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 (Academic requirements for the academic program) 

 

  

 

 (General information) عامةمعلومات  .1

 

 جامعة طرابلس المؤسسة التعليمية 1

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية 2

 التربية البدنية "التدريس"قسم   قدم البرنامجي الذيالشعبة  /القسم 3

 مرحلة البكالوريوس األكاديمياسم البرنامج   4

 وحدة دراسية 821 ساعة( -)بالوحدة للبرنامجالرصيد الكلي  5

 "التدريسبكالوريوس تربية بدنية " الشهادة العلمية الممنوحة عند استكمال البرنامج 6

 قسم اعادة التأهيل والعالج الطبيعي – التدريبقسم  األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج 7

 اللغة العربية المستخدمة في العملية التعليمية اللغة 8

 اللجنة العلمية ولجنة المنهاج بالقسم منسق البرنامجاسم  9

 جامعة االسكندرية –برنامج كلية التربية الرياضية للبنين  (Bench marking) المراجع الخارجية للبرنامج 11

 2001- 2002  تاريخ  منح اذن المزاولة للبرنامج 11

الكلية/ الجامعة/  /مجلس القسم) الجهة التي منحت اإلذن بالمزاولة 12

 غيرها(

 مجلس الجامعة 

 2001 تاريخ بدء الدراسة الفعلية بالبرنامج 13

 

 (Programme objectives) أهداف البرنامج .2

اكساب الطالب المهارات التدريسية للعمل  توفير بيئة تربوية تعليمية تساعد على تنمية الفكر االبداعي للطالب  .8

 فى مجال تدريس التربية البدنيةفى مراحل التعليم املختلفة بكفاءة عالية 

 تعريف الطالب بوسائل التكنولوجية الحديثة وكيفية استخدامها فى العملية التعليمية.2

ربط التخطيطات العلمية باحتياجات د و جدي و .التطوير المستمر للبرامج والخطط التدريسية مع األخذ بكل ما ه3

 سوق العمل.

 أعداد وتأهيل الكوادر العلمية من حملة المؤهالت العلمية املختصة في مجاالت التعليم..4

 .المساهمة في تقديم يد العون لذوي االحتياجات الخاصة في مختلف مؤسسات املجتمع  .5

 

 (Academic standards) المعايير األكاديمية .3

  الطالب دور التربية البدنية )التربوي ،النفس ي ،االجتماعي( واهميته فى بناء املجتمعان يفهم 

 علومات العلوم الرياضية والمرتبطة باملجاالت الرياضية املختلفةان يطبق معارف وم 

 ان يطبق مفاهيم  واشتراطات االمن والسالمة بالمؤسسات التعليمية والرياضية 

 هنة والفهم التطبيقي  للتعاون وااللتزام والجدية المثابرة ان يلتزم بتطبيق اخالقيات الم 

 

 



 (Bench marking) الخارجيةمقارنة ما يتم تقديمه مع المراجع  .4
 مقارنة مرجعية داخلية بين االقسام العلمية بالكلية من حيث تنفيذ الية البرامج التعليمية 

  تنفيذ الية البرامج التعليمية بها.مقارنة مرجعية بين كليات التربية البدنية بليبيا  من حيث 

  اقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة بالوطن العربي في الية مقارنة مرجعية خارجية بعض كليات و

 التوصيف والتحديث للبرنامج التعليمة.
 

 (Admission system) القبولام ـــنظ .5
  العلمي" او ما يعادلهاان يكون الطالب متحصل على الشهادة الثانوية بنوعيها "االدبي،. 

 ان يكون الطالب قد اجتاز امتحان القدرات البدنية والمقابلة الشخصية والكشف الصحي. 

 ان يكون قد اجتاز مقررات الفصل االول والثاني بنجاح. 

 ان يكون الئق صحيا. 

 سة.تحديد مسؤولية المؤسسة والطالب في حال وجود تغيير في متطلبات القبول و االلتحاق بالدرا 
 

 (Programme intended learning outcomes) للبرنامج مخرجات التعلم المستهدفة .6

 (Knowledge & understand) المعرفة والفهم .أ
 

 ان يعرف االسس التربوية للتربية البدنية والترويحية وعلوم الرياضة عبور العصور . 1أ.

والفسيولوجية والصحية والنفسية والتربوية ان يعرف المبادي واالسس الميكانيكية والتشريحية  2أ.

 المرتبطة بالفرد عامة والرياض ي خاصة.

ان يعرف الجوانب التعليمية والفنية والقانونية لأللعاب الجماعية والمنافسات والمسابقات  3أ.

 . الفردية والمنازالت

 . ان يعرف تطبيقات مبادي واسس البحث العلمي وعالقتها بالعلوم االخرى  4أ.

أن يفهم النظم الخاصة بالتوجيه واإلرشاد التربوي والقواعد الخاصة بإدارة وتنظيم المسابقات  5أ.

  .الرياضية واالنشطة الترويحية
 

 (Mental skills) الذهنيةالمهارات  .ب
 

 بين اساليب التعليم والتعلم . ل الخريجأن يفاض 1ب.

 المناسبة لتدريس االلعاب الفردية والجماعية.  ةالتدريسي المهارات  حلل الخريجأن ي 2ب.

 3ب.
بين المعارف الصحية والفسيولوجية والمفاهيم الفلسفية والنفسية  أن يربط الخريج

 واالجتماعية في مجال التدريس.

 المتعلمين.  الفروق الفردية بين لمراعاةأن يفاضل الخريج بين طرق واساليب التدريس  4ب.

 5ب.
ان يقارن بين استراتيجيات التدريس وطرق واساليب المناسبة لتحقيق االهداف التعليمية 

 . والتربوية 

 (Practical & professional skills) المهارات العملية والمهنية .ت
 

  في مختلف أنواع الرياضات ان يؤدي الخريج النماذج التطبيقية للمهارات الحركية 1ج.

 . التربوي في أن يصمم الخريج وينفد البرامج والوحدات المناسبة الحتياجات المستفيدين  2ج.

 أن يطبق الخريج اجراءات االمن والسالمة في البيئة المدرسية 3ج.



 أن يتبنى الخريج نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها في تطوير الرياضة المدرسية. 4ج.

 خلق بيئة تعلم آمنة لضمان فاعلية التعلمأن يكون الخريج قادرا على  5ج.
 

 (Generic and transferable skills) والمنقولة عامةالمهارات ال .د
 

 أن يكون الخريج قادرا على أدارة الوقت لتحقيق أقص ى استفادة من البرنامج  1د.

 الرياض يأن يكون الخريج قادرا على العمل الجماعي لتفعيل العمليات المرتبطة باملجال  2د.

 .والتربوي 

 أن يكون الخريج قادرا على استخدام وسائل االتصال والتواصل الفعال. 3د.

أن يكون الخريج قادرا على توصيل المعلومات والمعارف والمهارات للتالميذ في المراحل  4د.

 . والقدرة على تقييمها وتقويمها الدراسية املختلفة

 االبتكار والنقد والمقارنة في دروس وانشطة التربية البدنية.أن يكون الخريج قادرا على  5د.
 

 Programme contents) البرنامج كونات )محتويات(م .7
 

 

 - المجموع - التدريب - المعامل - المحاضرات

 %80.81 النسبة 2 العدد 83 )الجامعية( العامة لمقرراتا وحداتعـدد 

 %33.52 النسبة 22 العدد 43 الكلية مقررات  وحداتعـدد 

 %22.11 النسبة 82 العدد 22 )قسم( لمقررات التخصصيةا وحداتعـدد 

 %2.31 النسبة 4 العدد 82 التدريب العملي/ الميدانيعدد وحدات 

 %24.28 النسبة 20 العدد 38 )أقسام أخرى( لمقررات الداعمةا وحدات عـدد 

 %800  77  821 املجموع
                                    

 (Programme Courses) البرنامجمقررات  .1
 

 (General courses) ) الجامعية ( المقررات العامة. 1

 رمز المقرر 
  اسم المقرر 

 انجليزي( )عربي+

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

مخرجات التعلم المستهدفة 

 تدريب معمل محاضرات التي يتم تغطيتها ) الرمز(

AL001 4د-5ج-1ا - - - 2 2 )أ(اللغة العربية 
AL002 )2 2 اللغة العربية )ب - - AL001 4د-5ج-1ا 
EL010 3ب-4ا - - - 2 2 )أ(ليزية جناإللغة ال 
EL011 2 2 (ليزية  )بجغة االنلال - - EL010 3ب-4ا 
CS020 3د-4ا - - 2 - 2 (حاسب ألي )أ 

CS021  2 - 2 ألي )ب(حاسب - CS020 3د-4ا 
IE049 1د-5ج - - - 2 1 التربية االسالمية 

  - 4 11 13 املجمـــــــــــــــــــــــوع

 : . مقررات )الكلية(2
رمز 

 المقرر 

  اسم المقرر 

 انجليزي( )عربي+

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

مخرجات التعلم المستهدفة 

 تدريب معمل محاضرات ) الرمز( التي يتم تغطيتها

BT100 3ج-4ب-1ا // - - 2 1 سس التربية البدنية والرياضةأ 
BT109 4د-5ج-3ب-1ا // - - 2 1 مقدمة في علم النفس 
BC188 1ج-3ب-3ا // - - 2 1 اللياقة البدنية 
BP226 5ج-3ب-2ا // - - 2 1 التربية الصحية 



BP221 3ج-3ب-2ا // - - 2 2 صفيعلم التشريح الو 
BP222 2 2  علم التشريح الوظيفي - - BP221 3ج-3ب-2ا 
BP223 1د-3ج-3ب-2ا // - - 2 2 )أ( علم وظائف األعضاء 
BT110 2 2  الرياضي علم النفس - - BT109 3ب-5ا 
BT115 2 2 الترويح - - BT114 5د-5ج-5ا 
BT129 2 2 البحث العلمي - - BT127 5د-4ج-5ب-4ا 
BT130 2 2 قاعة بحث - - BT129 4د-4ج-5ب-4ا 
BC193 2 2 )أ( التغذية - - BCT189 3ج-1ا 
BC198 2 2 (دار  )أاالتنظيم وال - - BCT189 1د-2ج-1ا 
BC195 2 2 علم الحركة - - BP221 3ا 
BP240 2 2 القوام - - BP222 2ا 
BP231 2 2 )أ( اإلصابات واإلسعافات األولية - - BP240 2د-3ج-2ا 

121BT 2 2 االختبارات والقياس - - BT127 1د-4ج-5ب-2ا 
BT127 2 2 اإلحصاء - - BC188 3د-4ج-2ب-5ا 
BT101 )5د-2ج-5ب-1ا // 2 - - 1 التمرينات البدنية )أ 
BC161   2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 )أ( قدمالمدخل كر 
BC163  2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 )أ( طائر الكر  المدخل 
BC165 2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 )أ( مدخل الميدان والمضمار 
BC171 2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 )أ( مدخل الدفاع عن النفس 
BC192 2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 الرود 
BC173 2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 (مدخل الجمباز )أ 
BC179  2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 لرياضات المائية )أ (امدخل 
BC182  2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 األلعاب الصغير 
BC184 2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 (مدخل كر  اليد )أ 
BC186  2د-1ج-2ب-1ا // 2 - - 1 ()أ  كر  السلةمدخل 
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 (Specialized courses) صيةالمقررات التخص. 3
 رمز المقرر 

  اسم المقرر 

 انجليزي( )عربي+

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

مخرجات التعلم المستهدفة 

 تدريب معمل محاضرات التي يتم تغطيتها ) الرمز(

113BT 111 - - 2 1 التوجيه واإلرشاد النفسيBT 3د-5ج-3ب-5ا 
114BT 2 2 علم االجتماع الرياضي - - BT109 2د-3ب-1ا 

117BT 2 2 ( طرق التدريس ) أ - - BT100 5د-2ج-5ب-1ا 
111BT ) 117 - - 2 2 طرق التدريس ) بBT 5د-2ج-5ب-1ا 
111BT ) 111 - - 2 2 طرق التدريس ) جBT 5د-2ج-5ب-1ا 
121BT 2 2 المناهج - - BT100 1د-2ج-3ب 
121BT 121 - - 2 2 البرامج في التربية البدنيةBT 1د-2ج-3ب 

122BT 121 - - 2 2 الوسائل التعليميةBT 1د-5ج-1ب-1ا 
BT125 115 - - 2 2 التعلم الحركيBC 1د-5ج-2ب 

126BT 125 - - 2 2 رياض األطفالBT 4د-3ج-4ب-1ا 
BT102 )2 - - 1 التمرينات البدنية )ب BT101 5د-1ج-4ب-3ا 

113BT 112 2 - - 2 (التمرينات البدنية )جBT 5د-1ج-4ب-3ا 
114BT 113 2 - - 1 (التمرينات البدنية )دBT 5د-1ج-4ب-3ا 
115BT ( ـهالتمرينات البدنية) 114 2 - - 1BT 5د-1ج-4ب-3ا 
116BT ( والتمرينات البدنية) 115 2 - - 1BT 5د-1ج-4ب-3ا 
124BT  112 2 - - 2 )بنات فقط(التعبير الحركيBT 5د-1ج-1ا 

BT135 131 2 - - 2 مشروع التخرجBT 4د-4ج-5ب-4ا 

  14 0 20 21 املجمـــــــــــــــــــــــوع

 
 
 



 
 

 التدريب العملي / الميداني. 4
 رمز المقرر 

  اسم المقرر 

 انجليزي( )عربي+

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

مخرجات التعلم المستهدفة 

 تدريب معمل محاضرات التي يتم تغطيتها ) الرمز(

BT131  111 6 - - 3 الميداني ) أ (التدريبBT 4د-2ج-4ب-1ا 
132BT ) 6 - - 3 التدريب الميداني ) ب BT131 4د-2ج-4ب-1ا 
133BT ) 132 6 - - 3 التدريب الميداني ) جBT 4د-5ج-5ب-1ا 
134BT ) 133 6 - - 3 التدريب الميداني ) دBT 4د-5ج-5ب-1ا 
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 (Supportive courses) داعمةال المقررات. 5
 رمز المقرر 

  اسم المقرر 

 انجليزي( )عربي+

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات/األسبوع
 األسبقيات

مخرجات التعلم المستهدفة 

 تدريب معمل محاضرات التي يتم تغطيتها ) الرمز(

BCT162 2 - - 1 (كر  القدم )ب BC161 3ا 

BCT164   2 - - 1 ()بالكر  الطائر BC163 3ا 

BCT166 2 - - 2 (الميدان والمضمار )ب BC165 3ا 

BCT167 2 - - 2 (الميدان والمضمار )ج BCT166 4د-1ج-2ب-3ا 

161BCT 2 - - 2 (الميدان والمضمار )د BCT167 4د-1ج-2ب-3ا 

161BCT 161 2 - - 2 (الميدان والمضمار )هـBCT 4د-1ج-2ب-3ا 

BCT170  161 2 - - 2 (والمضمار )والميدانBCT 4د-1ج-2ب-3ا 

BCT172 2 - - 2 (الدفاع عن النفس )ب BC171 2د-3ج-2ب-5ا 

BCT174 2 - - 1 (الجمباز )ب BC173 3ا 

BCT175 2 - - 1 (الجمباز )ج BCT174 5د-1ج-2ب-3ا 

BCT176 2 - - 1 (الجمباز )د BCT175 5د-1ج-2ب-3ا 

BCT177 ( ـهالجمباز) 2 - - 1 BCT176 5د-1ج-2ب-3ا 

BCT178 2 - - 1 (الجمباز )و BCT177 2د-1ج-2ب-3ا 

BCT180 2 - - 2 (الرياضات المائية )ب BC179 2ا- 

BCT181 2 - - 2 (الرياضات المائية )ج BCT180 5د-5ج-5ب-3ا 

BCT185 2 - - 1 (د )بكر  الي BC184 3ا 

BCT187 2 - - 1 (كر  السلة )ب BC186 3ا- 

111BCT 2 2 التدريب الرياضي - - BC188 3د-3ج-2ا 

224BPT 2 2 (وظائف األعضاء )ب علم - - BP223 5ج-3ب-2ا 

236TBP 2 2 أنشطة بدنية معدلة - - BP226 5د-4ب-5ا 

  34 - 6 31 املجمـــــــــــــــــــــــوع
 

 (Teaching and learning methods) طرق التعليم والتعلم .2
  الجزئية )باملحاضرات العلمية للمهارات الصعبة(.طريقة التعليم 

 .)طريقة التعليم الكلية )باملحاضرات العملية للمهارات السهلة 

 .)طريقة التعليم الجزئية الكلية )باملحاضرات العملية للمهارات السهلة والصعبة والمركبة 

 .)طريقة التعليم المدمج )باملحاضرات العلمية للمهارات الصعبة والمركبة 

 .)طريقة التعليم بالعصف الدهني )باملحاضرات النظرية 

 .طريقة املحاولة والخطاء 

 .طريقة حل المشكالت 



 ( ومحاضرات عملية%30محاضرات نظرية ،) (20%) زيارات ميدانية متمثلة في التدريب الميداني داخل ،

والقياس، وحلقات نقاش المدارس، محاضرات داخل معامل الحاسوب، ومحاضرات داخل معامل اإلختبارات 

 متمثلة في مشاريع التخرج والبحوث.
 

 (Methods of assessments) طرق التقييم .3
 

 (Programme evaluation)تقييم البرنامج  .4
 

 العدد /النسبة األسلوب المشارك في التقييم

 % 80 استبيان سوق العمل 

 % 20 استبيان طالب السنة النهائية

 % 40 اجتياز امتحان الخريجون 

 % 20 تقارير المساقات أعضاء هيئة التدريس

 % 80 استطالع الرأي والمتابعة المقيمون الخارجيون 

 (Rating assessment) مـالتقييف ـتصني .5
 

 )%( النسبة المئوية المصطلح

 %111إلى  % 55من  ممتاز

 
 
  % 55 أقل من إلى % 55من  جيد جدا

  % 55 أقل من إلى % 55من  جيد 

 % 55 أقل إلى % 51من  مقبول 

  % 51أقل من إلى % 35من  ضعيف

 
 
  %  35أقل  من صفر إلى ضعيف جدا

 

 متطلبات االستمرار في الدراسة بالبرنامج .6

(Requirements to continue studying in the program) 

قبول وقيد الطالب بالكلية كطالب نظاميين وجميعهم متفرغون للدراسة النظامية بأحد  يتم-1
المجموعات أو بأحد أقسام الكلية وفق الشروط واألسس والضوابط المنصوص عليها في هذه 
الالئحة ، ويتولي كل طالب فى بداية كل فصل دراسي تجديد قيده ، ويكون التجديد بالتوقيع 

ص بذلك ،والمتضمن المواد الدراسية وعليه متابعة المحاضرات العملية على النموذج الخا
 والنظرية والتطبيقية وإعداد  البحوث والدروس العملية . 

 / الوزن/ النسبة طريقة التقييم السنـــــــــــــــــــــــة/ الفصــــــــــــــــــــــــــــــل الدراس ي

 %15/  15تحريري /  إمتحان نصفي أول

 %15/  15تحريري / عملي /  إمتحان نصفي ثاني

 %21/  21حضور وغياب وأوراق عمل  اعمال السنة

 %51/  51تحريري / عملي  اإلمتحان النهائي

 % 111 المجموع الكلي



إذا نقطع الطالب عن التسجيل لمدة فصل دراسي واحد بدون عذر تقبله اللجنة الشعبية  -1
تغيب فيه ضمن المدة  للكلية يمكن من الدراسة فى الفصل الذي يليه ويحسب الفصل الذي

 المحددة للدراسة بالكلية .
ـ إذا انقطع الطالب عن التسجيل لفصل أخر خالل دراسته بالكلية بدون عذر مقبول يفصل 2

 الطالب من الكلية وينتهي حقه فى االستمرار فى الدراسة بالكلية 
بالكلية بعذر  .اذا انقطع الطالب عن التسجيل لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر خالل دراسته3

مقبول من اللجنة الشعبية يمكن الدراسة دون أن يحسب الغياب ضمن المدة الدراسية المحددة . وال 
 له وقف قيده ذلك إذا كان غيابة ألكثر من فصل دراسي واحد . زيجو 

 والتعلم مصادر التعليم (Teaching and learning resources) 
 

ا  األساتذةعدد  الدرجة العلمية المؤهل العلمي  متوسط عدد الساعات التدريسية أسبوعي 

 1.0 3 محاضر مساعد ماجستير

 4.0 2 محاضر  ماجستير

 1.0 3 استاذ مساعد ماجستير

 2.0 8 أستاذ مشارك ماجستير

 2.0 8 محاضر دكتوراه

 80.0 5 أستاذ مساعد دكتوراه

 31.0 81 أستاذ مشارك دكتوراه

 34.0 82 أستاذ دكتوراه

 (Information must be available) معلومات يجب توفرها .7
 ــــــــوضح  ـــــــــــمدريس ــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــائمة بأعضــــــــــــــــــــــــق

 
 .والتخصص ميةدرجة العلــــــــــبها ال ا

 االسم
المؤهل 

 العلمي
 المهام المكلف بها التخصص العلميةالدرجة 

  التمرينات اذأست الدكتوراه البشير أبوعجيلة القنطري

  علم النفس أستاذ مشارك الدكتوراه دالمبروك محمد أبو عمي

 وكيل الكلية لشؤون العلمية مناهج أستاذ الدكتوراه الهادي أحمد عبد السيد

 وقياسإختبارات  أستاذ الدكتوراه سعيد سليمان معيوف
مدير الشؤون اإلدارية 

 والمالية بوازرة التعليم 

  مناهج أستاذ الدكتوراه علي محمد أحمد حسن

 رئيس القسم طرق تدريس أستاذ الدكتوراه كمال رمضان األسود

  علم إجتماع أستاذ الدكتوراه تعزيز علي موسي

  علم النفس أستاذ الدكتوراه محمد سالم العجيلي

  اللغة العربية مشاركأستاذ  الدكتوراه حسين هعبد الل معبد السال

  إختبارات وقياس أستاذ  الدكتوراه ليلي عبدالقادرأبوشكيوة

  رياض إطفال أستاذ الدكتوراه آمال عبدالله التومي

  علم النفس أستاذ  الدكتوراه البهلول ميلود العجيلي



  تمرينات أستاذ  الدكتوراه ماجده الطاهر أبوالقاسم

  إختبارات وقياس أستاذ مشارك ماجستير المختار سعيد مولود الخمري

  علم النفس أستاذ الدكتوراه رمضان علي القطيوي

 تمرينات أستاذ الدكتوراه صالح أحمد مسعود قوس
رئيس الدراسات العليا 

 بالكلية

  تمرينات استاذ الدكتوراه الحبيب أبوالقاسم عاشور

  تمرينات أستاذ مساعـد ماجستير رجوبةامحمد بشير 

 عضو منسق الدراسات العليا الترويح مشاركأستاذ  الدكتوراه ميلود محمد وداي

  اسس وتاريخ أستاذ مساعد ماجستير مصطفي امحمد العاشق

  اختبارات وقياس أستاذ  الدكتوراه ناجي قاسم سالمة

 عضو منسق الدراسات العليا النفسعلم  أستاذ مساعد الدكتوراه هناء ميالد مالطم

  برامج أستاذ مشارك الدكتوراه انتصار عامر العزابي

  اختبارات وقياس مشاركأستاذ  الدكتوراه حمزة الحاجي معبد السال

 حاسب الي أستاذ  الدكتوراه حمدي داود سليمان
منسق الدراسة واإلمتحانات 

 بالقسم

 طرق تدريس مشاركأستاذ  الدكتوراه أسماء محمد العماري
عضو املجلة العلمية + لجنة 

 الدراسة واالمتحانات

  رياض أطفال مشاركأستاذ  الدكتوراه ليلى اسعد الفقيه حسن

 طرق تدريس مشاركأستاذ  الدكتوراه هالة مسعود الباروني
مدير تحرير املجلة العلمية + 

 لجنة الدراسة واالمتحانات

 تمرينات مشاركأستاذ  الدكتوراه نهاد أبوبكر غريبي
عضو املجلة العلمية + لجنة 

 الدراسة واالمتحانات

  طرق تدريس مشاركأستاذ  الدكتوراه فائزة جمعة األخضر

  علم إجتماع مشاركأستاذ  الدكتوراه أسعد الهادي شقلب

  طرق تدريس مشاركأستاذ  الدكتوراه سعد حبلوص فعبد اللطي

  طرق تدريس مشاركأستاذ  الدكتوراه مصطفى محمد العويمرى

  علم النفس أستاذ مساعد ماجستير انيسة عبدالعزيز صقر

 إختبارات وقياس شاركأستاذ م الدكتوراه محمد بشير حداد
منسق الدراسات العليا 

 بالقسم

  أسس وتاريخ شاركأستاذ م الدكتوراه ربيعة المبروك سويسي

 منسق التدريب الميداني تدريس طرق  مشاركأستاذ  الدكتوراه إسماعيل الهادي حصن

 وكيل الكلية لشؤون العلمية طرق تدريس مشاركأستاذ  الدكتوراه مجدي أبوبكر حمزة

  إختبارات وقياس مشاركأستاذ  الدكتوراه عيادة ابوبكر الطاهر

  تمرينات أستاذ مساعد الدكتوراه خالد الهادي الرفاعي

  إختبارات وقياس محاضر ماجستير رضوان أبراهيم االخضر

  طرق تدريس أستاذ مساعد الدكتوراه مصطفي موسي عمر

  طرق تدريس استاد مساعد الدكتوراه حنان عبدالقادر كحيل

  تمرينات استاد مساعد الدكتوراه سمية جمعة الطبيقى

 منسق مشاريع التنخرج مناهج استاد مساعد الدكتوراه البشير علي شهبون

  علم النفس محاضر ماجستير السايحيوسف علي مفتاح 



 مقرر القسم طرق تدريس محاضر الدكتوراه أحمد البهلول العلوص

 منسق الجودة بالقسم طرق تدريس محاضر الدكتوراه محمد أحمد سالم سالم

  علم النفس استاذ مساعد الدكتوراه بلعيد علي المشري

  تدريسطرق  استاذ شرف الدكتوراه احمد مسعود العرضاوي

  ترويح استاذ شرف الدكتوراه ابوبكر محمد كريميد

  علم النفس استاذ شرف الدكتوراه علي احمد شناك

  مناهج استاذ الدكتوراه يالصديق سالم الخبول

  طرق تدريس استاذ الدكتوراه عكاشة همحمد عبد الل

  إختبارات وقياس أستاذ الدكتوراه عمر سالم على العياط
  

 

 (Library) المكتبة .1

 ،)مكتبة الكلية، المكتبة المركزية بجامعة طرابلس القاطع )ب 

  عصرا الرابعةطيلة أيام األسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة. 

 .تتم اإلعارة بتسليم التعريف الجامعي للطالب 

 .)املجلة العلمية بالكلية )نصف سنوية 

  والبحوث توجد مراجع إلكترونية خاصة بالكلية متمثلة في الرسائل العلمية والكتب، وبعض المقاالت

 العلمية.

 .تتوفر لوائح معمول بها في المكتبة الخاصة بنظم اإلعارة 

 إلكترونية وورقية. عمليةدة العلمية للمحاضرات والدروس الالخدمات متوفرة للما 

 ( أجهزة حاسوب لال 4تتوفر عدد ).ستعمال الطالبي واعضاء هيئة التدريس 

 .تتوفر المراجع العلمية لجميع المقررات الدراسية بالكلية 
 

 (Laboratories) المختبرات والمعامل .1
 ( معمل تشريح.8( معمل إختبارات وقياس، وعدد )8( معمل حاسوب، وعدد )3يوجد بالكلية عدد ) 

  ،والبدنية(، ومجسمات معمل التشريح، وأجهزة أجهزة معمل اإلختبارات والقياس )الفسيولوجية

 الحاسوب.

 ( ( مخازن تحوي مرفقات وتجهيزات المعامل الرئيسية )معمل الحاسوب، واإلختبارات 3عدد

 والقياس، ومعمل التشريح(.

 ،)أجهزة  ومعدات رياضية، أجهزة حاسوب،  سبورة إلكترونية )الذكية(، أجهزة عرض حائطي )ذاتا شو

 السبورة.

 (Appendices) ـــالحقالمـــ .11
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 التوقيع ...................................    لجنة المناهج                                                                   منسق الشعبة.
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 للبرنامج التعليميالمستهدفة  التعلم ومخرجات التعليمي البرنامج أهداف مصفوفة

اهداف 

البرنامج 

 التعليمي

 المعرفة والفهم (أ)
 المهــــــــارات

 المهارات العامة والمنقولة)د(   المهارات العلمية والمهنية (ج) المهارات الذهنية (ب)

 5د. 4د. 3د. 2د. 1د. 5ج. 4ج. 3ج. 2ج. 1ج. 5ب. 4ب. 3ب. 2ب. 1ب. 5أ. 4أ. 3أ. 2أ. 1أ.

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

 المستهدفة للبرنامج التعليمي التعلم الدراسية ومخرجات المقررات مصفوفة

رمز المقرر 

 الدراس ي

 المعرفة والفهم) ا (
 المهــــــــارات

المهارات العلمية  (ج) المهارات الذهنية)ب (

 والمهنية

 )د(    المهارات العامة والمنقولة

 5د. 4د. 3د. 2د. 1د. 5ج. 4ج. 3ج. 2ج. 1ج. 5ب. 4ب. 3ب. 2ب. 1ب. 5أ. 4أ. 3أ. 2أ. 1أ.

AL001 o                     

AL002  o                    

EL010   o                   

EL011    o                  

CS020     o                 

CS021                     

IE049      o                

BT100       o               

BT109        o              

BC188         o             

BP226           o           

BP221            o          

BP222             o         

BP223              o        

BT110                o      

BT115                 o     

BT129                  o    

BT130                   o   

BC193                     

BC198                    o  

BC195                    o  

BP240                    o  

BP231                    o  

121BT                    o  



BT127                    o  

BT101                    o  

BC161                    o  

BC163                    o  

BC165                    o  

BC171                     

BC192                     

BC173                     

BC179                    o  

BC182                    o  

BC184                    o  

BC186                    o  

113BT                    o  

114BT                    o  

117BT                    o  

111BT                    o  

111BT                    o  

121BT                    o  

121BT                    o  

122BT                    o  

BT125                    o  

126BT                    o  

BT102                    o  

113BT                    o  

114BT                    o  

115BT                    o  

116BT                    o  

124BT                    o  

BT135                    o  

BT131                    o  

132BT                    o  

133BT                    o  

134BT                    o  

BCT162                    o  

BCT164                    o  

BCT166                    o  

BCT167                    o  

161BCT                    o  

161BCT                    o  

BCT170                    o  

BCT172                    o  

BCT174                    o  

BCT175                    o  

BCT176                    o  

BCT177                    o  

BCT178                    o  



BCT180                    o  

BCT181                    o  

BCT185                    o  

BCT187                    o  

111BCT                    o  

224BPT                    o  

236TBP                    o  

 .أسبوعا منها أسبوعان لالمتحانات عدد أسابيع الفصل ستة عشر-1:مالحظة 


