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 مقدمة

أنشئ القسم العلمي في أوائل السبعينات و كان مسماه قسم الرياضات 

ووفقا لتطوير  2007المائية والمنازالت و ظل تحت هذا المسمى حتى عام 

الت  تدريب المنازالالئحة الداخلية للكلية و أصبح المسمى الحديث للقسم هو 

 الرياضات الفردية .

و يعد هذا القسم من األقسام الهامة واألساسية والتي تتولى إعداد الطالبة 

 إعدادا شامال تدريبيا و مهنيا بما يمكنهم من العمل الخارجي .

ويمتد عطاء هذا القسم في مختلف أفرع المنازالت من مبارزة وكاراتيه 

مما يؤهل الخريجات للعمل في كافة الرياضات وجودو و تايكوندو و كونغ فو 

 وفقا لمتطلبات سوق العمل .

 

 

 رئيس القسم                                                            

  دعاء همت أ.د/                                                         

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسعي كليه التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ان تكون ذات تصنيف متقدم اقليميا و متفردة       

 في االبداع العلمي و الرياضي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعمل كليه التربية الرياضية للبنات بالجزيرة على تحقيق الريادة واالبتكارعلى المستوى         

االدارة الرياضية ( من خالل تقديم برامج  –التدريب الرياضي  –االقليمي في مجاالت ) التعليم 

 تعليمية اكاديمية عالية الجودة وبحث علمي متميز وتنمية فعالة للمجتمع. 

 

 

 

 

  

رؤية و رسالة كلية التربية 

 للبناتالرياضية 



 

 

 

 

يسعي قسم تدريب المنازالت و الرياضات الفردية ان يكون ذو تصنيف متقدم محليا و اقليميا      

كونغ فو ( و مسصصصايرا  -جودو –تايكوندو  –كاراتية  –و متفرد في تخصصصصصصصصات القسصصصم )مبارزة 

 للتقدم و التطور . 

 

 

 

 

 

 

 
 

تتمثل رسصصصصصصالة قسصصصصصصم تدريب المنازالت و الرياضصصصصصصات الفردية في إعداد و تأهيل الكوادر       

 –دو جو –كاراتيه  –المتخصصصصصصة في التدريب الرياضصصي لمختلف تخصصصصصصات القسصصم ) مبارزة 

ات بما يواكب متطلبكونغ فو ( من خالل إعداد برامج متخصصة وفقا لمعايير الجودة  -تايكوندو 

 سوق العمل إلخراج خريجي ذو جودة عالمية و محلية لخدمة المجتمع و البيئة .

 

 

 

 

 

 

 The Department Visionرؤية القسم 

 

  The Department Missionرسالة القسم  
 



 

 

  

 

  

 

 

  اكتسصصصال الطالبة للمعلومات و المعارف و المصصصصطلحات الحديثة لمختلف أنشصصصطة القسصصصم من

 النواحي النظرية .

  طرق التعليم و التدريب الحديثة وفق لمتطلبات سصصصصصصوق العمل في إكتسصصصصصصال الطالبة لمختلف

 مجال التخصص .

  تأهيل الطالبة لمجال سصصصصصصوق العمل الخارجي من خالل حضصصصصصصور دورات تدريبية معتمدة من

 االتحادات الخاصة بأنشطة القسم .

 كيم حتأهيل و إكتسال الطالبة للنواحي المعرفية لمختلف قوانين األنشطة من خالل دورات الت

 في مجال التخصص .

  اإلرتقاء بالمسصصصتوى التخصصصصصصصصي ألنشصصصطة القسصصصم من خالل منح درجات الدبلومات العامة و

 الماجستير و الدكتوراه في مجال التخصص للقسم .

  التعاون بين القسصصصصصصم و اتحادات المنازالت  الرياضصصصصصصية للوقوف علي كل ما هو جديد بمجال

 التدريب و التحكيم .

 

 

 

 

 

 

 أهداف القسم طبقا لمعايير الجودة



 المعاونون بالقسمو ماء أعضاء هيئة التدريسبيان بأس
 الوظيفــــــــــــة االســـــــــــــــــــــــــــم م

 أستاذ ورئيس قسم أ.د/ دعاء محمد همت 1

 أستاذ متفرغ أ.د/ ليلى توفيق هدايت 2

 أستاذ متفرغ أ.د/ محاسن السيد عامر 3

 أستاذ متفرغ عصمت محمد سعيدأ.د/  4

 أستاذ متفرغ أ.د/ نجوي عبد الفتاح إسماعيل 5

 أستاذ أ.د/ أمل فاروق علي 6

 أستاذ .د/ نشوة محمد حلميأ 7

 أستاذ ا.د/ عائشة محمد الفاتح 8

 )إعارة خارجية(أستاذ  .د/ ايمان محمد رشادا 9

 )إعارة خارجية( أستاذ مساعد ا.م.د/ براء إبراهيم صبيح 10

 أستاذ مساعد محمدم.د/ دعاء شوقي ا. 11

 أستاذ مساعد م.د/ مروة عمر الدهشوريا. 12

 أستاذ مساعد م.د / والء حمدي فرغليا. 13

 مدرس دكتور م.د / مروة حسين علي 14

 مدرس دكتور م.د / سارة محمد كمال 15

 درس مساعدم  / أسماء محمد الهواري م.م 16

 مدرس مساعد / جنة عبد المحسن عطية م.م 17

 مدرس مساعد محمد البلشيإسراء  /م.م 18

 عيدةم االء حمديع/  19

 عيدةم ع/ إيمان خليفة 20

  



 بيان إحصائي بأعضاء هيئة التدريس 

 معاونيهم و

********************************* 
 

 المجموع غير متفرغ متفرغ عامل الوظيفة

 9 _ 4 5 أستاذ

 4 _ _ 4 أستاذ مساعد

 2 _ _ 2 مدرس

 3 _ _ 3 مدرس مساعد

 _ _ 2 معيدة
2 

 20 _ 5 20 المجموع

 

 



 تخصصات القسم
 

 

 

 

 

 مبارزة       كاراتيه         جودو           تايكوندو          كونغ فو            

 

 -أوال : المبارزة :

تطورت المبارزة بتطور العصصصصصصصور المختلفة و ذلب منذ بدء الخليقة حتي    

لعلم امما كان له أثر كبير في الوصصصول إلى أحدث ما وصصصل إليه  وقتنا الحالي

ئد اللعبة تنمية كثير من  الحديث في النهوض بهذه الرياضصصصصصصصة و من أهم فوا

العادات الطيبة كالصصصصصصبر و الحماس و قوة العزيمة و أيضصصصصصا تعتبر تدريب و 

تمرين لكل من الجسم و العقل و كذلب يصفها رجال الطب لعالج االنحناءات 

من  بين ثالث أنواع للعمود الفقري و اسصصصصصصتدارة الكتفين و تتنوع المبارزة ما

السصصصصصصيف ( و يمارسصصصصصصها الرجال و  –سصصصصصصيف المبارزة  –المبارزة ) الشصصصصصصي  

  السيدات .

 



 

 -ثانيا : الكاراتيه :

تعتبر رياضصصة الكاراتيه إحدى الرياضصصات التنافسصصية و تعتمد على التنافس بين 

بهدف  ) كوميتيه (الالعبين سصصصواء في القتال الوهمي ) كاتا ( أو القتال الفعلي 

 تحقيق الفوز والوصول للمستويات العالية.

 

 

 

 
 

 

 

 



 -ثالثا : الجودو :

تعتبر رياضصصة الجودو األن من أكثر األلعال الرياضصصية انتشصصارا وخاصصصة بين 

دول العالم الراقية و أصصصبحت لها الصصصبلة العالمية وأصصصبح اإلقبال عليها من 

وأصصصصصصصبح للعبة عادات في مختلف جميع أفراد الشصصصصصصعب من مختلف األعمار 

ية  لدولي و مركزها األكاديم حاد ا ها االت باإلشصصصصصصراف علي عالم يقوم  حاء ال أن

 العالمية للجودو ) الكودوكان (.

 

 
 

 

 

 



 -رابعا : التايكوندو :

التايكوندو و هو اسصصم فن من فنون القتال العسصصكري و نوع من النزال الكوري 

الالعب على منافسصصه ببلوأ أقصصصى ) دفاعي هجومي ( و يهدف إلى انتصصصار 

مقدرة بأقل مجهود مسصصصصتخدما الفنون المختلفة المسصصصصتندة إلى قواعد و أصصصصصول 

 علمية لتحقيق الكفاءة القصوى للعقل والجسم .

 

 

 

 

 

 



 -خامسا : الكونغ فو :

هي رياضة قتالية نشأت في الصين, اخذت الكونغ فو لدى االساتذة كثيرا من 

على خبرات ووعي وادراك كصصل منهم للكون اال ان التي تعتمصصد  التعصصاريف

عليها تعريف وهو أسصصصصصلول له شصصصصصهرة تعني الوقت  الكلمة إذا أردنا أن نطلق

الرجال والنسصصصصصصاء ولكل االعمار  والجهد. والتمرين ذا مردود إيجابي لكل من

 متزنة . والذي يساعد على بناء جسد رشيق وعقل مدرك وواع وروح

 

 

 

 



 نجازات القسمإ
 -الندوات : -أ

تقام التدوات الخاصصصة التي تقدم من قبل القسصصم حسصصب الخطة الموضصصوعة من قب وحد 

 التدريب الخاصة بالقسم في بداية العام الدراسي .

 -ورش العمل و الدورات التدريبية : -ب

يقسصصصم القسصصصم في بداية كل فصصصصل دراسصصصي ورش عمل و دورات تدريبية لجميع  .1

 . في التدريب و التحكيم وفقا للتخصصتخصصات القسم بحضور متخصصين 

يتم وضع خطة بحثية للقسم مع بداية كل سنة دراسية وفقا لمتطلبات تخصصات  .2

 القسم .

 -المؤتمرات : –ج 

ينظم القسصصصصصم في نهاية الفصصصصصصل الدراسصصصصصي الثاني المؤتمر العلمي والذي يضصصصصصم        

م في إنجازات القسصصصصصم خالل العام الدراسصصصصصي و يشصصصصصارك بع  أعضصصصصصاء القسصصصصص

 المؤتمرات الخارجية للجامعات األخرى في التربية الرياضية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



األبحاث و الرسائل العلمية التي تم مناقشتها و 

  2021 – 2020تسجيلها في العام الجامعي 

********************************* 
 بحوث دكتوراه بحوث ماجستير

نوقشت و تم 

 اعتمادها
تم نوقشت و  تم تسجيلها

 اعتمادها
 تم تسجيلها

3 3 2 3 

 

 

 مؤلفات القسم 

************************ 
 -قام القسم بطبع الكتب اآلتية  :

 المبارزة في سالح الشي  للفرقة األولى و الثانية . -1

 الحديث في رياضة المبارزة للفرقة الثالثة . -2

 مبادئ تعليم رياضة الكاراتيه. -3

 ة .كروجي (  للفرقة الثالث –التايكوندو للمبتدئين ) بومزا  -4

 الجودو للفرقة الثانية . -5

 

 

 

 



  أنشطة أعضاء القسم داخل الكلية     

******************************** 

 -الجودة و االعتماد : -1

 يتضمن فريق الجودة بالكلية :

 محاسن عامر                 ا.د / عائشة محمد الفاتح  ا.د/

 م.د / دعاء شوقي                م.م / اسماء الهواري          ا.

 م.م / جنة عبد المحسن عطية 

 -المرشد األكاديمي : -2

 عائشة محمد الفاتح                    ا.د /  

  -اعمال االمتحانات  : -3

 -أعمال الكنترول : -أ 

 أ.د / محاسن عامر                    ا.د / عائشة محمد الفاتح                    

 م.د / مروة عمر          ا.ا.م.د / دعاء شوقي                       

 وة حسين مرم.د /                      م.د / والء حمدي  ا.

         سارة كمال م.د / 

 -سير االمتحانات : –ب 

     أ.د / عصمت سعيد                    ى هدايت                 أ.د / ليل

 أ.د / أمل فاروق                        ا.د / نجوى عبد الفتاح

 أ.د / دعاء همت                                               ا.د / نشوة حلمي



 م.م/ اسماء الهواري                     م.م/ جنة عبد المحسن 

 ع/ االء حمدي                        إسراء البلشي. /ع

 إيمان خليفةع / 

 -ات :إعداد االمتحان – -3

 أ.د/ ليلى توفيق هدايت              

 أ.د/ محاسن السيد عامر           أ.د/ عصمت محمد سعيد

 أ.د/ نجوي عبد الفتاح إسماعيل   أ.د/ أمل فاروق علي

 أ.د/ نشوة محمد حلمي              أ.د/ دعاء محمد همت

 ا.د/ عائشة محمد الفاتح            

 م.د / مروة عمر يوسف          ا.           ا.م.د/ دعاء شوقي محمد

 م.د / مروة حسين علي م.د/ والء حمدي فرغلي          ا.

         سارة كمالم.د / 

      

 

 

 وشكرا .....
 خالص تحيات قسم تدريب المنازالت

 والرياضات الفردية
 


