مختلف علومھا لرفع المستوى العلمي فیھا وتصبح الكلیة الفتیة ھذه كلیة یتعالى 

وتوفر الساحات وقاعات " اسمھا عند الحدیث عن اإلبداع وعن كلیات رصینة علمیا
إعدادا بدنیا  الدرس بدأ عدد المقبولین فیھا من الطلبة یزداد ، یكون الخریج فیھا معدًا

ًومھنیًا ومھیأ للتعیین كمدرس في المدارس المتوسطة واإلعدادیة والنوادي الریاضیة 
یقبل في الكلیة الریاضیین ذوي اللیاقة البد نیة والمواھب في ، ومنتدیات الشباب 

األلعاب المختلفة من خریجي الدراسة اإلعدادیة بفرعیھا العلمي واألدبي وحصة اللجنة 
ة من الریاضیین اإلبطال والحاصلین على االنجازات الریاضیة كذلك المعلمین االولمبی

  .المتمیزین حصة مدیریة التربیة  ومن كال الجنسین 

  

  

  



 

  :تناوب على استالم منصب عمید كلیة التربیة الریاضیة كل من السادة 

  ١ حسن علي كریم  دكتوراه  مدرس ٢٠٠٩/  ٣/  ٢٨ -٢٠٠٨/  ٦/  ٨
 ٢ رابحة حسن عباس  دكتوراه  أستاذ مساعد ٢٠١١/ ١٢/٢- ٢٠٠٩/ ٣/  ٢٨
 ٣ علي عبد الحسن حسین  دكتوراه أستاذ مساعد ٢٠١١/ ١٢/٢

 

 

تمنح الكلیة شھادة البكالوریوس في التربیة الریاضیة ومدة الدراسة أربع سنوات 
 للدراسة االولیة  

  

 

  

  فروع الكلیة العلمیة

  فرع العلوم النظریة: أوال 

  فرع العلوم التطبیقیة: ثانیا 

  

 اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 

  :فرع العلوم النظریة  - ١

  االختصاص الدقیق  الشھادة  اللقب العلمي االسم    ت
  مناھج طرق تدریس دكتوراه استاذ مساعد  رابحة حسن عباس   ١
منسب الى ( تدریب قدم دكتوراه استاذ مساعد  حسن علي كریم   ٢

وزارة الشباب والریاضة 
  ( 

  تعلم حركي  دكتوراه استاذ مساعد طالب حسین حمزة   ٣
  طب ریاضي  دكتوراه استاذ مساعد  والء فاضل ابراھیم   ٤
 العاب مضرب   ماجستیر أستاذ مدرس  صاحب عبد الحسین  ٥



 

  
 

  

  
  
 

 :فرع العلوم التطبیقیة - ٢
  

  

  تغذیة ماجستیر مدرس مساعد محمد مصطفى ھاشم  ٦
 طب ریاضي   ماجستیر مدرس مساعد  عمار حسن عبد الرضا   ٧
 طرائق تدریس   ماجستیر مدرس مساعد  ثریا جوید محین    ٨

  االختصاص الدقیق  الشھادة  اللقب العلمي  االسم  ت
  بایوجمناستك  دكتوراه  أستاذ مساعد   علي عبد الحسن حسین   ١
طالب (ساحة ومیدان  ماجستیر   استاذ مساعد  امجد مسلممھدي  ٢

  )بعثة 
  ساحة ومیدان   دكتوراه   مدرس   نادیة شاكر جواد   ٣
  كرة طائرة   دكتوراه   مدرس   حسین عبد الزھرة عبد الیمة  ٤
  كرة طائرة   دكتوراه  أستاذ مساعد  حبیب علي طاھر   ٥
  اثقال   ماجستیر  مدرس   حسین حسون عباس   ٦
 كرة قدم  دكتوراه أساذ مساعد عزیز كریم وناس  ٧
  كرة ید   ماجستیر مدرس   حاسم عبد الجبار   ٨
  ساحة ومیدان   ماجستیر مدرس مساعد  عالء فلیح جواد  ٩
  العاب مضرب  ماجستیر  مدرس مساعد نضال عبید حمزة   ١٠
  اثقال   ماجستیر   مدرس مساعد   فائز دخیل جداح  ١١
 العاب قوى  دكتوراه مدرس زھیر صالح مجھول   ١٢
 العاب مضرب  دكتوراه مدرس   وسام صالح عبد الحسین  ١٣
 كرة ید  –فسلجة ماجستیر مدرس مساعد  حسین مكي محمود   ١٤
 كرة قدم  دكتوراه مدرس  احمد مرتضى عبد الحسین   ١٥
  كرة سلة  ماجستیر مدرس مساعد محمد عبد الرضا سلطان   ١٦
  اختبارات وقیاس  دكتوراه مدرس  حسن علي حسین   ١٧
  مالكمة  -تعلم  ماجستیر  مدرس مساعد  سامر عبد الھادي احمد   ١٨



 

     



 

  
  
  
  

    جامعة ذي قار 
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  
     العراقجمھوریة 



 

  
  جامعة ذي قار

  كلیة التربیة الریاضیة
  

 
  نبذة عن كلیة التربیة الریاضیة 

بعـدما   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨ يجامعة ذي قار في العام الدراس –تأسست كلية التربية الرياضية        
وتضم الكلية قسمين علميين قسم التـدريس وقسـم    نكانت قسم في كلية التربية لمدة سنتي

ـ  ) ٣٥٤(مراحل دراسية وعدد طالبها  عالتدريب وألرب  ممقسمين إلى أربع مراحـل وتض
تدريسيا وبدرجات علمية  مختلفة وتساهم الكلية في كافة البرامج والنشـاطات  ) ٢٢(الكلية 

في المحافظة من ندوات علمية ومحاضرات وإعداد برامج ودورات تدريبية ورياضية كما 
تساهم في إعداد كوادر علمية متخصصة بالتربية الرياضية للمشاركة في عملية التـدريس  

أسس علمية  قواإلعدادية وكذلك أعداد مدربي الفرق الرياضية وف في المدارس المتوسطة
ـ   األمـام فـي عـراق الحريـة      ىمتطورة ودفع المسيرة التربوية العلمية الرياضـية إل

 ٠والديمقراطية 

    

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

اللقب   التخصص  الشهادة  االسم   ت
  العلمي 

  المنصب

د محسن علي موسى ٠أ    .١
  السعداوي 

علم النفس   دكتوراه 
  الرياضي 

  العميد  أستاذ

اختبارات  دكتوراه  د ميثاق غازي محمد٠أ   .٢
  وقياس 

  تدريسي  أستاذ

أستاذ   بايوميكانيك  دكتوراه  د حيدر شمخي جبار٠م٠أ   .٣
  مساعد

  معاون العميد

فسلجة  دكتوراه  د صادق يوسف محمد٠م٠أ   .٤
  تدريب 

أستاذ 
 مساعد

رئيس قسم 
  التدريب

أستاذ   اختبارات  دكتوراه  د ربيع لفته داخل ٠م٠أ   .٥
 مساعد

رئيس قسم 
  التدريس

أستاذ   بايوميكانيك  دكتوراه  د مهند فيصل سلمان٠م٠أ   .٦
 مساعد

  تدريسي

أستاذ   تعلم حركي  دكتوراه  د عادل عودة كاطع٠م٠أ   .٧
 مساعد

 تدريسي

علم  دكتوراه  د جبار علي جبار ٠م٠أ   .٨
التدريب 

  الرياضي 

أستاذ 
 مساعد

 تدريسي

فسلجة  دكتوراه  د أمين خزعل عبد ٠م٠أ   .٩
  تدريب 

أستاذ 
 مساعد

 تدريسي

د سلمان عكاب ٠م٠أ.١٠
  سرحان 

أدارة  دكتوراه
  وتنظيم 

أستاذ 
 مساعد

 تدريسي

د عبد العباس عبد ٠م٠أ.١١
  الرزاق 

علم النفس  دكتوراه
  الرياضي 

أستاذ 
 مساعد

 تدريسي



 

اختبارات  دكتوراه  د عماد كاظم ياسر٠م.١٢
  وقياسات

 تدريسي  مدرس 

 تدريسي مدرس   تعلم حركي  دكتوراه  د رشاد طارق يوسف٠م.١٣

علم النفس  ماجستير  م باسم سامي شهيد٠م.١٤
  الرياضي 

 تدريسي مدرس د

مدرس   كرة طائرة ماجستير  م فراس كسوب راشد ٠م.١٥
 مساعد

 تدريسي

 م صالح جويد هليل٠م.١٦

  
مدرس   كرة قدم ماجستير

 مساعد

 تدريسي

م احمد عطشان عبد ٠م.١٧
  الرضا 

مدرس   كرة يد  ماجستير
 مساعد

 تدريسي

نصوص  ماجستير  م نوال حسين لفته ٠م.١٨
  انكليزي 

مدرس 
 مساعد

 تدريسي

م رامي عبد األمير .م.١٩
  حسين 

مدرس   مالكمة  ماجستير
 مساعد

 تدريسي

مدرس   كرة سلة  ماجستير  م علي عواد جبار ٠م.٢٠
 مساعد

 تدريسي

العاب  ماجستير  ثجيلم عماد كاظم ٠م.٢١
  مضرب 

مدرس 
 مساعد

 تدريسي

م حكمت عبد الستار ٠م.٢٢
  علوان 

مدرس   كرة قدم  ماجستير
 مساعد

 تدريسي

 

    



 

  

  

  

  

  

  

    جامعة االنبار 
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  
  العراقجمھوریة 

   



 

  جامعة االنبار

  كلیة التربیة الریاضیة
  

  نبذة عن الكلیة  

 -١٩٩٨استحدث في العام ، الریاضیة في جامعة االنبار  بفضل جھود وحرص رواد الحركة
قسمًا للتربیة الریاضیة والحق في حینھا بكلیة التربیة وبناءًا لمتطلبات التربیة الریاضیة  ١٩٩٩

  ...للجامعة بشكل خاص ومحافظة االنبار بشكل عام استحدث ھذا القسم
ى ولیدھم ھذا ان یشكل نواة لصرح علمي ومنذ اللحظات االولى للتأسیسش كان في ذھن القائمین عل

لیكون مشروعًا لكلیة متخصصة بتدریب علوم التربیة الریاضیة وفعًال تحقق لھم ما ارادوا بفضل 
مثابرتھم وجدیتھم بمسعاھم عندما تحول القسم الى كلیة لتصبح منارة علم ومصدر اشعاع تربوي 

  ...لتدریس والتدریبوانطالقة جدیدة العداد مالك كفوء ومتخصص في مجال ا
 

نقطة الشروع بالدراسة فیھا اذ تولى قیادة الكلیـــــــة منذ نشأتھا الدكتور  ٢٠٠٦/٢٠٠٧وكان العام 
جمعة محمد عوض والذي انشأ في عھده مبنى الكلیة الجدید وقد خطت الكلیة خطوات واثقة 

  ...مل الریاضيومتمیزة لتستمر مسیرة النجاح فیھا من اجل استكمال كل متطلبات الع
الكلیة تعمل وفق متطلبات المجتمع واحتیاجاتھ التربویة والریاضیة فھي تسھم اسھامًا فاعًال في 

اعداد مدربین اكفاء مؤھلین للعمل في المدارس المتوسطة والثانویة كمدربین ومدرسین فضًال عن 
الحلول والعالجات الناجحة كونھا مركزًا علمیًا للبحوث والدراسات الریاضیة والتي من شأنھا وضع 

لمشكالت التدریب الریاضي لمختلف االلعاب في عموم محافظة االنبار وفق اسالیب البحث العلمي 
  ...واالكادیمي الصحیحة

 
وفي ذات السیاق تسعى الكلیة دومًا وبالتنسیق المتواصل مع رئاسة الجامعة على رفع المستوى 

الھیئة التدریسیة طریق الدورات التطویریة والتنظیمیة وعقد العلمي والتربوي للمدرسین واعضاء 
كما وان الكلیة مستمرة بتنفیذ مشروعات نموذجیة لتطویر ، ندوات وحلقات نقاش حواریة مفتوحة 

  .طرق التدریس والتدریب وتحسین المناھج الدراسیة للطلبة
 

ستوى جامعة االنبار وتسعى جاھدة وحالیًا تعد كلیة التربیة الریاضیة احدى الكلیات المھمة على م
الن تكون مثاًال للتمیز واحتالل مكان الصدارة بین كلیات الجامعة وذلك من خالل تقدیم برامج 

وخدمات مھنیة وفنیة مختصة في مختلف قطاعات العمل الریاضي تتضمن امتالك افضل المعاییر 
ًا في مجال نشر الوعي الریاضي بین لھذا فأن للكلیة دورًا بارز، للمھارات الحرفیة واالخالقیة 

المؤسسات التربویة في محافظة االنبار ویتجلى ذلك من خالل حرصھا على التنسیق المستمر في 
   .برامجھا مع المؤسسات الریاضیة المختلفة وعلى كافة الصعد



 

  عمداء كلیة التربیة الریاضیة جامعة االنبار

 الفترة االسم ت
العنزيد جمعة محمد عوض .أ ١ ٢٠١٢/  ١٠/ ٢٤لغایة  ٢٠٠٦/ ١٠/ ١٦من    
د حامد سلیمان حمد الدلیمي.أ ٢ وال زاال مستمرًا ٢٠١٢/  ١٠/  ٢٤من    

  

  أقسام الكلیة

 ال یوجد أقسام في الكلیة

  

  البرامج 

  نوع البرنامج  ت
  الدراسات األولیة  ١
  برنامج الماجستیر/ الدراسات العلیا   ٢
  برنامج الدكتوراه/ الدراسات العلیا   ٣

  

   



 

  اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 

  االختصاص الدقیق  اللقب العلمي   االسم الرباعي  ت
  علم النفس الریاضي   استاذ   حامد سلیمان حمد سلیمان الدلیمي   ١
  تدریب ریاضي   استا   جمعة محمد عوض محمد الحبالني   ٢
  ادارة ریاضیة   استاذ   صالح شافي ساجت عسل العائذي   ٣
  تدریب ریاضي   استاذ   موفق اسعد محمود موسى الھیتي   ٤
  ادارة وتنظیم   استاذ   ابراھیم یونس وكاع ذیاب الراوي   ٥
  تعلم حركي   استاذ   خلیل ابراھیم سلیمان عبید الحدیثي   ٦
  تدریب ریاضي   استاذ مساعد   ولید خالد حمادي عبد العزاوي   ٧
  مناھج   استاذ مساعد   وعد عبدالرحیم فرحان علي الدلیمي   ٨
  تعلم حركي   استاذ مساعد   سندس محمد سعید فتحي الشیخلي   ٩
  طب ریاضي   استاذ مساعد   سلیم حسن جالب خلیفة العلواني   ١٠
  نبھان   استاذ مساعد   نبھان حمید احمد صالح اللھیبي   ١١
  تحلیل حركي   مدرس   شاكر محمود عبداهللا نصیف الجبوري   ١٢
  تاریخ ریاضي   مدرس   علي محمد خلف عباس الدلیمي   ١٣
  اصول الدین   مدرس   حسام عواد خلیفة حسن القیسي   ١٤
  طرائق تدریس   مدرس   حسین حبیب مصلح خلف الدلیمي   ١٥
  اللغة العربیة   مدرس   جبار عبد ضاحي حمد الفھداوي   ١٦
  طب ریاضي   مدرس   عارف عبد الجبار حسین علي الدلیمي   ١٧
  تدریب كرة الطائرة   مدرس   لبیب زویان مصیخ فیاض الدلیمي   ١٨
  تدریب ریاضي   مدرس مساعد   مجید حمید مجید محمد العزي   ١٩
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   اوراس قاسم محمد خلیفة العبیدي   ٢٠
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   عدنان فدعوس عمر ربیع الدلیمي   ٢١
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   نصر خالد عبدالرزاق كیالن الكیالني   ٢٢
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   حمید حماد خلف محسن الفھداوي   ٢٣
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   مناف ماجد حسن مھدي الطائي   ٢٤
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   ایاد سلیم منصور یوسف بالیا  ٢٥
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   مروان عبد اللطیف عبد الجبار المولى   ٢٦
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   زیاد مشعل فرحان حسین الدلیمي   ٢٧
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   فؤاد حماد عسل عساف الدلیمي   ٢٨
  فلسفة تربیة ریاضیة   مدرس مساعد   یاسین علي خلف صالح الفھداوي   ٢٩
  حاسبات   مدرس مساعد   انس عبد القھار شاكر   ٣٠

     



 

  

  

  

  

  

  

    جامعة صالح الدین 
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  
     العراقجمھوریة 



 

  جامعة صالح الدین
  نشأة الكلیة 

م وكانت بدایتھا بیسطة ١٩٩٦جامعة صالح الدین عام  –تأسست كلیة التربیة الریاضیة      
من حیث االمكانیات المادیة والبشریة ولكنھا بدایة مفقة قفد اتاحت فرصة كبیرة للنھوض 
بواقع التربیة الریاضیة في اقلیم كردستان وسیعًا حقیقیًا للنھوض بالمستوى الفكري والبحثي 

یمي لخریجي كلیات التربیة الریاضیة في االقلیم وان تكون النواه الحقیقیة لخلق كوادر واالكاد
  . تدریسیة یلقى على عاتقھا مھمة االستمرار والنھوض بواقع التربیة الریاضیة

حیث ان التربیة الریاضیة اصبح اآلن من الكلیات العلمیة التي تعنى بالجوانب االنسانیة      
یة والریاضیة على حد سواء وان مستوى طلبھا في زیادة مستمرة من حیث والتربویة والعمل

المستوى العلمي والفكري والبحثي وھذا جاء متزامنًا مع التطور الكبیر الملحوظ في مستوى 
الدراسات العلیا ومناھجھا وال سیما موادھا العلمیة الشاملة لجمیع مواد وعلوم التربیة 

والتفوق على المستوى المحلي واالقلیمي والطالبي وان بعض الریاضیة بالتطویر االیجابي 
  .البحوث وصلت إلى مصاف بحوث الدول المتقدمة في المجال الریاضي

اننا في الدراسات العلیا في كلیة التربیة الریاضیة نسعى إلى تحقیق االھداف الجامعیة       
للثقافة وزرع القیم االخالقیة من خالل تعزیز مكانة الجامعة باعتبارھا مركز اشعاع وخالق 

واالجتماعیة وتنمیة التفكیر العلمي واالرتقاء بمستوى الدراسات العلیا واعداد اعضاء للھیئات 
التدریسیة والباحثین االكفاء واعداد جیل مثقف متسلح بالعلم والمعرفة ورفع المستوى العلمي 

  . واالكادیمي لخریجي التربیة الریاضیة

واننا اعتمدنا التخطیط العلمي السلیم في عملنا من خالل وضع الخطط المرحلیة       
والمستقبلیة وتطویر مستوى الدارسین في الدراسات العلیا في مجال التربیة الریاضیة على 

  . ضوء سیاسة الجامعة

  

  األساتذة العمداء السابقون للكلیة 

  .٢٠٠١ – ١٩٩٦رشاد صبري میران . د.م.أ -١

  .٢٠٠٣ – ٢٠٠١ادریس محمد طاھر . د.م.أ -٢

  .٢٠٠٨ – ٢٠٠٤دارا عمر میران . د.م.أ -٣



 

  . ولغایة اآلن ٢٠٠٨آزاد حسن قادر . د.م.أ -٤



 



 

   

  : تطرح الكلیة البرامج االكادیمیة التالیة

  . البكالوریوس في التربیة الریاضیة -١

  . الماجستیر في التربیة الریاضیة -٢

  .التربیة الریاضیةالدكتوراه في  -٣
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  جامعة تكریت

  كلیة التربیة الریاضیة

وھي احدى الكلیات  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧استحدثت كلیة التربیة الریاضیة في مطلع العام الدراسي  
وریاضیا وأكادیمیا لیعزز دور الكلیة المتخصصة في میدان التربیة الریاضیة لتكون صرحا علمیا 

ویجسد دور جامعة تكریت في خدمة المجتمع واصبحت الكلیة بعد ان كانت قسم للتربیة الریاضیة 
تابع الى كلیة التربیة الریاضیة وبذلك جاءت لتؤكد التطور االكادیمي والعلمي الذي تشھده جامعة 

 – ٢٠٠٧ة االولى من الكلیة العام الدراسي لقد تخرجت الوجب.. تكریت جامعة العراقیین جمیعا 
طالبا حصلوا على شھادة البكالوریوس في التربیة الریاضیة والذین كانوا ) ٢٧(وبواقع  ٢٠٠٨

ضمن قسم التربیة الریاضیة وتم نقلھم الى الكلیة لكي تساھم ھذه النخبة في االرتقاء بمستوى 
 .افظة صالح الدین بشكل خاص الریاضیة المدرسیة والحركة الریاضیة على صعید مح

وقد قامت الكلیة بعدد من االنشطة والفعالیات تضمنت عقد المؤتمرات العلمیة والندوات      
والحلقات النقاشیة واجراء عدة لقاءات مع المعنیین بشؤون التربیة الریاضیة والحركة الریاضیة 

والتطویریة والتدریبیة للمعنیین في وساھمت في القاء المحاضرات واقامة الدورات العلمیة 
شؤون حركة الریاضة والشباب وبشكل خاص الندوات والدورات لمدرسي ومدرسات التربیة 

وللكادر في ممثلیة اللجنة االولمبیة ومدیریة الشباب والریاضة في المحافظة وذلك   الریاضیة
  ..ن حركة الریاضة والشباب تجسیدا لدور الكلیة والجامعة في المجتمع ومؤسساتھ المعنیة بشؤو

لقد تطورت الكلیة وبشكل سریع جدا وتمیزت بنشاطاتھا العلمیة والثقافیة والریاضیة وتم فتح      
 ٢٠٠٩ – ٢٠٠٨الول مره في العام الدراسي ) الماجستیر ( باب القبول في الدراسات العلیا 

  یة ،، علوم الریاضیة ،،وبدأت الكلیة بإصدار مجلة الثقافة الریاضیة ثم اصدار نشرة دور

وھناك مبادرات علمیة وإداریة على صعید الكلیة والجامعة بلورت دور كادرھا التدریسي      
  .والوظیفي في االرتقاء بواقع الكلیة 

) ٢٨(وتطبق الكلیة النظام السنوي ولھا شعار وعلم خاص بھا وتظم الكلیة كادر متمیز مكون من 
  -:تدریسي وھم على الشكل االتي 

  ٧: مرتبة استاذ 

  ٥: مرتبة استاذ مساعد 

  ٦: مرتبة مدرس 

  ١٠: مرتبة مدرس مساعد 

وقد حازت الكلیة على المرتبة الثانیة في تقییم االداء الذي تجریھ وزارة التعلیم العالي والبحث 
     العلمي على مستوى كلیات التربیة الریاضیة 



 

   

  

  العمداء السابقون 
 عبد اهللا احمد الشاطي محمود االستاذ الدكتور - 

  ٢٠١١/  ٧/  ٣١ولغایة  ٢٠٠٧/  ٨/  ٨في   تولى منصب عمید كلیة التربیة الریاضیة      

  جاسم عباس علي أستاذ مساعد دكتور - 

 ٢٠١١/  ١٢/  ٢٩في  تولى منصب عمید كلیة التربیة الریاضیة عمید كلیة التربیة الریاضیة الحالي    

  

  وهما فرعين ٢٠١٤- ٢٠١٣استحداثها للعام الدرسي اما بالنسبة للفروع فسيتم 
  فرع العلوم النظرية -١
  فرع العلوم التطبيقية -٢

 

 

  تطرح الكلیة البرامج التالیة 

  بكالوریوس تربیة ریاضیة  - 

  ماجستیر تربیة ریاضیة  - 

  دكتوراه تربیة ریاضیة  - 

  

  

  

  



 

 اعضاء الهيئة التدريسية لكلية التربية الرياضية
 البريد االلكتروني  رقم الهاتف االختصاص الدقيق اللقب العلمي  اسم التدريسي 

 استاذ مساعدجاسم عباس علي . 
 عميد الكلية  

 G_a_1970@yahoo.com ٠٠٩٦٤٧٧٠٣٩٨٩٨٢٥ علم النفس الرياضي 

 Dr.abdulwadoodahmad@yahoo.com ٠٠٩٦٤٧٧٠٥١٣٨٨٠٠ علم النفس الرياضي  استاذ عبدالودود احمد الزبيدي 

 ----------  ٠٠٩٦٤٧٧٠٣٠٥٠٦٨٦ طرائق تدريس  استاذنزهان حسين العاصي. 
 ----------  ٠٠٩٦٤٧٧٠٦٢٠٧٥٩٣ طرائق تدريس استاذ عدنان جواد خلف . 
 kalwess@yahoo.com ٠٠٩٦٤٧٧٠٥١٦١١١٥ تاريخ تربية رياضية استاذ كامل طه الويس . د

 ----------  ٠٠٩٦٤٧٧٠٢٣١٦١٨٨ قياس وتقويم  استاذ فاتن محمد رشيد . د
 ----------   تدريب رياضي  اتاذمحمود عبداهللا احمد . 
 ----------   تدريب رياضي استاذ احمد سعيد احمد . د

 ٠٠٩٦٤٧٧٠١٧٤٠١١٧ قياس وتقويم  استاذ مساعدعبدالمنعم احمد جاسم 
  رياضة معاقين  استاذ مساعدمثنى احمد خلف . د

   تدريب رياضي استاذ مساعدجمودي عصام نعمان 
   تدريب رياضي استاذ مساعدابتسام حيدر بكتاش 

   تعلم حركي مدرسسرمد احمد موسى. 
   طرائق تدريس  مدرسجاسم صالح معجون
   تحليل حركي  مدرس حميد احمد السعدون 

   طرائق تدريس مدرس زياد سالم عبد 
   كرة طائرة مدرس محمد ضايع احمد 
   العاب ساحة وميدان مدرس  نكتل مزاحم خليل

   فسلجة رياضية مدرس شيماء رشيد طعان 
    مدرس مساعد  احمد قحطان نجم 

    مدرس مساعد عبداهللا محمد طياوي 
    مدرس مساعد  محب حامد رجا



 

    مدرس مساعد عاطف عبدالخالق احمد 
    مدرس مساعد  نزار فائق صالح 

    مدرس مساعد عدي محمود زهمر 
    مدرس مساعد  حسام عبد محي 

    مدرس مساعد ندى ابراهيم السعدي
    مدرس مساعد ابراهيم فيصل النوفان 

     



 

  
  

    جامعة الكوفة 
  التربیة الریاضیة  قسم

  
  
  العراقجمھوریة 

   



 

 جامعة الكوفة

 قسم التربیة الریاضیة

  
  كلیة التربیة للبنات جامعة الكوفة

  قسم التربیة الریاضیة

  

  نبذة عن القسم 

جامعة الكوفة و منذ تأسیسھ عام ، یعد قسم التربیة الریاضیة في كلیة التربیة للبنات
من األقسام الرائدة في رفد مدیریات التربیة بالكوادر التدریسیة و مدیریات  م٢٠٠٠

و ھذا بفضل السواعد ، الشباب و الریاضة بالكوادر التدریبیة من العنصر النسوي 
الخیرة من مسؤلین و تدریسیین و تدریسییات و موظفات و العمل الجماعي و الروح 

أعلى  میع األھداف المنشودة للوصول إلىالریاضیة لكوادر القسم في تحقیق ج
ویمر قسم التربیة الریاضیة بنقلة نوعیة و خاصة  ، المستویات و في جمیع المجاالت

و التي ستساھم ) ٢٠١٢- ٢٠١١(الماجستیر للعام الدراسي  –بعد فتح الدراسات العلیا 
العلیا  ونعمل جادین في استحداث الدراسات،في زیادة الخبرات العلمیة و العملیة 

في السنة القادمة ، فضال عن استحداث كلیة التربیة الریاضیة للبنات بدال ) الدكتوراه(
ل بناء بیفشكري و تقدیري لكل من عمل بصدق و جھد في س من قسم التربیة الریاضیة 

                           .والریاضي في عراقنا الحبیب ھذا الصرح العلمي

 :العمداء للكلیة

 .سعد عزیز حسوة -د. م.ا

  .ظافرة جعفر عبد علي -د.م.ا

  :روؤساء اقسام الكلیة



 

  الدكتور عبد الجبار شنین علوة

  الدكتور محمد ناجي ابوغنیم

  الدكتور عقیل یحیى االعرجي 

  

  )ماجستیر -بكالوریوس( العلمیة للقسم برامجال

 

التربیة للبنات ج اول دفعة  لخریجات قسم التربیة الریاضیة في كلیة یتم  تخر: اوال 
  )٢٠٠٥ – ٢٠٠٤(في عام 

 )٢٠١٢ – ٢٠١١( تم استحداث دراسة الماجستیرفي قسم التربیة في عام : ثانیا 

  

  الكادر التدریسي لقسم التربیة الریاضیة 

  :یتكون من السادة المحترمون 

االختصاص  اسم التدریسي الثالثي ت
 العام

االختصاص 
 الدقیق

 المالحظات

یحیى ھاشم   عقیل . د م.ا ١
 االعرجي

فلسفة التربیة 

 الریاضیة

/ تعلم حركي 
 طرائق تدریس

  
ICHPER.iraq@gmail.com 
T:+00964(0)7809087833 

  رئیس قسم التربیة الریاضیة الحالي 
فلسفة التربیة  محمد ناجي شاكر. د. ا ٢

 الریاضیة

علم 
فسلجة /التدریب
 التدریب

Mohammedn.shake@uokfa.edu.iq 

عبد الجبار . د م.ا. ٣
 شنین علوه

فلسفة التربیة 

 الریاضیة

علم 
بیومیكانی/الحركة

 ك

abdulJabbar. Shnai@uokufa .edu.iq 

محمد جاسم . د م.ا.  ٤
 محمد

البیومیكانیك فلسفة التربیة 
الفسلجھ /

mohammedj.alkhalid@uokufa.edu.
iq 



 

 الریاضیة الریاضیة

فلسفة التربیة  حیدر ناجي حبش.د م.ا ٥

 الریاضیة

علم النفس 
 الفسیولوجي

ICHPER.iraq@gmail.com 

وفاء تركي .د م.ا. ٦
 مزعل

فلسفة التربیة 

 الریاضیة

علم النفس 
كرة / الریاضي 

 ید

dr.wafaa_alghuery@yahoo.com 

حسن صالح . د. م ٧
 مھدي 

التربیة فلسفة 

 الریاضیة

علم / اختبارات
 االجتماع

ICHPER.iraq@gmail.com 

م حمیدة عبید عبد .م ٨
 األمیر

علم التدریب  تربیة الریاضیة
 الریاضي

ICHPER.iraq@gmail.com 

 ICHPER.iraq@gmail.com تدریبالفسلجة  تربیة الریاضیة م ایفان نعمة كاظم .م ٩

 ICHPER.iraq@gmail.com تدریسالطرائق  تربیة الریاضیة علیاء حسین م.م ١٠

              

  

    



 

  
  
  
  

    جامعة القادسیة 
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  
     العراقجمھوریة 



 

  جامعة القادسیة

  كلیة التربیة الریاضیة

  نشأة كلية التربية الرياضية 

جامعة القادسية بموجب األمر الـوزاري ذي   -تأسست كلية التربية الرياضية
تنفيذا لما جاء بالتوصية من محضر االجتمـاع   ١٥/٤/١٩٩٨في ) ٤٤٧/س ٢(دالعد

 ١/٤/١٩٩٨الخامس لهيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد في 

وبناء على توصية مجلس الجامعة والهيئة القطاعية لكليات التربية الرياضـية فـي   
 ١٩٩٢ة الرياضية والذي تاسس سـنة  بعد ان كان قسما للتربي، الجامعات العراقية 

وكان تابعا الى كلية التربية وقد تخرج في ذلك القسم ثـالث دفعـات مـن الطلبـة     
  .   ١٩٩٦-١٩٩٥المتخرجيين وكانت الدفعة االولى في عام 

  

  الدراسات العليا 



 

جامعـة  / الماجستير في كلية التربيـة الرياضـية   / تم فتح الدراسات العليا 
بناءآ على الموافقات األصولية والمبلغة الينا  ١٩٩٩ – ١٩٩٨الدراسي القادسية للعام 

بتـاريخ   ٦٠٤٦قسم البحث والتطـوير ذي العـدد    –بكتاب رئاسة جامعة القادسية 
والمعطوف على كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد  ٧/١٢/١٩٩٨

  ٠   ٢٢/١١/١٩٩٨في  ١٦٥٩/ ب ت 

جامعة القادسية للعام / الدكتوراه في كلية التربية الرياضية /  تم فتح الدراسات العليا
بناءاً على الموافقات األصولية والمبلغة الينا بكتاب رئاسـة   ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسي 
والمعطوف على  ٧/٩/٢٠٠٦في  ٦٨٦٤مديرية البحث والتطوير ذي العدد –الجامعة 

  ٣٠/٨/٢٠٠٦في  ٣٦٤٩/ت  كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ب
  

  اسماء عمداء الكلية 

 
اللقب  الشهادة االسم ت

 العلمي
الى -الفترة من  التخصص الدقيق التخصص العام  

عبد اهللا حسين الالمي.د.أ  .١ كرة قدم –تدريب  التربية الرياضية أستاذ الدكتوراه  الى ١/٤/١٩٩٨ 
٣٠/٩/١٩٩٨  

نجاح مهدي شلش ٠د٠أ  .٢ الى  ١/١٠/١٩٩٨ بايوميكانيك التربية الرياضية أستاذ الدكتوراه 
٢٠/٣/٢٠٠٣  

عبد اهللا حسين الالمي ٠د٠أ  .٣ كرة قدم –تدريب  التربية الرياضية أستاذ الدكتوراه  الى١٧/٥/٢٠٠٣   

٩/٢/٢٠٠٤  

عقيل مسلم عبد الحسين ٠د٠م٠أ  .٤ أستاذ  الدكتوراه 
 مساعد

كرة قدم –فسلجة  التربية الرياضية الى٩/٢/٢٠٠٤   

٦/٤/٢٠٠٤  

عبد اهللا حسين الالمي ٠د٠أ  .٥ كرة قدم –تدريب  التربية الرياضية أستاذ الدكتوراه   ٧/٤/٢٠٠٤  



 

 

  البرامج التي تطرحھا الكلیة * 
  . البكالوریوس في التربیة الریاضیة - ١

  . الماجستیر في التربیة الریاضیة - ٢

  .الدكتوراه في التربیة الریاضیة - ٣

  

  اقسام الكلیة 

  فرع العلوم النظریة  - 

  فرع االلعاب الفردیة  - 

    فرع االلعاب الفرقیة  - 



 

اختصاص  االسم الرباعي واللقب فرع شعبة ١
 دقیق

لقب 
 علمي

  

العلوم  ٢
 النظریة

عبد اهللا حسين طنيش لفته 
 الالمي

تدريب رياضي 
 كرة قدم -

 أستاذ
abdallah_sport45@yahoo.com 

 - بايوميكانيك  البياتيحسين مردان عمر علي    ٣
 ساحة وميدان

 أستاذ
hussein_mardan@yahoo.com 

عادل تركي حسن عباس    ٤
 الدلوي

تدريب رياضي 
 رفع االثقال-

 استاذ
Adel.turky@yahoo.com 

عبد الجبار سعيد محسن فاضل    ٥
 العاني

تدريب 
كرة - رياضي

 السله

 أستاذ

Jabar_53_2005@yahoo.com 
مي علي عزيز علي    ٦

 الجليحاوي
أختبارات 

 وقياس
استاذ 
 Maymay.ali1999@yahoo.com مساعد

حازم موسى عبد حسون    ٧
 العامري

أختبارات كرة 
 طائرة

استاذ 
hazim مساعد - Al amery 

رحيم رويح حبيب طاهر    ٨
 الكرامي

تدريب رياضي 
 ساحة وميدان-

استاذ 
 raheem alsafi@yahoo.com مساعد

أسعد عدنان عزيزصالح    ٩
 الصافي

تدريب 
كرة - رياضي

 الطائرو

 مدرس

Asaad_Adnan2008@yahoo.com 
 - تعلم حركي  روال مقداد عبيد كزارالعرب   ١٠

 مبارزة
 مدرس

dr.rulla_m@yahoo.com 
خوله صالح صيهود دخيل    ١١

 الكناني
 مدرس  أداب 

Kh.Sa@yahoo.com 
عالء جبار عبود جواد ال    ١٢

 كروش
-تحليل حركي
 كرة القدم

استاذ 
 Alaa_jabar2010@yahoo.com مساعد

التدريب  الفؤاديقيس سعيد دايم علوان    ١٣
 -الرياضي

 ساحة وميدان

 مدرس

Alfoaady2u@yahoo.com 
 Dr.alialzamili@yhoo,com مدرس اللياقه البدنيه  علي حسين هاشم جبرالزاملي   ١٤
قاسم محمد عباس حسن    ١٥

 الجنابي
-بايوميكانيك
 كرة السلة

 مدرس
Dream-shaho@yahoo.com 

احمد عبد االمير عبد الرضا    ١٦
 علي شبر

-بايوميكانيك
 كرة الطائرة

 مدرس
Ahmad_alshubbary 

 A.lazim@yahoo.com مدرس فسلجة الزم محمد عباس الجنابي   ١٧
حسن عالوي عبيدعلوان    ١٨

 العابدي
 مدرس لغه انكليزيه 

Hasan_alawi2001@yahoo.com 
 alibedaw@yahoo.comمدرس -تعلم حركيعلي بديوي طابورمحمد    ١



 

 مساعد جمناستك الفتالوي
االلعاب  ٢

 الفردیة
االء عبد الوهاب علي مال ااهللا 

 التميمي
تدريب رياضي 

العاب -
 مضرب

استاذ 
 مساعد

aIaa_atheer2002@yahoo.com 
هويدي عبود هشام هنداوي    ٣

 الجبوري
التدريب 
 -الرياضي

 ساحة وميدان

استاذ 
 مساعد

Hisham_3h@yahoo.com 
عالء خلدون زيدان ناجي    ٤

 العامري 
طرائق 

رفع - تدريس
 االثقال

 مدرس

akhldoon2007@yahoo.com 
علي عطشان خلف عباس    ٥

 الشرفاوي 
-تعلم حركي
 مالكمة

 مدرس
adfsb @yahoo.com 

اختبارات  جبر براك الجنابياكرم حسين    ٦
ساحة -وقياس

 وميدان

 مدرس

akramalgnabe @yahoo.com 
جميل كاظم جواد حسين    ٧

 العبودي
-بايوميكانيك
 سباحة

 مدرس
jemielswim @yahoo.com 

حامد نوري علي حسين كمال    ٨
 الدين

-تعلم حركي
 جمناستك

@ Hamidkamal_2000 مدرس
yahoo.com 

حسن عامر موسى عباس    ٩
 الفزع

 -فسلجة
 مصارعة

 مدرس
Amer_sport11 @yahoo.com 

ضرام موسى عباس حسن    ١٠
 الفزع

-علم النفس 
 العاب مضرب

 مدرس
Musaabbas99 @yahoo.com 

مشتاق عبد الرضا ماشي هادي    ١١
 شراره

-تحليل حركي
 العاب مضرب

مدرس 
 Shrara.2011 @yahoo.com مساعد

حمزة محمد حاتم عبد الزهرة    ١٢
 البغدادي

ساحة -فسلجة
 وميدان

مدرس 
 Moh_197800 @yahoo.com مساعد

عمار مثنى جميل  محمد    ١٣
 الفتالوي

رفع -فسلجة
 االثقال

مدرس 
 مساعد

Ammar_alfatiaway @
yahoo.com 

ليث جبار نعمه سلطان ال    ١٤
 محمود

 -بايوميكانيك
 الريشة الطائرة

مدرس 
 Mhr_caith @yahoo.com مساعد

قاسم لفتھ بجاي عباس ال    ١٥
 زریج

مدرس  ساحة وميدان
Al.dichooch مساعد   @ yahoo.com 

حيدر مهدي سلمان عبد اهللا    ١٦
 العادلي

التدريب 
-الرياضي
 سباحه

مدرس 
 مساعد

Haidermahdi70 @yahoo.com 
محمد عبد الرحمن محمدحسن    ١٧

 المندالوي
-تعلم حركي
 مبارزة

مدرس 
 مساعد

Mohmmed_sport_1979 @
yahoo.com 



 

بسمه توفيق صالح مهدي    ١٨
 الحسناوي

-تعلم حركي
 جمناستك

مدرس 
 Basma78 @yahoo.com مساعد

-بایومیكانیك  وسام فالح جابر حسن الخزاعي   ١٩
 رفع االثقال

مدرس 
 Wisam.falih @yahoo.com مساعد

ساجت مجيد جعفر محمد    ٢٠
 الشرموطي

تدريب 
ساحة - رياضي

 وميدان

مدرس 
 مساعد

Sa_sport65 @yahoo.com 
سمير راجي عبيس فهد    ١

 الزبيدي
-تعلم حركي
 مالكمة

مدرس 
 Sr_77qr @yahoo.com مساعد

االلعاب  ٢
 الفرقیة

سالم جبار صاحب عسكر 
 الحمزاوي

- اختبارات 
 كرة قدم

استاذ 
 salamcoa@yahoo.com مساعد

أحمد عبد الزهرة عبد اهللا    ٣
 موسى الخفاجي

كرة -فسلجة 
 يد

استاذ 
 ahmedsport71@yahoo.com مساعد

اثير عبد اهللا حسين طنيش    ٤
 الالمي

تدريب رياضي 
 كرة يد -

 مدرس
alaa_atheer2002@yahoo.com 

فالح حسن عبد اهللا موسى    ٥
 الخفاجي 

كرة -فسلجة
 السلة

 مدرس
Basket ball79@ymail.com 

علي مهدي هادي عبود    ٦
 الجمالي

التدريب 
كرة -الرياضي

 الطائرة

 مدرس

draljamuly@yahoo.com 
عالء كاظم عرموط حسون    ٧

 الیاسري
التدریب 

كرة - الریاضي
 الطائرة

مدرس 
 مساعد

alaaarmot@yahoo.com 
التدريب  مهند ياسر دايخ جله العوادي   ٨

كرة -الرياضي
 القدم

مدرس 
 مساعد

mailto:mohyas80@yahoo.com 
مشرق عزيز طنيش لفته    ٩

 الالمي
التدريب 

كرة -الرياضي
 اليد

مدرس 
 مساعد

Mu_ma2003@yahoo.com 
السادة ماضي فایز حسن عبد    ١٠

 البدیري
 - ادارة وتنظیم 
 كرة السلة

مدرس 
   مساعد

علي خومان علوان مذبوب    ١١
 الرماحي

 -تعلم حركي
 كرة يد

مدرس 
 o_with-tars@yahoo.com مساعد

تدريب  احمد فاهم نغيمش عبدالزاملي   ١٢
كرة - رياضي
 قدم

مدرس 
 مساعد

 ahmed.fn80@yahoo.com 
وليد سمير هادي عبداهللا    ١٣

 العارضي
-فسلجة

 مصارعة
مدرس 
 مساعد

User name pelo@sat link 
pe7321.com 



 

حيدر كريم سعيد علي ابو    ١٤
 جوير

- علم النفس
 كرة القدم

 مدرس
Haider-2012-sport@yahoo.com 

رأفت عبد الهادي كاظم    ١٥
 اجابرلكردي

التدريب 
كرة -الرياضي
 القدم

 مدرس

  
حازم علي غازي سلمان    ١٦

 الخالدي 
التدريب 

كرة -الرياضي
 الطائرة

 مدرس

h-alkhaldie@yahoo.com 
ضياء ثامر مطر جابر     

 الشيباني
التدريب 
-الرياضي
 كرةالسلة

مدرس 
 مساعد

Ss_sport2010@yahoo.com 
 

   



 

  
  
  
  

    جامعة الحلبجة 
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  
   العراقجمھوریة 

   



 

   
جامعة / قسم التربیة الریاضیة االساسیة/ سكول التربیة الریاضیة
  :كردستان العراق اقلیم - حلبجة

 
، وفي البدایة ھو جزء من  ٢٠٠٩جامعة حلبجة في سنة / نشأ قسم التربیة الریاضیة االساسیة 

حصل على استقاللیة وصار جزء من جامعة حلبجة والذي  ٢٠١١جامعة السلیمانیة، وفي سنة 
 ضمن جامعة حلبجة،) سكول التربیة الریاضیة(سمیھ ب ٢٠١١وفي سنة .  ٢٠١١تأسس سنة 

وفیھا قسم واحد ھو التربیة الریاضیة االساسیة، واآلن قدمنا لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
، ولھا مالعب ٢٠١٤-٢٠١٣القلیم كردستان مشروع فتح قسم التربیة الریاضیة للعام الدراسي 

.  امریكي ملیون دوالر) ١٨(دولیة كالقاعات المغلقة ومسبح دولي وملعب دولي لكرة القدم وكلفتھا 
وبرامج القسم حالیًا ھو بكالوریوس فقط بسبب عدم تخرج الطلبة فیھا حتى اآلن، وفي سنة القادمة 

) ٢٨٧(، وعندنا أربع مراحل الدراسیة عددھم )ماجستیر و دكتوراه(بعون اهللا نفتح دراسات العلیا 
ا في جامعات ، وعندنا مقاعد دراسات العلی)١٣٠(وعدد الطالبات ) ١٥٧(طالب، طالب عددھم

 .اربیل/جامعة السلیمانیة وجامعة صالح الدین/ اخرى من اقلیم كردستان مثل
  
   

  :االقسام ھم رؤساء
  ٢٠١٠- ٢٠٠٩سنة .    توانا وھبي غفور. م.م - ١
   ٢٠١٢-٢٠١٠سنة.   كارزان قادر محمد. م.م - ٢
  ).مستمر(حتى اآلن ٢٠١٢من سنة .     توانا وھبي غفور. د - ٣
  
  

  البرامج التي تطرحھا الكلیة 
  بكالوریوس في التربیة الریاضیة  - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

رتبة  ایمل تلفون
 العلمیة

 ت االسم تخصص

٠٠٩٦٤٧٧٠١٥٨٥٨٥٨  haval94@yahoo.com ھھ فال . د  فسلجة التدریب   استاذ
  خورشید 

١  

٠٠٩٦٤٧٧٠١٤٣٦٧٩٩  Twana_wahbi@yahoo.com التعلم الحركي،  مدرس
 الكرة الطائرة

توانا وھبي .د
 غفور

٢ 

٠٠٩٦٤٧٧٠١٤٢١٣٥٣  Sirwan33@ yahoo.com  طالب
 دكتوراه

فسلجة التدریب، 
 الساحة والمیدان

سیروان حامد 
 رفیق

٣ 

٠٠٩٦٤٧٧٠١٤٩٤٤٠٠  zardasht_3@yahoo.com  طالب
 دكتوراه

طرائق 
التدریس، 

 االثقال

زردشت محمد 
 رؤوف حسین

٤ 

٠٠٩٦٤٧٧٠٢٨٩٥٧٧٩  Noorsport2@ yahoo.com  مدرس
 مساعد

احسان قاسم  طب الریاضي
 خلیل

٥ 

٠٠٩٦٤٧٧٠٩٧٠٨٥٤٠  Iady-oscarzr@ yahoo.com مدرس 
 مساعد

زینب رعد  تنس االرضي
 عبدالحسین

٦ 

مدرس    ٠٠٩٦٤٧٥٠٤١٠٠٩١٩
 مساعد

اكو ابراھیم  االدارة والتنظیم
 فقي محمود

٧ 

٠٠٩٦٤٧٧٠٢٦٠٨٩٥٢ Takb1964@ yahoo.com  مدرس
 مساعد

طالب خلف  علم النفس
 حسین

٨ 

طالب    ٠٠٩٦٤٧٧٠٢٤٥١٩٧٠
 دكتوراه

التعلم الحركي، 
 جمناستك

كارزان قادر 
 محمد

٩ 

٠٠٩٦٤٧٧٠١٥٧٠٠٧٩  salahfootball@yahoo.com  طالب
 ماجستیر

علم التدریب، 
 كرة القدم

صالح محمود 
 عمر

١٠ 

طالب    ٠٠٩٦٤٧٧٠٨٦٣٥٥٩٦
 ماجستیر

طرائق 
التدریس، كرة 

 السلة

تارا غفور 
 محى الدین

١١ 

طالب    ٠٠٩٦٤٧٧٠١٥٥١٨٠٠
 ماجستیر

مةریوان  كرة الید
 محمد

١٢ 

  .االلعاب في اختصاصات متنوعةمدرب ) ١٥(وعندنا / مالحظة
 

   



 

  
  

    جامعة المثنى 
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  
   العراقجمھوریة 

   



 

  كلية التربية الرياضية

  جامعة المثنى

 
 كلیة التربیة الریاضیة( نشأتھا – تأسیسھا)

 ٢٠٠٩تم استحداث كلیة التربیة الریاضیة ابتدءا من العام الدراسي    
الكلیة أربع سنوات یمنح بعدھا الطالب مدة الدراسة في  ٢٠١٠- 

 .المتخرج شھادة البكالوریوس في التربیة الریاضیة 

ً ومھنیًا ومھیأ للتعیین كمدرس في  یكون الخریج معدًا إعدادا بدنیا
، المدارس المتوسطة والثانویة والنوادي الریاضیة ومراكز الشباب 

یة والمواھب في یقبل في كلیة الریاضیین ذوي اللیاقة البدنیة العال
األلعاب المختلفة من خریجي الدراسة اإلعدادیة بفرعیھا العلمي 

 .واألدبي ومن كال الجنسین
  :اهداف الكلية  

إعداد مدرسین لجمیع المراحل الدراسیة ملمین بالجوانب : الھدف االول
  .الریاضیة واالجتماعیة والتربویة

إعداد مدربین متخصصین ومؤھلین للعمل في مجاالت : الھدف الثاني
  . الحركة الریاضیة والبدنیة واالولمبیة األھلیة

العمل على تطویر الحركة الریاضیة لجمیع قطاعات : الھدف الثالث
  . الشعب بالتعاون مع الجھات المعنیة

ج االسھام في تثقیف الریاضیین بشكل یجعلھم نماذ: الھدف الرابع
  . لوطنھم ویعكسون من خالل تصرفھم التضحیة في المالعب

العمل على رفع قابلیة الطالب جسمیا وصحیا وذھنیا : الھدف الخامس
لتحمل المسؤولیة الملقاة على عاتقھ في العمل واالنتاج والدفاع عن 

  . الوطن



 

رعایة طلبة الجامعة الموھوبین في المیدان الریاضي : الھدف السادس
  كأبطال قومیینوإعدادھم 

  

..  
  



 

 الربید االلكرتوني لقب علمي اختصاص دقیق االسم واللقب ت

١-  
حسن ھادي الزیادي .د  

احتیاجات خاصة /تعلم   استاذ مساعد  
zayadi 

hassan@yahoo.com 

٢- الخفاجي  عقیل مسلم عبد الحسین .د   ageel_moslem@yahoo.com استاذ  فسلجة تدریب كرة قدم  

٣- الطائي فاضل عبد فیضي.د   drfadel 68@yahoo.com استاذ مساعد  اختبارات طرائق تدریس  

٤- الشمري ایاد عبد رحمن .د  ayadabd96@yahoo.com استاذ مساعد  بایو میكانیك   

٥- الدعمي حیدر بالش جبر .د  العاب قوى / فسلجة تدریب ریاضي    karar110@yahoo.com استاذ مساعد  

٦- العجیلي محمد مطر عراك .د  mmarrak2013@yahoo.com استاذ مساعد  تدریب كرة قدم    

٧- العوادي جاسم جابر محمد.د   saedgassim@yahoo.com مدرس ادارة وتنظیم كرة قدم  

٨- الغزاوي  عماد عزیز نشمي       مدرس  تعلم حركي ساحة  

٩-  
مبارزة / تدریب ریاضي   اسعد طارق احمد حمدي   

 مدرس
d. asaad 

tarig@yahoo.com 

١٠- سندس برھان ادھم  الصالحي.د  فسلجة / جمناستك  sba71gi@yahoo.com مدرس مساعد   

١١-  
 مدرس مساعد جمناستك نغم سلمان كریم  احمد التمیمي

naghamstarmix@yahoo.co
m 

١٢- الفضلي  اوراس نعمة  .د  كرة الطائرة /العاب فرقیة    oras_7@yahoo.com مدرس مساعد 

١٣-  
 محاسبة سعد رعد فیصل

 مدرس مساعد
saad 

raad_1981@yahoo.com 

١٤-  
الشیباوي  احمد كرم عمران  

 مدرس مساعد جمناستك
ahmed_amran2002@yahoo

.com 

١٥-     مدرس مساعد مبارزة  اسیل ناجي فھد مكي الموسوي  

١٦-     مدرس مساعد لیاقة بدنیة  دنیا صباح علي عبود الھاللي  

١٧-  
 احمد كریم لطیف نجم امره 

 مدرس مساعد كرة سلة 
ahmed karim 

199@yahoo.com 

١٨-  
محمد ضیاء عبد الرسول .د  مدرس مساعد تعلم مبارزة  

mouhmmaddea@yahoo.co
m 



 

  

  

  

    

١٩- العبساوي  كامل ملیوخ حسین .د      مدرس مساعد تدریب كرة قدم  

٢٠- الخزاعي  شذى صالح خلیل       مدرس مساعد لغة انكلیزیة  

٢١- الخزاعي  وسام شالل محمد .د  طب ریاضي/ ساحة ومیدان       مدرس مساعد 

٢٢- ال جریب حبیب شاكر جبر .د   habeebguber@ yahoo.com مدرس تدریب ریاضي كرة قدم 



 

  
 

  جامعة الملك سعود 
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

  الـسـعــودیـــــة



 

  جامعة الملك سعود

  التربیة البدنیة والریاضةكلیة 

  

  

  نبذة عن الكلیة

كلیة التربیة البدنیة والریاضة بالریاض ھي امتداد تطویري لمعھد التربیة الریاضیة الثانوي 
  . ھــ١٣٨٤للمعلمین الذي تأسس عام 

ھـ صدر القرار الوزاري بتحویل المعھد إلى كلیة متوسطة للتربیة الریاضیة ١٤٠٨في عام  -
بحیث تقدم في المرحلة األولى دراسات تنتھي بدبلوم الكلیة المتوسطة، وفي المرحلة الثانیة 

  . دراسات تنتھي بدرجة البكالوریوس

ن أحمد الرشید موافقتھ محمد ب/ ھــ ابدى معالي وزیر المعارف الدكتور١٤١٧في عام  -
  . المبدئیة على افتتاح مرحلة البكالوریوس بالكلیة

ھــ وبناء على قرار معالي الوزیر تم افتتاح مرحلة ١٤١٩في بدایة العام الدراسي  -
  . البكالوریوس

ھــ وبناء على قرار معالي وزیر التعلیم العالي انضمت الكلیة إلى جامعة ١٤٢٨في عام  -
  . الملك سعود

  

    



 

  قائمة أعضاء ھیئة التدریس والمحاضرین
الدرجة   االسم  م

االكادیم
  یة

التخص
  ص

  الموقع االلكتروني الشخصي

خالد بن   .١
صالح 

  المزیني 

استاذ 
  دكتور 

فسیولوج
یا الجھد 
  البدني 

http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini 

احمد بن   .٢
محمد 

  الفاضل 

استاذ 
  مشارك 

الترویح 
  الریاضي 

http://faculty.ksu.edu.sa/alfadhil 

علي بن  .٣
محمد 

  جباري 

أستاذ 
  مساعد 

وظائف 
اعضاء 
الجھد 
  البدني 

http://faculty.ksu.edu.sa/ajbbari 

عبد اهللا   .٤
بن حامد 
  اللھیبي 

استاذ 
  مساعد 

المناھج 
وطرق 
  التدریس 

http://faculty.ksu.edu.sa/alliheibi 

دخیل   .٥
بن ذاكر 
العصیم

  ي 

استاذ 
  مساعد 

 http://faculty.ksu.edu.sa/DAlasame  نظم تعلیم 

ملفي بن   .٦
مبارك 
الدوسر

  ي 

استاذ 
  مساعد 

ادارة 
  ریاضیة 

http://faculty.ksu.edu.sa/eddosary 

خالد بن   .٧
سعد 

  الجلعود 

استاذ 
  مساعد 

وظائف 
اعضاء 
الجھد 
  البدني 

h p://faculty.ksu.edu.sa/25236 

محمد   .٨
بن عبد 
الكریم 
  الدحام 

ادارة   محاضر 
  مدرسیة 

http://faculty.ksu.edu.sa/aldaham 

سمیر   .٩
محمد 

ابو 
  شادي 

استاذ 
  مشارك 

فسیولوج
یا 

  الریاضة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74103 

hالعاب استاذ ابو ١٠ p://faculty.ksu.edu.sa/74116 



 

المكارم   .
عبید ابو 

  الحمد 

قوى   مشارك 
وتدریب 
  ریاضي 

١١
.  

نبیل 
عبد 

المنعم 
  محمود 

استاذ 
  مشارك 

جمباز 
وعرو
ض 

  ریاضیة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74112 

١٢
.  

طارق 
صالح 
  ابراھیم 

استاذ 
  مشارك 

سباحة 
  وترویح 

http://faculty.ksu.edu.sa/tarkfadly 

١٣
.  

ھشام 
صابر 
  علي 

استاذ 
  مشارك 

مناھج 
وطرق 
  تدریس 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74113 

١٤
.  

جمال 
عبد 

السمیع 
  الدسوقي 

استاذ 
  مشارك 

مناھج 
وطرق 
  تدریس 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74125/pages 

١٥
.  

مجدي 
احمد 
  شندي 

استاذ 
  مشارك 

ادارة 
  ریاضیة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74109 

١٦
.  

خلیفة 
یحیى 

  فیاللي 

استاذ 
  مشارك 

وظائف 
اعضاء 
الجھد 
  البدني 

74126http://faculty.ksu.edu.sa/ 

١٧
.  

احمد 
محمد 
عبد 

  السالم 

استاذ 
  مشارك 

اإلصابا
ت 

  الریاضیة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/sport4health 

١٨
.  

محمد 
یوسف 
  حجاج 

استاذ 
  مشارك 

علم نفس 
  ریاضي 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74119 

١٩
.  

یاسر 
محرو

س 
مصطف

  ى 

استاذ 
  مشارك 

قیاس 
  وتقویم 

http://faculty.ksu.edu.sa/dr.yasser/pages/DRYASSERMAHROSMOSTAFAAL
Y.aspex 

٢٠
.  

ھیثم 
عبد 

الحمید 

استاذ 
  مشارك 

فسیولوج
یا 

  الریاضة 

http://faculty.ksu.edu.sa/Daoud 



 

  داود 
٢١
.  

اسالم 
عبد 

  الوكیل 

استاذ 
  مشارك 

التمرینا
ت 

التأھیلیة 
والبدنیة 
  والجمباز 

p://faculty.ksu.edu.sa/islamhtt 

٢٢
.  

نور 
الدین بن 

  سعید 

استاذ 
  مساعد 

علم 
  الحركة 

http://faculty.ksu.edu.sa/bensaeed 

٢٣
.  

حسني 
  عاشور 

استاذ 
  مساعد 

h  سباحة  p://faculty.ksu.edu.sa/64124 

٢٤
.  

أیمن 
عبد 

  العزیز 

استاذ 
  مساعد 

h  كرة سلة  p://faculty.ksu.edu.sa/74121 

٢٥
.  

امجد 
  السدیري 

استاذ 
  مساعد 

h  كرة القدم  p://faculty.ksu.edu.sa/74107 

٢٦
.  

عمر بن 
الحبیب 

  الدراوي 

استاذ 
  مساعد 

ادارة 
  ریاضیة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74122 

٢٧
.  

اشرف 
احكام 
  رزق 

استاذ 
  مساعد 

اصابات 
  ریاضیة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74117 

٢٨
.  

سمیر 
  مناور 

استاذ 
  مساعد 

العاب 
المضرب
، كرة 
  الطائرة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74110 

٢٩
.  

عماد 
الدین 

  شعبان 

استاذ 
  مساعد 

اصابات 
  ریاضیة 

.http://faculty.ksu.edu.sa/Emad/ 

٣٠
.  

وجیھ 
قاسم 

  القاسم 

استاذ 
  مساعد 

مناھج 
  تعلیم 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74106 

٣١
.  

كامل 
حامد 
  جاد 

استاذ 
  مساعد 

اصول 
تربیة 

  اسالمیة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74106 

طارق   ٣٢
علي 

الصالح
  ي 

استاذ 
  مساعد 

التدریب 
  التطبیقي 

ash p://faculty.ksu.edu.sa/25412/pages/main.
px 



 

٣٣
.  

محمد 
مصطف

  ى عمار 

تشریح   محاضر 
  وظیفي 

h p://faculty.ksu.edu.sa/74105 

٣٤
.  

خالد بن 
راجح 
القحطان

  ي 

تربیة   محاضر 
بدنیة 

  خاصة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/25417 

٣٥
.  

فؤاد 
عبد 

الفتاح 
  جان 

اصابات   محاضر 
  ریاضیة 

h p://faculty.ksu.edu.sa/25405/default.aspx 

٣٦
.  

جعفر 
احمد 
  محمد 

حاسب   معید 
  آلي 

http://faculty.ksu.edu.sa/jaffer 

٣٧
.  

ممدوح 
عبد 

السمیح 
  ابراھیم 

وسائل   معید 
  تعلیمیة 

http://faculty.ksu.edu.sa/mamdoh 

  المبتعثون 
٣٨
.  

عبد اهللا 
  الشھري 

h  كرة قدم   محاضر  p://faculty.ksu.edu.sa/25418 

٣٩
.  

محمد 
بن سعد 
الدوسر

  ي 

h  علم نفس   محاضر  p://faculty.ksu.edu.sa/25419 

٤٠
.  

عبد 
االلھ 

  الصلوي 

h  مبتعث  محاضر  p://faculty.ksu.edu.sa/25416 

٤١
.  

منصور 
الصویا

  ن 

   كرة قدم   محاضر 

٤٢
.  

یزید 
  العنزي 

h  مبتعث   معید  p://faculty.ksu.edu.sa/31050 

٤٣
.  

عون 
  المعاوي 

   مبتعث   معید 

     



 

  

  
  
  

  جامعة طیبة    
  التربیة الریاضیة قسم

  
  

  الـسـعــودیـــــة
  



 

  جامعة طیبة  
  البدنیة وعلوم الریاضةقسم التربیة 

  
  

  : نبذة عن القسم
  

، وھو من التربیة بجامعة طیبة ھو أحد أقسام كلیة البدنیة وعلوم الریاضةقسم التربیة 
اإلنشاء داخل كلیة التربیة، حیث تم إنشاؤه عام األقسام التي كان لھا السبق من حیث 

) ٣٤( أربعھ وثالثونبالمدینة المنورة ، وبذلك یكون قد مر على إنشائھ  )ھـ١٤٠٠(
  ،  وخارجھا عامًا ، وقد شارك القسم في العدید من الفعالیات داخل الجامعة

  

  

  
  
  

  :التي یمنحھا القسم  الدرجات العلمیة
  

  :البكالوریوسمرحلة  :أوًال

تشتمل والبدنیة وعلوم الریاضة تمنح درجة البكالوریوس من قسم التربیة  
منھا  ساعة ) ١٣٦ (عدد الحالیة لبرنامج البكالوریوس علي  الدراسیة الخطة

ساعة لمقررات ٦٠ساعة متطلبات الكلیة و ٦٢ساعة متطلبات الجامعة و ١٤
  .التخصص 

  

  : ثانیا الدراسات العلیا

  

  الدبلوم العالي درجة  -١

  علوم الریاضة     التربیة البدنیة و : التخصـــص العام 



 

  

  :یشمل ثالثة مسارات ھى:  التخصص الدقیق 

  

                      مسار التدریب الریاضي التخصصي  - أ 
             مسار األنشطة الریاضیة و الترویحیة لذوي االحتیاجات الخاصة              - ب 
 الریاضیة المدرسیةمسار األنشطة   - ج 

  

  

 

 درجة الماجستیر  -٢
  علوم الریاضةالتربیة البدنیة و: التخصـــص العام  

  

ة  تم الدراس ة     ب وت ى درج ول عل یة للحص ررات الدراس لوب المق أس
تیر ب  الماجس ي الطال ب عل ث یج دة   حی ین وح ین وأربع ال اثنت إكم

یة  اعة٤٢(دراس و     )  س ى النح ھ عل ي ، موزع روع بحث ا مش ن بینھ م
  :التالي

 

 

 

 أعضاء ھیئة التدریس بالقسم 

 

الدرجة  االسم م
 التخصص الدقیق العلمیة



 

عبدالرحمن بن عارف   ١
 عبدالجواد

رئیس 
 التربیة لوقت الفراغ القسم

دكتور. أ عمرو بن حنفي السكري ٢  التدریب ریاضي 

دكتور. أ احمد بني عطا ٣  السلوك الحركي 

سعید بن فاروق عبد  ٤
دكتور. أ القادر  فسیولوجیا التدریب الریاضي 

مشارك. أ شجاع بن حسن حداد ٥  
التربیة البدنیة لذوي االحتیاجات 
 الخاصة

مشارك. أ فتحي بن صادق منصور ٦  التدریب ریاضي 

مشارك. أ محمود عقل الودیان ٧  التدریب ریاضي 

مشارك. أ السید بن محمد منیر ٨  اإلصابات الریاضیة 

محمد عرابيیوسف بن  ٩ مشارك. أ   المیكانیكا الحیویة 

خالد بن حمدان آل   ١٠
 مسعود

مساعد. أ  علم وظائف األعضاء 

عبداهللا بن عمر باسالمة  ١١ مساعد. أ   اإلدارة الریاضیة 

مساعد. أ وائل بن عمر الحضرمي ١٢  الترویح 

ماھر بن مدني محمد  ١٣
مساعد. أ مسعودي  اإلدارة الریاضیة 

محمد علي ھشام بن  ١٤
مساعد. أ مغربي  

التربیة البدنیة لذوي االحتیاجات 
 الخاصة

مساعد. أ عدنان بن صالح ابوالوي ١٥  فسیولوجیا التدریب الریاضي 



 

مساعد. أ عزة فكري محمد فؤاد ١٦  فسیولوجیا الریاضیة 

 التدریب ریاضي محاضر مؤید بن توفیق الصایغ ١٧

ودیع بن عبداهللا      ١٨
 الكحیلي

محاضر 
 التدریب ریاضي مبتعث

التربیة البدنیة لذوي االحتیاجات  محاضر عبد العزیز بن سالم حسین ١٩
 الخاصة

 التدریب ریاضي محاضر فھد بن احمد النعمان ٢٠

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    



 

 
  
  

  جامعة عبد العزیز    
  التربیة الریاضیة قسم

  
  

  الـسـعــودیـــــة 
   



 

  

  جامعة الملك عبد العزیز

  التربیة الریاضیةقسم 
  

  

  نبذة عن القسم

  
قسم التربیة البدنیة أحد أقسام كلیة التربیة بجامعة الملك عبد العزیز التي أنشئت بقرار معالي مدیر 

  .ھـ ٢٤/٥/١٤٣٠ق في /٩١٥٣الجامعة رقم 

ن ویقوم القسم بإعداد المعلمین المؤھلین للعمل في حقل التربیة والتعلیم وتخریجھم، وتأھیل المدربی
  .المتخصصین في التربیة البدنیة للعمل بالمؤسسات العسكریة ومراكز اللیاقة البدنیة وغیرھا

  

  اعضاء ھیئة التدریس في القسم 

  علي بن عبد اهللا الجفري. د

  رئیس القسم

  علم الحركة والتمرین/أستاذ مشارك 

  :الموقع االلكتروني 

0008847.aspx-http://ajifri1.kau.edu.sa/DRS  
E mail: ajifri1@kau.edu.sa 

  عاطف رشاد خلیل. د.أ

  أستاذ التدریب الریاضي

  :الموقع االلكتروني 

http://arhussien.kau.edu.sa/Default.aspx  



 

E mail :arhussien@kau.edu.sa 

  عبد العاطي السید. د.أ

  أستاذ التدریب الریاضي

  :الموقع االلكتروني 

  E mail:aaeahmed.kau.edu.sa 
  نور الدین یاسر علي. د

  فسیولوجیا الجھد البدني/ أستاذ مشارك 

  :الموقع االلكتروني 
http://www.kau.edu.sa/cven.aspx?site_id=0056888&lng=AR  

E mail: yanmohammed@kau.edu.sa 

  احمد محمود رابحي. د
    أمین مجلس القسم

  القیاس والتقویم في التربیة البدنیة/ مساعد أستاذ 

  :الموقع االلكتروني 

0056853.aspx-http://www.kau.edu.sa/DRS  
 E mail: arebhi@kau.edu.sa 

  زیاد عیسى زاید. د

  فسیولوجیا الجھد البدني/ أستاذ مساعد 

  :الموقع االلكتروني 

0056837.aspx-http://www.kau.edu.sa/DRS  
E mail: zzayed@kau.edu.sa 

  رضوان الساسي الحاج ساسي. د

  فسیولوجیا الجھد البدني/ أستاذ مساعد 

  :الموقع االلكتروني 
0060806.aspx-http://www.kau.edu.sa/DRS  

E mail: rhadjsassi@kau.edu.sa  



 

 
  أحمد جمعة. د

 التدریب الریاضي/ أستاذ مساعد 

  
  محمد بن یحیى محمد علي

  الخاصةالتربیة البدنیة / محاضر 

 محاضر  
    

  نجیب بن عباس دخیل الدریوشي

  التربیة البدنیة الخاصة/ محاضر 

 مبتعث

 

 

    



 

  

 

  
  

  جامعة االسكندریة 
  بنات / كلیة التربیة الریاضیة

  
  

  جمھوریة مصر العربیة 

    



 

  بنات/جامعة االسكندریة 
  

  نشأة الكلیة 

 

كانت تابعة لوزارة التربیة والتعلیم، ثم ، حیث ١٩٥٤تم العثور على كلیة التربیة الریاضیة في عام 
إلى جامعة اإلسكندریة، وأعضاء ھیئة  ١٩٨٩إلى جامعة حلوان، وأخیرا في عام  ١٩٧٥في عام 

التدریس ویقدم دراسات في اللیاقة البدنیة، فضال عن التدریب على برامج الحاسب اآللي 
البدني لألطفال اإلسكندریة من خالل وباإلضافة إلى أعضاء ھیئة التدریس بتقدیم خدمات . العلوم

أعضاء ھیئة التدریس كما یوفر التحلیل اإلحصائي للبیانات التربیة البدنیة، . أنشطة النادي الصیفي
  .ویقدم جمیع تشاور ذات الصلة

  

  اقسام الكلیة 
  قسم المناھج وطرق تدریس التربیة البدنیة  - 

  والكینماتیكا الریاضي التدریب قسم - 
  قسم الترفیھ  - 

  قسم العلوم الصحیة  - 

  قسم العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة  - 

  

  اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 
  قسم العلوم التربویة والنفسیة واالجتماعیة * 

  الدكتور ھناء عبد الوھاب حسن أحمد  .أ :رئیس القسم

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور مصطفى خلیل عبد الحمید
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور زینب محمد أحمد الدیب

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور أحمد أمین فوزي
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور محمود إبراھیم محمد الكاشف

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور محسن محمد بسیونى 
 أستاذ  األستاذ الدكتور ھناء عبد الوھاب حسن أحمد



 

 أستاذ  األستاذ الدكتور محمد فاضل محمد 
 أستاذ  األستاذ الدكتور وفاء محمد عبد الرحمن درویش
 أستاذ  األستاذ الدكتور طارق محمد ابراھیم بدر الدین

 أستاذ  األستاذ الدكتور منى محمود عبد الحلیم عمر
 أستاذ  وقال البروفیسور الدكتورة مھا محمد عبد الحلیم

 أستاذ  الدكتور محمد عزت سوزان محمد توفیقاألستاذ 
 أستاذ  األستاذ الدكتور نبیلة أحمد محمود أحمد

 أستاذ  األستاذ الدكتور محمد إبراھیم البنا
 أستاذ  األستاذ الدكتور أمیمة محمد أنور العقدة

 أستاذ  األستاذ الدكتور ھدى محمد عوض محمد األلفي
 أستاذ  األستاذ الدكتور محمد عبد العزیز علي 

 أستاذ مساعد  الدكتور مصطفى متولي سوزان اسماعیل
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور كمال الدین عثمان شلبي

 أستاذ مساعد  الدكتورة ھالة مصطفى ابراھیم جمعة
 محاضر  الدكتور نیفین اسعد یوسف سلیمان

 محاضر  مرادالدكتور حنان احمد محمد 
 محاضر  الدكتور إبراھیم محمد كشك الرأي دینا

 محاضر  الدكتور الشیماء محمد إبراھیم أحمد عبد الواحد
 مدرس مساعد  الدكتورة سحر السید سعید أبومصطفى السید

 مدرس مساعد  الدكتورة رشا عبد النعیم محمد عوض
 مدرس مساعد  الدكتور أبو عبیر، عبد الحلیم

 أستاذ  األستاذ الدكتور محمد السید محمد السیدصنعاء 
 أستاذ  األستاذ الدكتور محمد حسن ابو إیبیا

 

  قسم العلوم الصحیة * 

 الدكتورة عزة عبد الغنى عبد العزیز محمد  .أ :رئیس القسم

 استاذ فخري  ألستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الرحمن شرم 
 استاذ فخري  حسانیناألستاذ الدكتور ثناء فؤاد امین 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح بحر
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور دولت عبد الرحمن عبد القادر

 أستاذ  األستاذ الدكتور عزة عبد الغنى عبد العزیز محمد
 أستاذ مساعد  الدكتورة أمل شفیق 

 مساعدأستاذ   الدكتور نھاد محمد عبد القادر حسن
 محاضر  الدكتور أحمد محمود سومیا العصر

 محاضر  الدكتور شیرین محمد علي حسین
 محاضر  الدكتورة منى مصطفى عبده 

 مدرس مساعد  الدكتور وفاء جابر محمد إبراھیم
 مدرس مساعد  شیماء محمد السید ابراھیم الجمل. د
 مدرس مساعد  شیماء محمد أحمد . د



 

 مدرس مساعد  النبي احمد عبد الحفیظشیماء عبد . د
 مدرس مساعد  الدكتور عاطف دینا فاروق مراد

 مدرس مساعد  الدكتورة ھبة فتحي محمد 
 مدرس مساعد  الدكتورة نجالء محمد عبد الحمید إبراھیم

 متظاھر  متظاھر شیماء رزق محمد رزق
 متظاھر  متظاھر نھال محمد أحمد علي

 متظاھر  حسین عليمتظاھر فاطمة عالم 
  

   قسم الترفیھ* 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور تھاني عبد السالم محمد
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور عزة محمد حمدى

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور نادیة أحمد حلمي زھران
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور ھدى حسن محمود محمد

 أستاذ  حسین عبد الكریماألستاذ الدكتور سامیة حسن 
 أستاذ  األستاذ الدكتور طھ عبد الرحیم محمد طھ

 أستاذ  األستاذ الدكتور فاطمة فوزي عبد الرحمن محمد السید
 أستاذ  األستاذ الدكتور إیمان محمد السید 
 أستاذ  األستاذ الدكتور إیمان محمد السید 

 أستاذ  األستاذ الدكتور نبیلة محمد حسن عباس
 أستاذ مساعد  الدكتور عبد اللطیف سالم

 أستاذ مساعد  الدكتور محمد محمود محمد 
 أستاذ مساعد  الدكتورة نبیلة عبد المنعم علي شحاتة

 أستاذ مساعد  الدكتور ابتسام محمد عبد العال
 أستاذ مساعد  الدكتورة نھلة متولي محمد السید ابراھیم

 محاضر  الدكتورة سوسن یوسف عبده یوسف
 محاضر  الدكتورة رشا عبد الغنى إبراھیم البربري

 محاضر  الدكتورة رنا امین عثمان
 مدرس مساعد  الدكتور شیرین عبد الوھاب إبراھیم الشرقاوي

 مدرس مساعد  شیماء طارق نعیم . د
 مدرس مساعد  الدكتورة ایمان عبد العزیز عبد الوھاب، 

 متظاھر  متظاھر ریھام عالء الدین حسن حسن شرم 
 متظاھر  متظاھر واال ومحمد إبراھیم شرم 

  

  والكینماتیكا الریاضي التدریب قسم *
 الدكتور علي المحروسة حسن ابو العطا .أ :رئیس القسم 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور فرج
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور محمد فھمي اإلقبال شرم 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور نبیلة أحمد عبد الرحمن



 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور عایدة رزق اسكندر
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور سھام محمد حسن 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور عایدة السید محمد

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور عبد المولى محمد السید
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور سعدیة عبد الجواد محمد 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور أحمد شحاتة تھاني 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور خضر أحمد عبد الباقي
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور رجاء علي أحمد بالل

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور عبد المنعم حجازي
 استاذ فخري  الدكتور ھالل رمضان ھانم عبدهاألستاذ 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور حسن محمود محمد عمیرة
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور إبراھیم شرم 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور مدیحة محمد اسماعیل 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور ھدى ضیاء الدین عبد الحمید

 استاذ فخري  سلوى عز الدین فكرىاألستاذ الدكتور 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور محمد أحمد جبر 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور أحمد ملكة، شرم 

األستاذ الدكتور حسین الھام عبد الرحمن محمد عبد 
 اهللا

 استاذ فخري 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور ھدى محمد محمد الخضري
 أستاذ  محمود شفیق عبد الحلیماألستاذ الدكتور مھا 

 أستاذ  األستاذ الدكتور ھالة یوسف احمد محمد مندور
 أستاذ  األستاذ الدكتور یاسمین حسن علي شرم 

 أستاذ  األستاذ الدكتور علي المحروسة حسن ابو العطا
 أستاذ  األستاذ الدكتور جلیلة حسن محمد إبراھیم
 أستاذ  األستاذ الدكتور فاتن عبد الحمید محمود 

 أستاذ  األستاذ الدكتور إیمان طھ سلیمان أبو الدھب
 أستاذ  األستاذ الدكتور أحمد قطب عاشور

 أستاذ  األستاذ الدكتور أحمد محمد حمودة ماجدة
 أستاذ  األستاذ الدكتور محمد مھران أحمد 
 أستاذ  حسین األستاذ الدكتور سناء عباس ابراھیم

 أستاذ  األستاذ الدكتور محمد حازم محمد أبو یوسف
 أستاذ  األستاذ الدكتور مصطفى السید محمد السید

 أستاذ مساعد  الدكتور إبراھیم محمد
 أستاذ مساعد  الدكتورة میرفت علي سلیم 

 أستاذ مساعد  الدكتور سوزان صالح الدین طنطاوى
 أستاذ مساعد  الدكتورة شریفة عبد الحمید محمود 

 أستاذ مساعد  الدكتور طلعت إبراھیم 
 أستاذ مساعد  الدكتورة مھا محمد أحمد أمین

 أستاذ مساعد  الدكتورة نادیة رشوان عطیة عمارة
 أستاذ مساعد  الدكتور حنان عبد الفتاح فتحي خضر

 أستاذ مساعد  الدكتور محمد حسانین علوان



 

 أستاذ مساعد  الدكتور ناجي نصر ماجدة عبد الحلیم
 أستاذ مساعد  الدكتور علي حسن موسى

 محاضر  الدكتورة سامیة مختار محمد رمضان
 محاضر  الدكتورة ایمان محمود حسن فرحات
 محاضر  الدكتور وفاء محمد عبد المجید أحمد 

 محاضر  الدكتور نیفین ممدوح محمد زیدان
 محاضر  عبیر رمضان محمد سالمةالدكتور 

 محاضر  الدكتورة أماني حسین محمد عبد الحمید
 محاضر  الدكتور سھى محمد عبد العال فرج
 محاضر  الدكتورة أمیرة أحمد محمد إبراھیم

 محاضر  الدكتور سماح محمد صالح
 محاضر  الدكتورة مروة أحمد محمد فضل 

 مساعد مدرس  الدكتور محمد علي سلیمان آسیا
 مدرس مساعد  الدكتور مصطفى أحمد علي سالي

 مدرس مساعد  دعاء الدكتور محمد السید ابراھیم الجمل
 مدرس مساعد  الدكتورة رشا عبد القادر علي حسن شرم 

 مدرس مساعد  بسنت الدكتور محمد عیسى عبد الفتاح
 مدرس مساعد  الدكتورة إیمان مصطفى محمد أبو 

 مدرس مساعد  عبد الحمید شوقي عبد العزیزالدكتورة أمیرة 
 مدرس مساعد  الفاید الدكتور مي سید أحمد أحمد

 مدرس مساعد  الدكتورة ندى عبد الوھاب عبد الرحیم احمد
 مدرس مساعد  الدكتورة ھبة محمد سلیمان خلیل

 مدرس مساعد  الدكتورة سحر مرسي السید سعید علي مرسي
 مدرس مساعد  شقرة الدكتورة نجالء محمد أحمد

 متظاھر  متظاھر نور الھدى ابو بكر سعد عبد راضي
 متظاھر  متظاھر محمد سعید 

  

  قسم المناھج وطرق تدریس التربیة البدنیة * 

  الدكتورة نادیة علي شرم .أ :رئیس القسم 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور سھیر بدیر أحمد موسى
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور عواطف عبد الھادي عبد 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور عفت حسن شفیق علي بھجت
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور محمد واصل 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور سالم عبد اللطیف عبد 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور فاطمة علي سلیم 

 استاذ فخري  أحمد عبد الرحمناألستاذ الدكتور 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور مصطفى سالم 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور أحمد زكي طوقان
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور منصور سلطان 



 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن
 استاذ فخري  األستاذ الدكتورة أمیرة عبد الفتاح ابو قندیل

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور عبد الرحمن زھران
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور صفاء محمد شرم 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور محمد جبریل 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور سامي جرجس 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور عادل سعد شنودة
 فخرياستاذ   األستاذ الدكتور أمل حامد محمود 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور نجوى سلیمان جاد سلیمان
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور صباح محمد السید عبد اهللا 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور أحمد توفیق مصطفى السید

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور قالدة
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور حسن صنعاء شرم 

 استاذ فخري    الدكتور سامیة فرغلي منصور فرغلياألستاذ 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور سوسن علي عبد الخالق

 استاذ فخري  ناھد األستاذ الدكتور فرحات 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور سالم سھیر محفوظ

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور دالل علي حسن
 استاذ فخري  القادراألستاذ الدكتور نادیة محمد عبد 

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور حامد زوزو شرم محمد
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور نسیمة محمود إبراھیم والي

 استاذ فخري  األستاذ الدكتور شیماء حسن طھ شرم 
 استاذ فخري  األستاذ الدكتور لیلى عباس سلیمان فھمى

 أستاذ  األستاذ الدكتور نادیة علي شرم 
 أستاذ  األستاذ الدكتور نجیة أحمد السید الدیب

 أستاذ  األستاذ الدكتور ماجدة محمد صالح الدین 
 أستاذ  األستاذ الدكتور علي محمد ماجدة محمد رجب
 أستاذ  األستاذ الدكتور أمل أحمد حسن الحلبي متفرع

 أستاذ  األستاذ الدكتور محمد أبو بكر زینب
 أستاذ  األستاذ الدكتور مصطفى عثمان 

 أستاذ  األستاذ الدكتور ایمان حسن حسن شرم 
 أستاذ  األستاذ الدكتور ھدى مصطفى درویش مصطفى

 أستاذ مساعد  األستاذ الدكتور أحمد إبراھیم غنیم 
 أستاذ مساعد  الدكتور أحمد محمود علي 

 أستاذ مساعد  الدكتورة نادیة رشاد محمد داود
 أستاذ مساعد  الدكتور محمد شكري سعد

 أستاذ مساعد  الدكتور دعاء شرم أبو الحسن سالم
 أستاذ مساعد  الدكتورة ایمان عبد اهللا عبد الحمید قطب

 محاضر  الدكتور مصطفى كامل عبد الحمید 
 محاضر  الدكتورة مھا إبراھیم أحمد عثمان

 محاضر  الدكتور وفاء عبد الحافظ عبد المقصود غالي



 

 محاضر  الدكتورة سحر مصطفى محمد عبد العال
 محاضر  الدكتورة منال محمد زكي محمد الجندي

 محاضر  الدكتور جیھان رفعت عطا اهللا فرج
 محاضر  الدكتور نیفین فاروق محمود ھریدى
 محاضر  الدكتورة إیمان محمود أحمد الشریف

 محاضر  الدكتور أحمد حافظ رحاب حنفي
 محاضر  الدكتور رندة فاروق سید عسكر

 محاضر  الدكتورة نجالء فتحي خلیفة علي إبراھیم
 محاضر  الدكتورة غادة عمر محمد محمود

 محاضر  نسرین محمد عبد الحمید عاشور. د
 محاضر  الدكتور محمد عادل علي البدور

 محاضر  ھدیل الدكتور أحمد محمد 
 محاضر  الدكتور ھدیر مصطفى محمد محمود 

 محاضر  الدكتورة أمیرة باسم ھاني محمد
 محاضر  الدكتور ابتسام محمد علي بركات

 محاضر  الدكتور محمد حسین محمد 
 محاضر  الدكتور نسرین علي محمد 

 مدرس مساعد  الدكتورة مروة حمدي محمد السید نصر
 مدرس مساعد  عطاناشد الدكتور ریم عبد الحمید 

 مدرس مساعد  الدكتور أحمد عبد العال أحمد مملوك
 أستاذ  األستاذ الدكتور صباح علي محمد صقر

 مدرس مساعد  الدكتور علي عال عبد الحلیم سلیمان عواد
 مدرس مساعد  الدكتور رانیا ابراھیم خمیس عبد الجواد

 مساعدمدرس   الدكتورة بسمة محمود محمود مرسي مبارك
 مدرس مساعد  الدكتورة منى محمد عطیة عطیة 

 مدرس مساعد  أسماء أحمد محمد صالح. د
 مدرس مساعد  الدكتورة رشا محمد عبد علي محمد سالم

 متظاھر  متظاھر مي الشحات مصطفى الخولي
 متظاھر  متظاھر نھاد مصطفى السید محمود بدر

 متظاھر  وقال متظاھر أسماء عاطف حسن
 متظاھر  متظاھر نیفین مصطفي أحمد محمد الشامي

 أستاذ مساعد  الدكتورة نجوى إبراھیم محمود والي
  

 

  

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  جامعة االسكندریة 
  بنات / كلیة التربیة الریاضیة

  
  

  جمھوریة مصر العربیة 

    



 

  جامعة طنطا

  كلیة التربیة الریاضیة
  

  : نشأة الكلیة والبرامج االكادیمیة التي تطرحھا

  م١٩٨٢/١٩٨٣جامعة طنطا من العام الجامعى  –بدأت الدراسة بالكلیة كقسم بكلیة التربیة 

  :جامعة طنطا وھى / وكانت تمنح الكلیة الدرجات العلمیة طبقا لالئحة الداخلیة لكلیة التربیة 

  :البكالوریوس فى التربیة الریاضیى شعبة عامة 

  الریاضىشعبة التدریب                 الدبلوم العام - 

  شعبة الریاضة المدرسیة                الدبلوم العام - 

  شعبة التربیة والتعلیم                الدبلوم العام - 

  .الماجستیر فى التربیة الریاضیة شعبة تدریب ریاضى  - 

  .الماجستیر فى التربیة الریاضیة شعبة تنظیم وإدارة  - 

  .ة تدریب ریاضى دكتوراه الفلسفة فى التربیة الریاضیة شعب - 

 .دكتوراه الفلسفة فى التربیة الریاضیة شعبة تنظیم وإدارة  - 

جامعة طنطا وكانت الكلیة  –بإنشاء كلیة التربیة الریاضیة  ٢٨٧ثم صدر القرار الجمھورى رقم 

  .تمنح الدرجات العلمیة السابقة 

داخلیة على الطالب م بتطبیق الالئحة ال ٢٨/١٠/١٩٩٦فى  ١٦٧٧حتى صدر القرار الوزارى رقم 

م وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة بجلستھ المنعقدة بتاریخ ١٩٩٩/٢٠٠٠الجدد للعام الجامعى 

  .م٢٩/٦/١٩٩٩

  -:وأصبحت الكلیة تمنح الدرجات العلمیة للدراسات العلیا طبقا لالئحة الكلیة الجدیدة 

  .درجة الدبلوم العام فى التربیة الریاضیة  .١

  .ى التربیة الریاضیة درجة الماجستیر ف .٢



 

  .درجة الدكتوراه فى التربیة الریاضیة  .٣

   .ویعمل بتلك الالئحة حتى اآلن 

  

  

  

  :أسماء السادة عمداء الكلیة منذ إنشاؤھا
 ١٩٩٩ - ١٩٩٤                            محمد الكیالني إبراھیم/ د.أ  

 ٢٠٠١ -٢٠٠٠                                         مدیحھ اإلمام/ د.أ  

 ٢٠٠٤ - ٢٠٠١                                 حسن إبراھیم عید/ د.أ  

 ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤                                  علي محمود عبید/ د.أ  

 ٢٠١٠ - ٢٠٠٦                             ریاض زكریا المنشاوي/ د.أ  

 ٢٠١١ – ٢٠١٠                              فؤاد الجروانى  شریف/ د.أ  

 ٢٠١١           )قائم بأعمال(إیھاب محمد فوزي البدیوي. د. أ  

 حتي اآلن  ٢٠١١                     جمال عبد الحلیم الجمل . د. أ            

  

  : االقسام االكادیمیة

  قسم المناھج وطرق التدریس  -  

  قسم التدریب الریاضي  -  

  قسم علوم الصحة الریاضیة  -  

  الریاضیة قسم علم الترویح  -  

  قسم علوم الحركة الریاضیة  -  

  قسم االدارة الریاضیة  -  

  قسم علم النفس الریاضي  -  



 

  

 اعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة
 المناھج وطرق التدریس

 
 أستاذ شریف فؤاد محمد الجروانى/ د.ا
 أستاذ حنان محمد محمد عبد اللطیف/ د.ا
 أستاذ ماجدة عقل محمد صابر/ د.ا
 أستاذ محمودمحمد سعد زغلول / د.ا
 أستاذ أمل الزغبى السعید السجینى/ د.ا
 أستاذ ھشام محمد محمد النجار/ د.ا
 أستاذ یحي أحمد محمد عطا اهللا/ د.ا
 أستاذ زینب سید حسن على/ د.ا
 أستاذ ھناء عفیفى محمد عفیفى/ د.ا
 أستاذ وفاء محمد كمال الماحى/ د.ا
 أستاذ مساعد د العدلالسعید محمد السعی/ د.ا
 أستاذ مساعد حنان حلمى لطفى الجمل/ د.ا
 أستاذ مساعد   زینب محمد اسماعیل محمد/ د.ا
 أستاذ مساعد   محى الدین ابو ھند دعاء محمد/ د.ا
 أستاذ مساعد خالد عبدالغفار حسن الفالح/ د.ا
 أستاذ مساعد أمل حلمى لطفى الجمل/ د.ا
 أستاذ مساعد و المجد خلیلمنال جویدة أب/ د.ا
 أستاذ مساعد محمد اشرف عبد الستار عبد المقصود/ د.ا
 مدرس فاطمھ احمد حسن بسیونى/ د
 مدرس فایزة محمد شبل رزق/ د
 مدرس  ھبھ سعید عبد المنعم/ د
 مدرس  رضا سعد یسن/ د

 مدرس مساعد مصطفى على حسن غالبعلى 
 مدرس مساعد اشرف فتحى محمد حباظة
 مدرس مساعد محمد فاروق السید غازى
 مدرس مساعد السید یس حسن مرزوق

 مدرس مساعد جمال حافظ عوض   ایمان
 مدرس مساعد معروف عبد المحسن الخولى  زین العابدین

 معید محمد ھنداوى السید ابو المجد



 

 
 قسم التدریب الریاضى

 
 رئیس القسم إیھاب سید إسماعیل فھمي/ د.ا
 أستاذ ایھاب محمد فوزى البدیوى/ د.ا
 أستاذ مجدى حسنى حسین أبو فریخة/ د.ا
 أستاذ السید سعدالسید السید/ د.ا
 أستاذ جمال عبد الحلیم نصر الجمل/ د.ا
 أستاذ ھویدا على محمود السعدنى/ د.ا
 أستاذ متفرغ على محمود على عبید/ د.ا
 أستاذ متفرغ فوقیھ السعید محمد برغوث/ د.ا
 أستاذ متفرغ حمدى إبراھیم سید أحمد یحي/ د.ا
 أستاذ متفرغ محمود حمدى محمد إبراھیم عبد الكریم/ د.ا
 أستاذ متفرغ احمد مصطفى احمد السویفى/ د.ا
 أستاذ مساعد غادة محمد عبد الحمید عبد الفتاح/ د.ا
 أستاذ مساعد ایھاب صبرى محمد یوسف/ د.ا
 أستاذ مساعد الح الدین نداالسید سامى ص/ د.ا
 أستاذ مساعد عماد عبد الفتاح عبد الرحیم السرسى/ د.ا
 أستاذ مساعد نبیل حسنى طنطاوى الشوربجى/ د.ا
 أستاذ مساعد  حسن على تمام عمرو/ د.ا
 أستاذ مساعد احمد سالمھ صابر شحاتھ/ د.ا
 أستاذ مساعد عزة إبراھیم خلیل محمد/ د.ا
 أستاذ مساعد احمد المحمدى محمد القاضى/ د.ا
 مدرس عبیر عبد المنعم محمد عبد الوھاب/ د
 مدرس  ایھاب عزت عبد اللطیف/ د
 مدرس ھبھ روحى عبده أبو المعاطى/ د
 مدرس محمود محمد محمود عبدالرحیم یس/ د
 مدرس مروى محمد طلعت محمد الغرباوى/ د
 مدرس  خالد السید سرور/ د
 مدرس  احمد زكى حسب اهللا/ د
 مدرس  ھاشمایناس محمد عبد المنعم / د
 مدرس  محمد ابراھیم جاد الحق/ د
 مدرس ھبھ حلمى لطفى الجمل/ د
 مدرس ولید محمد محمد دغیم/ د



 

 مدرس وفاء على محمد مبروك/ د
 مدرس مساعد محمد ابراھیم الھنیدى  احمد

 مدرس مساعد أحمد ریاض زكریا المنشاوى
 مدرس مساعد احمد حسن حسین عزت

 مدرس مساعد ى شاھیننجیب محمد مصطف   ایمان
 مدرس مساعد ھبھ احمد ابراھیم عاشور

 مدرس مساعد محمد محمود وكوك  محمود
 مدرس مساعد منصور محمد راغب المغربي

 مدرس مساعد محمد السید عبد الجواد محمد عبد الجواد
 مدرس مساعد محمد منیر إبراھیم أبو حمر  مھند

 معید امیرة فتحى عطیة بدر
 معید أحمد على ابو ضیاءضیاءالدین 

 معید ھشام محمد كاظم محمد ذكى
 معید ابراھیم حمدى ابراھیم یحیى

 معید عالء حسنى محمد عبدالحمید القاضى
 معید مى عاصم محمد حمودة

 معید منى السید عبد الفتاح عبد الوھاب
 معید راویة محمد عبد المنعم مصباح

 
 

 قسم علوم الصحة الریاضیة 
 

مسعود كمال غرابھ/ د.ا  استاذ ورئیس القسم 
محمد ندافتحي / د.ا  استاذ 
فاطمة سعد عبد الفتاح/ د.ا  استاذ 
احمد على العطار/ د.ا  استاذ مساعد 

 مدرس مساعد اسماء طاھر عبد الحكیم نوفل
 مدرس مساعد فاروق السید غازى  مروة

 
 قسم علم الترویح الریاضى

 
 استاذ مساعد ورئیس القسم ھالھ عمر محمد الصبى/ د.ا
 أستاذ متفرغ سلوى عبد الھادى شكیب/ د.ا
 أستاذ متفرغ راھیم ابراھیم صقرفاطمة اب/ د.ا



 

 أستاذ متفرغ علیة حسین خیر اهللا عثمان/ د.ا
 أستاذ مساعد امانى محمد محمد الصفتى/ د.ا
 مدرس   نھى فتحى احمد صالح/ د
 مدرس  سحر حسین الشبینى/ د

 مدرس مساعد احمد عادل لطفى الجمل
 مدرس مساعد محمد شوقى ابراھیم  احمد

 مدرس مساعد دالیا السید عنتر الحنش
 مدرس مساعد فرید ابو حمرسالمھ محمد عبد الوھاب 

 
 
 

 قسم علوم الحركھ الریاضیة 
 

 استاذ ورئیس القسم محمد جابر احمد بریقع/ د.ا
 أستاذ مساعد ابراھیم محمد فاروق جبر/ د.ا
 أستاذ مساعد احمد كمال محمدمرفت / د.ا
 مدرس  اشرف مصطفى السیسى/ د

 مدرس مساعد ایثار صبحى فتحى محمد مرسى
 مدرس مساعد حمدى ابراھیم یحیى  میاده
 مدرس مساعد جناینىحلمى احمد محمد ال  محمد

 مدرس مساعد رشاد محمد سالم   رحاب
 مدرس مساعد سالى سامى احمد الوزیر

 معید سماح كامل ابراھیم ابوستیتة
 قسم اإلداره الریاضیة

 استاذ ورئیس القسم یحي فكرى محروس/ د.ا
 أستاذ مساعد عمرو مصطفى كامل الشتیحي/ د.ا
 مدرس نرمین احمد كمال كریمة /د
 مدرس القلیوبي سلیمان نھي  /د
 مدرس ثروت محمد عبد اهللا ابو الصبح/ د

 مدرس مساعد شریھان یحى محمد أحمد مرسى

   

 

 قسم علم النفس الریاضى



 

 
 استاذ ورئیس القسم ریاض زكریا ریاض المنشاوى/ د.ا
 أستاذ عبد العزیز الوسیمى عزة شوقى/ د.ا

 مدرس ریاض زكریا المنشاوى  شیماء/ د 
 مدرس مساعد محمد الكیالنى عبد اللطیف ابراھیم  أسامة

 معید مشھور محمد المھدى على الجمل  أیة

  

   



 

  

  

  

  

  

  

  

  جامعة المنوفیة 
  كلیة التربیة الریاضیة

  
  

  جمھوریة مصر العربیة 

    



 

  الجامعة المنوفیة
  كلیة التربیة الریاضیة 

 

األلعاب ، التمرينات والجمباز ، طرق : وتضم األقسام اآلتية  ٣٩/١٩٩٤بدأت الدارسة بها في العام الجامعي 
 .١٩٧٦. التدريس و التدريب ، أصول التدريب والترويح ، المواد الصحية ، المنازالت الرياضية المائية 

    

 منوفیة -السادات  :العنوان

 2601627 -048/2603227  :التلیفون 

 048/2603217 :فاكس 

البرید االلكترونى 
: sport_sadat_edu@menofia.edu.eg 

 http://PhyEducation.menofia.edu.eg :موقع االنترنت 



 

 

 

 

 

  الھرم / جامعة حلوان
  كلیة التربیة الریاضیة

  
  

  جمھوریة مصر العربیة 

    



 

  

  

  الھرم/ جامعة حلوان

   كلیة التربیة الریاضیة

  
  

  نشأة الكلیة
تابع لوزارة المعارف بھدف إعداد مدرس  ١٩٣٧بدأت الكلیة كقسم للتربیة البدنیة بمعھد التربیة سنة 

ثم أصبح القسم ·الطالب على الدبلوم التربیة البدنیة وكانت مدة الدراسة ثالث سنوات یحصل بعدھا 
باسم المعھد العالي للتربیة البدنیة  ١٩٤٨تابعًا لكلیة التربیة باالورمان وانتقل الى مقره الحالي سنة 

بانشاء جامعة حلوان وانضم لھا المعھد تحت اسم كلیة  ١٩٧٥لسنة  ٧٠للمعلمین، صدر القانون رقم 
  .جیزة -ا الھرم التربیة الریاضیة بنین بالقاھرة ومقرھ

  

  

  االقسام في الكلیة 
  قسم مناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة  - 

  قسم التدریب الریاضي  - 

  قسم االدارة الریاضیة  - 

  قسم علوم الصحة الریاضیة  - 
  قسم علم النفس الریاضي  - 
  قسم علوم الحركة الریاضیة  - 
  

  الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة

 :شعبة    البكالوریوس التربیة الریاضیةدرجة  *

 اإلدارة الریاضیة *

 التدریب الریاضى *



 

 .التعلیم* 

 الترویح الریاضي* 

 .درجة الدبلوم فى التربیة البدنیة والریاضة *

 درجة الماجستیر فى التربیة البدنیة والریاضة *

 دكتوراه الفلسفة فى التربیة البدنیة والریاضة *

  

  

  

 .اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 
  قسم مناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة 

  االیمیل الــوظیفة األســــــــــــــــــــــــــم
رئیس -أستاذ ضیاء الدین محمد العزب/ د.أ

    القسم
 

  استاذ علي محمد عبد المجید فشار/ د.أ
  استاذ مصطفي محمد احمد الجبالي/ د.أ
  استاذ احمد علي حسانینصفوت / د.أ
  استاذ نبیل محمد محمد حسن/ د.أ
  استاذ أحمد عبد العزیز محمد معارك/ د.أ
  استاذ محسن رمضان علي حسن/ د.أ
  استاذ عماد مصطفي السید الغرباوي/ د.أ
  استاذ ایمن محمود عبد الرحمن/ د.أ
     استاذ علي مصطفي طھ/ د.أ
  استاذ متفرغ فوزى یعقوب رزق اهللا/ د.أ 
  أستاذ متفرغ یحي محمد احمد الجمل/ د.أ
محمد عاطف مصطفي حمزة /د.أ

 االبحر
  أستاذ متفرغ

  استاذ متفرغ عادل فوزي جمال/ د.أ
  استاذ متفرغ علي عبد المنعم البنا/ د.أ



 

  استاذ متفرغ أحمد ماھر أنور حسن/ د.أ
جمال الدین عبد العاطي /د.أ

 الشافعي
  استاذ متفرغ

  متفرغ.أستاذ منیر سامي رجائي/ د.أ
  استاذ مساعد خالد نسیم سید/ د.م.أ
  استاذ مساعد احمد عبد الدایم الوزیر/ د.م.أ
  استاذ مساعد ایھاب كامل عفیفي/ د.م.أ
  استاذ مساعد محمد ابراھیم بالل ابراھیم/ د.م.أ
  استاذ مساعد محمد سعد الدین السید/ د.م.أ
  استاذ مساعد احمدالبسیوني السیدالبسیوني/د.م.أ

مدحت عاصم عبدالمنعم /د.أم
 ابوسریع

  استاذ مساعد

أشرف محمد نسیم محمد /د.م.أ
 فتحي

  استاذ مساعد

  استاذ مساعد حازم عبد المحسن محمد/ د.م.أ
  استاذ مساعد مصطفي محمد بدر الدین/ د.م.أ
  استاذ مساعد طارق عبد العظیم عبد العلیم/ د.م.أ
  استاذ مساعد عابر محمد سید أحمد/د.م.أ
  مدرس محمد المتوكل علي اهللا حسن/ د.م
محمد   أشرف منیر صبري/ د.م

 جعفر
  مدرس

  مدرس أشرف محمد مصطفي صالح/د.م
  مدرس أحمد احمد خلیل حموده/ د.م
  مدرس ابراھیم سعید عید حسانین/ د.م
  مدرس اللطیفعبد اللطیف سید عبد / د.م
  مدرس حمدي فاید عبد العزیز/ د.م
  مدرس وجدى محمد عبد الوھاب. د.م
  مدرس حاتم عبدالمنعم صالح الدیاسطي/د.م
محمد حامد عبد الخالق / د.م

 البلتاجي
  مدرس

  مدرس احمد عادل فوزي جمال/ د.م
  مدرس باسم سعید محمد عبد الغني/ د.م



 

  مدرس عزتمحمد كمال حسین حسن / د.م
  مدرس محمد ابراھیم احمد البرعي/ د.م
  مدرس محمد اسماعیل حامد عثمان/ د.م
  مدرس ایھاب عادل فوزي جمال/ د.م
  مدرس مساعد محمد منیر عبد المجید النمر/م.م
  مدرس مساعد وائل السید العبد خلیفة /م.م
  مدرس مساعد محمد احمد ماھر انور حسن /م.م
  مدرس مساعد بدوي عبد العال بدوياحمد  /م.م
  مدرس مساعد محمد سالم حسین درویش /م.م
  معید شریف صالح الدین محمد/م
  معید محمد عثمان یونس عثمان/ م
  معید محمد محمد السید االمین/ م
  معید طھ أحمد أبو سریع/ م
  معید السید صبحي السید أحمد/ م
مساعد أستاذ  علي حسین حسب اهللا/ د.أ

 متفرغ
 

استاذ مساعد  غانم محمد مرسي غانم محمد/ د.م.أ
 متفرغ

 

استاذ مساعد  محمد ھادي علي احمد الدنف/ د.م.أ
 متفرغ

 

أستاذ غیر  عصام الدین عباس الدیاسطي/ د.م.أ
 متفرغ

 

  مدرس متفرغ منیر محمد عبد المجید النمر/ د.م
  مدرس متفرغ حمدي محمد السعید عجوه/ د.م
  مدرس متفرغ نبیل محمد محمود خلیفھ/ د.م
  مدرس متفرغ محمود محمد محمود ابو سمرة/ د.م

  

  قسم التدریب الریاضي 

  االیمیل الــوظیفة األســــــــــــــــــــــــــم
مدحت صالح سید / د.ا

 احمد
رئیس -أستاذ
 القسم

 



 

محمد عبد العزیز / د.أ
 غنیم سلطان

وكیل  - أستاذ 
للتعلیم الكلیة 

 والطالب

Olympic_Ghomem@hotmail.com 

عبد العزیز احمد / د.ا
 عبد العزیز النمر

  أستاذ

أحمد كامل حسین / د.ا
 مھدى

  أستاذ

عمرو حسن حنفي / د.ا
 السكري

  أستاذ

محمد فؤاد محمد / د.أ
 حبیب

  أستاذ

  استاذ سمیر لطفي السید/ د.أ
جمال عبد اهللا / د.أ 

 حسن
  استاذ

ماجد مصطفي / د.أ
 اسماعیل

  استاذ

  استاذ محمد حامد شداد/ د.أ
محمد مصدق / د.أ

 محمود
     استاذ

حاتم ابو حمده ھلیل /د.أ
 احمد

  استاذ

ابو المكارم عید ابو / د.أ
 الحمد

     أستاذ

طارق محمد / د.أ
 شكري القطان

     استاذ

محمود وجیة / د.أ
 حمدي

 wagihosman@yahoo.com  استاذ

عاطف رشاد / د.أ    
 خلیل

 atefrashad@yahoo.Com أسناذ   

عادل حلمى . د.أ  
 شحاتة

  استاذ  

احمد سعید / د.أ  
 زھران

    أستاذ  

  متفرغ   استاذ مفتي ابراھیم حماد/ د.أ
  استاذ متفرغابراھیم نبیل عبد / د.أ



 

 العزیز
عویس على / د.ا

 الجبالى
  أستاذ متفرغ

حمدي عبد المنعم / د.ا
 محمد

  استاذ متفرع

  استاذ متفرع قدري محمد مرسي/ د.ا
عثمان حسین / د.أ

 رفعت عثمان
  استاذ متفرغ

مصطفي كاظم / د.أ
 مختار

  استاذ متفرغ

عزت محمود / د.ا
 الكاشف

  أستاذ متفرغ

محمد توفیق / د.أ
 الولیلي

  متفرغ   استاذ

  أستاذ متفرغ محمود نبیل ناصف/ د.ا
عاطف مغاوري / د. أ

 عبد الحلیم
  أستاذ متفرغ

اشرف محمد علي / د.ا
 جابر

  أستاذ متفرغ

مصطفي محمد / د.أ
 فرید عبد السالم

  استاذ متفرغ

صالح مصطفي / د.م.أ
 منسي

  استاذ مساعد

عصام احمد / د.م.أ
 حسن السید

  مساعداستاذ 

بدر محمود / د.م.أ
 شحاتھ عثمان

  استاذ مساعد

محمد صالح / د.م.أ
 الدین محمد احمد

  استاذ مساعد

یاسر یوسف عبد / د.م.أ
 الرؤف احمد

  استاذ مساعد

اشرف حافظ / د .م.أ
 محمود محمد

  استاذ مساعد

محمد جابر عبد / د .م.أ
 الحمید یونس

  استاذ مساعد



 

فتحي صادق / د .م.أ
 منصور

  استاذ مساعد

وائل محمد / د.م.أ
 رمضان ابوالقمصان

  استاذ مساعد

عصام سید احمد / د.م.أ
 اسماعیل

  استاذ مساعد

محمد علي حسن / د.م.أ
 خطاب

  استاذ مساعد

ھشام سید احمد / د.م.أ
 عبد الفتاح

  استاذ مساعد

احمد علي محمد / د.م.أ
 عبد الرحمن

  استاذ مساعد

السید علي محمد / د.م.أ
 مصطفي

  استاذ مساعد

محمد مصطفي / د.م.أ
 عبد الحافظ مصطفي

  استاذ مساعد

عبد المحسن / د.م.أ
 زكریا احمد عبد السالم

  استاذ مساعد

احمد حسین / د.م.أ
 محمد علي

  استاذ مساعد

احمد محمد عبد / د.م
 اللطیف عامر

  استاذ مساعد

تامر عویس علي / د.م
 الجبالي

  استاذ مساعد

عماد عبد الحمید / د.م
 موسي

  مدرس

خالد جمال محمود / د.م
 احمد

  مدرس

ھشام محمد / د.م
 الجیوشي

  مدرس

فرج عبد الرازق / د.م
 فرج

  مدرس

ھشام احمد علي / د.م
 علي مبروك

  مدرس

  مدرسمحسن صالح / د.م



 

 الدین اللمعي
جمال عباس غنیم / د.م

 سالم
  مدرس

وائل عصام عباس / د.م
 حلمي

  مدرس

احمد محمد بھي / د.م
 الدین عبد الرحمن

  مدرس

  مدرس وسام شوقي زكي/ د.م
عطیة سید عطیة / د.م

 السید
  مدرس

ممدوح محمد / د.م
 بیومي

  مدرس

خالد نعیم علي / د.م
 محمد سعید زغلول

  مدرس

  مدرس سامح محمد رشدي/ د.م
سید عبد الوھاب / د.م

 عبد المعطي
  مدرس

خالد حسین محمد / د.م
 علي

  مدرس

حسام محمد عبد / د.م
 الھادي

  مدرس

مصطفي بیومي / د.م
 مصطفي

  مدرس

محمد احمد عبد / د.م
 اهللا جاد

  مدرس

عبد الھادي ابراھیم / د.م
 یونس عبد الستار

  مدرس

تامر ابراھیم نبیل / د.م
 عبد العزیز

  مدرس

اسالم محمد اسامھ / م.م
 عبد العزیز

مدرس 
 مساعد

 

محمود محمد /م.م
 محمود محمد

مدرس 
 مساعد

 

كریم علي محمد /م.م
 عبد الرحمن

مدرس 
 مساعد

 



 

اسامھ فؤاد محمد / م٠م
 عبد المنعم

مدرس 
 مساعد

 

محمد مصطفي / م٠م
 طھ حسن النحاس

مدرس 
 مساعد

 

حسام عاطف / م٠م
 حسن السید

مدرس 
 مساعد

 

محمد مجدي عبد / م٠م
 الحمید عمارة

مدرس 
 مساعد

 

احمد صالح كامل /م
 علي

  معید

حسام محمد فتحي / م
 ابراھیم

  معید

احمد سامي محمد / م
 مبارز

  معید

حسام محسن ابو / م
 قریش عبد المعبود

  معید

عمرو یحیى عبد / م
 الفتاح

  معید

الحسن عبد المجید 
 الحسن عبد المجید

  معید

  معید محمود احمد كسري
محمود محمد حسن / د.أ

 عبد اهللا
استاذ غیر 

 متفرع
 

محمود أحمد أبو / د.ا
 العینین ابوسالم

استاذ 
 متفرع   غیر

 

عزت سعید / د.م.أ
 عامر ابراھیم

أستاذ 
 مساعدمتفرغ

 

صبري علي / د.م.ا
 العدوي

أستاذمساعد 
 متفرغ

 

محمود محمد / د.م.أ
 علي عامر

استاذمساعد 
 متفرغ

 

محمد مجدي /د.م.أ
 حسن منصور

استاذمساعد 
 متفرغ

 

یحیى الصاوى . د.م
 محمود

مدرس 
 متفرغ

 



 

محمد عبد الغني / د.م
 عثمان

مدرس 
 متفرغ

 

مصطفي محمد / د.م
 مرسي

مدرس 
 متفرغ

 

عبد النبي المغازي / د.م
 احمد خضر

مدرس غیر 
 متفرغ

 

 

  قسم االدارة الریاضیة 

 االيمیل  الــوظیفة ــمساأل
ماجد محمد / د.أ

 فرغلي مسعد
رئیس -  استاذ

 القسم
 

كوثر سعید / د.أ
 الموجي

  استاذ

وجیه احمد / د.أ
 شمندي عبد الرحمن

  استاذ

حسین عمر امین / د.أ
 عطیة السمري

  استاذ

ولید مرسي / د.م.أ
 علي مرسي

  استاذ

نبیة عبد / د . أ 
 الحمید العلقامى

  استاذ متفرغ

كمال الدين عبد / د . أ 
 الرحمن درويش

  استاذ متفرغ

محمد حسنى / د . أ 
 عز الدين

  استاذ متفرغ

سھیر مصطفى / د.أ
 محمد ابراھیم

  استاذ متفرغ

عز الدين علي / د.م.أ
 راضي

  استاذ مساعد

عمرو احمد / د.م.أ
 الجمال حسین

  استاذ مساعد

  استاذ مساعدناجي اسماعیل / د.م.أ



 

 حامد عثمان
احمد السید / د.م.أ

 محمود متولي
  أستاذ مساعد

محمد اماني / د .م.أ
 محسن الشريف

  أستاذ مساعد

اشرف صبحي / د.م.أ
 محمد حسن

  استاذ مساعد

شريف محمد / د. م
 ھنوھم غنیمي

  استاذ مساعد

بھجت عطیة / د.م
 بھجت

  استاذ مساعد

محمد أحمد / د.م
 علي فضل اهللا

  استاذ مساعد

حسام رضوان / د.م
 كامل

  مدرس

خالد محمد لبیب / م
 عبد الرحمن

  مدرس

احمد سعید / د.م
 رجب شرف

  مدرس

وائل طلعت نبیه / د.م
 سلیمان

  مدرس

احمد عبد الفتاح / د.م
 احمد سالم

  مدرس

احمد محمد / د.م
 علي محمد عیسي

  مدرس

اشرف محمود / د.م
 حسن العجیلي

  مدرس

احمد فاروق عبد / د.م
 القادر

  مدرس

السعدني خلیل /د.م
 عبدالغني السعدني

  مدرس

محمد رجب / د.م
 احمد جبريل

  مدرس



 

عز الدين محمد / د.م
 احمد محمد علي

  مدرس

خالد احمد / م.م
 محمد السعید

  مدرس

عبد اللطیف / م.م
 صبحي محمد فريد

  مدرس

شريف محمود / م.م
 ابو العینین

  مدرس

احمد كمال . م.م
 محمود عوض اهللا

  مدرس مساعد

عبد الحمید / م.م
 صالح احمد محمود

  مساعدمدرس 

اكرامي عبد /م.م
 العاطي معبد الجمال

  مدرس مساعد

محمد رفعت /م.م
 سالم محمد

  مدرس مساعد

محمد علي عبد / م٠م
 المنعم حسن البنا

  مدرس مساعد

شريف محمد / م
 محمد احمد ابو اللیل

  معید

احمد رمضان توفیق /م
 محمد

  معید

محمد عزت احمد 
 احمد الزبدى

  معید

زكي  احمد ربیع/ م
 عبد الحمید

  معید

احمد سید احمد / م
 عبد الفتاح

  معید

عبد اهللا مصطفى /م
 عبد العظیم

  معید

شريف السید /م
 يوسف محمد

  معید

 

 



 

  قسم علوم الصحة الرياضیة 
لیلي صالح الدين / د.أ

 سلیم
رئیس 
 القسم

dr_lailaselem@hotmail.com 

احمد نصرالدين / د.أ
 سید

  أستاذ

عید  أشــرف/ د.أ
 مرعـي

  أستاذ

حمدي عبدالرحیم / د.أ
 محمد

  أستاذ

ياسر سعید / د.أ
 شافعي

  استاذ

dryasershafei@yahoo.com 
سھام السید / د.أ

 الغمري
 semsemaalghamry@yahoo.com استاذ

 hazsalem@hotmail.com استاذ حازم حسین سالم/ د.أ

hazhussein@yahoo.com.uk 
أبو العال أحمد عبد /د.أ

 الفتاح
  استاذ متفرغ

 raspo2002m81@hotmail.com استاذ متفرغ محمد قدري بكري/ د.أ
حسام الدين حسن / د.أ

 شرارة
  استاذ متفرغ

  استاذ متفرغ زكیة أحمد فتحي/ د.أ
  استاذ متفرغ آمال الصادق محمد/ د.أ
محسن يس / د.م.أ

 الدروي
استاذ 

 مساعد
 

محمد ابراھیم / د.م.أ
 الدسوقي

استاذ 
 مساعد

 

استاذ  مھا حنفي قطب/ د.م.أ
 مساعد

mahahanafy@yahoo.com 

ريحاب حسن / د.م.أ
 محمود

استاذ 
 مساعد

 

rehabhassan00@hotmail.com 
أحمد قدري   /د.م.أ

 محمد
استاذ 

 مساعد
 

أحمد سمیر / د.م.أ
 أحمد

استاذ 
 مساعد

 



 

استاذ  نیفین فكري فؤاد/ د.م.أ
 مساعد

 

عبد  محمد محمود/د.م.أ
 الظاھر

استاذ 
 مساعد

 

أحمد محمود /د.م.أ
 عبدالھادي

استاذ 
 مساعد

 

وائل محمد / د.م.أ
 توفیق

استاذ 
 مساعد

 

عبد العزيز سعید / د.م.أ
 المال

استاذ 
 مساعد

 

abdelaziezelmalaa @ yahoo.co 
ريھام عز الدين / د.م

 الكیالني
  مدرس

  مدرس أشرف علي وھبة/ د.م
محمد حامد / د.م

 فھمي
  مدرس

ايھاب محمد / د.م
 محمود

    Ehab.e.foda@hotmail.com مدرس

عصام انور عبد / د.م
 اللطیف

  مدرس

اشرف نبیه / د.م
 إبراھیم

  مدرس

رشا عز الدين / د.م
 الكیالني

  مدرس

ايمن فاروق / د.م
 مكاوي

  مدرس

  مدرس عالء سید نبیه/ د.م
 dr.ntawfik@gmail.com مدرس نادر محمد توفیق/ د.م
وسام محمد / د.م

 الغمري
  مدرس

حمدي محمد /د.م
 السید األمین

  مدرس

محمد النجار  /م.م
 توفیق عثمان

مدرس 
 مساعد

 

أحمد إيھاب عبد / م
 المنعم

  معید

  معید أحمد سمیر زغلول/ م



 

زينب عبد الحمید / د.أ
 العالم

أستاذ غیر 
 متفرغ

 

غیر أستاذ  لیلي حسن بدر/ د.أ
 متفرغ

 

محمد فتحي عبد / د.أ
 الرحمن

أستاذ غیر 
 متفرغ

 

نظمي محمد / د.أ
 درويش

أستاذ غیر 
 متفرغ

 

محمد السید / د.أ
 األمین

  )قطر( 

  )السعودية( عزة فؤاد الشوري/ د.أ
  )الیمن( احمد علي حسن/ د.أ
  )السعودية( ھشام أحمد سعید/ د.أ
محمود عبد الحافظ   /د.أ

 النجار
  )السعودية(

مجدي ذكريا / د.م.أ
 محمود

  )السعودية(

طارق محمد / د.م
 صادق

  )اإلمارات(

ھیثم عبد الحمید / د.م
 احمد

  )السعودية(

اشرف احكام / د.م
 محمد

  )السعودية(

عبد الرؤوف محمد /د.م
 عبد الرؤوف

  )الكويت(

محمد علي أبو / د.م
 سريع

  )قطر(

ياسر علي نور / د.م.أ
 الدين

  )السعودية(

  )السعودية( طه سعد علي/ د.م.أ
  )السعودية( دالیا علي منصور/ د.م.أ

 
  قسم علم النفس الرياضي 

 االیمیل  الــوظیفة األســــــــــــــــــــــــــم
  رئیس القسم-استاذ رشید حلمي عبد السالم/ د.أ
 وكیل الكلیة -أستاذ عبد الحفیظ اسماعیل احمد/د. أ



 

 المجتمعلخدمة 
  أستاذ مني احمد عبد الحكیم/ د.أ
  استاذ عرفة علي سالمة/ د.أ
  استاذ صفاء جابر محمد شاھین/د.أ
عصام محمد عبد الوھاب /د.أ

 الھاللي
  أستاذ متفرغ

  استاذ متفرغ محمد لطفي محمد طھ/د.أ
احمد محمد عبد المعز / د.أ

 السنتریسي
  أستاذ متفرغ

  أستاذ متفرغ حسانینمحمد صبحي / د.أ
  أستاذ متفرغ لیلي السید أحمد فرحات/د.أ
  أستاذ متفرغ صدقي نور الدین محمد/ د.أ
  أستاذ متفرغ اسامھ كامل راتب/ د.أ
محمد یوسف حجاج / د.م.أ

 اسماعیل
  استاذ مساعد

  استاذ مساعد یاسر محروس مصطفي/ د.م.أ
  استاذ مساعد حمدي عویس علي جمعة/د.م.أ
  استاذ مساعد رشا محمد اشرف محمود/ د.م.أ
  استاذ مساعد زھراء عبد المنعم محمد/ د.م.أ
  استاذ مساعد ھند سلیمان علي حسن/ د.م.أ
احمد صالح الدین خلیل / د.م

 محمد
  استاذ مساعد

وائل رفاعي ابراھیم / د.م
 رضوان

  استاذ مساعد

  استاذ مساعد ولید احمد جبر حسن/ د.م
  استاذ مساعد احمد نبیھ ابراھیم محمد/ د.م
 draymanmt@yahoo.com استاذ مساعد ایمن مصطفي طھ مصطفي/ د.م
  مدرس مصطفى محمد كامل سالم/ د .م
  مدرس ایاد محمد السید محمد خلیل/د.م
  مدرس سید  مرعي سالمة یونس/ د.م
ایمن صالح الدین محمد / م.م

 بكر
  مدرس

  مدرس اللطیفمحمد احمد عبد / م.م
  مدرس مساعد مصطفي محمود عبد العزیز/ م.م
  مدرس مساعد وسام محمد مدحت حسن/ م.م
  مدرس مساعد راني بھجت ناصف محفوظ/ م.م
  معید حازم أحمد ابراھیم محمد/م

  معید محمود محمد حسین سعید
  استاذغیرمتفرغ محمد نصر الدین رضوان/ د.أ



 

  استاذغیرمتفرغ محمد العربي شمعون/ د.أ
  استاذغیرمتفرغ خیر الدین علي عویس/ د.أ
  أستاذغیرمتفرغ سامیة ھانم عبده/ د.أ
  أستاذغیرمتفرغ محمد حسن عالوي/ د.أ

  قسم الترويح الرياضي 
 االيمیل  الــوظیفة األســــــــــــــــــــــــــم

أمنة مصطفي محمد / د.أ
 ابراھیم

  استاذ

حسن يحیي محمد / د.أ
 عبده

  استاذ

عايدة عبد العزيز محمد / د.أ
 مصطفي

  استاذ متفرغ

عبد النبي اسماعیل / د.أ
 الجمال

  استاذ متفرغ

مسعد سید عويس / د.أ
 محمد

  استاذ متفرغ

محمد محمد عبد اهللا / د.أ
 الحماحمي

  استاذ متفرغ

فريدة احمد حرزاوي / د.أ
 حسن

  استاذ متفرغ

  استاذ متفرغ واصفتیمور أحمد راغب / د.ا
  استاذ مساعد امل جمیل يوسف/ د.م.أ
ولید احمد عبد الرازق / د.م.أ

 عباس
  استاذ مساعد

بالل عبد العزيز سید / د.م
 أحمد

  استاذ مساعد

ايمان رفعت السعید / د.م.أ
 محمود

  استاذ مساعد

رانیا صبحي محمد / د.م.أ
 عبد اهللا

  استاذ مساعد

محمدالجیوشي يحي /د.م.أ
 عبدالخالق

 drelgushy@hotmail.com استاذ مساعد

ولید احمد سامي /د.م.أ
 محمد حموده

  استاذ مساعد

ولید امین عباس / د.م
 بھجت

  مدرس

 drelgushy@hotmail.com مدرسمحمد محمد عبد /د.م



 

 السالم عبد الفتاح
  مدرس باسم محمد تھامي/ د.م
تامر محمد سعید عبد /د.م

 العناني المجید
  مدرس

ناصر ابو زيد علي / د.م
 ابراھیم

  مدرس

محمد سعید محمد / د.م
 السید عید

  مدرس

محمد محمد امین عبد / د.م
 السالم

  مدرس

احمد حلمي محمد / د.م
 قوره

  مدرس

  مدرس حسین فؤاد جاب اهللا/ د.م
  مدرس محمود نجیب محمود/ د.م
محمود سید ھاشم / د.م

 شاھین علي
  مدرس

احمد طه حلمي / م.م
 محمود المولود

  مدرس مساعد

طه محمد جمال / م.م
 عثمان

  مدرس مساعد

يحیي مصطفي كمال / م.م
 محمد حسن

  مدرس مساعد

امیر جمال عدلي عبد / م
 الحفیظ

  معید

احمد محمد عبد / م
 المحسن أحمد

  معید

  معید محمود عصام جبر/ م
صالح الدين محمد / د.أ

 سلیمان
غیر  استاذ
 متفرغ

 

  
 

  قسم علوم الحركة الرياضیة 
 االيمیل الــوظیفة األســــــــــــــــــــــــــم

مصطفي كامل حمد / د.أ
 علي

رئیس -أستاذ
 القسم

 



 

محمد امین محمد / د.أ
 علي رمضان

عمید -أستاذ
 الكلیة

Mohamed_amin@helwan.edu.eg 

اشرف احمد مختار / د.أ
 ھالل

  أستاذ

  أستاذ حلمي محمد زايدعمرو / د.أ
حسین محمد حسن / د.م.أ

 عید
  أستاذ

طلحه حسین حسام / د.ا 
 الدين

  أستاذ متفرغ

  أستاذ متفرغ محمود فتحي محمود/ د.أ
  أستاذ متفرغ  ناجي اسعد يوسف/ د.أ
  أستاذ متفرغ كارم متولي مصطفي/ د.أ
احمد محمد عبد / د.م.أ

 اللطیف احمد
أستاذ 

 مساعد
 

محمد السید محمد / د.م.أ
 حلمي

أستاذ 
 مساعد

 

أستاذ  يوسف محمد يوسف/ د.م.أ
 مساعد

 

ياسرالسید محمد / د.م.أ
  عاشور

أستاذ 
 مساعد

 

ياسر محمد حسن / د.م.أ
 سري

أستاذ 
 مساعد

Ysirry@hotmail.com 

احمد عبد ا لمنعم / د.م.أ
 السیوفي

استاذ 
 مساعد

 

احمد محمود سعید / د.م.أ 
 الدالي

أستاذ 
 مساعد

 

نبیل منیر سامي /   د.م.أ 
 رجائي

أستاذ 
 مساعد

 

محمد فوزي عبد / د.م
 الشكور

  مدرس

ھاني عبد اهللا سید / د.م
 المتناوي

  مدرس

  مدرسزكريا سعد محمد / د.م



 

 سالم
محمد جمال الدين / د.م

 محمد رسالن
  مدرس

رؤوف عبد الكريم عبد / د.م
 الرؤوف

  مدرس

احمد احمد ھاني / د.م
 طلعت

  مدرس

د اسالم علي عبد .م
 المنعم البنا

  مدرس

احمد محمد السید / م.م
 االمین

مدرس 
 مساعد

 

سامي صابر ابراھیم /م.م
 محمد

مدرس 
 مساعد

 

  معید أحمد ربیع أحمد أحمد/م
  معید أمین محمد ياسر أحمد/ م
مصطفي أحمد شوقي / م

 حسن
  معید

 أستاذ غیر سعید خلیل الشاھد/ د.أ
 متفرغ

 

استاذ غیر  احمد محمود الخادم/د.أ
 متفرغ

 

بسطويسي احمد / د.م.أ
 بسطويسي

أستاذ غیر 
 متفرغ

 

حامد احمد عبد / د.م.أ
 الخالق

أستاذ غیر 
 متفرغ

 

أستاذ غیر  اسماعیل ابو زيد احمد/ د.م
 متفرغ

 

غیر ./م.أ عدلي حسین بیومي/ د.م.أ
 متفرغ

 

حسن محمد علي / د.م 
 انیس

مدرس  
 متفرغ

 

  



 

  
  
  

  جامعة حلوان  
  بنات / كلیة التربیة الریاضیة

  
  

  جمھوریة مصر العربیة 



 

  بنات/ جامعة حلوان

  كلیة التربیة الریاضیة 
 نشأة الكلیة

) ١٩٣٧(      بدأت الكلیة كقسم إلعداد مدرسات التربیة البدنیة بمدرسة األمیرة فوزیة للبنات عام
 ·البكالوریا المصریة ومدة الدراسة بھا كانت ثالث سنواتوكانت تقبل الطالبات الحاصالت على 

وألحق بمعھد معلمات الفنون الذى كان یضم ) ١٩٣٩(تم تحویل القسم إلى معھد للتربیة البدنیة عام 
معاھد االقتصاد المنزلى والتربیة الموسیقیة والتربیة الفنیة، وقد أجیز فیھ التحاق الحاصالت على 

  ·ولذلك زادت مدة الدراسة بھ إلى أربعة اعوام) الثقافة(القسم العام  -العامة شھادة إتمام الثانویة 

) ١٩٣٧(      بدأت الكلیة كقسم إلعداد مدرسات التربیة البدنیة بمدرسة األمیرة فوزیة للبنات عام
 ·وكانت تقبل الطالبات الحاصالت على البكالوریا المصریة ومدة الدراسة بھا كانت ثالث سنوات

وألحق بمعھد معلمات الفنون الذى كان یضم ) ١٩٣٩(یل القسم إلى معھد للتربیة البدنیة عام تم تحو
معاھد االقتصاد المنزلى والتربیة الموسیقیة والتربیة الفنیة، وقد أجیز فیھ التحاق الحاصالت على 

  ى أربعة اعوامولذلك زادت مدة الدراسة بھ إل) الثقافة(القسم العام  -شھادة إتمام الثانویة العامة 

استقل المعھد فى مبنى مستقل بالقصر العینى، وأصبح معھدًا عالیًا واقتصر القبول ) ١٩٤٦(فى عام 
 ·فیھ على الحاصالت على البكالوریا وكانت مدة الدراسة بھ ثالث سنوات

  ١٩٥٥- ١٩٥٤بعد قیام الثورة، انتقل المعھد إلى مقره الحالى فى قصر الزھریة وذلك عام 

تغیرت خطة الدراسة بالمعھد وصارت أربع سنوات تحصل الخریجة فى نھایتھا ) ١٩٥٧(فى عام 
وكان فى ذلك الوقت یسمح للحاصالت على دبلوم المعلمات  - على بكالوریوس التربیة الریاضیة 

من مجموع % ٧٥قسم التربیة الریاضیة بااللتحاق بالمعھد فى الفرقة الثانیة بشرط حصولھن على 
  ·الدرجات

انضم المعھد إلي جامعة حلوان بعد إنشائھا كبقیة المعاھد العلیا التابعة لوزارة ) ١٩٧٥(عام فى 
  ·التعلیم العالى، وأطلق علیھ اسم كلیة التربیة الریاضیة للبنات بالقاھرة

  

  وتمنح الكلیة درجة البكالوریوس في التربیة الریاضیة 

  

  - :   أسمائھن اآلتيقد تولى منذ إنشاء الكلیة السادة العمداء    -
  



 

  ) ١٩٤٦ – ١٩٣٨( الفترة من               نور محمد./ أ   .١
  
  ) ١٩٤٧ –  ١٩٤٦(الفترة من          نعیمة یوسف./ أ .٢

  
  ) ١٩٤٨ – ١٩٤٧( الفترة من              نور محمد .أ   .٣

  
  ) ١٩٧٢ – ١٩٤٩( الفترة من      نفیسة الغمراوى/د.أ   .٤

  
  ) ١٩٧٨ – ١٩٧٢( الفترة من     العمرى نادر حسین./أ   .٥

  
  ) ١٩٨١ – ١٩٧٨( الفترة من   عنایات محمد فرج./د.أ   .٦

  
  )١٩٩٠ –١٩٨١(الفترة من  صفیھ عبد الرحمن أبوعوف./د.أ   .٧

  
  ) ١٩٩٥ – ١٩٩٠( نجاح التھامي حسن الفترة من ./د.أ   .٨

  
  ) ١٩٩٧ – ١٩٩٥( الفترة من      عدیلھ أحمد طلب./د.أ   .٩

  
  )٢٠٠٢ – ١٩٩٧( عزیزة محمود سالم الفترة من ./د.أ  .١٠

  
  ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠٢(  الفترة من  حنان أحمد رشدي./د.أ  .١١

  
  ) ٢٠١١  -٢٠٠٦(صفیة احمد محي الدین الفترة من ./ د.أ  .١٢
  

  .وحتى االن ٢٠١١مرفت محمد سالم من / د.ا .١٣
  

  

  االقسام في الكلیة  -

  یة والجمباز الفنيقسم تدریب الحركات االیقاع -

  قسم تدریب الحركات االیقاعیة والجمباز الفني - 

  قسم تدریب مسابقات المیدان و المضمار - 

  قسم االدارة الریاضیة و الترویح - 

  قسم العلوم التربویة النفسیة و االجتماعیة الریاضیة - 



 

  قسم المناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة و التدریب المیداني - 

 تدریب الریاضات المائیةقسم  - 

 قسم العلوم الحیویة و الصحة الریاضیة - 

 قسم تدریب المنازالت و الریاضات الفردیة - 

  

  

  

  

  اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 
  قسم تدریب الحركات االیقاعیة والجمباز الفني* 

 الوظیفة االسم
 أستاذ نادیة محمد محمد الطویل.د.أ
أستاذ ووكیلھ الكلیة لشئون  مرفت محمد سالم محمد. د.أ

المجتمع والبیئة 
١٤/٩/٢٠٠٦ 

 ١/٩/٨٦أستاذ متفرغ  عنایات محمد أحمد فرج.د.أ
 ١/٨/٩٠أستاذ متفرغ دصفیة عبد الرحمن أبو عوف.أ
 ١/٨/٢٠٠٠٢أستاذ متفرغ  عزیزة محمد محمود سالم.د.أ
 ١/٨/٢٠٠٠أستاذ متفرغ  فضیلة حسین یوسف سرى.د.أ
 ١/٨/٩٨أستاذ متفرغ  حسن علي ناصرنبیلة صبحي .د.أ
 ١/٨/٢٠٠١أستاذ متفرغ  سلوي محمد رشدي. د.أ
 ١/٨/٢٠٠١أستاذ متفرغ  سھیر لبیب فرج جرجس.د.أ
 ١/٨/٢٠٠٥أستاذ متفرغ  سامیة احمد كامل الھجرسي.د.أ
 ١/٨/٢٠٠٥أستاذ متفرغ  عزیزة عبد الرحمن عبد القادر.د.أ
 ١/٨/٩٨متفرغ أستاذ  نوال حسن احمد الفار.د.أ
 ١/٨/٢٠٠٢أستاذ متفرغ  ھدیات احمد محمد حسنین.د.أ
 أستاذ أمیرة محمد على مطر.د.أ
 أستاذ ناریمان محمد علي الخطیب.د.أ
 أستاذ عزیزة عبد الغني علي مصطفي. د.أ
 )مرافقة زوج ( أستاذ  مرفت محمد احمد الطوانسي. د.أ



 

 أستاذ فاتن طھ ابراھیم البطل. د.أ
 )إعارة (    أستاذ بیومي سلیمان   نجوي سلیمان. د.أ
 أستاذ مھا محمد فكري عبد الفتاح. د.أ
 أستاذ بركسان عثمان حسین سلیمان. د.أ
 أستاذ امیرة جمال الدین احمد محمود. د.أ
 أستاذ نادیة غریب حموده بدوي. د.أ
 )أعاره(أستاذ  شھیرة عبد الوھاب شقیر. د.أ
 أستاذ مساعد امین رباب فاروق حافظ. د.م.أ
 أستاذ مساعد امل ریاض محمد عبد الرحمن. د.م.أ
 أستاذ مساعد ھویدا محمد حسن األعصر. د.م.أ
 )مرافقة زوج(أستاذ مساعد اماني وحید ابراھیم. د.م.أ
 أستاذ مساعد سناء محمود مأمون مسعود. د.م.أ
 أستاذ مساعد سھیر فتحي عبد الفتاح الجندي.د.م.أ
 أستاذ مساعد أمیمة حسنین محمد أحمد .د.م.أ

 أستاذ مساعد مدیحة محمود عبد القوى .د.أم
 )أعاره(مدرس  نعمت صالح السید فاید .د.م
 )أعاره ( مدرس  ایمان محمد فاضل سالمة .د.م
 )أعاره ( مدرس  منار عبد الرحمن حسن شاھین .د.م
 )أعاره ( مدرس  جیھان عبد المنعم عیسوي .د.م
 مدرس ایمان عبد اهللا محمد مصطفي .د.م
 مدرس سعودیة رشدي احمد صابر .د.م
 مدرس بسمة شریف حیدر عزیز .د.م
 مدرس ریھام حامد احمد عبد الخالق .د.م
 مدرس نجالء سالمة محمد مصطفي .د.م
 مدرس عزة علي قاسم لطفي .د.م
 مدرس سماح حسن فرج محمد .د.م
 مدرس محمدغیداء عبد الشكور .د.م
 مدرس مساعد آیات یحیى عبد الحمید عبد الرحیم .م.م
رعایة (مدرس مساعد  وفاء محمد حسن محمد خلیل .م.م

 )طفل
 مدرس مساعد لمیاء على محمد عبد الرحمن.م.م
 معیدة ھبة رحیم عبد الباقى سلیم.م
 معیدة أمل محمد زكریا محمد نصر.م
 معیدة میاده محمد على حسن.م
  

  تدریب التعبیر الحركى و االیقاع الحركى قسم* 

 الوظیفة الحالیة االسم



 

 أستاذ ورئیس قسم إیمان عبد العزیز نور الدین. د.أ
 أستاذوعمیدالكلیة صفیة أحمد محي الدین حمدي. د.أ
 أستاذ غیرمتفرغ نجاح التھامي حسن سعد. د.أ
 أستاذ غیرمتفرغ نادیة محمد درویش. د.أ
 أستاذ غیرمتفرغ إبراھیم حسونةإجالل محمد . د.أ
 أستاذ غیرمتفرغ ناھد عبد المعطي إسماعیل. د.أ
 أستاذ متفرغ نادیة عبد الحمید الدمرداش. د.أ
 أستاذ متفرغ فریال عبد العزیز أبو زید. د.أ
 أستاذ متفرغ إخالص نور الدین عبد الظاھر. د.أ
 أستاذ متفرغ سامیة ربیع محمد الباھي. د.أ
 أستاذ متفرغ كوثر عبد العزیز مطر. د.أ
 أستاذ سیجال سعید حامد حماد. د.أ
 أستاذ أمال سید مرسي محمد عوض. د.أ
 أستاذ ماجدة حسن حسن الجیار. د.أ
 أستاذ حنان عبد المؤمن محمد مندور. د.أ
 أستاذ مھا العطار محمد صالح الدین. د.أ
 أستاذ وھیبة علي حسن زغلول. د.أ
 أستاذ مساعد كامیلیا محمد عبده محمد. د.م.أ
 أستاذ مساعد غادة ربیع حسن غریب. د.م.أ
 أستاذ مساعد عال توفیق إبراھیم عوض. د.م.أ
 أستاذ مساعد أمل محمد مفرج أبو عمار. د.م.أ
 أستاذ مساعد رحاب مصطفى مبروك. د.م.أ
 أستاذ مساعد سیدة عبد الرحیم صدیق. د.م.أ
 مدرس الرازق متولي سلیمانھند عبد . د.م
 مدرس سماح صالح الدین منصور. د.م
 مدرس لیلى شرف الدین إمام حسن. د.م
 مدرس إیمان وجیھ محمد حسین. د.م
 درس مساعدم شیماء عبد اهللا عطیة محمد. م.م
 معید سارة یحي إبراھیم عزب. م.م
 معید والء محمد محمود المغازي. م.م
 معید السیدھاجر عبد الھادي . م.م
 معید رحمة مصطفى احمد. ع
  

  قسم تدریب مسابقات المیدان و المضما* 

  
 األســـــــــــــــم

              الوظیفة

   رئیس قسم محمد محمد أمین  مرفت د.أ



 

 أستاذ د أقبال كامل محمد.أ
 أستاذ د سلوى موسى عسل.أ
 أستاذ د سمیرة طھ محمود.أ
 أستاذ د سمیرة أحمد الدردیرى.أ
 أستاذ د أمینة أحمد محمد عفان.أ
 أستاذ د إكرام محمد أنیس الشماع.أ
 أستاذ د إقبال عبد الحكیم جمال الدین.أ
 أستاذ د نبیلة محمد الشرقبالى.أ
 أستاذ د ھناء حسین رزق.أ
 أستاذ سوسن محمد السید عمارة د.أ
 أستاذ صدیقة محمد درویش  د.أ
 أستاذ العجوزأقبال عبد الدایم  د.أ
 أستاذ حنان السید عبد الفتاح د.أ
 أستاذ سمیة منصور العربى د.أ
 أستاذ محمد فاید  أمال كحیل د.أ
 أستاذ د لیلى عبد الباقى شحاتة.أ

 أستاذ مساعد د مدیحة حسن أحمد فرید.م.أ
 أستاذ مساعد افاطمة محمد عبد الباقى د.م.أ
 أستاذ مساعد أمانى أحمد ابراھیم محمد د.م.أ
 أستاذ مساعد رشا عصام الدین محمد  د.م.أ
 أستاذ مساعد برضوى سلیمان الشرقفاوى د.م.أ

 أستاذ مساعد بدیعة على عبد السمیع د.م.أ
 مدرس د سماح كمال محمد محمود.م

 مدرس مایسة محمد ریبع د.م
 مدرس فاتن أبو السعود امام شاھین د.م
 مدرس        محمدنجالء البدرى نور الدین  د.م
 مدرس الشیماء جابر على الدیب  د.م
 مدرس حسناء عبد الدایم محمد د.م

 مدرس عبیر ممدوح على عیسى د.م
 مدرس د شیماء محمد نجیب.م
 مدرس د ایناس ابو العال محمد زكى.م
 مدرس مساعد م بسنت سعد الدین خلیل.م
 معید االء محمد فایز. م

 معید رجاء محمد محمد محمد. م



 

 معید عبیر محمد سید. م
 معید د العلیم محمدفاطمة سید عب. م
  

  

  قسم االدارة الریاضیة و الترویح* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 الدرجة العلمیة األسم
 د.أ لیلى عبد العزیز زھران

 د.أ لیلى عثمان إبراھیم
 د.م دینا كمال

 د.م عبیر عبد الرحمن
 د.م عبیر شلتوت
 د.م ناھد إسماعیل

 د.م دینا حفنى
 د.م أمل فكرى

 ع سارة إسماعیل
 ع سالى سعید



 

  

قسم العلوم * 
التربویة النفسیة 

و االجتماعیة 
  الریاضیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قسم المناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة و التدریب المیداني* 

 اإلسم
 .سامیة محمد سلیمان غانم/د.أ  

 
 .زینب على محمد عمر/ د.أ

  
 .بالنش سالمة متیاس/ د.أ  

 الوظیفة االسم

   أستاذ متفرغ ماجدة محمد إسماعیل/ د.م.أ

 أستاذ منى محمد عبد الرازق/ د.أ

 كوثر محمد رواش./د.م.أ
 متفرغ   أستاذ

 أستاذ عبده سویلممھا على / د.أ

 منى مختار المرسى/ د.أ
  أستاذ

  

 سھا محمد فكرى محمد/ د.أ
 أستاذ

 أستاذ أمل محمود عبد اهللا/ د.أ

 غادة فاروق عبد العزیز/ د.م.أ
 أستاذ مساعد

 مرفت أحمد عبد المعطى میزو./ د.م
 مدرس

 مدرس مساعد إیمان مصطفى الشنوانى .د.م.م

 معیدة                    فودهنانسي اسامھ .م



 

  
 .نادیة حسن أحمد ھاشم/ د.أ 

  
 .جلیلة مصطفى السویركى/ د.أ  

  
 .نیللى رمزى فھیم/ د.أ  

  
 .حنان مالك/ د.أ  

  
 .مروة فتحى محمد/ د.أ  

  
 .جیھان حامد سید/ د.أ  

  
 .وفاء محمد مفرج/ د.أ  

  
 .غادة جالل عبد الحكیم/ د.أ 

  
 .وفاء محمد عادل الصیفى/ د.أ  

  
 .ھالة أحمد مصطفى القاضى/ د.م.أ  

  
 .سحر یس شرف الدین/ د.م.أ  

  
 .جیھان محمد اللیثى/ د.م.أ  

  
 .إیمان النحاس على/ د.م.أ  

  
 .لمیاء محمد إبراھیم/ د.م.أ  

  
 .نادیة على عبد المعطى/ د.م.أ  

  
 .سوسن حسنى محمود/ د.م.أ  

  
 .الزھراء رانیا محمد یسرى/ د.م.أ  

  
 .مروة یوسف یوسف محمد/ د.م.أ  

  
 الدین أمل محمد صالح/ د.م.أ  

  



 

 .عزة جابر عبد العزیز/ د.م  
  

 .سالى إبراھیم نبیل/ د.م 
  

 .إیمان أحمد ماھر أنور/ د.م
  

 .شیماء عادل یس/ د.م  
  

 .ھناء حازم عبد العزیز/ د.م  
  

 .فایزة عبد الخالق أحمد/ م.م  
  

 .أسماء إبراھیم محمد حماد/ م.م  
  

 ایمان عبدالحلیم/ م .م
  

  تدریب الریاضات المائیةقسم * 

 الوظیفة االسم

 أستاذ ورئیس قسم وفاء لبیب محمود  . د.ا

 أستاذ غیر متفرغ نبیلة لبیب محمود محمود. د.أ

 أستاذ غیر متفرغ نادیة حسن رسمي. د.أ

 أستاذ متفرغ مرفت محمود صادق. د.أ

 أستاذ متفرغ ثناء عبد الحلیم نصر الجمل. د.أ

 أستاذ متفرغ المنعم علىلیلى عبد . د.أ

 أستاذ متفرغ فاطمة محمد مصباح عبد الھادى.د.أ

 أستاذ متفرغ ھدى محمد طاھر.د.أ

 أستاذ متفرغ سھیر مصطفى محمد البسیونى.د.أ



 

 أستاذ نادیة محمد حسن الباجورى.د.أ

 أستاذ متفرغ عزة مصطفى حسن نصار.د.أ

 أستاذ ھالة محمد مالك یوسف.د.أ

 أستاذ خلیل الشاھد منى سعید.د.أ

 أستاذ عزة عبد المنعم فرج.د.أ

 أستاذ عبلة عادل حسین زھران.د.أ

 أستاذ مساعد نشوى محمود حنفى وھدان.د.م.أ

 أستاذ مساعد أمل على خلیل حسن.د.م.أ

 أستاذ مساعد لمي عبد الرحمنء حعلیا.د.م.أ

 أستاذ مساعد نیفین محمد أمین العفیفى.د.م.أ

 أستاذ مساعد جمال شحاتة أبو المجدعبیر .د.م.أ

 أستاذ مساعد سارة حسن فؤاد ابراھیم.د.م.أ

 مدرس ھدیر سید عبد العظیم السید.د.م

 مدرس دینا على محمد سعید محمود. د.م

 مدرس عزة عبد المنصف محمد غریب.د.م

 مدرس وفاء عادل عبد الھادى أسماعیل.د.م

 مدرس نھى یحیى أبراھیم عزب. د.م

 مدرس سماح محمد محمد عبد المعطى.د.م



 

 مدرس سماء عبد الدایم محمد على.د.م

 مدرس مساعد ھبة أبراھیم محمد األشقر.م.م

 مدرس مساعد دعاء محمد عبده محمد أبو العز. م.م

 مدرس مساعد مروة أحمد حسن مصطفى.م.م

 معید یاسمین حسین االمبابى.ع

 معید نھى أحمد عبد العاطى. ع

 معید فاطمة حسین عمر. ع

  

  قسم العلوم الحیویة و الصحة الریاضیة* 

 الوظیفة االسم

 أستاذ الھام محمد شلبى إسماعیل/ د.أ

 ١/٨/٢٠٠٦أستاذ متفرغ  فریال عبد الفتاح درویش./ د.أ

 أستاذ القوام ناھد أحمد عبد الرحیم/ د.أ

 أستاذ التربیة الصحیة أمال زكى محمود مصطفى/ د.أ

 )أعاره ( أستاذ مساعد  إقبال رسمي محمد محمد./ د.م.أ

حنان ./ د.م.أ
 أستاذ مساعد صحة                                   حسانین    على

مھا خلیل ./ د.م
                                     خلیل محمد

 مدرس صحة

  

  

  

  قسم تدریب المنازالت و الریاضات الفردیة* 



 

 الوظیفة االسم

 ورئیس القسم   أستاذ أمل فاروق على سالم.د.أ

 ٩/٣/٢٠٠٤أستاذ متفرغ  لیلى توفیق على ھدایت.د.أ

 ١/٨/٢٠٠٢أستاذ متفرغ  فتحیة طھ محمود الشلقامى.د.أ

 ١/٨/٢٠٠١أستاذ متفرغ  محاسن السید عامر.د.أ

 ١/١١/٢٠٠٥أستاذ متفرغ نجوى عبد الفتاح إسماعیل.د.أ

 أستاذ سعیدعصمت سعید محمد .د.أ

 أستاذ مساعد نشوة محمد حلمي عبد العاطى.د.م.أ

 أستاذ مساعد دعاء محمد محمود ھمت.د.م.أ

 مدرس أیمان رشاد خلیل حسن .د

 مدرس عائشة محمد الفاتح.د

 مدرس براء أبراھیم أحمد لطفى صبیح./ د

 مدرس مساعد مروة عمر أحمد یوسف/ م.م

 معیدة والء حمدي/م

  

  

  
  



 

  جامعة اسیوط  
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

  جمھوریة مصر العربیة 

    



 

  

  جامعة اسیوط

  كلیة التربیة الریاضیة 
  نشأة الكلیة 

م كأول كلیة للتربیة الریاضیة فى صعید مصر إلعداد ١٩٨٠نشأت كلیة التربیة الریاضیة عام 
التعلیم واالدارة والتدریب الخریجین المزودین بأصول المعرفة العلمیة المتخصصة فى مجاالت 

والصحة الریاضیة والنفسیة والمدربین تدریبا عالیا على مھارات رعایة المواطنین بالمؤسسات 
التربویة والثقافیة فى مجاالت التربیة البدنیة العصریة واستخدام مواردھا وامكاناتھا فى حل 

ویتم ذلك من خالل تقدیم . یةمشكالت البیئة وخدمة القطاعات المختلفة من أجل التنمیة البشر
برامج دراسیة متمیزة فى ضوء معاییر عالمیة واجراء البحث العلمى والتطبیق والتفعیل االیجابى 

  .لدور الكلیة فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

  

  

  اقسام الكلیة 
  قسم التدریب الریاضي وعلوم الحركة - 

  قسم علوم الصحة الریاضیة - 

  والنفسیة الریاضیة قسم العلوم التربویة - 

  قسم المناھج وتدریس التربیة الریاضیة - 

  قسم االدارة الریاضیة والترویح - 

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  اعضاء ھیئة التدریس 
  قسم التدریب الریاضي وعلوم الحركة

 الدرجة العلمیة االعضاء البرید االلكتروني
MEMM2002EG@YAHOO.COM مدحت شوقى طوس  أستاذ        

فؤاد رزق عبدالحكیم حسن  متفرغأستاذ 

محمد أحمد محمد الحفناوى  أستاذ
Dr _ saleh_ 2006 @ yahoo .com صالح محمد صالح محمد أستاذ

ahmedsalahsport@yahoo.com  أحمد صالح الدین محمد
قراعة

أستاذ

حامد حسین أحمد إبراھیم  أستاذ

محمود حسن حسین محمد  أستاذ

عادل إبراھیم أحمد على  أستاذ

محمد إبراھیم محمود سلطان  أستاذ

أشرف مصطفى أحمد طھ  أستاذ

محمود عطیة بخیت على  أستاذ مساعد
deef2015@yahoo.com محمد محمد عبدالعزیز أحمد أستاذ مساعد

TAREQFAROUQ@ROCKETMAIL.COM طارق فاروق عبدالصمد 
محمود

أستاذ مساعد

نجالء إبراھیم محمد عطیة  أستاذ مساعد

سمر مصطفى حسین أحمد  أستاذ مساعد

راندى عبدالعزیز حسن خلیفة  أستاذ مساعد
Yaserhasan777@yahoo.com یاسر حسن حامد فرغلى أستاذ مساعد

عبدالرحمن حسین إبراھیم  مدرس

 
أیمن عبدالعزیز عبدالحمید 

أحمد
مدرس

 
ھبة عبدالعظیم حسن 

إسماعیل
مدرس

 
طارق صالح الدین سید 

مصطفى
مدرس

محمد إبراھیم على إبراھیم  مدرس
kodary69@yahoo.com أحمد خضرى محمد أحمد مدرس

إنجى عادل متولى رمضان  مدرس
smmmoh_d@yahoo.com محمد ضاحى عباس حسن مدرس
kholyo20@yahoo.com خالد محمد عبدالكریم محمد مدرس

 
صالح عبدالجابر عبدالحافظ 

مھران
مدرس



 

  

  قسم علوم الصحة الریاضیة
  

 الدرجة العلمیة االعضاء البرید االلكتروني

عبدالرحمن عبدالباسط مدنى محمد   أستاذ 

عمر شكرى عمر عبدربھ   أستاذ 

 أستاذ سمیر محمد محى الدین أحمد أبوشادى 

 أستاذ مساعد أحمد محمد عبدالسالم محمد 

رجب كامل محمد محمود   أستاذ مساعد 
mostafa_elbaset@yahoo.com مصطفى إبراھیم أحمد على  أستاذ مساعد 

عمادالدین شعبان على حسن   أستاذ مساعد 

محمد فاروق إبراھیم محمد   مدرس 

محمود فاروق صبرة عبداهللا   مدرس 

 مدرس مروه محمد مجدى عبدالحمید 

 مدرس نسرین نادى عبدالجید محمد 

 معید ھاني احمد على جادو 
 

  

  

  قسم العلوم التربویة والنفسیة الریاضیة
 الدرجة العلمیة االعضاء البرید االلكتروني

عماد سمیر محمود على   أستاذ        

عبدالحكیم رزق عبدالحكیم حسن  أستاذ

عبداهللا فرغلى أحمد خمیس  أستاذ مساعد
Mahmoudeess@yahoo.com محمود عصمت أحمد أحمد العطیفى أستاذ مساعد

مصطفى ھاشم أحمد عمر  مدرس
romantic_girl_81@hotmail.com شیماء على محمد لولى مدرس
me_sh7@yahoo.co شریف محمد عبدالواحد محمد مدرس
dr.mohamed_algool@yahoo.com محمد سید حامد معید

 

  

أیمن مسلم سلیمان عبدالسالم  مدرس

عمرو سید حسن أحمد  مدرس مساعد

مروه رمضان محمود عثمان  مدرس مساعد

محمد شمندى یس محمود  مدرس مساعد

خالد عبدالموجود عبدالعظیم  مدرس مساعد

حاتم قتح اهللا محمد الحفنى  مدرس مساعد

لیلى جمال مھنى یوسف  مدرس مساعد

شرین سید فاروق عواض  معید



 

  

  

  

  قسم المناھج وتدریس التربیة الریاضیة
 الدرجة العلمیة االعضاء البرید االلكتروني

طارق محمد محمد عبدالعزیز   أستاذ        
Profdynamic@yahoo.com محمود عبدالحلیم عبدالكریم أحمد أستاذ
drkamelkanso1111@yahoo.com كامل عبدالمجید قنصوة ھیبة أستاذ

كمال سلیمان حسن على  أستاذ

بھاء سید محمود حسنین  أستاذ

محمود محمد محمد حسن  أستاذ مساعد

عاصم صابر راشد حمودى  ساعدأستاذ م

عادل حسنى السید شواف  أستاذ مساعد

albarodym@yahoo.com  محمد كمال الدین البارودى محمدین
مصطفى

أستاذ مساعد

ayna_yn@yahoo.com / 
ayna_yn@hotmail.com أیمن عبده محمد محمد أستاذ مساعد

mosta4111@yahoo.com مصطفى أحمد عبدالوھاب السباعى أستاذ مساعد

ھبة محمد راتب أبوجازیة  مدرس

عصام الدین شعبان على  مدرس
mohab2111@yahoo.com محمد محب عبدالغفار خفاجى مدرس
Tarekgaber76@yahoo.com طارق محمد جابر أبوالعال مدرس

حنان محمد أحمد جعیصة  مدرس

رحاب محمد محمود سالمة  مدرس
WAL13111974@YAHOO.COM ولید إبراھیم أحمد على مدرس

إیمان سید أحمد محمد  مدرس

أسامة محمد عبدالحلیم عبدالكریم  مساعد مدرس

محمد صالح أحمد فالح  معید

ولید محمد حسین مرسى  معید

بكر أنور تھامى محمد  معید

كسیب ابو السعود عبد اهللا عبد المطلب  معید

عزه كمال بدر عبد العال 
 

  

  قسم االدارة الریاضیة والترویح
 الدرجة العلمیة االعضاء البرید االلكتروني

dramr2007@yahoo.com عمرو محمد إبراھیم أحمد  أستاذ        

جمال محمد على یوسف  أستاذ



 

عادل محمد عبدالمنعم مكى  أستاذ
kmlhzm@yahoo.com حازم كمال الدین عبدالعظیم محمد أستاذ

مؤمن عبدالعزیز عبدالحمید أحمد  أستاذ مساعد

كمال عبدالجابر عبدالحافظ مھران  أستاذ مساعد

عبیر السید أحمد محمد  أستاذ مساعد

إبراھیم حسین إبراھیم عبدالسمیع  أستاذ مساعد
dr_ahmed_kotb@yahoo.com أحمد عبدالحمید قطب قطب أستاذ مساعد

أحمد جالل سلیم إسماعیل  مدرس
ayna_yn@hotmail.com رانیا مرسى أبوالعباس عبدالعزیز مدرس

منى عبدالمنعم عبدالمعبود إبراھیم  مدرس

إیمان محمد أحمد أبوفریحة  مدرس

محمد عبدالعظیم محمود على  مدرس

أحمد فتحى على محمد  مدرس

أحمد محمد أحمد أبوالیزید  مدرس مساعد

شرین جالل شحاتھ طلبھ  س مساعدمدر

مؤمن طھ عبدالنعیم عبدالحافظ  مدرس مساعد

عصمت محمد سید على  معید

شیماء صالح سید حسانین  معید

بالل سید ھاشم حسین  معید
dr_mostafaanter@yahoo.com مصطفى عنتر زیدان فرج معید

عالء الدین محمد سید فرغلى  معید
 

  
  

  

  

  

   



 

    



 

  
  

  بنین  / جامعة الزقازیق
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

  جمھوریة مصر العربیة 
   



 

 جامعة الزقازیق / بنین
 

 نبذة عن الكلیة 
 

 ١٩٧٢لسنة  ٤٩أنشأت كلیة التربیة الریاضیة للبنین بجامعة الزقازیق على ضوء احكام القانون 

م تقرر أنشاء شعبة ٢٠/١١/١٩٨٠بشأن تنظیم الجامعات ، وبقرار مجلس الجامعة بتاریخ 

للتربیة الریاضیة بكلیة التربیة بالجامعة لتكون النواة لكلیة التربیة الریاضیة ، وفى جلسة 
م قرر مجلس الجامعة على ضوء أحكام قانون تنظیم الجامعات بإنشاء كلیتین ٢٥/٤/١٩٨١

  .للتربیة الریاضیة احداھما للبنین واألخرى للبنات

  
  :وتوالى على عمادة الكلیة كًال من 
كمــــــال عبد الحمید إسماعیل  /د .أ  

مــــــحمـــــود یحــــــیى ســـــعـــد/ د .أ  

ـحـــمد جـــــالل الــــدینعــــــلى مـ/ د .أ  

حـــــامــــد مــــحــمـــود القنواتى/ د .أ  

عبدالعظیم عبدالحمید السید/ د .أ  

یاســــر عبدالعظیــم سالــم/ د .أ  

  

  

  عمید الكلیة 

  .یاسر عبد العظیم سالم. د.أ 

  

  

  



 

  

  اقسام الكلیة 
                   قسم المناھج و طرق التدریس في التربیة الریاضیة

       الــرؤیة   الریاضیة و الترویح قسم اإلدارة

    قسم العلوم التربویة و النفسیة و االجتماعیة في التربیة الریاضیة

                                            قسم علوم الصحة الریاضیة

                                                  قسم التدریب الریاضي و علوم الحركة

                           قسم نظریات و تطبیقات مسابقات المیدان و المضمار

                                   قسم نظریات و تطبیقات الریاضات الجماعیة

                                     قسم نظریات و تطبیقات ریاضات المضرب

                          قسم نظریات و تطبیقات المنازالت و الریاضات الفردیة

            قسم نظریات و تطبیقات الجمباز و التمرینات و العروض الریاضیة

  ات الریاضات المائیةقسم نظریات و تطبیق

  

   



 

  

  
  
  

  بنات  / جامعة الزقازیق
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

    جمھوریة مصر العربیة 



 

  بنات/ جامعة الزقازيق 

  نبذة عن الكلية 

تم انشاء قسم للتربیة الریاضیة یتبع كلیة التربیة بالزقازیق ووضع ھذا القسم تحت اشراف   :١٩٨١
  .عویسخیري الدین / أستاذ مساعد دكتور 

حوریة  /في نفس العام تم تحویل القسم الي كلیة التربیة الریاضیة للبنات وتم تعین األستاذة  :١٩٨١
استاد جامعة الزقازیق حتي یمكن .مرسي عمیدة لھذة الكلیة الولیدة وكان مكانھا داخل مباني 

   .استخدام مالعب االستاد

الریاضیة للكلیة للحاصالت على الثانویة في ھذا العام اجریت أول إختبارات للقدرات   :١٩٨٢
  .العامة

/ د .داخل حرم الجامعة في عھد أفي ھذا العام تم وضع حجر االساس لمبني الكلیة الجدید    :١٩٨٤
  محمد طلبة عویضة رئیس الجامعة سابقًا

  

  ایمان الحاروني . د.أ: عمید الكلیة

  

 العمداء السابقون : 
 

 ندب إشراف على الكلیة ٢٢/١٠/١٩٨١         المرسىحوریة مرسى /م.د.أ  -١

  إشراف على الكلیة  ٣٠/٦/١٩٨٦   إلى ١/٥/١٩٨٢  من                                         

  فترة أولى ١٣/٢/١٩٩٣حتى  ١/٧/١٩٨٦من       كریمان عبد المنعم سرور./ د.أ  -٢

  .إشراف ٢/٤/١٩٩٦تى ح ١٤/٢/١٩٩٣من                   فاروق التھامى./د.أ  -٣

  .فترة ثانیة ٣١/٧/١٩٩٨حتى  ٣/٤/١٩٩٦من        كریمان عبد المنعم سرور/ د.أ  -٤

  .٣/١٠/٢٠٠٠إشراف حتى        كریمان عبد المنعم سرور/د.أ      

  .٣/١٠/٢٠٠٣حتى  ٤/١٠/٢٠٠٠من       ناھد على محمد على حتحوت/د.أ  -٥

  نبیلة عمران/ د.أ  -٦

  



 

 األقسام العلمية 
  قسم المناھج وطرق التدریس والتدریب - 

  قسم العلوم التربویة واالجتماعیة - 

  قسم الترویح والتنظیم واالدارة - 

  قسم العلوم الصحیة - 

  قسم التمرینات والجمباز والتعبیر الحركي - 

  قسم مسابقات المیدان والمضمار - 

   قـســــم األلــعــاب - 

  قسم الریاضات المائیة والمنازالت - 
  

  

  

   



 

  

  

  

  

  

  جامعة المنیا  
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

    جمھوریة مصر العربیة 



 

  جامعة المنیا

  الریاضیةكلیة التربیة 

  

  نبذة عن الكلیة 

إلنشاء جامعة المنیا  ١٩٧٦لسنة  ١٣صدر قار جمھوري رقم  ١٩٧٦أغسطس  ٢٤في 
 –التربیة ( فدان وكانت تتضمن خمس كلیات ھي  ٣١٠مستقلة عن جامعة أسیوط على مساحة 

 . (الھندسة -  العلوم –اآلداب  –الزراعة 

التربیة الریاضیة وكان عدد الطالب الذین تم افتتاح كلیة  ١٩٨١/١٩٨٢في العام الجامعي 
طالبًا وكان نظام الدراسة في الكلیة داخلیًا حیث كان الطالب مقیمًا إقامة  ٥٧استقبلتھم الكلیة ھو 

تخرجت أول دفعة من الكلیة عام .. دائمة داخل الجامعة وبعد ذلك تم إلغاء ھذا النظام 
 . طالبة ١٤وكان عددھن  ١٩٩٤/١٩٩٥عام  ثم استقبلت الكلیة أول دفعة للبنات ١٩٨٤/١٩٨٥

  

  :وقد تولى السادة العمداء عمادة الكلیة منذ نشأتھا وحتى اآلن

 م١٩٨٤إلى  ١٩٨١من  حنفي محمود مختار/ أ

 م١٩٨٨إلى  ١٩٨٥من  فاروق السید عبد الوھاب/ د.أ

 م١٩٨٩إلى  ١٩٨٨من  حنفي محمود مختار/ أ

 م١٩٩٣ إلى ١٩٩٠من  أحمد محمد أحمد خاطر/ د.أ

 م١٩٩٩إلى  ١٩٩٤من  مكارم حلمي أبو ھرجھ/ د.أ

  

  
  



 

  اقسام الكلیة 
  قسم التدریب الریاضي - 

  قسم الترویح الریاضى - 

  قسم اإلدارة الریاضیة - 

  قسم علم النفس الریاضى - 

  قسم علوم الصحة الریاضیة - 

  قسم علوم الحركة الریاضیة - 

  قسم المناھج وطرق التدریس - 

  

  

  اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 

 التخصص  عضو ھیئة التدریس 
 االدارة الریاضیة احسان حسنى احمد جوده
 االدارة الریاضیة احمد عزمى امام متولى

عبد اللطیف  انور وجدى على
 االدارة الریاضیة الوكیل

 االدارة الریاضیة بسمة ابراھیم عبد البصیر ابراھیم
 االدارة الریاضیة حسین محمد عبد الحلیم رشوان

 االدارة الریاضیة عادل حسن سید احمد
 االدارة الریاضیة عادل محمد عیسوى النشار
 االدارة الریاضیة عاطف عبد الرحمن سید

 االدارة الریاضیة نافع ابراھیم عمرو جمال
 االدارة الریاضیة لبنى محمود سنوسى احمد
 االدارة الریاضیة محمد فتحى محمد تونى

 االدارة الریاضیة محمد فوزى عبد العزیز على
 االدارة الریاضیة محمود محمد سید عبد الرحمن

 االدارة الریاضیة مروة جمال محمد ھریدى
 االدارة الریاضیة السعود حسینمصطفى شادى ابو 

 االدارة الریاضیة ھانى جمال یوسف اسماعیل



 

 التدریب الریاضي احمد حسن نظمى سید
 التدریب الریاضي احمد خلیفھ حسن محمد

 التدریب الریاضي احمد فاروق خلف
 التدریب الریاضي احمد محمد احمد عارف
 التدریب الریاضي احمد محمود حسن محمد

 التدریب الریاضي مسعد ابراھیماشرف 
 التدریب الریاضي ایمن ناصر مصطفى محمد

 التدریب الریاضي ایھاب احمد راضى امین تونى
 التدریب الریاضي ایھاب محمد عبد الفتاح شحاتھ
 التدریب الریاضي بسمات محمد على شمس الدین

 التدریب الریاضي جدة احمد ابراھیم زعیتر
 التدریب الریاضي حسنى حسن على عاشور

 التدریب الریاضي حمادة خلف صحصاح عبد الفتاح
 التدریب الریاضي خالد حسن محمد توفیق
 التدریب الریاضي خالد فتحى محمد یوسف
 التدریب الریاضي دعاء اسامھ محمد بدوى

 التدریب الریاضي سعد الشربینى الشربینى ذكر اهللا
 التدریب الریاضي شعبان عید حسانین

 التدریب الریاضي طارق محمد صالح الدین ابراھیم
 التدریب الریاضي عادل جالل حامد جالل

 التدریب الریاضي عبد الحلیم فتحى عبد الحلیم
 التدریب الریاضي عبد العال حسن عبد العال

 التدریب الریاضي عبد العزیز عبد الحمید الھادى عمر
 التدریب الریاضي عبد العزیز محمود خلیفة

 التدریب الریاضي عصام محمود محمد عبد الفتاح
 التدریب الریاضي عصام محمود محمد عبد الفتاح

 التدریب الریاضي عمر احمد عبد النعیم حسن
 التدریب الریاضي عمر احمد على محمد

 التدریب الریاضي محسن على على ابو النور
 التدریب الریاضي محمد السید على برھومھ

 التدریب الریاضي دكرورى شلقامىمحمد حسین 
 التدریب الریاضي محمد سعد محمد المملوك

 التدریب الریاضي محمد سعید الصافى ابراھیم
 التدریب الریاضي محمد عبد المنعم عبد الرحمن
 التدریب الریاضي محمد عبد المنعم عبد الرحمن
محمد عبد المنعم محمد حلمى 

 التدریب الریاضي الشافعى

 التدریب الریاضي لطفى السید حسنینمحمد 
 التدریب الریاضي محمود حسین محمود حسین



 

 التدریب الریاضي محمود محیى الدین محمد احمد
 التدریب الریاضي مروان على عبد اهللا

 التدریب الریاضي مصطفى احمد عبد الرحمن زیان
 التدریب الریاضي ممدوح محمود محمدى رمضان

 التدریب الریاضي السیدمنال احمد امین 
 التدریب الریاضي منتصر مصطفى ابراھیم

 التدریب الریاضي مھا محمد الھجرسى محمود حسین
 التدریب الریاضي مھا محمد الھجرسى محمود حسین

 التدریب الریاضي مى محسن على على ابو النور
 التدریب الریاضي ناھد حداد عبد الجواد حسن

 التدریب الریاضي نجوى محمود عاید
 التدریب الریاضي ھالة كامل قاسم

 التدریب الریاضي ھانى حسن كامل محمد مصطفى
 التدریب الریاضي ھناء محمود على حسین

 التدریب الریاضي وجدى مصطفى الفاتح سید
 التدریب الریاضي یحیى احمد كامل قطب

 التربیة الریاضیة اسالم منصور عبد المنعم ابراھیم
 التربیة الریاضیة اسماعیل ابراھیم محسن

 الترویح الریاضي امانى شعبان عبد اللطیف
بھاء الدین عبد الرحمن محمد 

 الترویح الریاضي السید

 الترویح الریاضي رمضان محمود عبد العال
سمر احمد التیجانى شعراوى 

 الترویح الریاضي یونس

 الریاضيالترویح  شریف عبد المنعم محمد عبد القادر
 الترویح الریاضي عفت مختار عبد السالم

 الترویح الریاضي محمود اسماعیل طلبة ابراھیم

المناھج وطرق التدریس  امانى رفعت بسیونى البحیرى
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  جھاد احمد محمد ربیع محمود
 التربیة الریاضیة

التدریس المناھج وطرق  رانیا محمد حسن سعید
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  رشا ناجح على عبد الرحیم
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  طاھر مصطفى محمد عبد الواحد
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  عبد العزیز محمد عبد العزیز على
 التربیة الریاضیة



 

وطرق التدریس  المناھج عبد الناصر جبر حسین جبر
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  عبیر احمد صادق مصطفى
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  عثمان مصطفى عثمان عبد اهللا
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  عصام الدین محمد عزمى محمد
 التربیة الریاضیة

وطرق التدریس المناھج  على محمد انور على السیسى
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  فاطمة ابو لقاسم عمر دردیر
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  فاطمة محمد محمد فلیفل
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  فایزة كمال محمد محمد
 التربیة الریاضیة

التدریس المناھج وطرق  لبنة عماد الدین احمد فرید
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  مرفت سمیر حسین سید
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  مكارم حلمى محمد ابو ھرجھ
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  نیرمین محمد محمد شومان
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  ھبة سعد على یوسف
 الریاضیةالتربیة 

المناھج وطرق التدریس  ھبة سعد محمد عبد الحافظ
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  ھشام محمد عبد الحلیم رشوان
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  ھیثم عبد المجید محمد محمد
 التربیة الریاضیة

المناھج وطرق التدریس  وفاء على طلب محمد
 الریاضیةالتربیة 

المناھج وطرق التدریس  یاسر عبد الرشید سید احمد
 التربیة الریاضیة

 علم النفس الریاضي ابراھیم ربیع شحاتھ محمد
 علم النفس الریاضي ابراھیم رشاد محمد عمر

 علم النفس الریاضياخالص محمد عبد الحفیظ صالح 



 

 قندیل
 علم النفس الریاضي الزھراء رشاد محمد حسین

 علم النفس الریاضي حسن عبده عبد اهللاحسن 
 علم النفس الریاضي صبرى ابراھیم عطیة عمران

 علم النفس الریاضي عمرو احمد فواد احمد
 علم النفس الریاضي محمد على حسن محمد

 علم النفس الریاضي ھناء محمد عبد الوھاب عبد اهللا
 علم النفس الریاضي یاسر احمد على عبد العلیم

 علوم الحركة الریاضیة محمد عبد العزیزاسامھ 
 علوم الحركة الریاضیة ایمن محروس سید

 علوم الحركة الریاضیة خالد عبد العزیز احمد حسین
 علوم الحركة الریاضیة خالد محمد عبد العظیم زھران

 علوم الحركة الریاضیة شریف محمد عبد القادر العوضى
 الحركة الریاضیةعلوم  شیماء جمال الدین جعفر داوود

 علوم الحركة الریاضیة عمر محمد لبیب حسن
 علوم الحركة الریاضیة عمرو سلیمان محمد سلیمان

 علوم الحركة الریاضیة عمرو محمد طھ حلویش
 علوم الحركة الریاضیة فاطمة فاروق راتب حسین

 علوم الحركة الریاضیة محمد سلیمان محمود حسین
 علوم الحركة الریاضیة العلیممحمد نبیل محمد عبد 

 علوم الحركة الریاضیة ناصر عمر السید الوصیف
 علوم الحركة الریاضیة ھبة لطفى ابو العطا علیم

 علوم الحركة الریاضیة ھناء رشوان عبد اهللا عبد اهللا
 علوم الصحة الریاضیة احمد صالح محمد سید

 علوم الصحة الریاضیة احمد یسین محمد معوض
 علوم الصحة الریاضیة الدین ابراھیم محمد سالمھبھى 

 علوم الصحة الریاضیة رضا محمد ابراھیم
 علوم الصحة الریاضیة سھام فاروق اسماعل مھدى

 علوم الصحة الریاضیة عبد الرحمن منصور عبد الجابر
 علوم الصحة الریاضیة عصام عبد الحمید حسن
 الریاضیةعلوم الصحة  فاروق السید عبد الوھاب
 علوم الصحة الریاضیة محسن ابراھیم احمد حسن
 علوم الصحة الریاضیة محمد محمدعلى محمد خلیل

 علوم الصحة الریاضیة ناصر مصطفى محمد سید السویفى
 ة الریاضیة علوم الصح ولید حسین حسن محمد

  

 



 

   



 

  

  

  

  

  

  جامعة بني سویف  
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

    جمھوریة مصر العربیة 



 

  جامعة بني سویف
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  نشأة الكلیة 

  
بتعدیل بعض أحكام ٢٠٠٦     لسنة ٤٣٩الكلیة بالقرار الجمھورى رقم  تم تأسیس 

یضاف إلى البند الخامس عشر جامعة بنى "  لقانون تنظیم الجامعات   الالئحة التنفیذیة
المشار إلیة ما یأتى  لتنفیذیة لقانون تنظیم الجامعاتمن الالئحة ا) ١(من المادة  سویف 

: 
  

 جامعة بنى سویف: البند الخامس عشر 
  ).بنین ـ بنات ( ـ كلیة التربیة الریاضیة   ١٢

بشأن تطبیق الالئحة الداخلیة بكلیة التربیة  ١١/٢/٢٠٠٧بتاریخ  ٢٦٤ـ القرار الوزارى 
  جامعة بنى سویف ) بنین ـ بنات ( الریاضیة ـ جامعة المنیا على كلیة التربیة الریاضیة 

 

  اقسام الكلیة 
  التدریب للریاضة  - 

  االدارة الریاضیة  - 

  علوم الحركة الریاضیة  - 

  الترویح الریاضي  - 

  مناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة  - 

  علوم الصحة الریاضیة  - 

  علم النفس الریاضي  - 

  

  اعضاء الھیئة التدریسیة 



 

  أحمد عبد الخالق تمام/د .أ 

  محمود رجائى محمد. د 

  أیمن محمد فتوح. م .م 

  م ضحى فتحى سید.م 

  ھالة محمد فؤاد.م 

  ربیع سلیمان محمد.م .م

  م احمد محمد محمد كامل.م 

  م احمد فتحى عبد الحفیظ.م 

  م ایھاب عبد العزیز زكریا.م 

  م مروة مدحت حسن عثمان.م 

  م مھاب محمد رضا.م 

  . إیھاب مصطفي كامل عبد الناصر/ د . م.أ

  ثابت محمد سیدإیھاب .د

  م غادة عاطف سید.م 

  م الحسینى فراج رمضان.م 

  مود نصرناجى مح/ م

  عبدالرحمن رجب عبدالبصیر/م

  إسماعیل محمد محمود/ م

  محمد طھجھاد / م

  م احمد مصطفى محمد شبل.م 

  م حسین عبد الونیس حسین.م 



 

  ة یحى محمود عفیفىم أمیر.م

  ایة عاطف قرنى/ م

  م محمود احمد توفیق.م 

  مصطفى كمال أحمد. م.م 

  م محمد ریاض على.م 

  إسراء محسن محمد/ م

  الحمید أحمدأسماء عبد / م

  سامیة فرید محمد. د 

  . مدحت علي أبو سریع محمد/ د.م.أ

  الشیماء سعد زغلول عرفان. د

  أحمد جودة أبو بكر/ م

  مروة مصطفى عبد الواحد/ م 

  إیمان سید یونس/ م

   مروة محمد سي محمودد/ م

   . مختار أمین عبد الغني/ م د .أ

  

   



 

  
  
  
  

    بور سعیدجامعة 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

  جمھوریة مصر العربیة 
   



 

  
  
  

    كفر الشیخجامعة 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

  جمھوریة مصر العربیة 
   



 

  
  جامعة كفر الشیخ

  كلیة التربیة الریاضیة 
  

 نبذة تاریخیة عن نشأة الكلیة*

م بإنشاء فصول دراسیة تابعة لكلیة التربیة ٩/١٠/١٩٩٧للجامعات بتاریخ  وافق المجلس األعلى

فرع كفر  بتحویل كلیات م٢٠٠٦لسنة  ١٢٩طنطا ثم صدر القرار الجمھوري رقم  الریاضیة جامعة

طنطا إلى جامعة مستقلة وبناء علیة تم استقالل كلیة التربیة الریاضیة فرع  جامعة  الشیخ

الجامعي  داخل الحرم تم إنشاء مبنى الكلیة حیث ة طنطاعن كلیة التربیة الریاضیة جامع  الشیخ كفر

عدد من القاعات الدراسیة  -طوابق تشمل   سبعة لجامعة كفر الشیخ ویتكون من

تدریس المواد العملیة باإلضافة إلى ملعب لالسكواش و صالة  وصاالت  النظریة للمحاضرات

والجامعة بصدد إنشاء    )لعب كرة یدم -ملعب كرة سلة  - كرة طائرة  ملعب(مغطاة بھا ملعب ثالثي 

 استاد كرة قدم وحمام سباحة

  

  االقسام االكادیمیة 
  قسم االدارة الریاضیة  -  

  قسم التدریب الریاضي  -  

  قسم الترویح الریاضي  -  

  قسم علم النفس الریاضي  -  

  قسم علم الحركة الریاضیة  -  

  



 

  

  

  اعضاء ھیئة التدریس

  قسم االدارة الریاضیة 

 البرید اإللكترونى التخــصص الدرجـــــة اإلســــــــم

 madeha.eisa@phy.kfs.edu.eg  اإلدارة الریاضیة(العاب قوى استاذ متفرغ مدیحة محمد االمام أبوعیسى

 nehal.sobh1@phy.kfs.edu.eg اإلدارة الریاضیة مدرس مساعد نھال البیلى البیلى على صبح

عبدالحكیم فتوح أسماء 
 asmaa.abdelgawad@phy.kfs.edu.eg تحكیم ریاضة تخصصیة معید عبدالجواد

 

 

  

  قسم التدریب الریاضي 

 اإلســــــــم الدرجـــــة التخــصص البرید اإللكترونى

ashraf.ali@phy.kfs.edu.eg  كرة (تدریب ریاضى
علىأشرف عبد العزیز احمد  استاذ ( قدم  

sherif.yehia@phy.kfs.edu.eg  كرة (تدریب ریاضى
 شریف على طھ یحیى استاذ مساعد (ید

ashraf.abdelkader@phy.kfs.edu.eg  منازالت وریاضات
 أشرف ابراھیم احمد عبد القادر استاذ مساعد مائیھ

dr_ashraf421@phy.kfs.edu.eg  مسابقات المیدان
شلبى علىاشرف رشاد  استاذ مساعد والمضمار  

yakout.abdallah@phy.kfs.edu.eg  كرة (تدریب ریاضى
 یاقوت زیدان على عبد اهللا استاذ مساعد (طائره

ahmed.zena2@phy.kfs.edu.eg أحمد محمد محمد زینة استاذ مساعد التدریب الریاضى 

mostafa.elsherbini1@phy.kfs.edu.eg  مسابقات المیدان
الحمید محمود مصطفى عبد  مدرس والمضمار

 الشربینى

tamer.gad@phy.kfs.edu.eg  تدریب ریاضى
مصارعھ(  تامر محمد محمد جاد مدرس (

shaymaa.mohamed@phy.kfs.edu.eg شیماء عبد الكریم على محمد مدرس مساعد منازالت 

dina.abadeen@phy.kfs.edu.eg دینا عزت محمد ابراھیم  معید منازالت
 عابدین

  



 

  

  

  الترویح الریاضي 

 اإلســــــــم الدرجـــــة التخــصص البرید اإللكترونى

soubhy.serag@phy.kfs.edu.eg صبحى محمد محمد سراج استاذ مساعد الترویح الریاضى 

mohamed.abdelfatah2@phy.kfs.edu.eg محمد رمضان عبد الفتاح أبو  مدرس الترویح الریاضى
 المعاطى

ahmed_sharif@phy.kfs.edu.eg أحمد مصباح فتوح الشریف معید التمرینات 

rihab_elshapore@phy.kfs.edu.eg ریحاب محمد زكى بدر  معید التمرینات
 الشابورى

  

  علم النفس الریاضي 

 
 البرید اإللكترونى التخــصص الدرجـــــة اإلســــــــم

محمد وجیھ عبدالجواد على 
 mohamed_abdelgawad@phy.kfs.edu.eg بحث علمى استاذ متفرغ سكر

عادل عبدالحلیم ابراھیم حسن 
 adel.hyder@phy.kfs.edu.eg القیاس والتقویم استاذ حیدر

اختبارات  استاذ مساعد محمد عبد السالم ابو ریة
 mohamed.abouraia@phy.kfs.edu.eg ومقاییس

علم النفس  مدرس محمد السید الششتاوى محمد
 mohamed_elsheshtawy2011@phy.kfs.edu.eg الریاضى

 

 

  

  علم الحركة الریاضیة 
 

 البرید اإللكترونى التخــصص الدرجـــــة اإلســــــــم

طارق عزالدین احمد 
 tarek.mohamed@phy.kfs.edu.eg ألعاب القوى استاذ متفرغ محمد

عبد الغفار وحید صبحى 
علوم الحركة  مدرس خضر

 wa7idkhedr@phy.kfs.edu.eg الریاضیة

نجالء محمد السعودى 
 حسن الشناوى

مدرس 
 مساعد

مسابقات المیدان 
 naglaa.alshenawy@phy.kfs.edu.eg والمضمار



 

أحمد محمد رضا 
مسابقات المیدان  معید عبدالصمد دراج

 ahmed.darag@phy.kfs.edu.eg والمضمار
 

 

  

  

  

  
    دمیاطجامعة 

  كلیة التربیة الریاضیة 
  
  

  جمھوریة مصر العربیة 
   



 

  جامعة دمیاط

  كلیة التربیة الریاضیة
  

  نبذة عن الكلیة 

تعد كلیة التربیة الریاضیة بدمیاط مؤسسة خدمیة وھي جزء من الجھاز الجامعي العامل     
  . في حق العلوم االنسانیة واالجتماعیة

وتسعى الكلیة لتقدیم المشورة العلمیة والتعاون مع الھیئات والمؤسسات الحكومیة واألھلیة     
وإعداد الكوادر البشریة استجابة لمتطلبات خطط التنمیة الشاملة وتلبیة حاجة سوق العمل من 
الكوادر في مجاالت التدریب والتدریس واإلدارة الریاضیة وذلك إلعداد نخبة من قادة 

قبل، یمتكلون مھارات علمیة وحیاتیة وشخصیة قادرة على خدمة وطننا العزیز، وعلى المست
  . مجابھة تحدیات العصر، والعمل على التقدم والتطور بما یرفع من مكانتھ بین الدول

كما شاركت كلیة التربیة الریاضیة بدمیاط بجامعة المنصورة في الحیاة العامة، وذلك بما     
حاضرات وندوات واستشارات إلى كثیر من الجھات الرسمیة وغیر قدمتھ وتقدمھ من م

الرسمیة على مختلف المستویات، نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر ندوات عن التغذیة 
  . والسمنة الزاحفة، القوام السلیم، وتقدیم الدعم الفني المقدم إلى خریجي الكلیة

  

  نبذة تاریخیة عن الكلیة 

بدمیاط، بإنشاء فرع لجامعة المنصورة  ٢٠٠٦لسنة  ٢٦صدر القرار الجمھوري رقم     
وتضمن القرار كلیة التربیة الریاضیة وبناًء على ذلك تحولت فصول كلیة التربیة الریاضیة 

  . بدمیاط إلى كلیة مستقلة 

   



 

  اسماء اعضاء ھیئة التدریس ودرجاتھم العلمیة 

  الدرجة العلمیة   اسم عضو ھیئة التدریس 
  استاذ مساعد   امجد عبد اللطیف ابراھیم ابراھیم  - 
  استاذ مساعد   محمد علي حسین ابو شوارب  - 
  مدرس   محمود ابراھیم الدسوقي محمود المتبولي  - 
 مدرس  محمد منیر محمد محمود عبد الرزاق  - 

 مدرس  احمد شعراوي محمد احمد  - 

 مدرس  حازم رضا عبده الزكي  - 

 مدرس  ماجد محمود محمد ابراھیم  - 

 مدرس  محمود ربیع أمین البشیھي  - 

 مدرس  عمرو عبد اهللا عبد القادر حسن  - 

 مدرس  زكریا حسن حسن شحاتة  - 

 مدرس  أشرف محمد عبد اهللا عبد القادر  - 

 مدرس  محمد أحمد فتحي جزر  - 

 مدرس  أحمد صالح محمد حجاج  - 

 مدرس  ابراھیم ابراھیم عبده غنیم  - 

 مدرس  نبیل محمد محمد خطاب  - 

  

   



 

  
  
  

    جنوب الواديجامعة 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

    جمھوریة مصر العربیة 



 

  جامعة جنوب الوادي

  كلیة التربیة الریاضیة
  

  تاریخ الجامعة

سابقا، في أكتوبر بدأت الدراسة في جامعة جنوب الوادي ، فرع من جامعة أسیوط      
بالقرار  ١٩٩٥ینایر  ٢وتم فصل جامعة جنوب الوادي من جامعة أسیوط في .  ١٩٧٠

كیلو  ٦٠٠ على بعد  ویقع الحرم الرئیسي في مدینھ قنا التي تقع. ١٤٢الجمھوري رقم 
متر جنوب القاھرة ،وجامعة جنوب الوادي متمیزة ألنھا تخدم نطاق أكبر نطاق 

  )كیلو عرضا حتى ساحل البحر األحمر٢٠٠لو طوال وكی ٣٤٠(جغرافي في مصر 

  

 نبذه مختصره

تعد جامعة جنوب الوادي مؤسسھ بحثیھ موجھھ لخدمھ الطالب ومتعارف علیھا      
وتحرص جامعة جنوب الوادي على تعلیم عالي الجودة     طالب٤٦٩٥٨  إقلیمیا ، وبھا

الجامعة طالب من جمیع وتبنى أنشطھ بحثیھ متمیزة وتجذب   وزیادة أقسام تعلیمھا
عضو ھیئة تدریس قد تم تدریبھم في   ١٤٤٥ بمصر والدول األخرى ، و  المحافظات

  .أفضل المؤسسات عالمیا وجلبوا للجامعة األفاق العالمیة التي تثرى البیئة التعلیمیة 

  

  اقسام الكلیة 
  قسم المناھج وطرق التدریس  -  

  قسم علوم الصحة الریاضیة  -  

  

  

  



 

  اعضاء الھیئة التدریسیة 
  

  

  قسم المناھج وطرق التدریس 

 
 م االسم الصفة
.أ أستاذ ماھر أحمد على موسى/ د  1 

د.أ ""  2 عماد ابو القاسم محمد/
 3 ھاني الدسوقي إبراھیم الدسوقي أستاذ مساعد

مرمصطفي النوبى محمد ع "        "  4 
منتصر سعدى احمد عبد اهللا مدرس مساعد  5 

 6   محمد خضرى عرابى معید
 7 ھشام اسامھ عبد الراضى ""

  

  قسم علوم الصحة الریاضیة 

  
 م االسم الوظیفة
 1 أسامھ إبراھیم السعید عمارة مدرس
 2 احمد عبد السالم عطیتو ابو الحسن مدرس

  

 

   



 

  
  
  

    المنصورةجامعة 
  كلیة التربیة الریاضیة 

  
  

    جمھوریة مصر العربیة 



 

  

  جامعة المنصورة

  كلیة التربیة الریاضیة
  

  

وبدأت  ١٩٩٤لسـنة )  ٢٨٧( التربیة الریاضیة بمقتضى القرار الجمھوري رقم أنشئت كلیة      
/ د.م وتولى قیادة الكلیة فى نشأتھا األولى السید أ ١٩٩٦/  ١٩٩٥الدراسة بھا فى العام الجامعي 

مسعد على محمود / د .كعمید ثم تولى المسؤولیة السید ا    محمد السید خلیل أستاذ التدریب الریاضى
ثم ، والذي فى عھده أنشئ مبنى الكلیة الجدید داخل القریة األولیمبیة   التدریب الریاضيأستاذ 

استمرت مسیرة النجاح واستكمال المبنى الجدید من منشآت و معامل والدخول فى مشروع الجودة 
وتم الحصول على االعتماد االكادیمى فى ، محمد كمال السمنودى / د.واالعتماد فى عھد السید أ

محمد شوقي كشك األستاذ بقسم التدریب /د .وقدتم تعیین السید أ،على السعید ریحان / د .السید أعھد 
  .الریاضى كأول عمید للكلیة باالنتخاب 

وتعد كلیة التربیة الریاضیة بجامعة المنصورة إحدى أھم كلیات التربیة الریاضیة على مستوى       
للتمیز واحتالل مكان الصدارة بین الكلیات األكادیمیة الجمھوریة حیث تسعى إلى أن تكون مثال 

المناظرة وذلك من خالل تقدیم برامج وخدمات مھنیة وفنیة متخصصة في مختلف قطاعات العمل 
  .الریاضي تتضمن امتالك أفضل المعاییر للمھارات الحرفیة واألخالقیة

  

  تمنح الكلیة درجة البكالوریوس في التخصصات التالیة 

  التربیة الریاضیة  تدریس - 

  االدارة الریاضیة  - 

  التدریب الریاضي  - 

  

  اقسام الكلیة 
  قسم التدریب الریاضي  - 



 

  قسم المناھج وطرق تدریس التربیة الریاضیة  - 

  قسم االدارة الریاضیة   - 

  قسم الترویح الریاضي  - 

  قسم علوم الحركة الریاضیة  - 

  قسم علوم الصحة الریاضیة  - 

  قسم علم النفس الریاضي  - 

  

  اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 

 درجة أستاذ

 محروس محمد قنديل/ د.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 أبو النجا أحمد عز الدين/ د.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 محمد محمد الشحات/ د.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 محمد مرسال حمد أرباب/د.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 محى الدين السعید عابد/ د.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 منیر مصطفى عابدين/د.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 محمد إبراھیم أحمد سالم/ د.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 مسعد على محمود/د.أ التدريب الرياضي

 محمد السید خلیل/ د.أ التدريب الرياضي

 محمد شوقي كشك/ د.أ التدريب الرياضي

 على السعید ريحان/ د.أ التدريب الرياضي

 أمر اهللا أحمد محمد/د.أ التدريب الرياضي

 فادية احمد عبدالعزيز/د.أ التدريب الرياضي

 محب حافظسامى /د.أ التدريب الرياضي

 عبد العاطي عبد الفتاح السید/ د.أ التدريب الرياضي

 أسامة عبد الرحمن علي حسین/ د.أ التدريب الرياضي

 مطاوع جمال إسماعیل محمد/ د.أ التدريب الرياضي

 محمد كمال السمنودى/ د.أ الترويح الرياضى

 أشرف الدسوقي شعالن/ د.أ علوم الصحة الرياضیة

 أحمد سلیمان إبراھیم/ د.أ الرياضیةعلوم الصحة 

 مدحت قاسم عبد الرازق/ د.أ علوم الصحة الرياضیة

 عمرو حسن أحمد بدران/د.أ علم النفس الرياضي



 

 درجة أستاذ مســـاعد

 حمدى محمد عبد الفتاح/ د.م.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 جمال عبد السمیع محمد/د.م.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 عماد محمد سید عبد المجید/د.م.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 بأحمد السید الموافي خطا/د.م.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 محمد فتحي يوسف البحراوى/د.م.أ المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 ھشام حجازي عبد الحمید/د.م.أ  الرياضیة المناھج وطرق تدريس التربیة

 أحمد عبد الفتاح عبد الباقي/د.م.أ  المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 أحمد عبد الفتاح حسین حسن/ د.م.أ  المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 حسن على زيد/ د.م.أ التدريب الرياضي

 عبد الباسطعبد الباسط محمد / د.م.أ التدريب الرياضي

 خالد محمد زيادة الدسوقي/ د.م.أ التدريب الرياضي

 ثروت محمد الجندي/ د.م.أ التدريب الرياضي

 خالد وحید ابراھیم احمد/ د.م.أ التدريب الرياضي

 حسام الدين فاروق حسین/ د.م.أ التدريب الرياضي

 مسعد حسن محمد احمد/ د.م.أ التدريب الرياضي

 نبیل عبد المطلب محمد عمر/د.م.أ اإلدارة الرياضیة

 سعد احمد سعد شلبي/د.م.أ اإلدارة الرياضیة

 أحمد محمد الشافعي/ د.م.أ علم النفس الرياضي

 أحمد عبد العظیم عبد اهللا حسن/ د.م.أ علوم الحركة الرياضیة

 محمد يحیى زكريا غیدة/ د.م.أ  علوم الحركة الرياضیة

 أحمد أحمد أحمد محمود الجندي/ د.م.أ علوم الحركة الرياضیة

 حمادة عبد العزيز إبراھیم/ د.م.أ علوم الحركة الرياضیة

 ھانى عبد العلیم حسن/د.م.أ  علوم الصحة الرياضیة

 حمدى محمد جودة القلیوبي/ د.م.أ علوم الصحة الرياضیة

 درجة مدرس

 ياسر عبد الفتاح محمد/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 أشرف عثمان عبد المطلب/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 أحمد محمد الطنطاوي/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 خالد فريد عزت زيادة/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 ھاني محمد فتحي على/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 السید محمد أبو النور/د التربیة الرياضیةالمناھج وطرق تدريس 

 دينا متولي أحمد المتولى/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 نور طه إبراھیم حسین/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 منال طلعت محمد أيوب/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة



 

 شمس الدين محمد محمود/د الرياضیةالمناھج وطرق تدريس التربیة 

 أيمن كمال كامل الجندي/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 محمد حسن محمد حسن/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 حسانین عبد الھادى حسانین/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 أحمد عبد الحمید العمیرى/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 أبو زيد احمد طلعت محمد احمد/د المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 جھاد نبیه محمود عبد المحسن/ د التدريب الرياضي

 محمد عبد الرؤف محمود/د التدريب الرياضي

 مصطفى محمد أحمد نصر/ د التدريب الرياضي

 ابو العزمماجدة محمد عادل / د التدريب الرياضي

 محمد الدياسطى عوض/ د التدريب الرياضي

 محمد فاروق يوسف صالح/ د التدريب الرياضي

 أشرف محمد جمعة نعیم/ د التدريب الرياضي

 سامح محمد مجدى محمد/ د التدريب الرياضي

 السید المحمدي قنديل/ د التدريب الرياضي

 عمرو عبد الفتاح حسین/ د التدريب الرياضي

 أحمد محمد أحمد المغربي/ د التدريب الرياضي

 شادي محمد الشحات حامد/ د التدريب الرياضي

 محمد حسنى مصطفى/ د التدريب الرياضي

 سعید جمیل عبد الفتاح/ د التدريب الرياضي

 ريم محمد الدسوقى محمد/ د التدريب الرياضي

 شريف محروس محمد قنديل/ د التدريب الرياضي

 ھاني أحمد عبد الدايم/د الرياضيالتدريب 

 عمرو علي فتحي شادي/د التدريب الرياضي

 وائل عوض رمضان/د  التدريب الرياضي

 إسالم مسعد على محمود/د  التدريب الرياضي

 محمد عبد الستار محمود/ د التدريب الرياضي

 كريم محمد محمود الحكیم/ د اإلدارة الرياضیة

 الذھبي السعید والىمحمد / د الترويح الرياضي

 حمدينو عمر السید حامد/ د  الترويح الرياضي

 محمد السید محمد خمیس/ د الترويح الرياضي

 حازم محمد يوسف منصور/د الترويح الرياضى

 محمد السید السید مطر/د الترويح الرياضى

 حسام عبد العزيز محمد جودة/د الترويح الرياضى

 البیومى على البیومىاحمد /د  علم النفس الرياضي



 

 نشأت محمد احمد منصور/د علم النفس الرياضي

 عمرو محمد رشدي/د علم النفس الرياضي

    

 إيھاب حامد البراوى/ د  علوم الحركة الرياضیة

 صبحي نور الدين نور الدين/ د علوم الحركة الرياضیة

 حسام حسین عبد الحكیم/ د علوم الحركة الرياضیة

 محمد محمود أمین زيادة/ د الرياضیةعلوم الصحة 

 إيھاب أحمد المتولي منصور/ د علوم الصحة الرياضیة

 درجة مـــــــــدرس مساعــــــد

 احمد عبد النبى محمد/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 تامر محمود السید/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 فاطمة محمود عبد السمیع غريب/م.م التربیة الرياضیةالمناھج وطرق تدريس 

 محمود محمد احمدعلى/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 محمد فتحى على موافى/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 احمد عادل احمد مصطفى/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 ياسمین عبد الحمید احمد عبدالحمید/م.م التربیة الرياضیةالمناھج وطرق تدريس 

 وجدان محمد ابراھیم وھیب/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 مصطفى محمد رمضان احمد/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 احمد محمد عبد المنعم/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 والء عبد الفتاح أحمد/م.م وطرق تدريس التربیة الرياضیةالمناھج 

 مى عادل عبد الفتاح حسن/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 عبد العلیم السید أحمد عبد الغفار/ م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 علىأيمن عبداهللا عبدالحمید /م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 رانیا عبد الھادى عبد الھادى حسانین/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 نسمة محمد فراج عبد العظیم/ م.م  المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 محمد حمدى شكرى ياسین/م.م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 محمد عبد العزيز جادو/ م.م التدريب الرياضي

 فكرى فايق صالح/ م.م التدريب الرياضي

 عبد الخالق محمد عبد الخالق/م.م التدريب الرياضي

 احمد عبد المولى السید/ م.م التدريب الرياضي

 محمود احمد عبد الدايم/ م.م التدريب الرياضي

 شريف ماھر محمد الدسوقى/ م.م التدريب الرياضي

 ھاللمروه فتحى مصطفى / م.م التدريب الرياضي

 ريھام نبوى محمد االشرم/ م.م التدريب الرياضي

 احمد علي السعید ريحان/ م.م التدريب الرياضي



 

 عطیات محمد محمد السید/ م.م التدريب الرياضي

 الكنانى   ھانى ممدوح/م.م التدريب الرياضي

 محمود ابو العباس عبد الحمید/م.م التدريب الرياضي

 أبو المعاطى فرج منصورنورة /   م.م التدريب الرياضي

 حسام الدين السید المرسى/م.م اإلدارة الرياضیة

 فوزي السباعي فوزي العوضي/م.م اإلدارة الرياضیة

 أحمد السید على الحسیني ضبوش/م.م اإلدارة الرياضیة

 أحمد محمد عبد الجواد محمد/م.م اإلدارة الرياضیة

 مجاھد  عبد الرحمن محمد ربیع/م.م اإلدارة الرياضیة

 أحمد حسنى السید خلیل/م.م اإلدارة الرياضیة

 محمد فتحي عبد الغنى إبراھیم/م.م اإلدارة الرياضیة

 إبراھیم محمد إبراھیم سالم/ م.م اإلدارة الرياضیة

 عمرو محمد حامد زاھر/ م.م اإلدارة الرياضیة

 محمد فايق صالح سلیمان/م.م الترويح الرياضى

 محمد مصطفى محمد غالب/ م.م علم النفس الرياضي

 مصطفى محمد أمین األشقر/ م.م علم النفس الرياضي

 وھیب ياسین رمضان السید/ م.م علم النفس الرياضي

 محمد الشحات إبراھیم على/ م.م علم النفس الرياضي

 عبد السالم  محمد ممدوح/م.م علم النفس الرياضي

 دويدارمنى أحمد موسى /   م.م علم النفس الرياضي

 وديع محمد المرسى/م.م علوم الحركة الرياضیة

 أحمد سمیر يوسف/م.م علوم الحركة الرياضیة

 معتز محمد نجیب السید العريان/ م.م علوم الحركة الرياضیة

 تامر صابر محمد صابر/م.م علوم الحركة الرياضیة

 ھمت عزت كمال عبد اللطیف/م.م علوم الحركة الرياضیة

 شیماء سامي السطوحى/م.م الرياضیةعلوم الحركة 

 أحمد أبو العباس عبد الحمید/ م.م علوم الصحة الرياضیة

 أيمن محمد شحاتة محمد/م.م علوم الصحة الرياضیة

 أحمد سامى محمد الباز/م.م علوم الصحة الرياضیة

 سلوى رزق محمد أبو العنین/م.م علوم الصحة الرياضیة

 درجة معیــــد

 كريم محمد على احمد السباخى/م تدريس التربیة الرياضیةالمناھج وطرق 

 إبراھیم محمد أحمد الیمانى/م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 نسمة محمد فراج عبد العظیم/ م  المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة



 

 عزة حسنى سعد/ م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 سمر على على محمد/ م التربیة الرياضیة المناھج وطرق تدريس

 ياسمین محمد احمد سالمة/ م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 إسراء جمال ابراھیم احمد/ م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 رامي محمد محمد مبارك/ م المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 سارة محمد مرسال حمد أرباب/ م  الرياضیةالمناھج وطرق تدريس التربیة 

 نھى السید نادر سلیمان/ م   المناھج وطرق تدريس التربیة الرياضیة

 منى عادل عبد الفتاح/ م التدريب الرياضي

 محمد محمد شوقى كشك/ م التدريب الرياضي

 والء جادو عبد العزيز/ م التدريب الرياضي

 عبد السالم السیدسارة السید / م  التدريب الرياضي

 مريم السید ابراھیم حسنین/م  التدريب الرياضي

 الحسین عبد المولى السید/ م اإلدارة الرياضیة

 السید نبیل السید متولى/ م علم النفس الرياضي

 حاتم محمد مجدى محمد/ م  علم النفس الرياضي

 ھدير عثمان عبد الحلیم/ م  علم النفس الرياضي

 مسعد على محمود   نھى/ م الرياضیةعلوم الحركة 

 ھاجر محمد عبد الخالق سالمة/ م علوم الصحة الرياضیة

 خالد على فتحى شادى/ م علوم الصحة الرياضیة

  

  

  

  

 

   



 

  
  

  جامعة سوق اھراس 
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  

  الــجـــزائــــر
   



 

  جامعة سوق اھراس

  والریاضیةمعھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة 

 
  

  قمیني عبد اللحفیظ/ د:مدیر المعھد 
  : اقسام المعھد

  قسم الجذع المشترك  - 
  قسم االختصاص الریاضي  - 
  

  البرامج االكادیمیة 
  ماجستیر التدریب الریاضي  - 
   ماجستیر النشاط التربوي الحركي - 

 
 

   



 

  

  

  

  جامعة حسیبة بن بو علي الشلف
  الریاضیة  البدنیة التربیة معھد

  
  

 الــجـــزائــــر

 

 

  



 

 

  جامعة حسیبة بن بو علي الشلف

  معھد التربیة البدنیة والریاضیة

  

  نبذة عن المعھد 

المؤرخ  ١١٢/٠٦أنشئ معھد التربیة البدنیة الریاضیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 
 ٢٥٧/٠٤  المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ٢٠٠٦مارس ١١في 

 ٢٠٠٤افریل ٢٨المؤرخ في 

 : مكان مزاولة الدراسة

المحاذي للطریق    )المعھد التكنولوجي سابقا (یتم بمقر المعھد المتواجد بحي السالم
 .المؤدي إلى والیة تیسمسیلت ١٩الوطني رقم 

 . كما یستغل المعھد المركبات الریاضیة المجاورة لھ-
  

  

  اقسام المعھد 

  التربیة البدنیة والریاضیة  - 

  الریاضي التدریب  - 

  ادارة االعمال في الریاضة - 
  

  

  

  

  



 

  

  البرامج االكادیمیة 
  التخصصات المطروحة في قسم التربیة البدنیة والریاضیة *  

 : تخصصات اللیسانس
 تربیة بدنیة و ریاضیة   

 
 نشاط بدني مكیف  

 
 تربیة حركیة 

  

 : تخصصات الماستر
 تربیة بدنیة و ریاضیة  

 
 ریاضة ، حركیة و مجتمع 
  بدني مكیفشاط 

  

  

  التدریب الریاضي التخصصات المطروحة في قسم * 

 : تخصصات اللیسانس
 التدریب الریاضي 

  

 : تخصصات الماستر
 الریاضي التدریب 
 تحضیر بدني 

  

  ادارة االعمال في الریاضة  التخصصات المطروحة في قسم * 

 : خصصات اللیسانس
 إدارة األعمال في الریاضة 

  

 : تخصصات الماستر
 إدارة األعمال في الریاضة 

  



 

  
  

  جامعة عمار ثلیجي باالغواط
علوم وتقنیات النشاطات  معھد

   البدنیة والریاضیة 
  
  

  الــجـــزائــــر
   



 

  جامعة عمار ثلیجي باألغواط
  معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

  
  
  
  

   :تقديم المعهد
قسم التربية البدنية  ئالبدنية والرياضية، أنشقبل اعتماد معهد علوم وتقنيات النشاطات 

، وأعتمد القسم رسميا بموجب القرار الصادر عن ٢٠٠٧/٢٠٠٨والرياضية خالل السنة الجامعية 
  .٢٠٠٩مايو  ٠٦: المؤرخ في ٨٧وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 

اعتماد معهد علوم تم  ٢٠١٠أوت  ٢٥: المؤرخ في ١٩٨-١٠وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم  -
  .وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة عمار ثليجي باألغواط

تشكل المعهد حسب القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  -
والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠

  :من األقسام التاليةوالرياضية 
  .قسم النشاطات البدنية والتربية الرياضية -
  ).في طور التحضير لتأهيله رسميا(قسم التسيير الرياضي  -

المتضمن تحديد  ٢٠٠٤أوت  ٢٤ينظم المعهد إداريا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
  .ة ومصالحها المشتركةالتنظيم اإلداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامع

  
  :الشهادات الممنوحة في المعهد

 ليسانس ثالث سنوات.   

 ماستر سنتين. 

 دكتوراه ثالث سنوات. 

  
  



 

  
  

  جامعة باتنة
علوم وتقنیات النشاطات  معھد

   البدنیة والریاضیة 
  
  

  الــجـــزائــــر
   



 

  جامعة باتنة

  :نشاة معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة
      

  

  نبذة عم المعھد  

تماشیا مع االصالحات الجامعیة واعادة ھیكلة جامعة الحاج لخضر باتنة  تم 
- ١٠إنشاء معھد علوم ونشاطات البدنیة والریاضیة بموجب المرسوم التنفیذي  رقم

الؤرخ  ١٣٦- ٨٩المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  ١١/٠٤/٢٠١٠المؤرخ في  ١٠٩
التي  ٠٢وفق المادة .ن انشاء جامعة الحاج لخضر باتنة والمتضم ١0/٠٨/١٩٨٩في 

ویعد معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة . تحدد عدد الكلیات والمعاھد بجامعة باتنة 
حیث كان عبارة عن قسم انشأ بناءا على القرار .والریاضیة احد معاھد الجامعة 

سانس في التربیة المتضمن فتح لی ٢٨/٠٩/٢٠٠٤المؤرخ في  ١٢١: الوزاري رقم
  البدنیة والریاضیة بجامعة الحاج لخضر باتنة 

المتضمن إنشاء األقسام  ١٩/٠٥/٢٠١٠المؤرخ في  ١٤٧وبناءا على القرار رقم 
  :المتمثلة في.المكونة لمعھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة لدى جامعة باتنة

  

  

  قسام المعھدا

  )مؤھل(قسم التربیة الحركیة - ١

  )مؤھل(قسم التدریب الریاضي- ٢

  )مؤھل(قسم النشاط الریاضي المكیف- ٣

  
 



 

 :رؤساء االقسام

 عرافة محمد /  األستاذ: رئیس قسم التربیة الحركیة

 حساني مصطفى علي/  األستاذ: رئیس قسم التدریب الریاضي

  في طریق التأھیل: رئیس قسم النشاط الریاضي المكیف

  

  

  یطرحھا المعھدالبرامج األكادیمیة التي 

  :یصھر المعھد على تكوین الطلبة في

  ٢٠٠٤/٢٠٠٥مؤھل من سنة ) نظام كالسیك(لیسانس في التربیة البدنیة والریاضیة  - 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩مؤھل من سنة  )ل م د(لیسانس في التربیة وعلم الحركة  - 

 ٢٠١١/٢٠١٢لیسانس في التدریب الریاضي المؤھل من سنة  - 

  في طریق التأھیل –ریاضي المكیف لیسانس في النشاط ال - 

  ٢٠١١/٢٠١٢مؤھل إبتداءا من السنة الجامعیة  –ماستر في التربیة وعلم الحركة  - 

  

  :الدراسات العلیا

، في ٢٢٠١١/٢٠١٢:لقد تشرف المعھد بتنظیم أول دورة للماجستیر للسنة الجامعیة
 ثمانیة مقاعد : تخصص النشاط الریاضي التربوي بـ

 
  

  



 

  المسیلةجامعة 
العلوم وتقنیات النشاطات  معھد

   البدنیة والریاضیة 
  
  

  الــجـــزائــــر
  

  
 

   



 

  جامعة المسیلة

  معھد العلوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة
  

  : نشأة المعھد

أنشئ معھد العلوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة بموجب المرسوم التنفیذي     
المعدل والمتمم  ٢٠١٠ینایر سنة  ٢٥الموافق  ١٤٣١صفر  ٩في   ٣٨/١٠رقم 

 ١٨الموافق  ١٤٢٢جمادى الثانیة عام  ٣٠المؤرخ في  ٠١/٢٧٤للمرسوم التنفیذي رقم 
المسیلة وال سیما األولى منھ التي تحدد عدد المتضمن انشاء جامعة  ٢٠٠١سبتمبر سنة 

  . الكلیات والمعاھد التي تتكون منھا جامعة المسیلة

  

  اقسام المعھد 

  قسم االدارة والتسییر الریاضي  -   

  قسم النشاط الریاضي المكیف  -   

  قسم التدریب الریاضي  -   

  قسم التربیة البدنیة  -   

  قسم اإلعالم واالتصال الریاضي  -   

  

  التخصصات المفتوحة في المعھد 

  اللیسانس *  

  تربیة حركیة  -   

  تدریب ریاضي  -   



 

  نشاط بدني ریاضي مكیف  -   

  اعالم واتصال ریاضي  -   

  ادارة وتسییر ریاضي  -   

  االدارة والتنظیم في الریاضیة  -   

  التسییر المالي والمحاسبي في الریاضیة  -   

  الماستر *  

  ي تحضیر بدني ذھن -   

  التعلم الحركي  -   

  النشاط البدني الریاضي المكیف والصحة  -   

  ادارة وتنظیم في الریاضة  -   

  اعالم ریاضي سمعي بصري  -   

  الماجستیر *  

  ماجستیر في االداة والتسییر  -   

  ماجستیر في التربیة الحركیة  -   

   



 

  جامعة البویرة
العلوم وتقنیات النشاطات  معھد

   البدنیة والریاضیة 
  
  

 الــجـــزائــــر



 

  

  جامعة البویرة 

  معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

الجزائر/ بالبویرة. ولحاجألي محند آكجامعة   

.عباس جمال.د:  مدیر المعھد  

.شریفي مسعود: رئیس المجلس العلمي  

.بوحاج مزیان.د: العلمينائب المدیر المكلف بالبحث   

.مزاري فاتح.أ: نائب المدیر المكلف بالدراسات وشؤون الطلبة  

  .بن عبد الرحمان سید علي.أ :التدریب الریاضي رئیس قسم

  .ساسي عبد العزیز.أ: رئیس قسم النشاط البدني الریاضي التربوي

  .خیري جمال.أ: رئیس قسم االدارة والتسییر الریاضي

  .میھوبي رضوان: التطبیقیةمنسق االعمال 

    



 

  
  
  
  

    جامعة النجاح الوطنیة  
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  

  فــلـــســـطـــیـــــــن 
   



 

  جامعة النجاح الوطنیة

  كلیة التربیة الریاضیة
  

  نشأة الكلیة 
، وكان یمنح درجة الدبلوم في ١٩٧٣أنشى قسم التربیة الریاضیة في جامعة النجاح الوطنیة عام 

تم قبول أول مجموعة في برنامج البكالوریوس في التربیة  ١٩٩٦التربیة الریاضیة، وفي عام 
تم قبول أول دفعة من طلبة تخصص كلیة  ٢٠٠٦الریاضیة ضمن كلیة العلوم التربویة، وفي عام 

أصبحت الكلیة مستقلة عن كلیة العلوم التربویة، وفیما یتعلق  ٢٠٠٨التربیة الریاضیة، وفي عام 
رافق الكلیة، فقد مرت بمراحل صعبة حتى وصلت إلى ما ھي علیھ حالیا، حیث بدأت الفكرة بم

، وبدأ التنفیذ بعد الجھود الكبیرة التي بذلھا األستاذ الدكتور رامي حمداهللا ١٩٩٨بإنشاء الكلیة عام 
فصل ، وبدأت الدراسة في الكلیة في الحرم الجامعي الجدید في ال ٢٠٠٦رئیس الجامعة في عام 

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الثاني من العام الدراسي  الدراسي

متر مربع، وتشتمل على مسبح نصف أولمبي مغلق، مزود  ٧٦٠٠تبلغ المساحة اإلجمالیة للكلیة 
بأحدث التجھیزات، وقاعة متعددة األغراض لأللعاب الریاضیة، وقاعة اسكواتش، وقاعة جمناستك، 

نازالت، فضًال عن ملعب مكشوف للتنس األرضي وقاعة لیاقة بدنیة متعددة األغراض، وقاعة م
وقاعات للتدریس، ومختبر للقیاس والعالج الطبیعي ، ومختبر . والكرة الطائرة وكرة السلة

  للحاسوب

 :العمداء السابقون
  .اول عمید للكلیة          عبدالناصر عبدالرحیم القدومي. د.أ- ١
  .العمید الثاني للكلیة                     عماد صالح عبد الحق. د.أ- ٢
  العمید الحالي للكلیة                         ولید عبدالفتاح خنفر. د - ٣
    

  :البرامج الدراسیة
  .بكالوریوس التربیة الریاضیة  - ١
  ماجستیر التربیة الریاضیة  - ٢
  

  



 

  اعضاء الھیئة التدریسیة 

 استاذ

االسم البريد اإللكتروني

prof_imad@najah.edu 

عماد صالح عبد الكريم 

عبد الحق

qadumi@najah.edu 

عبد الناصر عبد الرحیم 

محمد قدومي

مشارك. أ  

البريد 

االسم اإللكتروني

kwaleed@najah.edu

ولید عبد الفتاح عبد 

الغني خنفر

 

صبحي نمر محمود 

عیسى

مساعد.أ  

االسم البريد اإللكتروني

 

جمال شاكر سالم 

محمود

 

محمود حسني حسن 

االطرش

 

معین حافظ عبد اهللا 

حسن عمر

baderrefat@najah.edu بدر رفعت امین الصالح

ragheda@najah.edu

راغده فتحي قاسم 

مفلح

 

قیس محمود محمد 

نعیرات

 محاضر

البريد 

االسم اإللكتروني



 

البريد 

االسم اإللكتروني

malik@najah.edu

محمد "مالك شاكر

اسماعیل" حسن

 مدرس

البريد 

االسم اإللكتروني

 

محمد عبد الرحیم 

محمد القدومي

 

ايمان عبد الرحمن 

نافع ابو جغب

 

سلیمان حافظ 

سلیمان العمد
 

 

  

    



 

  
  
  

  جامعة األقصى 
  التربیة الریاضیة  كلیة

  
  

  فــلـــســـطـــیـــــــن 
   



 

 جامعة األقصى

 كلية التربية الرياضية

  

بكلية العلوم النوعيـة وكـان يمـنح درجـة      ١٩٩٦لتربية الرياضية عام لقسم ك ت الكليةأنشأ
البكالوريوس في التربية الرياضية ثم تم إلحاقه بكلية التربية حيث يقوم القسم بتقديم البرامج التربويـة  
المالئمة لحاجات المجتمع من أجل خدمة الجامعة والمجتمع والبحث العلمي واإلسهام في بلورة السياسة 

  . ر الثقافة الرياضية في المجتمع الفلسطينيالتعليمية في دولة فلسطين ونش

 ٦٠٧طالـب ،   ١٤٤٢(طالـب وطالبـة    ٢٠٤٩وخالل الستة عشرة سنة الماضية تم التحاق 
طالب  ١٠٠٨بالقسم، وتخرج منهم بدرجة البكالوريوس في التربية الرياضية خالل نفس الفترة ) طالبة 

من الخريجين في تطوير ملموس للرياضـة   ، حيث ساهم هذا العدد)طالبة ١٧٢طالب ،  ٨٣٦(وطالبة، 
المدرسية بعد التحاقهم بالعمل في مدارس الوكالة والحكومة واألندية واالتحادات والمؤسسـات األمنيـة   

  . ومؤسسات المجتمع المدني التي تخدم المجال الرياضي في الوطن

تمـع مـن خـالل    كما قام القسم خالل الفترة السابقة وال زال بأدوار مختلفة فـي خدمـة المج  
إسهاماته المتنوعة في إعداد دورات تدريبية وتحكمية وإدارية في مختلف الرياضـات، وكـذلك إمـداد    
اإلعالم الرياضي المرئي والمسموع والمقروء بكوادر تحليلية فنية في مختلف األنشطة الرياضية وأيضاً 

لرياضـية مثـل وزارة الشـباب    المساهمة في تطوير الكوادر الرياضية العاملة في مختلف المؤسسات ا
  .والرياضة واللجنة األولمبية واالتحادات الرياضية واألندية وكوادر التدريب في مختلف األجهزة

  

  

  



 

  :العمداء السابقون 

  سابقاً        زياد سليمان مقداد         .د

  سابقاً               وائل سالمة المصري.د

  

  :العميد الحالي

  حالياً        اسعد يوسف المجدالوي.د

  

  : األكاديميةاألقسام 

  .قسم الرياضة المدرسية  .١
 . قسم التدريب الرياضي .٢
  . الرياضية اإلدارةقسم .  ٣    

  

  : تمنح درجة البكالوريوس في البرامج التالية

  .برنامج الرياضة المدرسية

  .برنامج التدريب الرياضي

  .برنامج االدارة الرياضية

  

  

  



 

  :أعضاء الھیئة التدریسیة 

  البرید االلكتروني   التخصص الدقیق  الدرجة العلمیة    االسم  م
 Asaadmajd@yahoo.com  االختبارات والمقاييس  أستاذ مشارك أسعد المجدالوي . د   .١

 Ramzy_jaber@hotmail.com علم النفس الرياضي  أستاذ مشارك رمزي جابر . د   .٢

 Drahmedhamdan3@hotmail.com  المناهج وطرق التدريس  أستاذ مشارك أحمد حمدان . د   .٣

 Drwmassri@hotmail.com المناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد وائل المصري  . د   .٤

  dr.meqdad@hotmail.com المناهج وطرق التدريس  أستاذ مساعد زياد مقداد . د   .٥
 Dr-shinbary@hotmail.com المناهج وطرق التدريس أستاذ مساعد أزير الشنباري. د   .٦

 Omar.Qshta@yahoo.com اإلدارة الرياضية  أستاذ مساعد عمر قشطه. د   .٧

 Mswzsm-17@hotmail.com كرة الطائرة - التدريب الرياضي  أستاذ مساعد محمد العجوري. د   .٨

 Dr_h.alaqra@hotmail.com ألعاب القوي - التدريب الرياضي أستاذ مساعد هشام األقرع . د   .٩

 Nader800sm@hotmail.com ألعاب القوي - التدريب الرياضي  أستاذ مساعد نادر حالوة. د   .١٠

 Rami-usef@hotmail.com السباحة العالجية - العلوم الصحية  أستاذ مساعد رامي الدقس . د   .١١

 Ahmedharb1@hotmail.com  المنازالت - التدريب الرياضي أستاذ مساعد أحمد أبو زايدة. د   .١٢

  m-samrah@hotmail.com كرة اليد - التدريب الرياضي  قيد الدكتوراه محمد أبو سمرة . أ   .١٣

 Am.elassar@hotmail.com ألعاب القوي - التدريب الرياضي قيد الدكتوراه أيمن العصار . أ   .١٤

  tareq-76@hotmail.com المنازالت - التدریب الریاضي  قيد الدكتوراه  طارق أبو الجديان. أ   .١٥

  satm@hotmail.com فسیولوجیا الریاضة -الصحیةالعلوم   قيد الدكتوراه سعيد تمراز . أ   .١٦

 Natoor_mahmood@hotmail.com الترويح الرياضي  قيد الدكتوراه محمود الناطور  . أ   .١٧

  enzhar2010@hotmail.com التمرینات والعروض الریاضیة  قيد الدكتوراه   انزهار الشوبكي. أ   .١٨

 hendbashir@hotmail.com فسیولوجیا الریاضة -العلوم الصحیة  قيد الدكتوراه هند بشير  . أ   .١٩

  fmansour2009@hotmail.com سباحة - التدریب الریاضي  قيد الدكتوراه فاطمة منصور . أ   .٢٠

  e.hh@hotmail.com المناهج وطرق التدريس  ماجستير  عماد حماد. أ   .٢١

 Sport2000man@hotmail.com جمباز - التدريب الرياضي  ماجستير  سامي محمود. أ   .٢٢

 Elquran-2008@hotmail.com جمباز - التدريب الرياضي  ماجستير   رانيا الفليت . أ   .٢٣

 Dr.adel82@hotmail.com الترويح الرياضي  ماجستير  عادل أبو خوصة. أ   .٢٤

  eyali@yahoo.com العالج الطبیعي  ماجستير   إياد أبو سلمية . أ   .٢٥
  

  

  

  



 

    



 

  

  
  الخضوري / جامعة فلسطین التقنیة

  التربیة الریاضیة  قسم
  
  

  فــلـــســـطـــیـــــــن 
   



 

  الخضوري/ جامعة فلسطین التقنیة

  قسم التربیة الریاضیة
  
 

  القسمنبذه عن 

 -كأحد األقسام األكاديمية في معهد الحسين الزراعي) ١٩٧٤(تأسس قسم التربية الرياضية عام    
خضوري سابقاً، حيث كان يمنح درجة الدبلوم في التربية الرياضية ويهدف إلى تخـريج معلمـين   
ومعلمات مؤهلين للتدريس في المرحلة األساسية وللعمل في نوادي الشباب والرياضة، وقد تخرج 

  ).١٩٧٦(الفوج األول منه عام 

واستكماالً لرسالة الجامعة، ولتحقيق أهداف التعليم العالي، ومواكباً للتطور في المنحى المهنـي     
التخصصي للتربية الرياضية، ولمقابلة احتياجات السوق المحلي بـالمهنيين، ولتقـديم الخـدمات    

بيـة  الرياضية على اختالف أنواعها إلى أفراد المجتمع، تم اسـتحداث برنـامج بكـالوريوس التر   
إلى جانب برنامج الدبلوم وبرنامج التأهيل التربوي، يعد القسم بحسب ) ١٩٩٩(الرياضية في العام 

ويهدف إلـى تخـريج كـوادر    . الهيكلية اإلدارية الجديدة للجامعة احد أقسام كلية العلوم واآلداب
يـة  رياضية مؤهلة للعمل في المؤسسات الرياضية الرسمية واألهلية وخاصـة فـي سـلك الترب   

ساعة معتمدة، يشترط للقبول فيه حصول الطالب على معـدل  ) ١٣٤(والتعليم، يدرس فيه الطالب 
  .فما فوق في شهادة الثانوية العامة، واجتياز فحص القدرات البدنية المهارية%) ٦٥(

يقوم بعملية التدريس في برنامج البكالوريوس والتجسير عدد من أعضاء الهيئة التدريسية البالغ    
، إضـافة إلـى   )الدكتوراه، والماجستير(أعضاء من مختلف الدرجات والرتب العلمية ) ١٠(عدهم 

  .محاضري العمل اإلضافي والمشرفين الرياضيين واإلداريين

أقسام ومعاهد التربية الرياضية العربية، ويعمل علـى مواكبـة   القسم عضو في جمعية كليات و   
المستجدات العلمية حول التربية البدنية والرياضة من خالل مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية فـي  



 

المؤتمرات العلمية العربية والدولية ونشر العديد من األبحاث العلمية في مجالت محكمة، إضـافة  
رات وورش العمل ونشر العديد من المقاالت العلميـة فـي الصـحف    لمشاركتهم بالندوات والدو

  .والمجالت المحلية

القسم عضو في االتحاد الرياضي للجامعات الفلسطينية وحائز علـى العديـد مـن بطـوالت        
الجامعات، وتصنف فرقه في كل من األلعاب الجماعية والفردية من فرق المقدمة علـى مسـتوى   

  .الجامعات الفلسطينية

يشغل القسم مساحة واسعة من مساحة الجامعة، حيث يضم صالة جمباز، صالة كـرة طاولـة      
وريشة طائرة، وصالة اللياقة البدنية ورفع األثقال، ومالعب خارجية لكرة القدم، كرة السلة، كـرة  

  .الطائرة، كرة اليد، وكرة المضرب

ملعب قدم معشب مع مضـمار ألعـاب   وتمشياً مع التقدم السريع للجامعة يتم العمل على إنشاء    
ومواكبةً للتطور العلمي في . قوى، وحمام سباحة مغلق، وصالة رياضية قانونية متعددة األغراض

مجال التخصص يتم العمل على إعداد الخطط لفتح برامج جديدة في اإلشراف والتدريس، واإلدارة 
دراسـاتهم   لتدريسـية السـتكما  الرياضية، والتدريب الرياضي،  وابتعاث بعض أعضاء الهيئة ال

  .     العليا

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :رؤساء القسم السابقون

 .بهجت أبو طامع. د -

 .محمود عزب. د -

 .مها جراد. د -

 .عالء كمال. د -

 .بسام حمدان. د -

 .ثابت إشتيوي. د -

 .جمال أبو بشارة. د -

  

  

  :البرامج األكاديمية

 .برنامج بكالوريوس التربية الرياضية .١

 .الرياضيةبرنامج دبلوم التربية  .٢

 )دبلوم إلى بكالوريوس(برنامج التجسير  .٣

 )ساعة معتمده ١٤بواقع . (برنامج التأهيل التربوي .٤

  

  

 :أعضاء الهيئة التدريسية

  البريد االلكتروني  التخصص الدقيق  الرتبة العلمية  االسم  الرقم

 ba_tame@yahoo.com  سباحة/ تعلم حركي  أستاذ مشارك  بهجت احمد أبو طامع. د  ١

بسام حمدان عبد  .د  ٢
  .الرازق

  dr_bassam_2000@yahoo.com  كرة قدم/ تدريب رياضي  أستاذ مساعد



 

 Azabil2006@yahoo.com  فسيولوجيا الرياضة  أستاذ مساعد  .محمود سليمان عزب. د  ٣

    علم نفس رياضي  أستاذ مساعد  .ثابت عارف إشتيوي. د  ٤

 Jamal_abubshara@yahoo.com  كرة قدم/ رياضيتدريب   أستاذ مساعد  .جمال سعيد أبو بشارة. د  ٥

  أساليب تدريس تربية  أستاذ مساعد  .نضال عمر القاسم. د  ٦

  رياضية

Nedal_alqassim@hotmail.com 

 mahajarrad@hotmail.com  قياس وتقويم  أستاذ مساعد  .مها راسم جراد. د  ٧

فسيولوجيا تدريب   أستاذ مساعد  .عالء كمال عيسى. د  ٨
  رياضي

Leoheart85@hotmail.com 

 Gayth19@hotmial.com  علم حركة  مدرس  غيث ناصيف. م  ٩

 Alaa2009-m@hotmail.com  تربية رياضية  مدرس  .احمد فاروق نصار. م  ١٠

  hamed_sal2005@yahoo.com  تربية رياضية  مدرس  .حامد بسام سالمه. م  ١١

 Budaier1981@yahoo.com  تربية رياضية  مدرس  .عوض بدير. م  ١٢

    تربية رياضية  مدرس  نهاية مسبوبة. م  ١٣

  

  

  

  

  

  



 

  جامعة الخرطوم  
  كلیة التربیة 

  التربیة الریاضیة  قسم
  
  

  ـــــودانـســـال

  

  
   



 

  جامعة الخرطوم

  كلیة التربیة

  قسم التربیة الریاضیة

  

یمنح . م  ٢٠٠٥ـ  ٢٠٠٤م ، تم قبول أول دفعة في العام  ١٩٩٩تم إنشاء القسم في العام 
  .القسم درجة البكالریوس مرتبة الشرف لخمسة سنوات من الدراسة 

  

  :ـ أول رئیس للقسم 

  نورالدین عمر/ الدكتور

  :ـ الرئیس الحالي 

  عبد المحمود علي/ الدكتور

  

  - :ـ أعضاء ھیئة التدریس 

  : أستاذ مشارك

  نورالدین عمر/ الدكتور

  : أستاذ مساعد

  جیھان عوض/ الدكتورة 

  عائشة سید أحمد/ الدكتورة 

  : محاضر

  أشھب مھدي/ األستاذ 

  الٌشم إبراھیم / األستاذ 



 

  محمد عبد الوھاب الصافي/ األستاذ 

  

  : مساعد تدریس

  فتح الرحمن محمود/ األستاذ 

 فاطمة أبوعبیدة/ األستاذة 

  

    



 

  

  

  

  
  جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا 

  التربیة الریاضیة  كلیة
  
  

     الــــســـــودان



 

  

  جامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا
  

  ) :٦١شارع  –الخرطوم (كلیة التربیة البدنیة والریاضة 
 
   
  

  :تمنح الكلیة درجة البكالوریوس في ثمانیة فصول دراسیة في أحد التخصصات التالیة 
  
  .اإلدارة الریاضیة . ب            .التربیة البدنیة المدرسیة . أ

  .اإلعالم الریاضي . د                .التدریب الریاضي . ج
  .تشترط الكلیة إجتیاز اإلختبارات الطبیة والقدرات البدنیة والحركیة * 

  

  العمداء السابقون 

  محمد عبد اهللا كربیش - 
  ٠١-٠٩- ١٩٧٢إلى  ٠١-٠٦-١٩٧١ من الفترة

 
  عبد الحمید حمد علي - 

  ٠١- ٠٧-١٩٨٠إلى  ٠٢- ٠٩- ١٩٧٣ من الفترة   
 
  عمر عبد القادر حمد على - 

  ٠١-٠٤- ١٩٨٠إلى  ٠١-٠٧-١٩٧٩ من الفترة
 
  مامور كنجى سلوب.د - 

  ٠١-٠١- ١٩٩٥إلى  ٠١-٠١-١٩٩٠ من الفترة
  
 شرف الدین ابراھیم الدرواني . د - 

  ٠١- ٠٦-٢٠٠٣إلى  ٠٢- ٠٥- ١٩٩٥ منالفترة    
  
  حسن محمد أحمد عثمان. د - 

 ٠١-٠٩- ٢٠٠٧إلى  ٠١-٠١-٢٠٠٣ من الفترة
 

  



 

  

  

  

  اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 

 حسن آدم محمد  مبارك. د  
  عثمان أحمد محمد حسن . د 
  محمد أحمد آدم أحمد . د 
   الداروتي ابراھیم  شرف الدین.د 
   ابوسنینة  عبد اهللا  علي. د 
    اسماعیل  علي اسماعیل. د 
  بابكر ابراھیم محمد آمال.د 
  عبد التام مرحوم فضل المولى  مكي.د 
  المكي الضو یوسف  حاكم . د 
  كریش فیرین جابر صالح. د 
  محمد علي محمد عمر.د 
  سلیمان  حمیدي جعفر  سمیة. د 
  خلیفة عبد اهللا حاج ابراھیم الطیب. د 
  سعید محمد أحمد سعید دولت. د 
  أحمد  محمد أحمد سھیر.د 
  عثمان  محمد عابدین عبد الناصر.د 
  میسو الضو  سلیمان  ناھد.د 
   الطیب علي عفاف 
  على الطیب حمزة نیازي.د 
   عبید محمد ھنادي.د 
   دفع اهللا  السید حامد. د 
   علي حمد عبد الحمید 
   كربیش عبد اهللا  محمد 
  علي  مھلي عبد المكرم عبد الحفیظ 
  محمد مضوي محمد مضوي 
  حسن علي  حسن  سارة 
   السید محمد زینب 
  محمد زین مصطفى  كرم اهللا  مصطفى  
  أحمد حسن أحمد  نازك 
  أبراھیم  حمزة أحمد  أماني  
  سلیمان  سلیمان  فیصل سلیمان  



 

  محمد  ھارون أبراھیم أمجد 

  

  

  االقسام في الكلیة 

 التدریب - 
 التربیة البدنیة المدرسیة - 
 االعالم الریاضي - 
 القسم العام - 
 االدارة الریاضیة - 
  

  

  

   



 

  

  

  

  

  

  

  النیـلـیـن   جامعة
  التربیة الریاضیة  قسم

  
  

 الــــســـــودان

 



 



 

لنیلین اجامعة   

 كلیة التربیة 

 قسم التربیة الریاضیة 

 

 

-: القسم نبذة عن  

  

 م في قراره٢٠٠٣للعام ) ٣(رقم في اجتماعھ وافق مجلس أساتذة جامعة النیلین      
) م٢٠٠٣/٢٠٠٤(لتربیة الریاضیة وتم القبول لھ في العام لإنشاء قسم علي ) ٣- ٣( رقم

  دفعات ) ٨(التاریخ خرج قسم التربیة الریاضیة  كومن ذل

                                                                              

 

  - :رؤیة القسم  - 

منسجمًا مع عادات متطور في أدائھ  مبدعًا في عملھضیة إعداد معلم لمادة التربیة الریا
.                                                                              وتقالید المجتمع 

                                

                                                 

  یوس في التربیة الریاضیة یطرح القسم برنامج البكالور   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

:الرؤیة المستقبلیة   

 
 

ماجستیر  –دبلوم عالي ( علیا في التربیة الریاضیة ال تلدراسااستكمال برنامج ا -        

)دكتوراه  –  

.العملیة والنظریة في المجال الریاضي  ةقیام مركز یعنى بالدورات التدریبی  -          

.  التوسع في أعداد الطالب المقبولین           -  

 

 

 

 

 واهللا الموفق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  
  

  جامعة طرابلس
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

 لــیــبــیـــا 

 

    



 

  

  جامعة طرابلس
  كلیة التربیة الریاضیة

  
  

  

  : األقسام االكادیمیة

  قســـــــــــــــــــــم إعادة التأھیل والعالج الطبیعي - ١

  قســـــــــــــــــــــم التدریــــــــــــــــــــــــب - ٢

  قســـــــــــــــــــــم التدریــــــــــــــس - ٣

   



 

 اعضاء ھیئة التدریس في االقسام المختلفة 
 

 قســـــــــــــــــــــم إعادة التأھیل والعالج الطبیعي

آخرترقیة/ت التخصص الدقیق الدرجةاالكادیمیة بلد الحصول علیھ المؤھل العلمي المؤتمرالشعبياالســـــــــــــــــــــــــــم  

ــي  ــاد علــ عيــ
 المصراتــــــــــي

٢/٩/٢٠١٠ إصـــــابات أستاذ مشارك مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه سوق الجمعة  

٥/٩/٢٠١١ تقنیة بیولوجیة أستاذ مشارك مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه طرابلــــــــسعبد الكافي عبدالعزیز أحمد  

١/١٠/٢٠٠٧ قوام وعالجیة أستاذ مساعـــــد العــــــــــراق الدكتــــــوراه العجیــــــالت صالح بشیر أبو خیط  

٢٣/١/٢٠٠٨ إسعافات أولیة أستاذ مساعـــــد تشیكیـــــــــــــا الدكتــــــوراه المشـــــــروع فتحي علي الھادي  

٢٧/٥/٢٠٠٨ فسیولوجي أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه الحریـــــــة جمال عبد اهللا صولة  

١/٩/٢٠٠٧ فسیولوجي أستاذ مساعـــــد بریطانیــــــــــا الدكتــــــوراه إنجیلھعیاد سعد أبوالقاسم عمر  

ـا الدكتــــــوراه سوق الجمعة جمال أحمد زریبة ١/٢/٢٠٠٩ تربیة صحیة أستاذ مساعـــــد فرنســــــــــــ  

٢/٩/٢٠٠٦ العالج الطبیعي محاضـــــــــر سلوفاكیــــــــــــا الدكتــــــوراه عین زارة عبد اهللا مفتاح الحسومي  

٤/٧/٢٠١٠ فسیولوجیا التدریب أستاذ مساعـــد تشیكیــــــــــا الدكتــــــوراه سوق الجمعة الصید إبراھیم قدور  

الشارف سلیمان نعبد الرحم ١٨/٦/٢٠٠٩ إصابات  مساعد محاضر لبیـــبا الماجستیر الشط نوفلیین   

غوط الشعال  محمد على خلیفة الماجستیر     ٢٠١١/ ٤شھر  إصابات  مساعد محاضر لبیـــبا   

الماجستیر    باب بن غشیر أبوبكر سعید المحمودي إصابات       مساعد محاضر لبیـــبا   ٩/٥/٢٠١١  

٢٦/٤/٢٠٠٧ تمرینات عالجیة محاضر لبیـــبا الماجستیر الدریبي خالد الھادى الرفاعي  

١٥/٩/١٩٩٨ وظائف إعضاء محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر جنزور خالد خلیفة دغمان  

٢٧/٥/١٩٩٧ إصابات محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر أبوسلیم محمود محمد أمزیود  

١٣/٣/٢٠٠٥ إصابات محاضر لبیـــبا الماجستیر تاجوراء فتحي على البشیني  

١٠/٥/٢٠٠٦ إصابات أستاد مساعد لبیـــبا الماجستیر طریق الشط نورى سالم الرزیقي  

الدین محمد الجعفرى صالح        



 

٢٣/١١/٢٠٠٤ إصابات محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر عین زارة سعاد سعید العزابي  

١٨/١٠/٢٠٠٧ إصابات محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر جنزور منى رجب الدھماني  

٢٣/١١/٢٠٠٤ إصابات محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر عین زارة نادیة مفتاح الحوات  

     ٩ عدد حملة الدكتوراه

     ١١ عدد حملة الماجستیر

     ٢٠  المجموع

 

 

 

 

رئیس قسم إعادة التأھیل والعالج الطبیعي                                                                        مدیر 
 مكتب شؤون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة

 

خمیس محمد دربي. د                                                                                          

 

 

 

 

 

 قســـــــــــــــــــــم التدریــــــــــــــــــــــــب

ــــــم آخرترقیة/ت التخصص الدقیق الدرجةاالكادیمیة بلد الحصول علیھ المؤھل العلمي المؤتمرالشعبياالســـــــــــــــــــــ   

ــدالجليل   ــى عب عل

  الفيتوري

١٢/٤/٢٠٠٥ میكانیكا حیویة أستاد مشارك ایطـــــــالیا الدكتــــــوراه غریان  

أســـعد مصـــباح 
  الشيباني

ـــاذ  بلغــــــــــــاریا الدكتــــــوراه طرابلــــــــس ١/١٢/٢٠٠٩ تدریـــــــــــب أستــــــــــــ  



 

٨/٩/٢٠٠٩ تدریـــــــــــب أستاذ مشارك تشیكیــــــــــا الدكتــــــوراه عین زاره  خمیس محمد دربي  

١/٩/٢٠١١ تحلیل حركي أستاذ مشارك مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه طریق المطار  عادل سالم الزیتوني  

٢٣/١٠/٢٠٠٧ االدارة الریاضیة أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه طریق المطار  جمال بلقاسم الزروق  

٨/١١/٢٠٠٧ االدارة الریاضیة أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه صالح الدین  طالل فخر الدین أبوخطوة  

١٥/١٢/٢٠٠٧ تغدیـــــــــــة أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه عین زاره  ناجیة حسني شالبي  

٢٧/٥/٢٠٠٨ علم حركـــــــة أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه الكرامـــــــــة  عبدالمنعم یوسف زریبة  

١٧/٩/٢٠٠٨ تدریب كرةقدم أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه الكرامـــــــــة  علي یوسف زریبة  

١/١١/٢٠٠٨ التحلیل الحركي أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه باب بن غشیر  محمدعلي عبد الرحیم  

١/١١/٢٠٠٨ التسویق الریاضي أستاذ مساعـــــد تشیكیــــــــــا الدكتــــــوراه العزیزیــــــة  المعزلدین اهللا محمد شفتر  

١٠/٢/٢٠٠٩ العاب مضرب أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه أبوملیانـــــــة  نوري محمد زراع  

١٦/٧/٢٠٠٩ سباحـــــــــــــة أستاذ مساعـــــد بلغـــــــــــــاریا الدكتــــــوراه المنشیــــــــة  عمران عاشور الحصائري  

١٩/٤/٢٠٠٩ كرة یــــــــــــــد أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه الحي الصناعي  عمار سویسي الشیباني  

١٠/٧/٢٠٠٩ تدریـــــــــــب أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه جنــــــــــزور  إبراھیم علي عطیة  

١/٧/٢٠١١ المیدان والمضمار أستاد مساعد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه جنــــــــــزور  السویح الرقیعي محمد  

٣٠/٨/٢٠١٠ تدریب جمباز استاد مساعد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه سیدي خلیفة  خالد محمد حدود  

٢/٩/٢٠١٠ تعلیم كرة قدم استاد مساعد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه أبوملیانــــــة  محمد جمعة كریمة  

ــــر مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه حي االندلس  عواطف منصور أبوجناح ١/١٢/٢٠٠٤ جمبـــــــــــــاز محاضـــــ  

ــــر مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه تاجـــــوراء  حمیدة علي أحمد شنینة ٨/٩/٢٠٠٩ العاب قوي محاضـــــ  

 سلوفاكیــــــا الدكتــــــوراه حي االندلس  عیاد مفتاح القاضي
 محاضـــــــــر

١/١٢/٢٠٠٤ كرة  قدم  

ــــر سلوفاكیــــــا الدكتــــــوراه العامریة  نصر علي حسین عقل ٩/٣/٢٠٠٣ كرة  قدم محاضـــــ  

نادیة عبداهللا محمود المبسوط
ــــر مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه طریق المطار ١٨/١٠/٢٠٠٩ تمرینــــــات محاضـــــ  

ــر سوق الجمعة  عبدالسالم محمد ساسي ـــــ ٢١/٦/٢٠١٠ تدریب سلــــــــة أستاذ مشارك لبیـــبا الماجستی  

مارس – ٢  فوزي محمد الشبل ــر  ـــــ ٢٣/٣/٢٠٠٩ تدریـــــــــــب أستاذ مساعـــــد لبیـــبا الماجستی  

ــــر تونـــــــس الدكتوراه أبوسلیــــــــم  عمران المبروك شختور ٣/٩/٢٠٠١ المیدان والمضمار محاضـــــ  



 

ــر أبوملیـــــانة  إبتسام عبدالسالم إزبیده ـــــ مساعدأستاد  لبیـــبا الماجستی ١/٥/٢٠١٠ جمبــــــــــــــــاز   

ــر رأس حسن  كمال محمد إبراھیم زروق ـــــ ــــر لبیـــبا الماجستی ١/٩/١٩٩٩ كرة قدم محاضـــــ  

ــر حي االندلس  نبيل علي بن حكومة ـــــ ٧/٢/٢٠٠٨ سباحـــــــــــــة محاضر مساعد لبیـــبا الماجستی  

ــر سوق الجمعة  علي رمضان الصویعي ـــــ ١/١٢/٢٠٠٨ تدریب كرة قدم محاضر مساعد لبیـــبا الماجستی  

ــر عین زاره  فردوس محمد بن دخیل ـــــ ١/١٢/٢٠٠٨ ألعاب  قـــــــوى محاضر مساعد لبیـــبا الماجستی  

الدكتوراه     الحى الصناعي  خالد جبریل ابوزیان الحیویةمیكانیكا  محاضر بریطانیا   ٢٤/١٠/٢٠١٠  

الدكتوراه     ابوسلیم المركز  حدھم منصور العابد  
 بریطانیا

٩/٨/٢٠١٠ جودو محاضر  

  كاراتییھ محاضر مصر الدكتوراه الزاویة المركز  سمیحة على سالم الصقري

٢/١١/٢٠٠٢ میدان ومضمار محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر الدریبي  عماد رمضان كعیب  

١٢/٩/٢٠٠٣ میدان ومضمار محاضر روسیا البیضاء الدكتوراه باب العزیزیة  عبدالرحمن مسعود المریمي  

١٧/١/٢٠١١ الدفاع عن النفس محاضر تونس الدكتوراه جمال عبدالناصر  ولید محمد شیبوب  

٢٥/٩/١٩٩٧ میدان ومضمار محاضر بریطانیا الدكتوراه سوق الجمعة  نورالدین أحمد التریكي  

١/٦/٢٠١٠ كرة الطائرة محاضر لبیـــبا الماجستیر الھضبة  عبدالقادرالشادلي الكراتي  

٤/١٢/٢٠١١ العــــــاب محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر الحي الصناعي  عبدالرزاق اللحاللي  

  ٣/٢٠٠٣ تمــــــــــرینات محاضر مساعد  لبیـــبا الماجستیر السیاحیة  لطفیھ على الكیب

ــر حي االندلس  إبتسام عمار جبارة ـــــ ٢/٩/٢٠٠٧ كرة سلـــــــــــة محاضر مساعد مصــــــــــــــر الماجستی  

ــر الحي الصناعي  مریم محمد البكوش ـــــ ٣/٩/٢٠٠٧ تدریـــــــــــب محاضر مساعد لبیـــبا الماجستی  

ــر أبوسلیــــــــم  فتحي یوسف عبدالعزیز ـــــ ١/٢/٢٠٠٨ الدفاع عن النفس محاضر مساعد لبیـــبا الماجستی  

ــر تاجوراءالجنوبي  إبراھیم علي أبوعمود ـــــ ١٣/١/٢٠٠٨ الدفاع عن النفس محاضر مساعد لبیـــبا الماجستی  

ــر الحي الصناعي  فؤاد سعید برغش ـــــ ١٤/٩/٢٠٠٨ تدریب كرة سلة محاضر مساعد لبیـــبا الماجستی  

ـــار  الصدیق محمد الشامس ــر االنصــــــ ـــــ ١/١٢/٢٠٠٨ إداره ریاضیــــة محاضر مساعد لبیـــبا الماجستی  

ــر سوق الجمعة  إبراھیم محمد الصید ـــــ ١/١٢/٢٠٠٨ سباحـــــــــــــة محاضر مساعد لبیـــبا الماجستی  

١/٧/١٩٩٥ كرة الطائرة محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر زاویة الدھماني  عمر محمد نصر  

١٢/٩/٢٠٠٣ میدان ومضمار محاضر لبیـــبا الماجستیر غریانمحمــد مســـعود    



 

  العكرمي

١٤/١/٢٠٠٧ تمرینات وجمباز محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر حي الكرامة  ابوبكر محمد سعید  

٢٦/١٢/٢٠٠٦ تمرینات وجمباز محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر میزان  فدوى كامل فرحات  

١٧/١٠/٢٠٠٦ الدفاع عن النفس محاضر لبیـــبا الماجستیر زناتھ  كریمة أمحمد الكوربو  

٢٧/٦/٢٠٠٤ میكانیكا حیویة محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر الحشان  خولة محمد فرنكة  

١٨/٥/٢٠٠٤ ریاضات مائیة محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر بن عاشور  أسماء محمد العمارى  

٣٠/٦/٢٠٠٤ جمباز محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر شارع الجمھوریة  ھالة مسعود الباروني  

مارس٢  فوزى المبروك الھواري ١٤/٣/٢٠٠٤ جمباز محاضر لبیـــبا الماجستیر   

٣/٩/٢٠٠٥  محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر عین زارة  عیادة ابوبكر الطاھر  

٢٩/١٢/٢٠٠٧ ریاضات مائیة محاضر لبیـــبا الماجستیر الزاویة  ابراھیم سالم الرقیعي  

مارس ٢عبدالرزاق البهلـول   ١٧/٩/٢٠١١ كرة السلة مساعد محاضر لبیـــبا الماجستیر   

١٧/٩/٢٠١١ میدان ومضمار محاضر مصر الدكتوراه الزھراء  رمضان الدعاس  

١٢/٨/٢٠١٠ میدان ومضمار مساعد محاضر لبیـــبا الماجستیر قرجي  نعیمة سالم أبودیھ  

     ٢٩   عدد حملة الدكتوراه

     ٣١   عدد حملة الماجستیر

     ٦٠   المجموع
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 قســـــــــــــــــــــم التدریــــــــــــــس

يالمؤتمر الشعباالســـــــــــــــــــــــــــم ةآخر ترقی/ت التخصص الدقیق الدرجةاالكادیمیة بلد الحصول علیھ المؤھل العلمي   

ـــــــــح استــــــــــاذ مصــــــــــــــر الدكتــــوراه الكریمیة  أبوبكر محمد  كریمید ـــــ ١٤/١٠/٢٠٠٢ ترویـ  

١/٢/٢٠٠٧ مناھج وطرق تدریس استــــــــــاذ بولنـــــــــــدا الدكتــــوراه سوق الجمعة  يالصدیق سالم الخبو ل  

ــــــان  عكاشة محمد عبد اهللا وطرق تدریسمناھج  استــــــــــاذ بولنـــــــــــدا الدكتــــوراه دحمــــ  ١/٢/٢٠٠٧  

٢٥/٣/٢٠٠٦ إختبارات وقیاس أستاذ مشـــارك مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه الحي الصناعــي  عمر سالم على العیاط  

١٩/٤/٢٠٠٩ إختبارات وقیاس أستاذ مشـــارك سلوفاكیــــــــا الدكتــــــوراه عین زاره  الحنتوش يلطفي عبد النب  

٢٩/١١/٢٠٠٩ مناھج وبرامج أستاذ مشارك مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه أبوسلیــــــــم  أبوعجیلة القنطري  

١/١/٢٠٠٩ علم نفس ریاضي أستاذ مشارك بلغـــــــــــــاریا الدكتــــــوراه الساعــــــدیة  دالمبروك محمد أبو عمی  

ــــــــة  الھادي أحمدعبدالسید ١٩/٩/٢٠١٠ برامــــــــــــــج أستاذ مشارك مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه الحرش  

٢٥/٥/٢٠١١ إختبارات وقیاس أستاذ مشارك تشیكیــــــــــا الدكتــــــوراه الكریمیــــــة  سعید سلیمان معیوف  

غ/الزھراء  علي محمد أحمد حسن الرابطي وطرق/مناھج  أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــوراه   ٧/٣/٢٠٠٨  



 

٨/٤/٢٠٠٨ طرق تدریــــــس أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــوراه الشـــــــــــــط  كمال رمضان األسود  

مساعـــــدأستاذ  تشیكیــــــــــا الدكتــــــوراه الســـــــــراج  تعزیز علي موسي ٢٠/٥/٢٠٠٨ تمرینــــــــــــات   

٢٤/٦/٢٠٠٩ علم نفس ریاضي أستاذ مساعـــــد مصــــــــــــــر الدكتــــــوراه یفــرن المدینة  محمد سالم العجیلي  

عربیـــــــــةلغة  محاضـــــــــر مصــــــــــــــر الدكتــــوراه أبوعیســــــى  حسین عبد اهللا معبد السال  ٢٠٠٨ 

٣/٣/٢٠٠٩ إختبارات وقیاس محاضـــــــــر مصــــــــــــــر الدكتــــوراه عین زاره  لیلي عبدالقادرأبوشكیوة  

١٦/١٠/٢٠١٠ علم نفس ریاضي أستاد مساعد تونـــــــــــــس الدكتــــوراه الزھراء  البهلول ميلود العجيلي  

١/١٢/٢٠١٠ تمرینــــــــــــات أستاد مساعد بریطانیــــــــا الدكتــــوراه الحي الصناعي  أبوالقاسمماجده الطاھر   

١٠/١/٢٠٠٩ ریاض أطفــــــال أستاذ مشـــارك تونــــــــس الدكتوراه حي االندلس  آمال عبداهللا التومي  

المختار سعید مولود الخمري
ــــر أبي عیسى ١/٩/١٩٩٩ ریاضات مائیة أستاذ مساعـــــد لبیـــبا الماجستیـ  

١/١٢/٢٠١٠ علم نفس ریاضي أستاذ مشارك لبیـــبا الدكتوراه عین زاره  رمضان علي القطیوي  

١/٢/٢٠١١ تمرینـــــــــــــات أستاذ مشارك تونــــــــس الدكتوراة صیــــــــــاد  صالح أحمد قوس  

ــــر المنصـــــورة  العماميعاشور میلود  ٧/٩/٢٠٠٦ تعلیم كرة قدم أستاذ مساعـــــد لبیـــبا الماجستیـ  

١/٦/٢٠١١ طرق تدریــــــس أستاذ مشارك تونــــــــــــس الدكتــــوراه سوق الجمعة  أحمد مسعود العرضاوي  

مساعـــــدأستاذ  تونــــــــس الدكتوراه سوق الجمعة  ابشیر محمد خلف ١/٩/٢٠٠٧ مناھج وطرق تدریس   

تونــــس       الدكتــــوراه عین زاره  علي أحمد شناك ١٢/٩/٢٠٠٧ علم نفس عــــــام أستاذ مساعـــــد   

٥/٣/٢٠٠٩ تمرینــــــــــات أستاذ مساعـــــد تونــــــــس الدكتوراة عین زاره  الحبیب أبوالقاسم عاشور  

ــــر عـــــــــرادة  بشیر رجوبة ١٢/٩/٢٠٠٣ تمرینـــــــــــات أستاذ مساعـــــد لبیـــبا الماجستیـ  

ـــر أبوعیســـــى  مصطفي موسي عمر ١٤/٤/٢٠٠٢ مناھج وطرق تدریس محاضـــــــــر لبیـــبا الماجستی  

ــــر أبوسلیــــــم  بلعید علي المشري ٣١/٣/٢٠١٠ علم نفس ریاضي أستاذ مساعـــــد لبیـــبا الماجستیـ  

ــــر الزھــــــــراء  مصطفي امحمد العاشق ١٩/١/٢٠٠٩ مناھج وطرق تدریس محاضـــــــــر مصــــــــــــــر الماجستیـ  

١٤/٩/٢٠٠٨ مناھج وطرق تدریس محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیــر سوق الجمعة  الطاھر محمد الھشیك  

١/١٢/٢٠٠٨ تمرینـــــــــــــات محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیـر الحي الصناعــي  سمیة جمعة الطبیقي  

 ٢٠٠٥ طرق تدریس محــــــــاضر تونــــــــــــس الدكتــــوراه فشلوم  ناجي قاسم سالمة

٦/١٢/٢٠٠٠ تعبیر حركي محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر الھضبة الخضراء  ھناء میالد مالطم   



 

١/٥/٢٠١١ برامــــــــــــــــــج محــــــــاضر تونــــــــــــس الدكتوراه انجلیة  انتصار عامر العزابي  

٢٩/٨/٢٠٠٤ علم إجتماع محـــــــاضر مــــــــصر الدكتوراه العزیزیة  میلود محمد وداي  

١/٩/٢٠١٠ اسس وتاریخ أستاد مشارك بلغاریا الدكتوراه عراقي  خضر الشیخلى منیر عبداهللا  

٢/٩/٢٠١٠ احصاء أستاد مساعد العراق الماجستیر عراقي  حمدى داود سلیمان  

ــادي   ــماعيل اله ــــر االصابعـــــةإس ١٤/٩/٢٠٠٨ علم نفــــــــــس محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیـ  

١٤/٩/٢٠٠٨ طرق تدریــــــس محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر سوق الجمعة  أبوبكر حمزة  

ــــــــــــــــرینات محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر حي األندلس  نھاد ابوبكر غریبي ٢/٢/٢٠٠٥ تمـــ  

تدریسطرق  محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر العزیزیة  سعد حبلوص فعبد اللطی  ٢٨/٦/٢٠٠٧  

١/٩/٢٠٠٤ طرق تدریس محاضر مساعد  لبیـــبا الماجستیر الدریبي  فائزة جمعة األخضر  

٨/٣/٢٠٠٧ طرق تدریس محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر العزیزیة  مصطفى محمد العویمرى  

١/٩/٢٠٠٣ برامــــــــــــــــــج محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر خلة الفرجان  لیلى اسعد الفقي  

١/٥/١٩٩٨ تمــــــــرینات محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر الظھرة  أسعد الھادي شلقب  

ربيعــة المبــروك  
  

ھصبرا ت ٣/٩/٢٠٠٥ أسس تاریخ التربیة محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر   

٢/٩/٢٠٠٤ طرق تدریس محاضر لبیـــبا الماجستیر الحى الجامعي  صقر زأنیسة عبد العزی  

٦/٥/٢٠٠٣ الـــــــرود محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر الزاویة  فرج على العتود  

٦/١/٢٠٠ اختبار وقیاس محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر عبن زارة  حمزة الحاجي معبد السال  

٢١/١/٢٠٠٧ اختبارت وقیاس محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیر العزیزیة  محمد بشیر حداد  

ــــر سوق الجمعة  البشیر علي شھبون ١٤/٩/٢٠٠٨ طرق تدریــــــس محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیـ  

ــــر إنجیلــــــــــة  حنان عبدالقادر كحیل ١٢/٩/٢٠٠٨ برامــــــــــــــــج محاضر مساعد لبیـــبا الماجستیـ  

     ٢٣   عدد حملة الدكتوراه

     ٢٩   عدد حملة الماجستیر

     ٥٢   المجموع



 

مدیر             خمیس محمد دربي. د                                  رئیس قسم االتدریس       
  مكتب شؤون أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة

    



 

  
  
  

  جامعة الزاویة 
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

  لــیــبــیـــا 
   



 

  جامعة الزاویة

  كلیة علوم التربیة والریاضة

  

  نشـــأة الكلــیـة
إن االهتمام ببناء اإلنسان ضرورة تفرضها اعتبارات صحية واجتماعية واقتصادية وسياسية  في 
 الحاضر والمستقبل باعتبار اإلنسان هو أفضل طاقة يمكن استغاللها لتحقيق التقدم والنماء وانطالقاً

من هذا المبدأ اتسعت دائرة االهتمام لتشمل كل جوانب الحياة بما فيها الجانب الرياضي وبناءاً 
على التوجه لنشر الرياضة جاء تأسيس المعهد العالي للتربية البدنية للبنات بالزاوية بقرار من 

ية وذلك م وكان مقره معهد المعلمات بالزاو ١٩٨٧/مارس /١٥وزارة التعليم والبحث العلمي في 
  .لغرض إعداد معلمات تربية بدنية لمرحلتين التعليم األساسي والمتوسط 

م إلي مبنى مستقل كان يعرف بدار الرعاية حيث كان يقبل ١٩٨٨ثم انتقل المعهد في سنة 
الطالبات المتحصالت على شهادة إتمام المرحلة الثانوية  بقسميها العلمي واألدبي وتدريس الطالبة 

 ١٩٨٩تحصل الخريجة بعدها على الشهادة التخصصية في التربية البدنية وفي سنة ثالث سنوات ت
م أجيز التحاق الطالبات المتحصالت على الدبلوم المتوسط في التربية البدنية واستكماال لدور 

م بهدف خلق كوادر فنية مؤهلة  ١٩٩٢المعهد في تطوير الرياضة بليبيا تم تحويله إلى كلية سنة 
خبرات الالزمة التي تسعى إلي نشر وتأكيد الرياضة وعياً وممارسة وشمل هذا ومزودة بال

التطوير كل مناهجها وأدوات البحث العلمي فيها إلي جانب النظام اإلداري وكذلك تطوير كل 
منشأتها ومرافقها لتقوم بدورها في التنمية البشرية وأصبحت كلية علوم التربية البدنية والرياضة 

  العلمية التابعة لجامعة الزاوية وساهمت في تطوير الحركة الرياضية بالمجتمع الليبيإحدى القالع 

بصفة عامة وتفعيل الحركة الرياضية النسائية بصفة خاصة حيث كانت الكلية الوحيدة المتخصصة 
  .إحدى عشرة سنة مداربتدريس البنات في ليبيا علي 



 

دور الرياضة في خدمة المجتمع واإلقبال على ونتيجة للتطور الكبير بالمجتمع وانتشار الوعي ب
دراسة تخصص التربية البدنية تطلب األمر السعي لالهتمام بتدريس الجنسين من خالل فتح باب 
القبول للدراسة بالكلية للطالب الراغبين االلتحاق بها من الذكور وأصبحت الكلية مختلطة سنة 

  .م ١٩٩٩

 في كلیة علوم التربیة البدنیة والریاضة األساتذة  الذین تولوا العمادة  أسماء:- 

  .علي البشير الفاندي . د  - ٢.        عبد القادر ابو القاسم زايد. أ-١
 

  .صالح عمار العويب. د -٤.              المختار سعيد ميلود. أ-٣

  .عبد اهللا صبري االحرش. د - ٦.        إبراهيم أبو القاسم كساب. د-٥

  

  في الكلیة  االقسام االكادیمیة

  قسم التدریب الریاضي :. أوال 

   قسم اإلدارة واإلعالم الریاضي: ثانیًا

  قسم العلوم الحیویة والتأھیل الحركي: ثالثًا

  . تمنح الكلية شهادة البكالوريوس في علوم التربية البدنية

  

  

  

  

  



 

  

  اعضاء الھیئة التدریسیة في الكلیة

  

 البرید االلكتروني التخصص الدرجة العلمیة  االسم واللقب م.ر



 

 Alawib.s@gmail.com علم االجتماع الریاضي استاذ صالح عمار العویب .د ١
  العاب القوى استاذ مشارك مصباح رمضان االجنف.د ٢
 dr_farhat@yahoo.com كرة القدم/ التدریب الریاضي   استاذ مشارك  فرحات رمضان الغالي.د ٣
 Abdallaalahreh@yahoo.com العاب القوى استاذ مساعد  عبد اهللا صبري االحرش.د ٤

 Mohmed_68@yahoo.com التدریب الریاضي استاذ مساعد محمد علي عامر.د ٦
  االلعاب استاذ مساعد ناجي الھادي بلقاسم .د ٧
 Kamalelghol@yahoo.com )العاب المضرب –كرة القدم ( استاذ مساعد كمال علي الغول  .د ٨
 bk20102003@yahoo.com_ العلوم الصحیة استاذ مساعد إبراھیم ابوالقاسم كساب.د ٩

  طرق تدریس استاذ مساعد نجاة عمران بندق.د ١٠
مصباح ابوعجیلة .د ١١

 المجدوب
  طرق تدریس استاذ مسشاعد

  علوم صحیة استاذ مساعد سعاد اسماعیل الفقیھ.د ١٢
  علوم صحیة استاذ مساعد حمیدة محمد مجاھد.د ١٣
  علوم صحیة استاذ مساعد جمعة محمد البشتي.د ١٤
  الدفاع عن النفس استاذ مساعد  الطاھر جابر الباسوس.د ١٥
 kamaLELghoul@yahoo.com التدریب الریاضي استاذ مساعد خدیجة یوسف ابوخریص.د ١٦

 sobhialailali@yahoo.com كرة القدم / التدریب الریاضي  محاضر صبحي العجیلي القاللي.د ١٧
 Seddik.salem@yahoo.com علوم صحیة محاضر الصدیق سالم السایح.د ١٨
  طرق تدریس محاضر لطفیة امحمد شقالبو .د ١٩
  العاب القوى محاضر لیلى محمد الصویعي.د ٢٠
  طرق تدریس محاضر محاسن احمد مفتاح.د ٢١
 HASSANELSAGER@Yahoo.com كرة الید محاضر حسن سعد محمد .د ٢٢
  علم الحركة محاضر  تمومین یخلف بن عریبي .د ٢٣
  طرق تدریس  محاضر أمنة مصطفى كساب.د ٢٤
  كرة السلة محاضر زكیة علي المیساوي.د ٢٥
  علوم صحیة محاضر ماجدة الطاھر شمبي.د ٢٦
  علوم صحیة محاضر خدیجة الوحیشي المبروك .د ٢٧
  جمباز محاضر امل على الفاندي .د ٢٨
  طرق تدریس محاضر فاطمة جمعة بن سعود .د ٢٩
  تمرینات محاضر  سعاد على زبون.د ٣٠
 sobhialailali@yahoo.com العاب مضرب/ الریاضي  التدریب محاضر فاطمة سالم الشعاب.د ٣١
 DR_BEN_SALIM@YAHOO.COM كرة القدم محاضر فرج محمد بن سلیم.د ٣٢

   علوم نظریة  محاضر  محمد عطیة المقروش  ٣٣
الطب الریاضي والریاضة   محاضر  نعیمة عبد السالم عون  ٣٤

  العالجیة
naemeabd@yahoo.com 

 NuRi_ATiA.@yahoo.com ریاضات مائیة محاضر نوري المبروك عمر.أ ٣٣
  طرق التدریس مساعد  محاضر بروكمعلي احمد ال.ا ٣٤
  العاب القوى مساعد محاضر اعمار محمد ادریس  ٣٥
 Fathiomran59@yahoo.com علوم صحیة مساعد محاضر فتحي علي عمران ٣٦
  الدفاع عن النفس مساعد محاضر علي برق عبد المنعم ٣٧
  كرة القدم  مساعد محاضر عبد الناصر صالح الحمدي  ٣٨
  العاب القوى مساعد محاضر رشاد الصادق المیساوي  ٣٩
  جمباز مساعد محاضر عبد العزیز رجب سعید  ٤٠



 

  

   

  علوم صحیة مساعد محاضر لیلي عمار عمار ٤١
  الكرة الطائرة  محاضرمساعد  سامیة علي عاشور ٤٣



 

  

  
  
  

  جامعة قفصة 
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

  تــونــــس 
   



 

  المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة 

  قفصةجامعة 
  

 العناوین  
 الجمھوریة التونسیة. قفصة. ٢١٠٠. طریق توزر: العنوان البریدي - 
 ٠٠٢١٦.٧٦.٢١١.٦١٢: الھاتف - 
  ٠٠٢١٦.٧٦.٢١١.٦١٦: الفاكس - 
 الدكتور زھیر بن جنات: المدیر - 
 ٠٠٢١٦.٩٦.٩٥٥.٠٧٠: الھاتف الشخصي - 
 النشأة  

وھو مؤسسة فتّیة . ٢٠٠٦أحدث المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة بقفصة سنة 
تعمل تحت إشراف وزارتي الشباب والریاضة من ناحیة والتعلیم العالي والبحث العلمي 
من ناحیة أخرى وھو رابع مؤسسة جامعیة بالجمھوریة التونسیة تؤمن تكوینا في مجال 

  . ة والریاضیةعلوم وتقنیات األنشطة البدنی

  

 البرامج االكادیمیة المطروحة  

یؤمن المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة بقفصة تكوینا في مستوى اإلجازة وكذلك 
  .  في مستوى الماجستیر بصنفیھ المھني والبحثي

  فترة التكوین  االختصاص  نوع الدیبلوم
  تسنوا ٠٣+ باكالوریا   التربیة البدنیة  اإلجازة األساسیة 
الریاضة والترفیھ "  الماجستیر المھني 

  "والسیاحة والتنمیة المحلیة
  سنوات ٠٥+ باكالوریا 

العلوم اإلنسانیة "  ماجستیر البحث 
واالجتماعیة في مجال 
  "األنشطة البدنیة والریاضیة

  سنوات ٠٥+ باكالوریا 

  



 

  

  
  
  

  جامعة صفاقس 
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

  تــونــــس
  
  



 

   



 

  العالي للریاضة والتربیةالمعھد 
  البدنیة بصفاقس

  

  نبذة عن المعھد

یخضع المعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة بصفاقس حالّیا إلى أحكام األمر 
سبتمبر المتعلق بضبط مھام المعاھد العلیا  ١٤المؤرخ في  ٢٠٠٩لسنة  ٢٦٤٨عدد 

  :تشریعیة تتمثل فیما یلي للریاضة والتربیة البدنیة بعدما عرفت خدماتھ دینامیكّیة 

اإلرتقاء من مدرسة ترشیح المعّلمین والمعّلمات للتربیة البدنیة بصفاقس  - أ
 ١٩٩٢إلى معھد أعلى للریاضة والتربیة البدنیة بصفاقس سنة  ١٩٧٢المحدثة سنة 

  .بعد انخراط المؤسسة في منظومة التعلیم العالي

یة البدنیة بصفاقس إلى معھد تغییر تسمیة المعھد األعلى للریاضة والترب - ب
لسنة  ٢٤٤٤عالي للریاضة والتربیة البدنیة بصفاقس بمقتضى أحكام األمر عدد 

  .٢٠٠٧أكتوبر  ٢المؤرخ في  ٢٠٠٧

تأھیل المعھد إلسناد شھادة الماجستیر في علوم وتقنیات األنشطة البدنیة  - ج
یري الشباب بمقتضى قرار وز ٢٠٠٥-٢٠٠٤والریاضیة بدایة من السنة الجامعیة 

  .والریاضة والتعلیم العالي والبحث العلمي

تأھیل المعھد إلسناد شھادة الماجستیر المھني بدایة من السنة الجامعیة  -د
  .قرار صادر عن وزیري الشباب والریاضة والتعلیم العالي والبحث العلمي یتضّمن ٢٠١١- ٢٠١٠

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

 البدنیة السابقونمدیرو المعاھد العلیا للریاضة والتربیة 

العنوان   رقم الھاتف  الرتبة  اإلسم واللقب  ر/ع
  اإللكتروني

      أستاذ مساعد تعلیم  * زھیر حمامة  ١

      أستاذ مساعد تعلیم  * ھاشميالرضوان   ٢

      أستاذ مساعد تعلیم  * عمر الدراوي  ٣

      أستاذ مساعد تعلیم  جالل المیالدي  ٤

      أستاذ محاضر  علي اللومي  ٥

      أستاذ محاضر  الدین بوھاللعز   ٦

      أستاذ مساعد تعلیم  عبد العزیز الھنتاتي  ٧

  دیرون المحالون على التقاعدالم *  :ة ــمالحظ* 

  
  

 الشھادات المسندة من قبل المعھد
اإلجازة األساسیة في التربیة البدنیة بعد تكوین یدوم ثالث سنوات إثر الحصول على  - 

  شھادة الباكالوریا

  المعھد إلسناد شھادة الماجستیر في علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیةتأھیل  - 
  

 األقسـام العلمّیـــة

 قسم للعلوم البیولوجیة - 

 قسم للعلوم اإلنسانیة - 
  .قسم بیداغوجیة األنشطة البدنیة والریاضیة - 

   



 

 ھیئة التدریس -
  
  :السلــك الجامعــي   -  أ

التخصصات 
 العلمیة

 الھاتف البرید اإللكتروني الرتبة اإلسم واللقب

عیة
تما

إلج
 وا

نیة
سا

إلن
م ا

علو
 

aziz.hentati@yahoo.fr أستاذ مساعد عبد العزیز الھنتاتي  +216 98203138 
issep.fairouz@yahoo.fr أستاذ مساعد فروز عزیز  +216 28546550 

imen_benamar21@yahoo.fr أستاذ مساعد إیمان بن عمر   +216 98270934 
kambough@yahoo.fr أستاذ مساعد كمال بوغزالة  +216 98433902 

jarrayam@yahoo.fr أستاذ مساعد الجرایةمحمد   +216 20737178 
charfi.riadh@yahoo.fr أستاذ مساعد ریاض الشرفي  +216 98571488 
riadh.dahmen@planet.tn أستاذ مساعد ریاض دحمان  +216 96501727 

raja_isseps@yahoo.fr أستاذ مساعد رجاء الجموسي  +216 24014206 

مساعد للتعلیم  عبد الحكیم الشریف
cherif.abdelhakim@gmail.com العالي  +216 23504455 

مساعد للتعلیم  ھناء الحزامي
hanahazemifakhfakh@yahoo.fr العالي  +216 25352836 

مساعد للتعلیم  إدریس بو ذیبة
boudhibad@yahoo.fr العالي  +216 25812144 

جیة
ولو

لبی
م ا

علو
 

ftaiti_foued@yahoo.fr أستاذ محاضر فؤاد الفتایتي  +216 20335524 
wassim.moalla@gmail.com أستاذ محاضر وسیم معلى  +216 99299253 

trabelsiyassine@yahoo.fr أستاذ محاضر یاسین الطرابلسي  +216 20202963 
haithem.rebai@yahoo.fr أستاذ مساعد ھیثم الرباعي  +216 21412612 

miladi.imed@gmail.com أستاذ مساعد عماد المیالدي  +216 20905260 
 98667586 216+   أستاذ مساعد جالل المیالدي

 mohamed.khanfir@voila.fr +216 98247076 مساعدأستاذ  محمد علي خنفیر
zouch.mohamed@voila.fr أستاذ مساعد محمد الزوش  +216 97759458 
صبري القاید 

sabri.gaiedchortane@gnet.tn أستاذ مساعد شرطان  +216 24718525 

sonia.sahli@yahoo.fr أستاذ مساعد سنیة الساحلي  +216 21996389 

مساعد للتعلیم  حمدي شطورو
h_chtourou@yahoo.fr العالي  +216 22872095 

یة 
بدن

 ال
طة

نش
األ

یة 
علم

ت
ضیة

ریا
وال

 

 adnenegharbi@yahoo.fr +216 21248135 أستاذ مساعد عدنان الغربي
benhassen_moncef@hotmail.com أستاذ مساعد منصف بن حسن  +216 98408107 

 hfrikha@hotmail.fr +216 22310026 أستاذ مساعد محّمد الفریخة

مساعد للتعلیم  شكري النفاتي
chokri.judo@yahoo.fr العالي  +216 23670317 

 hichemsouissi82@gmail.com +216 96236905مساعد للتعلیم  ھشام سویسي



 

 العالي
محمد المنصف 

 كمون
مساعد للتعلیم 

moncefkammoun@yahoo.fr العالي  +216 24243231 

مساعد للتعلیم  محّمد السویسي
mmohamedsouissi@gmail.com العالي  +216 97758475 

مساعد للتعلیم  نورھان المزغني
 mezghanni.nourhen@yahoo.fr +216 96808569 العالي

مساعد للتعلیم  نضال زروق
nidhal.zarrouk@yahoo.com العالي  +216 20111789 

مساعد للتعلیم  سلیم الخیاري
slimkhiari@yahoo.fr العالي  +216 98220798 

  
 :سلــك التعلـیـــم الثانـــوي   -  ب

التخصصا
 ت العلمیة

اإلسم 
 واللقب

 الھاتف البرید اإللكتروني الرتبة

ضیة
ریا

وال
یة 

بدن
 ال

طة
نش

األ
یة 

علم
ت

 

عبد السالم 
 عطیة

أستاذ 
 abdessalem.attia3@yahoo.com ب.ت

+216 
2023154

3 

عادل بن 
 جدو

أستاذ 
benjeddouadel@gmail.com ب.ت  

+216 
2242802

2 

یسري 
 الغول

أستاذ 
elghoulyousri@yahoo.fr ب.ت  

+216 
2041918

1 

أنیس 
 الزریبي

أستاذ 
anis_zribi@hotmail.fr ب.ت  

+216 
2267066

3 

حمدي 
 غمیسو

أستاذ 
ghamissouhamdi@yahoo.fr ب.ت  

+216 
2118889

9 

أستاذ  ھدى دمق
 ب.ت

houdadammakghorbel@hotmail.c
om  

+216 
9775568

1 

أستاذ  ھیثم معالج
haytham.maalej@gmail.com ب.ت  

+216 
21223401 

إیمان 
 البكوش

أستاذ 
imenchouja@yahoo.fr ب.ت  

+216 
2243176

1 



 

محمد 
 السافي

أستاذ 
   ب.ت

+216 
52535109 

مكرم 
 سویسي

أستاذ 
makramsouissi@yahoo.fr ب.ت  

+216 
9709456

7 

نجاح قیراط 
 بن حمیدة

أستاذ 
najahguirat@yahoo.fr ب.ت  

+216 
9853633

4 

ناجیة بن 
 عمر

أستاذ 
nejia.benamor@yahoo.fr ب.ت  

+216 
2642802

9 

سلیم 
 الجرایة

أستاذ 
 jarrayaslim73@gmail.com ب.ت

+216 
2674164

2 

سمیر 
 كریشان

أستاذ 
samirkrichen2@yahoo.fr ب.ت  

+216 
2025998

7 

أحمد 
 اللواتي

أستاذ أول 
فوق 
 الرتبة

alpahmedlouati@hotmail.fr  

+216 
2344466

2 

فتحي 
 درقاع

أستاذ أول 
فوق 
 الرتبة

ftouh24@yahoo.fr  

+216 
2327854

4 

فوزي 
 الغاوي

أستاذ أول 
فوق 
 الرتبة

  
+216 

9650165
6 

الھادي 
 المقرحي

أستاذ أول 
فوق 
 الرتبة

  
+216 

2163813
4 

عبد 
الرؤوف 

 الجمل

أستاذ أول 
فوق 
 الرتبة

  
+216 

9863092
3 

 سمیر غیازة
أستاذ أول 

فوق 
 الرتبة

nzrsport@hotmail.com 

+216 
9636505

5 

عبد اهللا 
abdallahbelmabrouk@yahoo.fr أستاذ أول بلمبروك  

+216 
9623733

6 
abdessalemkoubaa@gmail.com أستاذ أولعبد السالم   +216 



 

2038696 قوبعة
8 

mallekanis2011@hotmail.fr أستاذ أول أنیس مالك  

+216 
9897365

2 

farid_farza@yahoo.fr أستاذ أول فرید فرزة  

+216 
9775155

3 
محمد 
فوزي 
 وحادة

faouzi.wahada@gmail.com أستاذ أول  

+216 
9881729

3 

فوزي 
 fawziz@hotmail.fr أستاذ أول الزغل

+216 
2744800

5 

محّمد غانم 
ghanemkchaou@yahoo.fr أستاذ أول الكشو  

+216 
9755701

8 

جمال الدین 
   أستاذ أول بلحاج

+216 
5053582

5 
  

التخصصات 
 العلمیة

اإلسم 
 الھاتف البرید اإللكتروني الرتبة واللقب

ضیة
ریا

وال
یة 

بدن
 ال

طة
نش

األ
یة 

علم
ت

  
جوھر 
 ھماني

أستاذ 
j.hamani@yahoo.fr أول  

+216 
26856655 

أستاذ  كریم دمق
damakarim@yahoo.fr أول  

+216 
22161628 

مجید بن 
 یحي

أستاذ 
 216+   أول

22644476 
منیر 

 المرزوقي
أستاذ 
marzougui_omar@hotmail.fr أول  

+216 
97677707 

المنجي 
 المّكي

أستاذ 
 mongi.mekki@hotmail.fr أول

+216 
97053931 

محمد 
 مرابط

أستاذ 
 m.mrabet2010@gmail.com أول

+216 
95330401 

محّمد 
 الطرابلسي

أستاذ 
mohamed_trabelsi@live.fr أول  

+216 
28174566 

zouari21@yahoo.frأستاذ محمد   +216 



 

 98246957 أول الزواري

أستاذ  نعیم مكي
 naimos73@hotmail.com أول

+216 
97359775 

سامي 
 بولیلة

أستاذ 
boulila_sami@yahoo.fr أول  

+216 
25209777 

سامي 
 بوصرصار

أستاذ 
sami_boussarsar@yahoo.fr أول  

+216 
98231427 

سمیر 
 السماوي

أستاذ 
aslamsmaoui@hotmail.com أول  

+216 
21645453 

ثریا 
 بوصرصار

أستاذ 
thouraya.boussarsar@hotmail.com أول  

+216 
98251318 

وحید عبد 
 الملك

أستاذ 
wahidabdelmalek@live.fr أول  

+216 
26488654 

زھیر 
 الجربي

أستاذ 
 216+   أول

98973922 
  

 

    



 

  
  
  

  جامعة صنعاء 
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

    الــیــمـــن 



 

  

  

  جامعة صنعاء 

  كلیة التربیة الریاضیة

  

  صنعاءنبذه عن كلیة التربیة الریاضیة جامعة 

  

م تتبـع جامعـة   ٢٠٠٨لعـام  ) ٢٦(أنشئت كلية التربية الرياضية بموجب القرار الجمهوري رقم 
صنعاء وتخضع لقانون الجامعة بكل ما يتعلق بشؤونها حيث تعتبر امتداداً للمعهد العـالي للتربيـة   

حيـث تعتبـر كليـة التربيـة     ) ٤(م بالقانون رقـم  ١٩٩٦البدنية والرياضية الذي أنشئ في العام 
إدارة  –تدريس  –الرياضية  كلية نوعية تمتاز بأنها تخرج كوادر في مجاالت عديدة منها تدريب 

.  

  .كما أنها تعتبر أول مؤسسة أكاديمية في اليمن تهتم بفتح قسم خاص بالفتيات وبالرياضة النسوية 

  :تضم الكلية قسمين رئيسيين هما  وحالياً

  .لية قسم المواد العم - 
 .قسم المواد النظرية  - 

 

  :موقع الكلیة 

مقر المعهد العالية للتربيـة البدنيـة   ( موقع الكلية الحالي هو داخل مجمع مدينة الثورة الرياضية  
المبنـى األول  . مباني )  ٢( قبل تحويله إلى كلية ، ويشمل المقر الحالي عدد ) والرياضية سابقاً 



 

ئب األكاديمي ومكتب رؤساء األقسام ومكتـب األمـين العـام    عبارة عن مكتب العميد ومكتب النا
  وقاعة لألساتذة وقاعة للمعيدين  ومكتب رعاية الشباب

قاعـة دراسـية للمحاضـرات    )  ١٢( والمبنى الثاني عبارة عن مكتب النائب لشؤون الطالب و 
  .نة الكلية النظرية وقاعة للحاسب اآللي وقاعة لمكتبة الكلية ومكاتب اإلدارة التابعة ألما

صالة مغلقة تتبع مرافق الكلية يتم استخدامها في تدريس الطالبات للمحاضـرات العمليـة    - 
  .إقامة األنشطة بها في غير أوقات تطبيق المحاضرات العملية للطالب 

يتم استخدام ملعب مدينة الثورة الرياضية في تدريس بعض المواد العملية للـذكور مثـل    - 
 .قة البدنية مادة ألعاب القوى والليا

 .كما يتم استخدام المالعب المكشوفة المجاورة للكلية في تدريس بقية المواد العملية  - 
 

  مدراء االدارات في الكلیة 

 

  البرامج االكادیمیة 
  

  بكالوریوس التربیة الریاضیة  - 

 

  مالحظات   الوظیفة   االسم  م

    أمين الكليةخالد محمد داعر                         / أ  ١
    مسجل الكليةابرهيم لطف ريشان                            / أ  ٢
    مدير إدارة مكتب العميدفضل عبدالرقيب مقبل ميش             / أ  ٣
    مدير إدارة  شؤون الطالبعادل عبداهللا علي الوحيشي                      /أ  ٤
    رئيس قسم المكتبة  على حسن المصنف                 /أ  ٥



 

  اقسام الكلیة 

  قسم المواد النظریة  -

  قسم المواد العملیة  -

  جامعة صنعاء -مجلس  كلیة التربیة الریاضیة  
الرتبة   المنصب اإلداري  االسم  م

  األكادیمیة
التخصص 

  الدقیق
  االیمیل

حسن عبد / د   ١
اهللا عبد ربھ 

  الیافعي

تدریب   أستاذ مشارك  عمید الكلیة
+ ریاضي 

  قیاس وتقویم

prof.abdrabo@yahoo.com   

أحمد محمد / د   ٢
  جاسر

نائب العمید 
للشؤون 
  األكادیمیة

تدریب   أستاذ مشارك
  ریاضي

ahmed_gasser2007@hotmai
l.com   

حسین صالح / د   ٣
  جعیم

نائب العمید 
  لشؤون الطالب

اإلدارة   أستاذ مساعد
  الریاضیة

juaim2003@yahoo.com   

رضوان علي / د   ٤
  إسماعیل محمد

رئیس قسم المواد 
  العملیة

اإلدارة   أستاذ مساعد
  الریاضیة

Dr.radhwan@yahoo.com 

عبد الغني / د   ٥
مجاھد صالح 

  مطھر

رئیس قسم المواد 
  النظریة

تدریب   أستاذ مساعد
ریاضي 

فسیولوجیا +
  الریاضة

motahar606@yahoo.com   

 

  

  اعضاء ھیئة التدریس في الكلیة 

  االیمیل  التخصص  المرتبة العلمیة  االسم  م

 alrubasymohammed@yahoo.com  علوم صحية  استناذ مشارك  محمد عبدالحليم حيدر/ د.م.أ  ١

    تدريب رياضي  استناذ مشارك  فتحي أحمد السقاف/ د.م.أ  ٢
    تدريب رياضي  استناذ مساعد  عباس سرحان مقبل/ د  ٣
    تدريب رياضي  استناذ مساعد  ابراهيم الورافي/ د  ٤
    تدريب رياضي  استناذ مساعد  فؤاد طارش على حسن/ د  ٥



 

    تدريب رياضي  استناذ مساعد  فؤاد على محمد العودي/ د  ٦
    لغة انجليزية  استناذ مساعد  يحي دحامي/ د  ٧
    تدريب رياضي  استناذ مساعد  يحي محمد بادي/ د  ٨

  

    



 

  

  
  

  جامعة البعث 
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

    ســـوریـــــا 



 

  

  جامعة البعث

  كلیة التربیة الریاضیة
  

   :لمحة عامة

بتاریخ  ٢٧٤أحدثت كلّیة التربیة الریاضیة بجامعة البعث بالمرسوم الجمھوري رقم 

-٢٠٠٥/وتم افتتاح الكلّیة في رحاب جامعة البعث مع بدایة العام الدراسي  ٣٠/٦/٢٠٠٥

   في محافظة حماه/ ٢٠٠٦

 

   :التربیة الریاضیة إلىتھدف كلّیة 

وتأھیلھم وتزویدھم بمستوى عال ، إعداد المختصین في مختلف فروع التربیة الریاضیة  -

من المعرفة والمھارات الریاضیة بمن فیھم المختصون في التدریب واإلدارة لجمیع مراحل 

   .التعلیم في المجال الریاضي

  .في برامج خدمات التربیة الریاضیةإعداد األطر الریاضیة القادرة على المشاركة    -

وفي تطویر التربیة الریاضیة والعمل على حل مشكالتھا ، اإلسھام في التوعیة الریاضیة  -

   .بما في ذلك اإلسھام في دورات التأھیل والتدریب والتعلیم المستمر

   .المشاركة في عقد المؤتمرات والندوات المحلیة والخارجیة -

   . الثقافي والفني واالجتماعي والریاضيتشجیع النشاط    -

  

  



 

  

  

  اقسام الكلیة 

  قسم تدریس التربیة الریاضیة -

   .قسم التدریب الریاضي - 

  .قسم اإلدارة الریاضیة -

  .قسم العلوم الصحیة الریاضیة -

  .قسم علم الحركة الریاضي -

  

 

  الدرجات العلمیة التي تمنحھا الكلیة  

  .في التربیة الریاضیة )البكالوریوس( ـ اإلجازة

   .ـ الماجستیر في االختصاصات التي یحددھا نظام الدراسات العلیا الخاص بالكلیة

  .ـ الدكتوراه في االختصاصات التي یحددھا نظام الدراسات العلیا الخاص بالكلیة

  



 

 : یقوم بالتدریس في كلیة التربیة الریاضیة كل من األساتذة والمدرسین
 
  
  في كلیة التربیة الریاضیة الھیئة الفنیةأعضاء  - 

 
  

 االسم والنسبة المرتبة العلمیة
/ دبلوم تأھیل تربوي 

التربیة الریاضیة في  إجازة  
مأمون ضعون. أ   

التربیة الریاضیة/ إجازة  مھند العواج. أ       
التربیة الریاضیة/ إجازة  غفران الشمق. أ        
التربیة الریاضیة/ إجازة  أریج الحسن. أ      
التربیة الریاضیة/ إجازة  أحمد قباقجي. أ      
التربیة الریاضیة/ إجازة  محمد الشقرة.أ     
التربیة الریاضیة/ إجازة  عبد الرحمن علواني. أ     

 
   
  
  جامعة البعث -المدرسین المندوبین من وزارة التربیة إلى وزارة التعلیم العالي  -
  

والنسبةاالسم  المرتبة العلمیة  
التربیة الریاضیة/ إجازة  شذا جروان. أ      
التربیة الریاضیة/ إجازة  بشار فاضل. أ       

 
   األساتذة والمدرسین المكلفین بالتدریس في كلیة التربیة الریاضیة -

 
    

 االسم والنسبة المرتبة العلمیة

  نوال البرازي. د    تربیة ریاضیة/ دكتوراه 
 دانیال ذو الكفل. د ریاضیة تربیة/ دكتوراه 
 قاسم ابراھیم.د   تربیة ریاضیة/ دكتوراه 
 فادي مسطو. د   تربیة ریاضیة/ دكتوراه 

 أحمد خباز. د    الطب البشري/ إجازة
 بسام العبشي. د   طبیب بشري

 عبد القادر مغمومة. د   إجازة في الطب البیطري
 مرھف عقبي.د   إجازة م الطب البشري

 علي فاضل. أ    التربیة الریاضیة/ ماجستیر



 

 بشار األسود. أ     التربیة الریاضیة/ إجازة  
 فؤاد رحال. أ     التربیة الریاضیة/ ماجستیر

 منھل بیطار. أ     التربیة الریاضیة/ إجازة 
 مروان األمین. أ    التربیة الریاضیة/ إجازة 
 الراعي سمیر. أ    التربیة الریاضیة/ إجازة 

 محمد مازن الصباغ. أ     ریاضي. م.م 
  بدر الدین الطیار. أ     التربیة الریاضیة/ إجازة 
 عبد المعین بیطار. أ    التربیة الریاضیة/ إجازة 

 
مدرب + العلوم الطبیعیة /إجازة

 وحكم بریاضة الجودو
 محمد أسعد عروق. أ  

 عبد الجبار صلیعي. أ   م ریاضي.م
  عبد العزیز األخرس. أ     في اللغة الفرنسیة إجازة

 ماریا حربا. أ    إجازة في اللغة االنكلیزیة
  بسام الشماع. أ    التربیة الریاضیة/ إجازة 

 نزار ابراھیم  .أ    إجازة في التربیة الریاضیة
 أحمد الحسن . أ    التربیة الریاضیة/ إجازة 
 رجوة غیبور . أ    التربیة الریاضیة/ إجازة 
 انستاسیا كلش . أ     التربیة الریاضیة/ إجازة 

 منھل النادر. أ    دبلوم تأھیل تربوي
 غازي دبساوي. أ  م ریاضي.م 
  اسبانیا سلوم. أ     م ریاضي.م 

 

 

    



 

  

  

  

  

  جامعة تشرین 
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

  ســـوریـــــا 
   



 

  

  الالذقیة/ جامعة تشرین
 التربیة الریاضیةكلیة 

  

/ أضیفت كلیة التربیة الریاضیة إلى الكلیات التي تتكون منھا جامعة تشرین بموجب المرسوم      
، / ٢/، / ١/وبموجب المواد  ١٩٧٥لعام / ١/على أحكام قانون تنظیم الجامعات رقم " وبناءا،  ٢٠٥

مرسوم العمل بھ اعتبارا من مطلع حیث أمر ال - / ٧/، / ٦/، / ٥/، / ٤/ب والمواد ، بفقراتھ أ / ٣/
   ٩٩٦/ ٩٩٥العام الجامعي 

 
منح الدرجات العلمیة لإلجازة في التربیة الریاضیة ودبلوم الدراسات / ٣/كما حدد المرسوم بالمادة 

   العلیا والماجستیر والدكتوراه في التربیة الریاضیة

  

لمتخصصین في علوم الریاضة والتربیة تسھم الكلیة في إعداد وتأھیل القادة التربویین والمدربین ا 
حیث تخدم مخرجاتھا المؤسسات التعلیمیة وھیئات وتشكیالت االتحاد الریاضي العام ، البدنیة 

 . ومؤسسات الریاضة األھلیة والتدریب العسكري

  

 : أقسام الكلیة

 :تتكون كلیة التربیة الریاضیة بجامعة تشرین من األقسام العلمیة التالیة
 المناھج وأصول تدریس التربیة الریاضیةقسم -1
 قسم التدریب الریاضي-2
 قسم التخطیط واإلدارة الریاضیة-3
 قسم العلوم الصحیة الریاضیة-4

  

 اإلدارة

 علي سلمان. د :العمید
 وائل معوض. د :نائب العمید للشؤون العلمیة

 فادي زیزفون. د :نائب العمید للشؤون اإلداریة
 

    



 

  

  
  

  جامعة السلطان قابوس 
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

  ُعـــــمــــــان 
   



 

  
  قسم التربیة الریاضیة

  كلیة التربیة 
  جامعة السلطان قابوس

  سلطنة عمان

  :نشأة القسم
وادر           ل الك ن تأھی ئولة ع ان والمس لطنة عم ي س ى ف ة األول ة األكادیمی یة الجھ ة الریاض م التربی قس

ة   وم الریاض ة وعل ة البدنی ال التربی ي مج ة ف بتمبر   . الوطنی ذ س م من ي القس ة ف دأت الدراس م ١٩٩٠ب
و           ى یونی ك الحین حت ذ ذل ار موضوعیة، ومن ق أسس اختی بقبول أول دفعة من الطالب والطالبات وف

دریس     ٢٠١١ لك الت ي س ا ف وا جمیع ة انخرط ب وطالب ف طال ة األل م قراب ي القس دد خریج اوز ع تج
  . واإلدارة واإلشراف والتدریب الریاضي في شتى أرجاء السلطنة

  
  
  
  

 :األساتذة الذین تولوا رئاسة القسم

  الفترة  الجنسیة  االسم  
  اآلن – ٢٠١١  عماني  منصور بن سلطان الطوقي. د  ١
  ٢٠١١ – ٢٠٠٧  أردني  نایف زایدكاشف . د  ٢
  ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٣  مصري  ھشام أحمد مھیب. د  ٣
  ٢٠٠٣ – ١٩٩٥  مصري  أحمد خاطر. د  ٤
  ١٩٩٥ - ١٩٩٤  مصري  حلمي عبدالمنعم. د  ٥
  ١٩٩٤ - ١٩٩٣  مصري  إیمان عبدالعزیز. د  ٦
  ١٩٩٣ - ١٩٩٠  مصري  محمد الشبیني. د  ٧

  

 : البرامج األكادیمیة

  برنامج  البكالوریوس في التربیة الریاضیة  .١
 

مسار ) ١: (ویتضمن البرنامج على مسارین ھما(برنامج الماجستیر في علوم الریاضة  .٢
   )مسار اإلدارة واإلشراف الریاضي) ٢(اإلعداد البدني والصحي و



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  أعضاء ھیئة التدریس

  

الرتبة  االسم  
 األكادیمیة 

   التخصص الجنسیة

 حاصلون على درجة الدكتوراه: أوال
 hakilani@squ.edu.om علم الحركة  أستاذ ھاشم الكیالني  ١
أستاذ  كاشف زاید  ٢

 مشارك 
علم النفس 
 الریاضي 

kashefz@squ.edu.om  

  mstauqi@squ.edu.om اإلدارة الریاضیة أستاذ مساعد منصور الطوقي  ٣
أسالیب تدریس  أستاذ مساعد ھالة مرسي  ٤

 ألعاب القوى 
halam@squ.edu.om  

التدریب  أستاذ مساعد ماجد البوصافي  ٥
 الریاضي 

majidb@squ.edu.om  

أستاذ  محفوظة الكیتاني ٦
 مساعد

فسیولوجیا 
 الریاضة 

mkitani@squ.edu.om  

 الماجستیر حصلون على درجة: ثانیا
اختبارات  ماجستیر بدریة الھدابي  ٧

 ومقاییس
bhaddabi@squ.edu.om  

  khalifaj@squ.edu.om علم الحركة ماجستیر خلیفة الجدیدي  ٨
عبدالرحیم  ٩

 الدروشي 
  daroushi@squ.edu.om الترویح الریاضي  ماجستیر

علم النفس  ماجستیر على الیعربي  ١٠
 الریاضي 

alyarubi@squ.edu.om  



 

  السباحة وكرة الید ماجستیر نادیة مرتضى  ١١
فسیولوجیا 

 الریاضة

nadiaf@squ.edu.om  

  

   



 

  

  
  
  

  جامعة البحرین  
  التربیة الریاضیة كلیة

  
  

  الــبـــحــــریــــن 
   



 

  جامعة البحرین
  
  

  :نشأة الكلیة
  

الطبیعي جذورھا منذ افتتاح المعھد العالي للمعلمین تستمد كلیة التربیة الریاضیة والعالج 

، وكانت مدة الدراسة بھا سنتان بعد المرحلة ١٩٦٧، والمعھد العالي للمعلمات عام ١٩٦٦عام 

تم إنشاء دائرة التربیة  ١٩٨٢الثانویة وذلك إلعداد معلمي المرحلتین االبتدائیة واإلعدادیة، وفي عام 

 ١٩٧٨حرین الجامعیة للعلوم واآلداب والتربیة والتي تأسست عام الریاضیة ضمن دوائر كلیة الب

صادر عن صاحب السمو الشیخ عیسى بن سلمان آل خلیفة أمیر ) ١١(بموجب مرسوم أمیري رقم 

بدأت دائرة التربیة الریاضیة مھامھا بتأھیل مدرسي التربیة الریاضیة .  دولة البحرین المفدى

  .المعلمین لدرجة البكالوریوس في التخصصالحاصلین على الدبلوم من معاھد 

  

بإنشاء وتنظیم جامعة البحرین ) ١٢(صدر المرسوم األمیري رقم  ١٩٨٦وفي عام 

وتم ضم دائرة ) اآلداب والعلوم، التربیة، إدارة األعمال، الھندسة ( وأصبحت تضم أربع كلیات 

بكالوریوس التربیة الریاضیة الذي یؤھل التربیة الریاضیة إلى كلیة التربیة، حیث كانت تقدم برنامج 

من خالل ) االبتدائیة، اإلعدادیة، الثانویة ( الخریجین للعمل بمھنة التدریس بمراحل التعلیم المختلفة 

تقدیم متمیز من العلوم النظریة والتطبیقیة والعملیة المرتبطة بحركة اإلنسان وأنواع الریاضیات 

  .ریات وطرق التدریبالمختلفة التي تمارس وطرق أحدث نظ

  

ومع عملیات تطویر برامج التربیة الریاضیة بدأ القسم یقدم برنامج ماجستیر التربیة الریاضیة 

م طرح القسم برنامج ماجستیر التربیة ٢٠٠٢م وفي العام ١٩٩٩في تخصص اإلدارة الریاضیة عام 

الفلسفة في اإلدارة  الریاضیة في تخصصات التدریب الریاضي والطب الریاضي، وبرنامج دكتوراه

  .الریاضیة إلى جانب بكالوریوس التربیة الریاضیة

  

  تولت األستاذة الدكتورة منى صالح األنصاري، عميدة كلية التربية الرياضة
  .والعالج الطبيعي منذ نشأتها وحتى اآلن



 

  

  :االبرامج االكادیمیة التي تطرحھا الكلیة 
  التربیة الریاضیةبكالوریوس.  

 العالج الطبیعي بكالوریوس. 

  تخصص تدریب(ماجستیر في التربیة الریاضیة ( 

  تخصص ادارة(ماجستیر في التربیة الریاضیة ( 

  دكتوراه الفلسفة في التربیة الریاضیة  

  

  اقسام الكلیة 
 ویقدم برنامج بكالوریوس التربیة الریاضیة وبرنامج ماجستیر التربیة :  قسم التربیة الریاضیة

وبرنامج دكتوراه الفلسفة في اإلدارة ) اإلدارة الریاضیة والتدریب الریاضي ( الریاضیة 

  .الریاضیة

 قسم العالج الطبیعي ویقدم برنامج بكالوریوس العالج الطبیعي. 

  

 التخصص الدقيق التخصص العام الرتبة االســم

  منى صالح األنصاري. د.أ
 ) عميد الكلية( 

 الصحة الرياضية فسيولوجيا وعلوم تربية رياضية أستاذ

 اإلدارة الرياضية تربية رياضية أستاذ هدى حسن الخاجة. د.أ

 طرق تدريس الكيمياء   طرق تدريس الكيمياء   أستاذ خليل إبارهيم شبر. د.أ

 عالج طبيعي قلب وصدر وجراحة عالج طبيعي أستاذ نجيب محمد سالم. د.أ

 التدريب الرياضي تربية رياضية أستاذ مشارك  محمود إبراهيم شبر. د

طرق تدريس الرياضيات  أستاذ مشارك  سمير إيليا القمص. د
 والحاسوب التربوي

 طرق تدريس الرياضيات والحاسوب التربوي

 اإلدارة الرياضية تربية رياضية أستاذ مشارك  عبدالرحمن أحمد سيار. د



 

 

 

   

 التربية الرياضيةمناهج وطرق تدريس  تربية رياضية  أستاذ مشارك  فيصل حميد المال. د

 اإلدارة الرياضية تربية رياضية أستاذ مساعد سامية حسن القطان. د

 اختبارات ومقاييس الكرة الطائرة تربية رياضية أستاذ مساعد سوسن جدوع النعيمي. د

 تأهيل رياضي تربية رياضية أستاذ مساعد إنعام مجيد النجار. د

حسين جعفر مهدي. د  اإلدارة الرياضية رياضيةتربية  أستاذ مساعد 

 اإلدارة الرياضية    أستاذ مساعد بسام عبداهللا قمبر. د

 التدريب الرياضي تربية رياضية أستاذ مساعد علي يوسف صليبيخ. د

 اإلدارة الرياضية تربية رياضية أستاذ مساعد عائشة العامر. د

 الرياضيةاإلدارة  تربية رياضية أستاذ مساعد نزار نزار العاني. د

 مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية تربية رياضية أستاذ مساعد حصة أحمد آل خليفة. د

 كرة السلة تربية رياضية محاضر أحمد صالح شهاب. أ

 تدريب رياضي تربية رياضية مساعد بحث وتدريس أسامة إبراهيم الشيخ.أ

 طب رياضي تربية رياضية مساعد بحث وتدريس شيماء محمد القحطاني. أ

 مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية تربية رياضية مساعد بحث وتدريس منار عبداهللا التميمي.أ

 عالج طبيعي العظام والعضالت عالج طبيعي مساعد بحث وتدريس محمد عبداهللا محمد. أ



 

  

  فھرس المحتویات
  

    .....................................................................................تقدیم   -
    ..........................................................................النظام األساسي  -
    ...........................................................................النظام الداخلي  -
    .............................................................................النظام المالي  -
    .........................................األردنیة الھاشمیة المملكة  –الجامعة االردنیة  -
    ..........................................المملكة األردنیة الھاشمیة  –جامعة الیرموك  -
    ..................................................................المملكة  –جامعة مؤتة  -
    ........................................األردنیة الھاشمیة المملكة  –الجامعة الھاشمیة  -
    .......................................................جمھوریة العراق  –جامعة بغداد  -
    ....................................................جمھوریة العراق  –جامعة البصرة  -
    .......................................................جمھوریة العراق  –جامعة دیالي  -
    .............................................جمھوریة العراق  –اربیل /جامعة سوران -
    .....................................................جمھوریة العراق  –جامعة دھوك  -
    ...............................................جمھوریة العراق  –الجامعة الستنصریة  -
    ..........................جمھوریة العراق  –كلیة التربیة الریاضیة /جامعة الموصل -
    ..........................جمھوریة العراق  –قسم التربیة الریاضیة / جامعة الموصل -
    .....................................................جمھوریة العراق  –امعة كربالء ج -
    ....................................................جمھوریة العراق  –جامعة ذي قار  -
    .....................................................جمھوریة العراق  –جامعة االنبار  -
    ..............................................جمھوریة العراق  –جامعة صالح الدین  -
    ....................................................جمھوریة العراق  –جامعة تكریت  -
    .....................................................جمھوریة العراق  –ة جامعة الكوف -
    ...................................................جمھوریة العراق  –جامعة القادسیة  -
    ...................................................جمھوریة العراق  –جامعة الحلبجة  -
    .....................................................جمھوریة العراق  –جامعة المثنى  -
    ........................................................السعودیة  –جامعة الملك سعود  -
    ................................................................السعودیة  –جامعة طیبة  -
    ..................................................السعودیة  –جامعة الملك عبد العزیز  -
    ...................................جمھریة مصر العربیة  –بنات / جامعة االسكندریة -
    ...............................................جمھوریة مصر العربیة  –جامعة طنطا  -
    ............................................ جمھوریة مصر العربیة  –جامعة المنوفیة  -



 

    ......................................جمھوریة مصر العربیة  –الھرم / جامعة حلوان -
    .......................................جمھوریة مصر العربیة  –بنات  /جامعة حلوان -
    ..............................................جمھوریة مصر العربیة  –جامعة اسیوط  -
    .....................................جمھوریة مصر العربیة  –بنین / جامعة الزقازیق -
    ...................................جمھوریة مصر العربیة   –بنات / جامعة الزقازیق -
    ...............................................جمھوریة مصر العربیة  –جامعة المنیا  -
    .........................................جمھوریة مصر العربیة  –جامعة بني سویف  -
    ..........................................جمھوریة مصر العربیة  –جامعة بور سعید  -
    ..........................................جمھوریة مصر العربیة  –جامعة كفر الشیخ  -
    ..............................................جمھوریة مصر العربیة  –جامعة دمیاط  -
    ......................................جمھوریة مصر العربیة  –جامعة جنوب الوادي  -
    ........................................جمھوریة مصر العربیة  –جامعمة المنصورة  -
    ........................................................الجزائر  –جامعة سوق اھراس  -
    ............................................الجزائر  –جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف  -
    ..............................................الجزائر  –جامعة عمار ثلیجي باألغواط  -
    ..................................................................الجزائر  –جامعة باتنة  -
    ...............................................................الجزائر  –جامعة المسیلة  -
    ......................................................فلسطین  –جامعة النجاح الوطنیة  -
    ..............................................................فلسطین  –جامعة االقصى  -
    ...................................................الخضوري  –جامعة فلسطین التقنیة  -
    ............................................................السودان  –جامعة الخرطوم  -
    .......................................السودان  –السودان للعلوم والتكنولوجیا  جامعة -
    ................................................................السودان  –جامعة النیلین  -
    ..................................................................لیبیا  –جامعة طرابلس  -
    ...................................................................لیبیا  –جامعة الزاویة  -
    ...................................................................تونس  –جامعة قفصة  -
    ................................................................تونس  –جامعة صفاقس  -
    ..................................................................الیمن  –جامعة صنعاء  -
    ..................................................................سوریا  –جامعة البعث  -
    .................................................................سوریا  –جامعة تشرین  -
    ........................................................ُعمان  –جامعة السلطان قابوس  -
    ..............................................................البحرین  –جامعة البحرین  -
  


