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 خايعت طزابهس 

 كهيت انرتبيت انبدَيت وعهوو انزياضت
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 التربية البدنية وعلوم الرياضة الدراسات العليا بكلية  شؤوىل الداخلية الونظوة ةالالئح

 (9102( لسنة )6الورفقة بقرار هجلس الجاهعة رقن )

 

 انفصــــــــــــــــــم األول
 أحكــــــاو عايت

 

 (1)ادة ــــــــــــــــــي

ُ
ُ
اطت .باألُؿام الللمُت بٖلُت املىٌظة ؼبّ أخٖام َظٍ الالئدت كلى بغامج الضعاؾاث الللُا ج ُالتربُت البضهُت وكلىم الٍغ

 ( )يــــــــــــــــــادة 

ً ٔل منها: ُجض٘ املصؼلحاث الخالُت أًىما وعصث في َظٍ الالئدت كلى امللاوي املبِىت ٍُغ

ٔاصًمُت. املؤسست الخعليميت: - ُحاملت أو ٔلُت أو أ

اطتٔلُت  الكليت: - ُبجاملت ػغابلـ . التربُت البضهُت وكلىم الٍغ

ُالِؿم املأطون له بٌخذ بغهامج الضعاؾاث الللُا. القسم العلمي: -

بُت بىػاعة الخللُم اللالي والبدث الللمي. مزكش الجودة: - ؼ طمان واكخماص املإؾؿاث الخللُمُت والخضٍع ُمٓغ

ُلجىت الضعاؾاث الللُا بجاملت ػغابلـ.: الجامعيت للدراساث العليا اللجنت -

اطتبٖلُت  لجىت الضعاؾاث الللُا لجنت الدراساث العليا: - ُ. التربُت البضهُت وكلىم الٍغ

 مييييً لكظييييال الييييظًً ًمبلييييىن الِؿييييم الللمييييي املىسييييغغ فييييي بييييغامج  لجنةةةةت الدراسةةةةاث العليةةةةا  القسةةةةم: -
 
هييييي لجىييييت جظييييم كييييضصا

ُالضعاؾاث الللُا.

 . الللُا في املغخلت الخمهُضًت أو مغخلت ئكضاص الغؾالت أو لػغوخت َى ػالب الضعاؾاث العالب: -

ض للضعاؾت بالضازل أو الخاعج.َ املوفد: -  ى ػالب الضعاؾاث الللُا املًى

جييغي للؼلبييت املخِييضم ن لاللخديياَ باييرامج الضعاؾيياث الللُييا بالٖلُييت لىُييل ئخييضي  امخحةةاا القلةةومل ااملةا ةةلت: - ًُ َييى امخدييان 

 .بهظٍ الالئدت خ نالللمُخ ن املبُي إلاحاػج ن
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ُ املزحلةةت الخمديدًةةت: -
ُ
 مييً مخؼلبيياث مِييغعة صعاؾييُت مييىاص لييؼم ػالييب الضعاؾيياث الللُييا بضعاؾييت هييي املغخلييت ال ييي ج

 
لييض حييؼلا

ُ
وح

 باإلحاػة اللالُت أو الضُُِت باإلطاًت ملخؼلب الامخدان الشامل باليؿبت لؤلز رة .ؾىال  هُل إلاحاػة الللمُت

ُالللُا بالِؿم الللمي. اثبارهامج الضعاؾَى املىهج الضعاس ي لؾاس ي )إلاحباعي ( أو)الازخُاعي( امللخمض  الدراس ي: املقزر  -

َُى املاصة الضعاؾُت إلالؼامُت بارهامج الضعاؾاث الللُا بالِؿم. املقزر ألاساس ي )إلاجلاري(: -

املىٌييظة لاييرامج صعاؾيياث َييى ميياصة صعاؾييُت طييمً الارهييامج الضعاسيي ي بالِؿييم أو بأخييض لُؿييام لزييغي  :( الاخخيةةاري  ) املقةةزر  -

ُ.كلُا

ت أو ؾاكخ :الدراسيتالوحدة  -   ػُلت اللام الضعاس ي .اُخن كملان ػمىِخاهي ؾاكت صعاؾُت هـٍغ
 
ُن أؾبىكُا

لؼمه الِؿم الللمي للؼالب ُبيل اهسغاػيه بارهيامج الضعاؾياث الللُيا  املقزر الاسخدراكي: - ًُ َى املِغع الضعاس ي الجامعي الظي 

لؼامه   والواًت مىه اؾخضعاْ علع املِغعاث الضعاؾيُت ال يي لىُل إلاحاػة اللالُت )املاحؿخ ر( م ى وحضث أؾباب كلمُت إل

ضّعؽ في مغخلت إلاحاػة الؿابِت للؼالب  وال ًددؿب طمً الىخضاث الضعاؾُت املؼلىبت لئلحاػة الللمُت.
ُ
ُلم ج

أمةةةةا ما الةةةةدا م: -
 
َيييييى املِييييغع الضعاسيييي ي أو امليييياصة الضعاؾيييييُت ال ييييي ًييييغي الِؿييييم طيييييغوع ها لت وٍييييض الؼالييييب بامللييييياعي  املقةةةةزر امل

 لؾاؾُت املخللِت بارهامج صعاؾخه الللُا  وال ًددؿب طمً الىخضاث الضعاؾُت املؼلىبت لئلحاػة الللمُت.

جغيها الؼالب طمً مخؼلباث الضعاؾت. اللحث: - ًُ ُالضعاؾت ال ي 

 ؾاث الللُا في مغخلت ئكضاص البدث الللمي ) الغؾالت أو لػغوخت (.ػالب الضعا اللاحث: -

لضَا الؼالب. املشزف: - ٌُ َُى لؾخاط املٖلٍ باإلشغاي كلى الغؾالت أو لػغوخت ال ي 

 َى اللظى املٖلٍ طمً لجىت مىاُشت لػغوخت أو الغؾالت. املمخحن: -

قّيم : -
 
ٖلٍ بالخُُِم الؿغي لؤلػغُو امل

ُ
ُخت أو للغؾالت.َى لؾخاط امل

ُهي الضعاؾت ال ي ًجغيها الباخث لىُل صعحت إلاحاػة اللالُت )املاحؿخ ر(. الزسالت: -

جغيها الباخث لىُل صعحت إلاحاػة الضُُِت )الضٓخىعاٍ(. ألاظزاحت: - ًُ ُهي الضعاؾت ال ي 

ُالضعاؾاث الللُا.حي ئخضي ئحاُػ : إلاجاسة العلميت -
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 (3)يــــــــــــــــــادة 

لؼالب الضعاؾاث الللُا  بهضي عبؼهم بدؿاعق  لزغُي ًجىػ اؾخلما٘ ئخضي اللواث الحُت و العزبيت هي لغت الدراست  الكليتاللغت 

  وكلى الؼالب ه ر اللغب ملام بأؾاؾُاث ئخضي اللواث الحُتالبدث الللمي واػالكهم كلى ما ًيشغ مً إلاهخاج الللمي وكليهم إلا

 املخؼلباث آلاجُت: بأخضصعاؾت اللوت اللغبُت وئجِانها ُبل اهسغاػهم في الضعاؾت وطلٗ 

ّ  .أ   ال ي جدضصَا الجهت املسخصت بالجاملت. آلالُاثاحخُاػ امخدان في اللوت اللغبُت ًو

املغآؼ الخاعحُت املخسصصت في حللُم اللوت اللغبُت للؼالب  أُوالحص٘ى كلى شهاصة عؾمُت ملخمضة مً اخض امللاَض  .بُ

 وامللتري بها مً ُبل الجاملت. لحاهب

ّ املضة ال ي جدضصَا الجهاث املؿئىلت كً َظا  لحاهبالاهسغاغ في بغهامج ملخمض لخضَعـ اللوت اللغبُت للؼالب  .جُ ًو

ُصعاؾت اللوت اللغبُت بىجاح. ئجمامشهاصة  وئبغاُػالارهامج  
 

 (4)يــــــــــــــــــادة 

اطتالؿىت الجاملُت للضعاؾاث الللُا بٖلُت  جلدم  لؤلخٖام املِغعة عشأن بضاًت ونهاًت اللام  التربُت البضهُت وكلىم الٍغ
 
ِا وجيخهي ًو

 لظلٗ بىال  كلى ُغاع مً مجلـ الٖلُ الجامعي بجاملت ػغابلـ
 
ِا خم جىٌُظ بغهامج الضعاؾاث الللُا بالٖلُت ًو ت جدضص ًُه مىاكُض ٍو

ُ٘  للجض٘و الؼمني  ُب٘ى امللٌاث وامخداهاث الِبى
 
ِا ب بالجاملت امللخمضًو و بضل الضعاؾت  مً ئصاعة الضعاؾاث الللُا والخضٍع

 والامخداهاث وإلاكالن كً الىخائج بٖل ُؿم كلمي   كلى أن ًجضص الِغاع ٔل كام صعاس ي .
 

 انفصم انثاَي
 ث انخُفيذوآنيــــــــااألهداف ادلقاصد و

 (5ادة )ــــــــــي

ِصض بالضعاؾاث الللُا في َظٍ الالئدت الارامج الللمُت والبدبُت بٖلُت  اطت ًُ وال ي جيخهي بدص٘ى الؼالب التربُت البضهُت وكلىم الٍغ

ُ:نالخالُخ  خ نالللمُ الضعحخ نكلى ئخضي 

اطت. إلاحاػة اللالُت )املاحؿخ ر( -أ  في مجا٘ التربُت البضهُت وكلىم الٍغ

اطت.إلاحاػة الضُُِت )الضٓخىعاٍ(  -بُ  .في مجا٘ التربُت البضهُت وكلىم الٍغ
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 (6) يــــــــــــــــــادة
 

ً ٔل منها : -أ  جدىٌظ لُؿام الللمُت املظٔىعة أصهاٍ بغامج صعاؾاث كلُا وجمىذ بمىحبها إلاحاػاث الللمُت املبِىت ٍُغ

 رمز القسم اإلجازة العلمٌة التً ٌمنحها القسم العلمً  ت

 11 الماجستٌر التربٌة البدنٌة )التدرٌس( 1

 12 الماجستٌر التدرٌب 2

 13 الماجستٌر إعادة التأهٌل والعالج الطبٌعً 3

 

مً الجاملت  اَبغامج للضعاؾاث الللُا بها علض اؾدٌُائها إلحغالاث اكخماص جىٌُظأزغي بالٖلُت كلمُت ًجىػ ألي أُؿام  -جُ

َُا مً الجهت املسخصت .والحص٘ى كلى إلاطن للبضل في جىٌُظ
 

 (7)يــــــــــــــــــادة 

ت والاعجِال باملؿخىي البِافي والحظاعي للمجخمم اللُبي وإلاؾهام في  بالٖلُت الضعاؾاث الللُا تهدف ئلى ئهخاج وحلمُّ الللم وامللًغ

ّ ما ًلي :  جِضمه واػصَاٍع وطلٗ كً ػٍغ

ت البدث الللمي  .أُ اطت ُو التربُت البضهُت في مجا٘جٌلُل خٓغ  وزلّ املىار املىاؾب لئلبضاق والازتراق .كلىم الٍغ

غ وجغؾُش ُاكضة ال .بُ ت بما ًسضم الخىمُت وجؼىع املجخمم .جؼٍى  للم وامللًغ

 مىآبت الخؼىعاث الللمُت والخِىُت اللاملُت . .جُ

ت اللغبُت وإلاؾالمُت للمجخمم اللُبي . .صُ  جأُٓض الُِم الحظاٍع

ٍ٘ مً الِضعاث بدار و أؾاجظةئكضاص  .ٌُ ل ن كلى مؿخىي كا  لُصبدىا زارال في مجاالث جسصصا هم  الٌىُت والللمُت مَإ
 
كلمُا

 املسخلٌت.

اطت ئحغال البدىر والضعاؾاث في مسخلٍ مجاالث  .وُ  .في زضمت املجخمم بما ٌؿهم التربُت البضهُت وكلىم الٍغ

اض ي صعاؾت الِظاًا الللمُت والخِىُت واملشأل اللملُت ال ي جىاحه املجخمم  .ػُ  واللمل كلى ئًجاص الحل٘ى لها.في املجا٘ الٍغ

 . املىاؿغة  لللمُت والبدبُتجىزُّ الخلاون والخىاصل مم املإؾؿاث ا .ح 
 
 وزاعحُا

 
 صازلُا

 

 (8يــــــــــــــــــادة )

 بغامج الضعاؾاث الللُا بالٖلُت جدذ ئشغاي اللجىت الجاملُت للضعاؾاث الللُا وباآللُاث ال ي حلخمضَا. جنةذ
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 (9ـــــادة )ــــــــــــي

ل(دراسات العلٌا)لجنة ال بالٖلُت لجىت حؿمى جنشأ
ّ
شٖ

ُ
 بِغاع مً مجلـ الٖلُت كلى الىدى الخالي : وح

ب بالٖلُت -  ُمضًغ مٕخب الضعاؾاث الللُا والخضٍع
 
ُرئيسةةةةةةةةةا

 م ضةةةةةةةةةاءػت بارامج الضعاؾاث الللُا     عؤؾال لجان الضعاؾاث الللُا باألُؿام الللمُت املىسُغ -

 للجىتكلى أن 
 
 ملا جىص كلُه املاصة )جخىلى إلاشغاي كلى شإون ُو ًٖىن أخض أكظائها مِغعا

 
ِا ( مً 021الضعاؾاث الللُا بالٖلُت ًو

م ) ِت بالِغاع ُع ُم(.2101( لؿىت )510الئدت جىـُم الخللُم اللالي املًغ

 (11)يــــــــــــــــــادة 

 الِؿموحشٖل بِغاع مً مجلـ الٖلُت بىال  كلى اُتراح مً ) لجنت الدراساث العليا  القسم العلمي(،لجىت حؿمى جنشأ -ُأ

( مً َظٍ الالئدت   39 41  كلى أن جخٖىن مً زالزت أكظال َُئت جضَعـ جىؼبّ كليهم الشغوغ الىاعصة باملاصج ن )الللمي

لاص حشُٕلها ٔل كام صعاس ي حامعي . ٌُ  للجىت  و 
 
ٖىن أخضَم  مِغعا ٍُو

ئشغاي لجىت الضعاؾاث الللُا جدذ  بهجىٌُظ بغهامج الضعاؾاث الللُا خىلى لجىت الضعاؾاث الللُا بالِؿم إلاشغاي كلى ج -ُب

ُبالٖلُت ولها كلى لزص ما ًلي: 

 ئكضاص وجىٌُظ وئحغال امخدان الِب٘ى واملٌاطلت بالِؿم. .1

ُ٘  بما ًيها االؼالب الجضص بالِؿم حسجُلئحغالاث  وجىٌُظ  مخاعلت .2  .لخدِّ مً اؾدٌُائهم لشغوغ الِبى

 هاث بالِؿم. مخاعلت ئحغالاث الضعاؾت وإلاشغاي كلى ؾ ر الامخدا .3

 للارهامج امللخمضاملِغعاث الضعاؾُت لٖل ؾىت صعاؾُت  خصغ .4
 
ِا   وخصغ أكظال َُئت الخضَعـ املٖلٌ ن مً الِؿم ًو

ؿُت املٖلٍ بها ٔل كظى َُئت جضَعـ.  الللمي بخضَعـ َظٍ املِغعاث وجدضًض الؿاكاث الخضَع

لؾخاط املشغي بالخيؿُّ مم الِؿم وئبالن لجىت اؾخٕما٘ إلاحغالاث املخللِت بمىطىق وزؼت البدث وجدضًض  .5

 الضعاؾاث الللُا.

 جىٌُظ ئحغالاث امللاصلت وخؿاب الخِضًغاث . .6

 مخاعلت ئحغالاث اُتراح الِؿم الللمي لترشُذ لؾاجظة املشًغ ن واملمخدى ن للغؾائل ولػغوخاث. .7


 (11يــــــــــــــادة )
 

ت ال ي عئِـ لجىت الضعاؾاث الللُا بالِؿ ًخولى ُكلى لزص:له خؼلبها كمل اللجىت ُوًم الُِام باملهام إلاصاٍع

صكىة لجىت الضعاؾاث الللُا بالِؿم لالحخماق ملىاُشت املىاطُم املدالت مً مٕخب الضعاؾاث الللُا بالٖلُت زم كغطها كلى  -أُ

 مجلـ الِؿم لالكخماص.
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ضعاؾاث الللُا بالٖلُت في املؿائل املخللِت بالضعاؾاث الللُا ومخاعلت جىٌُظ ما ًسص الِؿم الخيؿُّ ب ن الِؿم ومٕخب ال -بُ

 مً الِغاعاث الصاصعة. 

اُتراح الجضا٘و الضعاؾُت للمِغعاث ووطم حضا٘و امخداهاث الضعاؾاث الللُا بالِؿم وكغطها كلى لجىت الضعاؾاث الللُا  -جُ

ا و ئخالتها للجىت الضعاؾاث  الللُا بالٖلُت  لالكخماص. بالِؿم إلُغاَع

باخخُاحاث الِؿم مً امللُضًً  وما ًخؼلبه الِؿم مً الخجه  اث امللملُت  بالٖلُت ئزؼاع مٕخب الضعاؾاث الللُا والخضٍعب -صُ

 وإلامٖاهاث البدبُت.

 جًى ر املللىماث ال ي ًؼلبها مٕخب الضعاؾاث الللُا بالٖلُت. -ٌُ

ت كً أكما٘ اللجىت وئباُل -وُ غ ؾىٍى ُن مٕخب الضعاؾاث الللُا بها.ئكضاص جِاٍع
 

 (12يــــــــــــــادة )

الِؿم( ٔل شهغ مغة واخضة كلى لُل زال٘ الؿىت الجاملُت كلى أن ال جخجاوػ احخماكا ها  لجىت الضعاؾاث الللُا )الٖلُت ججخمع

ُبل الاحخماق املِغع ببالزت أًام كلى أعبم احخماكاث زال٘ الشهغ الىاخض وحلِض بىال  كلى صكىة مً عئِـ اللجىت أو مً ًٌىطه بظلٗ 

ِ ُلُل ًدضص ًُه مىكض الاحخماق ومٖاهه مًغ
 
خدِّ الىصاب الِاهىوي لالحخماق بدظىع هصٍ لكظال  ا به بىىص حض٘و لكما٘ ٍو

ُباإلطاًت ئلى الغئِـ.

 (13يــــــــــــــــادة )

جب كلى عالخسلٍ كً خظىع الاحخماكاث ئال  ًجوس  ال بلى عئِـ اللظى الظي ًخلظع كلُه خظىع الاحخماق أن ًُُلظع مِب٘ى ٍو

ُوئال اكخار جس بظلٗ  اللجىت أو مِغعَا
ّ
م جىصُت ملجلـ الٖلُت  بضوُنٌه ل كظع. وفي خالت هُابه زالزت احخماكاث مخخالُت بضون كظعجًغ

ُكلى اُتراح مً الِؿم املسخص. باؾدبضاله علظى آزغ بىالُ 

 (14يــــــــــــــادة )

ٔان هُابهم علظع أم بضوهه مم ئزباث طلٗ بمدظغ الاحخماق  ًخم ً والوائب ن وما ئطا  في بضاًت ٔل احخماق اؾخلغاض أؾمال الحاطٍغ

غاعى في مىاُشت بىىص حض٘و لكما٘ آلاحي : ٍُو

ُاكخماص مشغوق حض٘و لكما٘ . .أُ

غ مخاعلت جىٌُظٍ. .بُ  مغاحلت مدظغ الاحخماق الؿابّ وجِاٍع

ً اجساط ُغاعاث اللجىت  .جُ ًيهم الغئِـ   وكىض الدؿاوي ًغجح الجاهب الظي مىه  بمًبأصىاث أهلبُت كضص لكظال الحاطٍغ

 املمخىلت ( –الغئِـ   وجضون بٖل ُغاع كضص لصىاث ) لهلبُت

ُاملىطىكاث املؿخعجلت وما ٌؿخجض مً أكما٘. .صُ

ُاملىطىكاث لزغي امللغوطت بجض٘و لكما٘. .ٌُ
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م مؿىصة مدظغ الاحخماق مً ا .وُ ً ًِؽ. جُى  لحاطٍغ

دا٘ مدظغ احخماق لجىت الضعاؾاث الللُا بالٖلُت ئلى مجلـ الٖلُت لالكخماص   أما مدظغ احخماق لجىت الضعاؾاث الللُا  .ػُ ًُ

ُبالِؿم ًُخم اكخماصٍ مً لجىت الضعاؾاث الللُا بالٖلُت .
 

 (15يـــــــــادة )
 ٓما ًجىػ أًظا    طلٗ جؼلب لمغ كلى صكىة مً عئِـ أو مِغع اللجىت ًجىػ لو ر أكظال اللجىت خظىع احخماكا ها م ى  ناء  

ًُُما ًخللّ عشإون الضعاؾاث الللُا. أعالَمصكىة الخارال لالؾخماق ئلى 
 

 (16يـــــــــادة )
 

نشأ
 
دٌف بها بُاهاث ٔل ما ًخللّ بدىٌُظ  ج

ُ
ؼي أو) ُاكضة بُاهاث( ج بمٕخب الضعاؾاث الللُا بالٖلُت مىـىمت حسجُل وجىزُّ مٓغ

ُ:بغامج الضعاؾاث الللُا باألُؿام الللمُت وكلى لزص 

 الامخدان الشامل (.–املِغعاث الضعاؾُت  -هخائج  الامخداهاث )الِب٘ى واملٌاطلت  -أ

ػغوخاث باألُؿام الللمُت   مخظمىت اؾم املشغي واملشغي املؿاكض )ئن وحض(   واؾم الؼالب   حسجُل الغؾائل وُل -ب

 وخٌف البُاهاث املخللِت باحغال املىاُشت.

 بُاهاث الؼالب املسجل ن بالضعاؾاث الللُا بٖل ُؿم كلمي كلى أن جخظمً ما ًلي :   -ج

ى ملٍ ئصاعي جىزّ به البُاهاث ال - ُ. شاملت كً الؼالب ملٍ الؼالب الصخص ي َو

دخىي كلى بؼاُت الؼالب الضعاؾُت بما ًيها املِغعاث املسجل بها وُ  - ئًِاي ُُضٍ ومغاخل ئكضاصٍ للغؾالت  امللٍ الضعاس ي ٍو

ش جسغحه أو اهخِاله أو ًصله مً الٖلُت. ش حسجُله ئلى جاٍع ُأو لػغوخت وئحغالاث املىاُشت والخدُِّ والخأصًب مً جاٍع
 

 انفصم انثانث

 االَخقال –انخسديم  -انقبول
 

 (17يـــــــــــــادة )

حدد  للخؼت  مجلـ الٖلُت علض اُتراح مً ً 
 
ِا الِؿم الللمي كضص الؼالب الجضص املمًٕ ُبىلهم في بضاًت ٔل ًصل صعاس ي ًو

ُالضعاؾُت والخللُمُت والبدبُت املللً كنها.
 

 (18يـــــــــــــادة )

للً كً اًخخاح باب الِب٘ى  -ُأ ش بضل الؿىت الضعاؾُت3لاللخداَ بالضعاؾاث الللُا بالٖلُت ُبل )ٌُ  ( زالزت أشهغ كلى لُل مً جاٍع

ٌِل علض شهغ مً اًخخاخه  -بدؿب لخىا٘  –أو الٌصل الضعاس ي  لجىت الضعاؾاث الللُا بالٖلُت علض ٌُل باب  ىوجخىل وٍُ
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ُ٘ وكليها أن  إلاحغالاثاهاث وجىـُم املِابالث وه ر طلٗ مً الامخد وئحغاللخدِّ مً شغوغ الِب٘ى ملٌاث املخِضم ن ا ُبى

ش بضل الضعاؾت. ُحللً ُىائم الؼلبت املِبىل ن ُبل أؾبىك ن كلى لُل مً جاٍع

ّ الِضعة الاؾدُلابُت للِؿم الللمي  والخسصصاث  -ُب ًجب أن ٌشمل ئكالن ًخذ باب الِب٘ى أكضاص الؼلبت املِغع ُبىلهم ًو

ّ ئصاعة الٖلُت وبللم ئصاعة الضعاؾاث الللمُت املؼلىبت كلى ال ىدى املب ن بهظٍ الالئدت  مم مغاكاة أن ًٖىن إلاكالن كً ػٍغ

ب بالجاملت ُو  للجض٘و الؼمني الللُا والخضٍع
 
ِا مً ئصاعة الضعاؾاث  امللخمضجٖىن مىاكُض امخداهاث الِب٘ى واملٌاطلت بالٖلُت ًو

ٔاآلحي: ب بالجاملت  ُالللُا والخضٍع

 اإلجراء

 المواعٌد الزمنٌة إلجراء امتحانات القبول والمفاضلة

 لفصل الربٌع من كل سنة لفصل الخرٌف من كل سنة

تسلٌم المتقدمٌن ملفاتهم لمكتب الدراسات العلٌا والتدرٌب 
 بالكلٌة

 15مارس إلى  15من 
 برٌلأ

 31أكتوبر إلى  11من 
 كتوبرأ

 نوفمبر 17 أبرٌل 21 بالكلٌةإحالة ملفات المتقدمٌن إلى األقسام العلمٌة 

إجراء امتحانات القبول والمفاضلة للمتقدمٌن باألقسام 
 العلمٌة

 ماٌو 15ماٌو إلى  11من 
 31نوفمبر إلى  15من 

 نوفمبر

 دٌسمبر 15 ماٌو 31 تسلٌم نتائج امتحانات القبول والمفاضلة إلى المكتب

 دٌسمبر 22 ٌونٌو 7 اعالن نتائج امتحانات القبول والمفاضلة

 كً الِب٘ى للضعاؾاث الللُا بالٖلُت  وفي خا٘ جىاًّ بضاًت أو نهاًت أًئ َظا الارهامج الؼمني ًٖىُن -ج
 
 مؿبِا

 
ُكالها

 
مً َظٍ املىاكُض  ا

مض اللمل باملىكض أل٘و ًىم كمل ًلُه. مم ًىم ئحاػة أو ًُ ُكؼلت عؾمُت 

 (19ادة )ـــــــــــــي

شترط للقلومل  مزحلت إلاجاسة العاليت )املاجسخير(  اإل افت إلى الشزاط العامت لقلومل العالب املنصوص  ليها  الئحت   ٌ

 :م  ما ًلي 2010( لسنت 101جنظيم الخعليم العالي املزفقت  القزار رقم )

الشهاصاث امللتري بها مً اللجىت  مًأو ما ٌلاصلها  )البٖالىعٍىؽ(كلى الضعحت الجاملُت لولىأن ًٖىن الؼالب خاصال   -أ

الث الللمُت ُ.الضائمت مللاصلت املَإ

املٕملت( ال ي  أو الاؾخضعآُتاملِغعاث الضعاؾُت الجاملُت ) عشغغ جدمُلهمًجىػ ُب٘ى ػالب مً خملت الضبلىم اللالي  -ب

 ؿم كلى الىدى املب ن بهظٍ الالئدت.الَِا دضصًُُ

 املغخلت الجاملُت )البٖالىعٍىؽ( مضة ال جِل كً كام صعاس ي.ان ًٖىن املخِضم ُض مط ى كلى جسغحه مً  -ج

ت الِب٘ى للملُضًً ىحلؼ -د املغشح ن للضعاؾاث الللُا مً الجاملاث ومإؾؿاث الخللُم اللالي خؿب اؾدُلاب  أولٍى

 لُؿام الللمُت بالٖلُت صون جدمُلهم ئحغال امخدان ُب٘ى ومٌاطلت.

ت الِب٘ى للؼالب  -ه ُحلؼى أولٍى
ّ

ت املٌل٘ى  وه ر طلٗ مً  ً الجهاث اللامتح ن ماملغش بىال  كلى اجٌاُُاث ملخمضة وؾاٍع

ّ إلاحغالاث املدضصة بهظٍ الالئدت.  املغشح ن مً الجهاث اللامت ًُسظلىن المخدان الِب٘ى واملٌاطلت ًو
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ت الِب٘ى للضص ) -و ن جدمُلهم احغال ( زالزت ػالب لوائل لٖل ُؿم كلمي بالٖلُت لٌصلي الخٍغٍ والغبُم صُو3حلؼى أولٍى

 امخدان الِب٘ى واملٌاطلت.

أو الضولُت  إلاُلُمُتواملإؾؿاث  تب ن الجاملاملارمت  لحاهب وجسظم ئحغالاث ُبىلهم لالجٌاُُاثالؼالب ًجىػ ُب٘ى  -س

 لزغي.

. –ُباليؿبت لللامل ن –ُجِضًم ما ًٌُض مىاًِت حهت اللمل -ح
 
 أو ٔلُا

 
 كلى الخٌغن للضعاؾت حؼئُا

ت  املدضصة بهظٍ الالئدت .احخُاػ الؼا -ط  لب امخداهاث الِب٘ى واملٌاطلت في مخؼلباث الضعاؾت الللمُت واللوٍى

 (21ادة )ـــــــــــــــي

للِؿم الللمي جدمُل الؼلبت املخِضم ن لاللخداَ بارهامج الضعاؾاث الللُا "املاحؿخ ر" مىاص اؾخضعآُت أو مٕملت ٔلما عأي  ًجوس 

ُالخالُت: ثطغوعة طلٗ  وفي طلٗ ًجب أن جغاعى إلاحغالا

 املاحؿخ ر. ًجب أن ًجخاػ الؼالب امخدان الِب٘ى املِغع للؼلبت املخِضم ن لاللخداَ بارهامج الضعاؾاث الللُا -أُ

لض لظلٗ. -بُ
ُ
ّ الىمىطج امل  جدضص املىاص الاؾخضعآُت أو املٕملت مً الِؿم الللمي بىال  كلى ٓشٍ صعحاث الؼالب  وطلٗ ًو

ٔي أو املٕمل طمً الىخضاث الضعاؾُت املِغعة للضعاؾاث الللُا. -جُ  ال جدؿب الىخضاث الضعاؾُت للمِغع الاؾخضعا

 ٌؿغي كلُه هـام الضعاؾت والامخداهاث املؼبّ كلى ػلبت املغخلت الجاملُت. تأزىال صعاؾت الؼالب للمىاص الاؾخضعآُ -صُ

ًجب أن ًجخاػ الؼالب املِغعاث الاؾخضعآُت ال ي ًدضصَا الِؿم ُبل الشغوق بالضعاؾاث الللُا  وال جدؿب مضة صعاؾت  -ٌُ

املٕملت ًُجىػ صعاؾتها بالت امً مم  باليؿبت للمِغعاث اَظٍ املِغعاث طمً املضة الِاهىهُت املِغعة للضعاؾاث الللُا. أم

ُصعاؾت مِغعاث الضعاؾاث الللُا. 

 (21ادة )ــــــــــــي

شترط للقلومل  مزحلت إلاجاسة الدقيقت )الدكخوراه(  اإل افت إلى الشزاط العامت لقلومل العالب املنصوص  ليها  الئحت   ٌ

 ما ًلي:م 2010( لسنت 101جنظيم الخعليم العالي املزفقت  القزار رقم )

ُ الضاعؽأن ًٖىن  -أُ
 
مً الشهاصاث امللتري بها مً اللجىت الضائمت مللاصلت  أو ما ٌلاصلها)املاحؿخ ر(  كلى إلاحاػة اللالُت خاصال

الث الللمُت  .املَإ

ت  -بُ ح ن مً الجهاث اللامت بىال  كلى اجٌاُُاث ملخمضة وؾاٍع
ّ

ت الِب٘ى ألكظال َُئت الخضَعـ الجامعي واملغش حلؼى أولٍى

ّ إلاحغالاث املدضصة بهظٍ الالئدت.  املٌل٘ى  وه ر طلٗ مً املغشح ن مً الجهاث اللامت ًُسظلىن المخدان ُب٘ى ًو

ت الِب٘ى ألكظال َُئت الخضَعـ الجامعي واملغشح ن مً لُؿام الللمُت بالٖلُت صون جدمُلهم احغال امخدان  -جُ حلؼى أولٍى

 الِب٘ى واملٌاطلت.

أو الضولُت  إلاُلُمُتواملإؾؿاث  تب ن الجاملاملارمت اث ُاُلحاهب وجسظم ئحغالاث ُبىلهم لالجٌ ًجىػ ُب٘ى الضاعؾ ن -صُ

 لزغي.

. –ُباليؿبت لللامل ن –ُجِضًم ما ًٌُض مىاًِت حهت اللمل -ٌُ
 
 أو ٔلُا

 
 كلى الخٌغن للضعاؾت حؼئُا
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 للظىابؽ  عاؾخه الللُا الضُُِتالضاعؽ امخدان )للِب٘ى واملٌاطلت( للخأٓض مً مِضعجه كلى مىاصلت ص احخُاػ -ٌُ
 
ِا ًو

 املدضصة بهظٍ الالئدت . وإلاحغالاث 

 (22ادة )ـــــــــــــي

وفي خا٘ هُابه  -الٕخابي والشٌهي  - بجؼئُتالاشتراْ في امخدان الِب٘ى واملٌاطلت لىُل صعحت املاحؿخ ر  ًجب كلى املخِضم  -ُأ

ُِم املخِضمىن لهظا الامخدان   وٍُ
 
ِا لآلحي: كً أخضَما ٌلخار جِضًمه ملوُا  ًو

مبل ) -  . حمالي صعحت الخُُِم النهائُتئ( مً % 01امللض٘ الترآمي اللام في املغخلت الجاملُت للمخِضم  ٍو

مبل )  - ت ٍو ُحمالي صعحت الخُُِم النهائُت.ئمً %( 21امخدان اللوت اللغبُت والاهجل ً 

مبل ) -  حمالي صعحت الخُُِم النهائُت.ئمً %( 51امخدان الخسصص ٍو

مبل ) - ُحمالي صعحت الخُُِم النهائُت.ئمً %( 21امخدان املِابلت الصخصُت ٍو

وفي خا٘  -الٕخابي والشٌهي  - بجؼئُتالاشتراْ في امخدان الِب٘ى واملٌاطلت لىُل صعحت  الضٓخىعاٍ  ًجب كلى املخِضم  -ُب

ُِم املخِضمىن لهظا الامخدان   وٍُ
 
ِا لآلحي: هُابه كً أخضَما ٌلخار جِضًمه ملوُا  ًو

مبل )مغخلت الاحاػة اللالُت املاحؿخ ر امللض٘ الترآمي اللام في  -  حمالي صعحت الخُُِم النهائُت.ئ( مً % 21للمخِضم  ٍو

ُ.حمالي صعحت الخُُِم النهائُتئمً %( 31امخدان املِابلت الصخصُت وجمبل )  -

مبل )  -  .حمالي صعحت الخُُِم النهائُتئمً %( 51الامخدان الشامل ٍو

 (23يـــــــــــــادة )

 ملاًلي: ُب٘ى الؼالب املخِضم ًحدد
 
ِا ُن إلحغال امخدان الِب٘ى واملٌاطلت لالهسغاغ في بغهامج الضعاؾاث الللُا بٖل ُؿم كلمي ًو

خم ُب٘ى أكالَم  -أُ جخم املٌاطلت ب ن املخِضم ن بىال  كلى صعحا هم النهائُت الىاججت مً مجمىق صعحاث حمُم أحؼال الامخدان  ٍو

 للضص الؼالب الجضص املؼلىب اهسغاػهم 
 
ِا ُفي بغهامج الضعاؾاث الللُا بالِؿم. صعحت ًو

 ئطا لم ًلخدّ بالضعاؾت في  -بُ
 
لض ُب٘ى الؼالب ملوُا حللً هدُجت الامخدان علض اكخماصَا مً لجىت الضعاؾاث الللُا بالٖلُت  َو

بل به.
ُ
ُالٌصل الضعاس ي الظي ُ

 لً ًيها.حلخار هخائج كمل لجىت امخدان الِب٘ى واملٌاطلت علض ئكالنها نهائُت وه ر ُابلت للؼ -جُ

ِبل املخِضم في الامخدان أل٘و مغة  ًجىػ له الخِضم ملغة زاهُت ًِؽ لالشتراْ في امخدان الِب٘ى واملٌاطلت  -صُ ًُ ئطا لم 

 بالٌص٘ى الضعاؾُت الالخِت.

ا  ال ًجىػ له الخِضم إلحغال  -ٌُ ئطا ُعًع ػلب الخِضم إلحغال امخدان الِب٘ى واملٌاطلت أل٘و مغة ألؾباب كلمُت أو ه َر

ُان الِب٘ى مغة زاهُت بالٖلُت.امخد
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 (24يــــــــــــــــــــادة )

بِغاع ًصضع كً مجلـ الٖلُت ُب٘ى ػالب مىخِل ن مً مإؾؿاث حللُمُت أزغي  وطلٗ بىال  كلى جىصُت مً لجىت  ًجوس 

ُالضعاؾاث الللُا بالٖلُت باملىاًِت كلى الاهخِا٘ الؾدٌُال الؼالب )الغاهب بالىِل( الشغوغ والظىابؽ الخالُت:

 مً املإؾؿت الخللُمُت املىخِل منها ألؾ -أُ
 
 باب كلمُت أو جأصًبُت.أال ًٖىن مٌصىال

اث َظٍ  -بُ أن ًلت م بخِضًم حمُم املؿدىضاث املؼلىبت كلى أن جخظمً املِغعاث ال ي صعؾها بالجهت املىخِل منها ومدخٍى

 املِغعاث.

ل الللمي املؼلىب ملىاصلت صعاؾخه الللُا وفي طاث الخسصص املىخِل ئلُه. -جُ  كلى املَإ
 
 أن ًٖىن خاصال

 .ال ي ًِظيها الؼالب في الٖلُت املىخِل ئليها هصٍ املضة املِغعة لىُل الضعحت املؼلىبت كلى لُلًٖىن الحض لصوى للمضة  أن -صُ

ب بالجاملت كلى الىماطج املل -ٌُ في املىاكُض ولظلٗ  ضةجِضم ػلباث الاهخِا٘ أو الالخداَ ئلى ئصاعة الضعاؾاث الللُا والخضٍع

ب بالٖلُوال ي جدُلها بضوعَا ئلى مٕخب الضعاؾاث الللة املدضص ت إلخالتها لؤلُؿام الللمُت للبث ًيها واجساط ُا والخضٍع

بلى تإلاحغالاث الالػم ب بالجاملت بالىدُجت وٍُ ُ خُالها  كلى أن جسؼغ ئصاعة الضعاؾاث الللُا والخضٍع
 
بالِب٘ى  الؼالب ٓخابُا

 .مً كضمه

 (25ادة )ــــــــــــــــــــي
 

ّ لظلٗ  ضةالىماطج امللالللمي جىٌُظ وئحغال امللاصلت للؼالب الغاهب ن في الاهخِا٘ كلى  ملجىت الضعاؾاث الللُا بالِؿ جخولى ًو

ُآلاحي:

ض كضص املِغعاث الضعاؾُت امللاصلت كً ) -أُ ( مً كضص املِغعاث املؼلىبت ملىذ الضعحت الللمُت بالِؿم الللمي % 51أال ًٍؼ

 املىخِل ئلُه مِضم الؼلب.

ُ -بُ
 
 % مً مٌغصاجه مم ما ًىاؿٍغ مً مِغع الِؿم.75 كً وؿبخهال جِل في خا٘ جؼابّ ما  ٌلض املِغع ملاصال

اللام لئلهظاع املدضص بهظٍ  الترآمي اللام للمِغعاث امللاصلت للؼالب املىخِل أكلى مً امللض٘ الترآمي أن ًٖىن امللض٘ -جُ

 الالئدت.

ُطلٗ. لمُغ مٕملت ٓشغغ لالهخِا٘ في خا٘ جؼلب ًجىػ للجىت جٖلٍُ الؼالب املىخِل بضعاؾت مِغعاث اؾخضعآُت أُو -صُ

 (26ادة )ــــــــــي
 

ال ًجىػ الاهخِا٘ مً ُؿم ئلى آزغ صازل الٖلُت  وكلى الؼالب الغاهب في حوُ ر الخسصص مً ُؿم آلزغ الاوسحاب مً  -أ

 الارهامج الضعاس ي املسجل به والخِضم ئلى الِؿم الغاهب لالهخِا٘ ئلُه بدُث جؼبّ كلُه ئحغالاث الِب٘ى مً حضًض. 

اؾاث الللُا بالِؿم اهخِا٘ الؼالب مً " شلبت " ئلى أزغي صازل ًجىػ بِغاع مً الِؿم الللمي و بمىاًِت لجىت الضُع -ب

 الِؿم الللمي عشغغ : 

  املغخلت الخمهُضًتأن ًٖىن ػالب الاهخِا٘ في . 
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 .أن ال ًخجاوػ الٌصل ن الضعاؾُ ن لولُ ن مً الضعاؾت كىض جِضًم ػلب حوُ ر الخسصص 

 للضعاؾت ب 
 
ضا ٔان الؼالب مًى  الضازل. مىاًِت الجهت املغشحت ئطا 

 انفصـــــــــــم انزابع
 َظاو اندراست وااليخحاَاث

 

 (27يـــــــــــــادة )

دضص  (الغبُم -الخٍغٍ)ًصل ن:  ئلىخُث جىِؿم الؿىت الضعاؾُت " نظام الةصا الدراس ي"بييي بالٖلُت الارهامج الضعاس ي ًأوا  ٍو

جب مغاكاة ما املجلـ الللمي للٖلُت مىكض بضاًت ونهاًت ٔل ًصل صعاس ي ّ الظىابؽ ال ي جدضصَا الجاملت ٍو  ًلي : ًو

 إلاحاػة( وخضة باليؿبت ملغخلت 08و )  اللالُت )املاحؿخ ر( إلاحاػة( وخضة باليؿبت ملغخلت 31كضص الىخضاث الضعاؾُت ) ًٖىُن .أُ

 الضُُِت )الضٓخىعاٍ(.

ل للحص٘ى كلى صعح ي  .بُ الضُُِت ) الضٓخىعاٍ ( مً مغخلخ ن:  وإلاحاػةملاحؿخ ر (  اللالُت ) ا إلاحاػةًخٖىن الارهامج الضعاس ي املَإ

أو الغؾالت  ئكضاص  ومغخلت " املِغعاث الضعاؾُت " وحشمل الامخدان الشامل باليؿبت لارهامج الضٓخىعاٍاملغخلت الخمهُضًت

 .تلػغوخ

 صعاؾُت.ًص٘ى  اعبلتللٌص٘ى الضعاؾُت ال ي ًِظيها الؼالب في املغخلت الخمهُضًت  لُص ىًبلى الحض  .جُ

 وأزغُي ئلؼامُت مِغعاثالضُُِت ) الضٓخىعاٍ ( مً  إلاحاػةواللالُت )املاحؿخ ر(   إلاحاػةجخٖىن املِغعاث الضعاؾُت في مغخل ي  .صُ

ت   دضص الارهامج الضعاس ي امللخمض ازخُاٍع م ) مٌغصا هاُو ِغعاثٖل ُؿم كلمي َظٍ املبٍو ّ ُع املِغعاث الضعاؾُت ملغخلت  (0. مًغ

 الاحاػة اللالُت ) املاحؿخ ر (

 (28يـــــــــــــادة )

مً  كنها الِؿم وحض٘و املىاكُض الؼمىُت للضعاؾت املللًبالؼالب الدسجُل في بضاًت ٔل ًصل صعاس ي خؿب بغهامجه الضعاس ي   لى

ب بالٖلُت ٍُٖىن طلٗ ُو  مٕخب الضعاؾاث الللُا والخضٍع
 
ِا ُلآلحي: ًو

ت كلى  بدسجُل املِغعاث إلالؼامُت مغخلت املِغعاث الضعاؾُتًِىم الؼالب في بضاًت ٔل ًصل صعاس ي زال٘  -أُ أو الازخُاٍع

 .الىماطج امللضة لهظا الوغض

ُ أال ًِل كضص الىخضاث للمِغعاث الضعاؾُت املسجل بها الؼالب -بُ
 
وال  ( وخضاث6) كًفي ًصل الخٍغٍ أو الغبُم  أؾبىكُا

ض   اث.( وخض8) كلىًٍؼ

 ( وخضاث.4)كً ًجىػ للؼالب الدسجُل في ًصل الصٍُ بدُث ال ًخجاوػ مجمىق وخضاث املِغعاث الضعاؾُت به  -جُ

ئؾِاغ املِغعاث الضعاؾُت باؾخسضام الىمىطج امللض لهظا الوغض في مىكض أُصاٍ نهاًت لؾبىق ُوًجىػ للؼالب ئطاًت  -صُ

خؼلب إلُغاع طلٗ جِضًم ػلب ٓخابي ًىا٘ مىاًِت أؾخاط املاصة املؿِؼت أو  ش بضاًت الٌصل الضعاس ي  ٍو البالث مً جاٍع



9191- 0202  [جامعة طرابلس –للدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الالئحة الداخلٌة ] 

 

 
   

 

شترغ لهظا الت ام الؼالب بالحضالضعاؾاث الللُا بالِؿم الللمي عئِـ لجىتاملظاًت  واكخماص طلٗ مً  لصوى ًً .َو

 للٌِغج ن )أ وب( مً َظٍ املاصة.
 
ِا  ولكلى للىخضاث الضعاؾُت املؿمىح بدسجُلها في الٌصل الضعاس ي ًو

 (29يــــــــــــــادة )

لض لظلٗ .أُ
ُ
ُم كلى الىمىطج امل ٖىن ججضًض الُِض بالخُى  املىاص  كلى الؼالب ججضًض ُُضٍ في بضاًت ٔل ًصل صعاس ي ٍو

 
  مخظمىا

خم ججضًض الُِض  .في املىاكُض ال ي جدضصَا الٖلُت الضعاؾُت أو املغخلت الضعاؾُت املُِض بها الؼالب   ٍو

ٍ ًصل ن صعاؾُ ن مخخالُ ن  وال جدؿب  .بُ ًجىػ للؼالب ئًِاي ُُضٍ ملغة واخضة ػُلت مضة صعاؾخه كلى أن ال جخجاوػ مضة الُى

 غعة للضعاؾت.مضة ئًِاي الُِض طمً املضة املِ

كخار صعاؾُ ن لٌصلُ ن للضعاؾت الدسجُلكً  الؼالبئطا جسلٍ  .جُ
ُ
ُ أ

 
ُ ًِضم لم ما الللُا الضعاؾاث بغهامج مً ميسحبا

 
 جِبله كظعا

لض آزغ صعاس ي لٌصل حسجُله كضم وجٕغُع للضعاؾت كىصجه كلى املىاًِت خا٘  وفي بالٖلُت الللُا الضعاؾاث لجىت ٌُ ُ
 
 ميسحبا

ُ
 
لغى نهائُا  .بالٖلُت الللُا الضعاؾاث بغهامج مً ُُضٍ حسجُل ٍو

 (31يــــــــــــــادة )

ت والضعوؽ اللكلى ػالب الضعاؾاث الللُا الالت ام بمخاعل .أُ ؼلب مىه مً بدىر وججاعب لمت املداطغاث الىـٍغ ًُ ُت وأصال ما 

جىػ للِؿم خغمان الؼالب مً أصال امخدان املِغُع  كلمُت وه ر طلٗ مً الىاحباث الللمُت % 25ئطا ججاوػث وؿبت هُابه  ٍو

 . لؼى له صعحت صٌغح  ُومً ئحمالي كضص املداطغاث

ًجىػ اكخباع الؼالب الظي ال ًخمًٕ في أي مِغع صعاس ي وللظع مِب٘ى مً جدُِّ وؿبت الحظىع املشاع ئليها في الٌِغة )أ( أو  .بُ

جىػ له صعاؾت هٌـ املِغع في الٌصل الظي ًلُه.الظي ٌوُب كً الامخدان لل   ٍو
 
 ظع مِب٘ى ميسحبا

 

 (31يــــــــــــــادة )

ت  إلالؼامُتالضعاؾُت  ىاصمً املواخض مِغع ًسصص في ٔل  .أُ الٌصل جخظمً الىخائج  ألكما٘% مً الضعحت 41والازخُاٍع

ٔاصًمُتاملخللِت بمسخلٍ الخٖلٌُاث  ت في  ئلى ئطاًتاملاصة   أؾخاطالصاصعة كً  ل  الٌصل   أكما٘ٓمُت وهىكُت املشآع

غي النهائي.61بِىما ًسصص   % مً الضعحت لالمخدان الخدٍغ

بسصىصها هـام الخُُِم املؿخمغ ًُما ًسخص باملِغعاث الضعاؾُت ال ي ًغي الِؿم الللمي  ئجباقًجىػ للِؿم الللمي  .بُ

ٖىن َظا الىىق مً الخُُِم كً ػٍغّ لؾلىبَظا  أًظلُت الُِام  أُوالخجاعب  أُواللمل  أوعاَ أوالبدىر  ئكضاص  ٍو

 طلٗ في مدظغ ملخمض للجىت الضعاؾاث الللُا بالِؿم الللمي. ًضَوُن أنالخؼبُُِت  كلى  أُوبالضعاؾاث املُضاهُت 

ًُجىػ للِؿم الللمي اكخباع الؼالب الظي ٌوُب كً الامخدان النهائي في مُِغ .جُ
 
وطلٗ في  املِغُع امً َظ ع ما علظع مِب٘ى ميسحبا

وه ر طلٗ جمىذ صعحت صٌغ ملً لم ًخم ُب٘ى لُض صعاؾت هٌـ املِغع في الٌصل الظي ًلُه  ٌُُ أن  كلى خا٘ ُب٘ى مارع هُابه

 مارع هُابه كً الامخدان.
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ب  إلاحابتٓغاؾاث  ئًضاقٔل مِغع صعاس ي  أؾخاطًخىلى  .صُ املصححت في الامخدان النهائي لضي مٕخب الضعاؾاث الللُا والخضٍع

ُأمً بالٖلُت 
 
ما  ئطامغاحلت جغي لجىت الضعاؾاث الللُا بالٖلُت الُِام بها  ألي حل الاخخٌاؾ بها ملضة ًصلُ ن صعاؾُ ن جدؿبا

غث  ت جضكى للُِام بظلٗ. أؾبابجًى  مىطىكُت ٍُى

 (32يــــــــــــــادة )

دؿب  -أُ ِا للجض٘و الخالي:ًُ ُجِضًغ املِغعاث الضعاؾُت ًو

 التقدٌر الدرجة ر.م

 ممتاز % من مجموع الدرجات 111% إلى  85من  1

 جٌد جدا   % من مجموع الدرجات 85% إلى أقل من   75من  2

 جٌد % من مجموع الدرجات75% إلى أقل من   65من  3

 ضعٌف % من مجموع الدرجات 65أقل من  4

 

ُ الؼالب لضٌُُ -بُ
 
جب لُل كلى%( 65) ٌلاص٘ الضعاس ي املِغُع في الضعحاث مً نهائي مجمىق كلى جدصل ئطا هاجحا  ًِل أال  ٍو

 .صعاس ي ًصل ٔل بنهاًت( %71) كً للؼالب اللام الترآمي امللض٘

ت   مِغُعكىض خؿاب الخِضًغ اللام للؼالب ًإزظ في الاكخباع جِضًغاث ٔل  -جُ مً املِغعاث الضعاؾُت إلالؼامُت والازخُاٍع

َضُ  ون في ٓشٍ الضعحاث ٔل البُاهاث املخللِت بالىخائج املىٌغصة لٖل ماصة والخِضًغ اللام.والىخضاث الضعاؾُت لٖل مِغع  ٍو

 (33يــــــــــــادة )

جزى   للىماطج امللضة لخىـُم ً 
 
ِا خجاوػ املضة ب ن ئنهال مغخلت املِغعاث الضعاؾُت   كلى أال جهالامخدان الشامل بالِؿم الللمي ًو

دّبم في طلٗ ما ًلي:  (4) وئحغاِئه أعبلت ُأشهغ  وٍُ

شٖل لجىت  -أُ
ُ
( أكظال َُئت جضَعـ مغشح ن مً الِؿم الللمي  5)زمؿت ( ئلى3)زالزت بِغاع مً عئِـ الجاملت وجخٖىن مًح

جب أال جِل صعحت ٔل   الخسصص بٖل ُؿم.منهم كً أؾخاط مشاْع مم مغاكاة واخض ٍو

 للٌِغة  -بُ
 
ِا ُ مهام ئحغال الامخدان )أ(جخىلى اللجىت املشٖلت ًو

 
  وجدضًض لؾئلت وجُُِم أصال الؼالب بىال   الشامل ٓخابُا

 
وشٌهُا

ب بالٖلُت. وئخالتها ئلىكليها  ٓما جخىلى ئكضاص هخائج الامخدان   مٕخب الضعاؾاث الللُا والخضٍع

( علض أصائه لجمُم مخؼلباث الخُُِم بدُث ًسصص ما 011) مئت في الامخدان الشامل مًًدؿب الخِضًغ النهائي للؼالب  -جُ

 .مىه الشٌهي جؼل%( لل41)والٕخابي  جؼل مً الامخدان%( لل61وؿبخه )
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ّ  -صُ  لىُل الضعحت الضُُِت )الضٓخىعاٍ( بالخسصص امللخدّ به ًو
 
لخار مغشحا ٌُ علض احخُاػ الؼالب لالمخدان الشامل بىجاح 

لضة إلاحغال
ُ
ّ الىماطج امل اث املبِىت بهظٍ الالئدت  وكلُه الشغوق في ئحغالاث ئكضاص وحسجُل الخؼت البدبُت لؤلػغوخت ًو

 لظلٗ.

 للضص في خالت كضم احخُاػ الؼالب لالمخدان الشامل للمغة لولى   -ٌُ
 
ِا ًان كضص ًغص صزىله مغة أزغي لالمخدان جدضص ًو

 
 
 .-ضث ئن وح -إلاهظاعاث املىحهت ئلُه ؾابِا

 (34يــــــــــــــــــادة )
 

ُُب٘ى ػالب صعاؾاث كلُا ًجب مغاكاة ما ًلي:  ند

أال جِل املضة ال ي ًِظيها الؼالب مً بضاًت الخداُه وحسجُله بالٖلُت وخ ى خصىله كلى صعحت إلاحاػة اللالُت  -أُ

ض كً )08)املاحؿخ ر( كً )  وال جٍؼ
 
.36( زماهُت كشغ شهغا

 
ُ( ؾخت وزالز ن شهغا

أال جِل املضة ال ي ًِظيها الؼالب مىظ بضاًت الخداُه وحسجُله بالٖلُت وخ ى خصىله كلى صعحت إلاحاػة الضُُِت  -بُ

ض كً ) الز( ؾخت وز36)الضٓخىعاٍ( كً )  وال جٍؼ
 
. ( ؾخ61ن شهغا

 
ُن شهغا

جىػ بِغاع مً عئِـ الجاملت جمضًض املضة املِغعة بالٌِغج ن )أ ب ( لؿخت أشهغ ئطاًُت  -جُ  وملغة واخضة ًِؽ .ٍو
 

 (35يــــــــــادة )

 -لخضَعـ بالضعاؾاث الللُا ًجب مغاكاة الظىابؽ الخالُت:باٖلٍُ أكظال َُئت الخضَعـ للُِام ج  ند

أن ًٖىن كظى َُئت الخضَعـ الِائم بخضَعـ مِغعاث إلاحاػة اللالُت )املاحؿخ ر( مً خملت الضٓخىعاٍ مً طوي الخارة  -أُ

 أؾخاط مؿاكض كلى لُل.والازخصاص وبضعحت 

أن ًٖىن كظى َُئت الخضَعـ الِائم بخضَعـ مِغعاث إلاحاػة الضُُِت )الضٓخىعاٍ( مً خملت الضٓخىعاٍ مً طوي  -بُ

 وبضعحت أؾخاط مشاْع كلى لُل. الخارة والازخصاص

خت وفي أحؼال امللاعون لجهاث أزغي الخضَعـ بالضعاؾاث  ًجىػ أن ًخىلى أكظال َُئت الخضَعـ املخِاكضون أو .أُ الللُا ملضة مُإ

 مدضصة مً املِغعاث الضعاؾُت  وطلٗ بمغاكاة الٌِغج ن )أ . ب( بهظٍ املاصة.
 

 (36يــــــــــــــادة )

 -شغاي كلى الغؾائل ولػغوخاث ًجب مغاكاة الظىابؽ الخالُت:إُلباجٖلٍُ أكظال َُئت الخضَعـ   ند

)املاحؿخ ر( أكظال َُئت جضَعـ مً خملت الضٓخىعاٍ مً طوي الخارة والازخصاص ًخىلى إلاشغاي كلى عؾائل إلاحاػة اللالُت  .أُ

 وبضعحت أؾخاط مؿاكض كلى لُل.

ًخىلى إلاشغاي كلى أػغوخت إلاحاػة الضُُِت )الضٓخىعاٍ( أكظال َُئت جضَعـ مً خملت الضٓخىعاٍ مً طوي الخارة  .بُ

 والازخصاص وبضعحت أؾخاط مشاْع كلى لُل.



9191- 0202  [جامعة طرابلس –للدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الالئحة الداخلٌة ] 

 

 
   

 

( عؾائل أو أػغوخاث في آن واخض مً صازل الجاملت أو زاعحها   وفي ٔل 7شغي الىاخض إلاشغاي كلى أٓثر مً )أال ًخىلى امل .جُ

لخىا٘ ال ًجىػ للظى َُئت الخضَعـ إلاشغاي كلى الغؾائل و لػغوخاث زاعج مإؾؿخه الخللُمُت ئال علض الحص٘ى كلى ئطن 

ت ٓخابي مؿبّ منها ت في لشغاي لؼالب الضعاؾاث الللُا الخاعل ن  ئال في خا٘ وحىص اجٌاُُاث مشتٓر جىـم طلٗ  وحلؼى لولٍى

 للجاملت.

ً أو املخِاكضًًًجىػ الاؾخلاهت بأكظال َُئت الخضَعـ  .صُ لجهاث أزغي   لئلشغاي كلى الغؾائل أو لػغوخاث  ملضة  امللاٍع

خت  وطلٗ بمغاكاة الٌِغج ن )أ . ب( بهظٍ املاصة. ُمُإ

 (37يـــــــــــــادة )

( مً َظٍ الالئدت ًجىػ الاؾخلاهت بدملت الضٓخىعاٍ مً ه ر اللامل ن بالخضَعـ   لوغض الخضَعـ 36  35مً خٕم املاصج ن ) اسخثناء  

ؼت ( ؾىىاث علض 01ال جِل كً ) سارةبالخمخم  الخسصص ُو بالضعاؾاث الللُا وإلاشغاي كلى الغؾائل ولػغوخاث ومىاُشتها شٍغ

ّ شغوغ و هماطج الخلاون الضُُِت )الضٓخىعاٍ( ووشغ أبدار كلمُت مخم  ةالحص٘ى كلى إلاحاػة   كلى أن ًخم ئحغال الخلاُض ملهم ًو

ُامللخمضة بالجاملت.

 انفصم اخلايس

 وحسديم انزسائم واألطزوحاث إعداد
 

 

 (38يـــــــــــــادة  )

 لهظٍ الالئدت   ًجوس  ال
 
ِا للؼالب حسجُل زؼت البدث ئال علض احخُاػ املِغعاث الضعاؾُت ) املغخلت الخمهُضًت ( بىخضا ها املِغعة ًو

ئطاًت ئلى احخُاٍػ لالمخدان الشامل في مغخلت إلاحاػة الضُُِت )الضٓخىعاٍ(  وكىض حسجُل الغؾائل أو لػغوخاث ًجب مغاكاة ما 

ًُلي:

ٖلٍ كغض املِترح كلى ا .أُ  اللىىان وزؼت البدث واؾم الؼالب وبُاهاث احخُاٍػ للمغاخل الؿابِت   ٍو
 
لِؿم الللمي مخظمىا

 الِؿم الللمي لجىت كلمُت مسخصت باملىطىق املِترح لخخىلى صعاؾت واكخماص زؼت البدث.

ؿاكضٍ ئن وحض(  بىال  كلى مجلـ الِؿم في ُب٘ى املِترح مً كضمه ومً جم اُتراح لؾخاط املشغي وصعحخه الللمُت و)م ثًب .بُ

 جىصُت اللجىت الللمُت .

 ًخم حسجُل مىطىق الغؾالت أو لػغوخت لضي لجىت الضعاؾاث الللُا بالٖلُت. .جُ

 بظلٗ  خؿب الظىابؽ ال ي  ال .صُ
 
 ئال علض حسجُلها لضي الجهت املسىلت عؾمُا

 
ٌلخار حسجُل مىطىق الغؾالت أو لػغوخت نهائُا

ب بالجاملت.جدضصَا ئصاعة الضعاؾاث   الللُا والخضٍع

خم الخلضًل أو .ٌُ  ال ًجىػ ئصزا٘ أي حوُ ر أو حلضًل كلى كىىان  الغؾالت أو لػغوخت أو املشغي ئال ئطا اُخظذ الظغوعة طلٗ  ٍو

 ًُه لوحه الللمُت ال ي اؾخضكذ َظا الخلضًل وأَمُخه باليؿبت  للغؾالت أو ُل
 
ػغوخت الخوُ ر بىال  كلى ٓخاب مً املشغي مبِىا

   مم مغاكاة إلاحغالاث الؿابِت   وال ًإزغ الخلضًل في خؿاب مضة الحض لكلى لىُل الضعحت املب ن بهظٍ الالئدت .
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ّ الىماطج امللضة لظلٗ . .وُ  وفي حمُم لخىا٘ ًجب ئجباق إلاحغالاث املظٔىعة ًو
 

 (39يـــــــــــادة )

ت  كلى أن ًصضع الخٖلٍُ  مىاُشت الغؾالت أو لػغوخت علض جخم م الغؾالت أو لػغوخت بصىعة ؾٍغ ُجٖلٍُ كظى َُئت جضَعـ لخٍِى

ب بالٖلُت بىال  كلى جغشُذ مً  جب  الِؿم الللميعئِـ مً مضًغ مٕخب الضعاؾاث الللُا والخضٍع ّ همىطج الخٖلٍُ امللض لظلٗ ٍو ًو

ُمغاكاة ما ًلي:

ُأن ًٖىن املُِم الؿغي مخسصص .أُ
 
وبضعحت أؾخاط مؿاكض كلى لُل  في مىطىق الغؾالت أو لػغوخت ومً خملت الضٓخىعاٍ ا

ُباليؿبت للغؾالت وأؾخاط مشاْع كلى لُل باليؿبت لؤلػغوخت.

ٍغ .بُ ِضم جٍِغ  ًخىلى املُِم الؿغي جُُِم الغؾالت أو لػغوخت بىال  كلى آلالُت املدضصة مً ُبل لجىت الضعاؾاث الللُا بالجاملت   ٍو

ب ن ًُه مضي صالخُت الغؾالت أو ًُ لض لظلٗ  
ُ
 بالىمىطج امل

 
ِا ٍغ ئل لػغوخت للمىاُشت مًغ الِؿم  ىمً كضمه كلى أن ًِضم جٍِغ

ش ئخالتها ئلُه .  الللمي زال٘ شهغ مً جاٍع

   لاث املِغعة لظلٗومخاعلت إلاحغا لػغوخت للمىاُشت جىلى الِؿم اُتراح لجىت املىاُشت أًاص املُِم بصالخُت الغؾالت أو ئطا .جُ

غ املُِم علضم صالخُت الغؾالت أو غ أما ئطا أًاص الِؿم بىال  كلى جٍِغ لجىت الضعاؾاث الللُا  ئلى لػغوخت للمىاُشت أخُل الخٍِغ

 لؾخاط املشغي والؼالب بىدُجت الخُُِم والؼلب ئليهما باكاصة الىـغ في الغؾالت أو لػغوخت  وال ي جخىلى ئبالن   بالٖلُت
 
ِا ًو

غ املُِم  وال ش ئبالههما بظلٗ.أىػ أن ججغي املىاُشت ُبل زالزت ًج للمالخـاث الىاعصة بخٍِغ  شهغ مً جاٍع

خسظ   وال ًجىُػُا بالٖلُت ما ًيخهي ئلُه املشغيحلخمض لجىت الضعاؾاث اللل .صُ
ُ
 ئكاصة الغؾالت أو لػغوخت للخُُِم مغة أزغي وج

غ ا ُلنهائي لؤلؾخاط املشغي .ئحغالاث املىاُشت بىال  كلى الخٍِغ
 

 (41يــــــــــــــادة )

ّ آلاحي :39علض مغاكاة ما وعص باملاصة ) ُ( ًخم ئحغال حشُٕل لجان املىاُشت بارامج الضعاؾاث الللُا بالٖلُت ًو

 / حشأيا لجنت مناقشت رسالت إلاجاسة العاليت ) املاجسخير(:
 
 ماال

ش اُتراخها مً ُبل الِؿم الللمي ًخم حشُٕل لجىت مىاُشت الغؾالت زال٘ شهغ مً .أُ غ املشغي  جاٍع  كلى جٍِغ
 
اؾدىاصا

ُباؾخٕما٘ الؼالب لغؾالخه واؾخلضاصٍ للمىاُشت .

شٖل لجىت مىاُشت الغؾالت بِغاع مً عئِـ الجاملت .بُ
ُ
 وجخٖىن مً زالزت أكظال مً كلى اُتراح الِؿم الللمي املسخص بىالُ  ح

 
 
 ومِغعا

 
ظاي ئلى اللجىت املشغي املؿاكضبُنهم لؾخاط املشغي عئِؿا جب أن ًٖىن حمُلهم مً  -ئن وحض -للجىت  وٍُ ٍو

 خملت الضٓخىعاٍ وبضعحت أؾخاط مؿاكض كلى لُل وأن ًٖىن أخضَم كلى لُل مً زاعج الجاملت. 

ش صضوع ُغاع حشُٕل اللجىت وكىض حلظع ا ًجب أن جخم مىاُشت الغؾالت .جُ شتراْ أخض في أحل ال ًخجاوػ زالزت أشهغ مً جاٍع

أكظال اللجىت ًخىحب كلى الِؿم الللمي حلُ ن ه ٍر وفي خالت حلظع اشتراْ املشغي ووحض  املشغي الباوي)املؿاكض(  حاػ 

 كىه وئال ُك ن 
 
. كظُىحلُِىه بضال  ه ٍر
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 / حشأيا لجنت مناقشت مظزاحت إلاجاسة الدقيقت ) الدكخوراه( :
 
 ثانيا

 شُٕل لجىت مىاُشت لػغوخت زالحًخم  .أُ
 
ش الخىصُت بدشُٕلها بىال  كلى اُتراح مً الِؿم الللمي واؾدىاصا ٘ شهغ مً جاٍع

غ املشغي باؾخٕما٘ الؼالب للبدث واؾخلضاصٍ للمىاُشت .  كلى جٍِغ

شٖل لجىت مىاُشت لػغوخت بِغاع مً عئِـ الجاملت بىال  كلى اُتراح الِؿم الللمي املسخص وجخٖىن مً زمؿت أكظال  .بُ
ُ
ح

جب أن ًٖىن حمُلهم مً خملت مً بُنهم لؾخ ظاي للجىت املشغي املؿاكض ئن وحض  ٍو  للجىت وٍُ
 
 ومِغعا

 
اط املشغي كظىا

 الضٓخىعاٍ وبضعحت أؾخاط مشاْع كلى لُل وأن ًٖىن ازىان منهم كلى لُل مً زاعج الجاملت. 

ش صضوع ُغاع حشُٕل اللجىت   وفي خالت حلظع اشتراْ  .جُ ًجب أن جخم مىاُشت لػغوخت في أحل ال ًخجاوػ زالزت أشهغ مً جاٍع

ُ.ُك ن كظى ه ٍرأخض أكظال اللجىت 

 (41يـــــــــــــــــادة )
 

ناقش
 
الغؾائل أو لػغوخاث في حلؿت كلىُت ما لم جِغع لجىت الضعاؾاث الللُا بالٖلُت ه ر طلٗ ألؾباب وحيهت  علض إلاكالن كنها  ج

ٔاًت  كلى لىخت إلاكالهاث املسصصت في مِغ الٖلُت   وطلٗ زال٘ الؿىت الضعاؾُت الجاملُت للضعاؾاث الللُا  وللجىت املىاُشت اجساط 

ُت املىار الللمي املىاؾب للمىاُشت .إلاحغالاث لظمان  هُئ
 

 (42يــــــــــــادة )
 

ً ُغاُع -ُأ  كلى َا ًىلِض احخماق لجىت املىاُشت بدظىع حمُم أكظائها وجخسظ ُغاعا ها بالخىاًّ  وكلى مِغع اللجىت جضٍو

ش املىاُشت أو الاكخماص  دا٘ للِؿم الللمي زال٘ أؾبىق مً جاٍع جىػ للجىت أن  -بدؿب لخىا٘  -الىمىطج امللض لظلٗ  وٍُ ٍو

 .جىص ي بيشغ الغؾالت أو لػغوخت املخم  ة كلى خؿاب الجاملت

 أن جخسظ أخض الِغاعاث آلاجُت: املىاُشت  لجىت  كلى ًجب  -ُب

وفي َظٍ الحالت ًخىلى أكظال لجىت املىاُشت جدضًض صعحت وجِضًغ للغؾالت أو :إجاسة الزسالت ما ألاظزاحت  داا مالحظاث .0

ّ ما َى مب ن باملاصة )وخت االاػُغ  ( مً َظٍ الالئدت.32ملجاػة ًو

ًخىلى لؾخاط املشغي  وبهظا : إجاسة الزسالت ما ألاظزاحت بشزط اسخأمامل بعض النواقص ما إجزاء بعض الخعدًالث .2

لب مىه مً حلضًالث أو حوُ راث كلى أن ال جخجاوػ املضة املؼلىبت لظلٗ زالزت
ُ
 -أشهغ   وال ًجىػ  مخاعلت جىٌُظ الؼالب ملا ػ

طلٗ  ئه اهنئالغؾالت أو لػغوخت ئال علض اهتهال الؼالب مً ئحغال الخلضًالث أو الخوُ راث املؼلىبت وكىض   -ئحاػةاكخماص 

 بالغؾالت أو لػغوخت امللّضلت   
 
ِا ٍغ ئلى الِؿم الللمي للغطه كلى لجىت املىاُشت مًغ ًِىم لؾخاط املشغي بخِضًم جٍِغ

جاػ الؼالب بصىعة نهائُت علض اكخماص الخلضًالث مً لجىت املىاُشت صون الحاحت ئلى ئحغال مىاُشت حضًضة وجدؿب  وٍُ

ش الاكخماص النهائ خىلى أكظال لجىت املىاُشت جدضًض صعحت وجِضًغ للغؾالت أو الاػغوخت امليإلاحاػة مً جاٍع ّ ما َى   ٍو جاػة ًو

 ( مً َظٍ الالئدت.32مب ن باملاصة  )



9191- 0202  [جامعة طرابلس –للدراسات العلٌا بكلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الالئحة الداخلٌة ] 

 

 
   

 

ًُُ دم إجاسة الزسالت ما ألاظزاحت" للمزة ألاالى ". .3 و لزظ الب ًغصت أزغي الؾخٕما٘ الىىاُص مىذ الؼوفي َظٍ الحالت 

غ الللمي مً أكظال ل جىت املىاُشت كلى أن ال جخجاوػ مضة َظٍ الٌغصت ؾخت أشهغ باليؿبت لئلحاػة اللالُت وؾىت بالخٍِغ

بم ئحغالاث حشُٕل لجىت 
ّ
غ كلمي ًىضح أؾباب كضم إلاحاػة ( وفي َظٍ الحالت  جد ّ جٍِغ ًغ باليؿبت لئلحاػة الضُُِت ) وٍُ

 مىاُشت حضًضة علض اهتهال الؼالب مً اؾخٕما٘ عؾالخه أو أػغوخخه.

(. د .4
 
 م إجاسة الزسالت ما ألاظزاحت" للمزة الثانيت " ) رفضدا نهائيا

اَ مم مغاكاة رفض الزسالت ما ألاظزاحت لعدم ألامانت العلميت.) .5 غ جٌصُلي لصىع كضم لماهت الللمُت في البدث ئًع جٍِغ

 للماصة 
 
ِا م  041ًو ِت بالِغاع ُع  (م.2101لؿىت  510مً الئدت جىـُم الخللُم اللالي املًغ

 (43يـــــــــــــادة )

مىذ الضعحاث الللمُت املىصىص كليها في املاصة ) -ُأ
ُ
( مً َظٍ الالئدت بِغاع مً عئِـ الجاملت علض اؾخٕما٘ الؼالب 6ج

ا مً الٖلُت ُ مبِى ملخؼلباث إلاحاػة ال ي ؾعى للحص٘ى كليها علض ئُغاَع
 
به هىق إلاحاػة والخسصص اللام والضُُّ والخِضًغ  ا

 في الاكخباع صعحت الؼالب في املغخلت الخمهُضًت والامخدان الشامل والض
 
 ت.عحت املمىىخت للغؾالت أو لػغوخاللام مأزىطا

ج الحص٘ى كلى  -ُب شٍ ئبىال  كلى ُغاع عئِـ الجاملت بمىذ صعحت إلاحاػة الللمُت ًدّ للخٍغ ًُاصة جسغج ٓو
 
مغة  صعحاث مجاها

 للىماطج امللضة لهظا الوغض  وفي خا٘ جِضًم ػلب باؾخسغاج واخضة ًِؽ
 
ِا ًخم ؾضاص ُُمت  أزغُيملغاث  أي  منهما ًو

االغؾىم املالُت املدضصة  ب بالجاملت الؾخصضاَع ُ.مً ُبل ئصاعة الضعاؾاث الللُا والخضٍع
 

 انفصم انسادس
 انزسوو اندراسيت

 

 (44)يــــــــــــــــادة 

ىت الجاملت  وال ًخم حسجُل الؼالب أو ُبىله أو ججضًض  الغؾىم الضعاؾُت املِغعة جدفع )خؿب اللىائذ امللم٘ى بها( ئلى زٍؼ
 
ا ؾىٍى

جىػ ججؼئت املبلى ئلى أُؿاغ ئطا صكذ ؿغوي الؼالب لظلٗ كلى أن ًخم ؾضاص املبلى  ُُضٍ ُبل ئجمام ئحغالاث صًم َظٍ الغؾىم ٍو

 ُبل اهتهال
 
ل٘و  وفي خالت حلظع طلٗ ًجب صًم هصٌها. وفي حمُم لخىا٘ ًجب أن جضًم  الٌصل الضعاس ي أو اللام الضعاس ي ٔامال

ٔاملت ُبل صضوع ُغاع املىاُشت. ُالغؾىم 
 

 (45يــــــــــــــــادة )

عاد
 
 كً أؾباب جغحم ئلى املإؾؿت الخللُمُت املسجل بها   ح

 
ٔان كضم الخداُه بالضعاؾت هاشئا ٔاملت ئطا  الغؾىم الضعاؾُت للؼالب 

لاص الغؾىم ئطا اوسحب علض  81وجغحم للؼالب وؿبت 
ُ
% مً ُُمت الغؾىم ئطا اوسحب مً الضعاؾت زال٘ أؾبىك ن مً بضئها  و ال ح

ش وال ًجىػ له املؼ ُ.البت باؾترحاق الغؾىم ئطا ًصل مً الضعاؾتَظا الخاٍع
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 انفصم انسابع
 اإلَذار و احلزياٌ وانفصم يٍ اندراست

 

 (46يـــــــــــــــادة )
 

ُللؼالب ئهظاع بالٌصل مً الضعاؾت في الحاالث الخالُت: ًوجه

ُ. أو أٓثر ئطا عؾب في مِغعًٍ صعاؾُ ن .أُ

ُماصة واخضة أٓثر مً مغة. عؾىبه في ئطا جٕغُع .بُ

 ًِل كً الحض لصوى املىصىص كلُه بهظٍ الالئدت . ًصليئطا جدصل كلى ملض٘ )جغآمي (  .جُ

 .(ضٓخىعاٍ)الئطا عؾب في الامخدان الشامل  باليؿبت للؼلبت الضاعؾ ن لىُل إلاحاػة الضُُِت  .صُ

ىحه املش .ٌُ  بالخصىص ئطا الخف لؾخاط املشغي ئَما٘ الؼالب أو جِص ٍر أو كضم الت امه بخىحيهاجه الللمُت ٍو
 
غا غي جٍِغ

ُللِؿم الللمي ًىص ي ًُه باصضاع ئهظاع للؼالب.

 (47يـــــــــــــــادة )

ةصا العالب  :في الحاالث آلاجُت ً 

 ئطا جدصل كلى زالزت ئهظاعاث في الىـام الٌصلي . .أ

ُئطا زبذ كضم أماهخه الللمُت و حسحب مىه إلاحاػة ئطا مىدذ له . .ب

ُأو أػغوخخه للمغة الباهُت.ئطا أزٌّ في الضًاق كً عؾالخه  .ج

 اجدلع في شأا إجزاءاث فصا ظللت الدراساث العليا الخعواث الخاليت :

 . ٔاصًمي للؼالب وأؾباب ًصله غ مً مجلـ الِؿم الللمي بالىطم ل  جٍِغ

 .جىصُت مً لجىت الضعاؾاث الللُا بالٖلُت 

 .دا٘ ئلى مجلـ الجاملت لالكخماص ًُ ُُغاع بالٌصل مً مجلـ الٖلُت 

 انفصم انثايٍ
 إخزاءاث انخأديب 

 (48)ادة ــــــــــــي

الضعاؾاث الللُا اخٖام وئحغالاث الخأصًب املِغعة كلى ػالب الجاملاث واملىصىص كليها املغخلت الاؾخضعآُت ُو في شأن ػالب حسزي 

م ) ِت بالِغاع ُع  م(.2101( لؿىت )510في الباب الباوي مً الئدت جىـُم الخللُم اللالي املًغ
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 انخاسعانفصم 

 أحكــاو خخاييت
 

 (49ــادة )ـــــيـــــــ
 

ُ) أخٖام ُغاع اللجىت الشلبُت اللامت طبقت  
 
م )  (ؾابِا به لم ًغص  ماًُ جىـُم الخللُم اللاليم عشأن ئصضاع الئدت  2101( لؿىت  510ُع

ُبهظٍ الالئدت.خٕم 

 

 

 متج حبًد اهلل 
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 (1يزفق )
 جامعة طرابلس 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 الدراسات العلٌا برنامج

 

 قســـى انرتبيت انبدَيت "انخدريس"

 (29) القسم تسلسلرقم 
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 حزقيى بزَايح اندراساث انعهيا بكهياث خايعت طزابهس 

 كهيت انرتبيت انبدَيت وعهوو انزياضت 

 رقم الكلٌة  رقم القسم ترقٌم الدرجة  رقم المقرر رقم المادة

 ةإجبارٌ (  )
 ةاختٌارٌ (  )

    

    

 ر( الماجستٌ  )

 ه( الدكتورا  )
 "التدرٌس"( التربٌة البدنٌة  )

( كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم   )

 الرٌاضة

 ةإجبارٌ (  )
 ةاختٌارٌ (  )      

    

    

 ر( الماجستٌ  )

 ه( الدكتورا  )
 ب( التدرٌ  )

البدنٌة وعلوم ( كلٌة التربٌة   )

 الرٌاضة

 ةإجبارٌ (  
 ةاختٌارٌ (  )     

    

    

 ر( الماجستٌ  )

 ه( الدكتورا  )

التأهٌل والعالج  ة( إعاد  )

 الطبٌعً

( كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم   )

 الرٌاضة

 -التربٌة البدنٌة "التدرٌس":أرقام قٌد الطالب بقسم 
  - -  -  -    

  - -  -  -    

 السنة الدراسٌة رقم القسم تسلسل الطالبرقم 

 ( الفصل الدراسً الربٌع )

 ( الفصل الدراسً الخرٌف)

 ( الفصل الدراسً الصٌف)

   المرحلة 
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 "انخدريسانرتبيت انبدَيت "قسم  بكهيت انرتبيت انبدَيتبرنامج الدراسات العلٌا 
 "سالتدرٌ“التربٌة البدنٌة فى  الماجستٌر ةدرج بالعربً: اسم البرنامج

 Master in Physical Education باإلنجلٌزي:
 Master’s ( ماجستٌر: ) الدرجة العلمٌة 

 Doctorate ( دكتوراه: )

 جدٌد  والتطوٌر المستمر للبرامج والخطط الدراسٌة مع األخذ بكل ما ه-  أهداف البرنامج

 ربط التخطٌطات العلمٌة باحتٌاجات سوق العمل - 

 توسٌع فرص المشاركة الطالبٌة فً األنشطة الجامعٌة - 

 اصر العالقة مع الهٌئات والمنظمات الشبابٌة والرٌاضٌة بالداخل والخارج  أوتوثٌق - 

 أعداد وتأهٌل الكوادر العلمٌة من حملة المؤهالت العلمٌة المختصة فً مجاالت التعلٌم - 

 المساهمة فً تقدٌم البحوث العلمٌة وتطوٌرها فً مجال التعلٌم - 

 المساهمة فً تقدٌم ٌد العون لذوي االحتٌاجات الخاصة فً مختلف مؤسسات المجتمع  - 

 دل التفافً والعلمً بٌن قسم التربٌة البدنٌة واألقسام األخرى بالكلٌات المناظرة والجامعات والمنظمات العربٌة والدولٌة ذات العالقةتوثٌق اوصر العالقات والتبا- 

 بهذا التخصص 

المقررات الدراسٌة 
 للبرنامج

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم باإلنجلٌزي االسم بالعربً الرقم 

     Philosophy of physical Education انتزتيحانثدنيحفهظفح   -   -  -  -   . 

     Statistic in the sports field انمجالانزياضياإلدصاءفي   -   -  -  -   . 

     The Sport Sociology عهماالجتماعانزياضي   -   -  -  -   . 

      Research Methods طزقانثذث   -   -  -  -   . 

     Sport Psychology عهماننفضانزياضي   -   -  -  -   . 

     Tests and Measurement االختثاراخوانقياص   -   -  -  -   . 

      Research Methods قاعحانثذث   -   -  -  -   . 

     Teaching Methods طزقانتدريض   -   -  -  -   . 

     Physical education programs انثدنيححتزامجانتزتي   -   -  -  -   . 

     Recreation انتزويخ   -   -  -  -   .  

     The curriculum in physical education التربٌة البدنٌة ًالمناهج ف   -   -  -  -   .  

 

 ٌتبع
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 "انخدريسانرتبيت انبدَيت "قسم  بكهيت انرتبيت انبدَيت وعهوو انزياضتبرنامج الدراسات العلٌا  

المقررات الدراسٌة 
 للبرنامج

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم باإلنجلٌزي االسم بالعربً الرقم 

     Evaluation انتقىيم   -   -  -  -   .  

     Nutrition انتغذيح   -   -  -  -   .  

     Physical Fitness المياقة البدنية   -   -  -  -   .  

     Curriculum design in physical education تصميم المناهج فى التربية البدنية   -   -  -  -   .  

     Measuring physical effort البدني قياس الجهد   -   -  -  -   .  

     Teaching and Learning Technology تقنية التعميم والتعمم   -   -  -  -   .  

     Kinetic analysis التحميل الحركي   -   -  -  -   .  

     Motor learning التعمم الحركي   -   -  -  -   .  

     Exercise allocative التمرينات التخصصية   -   -  -  -   .  

     Teaching methods applicationsتطثيقاخفيطزقانتدريض   -   -  -  -   .  
 

   

انتدريضقـــظمرئيضيعتــود وانتدريةتانكهيحاندراطاخانعهيامديزيعتــود    

عبد الكافي عبد العزيز احودأ.د.   أ.كوال رهضاى االسود  

..........................................  .......................................... 

 

انـكــهيحعميديعتود   

هحود علي عبد الرحين أ.د.   

................................................................ 
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 جامعة طرابلس 
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 الدراسات العلٌا برنامج

 

 قســـى انخدريب 
(20) القسم تسلسلرقم   
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 حزقيى بزَايح اندراساث انعهيا بكهياث خايعت طزابهس 

 كهيت انرتبيت انبدَيت وعهوو انزياضت 

 رقم الكلٌة  رقم القسم ترقٌم الدرجة  رقم المقرر رقم المادة

 ةإجبارٌ (  )
 ةاختٌارٌ (  )

    

    

 ر( الماجستٌ  )

 ه( الدكتورا  )
 "التدرٌس"( التربٌة البدنٌة  )

التربٌة البدنٌة وعلوم ( كلٌة   )

 الرٌاضة

 ةإجبارٌ (  )
 ةاختٌارٌ (  )      

    

    

 ر( الماجستٌ  )

 ه( الدكتورا  )
 ب( التدرٌ  )

( كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم   )

 الرٌاضة

 ةإجبارٌ (  
 ةاختٌارٌ (  )     

    

    

 ر( الماجستٌ  )

 ه( الدكتورا  )

التأهٌل والعالج  ة( إعاد  )

 الطبٌعً

( كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم   )

 الرٌاضة

 - التدرٌب:أرقام قٌد الطالب بقسم 
  - -  -  -    
  - -  -  -    

 السنة الدراسٌة رقم القسم رقم تسلسل الطالب

 ( الفصل الدراسً الربٌع )

 ( الفصل الدراسً الخرٌف)

 ( الفصل الدراسً الصٌف)

   المرحلة 
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 انخدريبقسم  بكهيت انرتبيت انبدَيتبرنامج الدراسات العلٌا 
 التدرٌبفى  الماجستٌر ةدرج بالعربً: اسم البرنامج

 Master in training and sports administration باإلنجلٌزي:
 Master’s ( ماجستٌر: ) الدرجة العلمٌة 

 Doctorate ( دكتوراه: )

 اعداد وتأهٌل الكوادر العلمٌة من حملة المؤهالت العلمٌة المختصة فً المجاالت التدرٌب   أهداف البرنامج

 الرٌاضٌة  واإلدارةالمساهمة فً تقدٌم البحوث العلمٌة وتطوٌرها فً مجاالت التدرٌب - 

 المساهمة فً تقدٌم ٌد العون لذوي االحتٌاجات الخاصة فً مختلف مؤسسات المجتمع - 

بالكلٌات المناظرة والجامعات والمنظمات العربٌة والدولٌة ذات  األخرىالعالقات والتبادل التفافً والعلمً بٌن قسم الرٌاضة واألقسام  أواصرتوثٌق - 

 العالقة بهذا التخصص  

 البدنٌة والصحٌة لجمٌع شرائح المجتمع  ةالرفع من مستوى الكفاء- 

 الرٌاضٌة باإلدارةأعداد كوادر ذات مستوٌات علٌا متخصصة - 

المقررات الدراسٌة 
 للبرنامج

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم باإلنجلٌزي االسم بالعربً الرقم 

     Philosophy of physical Education فهظفحانتزتيحانثدنيح   -   -  -  -   . 

     Statistic in the sports field انمجالانزياضياإلدصاءفي   -   -  -  -   . 

     Research Methods طزقانثذث   -   -  -  -   . 

     Sport Psychology عهماننفضانزياضي   -   -  -  -   . 

     Tests and Measurement االختثاراخوانقياص   -   -  -  -   . 

     Research Methods تذثقاعح   -   -  -  -   . 

     Nutrition انتغذيح   -   -  -  -   . 

     Sport Physiology فظيىنىجياانزياضح   -   -  -  -   . 

     Physical Fitness انهياقحانثدنيح   -   -  -  -   . 

     Organize and manage competitions دارجاإلتنظيموان   -   -  -  -   .  

     Kinesiology عهمانذزكح   -   -  -  -   .  

 

 ٌتبع
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 بانخدري قسم بكهيت انرتبيت انبدَيت وعهوو انزياضتبرنامج الدراسات العلٌا  
 

المقررات الدراسٌة 
 للبرنامج

 عدد الساعات  عدد الوحدات االسم باإلنجلٌزي االسم بالعربً الرقم 

     Biomechanics انميكانيكاانذيىيح   -   -  -  -   .  

     Kinetic analysis انتذهيمانذزكي   -   -  -  -   .  

     Sports Training انتدريةانزياضي   -   -  -  -   .  

     Sport management ةياإلدارة الرياضعموم    -   -  -  -   .  

     Team sport والمنافسات جماعيةال لعا األ   -   -  -  -   .  

     Individual games and duel الفردية والمنازالت لعا األ   -   -  -  -   .  

    Special Needs Sports معدلةالرياضة ال   -   -  -  -   .  

     Sports facilities اإلمكانيات الرياضية   -   -  -  -   .  

     Sports training theories نظريات التدري  الرياضي   -   -  -  -   .  

     Movement Science and Mechanics عموم الحركة والميكانيكا   -   -  -  -   .  
 

   

نتدريةاقـــظمرئيض يعتــود وانتدريةتانكهيحاندراطاخانعهيامديزيعتــود    

عبد الكافي عبد العزيز احود أ.د.   أ.كوال هحود الزروق  

..........................................  .......................................... 

 

عمــيدانـكــهيحيعتــود  

هحود علي عبد الرحين أ.د.   

................................................................ 
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 جامعة طرابلس 
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 الدراسات العلٌا برنامج

 

 قســـى اعادة انخاهيم 
 وانعالج انطبيعي 

 (20) القسم تسلسلرقم 
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 حزقيى بزَايح اندراساث انعهيا بكهياث خايعت طزابهس 

 كهيت انرتبيت انبدَيت وعهوو انزياضت 

 رقم الكلٌة  رقم القسم ترقٌم الدرجة  رقم المقرر رقم المادة

 ةإجبارٌ (  )
 ةاختٌارٌ (  )

    

    

 ر( الماجستٌ  )

 ه( الدكتورا  )
 "التدرٌس"( التربٌة البدنٌة  )

( كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم   )

 الرٌاضة

 ةإجبارٌ (  )
 ةاختٌارٌ (  )      

    

    

 ر( الماجستٌ  )

 ه( الدكتورا  )
 ب( التدرٌ  )

البدنٌة وعلوم ( كلٌة التربٌة   )

 الرٌاضة

 ةإجبارٌ (  
 ةاختٌارٌ (  )     

    

    

 ر( الماجستٌ  )

 ه( الدكتورا  )

التأهٌل والعالج  ة( إعاد  )

 الطبٌعً

( كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم   )

 الرٌاضة

 -لأرقام قٌد الطالب بقسم إعادة التأهٌ
  - -  -  -    
  - -  -  -    

 السنة الدراسٌة القسم رقم رقم تسلسل الطالب

 ( الفصل الدراسً الربٌع )

 ( الفصل الدراسً الخرٌف)

 ( الفصل الدراسً الصٌف)

   المرحلة 
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 إعادة انخأهيم وانعالج انطبيعيقسم  بكهيت انرتبيت انبدَيتبرنامج الدراسات العلٌا 
 الماجستٌر فى إعادة التأهٌل والعالج الطبٌعً ةدرج بالعربً: اسم البرنامج

 Master degree in rehabilitation and physical therapyباإلنجلٌزي:

  Master's( ماجستٌر: ) الدرجة العلمٌة 

 Doctorate( دكتوراه: )

 مجال إعادة التأهيل العام و التأهيل الرياضي إعداد وتأهيل الكوادر العممية من حممة المؤهالت العممية المتخصصة في-  أهداف البرنامج

عادة التأهيل.-   نشر الوعي الصحي والعممي لمفهوم العالج الطبيعي وا 

عادة التأهيل.-   المساهمة في تقديم البحوث العممية وتطويرها في مجال العالج الطبيعي وا 

 .والمصحات الخاصة مراكز إعادة التأهيل والمستشفيات العامةالمساهمة في تقديم يد العون لذوي االحتياجات الخاصة في  - 
عادة التأهيل واألقسام األخرى بالكميات المناظرة والجامعات والمنظمات العربية  الطبيعيتوثيق أواصر العالقات والتبادل الثقافي والعممي بين قسم العالج -  وا 

 والدولية ذات العالقة بهذا التخصص.

ٌة المقررات الدراس
 للبرنامج

 عدد الوحدات االسم باإلنجلٌزي االسم بالعربً الرقم 
عدد 

 الساعات

     Philosophy of physical Education فهظفحانتزتيحانثدنيح   -   -  -  -   . 

     Statistic in the sports field انمجالانزياضياإلدصاءفي   -   -  -  -   . 

     Research Methods طزقانثذث   -   -  -  -   . 

     Tests and Measurement االختثاراخوانقياص   -   -  -  -   . 

     Research Methods انثذثقاعح   -   -  -  -   . 

     Rehabilitation and treatment of sport injuries اإلصاتاخانزياضيحإعادجتأهيم   -   -  -  -   . 

     Stature Rehabilitation and Treatmentانتأهيموانعالجانقىامي   -  -  -   -   . 

 انمظنينوعالجأمزاضتأهيم   -   -  -  -   . 
Rehabilitation and treatment in geriatric 

medicine 
    

 انعالجودراطاخمتقدمحفيانتأهيم   -   -  -  -   . 
Advanced studies in the treatment and 

rehabilitation     

 

 ٌتبع
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 انخأهيم وانعالج انطبيعي ةإعاد مقس بكهيت انرتبيت انبدَيت وعهوو انزياضتبرنامج الدراسات العلٌا 
 

المقررات الدراسٌة 
 للبرنامج

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم باإلنجلٌزي االسم بالعربً الرقم 

 أطانيةأعادجانتأهيموانعالجانطثيعي   -   -  -  -   .  
Methods of rehabilitation and physical 

therapy     

     Advanced course in concepts of disability اإلعاقحمفاهيمفيحمتقدمدراطاخ   -   -  -  -   .  

     Nutrition العالجٌة انتغذيح   -   -  -  -   .  

     Rehabilitation and treatment Pediatricتأهيموعالجاألطفال   -   -  -  -   .  

     Exercise physiology فظيىنىجياانجهدانثدني   -   -  -  -   .  

  .   -  -  -   -   
الخاوطائمانتأهيموانعالجنهذ

انطثيح

rehabilitation and treatment Methods for 

medical cases     

     Orthotics and Prostheticsاألجهشجانتعىيضيح   -   -  -  -   .  

     Kinetic analysis انتذهيمانذزكي   -   -  -  -   .  

     Clinical Skills اإلكلٌنٌكٌة المهارات   -   -  -  -   .  
     Therapeutic Exercises انتمزيناخانعالجيح   -   -  -  -   .  

     Kinesiology عهمانذزكح   -   -  -  -   .  

     Biomechanics انميكانيكاانذيىيح   -   -  -  -   .  
 

ادجانتأهيموانعالجانطثيعيقظمإعرئيضيعتــود وانتدريةتانكهيحانعهياخاندراطازمدييعتود     

عبد الكافي عبد العزيز احود.د. أ  أ.د. عياد علي الوصراتي  

..........................................  .......................................... 

انـكــهيحيدعميعتود   

علي عبد الرحين د.د. هحوأ  

................................................................ 

 

 




