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 التربية البدنية قسم

 التربويةعلوم الكلية 

 جامعة آل البيت

 

 

 التربية البدنية في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 

 التربية البدنيةالبكالوريوس في   اسم الدرجة )بالعربيــة(:

  B.A. in Physical Education   اسم الدرجة )باإلنجليزيـة(:
  

 الخطة: مكونات -أ 

( ساعة معتمدة موزعة على النحو 132من ))التربية البدنية( تتكـون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 
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 الساعات المعتمدة المتطلــــبنوع  التسلسل

 27 متطلبات الجامعة أواًل

 21 متطلبات الكليـة ثانيًا

 ثالثًا

 :التخصصمتطلبات 

 اإلجبارية المتطلبات -أ  

 االختيارية المتطلبات -ب
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 الترقيم:نظام  -ب
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  الكليــــة الرمز

 التربويةعلوم ال 11

 

 األقسام:رمـوز  -2

 / التخصص القسم الرمز

 المناهج والتدريس 01

 االدارة التربوية 02

 تربية الطفل 03

 التربية الخاصة 04

 التربية البدنية 08
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 المساقاتمدلول منزلة العشرات )المجال( في أرقام 

 عنوان مجال التخصص رمـز المجال عنوان مجـال التخصص رمـز المجال

 األلعاب الرياضية الجماعية 5 العلوم التربوية والفلسفية الرياضية 0

 الفردية األلعاب الرياضية 6 جتماعية الرياضيةواال يةالعلوم النفس 1

 مهارات حاسوبية وبحث علمي 7 الرياضية العلوم الصحية 2

 الميدانيالتدريب  8 العلوم الحركية 3

   العلوم االدارية الرياضية 4
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المتطلبالسابقالساعاتالمعتمدةاسمالمساقرقمالمساقت

 - 3 الثقافة اإلسالمية 0101271 1

 - 3 النظم اإلسالمية 0102350 2

 - 3 * العسكرية العلوم 0600000 3

 - 3 التربية الوطنية 0601100 4

 امتحان المستوىالنجاح في  3 )1(اللغة العربية  9901101 5

 النجاح في امتحان المستوى 3 )1(اللغة اإلنجليزية  1302101 6
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1  

المتطلبالسابقالساعاتالمعتمدةاسمالمساقرقمالمساقت

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116 1

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 0101371 2

 - 3 مدخل إلى التربية  1102121 3

 1301101 3 (2) اللغة العربية 9901102 4

 1302101 3 (2اللغة االنجليزية ) 1302102 5

 - 3 اإلسالميةتاريخ الحضارة العربية  1303101 6

 - 3 تاريخ القدس 1303102 7

 - 3 )1(اللغة الفرنسية  1304101 8

  3 )1(اللغة االسبانية  1304151 9

 - 3 )1(اللغة االيطالية  1304161 10

 - 3 )1(اللغة األلمانية  1304171 11

 - 3 )1(اللغة الفارسية  1304181 12

 - 3 )1(  اللغة التركية 1304191 13

2  

المتطلبالسابقالساعاتالمعتمدةالمساقاسمرقمالمساقت

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 0101471 1

 - 3 مدخل إلى علم الفقه وأصوله 0102153 2

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 0102250 3

 - 3 القانون في حياتنا 0201110 4

 - 3 )1( مبادئ إدارة األعمال 0502101 5

 - 3 الريادة واالبتكار 0502214 6

 - 3 مبادئ االقتصاد 0507100 7

 - 3 الديمقراطية وحقوق اإلنسان  0601436 8

 - 3 *شبكات التواصل االجتماعي 0902150 9

 - 3 مدخل إلى علم النفس 1103130 10

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 1102220 11

 - 3 آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي  1303105 12

 - 3 أخالقيات المهنة من منظور إسالمي 1401100 13

 - 3 مقاصد رسالة عمان 1401101 14
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الساعاتاسمالمساقرقمالمساقت
المعتمدة

المتطلبالسابق

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 0101110 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 0402100 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 0403100 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 0404109 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 0703342 5

 - 3 علوم األرض 0801105 6

 - 3 مصادر الطاقة 0801113 7

 - 3 موارد المياه 0801115 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 0801117 9

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 0902230 10

 - 3 اإلسعافات األولية 1001160 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1201101 12



منبدايةالفصل يتوجبعلىكافةالطلبةالمسجليناعتبارًا يتعلقبامتحاناتالمستوى، فيما أما مالحظة:
يسجلالطالبأنالتقدملالمتحانفياللغةالعربيةواللغةاالنجليزيةوالحاسوبعلى2010/2011األول

( استدراكيًا مساقًا االمتحانات هذه من أي في النجاح في يخفق وهذ099الذي الدراسية خطته خارج ه(
المساقاتهي:



الساعاتاسمالمساقرقمالمساقت
المعتمدة

المتطلبالسابق

 - 3 اللغة العربية 9901099 1

 - 3 اللغة االنجليزية 1302099 2

 - 3 حاسوبمهارات ال 0901099 3

 

 

 :األتيةالمساقات  وتشمل ساعة معتمدة( 21)يخصص لها  متطلبات الكلية: -ثانيًا 

 متطلب السابقال الساعات المعتمدة المساقسم ا المساقرقم  ت

  3 ( للتخصصات اإلنسانية2حاسوب ) 0901132 1

 - 3 المناهج التربوية 1101122 2

 - 3 طرائق التدريس للصفوف األولى 1101222 3

 - 3 مهارات أساسية في اللغة اإلنجليزية 1101430 4

 - 3 المدخل إلى التربية 1102121 5

 - 3 النظام التربوي في األردن 1102125 6

 - 3 أسس البحث التربوي  1103150 7

  21 المجموع
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 :المساقات التالية تشملوساعة معتمدة  (84) التخصص: يخصص لها ثالثًا:  متطلبات 

 :اآلتيةالمساقات ساعة معتمدة، وتشمل  (72) اإلجبارية: يخصص لها  المساقات -أ

 المساقسم ا المساقرقم  ت
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب السابقال

 - 3 لطلبة التربية البدنية علم التشريحمبادئ  1001108 1

 - 3 أسس التربية البدنية وفلسفتها 1108101 2

 - 2 اإلعداد البدنيالتمرينات و 1108120 3

 - 3 الصحية التربية  1108131 4

 1108120 2 كرة القدم  1108150 5

 1108120 2 كرة السلة  1108151 6

 1108120 2 جمباز  1108161 7

 - 3 مبادئ اإلحصاء في التربية البدنية 1108170 8

 - 3 التربية البدنية تدريسطرق وأساليب  1108201 9

 - 3 علم النفس الرياضي 1108210 10

 1001108 3   التدريب الرياضي فسيولوجيا 1108221 11

 1108131 3  رياضة االشخاص ذوي االعاقة 1108222 12

 1108221 3 التدريب الرياضيعلم مبادئ  1108231 13

 1108120 2 كرة الطائرة  1108252 14

 1108120 2 كرة اليد  1108253 15

 1108120 2 )كرة الطاولة + ريشة طائرة(العاب المضرب  1108254 16

 1108120 2 العاب القوى  1108261 17

 0901132 3 البدنيةالتعليم في التربية  تكنولوجيا 1108271 18

 1108201 3 مناهج التربية البدنية 1108300 19

 1001108 3 اإلصابات الرياضية  1108320 20

 1001108 3 علم الحركة 1108330 21

 القسمموافقة  0 دورة تحكيم في التخصص 1108354 22

 1108120 2 السباحة  1108360 23

 1108120 3  برامج اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة  1108362 24

 موافقة القسم 0 دورة تدريب في التخصص 1108363 25

 - 3 علم االجتماع الرياضي 1108410 26

 - 3 االدارة الرياضية 1108440 27

 1103150 3 البدنيةفي التربية  والتقويمالقياس  1108470 28

 1108300 3 التدريب الميداني/ التربية البدنية 1108480 29

  72   المجموع 

 

 :المساقات التالية يتم اختيارها منساعة معتمدة،  (12يخصص لها ) االختيارية: المساقات -ب

 :اآلتيةمن المساقات  ( ساعات6ويخصص لها )الجماعية و الفردية االلعاب -1

 المساقسم ا المساقرقم  ت
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب السابقال

 1108120 3 العاب الدفاع عن النفس 1108264 1

 1108150 3 كرة القدم/ تخصص 1108350 2

 1108151 3 كرة السلة/ تخصص 1108355 3

 1108120 3 ايقاع حركي )لإلناث( 1108365 4

 1108252 3 كرة الطائرة/ تخصص 1108450 5

 1108253 3 كرة اليد/ تخصص 1108451 6

 1108360 3 السباحة / تخصص 1108462 7

 1108161 3 جمباز  تخصص 1108464 8

 1108261 3 العاب القوى/ تخصص 1108465 9

 1108254 3 العاب المضرب/ تخصص 1108467 10
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 :اآلتيةالمساقات  ( ساعات يتم اختيارها من6المساقات النظرية بواقع )  -2

 متطلب السابقال الساعات المعتمدة المساقسم ا المساقرقم  ت

 - 3 التعلم الحركي 1108331 1

 - 3 الكشافة والمرشدات  1108340 2

 - 3 اإلعالم والعالقات العامة في المجال الرياضي 1108342 3

 - 3 الترويح الرياضي  1108441 4

 - 3 الصحة المدرسية 1108420 5

 - 3 الرياضيالتسويق  1108445 6

 - 3 موضوعات خاصة في التربية البدنية 1108400 7
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 المساقات التي يقدمها قسم التربية البدنية
 الساعات المعتمدة المساقسم ا المساقرقم  ت

 3 لطلبة التربية البدنية علم التشريحمبادئ  1001108 1

 3 الرياضة في حياتنا 1108100 2

 3 البدنية وفلسفتهاأسس التربية  1108101 3

 2 اإلعداد البدنيالتمرينات و 1108120 4

 3 الصحية التربية  1108131 5

 2 كرة القدم  1108150 6

 2 كرة السلة  1108151 7

 2 جمباز  1108161 8

 3 مبادئ اإلحصاء في التربية البدنية 1108170 9

 3 التربية البدنية تدريسطرق وأساليب  1108201 10

 3 علم النفس الرياضي 1108210 11

 3   التدريب الرياضي فسيولوجيا 1108221 12

 3  رياضة االشخاص ذوي االعاقة 1108222 13

 3 التدريب الرياضيعلم مبادئ  1108231 14

 2 كرة الطائرة  1108252 15

 2 كرة اليد  1108253 16

 2 )كرة الطاولة + ريشة طائرة(العاب المضرب  1108254 17

 2 العاب القوى  1108261 18

 3 العاب الدفاع عن النفس 1108264 19

 3 البدنيةالتعليم في التربية  تكنولوجيا 1108271 20

 3 مناهج التربية البدنية 1108300 21

 3 اإلصابات الرياضية  1108320 22

 3 علم الحركة 1108330 23

 3 التعلم الحركي 1108331 24

 3 الكشافة والمرشدات  1108340 25

 3 اإلعالم والعالقات العامة في المجال الرياضي 1108342 26

 0 كرة القدم/ تخصص 1108350 27

 3 دورة تحكيم في التخصص 1108354 28

 3 كرة السلة/ تخصص 1108355 29

 2 السباحة  1108360 30

 3  برامج اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة  1108362 31

 3 دورة تدريب في التخصص 1108363 32

 3 ايقاع حركي )لإلناث( 1108365 33

 3 موضوعات خاصة في التربية البدنية 1108400 34

 3 علم االجتماع الرياضي 1108410 35

 3 الصحة المدرسية 1108420 36

 0 االدارة الرياضية 1108440 37

 3 الترويح الرياضي  1108441 38

 3 الرياضيالتسويق  1108445 39

 2 كرة الطائرة/ تخصص 1108450 40

 3 كرة اليد/ تخصص 1108451 41

 3 السباحة / تخصص 1108462 42

 3 جمباز  تخصص 1108464 43

 3 العاب القوى/ تخصص 1108465 44

 3 العاب المضرب/ تخصص 1108467 45

 3 البدنيةفي التربية  والتقويمالقياس  1108470 46

 2 التدريب الميداني/ التربية البدنية 1108480 47
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 وصف المساقات التي يقدمها قسم التربية البدنية
 

 ( ساعات معتمدة3) الرياضة في حياتنا 1108100

 Sport in Our Life المتطلب السابق: ال يوجد 

األخذرى  وباألسذس العلميذة    يهدف هذاا المسذاق إلذى تعريذط الطلبذة بمفهذوم وأهذداف التربيذة الرياضذية وعالقتهذا بذالعلوم            

للتربية الرياضية والقضايا والمشكالت الرياضية المعاصرة  ودور الرياضة في المحافظة على الجسم والوقاية لكثير مذن  

 أمراض العصر وأمراض قلة الحركة  باإلضافة إلى لمحة عن مختلط أوجه األنشطة واأللعاب الرياضية المختلفة.
 

 ( ساعات معتمدة3) البدنية وفلسفتهاأسس التربية  1108101

 Foundations and Philosophy of Physical 

Education 

 ال يوجد المتطلب السابق:

معنى التربية البدنية ودراسة أهدافها وأغراضها  واألسس الفلسفية للتربية البدنية ومصادر المعرفة  تاريخ التربية البدنيذة  

 .العصر اإلسالمي وعصر النهضة والعصر الحديثوفي ومكانتها وتطورها في الحضارات القديمة والعصور الوسطى 
 

 ساعتان معتمدتان( 2) اإلعداد البدنيالتمرينات و 1108120

 Exercise and Physical Training :ال يوجد المتطلب السابق 

الحركذات  والتمذارين   اللياقذة البدنيذة المرتبطذة بالصذحة وكذالك      األساسية  والقدرات إلى إكساب الطلبة  يهدف هاا المساق

صذفة القذوة والسذرعة والتحمذل والرشذاقة       التي تنمي الصفات الحركية بالتركيز على اإلعداد البدني الشذامل للطلبذة  تنميذة   

.(والمرونة  وكالك الصفات الخاصة )تحمل القوة  تحمل السرعة  القذوة المميذزة بالسذرعة   

 
 

 ن معتمدتاناتساع( 2) كرة القدم 1108150

 Soccer :1108120 المتطلب السابق 

وطرائذذق وأسذذاليب تذذدريس كذذرة القذذدم  ألساسذذية فذذي كذذرة القذذدم ايهذذدف هذذاا المسذذاق إلذذى تعلذذيم الطلبذذة المهذذارات الحركيذذة  

الكرة بالرأس  الجري بالكرة  التمرير  التصويب  المراوغة  الخداع  )السيطرة على الكرة  ضرب الكرة بالقدم  ضرب 

 .(رمية التماس
 

 ن معتمدتاناتساع( 2) كرة السلة  1108151

 Basketball :1108120 المتطلب السابق 

التمرير    )مهاراتوطرائق وأساليب تدريس كرة السلةيهدف هاا المساق إلى تعليم الطلبة المهارات والحركات األساسية 

 (.وتنطيط الكرة والتصويب والمحاورة ووقفة االستعداد
 

 

 ن معتمدتاناتساع( 2) جمباز  1108161

 Gymnastics  :1108120 المتطلب السابق 

  طذالب هدف المساق إلى تعليم الطلبة المهارات والحركذات األساسذية علذى أجهذزة الحركذات األرضذية  وحصذان القفذز )        

يهذدف المسذاق إلذى تعلذيم الطالبذات المهذارات الحركيذة األساسذية لمختلذط أجذزاء           وكذالك  ) طذالب )(  والمتذوازي  طالبذات 

 .الجسم بدون استخدام األدوات وعلى وجه الخصوص حركات الرجلين واليدين
 

 ( ساعات معتمدة3) علم النفس الرياضي 1108210

 Sport Psychology المتطلب السابق: ال يوجد 

يهدف هاا المساق إلى التعريط بعلم النفس الرياضي وميادينه وأهميتذه للمربذي الرياضذي وكذالك األبعذاد النفسذية المتعلقذة        

 باالداء الرياضي في التدريب والمنافسات وكيفية توظيفها لتحسين األداء. 

 
 

 ن معتمدتاناتساع( 2) كرة الطائرة  1108252

 Volleyball :1108120 المتطلب السابق 

)اإلرسال  وطرائق وأساليب تدريس الكرة الطائرةيهدف هاا المساق إلى تعلم الطلبة المهارات األساسية في كرة الطائرة  

كذالك األخطذاء الشذائعة والتمذارين التطويريذة لذتعلم       ووحائط الصذد والتغطيذة(      والضربة الساحقة  واإلعداد  واالستقبال

  .المهارات
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 ن معتمدتاناتساع( 2) كرة اليد  1108253

 Handball :1108120 المتطلب السابق 

 اليذذد وطرائذذق وأسذذاليب تذذدريس كذذرة اليذذد يهذذدف هذذاا المسذذاق إلذذى تعلذذيم الطلبذذة المهذذارات والحركذذات األساسذذية فذذي كذذرة   

 ).)التعرف على المهارات األساسية  التمرير والتصويب  والجري بالكرة واالستقبال والخداع
 

 ن معتمدتاناتساع( 2) )كرة الطاولة + ريشة طائرة( المضرب العاب 1108254

 Racket Sports :1108120 المتطلب السابق 

مثل )حركذة القذدمين  مسذكة المضذرب      اللعاب المضربلم الطلبة وإكسابهم المهارات األساسية يإلى تع يهدف هاا المساق

اإلحساس بالكرة والمضرب  الضربات األمامية والخلفية  والطائرة  ونصط الطائرة والكبس(  إضافة إلى التعرف علذى  

 .قانون اللعبة

 

 ن معتمدتاناتساع( 2) العاب القوى  1108261

 Athletics :1108120 المتطلب السابق 

 وجذذري عذذدو (مسذذابقات ألعذذاب المضذذمار طرائذذق وأسذذاليب تذذدريس ألعذذاب القذذوى وإلذذى تعلذذيم الطلبذذة  يهذذدف هذذاا المسذذاق

 وكالك مهارات الوثب والقفز)طويل  عالي  ثالثي  زانه( والرمي )جله  قرص  مطرقة(. وحواجز وتتابع ومشي(

 

 ( ساعات معتمدة3) العاب الدفاع عن النفس 1108264

 Self-defense Sports :1108120 المتطلب السابق 

  لذذى التعذرف علذى المهذذارات األساسذية فذي لعبذة الجذذودو باإلضذافة إلذى التعذذرف علذى قذانون اللعبذذة         عيهذدف هذاا المسذاق    

  والمهارات األساسية في لعبذة الكراتيذة    إلى التعرف على قانون اللعبة  باإلضافة ندواالمهارات األساسية في لعبة التايكو

 التعرف على قانون اللعبة.باإلضافة إلى 

 

 ( ساعات معتمدة3) تدريس التربية البدنيةطرق وأساليب  1108201

 The Methods of Teaching Physical Education  :ال يوجد المتطلب السابق 

االسذتراتيجيات  ومفهذوم    البدنيذة التربيذة   بإسذترتيجيات التذدريس فذي   المفذاهيم والمصذطلحات الخاصذة     المسذاق  اتناول هذا ي

ودور العلذم والتكنولوجيذا     االستراتيجيات ونماذج التدريس المستخدمةوكالك أسس وخطوات بناء  بمعناه الشامل.الحديث 

 .االستراتيجيات المستخدمة في تدريس التربية البدنيةوتقويم   التدريس الحديثةاستراتيجيات  استخدامالحديثة في 

 

 ( ساعات معتمدة3) الكشافة والمرشدات 1108340

 Scouting المتطلب السابق: ال يوجد 

يهذذدف هذذاا المسذذاق إلذذى تزويذذد الطلبذذة بالمعذذارف والمهذذارات المتعلقذذة بالحركذذة الكشذذفية فذذي مراحلهذذا المختلفذذة )البذذراعم   

 األشبال  والزهرات  الكشافة والمرشدات  الجوالة( وأهدافها وفنونها وأنشطتها.

 

 ن معتمدتاناتساع( 2) السباحة  1108360

 swimming :1108120 المتطلب السابق 

وطرائق وأساليب تذدريس السذباحة   السباحة وتعلم المبادئ األساسية في السباحة بنظريات يهدف هاا المساق إلى التعريط 

 .والبطن من حيث اإلحساس بالماء والطفو والسباحة على الصدر

 

 ( ساعات معتمدة3) برامج اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة   1108362

 Health Related Fitness Programs :1108120 المتطلب السابق 

التمرينذات والنذداء عليهذا  وأنواعهذا إضذافة إلذى تكذوين         بأسس وطرائق وأسذاليب تذدريس  تعريط اليهدف هاا المساق إلى 

يهذذدف إلذذى التعذذرف باأللعذذاب الصذذغيرة وممارسذذتها مذذع مختلذذط     وكذذالك  .جملذذة تمرينذذات بسذذيطة بذذدون اسذذتخدام أدوات  

 وكيفية عمل المهرجانات والعروض الرياضية. ار األسماءياألنشطة الرياضية  كيفية كتابة األلعاب الصغيرة  واخت

 

 ( ساعات معتمدة3) علم االجتماع الرياضي 1108410

 Sport Sociology :ال يوجد المتطلب السابق 

تنذذاول يالمرتبطذذة بعلذذم االجتمذذاع الرياضذذي  والفكذذر االجتمذذاعي قذذديمًا وحذذديثًا  كمذذا   األساسذذيةالمفذذاهيم  المسذذاق ابذذرز هذذاي

العالقات االجتماعية والعوامذل المذرثرة فذي تماسذك الجماعذة الرياضذية وأهميذة الرياضذة مذن الناحيذة االجتماعيذة             المساق

وأهمية  الرياضيين والعوامل التي تساعد على التفوق في رياضة المستويات العليا  والنظريات الرياضية  األبطال وأنواع

 على التنشئة االجتماعية  وكالك أثر السياسة على الرياضة.الرياضة من الناحية االجتماعية وأثر الرياضة 
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 ( ساعات معتمدة3) الترويح الرياضي  1108441

 Recreation and Traditional  Games المتطلب السابق: ال يوجد 

يهدف هاا المساق إلى تعريط الطلبذة بمفهذوم التذرويح ووقذت الفذرام والمعسذكرات وبرامجذه ومجاالتذه المختلفذة  وكيفيذة           

اختيارها وتنظيمها . كما يهدف إلى حصذر وتحليذل وتوثيذق األلعذاب الشذعبية والعمذل علذى نشذرها واسذتدامتها كجذزء مذن            

 التراث الثقافي. 

 

 ( ساعات معتمدة3) في التربية البدنية والتقويمالقياس  1108470

 Measurement and Evaluation in P.E :1103150 المتطلب السابق 

كذذالك الشذذروع العلميذذة لالختبذذارات   وفذذي التربيذذة البدنيذذة  واغراضذذها التعريذذط بالمفذذاهيم األساسذذية فذذي القيذذاس والتقذذويم   

ويركز المساق على القياسات البدنية والمهاريذة  والجسذمية     البدنية واستخدامها في تقويم األوجه المختلفة لبرامج التربية 

والفسذيولوجية  والنفسذذية فذذي مجذال التربيذذة الرياضذذية  إضذذافة إلذى طذذرق إعذذداد المعذذايير والمسذتويات فذذي مجذذال التربيذذة     

 ة.الرياض

 

 ( ساعات معتمدة3) البدنيةالتعليم في التربية  تكنولوجيا 1108271

 Technology of Teaching in P.E :0901132المتطلب السابق 

بة سذ إلى التعرف على الحاسوب وأهمية استخدامه في المجال الرياضي مع التركيز على البرامج المحو يهدف هاا المساق

فذي المجذال الرياضذي مثذل )الفسذذيولوجيا  علذم الحركذة(  باإلضذافة إلذى التعذذرف علذى طريقذة اسذتخدام الحاسذوب  كذذالك             

 .على قواعد البيانات الرياضية على شبكة المعلوماتالتعرف 

 

 

 ( ساعات معتمدة3)  البدنية التربيةالتدريب الميداني/  1108480

 Practical Teaching  :1108300 المتطلب السابق 

األجذزاء   درس التربية الرياضية وتطبيذق بعذ   في يهدف هاا المساق إلى تعويد الطلبة على المشاركة الفاعلة والمشاهدة 

والمشاركة في األنشطة الداخلية والخارجية للمدرسة وكالك تعويد الطلبة بااللتزام بالدوام المدرسي مذن طذابور الصذباح     

 .حتى مغادرة الطلبة المدرسة

 
 ( ساعات معتمدة3) لطلبة التربية البدنية علم التشريحمبادئ  1001108

 Principles of Anatomy for P.E Students :ال يوجد المتطلب السابق 

.
 

 ( ساعات معتمدة3) التدريب الرياضي   فسيولوجيا 1108221

 Exercise Physiology :1001108المتطلب السابق 

 (ساعاتمعتمدة3)        التدريب الرياضي علم مبادئ 1108231

 Principles of Sport Training  :1108221المتطلب السابق 

 

 

 ( ساعات معتمدة3) اإلصابات الرياضية   1108320

 Sport Injuries  :1001108 المتطلب السابق 
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 ( ساعات معتمدة3)  االعاقة ذوي االشخاص رياضة 1108222

 Coaching Athletes with Disabilities 1108131: السابق المتطلب 

 

 ( ساعات معتمدة3) علم الحركة 1108330

 Kinesiology :1001108 المتطلب السابق 

 ( ساعات معتمدة3) اإلعالم والعالقات العامة في المجال الرياضي 1108342

 Sport Media and Public Relations ال يوجد  : السابق المتطلب 

 

 ( ساعات معتمدة3) كره القدم/ تخصص 1108350

 Soccer-Specialization :1108150 المتطلب السابق 

   

11083540

A Course of Refereeing in Specialization  :المتطلب السابق

  

 ( ساعات معتمدة3) كره السلة/ تخصص 1108355

 Specialization  / Basketball :1108151 المتطلب السابق 

 

11083630

A Course of Training in Specialization :المتطلب السابق

 

 ( ساعات معتمدة3) كرة الطائرة/ تخصص 1108450

  Volleyball / Specialization    :1108252المتطلب السابق   
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 ( ساعات معتمدة3) كره اليد/ تخصص 1108451

 Handball / Specializations :1108253المتطلب السابق   

 

11084623

 Swimming / Specialization :1108360المتطلب السابق

 

 

 ( ساعات معتمدة3) تخصص/  جمباز 1108464

 Specializations / Gymnastics 1108161: السابق المتطلب 

 

 ( ساعات معتمدة3) تخصص/  القوى العاب 1108465

 Track and Field Athletics Specializations :1108261 المتطلب السابق 

 

 ساعات معتمدة( 3) تخصص/  المضرب العاب 1108467

 Specializations / Racket Games 1108254: السابق المتطلب 

 

 ( ساعات معتمدة3) التعلم الحركي 1108331

  Movement Education  المتطلب السابق:ال يوجد 
والمدرسة الدنيا     التعرف على عملية التعلم والتطور الحركي ألطفال مرحلتي ما قبل المدرسة  يهدف هاا المساق الى

  المسلمين  والنظريات ذات العالقة بالتعلم ومراحل التطور الحركي واراء العلماء  مراحل النمو الحركي  وكالك

ماهيته وأهميتة و االنحرافات القوامية الشائعة واسبابها  القوام من حيث   على  كما يهدف الى التعرف  وغيرهم بالك  

 والكشط المبكر عنها وسبل عالجها.

 

 ( ساعات معتمدة3) الرياضيالتسويق  1108445

  Sport Marketing   :ال يوجدالمتطلب السابق 
يهدف هاا المساق إلى تعريط الطالب بالمفاهيم المتعلقة بالتسويق الرياضي وعناصره وخطواته ودوره في إنجاح 

المباريات وحق النقل التلفزيوني البطوالت الرياضية المحلية واإلقليمية والدولية والبعد االقتصادي الرياضي مثل دخل 

والرعاية للمباريات وإنتاج المستلزمات الرياضية وتصنيعها والتعرض إلى النماذج الرياضية التي استخدمت للتسويق 

الرياضي إلى جانب إعداد مخطط لتسويق بطوالت رياضية. و دور الرياضة في التسويق السياحي للدولة من خالل 

 قليمية والعالمية للمنتخبات واألندية الرياضية.المشاركات المحلية واإل
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 ( ساعات معتمدة3)  التربية الصحية        1108131

 Health Education Course ال يوجد: السابق المتطلب 

 ( ساعات معتمدة3)  الصحة المدرسية  1108420

  School Health المتطلب السابق:ال يوجد 

 

 ( ساعات معتمدة3)  1108400

 المتطلب السابق:ال يوجد   

 

 

 ( ساعات معتمدة3)         الرياضية اإلدارة  1108440

 Administration in Physical Education المتطلب السابق: ال يوجد 

يهدف هاا المساق إلى تعريط الطلبة بمبادئ اإلدارة الرياضذية وعناصذرها وكذالك تنظذيم وإدارة الفعاليذات والمهرجانذات       

والخارجية  وكالك طرق تنظذيم المسذابقات والبطذوالت الرياضذية  والمعذارف      الرياضية  باإلضافة إلى األنشطة الداخلية 

 المرتبطة بإدارة البرامج واألنشطة والمرسسات واألفراد في المجال الرياضي
 

 

 

 ( ساعات معتمدة3) مناهج التربية البدنية   1108300

 Curricula in Physical Education  :1108201المتطلب السابق 

تنذاول تحديذد مفهذوم المنهذاج التقليذدي      ي  كمذا   البدنيذة المفذاهيم والمصذطلحات الخاصذة بمنذاهج التربيذة       المسذاق  اهذا تناول ي

إلذذى األسذذس الفلسذذفية والنفسذذية     المسذذاق اتطذذرق هذذا يومفهذذوم المنهذذاج الحذذديث بمعنذذاه الشذذامل. و      والنقذذد الموجذذه إليذذه  

وتقذويم المنهذاج     ودور العلم والتكنولوجيا الحديثة في المنذاهج   للمناهج  وكالك أسس وخطوات بناء المنهاج واالجتماعية

ه. والتعذذرف علذذى انذذواع المنذذاهج المختلفذذة فذذي التربيذذة البدنيذذة وأهذذدافها المعرفيذذة والذذنفس  ودور المعلذذم فذذي عمليذذة تطذذوير

 حركية واالنفعالية الوجدانية.

 
 

 ( ساعات معتمدة3) ايقاع حركي )لالناث( 1108365

 Kinetic rhythm 1108120: السابق المتطلب 

 

 

 ( ساعات معتمدة3) مبادئ اإلحصاء في التربية البدنية 1108170

 Statistic principles of Physical Education ال يوجد: السابق المتطلب 

 

 

 

 


