
 قسم الرتبية الرايضية/  كلية علوم الرايضة

 بكالوريوس الرتبية الرايضية

 وصف املساقات

 
 :ساعات معتمدة( )ثالث( أسس الرتبية الرايضية 1301101)

ضةةةارامل املفةلفل حي  ي  يف احلوتطور دور الة يل الية ةةةيل  ،فاهيم الفلسةةةفيل للة يل الية ةةةيلدراسةةةل امل إىلهتدف هذه املادة  
ية للة يل الية ةةةيل املةاصةةةة هدافوصةةةةياملل املفاهيم واأ ،كذلك دراسةةةةل امليادلي الةلايل الت اتةادمل يف  دلد امل اد   ،وجماالهتا هافأهدا

 أسسها الدوليل. إىلالنفسيل واالجةااتيل ابإل افل  ،الفسيولوجيل ،الت تةضاي كاًل حي اأسس ال يولوجيل

 :عات معتمدة(سا )ثالث( اللياقة البدنية 1301106)

يها واخة ارها وكيفيل تنايةها وتطولها أنواتو  ،حكوانهتا ،ح ادئها ،يل للياقل ال دنيلسةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةل املفاهيم اأ إىلهتدف هذه املادة  
 واملهارلل. ة الطل ل احليكيلكإ دى املةطل امل اليئيسيل ملقدر   ،، حع الةكيز تلى الةط يق الةالي ليفع حسةوى اللياقل ال دنيل للطل لوقياسها

 :ساعات معتمدة( )ثالثعلم التشريح  إىل( مدخل 1301206)

 ،ل الةظايحي خالل الةكيز تلى اخهاز احليكي )اهليك ،دراسةةةةةةل ال نيل الةكي يل أجهزة اخسةةةةةةم املفةلفل إىلهتدف هذه املادة   
 واخهاز الةصيب. ،اخهاز الدوري الةنفسي إىلاخهاز الةضلي واملفاصل( إ افًل 

 :ساعات معتمدة( )ثالث( علم احلركة 1301207)

يت طل ابلةحليل يل املساسامل اد  واملفاهيم اأودراسل  ،تةضاي هذه املادة دراسل حاهيل احليكل اإلنسانيل ووظيفةها كاًا ونوتاً  
وذلك حي  ،يت ط ابحليكل الية يلئيل الت تلفيزةوزةدة إدراكاهتم ابلقوانني ا ،الةواحل املؤثية واملةأثية ابحليكل اإلنسانيل إىلوالةةيف  ،احليكي

 .الية ي طيق الةحليل احليكي املسةفدحل يف اجملالالةةيف تلى و املهاري واحليكي لإلنسان،  دا خالل تط يق قوانني احليكل تلى اأ

 :ساعات معتمدة( )ثالثيات البحث العلمي أساس( 2201301)

فهم  إىل إل افلاباملصطلحامل اخلاصل يف ال ح  الةلاي  شكل تام، هذا ملفاهيم و اب الطالبتةيلف  إىللهدف هذا املساق  
ل مبيا ل ال ح  حةيف الطالبإكساب  إىلكاا لهدف   ال حوث، أنواع، وكذلك يف اجملال الية يه أهدافو حاهيل ال ح  الةلاي وأمهيةه 

 .وكذلك املناهج املة ةل يف ال حوث الةلايل ،الةلاي



 :(1301206متطلب سابق ) ثالث ساعات معتمدة(التمرينات )لوجيا ( فسيو 1301305) 

  ،محال الةدرلبأيامل تلم الفسيولوجيا وتالقةه  ةلم الةدرلب حي  ي  الةأثريامل ال يولوجيل الناجتل تي أساستةناول هذه املادة  
الدوري  ،هاز الةظايحثل اخ ،ل أجهزة اخسمكاا وليكز احملةوى الةلاي هلذا املساق تلى تاليامل االسةجا ل وتاليامل الةكيف املفةلف

 والت  دث نةيجل الةدرلب ال دين. ،الدحوي والةنفسي

 :ساعات معتمدة( )ثالثالرايضية  يف الرتبية( القياس والتقومي 1301401)

ل كاا لةضاي هذا املساق ييل لالخة ار والقياس والةقومي واسةفداحاهتا يف جمال الة يل الية ساساملفاهيم اأتةضاي هذه املادة  
 لةابملهاري يف اأا دا قياس اأ إىللةطيق  اكا  ،قياسهاوال طارةمل املسةفدحل يف  ، صائيل وطيق قياس اللياقل ال دنيلاملفاهيم اإل

 ها.ئالية يل املفةلفل والقياسامل اخسايل وكيفيل اجيا

 :(1301101متطلب سابق )علم النفس الرايضي )ثالث ساعات معتمدة(  إىلمدخل  (1301208)

وكذلك الةةيف تلى  ،الةةيلف  ةلم النفس الية ي وح ادئه وحيادلنه وأمهيةه للادرب واملييب الية ي إىللهدف هذا املساق  
امل النفسيل ا وأهم املهار وحيا ل الناو ومساهت ،وحةيفل املصطلحامل املةةلقل  ةلم النفس الية ي ،الية ي دا اأ ةاد النفسيل املةةلقل ابأ

 واأنشطل الية يل. لةابتداد الية يني يف خمةلف اأإالت تساتد يف 

 :)ثالث ساعات معتمدة(مناهج الرتبية الرايضية  (1301201)

واأسس  ل الية يل اي حنهاج الة ي الةةليايللاراحج اباملةةلقل  يلساساأتةضاي هذه املادة دراسل املفاهيم الةاحل واحلقائق  
الية يل  تصايم املناهج خطواملدراسل  إىلهتدف هذه املادة  كاا،  الية يلفيل والنظيةمل الةلايل الت تسةند إليها حناهج الة يل الفلس

اجملةاع  يف يل الةاحل الة يل الية يل كجز  حي الة  أهداف لةحقيق ؛للدارسنيوتطوليها كاةطلب للكفاةمل املةيفيل واملهارلل  وإجيا اهتا
 ور واملةغري ابسةايار.املةط

 :)ثالث ساعات معتمدة(اإلدارة والتنظيم يف الرتبية الرايضية  (1301202)

حع الةكيز تلى تناصي  ،دارلل وتط يقاهتا يف اجملال الية يفاهيم وامل اد  اليئيسيل للنظيةمل اإلاملتةضاي هذه املادة دراسل  
ذلك الةةيف تلى طيق تنظيم النشاطامل الية يل املدرسيل الداخليل واخلارجيل، وك إىل دارلل يف الية ل ووظائفها، ابإل افلالةاليل اإل

 تنظيم املسا قامل وتقيياها تلى خمةلف املسةوةمل. 

 



 :)ثالث ساعات معتمدة(يف الرتبية الرايضية  التدريس أساليب( طرق و 1301200)

لك ح اد  ةااد تليها لةطولي تاليل الةةلم كنةيجل وكأسلوب، وكذالةةلم والةةليم وامل اد  الت ميكي االت تةناول هذه املادة 
م، كاا اال ةفاظ ابلةةلم وتفسري تاليل الةةلم وقياس الةةلم والةواحل الت تؤثي يف الةةلم واسةاتيجيامل الةةلم، والفيق  ني الةةلم والةةلي

الة يل  وكذلك االتة ارامل الت جيب حياتاهتا تند الةفطيط لدرستةناول هذه املادة املسلك اإلدراكي والنفس  يكي والوجداين الةاطفي، 
 ساليبأسلوب، كاا لةناول هذا املساق تقسياامل والفيق  ني الطيلقل واأ ،الةدرلس أساليبالية يل ، وكذلك حفهوم الةدرلس و 

 لفصليل والسنولل.يط لو دة الدرس واخلطل اوكيفيل الةفط ،الةدرلس امل اشية وملري امل اشية، وكذلك كيفيل كةا ل النةاجامل الةةليايل
 :(1301101متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة( يف علم االجتماع الرايضي  مقدمة (1301309)

تةيلف الطالب ابلية ل كظاهية وحؤسسل اجةااتيل، والةالقل  ني الية ل كااارسل واملؤسسامل  إىللهدف هذا املساق  
 خل( ودور اخااتامل الية يل يف الةأثري تلى النشاطأ، املدرسل، النادي، االقةصاد، اإلتالم، الدلي،...)اأسيةاالجةااتيل واخااتامل 

 الية ي وحدى أتثري الةالقامل االجةااتيل تلى متاسك الفيق الية يل، ودراسل النظيةمل االجةااتيل وتط يقاهتا يف اجملال الية ي.

 :(1301206متطلب سابق ) ها )ثالث ساعات معتمدة(( االصاابت الرايضية وطرق عالج1301310)

دراسةةةل أهم  كاا وتةضةةةاي  ،ها وأسةةة اوا وطيق الوقالل حنهاأنواتصةةةاابمل الية ةةةيل و اإل تةضةةةاي هذه املادة دراسةةةل تلايل ملفهوم 
ل ح اد  اخةيار الةاارلي حةيف ىلإ ةةةافًل إالكهياب  واملا (  ،احليارة ،الطيق املسةةةةفدحل يف تالجها ابلةكيز تلى الةالج الط يةي )الةدليك

 صاابمل.اإل أنواعالةالجيل املناس ل لكل نوع حي 

 :(1301305متطلب سابق ) ثالث ساعات معتمدة(الرايضي ) التدريب علم (1301403)

 و ع ة يفوتيكز تلى اأسس وامل اد  املةةادسس الةلايل الت لقوم تليها، مهيل الةدرلب الية ي واأأتةناول هذه املادة  
ه وواج اته الة ولل دافأهكاا ت ح  حفهوم الةدرلب الية ي وخصائصه و   الاراحج الةدرل يل حي  ي  محل الةدرلب وشدته وكثافةه،

كاا تزود الطل ل  وسائل   ،لةاليل الةدرلب(، وت ح  يف النظيةمل والطيق احلدلثل للةدرلب الية ي ليل املكونساسوالةةليايل )الةناصي اأ
 طيط الية ي.يل للةفساسوكذلك القواتد اأ ،املسةوى الفين املطلوب إىلالصفامل ال دنيل واملهارامل للوصول ابلية ي تنايل 

 :)ثالث ساعات معتمدة( التعلم احلركي( 1114130)

ةةلم وملري املةةلم،  ملا دا والنضج وتالقةه ابأ دا تيكز هذه املادة تلى املصطلحامل واملفاهيم ذامل الةالقل ابلةةلم والسلوك واأ 
صائص السيكوحةلل واخل النظيةمل الةا طيل والسلوكيل كاا  وي املادة املهارامل احليكيل ومنط تطورها، حيا ل الةةلم، خصائص الةةلم،

 الةكنولوجيا احلدلثل. ابسةفداماإللقاع ال يولوجي، والةةلم املارحج ونظيةمل الةةلم احليكي و  ،اهارامللل



  )1301113( الرت ويح الرايضي )ثالث ساعات معتمدة(:

  ،لسفل الةولحوذلك ابلةكيز تلى املفاهيم واملةارف امليت طل  ف، نسانتةضاي هذه املادة الةةيلف أبمهيل الةولح يف  ياة اإل 
 يل.تويف خمةلف املؤسسامل االجةاا ،الاراحج والية امل الةوحييل ملفةلف امليا ل الةايلل نواعكاا وتةضاي الةةيلف أب

 :ساعات معتمدة( )ثالث( اإلمكاانت الرايضية 1301213)

وتواحل  ،انلشةةيوط الصةةي إىلابإل ةةافل  ،تةضةةاي هذه املادة دراسةةل املواصةةفامل القانونيل لودوامل واأجهزة واملنشةةيمل الية ةةيل 
 كذلك والشيوط الصحيل الواجب توافيها يف  نا  املنشيمل الية يل.  ،اأحي والسالحل فيها

 :ثالث ساعات معتمدة() الرايضـييف اجملال  القيادة (1311301)

مناط القيادلل السائدة  اي خصوصيل املسؤوليامل والواج امل القيادلل يف اجملال تةضاي هذه املادة دراسل نظيةمل القيادة واأ 
ناحيكيل الةاليل وحدى دل ،سةل الية ةيلودوره  ةاي اخااتل الية ةيل أو املؤسة ،الية ةي، حع الةكيز تلى مسامل القائد الية ةي الناجح

 القيادلل كنظام للسلطل والةأثري والةفاتل.

 :ثالث ساعات معتمدة() الرايضيةيف الرتبية العامة  والعالقات التسويق (1301315) 

، كاا تةناول حهارامل، ةلفلملفا تقدم املادة تةيلفاً للطل ل مبفهوم الةالقامل الةاحل واالتصال وتط يقاهتا يف جماالمل الة يل الية يل 
ك إ ياز نسانيل واملهنيل للةاحلني يف املؤسسامل الية يل املفةلفل، وكذلةاد اإل االتصال وأتثريها يف اأ أساليب، و ووظائف، وحكوانمل

الةسولق الية ي  اسلودر ، دور الةالقامل الةاحل واالتصال يف  قيق الةاليامل اإلدارلل املفةلفل حي ختطيط ورقا ل وتنسيق واختاذ قيار
 . ةافواالسةثاار يف جمال الية ل واال وتط يقه لزةدة دخل املؤسسامل الية يل والةسولق

 :ثالث ساعات معتمدة()الرايضية التدريس يف الرتبية  تصميم (2191301)

نظيةمل زةدة تلى هذه اليل لةط يق سةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةتةناول هذه املادة أهم النظيةمل امليت طل لةصةةةةةةةةةايم احملةوى الةدرلسةةةةةةةةةي وامل اد  اأ 
 املفاهيم واالجيا امل والطيق الةنظيايل واالدارلل لنقل حمةوى الةدرلس  اي الةط يقامل الةكنولوجيل.

 :ثالث ساعات معتمدة()الرايضية التعليم يف الرتبية  تكنولوجيا (1410130)

ملفاهيم واحلقائق وذلك ابلةكيز تلى امل اد  وا ،تةضةةةةةةةةةةةةةةةاي هذه املادة دراسةةةةةةةةةةةةةةةل املةلوحامل املةةلقل ابلةقنيامل احلدلثل يف الةةليم 
 جياد الوسائل الةةليايل املساتدة وتصاياها.إحكانيل إاملةيفيل املةةلقل ابالجهزة واأدوامل املةاصية حي  ي  اسةفداحاهتا، و 



 :(1301200متطلب سابق ) ثالث ساعات معتمدة(العملية ) الرتبية (1301307)

د للدرس والةنفيذ حي خالل الةفطيط اخي ،لب الطل ل تلى املشاركل الفاتلل يف درس الة يل الية يلتدر  إىل هتدف هذه املادة 
إكساب الطالب  إىل افل ابإل ،ها ال دنيل واملهارللأهدافم املةيفل الةاحل أبجزا  درس الة يل الية يل و كساب الطالب املةل  إو  ،والةط يق

 الت تواجههم. ، وكيفيل  ل املشكالملالوقت والنظافل والةةاون والنظامابلدوام وا ةام  كااللةزام  ،اخلارامل والقيم الة ولل املناس ل
 

 :(1301307متطلب سابق ) )ثالث ساعات معتمدة( امليداين التدريب (1301308) 

ياة الةةليايل الةةلايل شل احلوحةال ،تةضاي هذه املادة اات ل الفيصل للطل ل الدارسني الةدرب تلى املهارامل الةدرلسيل املفةلفل 
وكذلك  ،اليوحيل املةصلل ابحلياة املدرسيل واحلصول تلى تغذلل حيتدة )راجةل( وحسةاية  ول آدائهم حي ق ل املشيفني تلى الةدرلب

درلب لفةة زحنيل ةلةةالش حع احلياة املدرسيل لدى ممارسل ال أنوابلةايل لضاي للطالب املةدرب  ،لوادارة املدرس ،املدرسني يف املدرسل
 حمددة.

 :)ثالث ساعات معتمدة( (1كرة قدم )  (2130111)

يل ساسأا ةض املهارامل  دا إكساب الطل ل اأسس الفنيل أ دفو القدمحةلوحامل خمةلفل  ول كية  (1كية قدم )  تةناول حادة 
 أساليبوكذلك  ،يلساساملهارامل اأ تقانإلطل ل حي لةاكني ا ؛تزولد الطل ل ابخوانب القانونيل للة ل إىلكاا ولهدف   ،القدميف كية 

 الةدرلس والةةليم للاهارامل املقيرة وأهم جوان ها النظيلل ونشأهتا الةارخييل.
 

  :)ثالث ساعات معتمدة( (1( كرة اليد )1301306) 

، واإلتداد ال دين والفين لة للاصل اب، وتةيلف الطل ل ابلفةاليامل والقوانني اخلاليدكية   لتةناول هذه املادة الةطور الةارخيي للة  
طالب ال دنيل تطولي قدرامل ال إىلوكيفيل تةلياها، ابإل افل  اللة ليل هلذه ساسوإكساب الطالب املهارامل اأ ،هاراملامل دا اخلاص أ

كيل وطيق وامليكاني  شكل جيد، حع تزولد الطالب ابأسس احليكيل املهارامل املقيرة أدا اخلاصل، وذلك للاسةوى الذي ميكنه حي 
 لكية اليد.حةيفل املواد القانونيل الدوليل  إىل، ابإل افل كية اليدالةدرلس اخلاصل  

 

 :)ثالث ساعات معتمدة( (1)كرة سلة (  1111301)

يل خوانب القانونتزولدهم ابلفنيل للاهارامل يف كية السلل و تةناول هذه املادة حةلوحامل خمةلفل  غيض إكساب الطل ل اأسس ا 
نشأهتا الةدرلس والةةليم للاهارامل املقيرة  اي الفئامل الةايلل املفةلفل جوان ها النظيلل و  أساليبقان إتلةاكني الطل ل حي  ؛ذامل الةالقل
 الةارخييل.

 



 :)ثالث ساعات معتمدة(( 1الطائرة ) الكرة (2091301)

مل يف كية  ةض املهارا دا  غيض إكساب الطل ل اأسس الفنيل أ ،ةطائي كية الالحةلوحامل خمةلفل  ول هذا املساق لةناول  
الةدرلس  أساليبذلك وك ،يلساساملهارامل اأ تقانإلةاكني الطل ل حي  ؛تزولد الطل ل ابخوانب القانونيل للة ل إىلكاا ولهدف   ،ةطائي ال

 والةةليم للاهارامل املقيرة وأهم جوان ها النظيلل ونشأهتا الةارخييل.
 :)ثالث ساعات معتمدة( (1)مجباز (1013011) 

اخا از  والةةيف تلى أهم املهارامل تلى أجهزة ،يل يف رة ل اخا ازساس ةوي هذه املادة تلى تةليم الطل ل املهارامل اأ 
لنشأة الةارخييل هلذه كذلك الةةيف تلى ا  ،(، وإكساوم املةيفل واملةلوحامل املةةلقل  ةلك املهاراملالقفز، الةقلل)احليكامل اأر يل،  صان 

 يف اجملاالمل الية يل الةط يقيل. اسةفداحهاها، وإحكانيل أنواتالية ل، 

 :)ثالث ساعات معتمدة( (1)قوى  ألعاب (0813011)

يل ل ةض الفةاليامل )املسافامل القصرية، الةةا ع، احلواجز، القيص، اخلل، الوثب ساس ةوي هذه املادة تلى املهارامل اأ 
يل هذه املهارامل  شكل جيد، فضاًل تي حةلوحامل ذامل تالقل ابخللفيل الةارخي أدا حبي  لةاكي الطالب حي  ،كيفيل تةلياهاالطولل( و 
 قانون هذه الفةاليامل. إىلوالةةيف تلى امل اد  اأوليل إ افل  ،للاسا قامل

 :)ثالث ساعات معتمدة( (1) سباحة (1301109)

 ،النفسي للطل ل واإلهةاام ابلةاحل ،يل للس ا ل حع الةكيز تلى النوا ي الفنيل هلاساسامل اد  واملهارامل اأ واكةسابتةليم  
ايل املناس ل هةاام ابسةفدام الطيق والوسائل الةةليالةارخيي والقانوين للس ا ل، واالواإلملام ابخوانب النظيلل للاادة وخصزصا ال ةد 

 للا ةدئني يف الس ا ل.
 

  :)ثالث ساعات معتمدة( (1ة وكرة الطاولة )الريشة الطائر  (1301211)

تةناول هذه املادة الةطور الةارخيي للة ت اليلشل الطائية وكية الطاولل، وتةيلف الطل ل ابلفةاليامل والقوانني اخلاصل  كل لة ل،  
 إىلابإل افل  وكيفيل تةلياها، ةابليل هلذه اأساسوإكساب الطالب املهارامل اأ ،حهارامل كل لة ل دا واإلتداد ال دين والفين اخلاص أ

أسس  شكل جيد، حع تزولد الطالب اب املهارامل املقيرة أدا تطولي قدرامل الطالب ال دنيل اخلاصل، وذلك للاسةوى الذي ميكنه حي 
ةيف الطالب تلى طيق ةحةيفل املواد القانونيل الدوليل  كل لة ل ول إىلابإل افل  لة ل،احليكيل وامليكانيكيل وطيق الةدرلس اخلاصل  كل 

 اهلجوم والدفاع  كل لة ل.
 



  :)ثالث ساعات معتمدة( ( طالبات1) االيقاعية التمرينات (2101301) 

 ةوي حي  ي  الةنظيم الدلناحيكي الزحاين واملكاين، و  ،لقاعتقدم املادة جماوتل حي املةارف واملةلوحامل املةةلقل حبيكامل اإل 
يقص الثالثيل ال نواعكاا أن املادة تةال تلى فهم الةذوق املوسيقي أ  ،قص الشةيب و يكامل ال اليل يكامل الي  أدا ضًا تلى طيق أل

 االلقاع. إىلاملسةندة 
 

  :)ثالث ساعات معتمدة( ( التمرينات البدنية1301107)

، وتشةال املادة مل ال دنيلوالت حي خالهلا لةم إتطا  الةايلنا ،يلساستةضاي حادة الةايلنامل ال دنيل جماوتل حي اأو اع اأ 
ال مجيع أجزا  الندا ، كاا لةشة ،تلى آليل كةا ل الةايلنامل ال دنيل ابلطيلقل الةلايل الصحيحل، وكذلك طيلقل الندا  تلى هذه الةايلنامل

جزا  اخسم املفةلفل، أتةضاي الةايلنامل الزوجيل، والةايلنامل ابأدوامل؛ ليكون هدفها الةةيف تلى أجزا  اخسم، وآليل إتطا  الةايلنامل 
سوا  يف تاليامل اإلمحا  الةام واخلاص، والةايلنامل اخلاصل ابلةالج  ،و دلد الةضالمل الةاحلل لكل متيلي حي الةاارلي املسةفدحل

 الط يةي.
 

 :(1301112متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة(  (2كرة قدم )  (8121301)

 حهارامل والدحج حا ني الةناصي ال دنيل والفنيل يف ،املفةلفل اخلاصل  كية القدمتةضاي هذه املادة حةلوحامل  ول طيق اللةب  
هارامل الةحكم ح وتطولي قدرامل الطل ل تلى تةلم واج امل حياكز اللةب، وتوظيف القانون يف تةليم  ةض ،اللةب الفيدي واخااتي

 .للفطط الةدرل يلهم جوان ها النظيلل الةدرلس والةةليم للاهارامل املقيرة وأ أساليبوكذلك ، وإدارة امل ارةمل

 :(1306130متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة(  (2( كرة اليد )1301405)

يل ساسابلقواتد اأ ملفهوتةي  ،اللةبوأدواهتاا املسةفدحل يف  كية اليدلة ل  لالةاحل  هدافتيكز هذه املادة تلى تةيلف الطل ل ابأ 
واسةفدام  ،يل واملةقدحلساساملهارامل اأ أدا كاا تيكز املادة تلى تةلياهم كيفيل   ،رةمل وتنظياها و كياهاوكيفيل إدارة امل ا ،للقانون اللة 

 ي ال دنيل املطلو ل.وكذلك تزولدهم ابلةدرل امل اخلاصل لةنايل الةناص ،ططاخلالوسائل الةةليايل والةدرل يل املساتدة يف تةلاها وتط يق 
 الشائةل. ابإلصاابملوكذلك تةيلفهم  ،املهاري واخلططي اخلاص  كل لة ل دا كيفيل  ليل اأ  إىلابإل افل 

 :(1301209متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة(  (2طائرة ) كرة (1301409)

ل، يل اأوليل واخلططيساستيكز املادة تلى تةيلف الطل ل ابملةلوحامل النظيلل لةارلخ الكية الطائية والقانون الدويل واملهارامل اأ 
ايل والةدرل يل املساتدة يف ابسةفدام الوسائل الةةلي ،واخلططيل حي النا يل القانونيل ليساسوالةكيز تلى كيفيل الةةليم وتط يق املهارامل اأ



ط وكذلك اخلط ،الةكيز تلى طيق اللةب إىلكاا لهدف املساق   واخلاصل،وكذلك تنايل تناصي اللياقل ال دنيل الةاحل  ،هاقتةلاها وتط ي
 اهلجوحيل والدفاتيل.

 
 :(1301111متطلب سابق ) )ثالث ساعات معتمدة( (2) سلة كرة (1301409)

 وي هذه املادة حةلوحامل تيت ط طيق اللةب يف كية السلل والدحج حا ني الةناصي ال دنيل والفنيل يف حهارامل اللةب الفيدي  
 مل.، وتوظيف القانون يف تةليم  ةض حهارامل الةحكم وإدارة امل ارةواخااتي وتطولي قدرامل الطل ل تلى تةلم واج امل حياكز اللةب

 

  :)ثالث ساعات معتمدة( (2) يقاعيةاإل التمرينات (1913012) 

الشال دوامل اليدولل الصغرية )ك ةوي هذه املادة تلى حةلوحامل وحهارامل لةةليم الطال امل اليقص احلدل  ابسةفدام اأ 
  افل تدرلس اخال احليكيل لليقص الكالسيكي. ابإل، يل حع املصا  ل املوسيقيلواالشيابمل وملريها( يف مجل  يك

 :(1301210متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة(  الصغرية وقصص حركية لعاباأل( 1513011)

وكيفيل تنظيم  ،يقهاة وتط الصغري  لةابها وكيفيل اتداد اأأنواتالصغرية والشة يل و  لةابهتةم املادة إبتداد الطالب وتةيلفهم ابأ 
وكيفيل اسةفداحها يف  الشة يل لةاب، واألةابوكيفيل اسةفدام اأدوامل املناس ل هلذه اأ ،الية يل لةاباملهيجاانمل املصغية ملفةلف اأ

 خمةلف الاراحج الةوحييل والةدرل يل.

 

 :(2111301)متطلب سابق )ثالث ساعات معتمدة(  (2الريشة الطائرة وكرة الطاولة ) (1301320)

وأدواهتاا ، ل(كية الطاول  ،)اليلشل الطائية املضيب ألةابالةاحل لكل لة ل حي  هدافتيكز هذه املادة تلى تةيلف الطل ل ابأ 
كاا تيكز املادة تلى   ،وكيفيل إدارة امل ارةمل وتنظياها و كياها ،يل لقانون اللةبساسوتةيلفهم ابلقواتد اأ، املسةفدحل يف اللةب

تط يق خطط اللةب الفيدي و واسةفدام الوسائل الةةليايل والةدرل يل املساتدة يف تةلاها  ،يل واملةقدحلساساملهارامل اأ أدا م كيفيل تةلياه
املهاري واخلططي  دا يل  ليل اأكيف  إىلابإل افل ، ةناصي ال دنيل املطلو ل وللة ةنيوكذلك تزولدهم ابلةدرل امل اخلاصل لةنايل ال ،والزوجي

  املضيب الشائةل. ألةابوكذلك تةيلفهم إبصاابمل  ،اص  كل لة لاخل

 

 

 



 :(1301109متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة(  (2) سباحة (1301214)

تةليم الس ا ل املفةلفل وخصوصا س ا ل الصدر و  أنواعاملهاري وزةدة الةةيف مللى  دا ليكز هذا املساق تلى رفع حسةوى اأ 
 أنواعي ح والةةاق يف تط يق القانون الدويل لكل نوع ،والةةيف تلى  ةض حهارامل اإلنقاذ املائي ،ل يف الس احهارامل ال د  والدوران 
 . الس ا ل وتط يقه تاليا

 :(1301110متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة(  (2) اجلمباز (1215130)

م اأسس الفنيل الةط يقيل وتةل ،ت طل  ية ل اخا ازتةناول هذه املادة تقدمي حةارف وحةلوحامل تةةلق ابملصطلحامل الفنيل املي  
 ي.ر أتلى تال مجل حةكاحلل تلى ال ساط ا جهزة، وقدرهتماأالةةليايل ل ةض املهارامل امليك ل واخال احليكيل تلى 

 :(1301108متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة(  (2) قوى ألعاب (1313130) 

كيفيل حي خالل تدرل امل  يكيل ملهارامل و  ،القوى ألةاباملهاري يف  دا ارامل تيت ط ابأ وي هذه املادة تلى حةلوحامل وحه 
درلب الفيق الية يل حبي  لةاكي الطالب حي تكولي وت ،تةلياها، والةةيف تلى حزلد حي املةلوحامل امليت طل ابلنوا ي اخلططيل والقانونيل

 تلى املسةوى املدرسي.

  :ات معتمدة(ثالث ساع)املبارزة ( 1216130)

يف تلى كيفيل هارامل والةةامل هذه أدا حبي  لةاكي حي  ،يل لكل لة لساس ةوي هذه املادة تلى تةليم الطالب املهارامل اأ 
وليل أ ح اد  إىل و صيل خلفيل اترخييل تي اللة ل والةةيف ،يلساس، كاا تةةيض املادة للنوا ي النظيلل املةةلقل ابملهارامل اأتةلياها

 قانون اللة ل.  إىلل  افإ
  :ثالث ساعات معتمدة()وسكواش تنس ( 1404130)

وتةيلفهم ابلقواتد  ، ةوي هذه املادة تلى تةيلف الطل ل  ةارلخ ونشأة اللة ةني وتطورمها. وأدواهتاا املسةفدحل يف اللةب 
ةليايل والةدرل يل يل والوسائل الةساساملهارامل اأ دا أتةلياهم كيفيل  إىلابإل افل  ،يل لقانون اللةب وإدارة امل ارةمل وتنظياهاساساأ

 لو ل وللة ةني. وكذلك تزولدهم ابلةدرل امل اخلاصل لةنايل الةناصي ال دنيل املط ،وتط يق خطط اللةب الفيدي والزوجي ،املساتدة يف تةلاها
 

 :(1301218متطلب سابق ) )ثالث ساعات معتمدة( كرة قدم متقدم  (8131301) 

 ،الفئامل الةايلل سس تدرلبأابملةارف واملةلوحامل اخلاصل مبهنل الةدرلب يف كية القدم و  لهذه املادة تزولد الطل تسةهدف  
شارامل الةحكيم فل الطالب إبوحةي  ،اخلطط الدفاتيل واهلجوحيل قانإتلةاكني الطل ل حي  ؛تزولد الطل ل ابخوانب القانونيل للة ل إىلولهدف 



سس اأ إىل ابإل افل ،امل ارةمل و ليل ،تزولد الطالب  كيفيل ختطيط الاراحج الةدرل يل واتداد اخلطط إىل  افلابإل وتط يقها يف امللةب
 للة ل.ابوالةةيلف ابإلصاابمل اخلاصل ، والةشكيالمل اخلاصل للفيقاملةةلقل   نا  الفيلق 

 
 :(1301217متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة(  متقدم سلة كرة  (1317130)

لل، للاساتدة إكةساوم يل يف لة ل كية السساسناول هذه املادة تةليم الطل ل النوا ي الفنيل والةةليايل والقانونيل للاهارامل اأتة 
حواقف  يل الدفاتيل واهلجوحيل الفيدلل والفيقيل واخااتيل، وتط يق هذه املهارامل يفساسهذه املهارامل وطيق تدرلسها، واملهارامل احليكيل اأ

والةةيف تلى طيلقل  نا  اخلطط اهلجوحيل والدفاتيل نظيًة وتالياً. وحي جهل أخيى لةم تةيلف الطل ل تلى اإلتداد  ،املفةلفل اللةب
 سل الةحكيمخةيار الالت ني، والةةيف تلى قوانني اللة ل وممار اال دين الةام واخلاص لالتيب كية السلل، وإتداد اخلطط الةدرل يل، وأسس 

 

 :(1301314متطلب سابق ) )ثالث ساعات معتمدة( متقدم طائرة ةكر   (1409130)

تيل تداد املهاري لالتيب الكية الطائية، واخلطط الفيدلل واخااتداد ال دين واإل وتامل تةةلق ابإل ةوي هذه املادة تلى حو  
 ائية املصغّي والشاطئيل،ول هذه املادة لة ت الكية الطاهلجوحيل والدفاتيل، واالخة ارامل ال دنيل واملهارلل والقياس يف اجملال اخلططي، كاا تةنا

قيادة الفيلق،  صاابمل اخلاصل  التيب الكية الطائية، و ةط يقامل تاليل حةقدحل، وكيفيلواإل وكيفيل انةقا  الالت ني واالسةكشاف والةحليل،
 ات ل الفيص ملاارسل الةحكيم تالياً.إوقانون اللة ل و 

 :(1301405متطلب سابق ) ثالث ساعات معتمدة() متقدم يد كرة  (1407130)

النوا ي  إىل لابإل اف ،وحهارامل  ارس امليحى يف كية اليد ،تةضاي هذه املادة تط يقامل تلى املهارامل الدفاتيل واهلجوحيل 
 ةحكيم تالياً.الوممارسل  ،واالسةكشاف وقيادة الفيلق للا اراة ،الةكةيكيل الدفاتيل واهلجوحيل، وكيفيل اخةيار التب كية اليد

 :(1301313متطلب سابق ) )ثالث ساعات معتمدة( متقدم قوى ألعاب (1406130)

كذلك توفري حةلوحامل و  ،تدرل ها ل، وكيفياأدا  إتقانوالةوصيل لدرجل  ،يل هلذه اللة لساس ةوي هذه املادة تلى املهارامل اأ 
اكي الطالب تدرلب الطالب وتزولده مبةلوحامل تي قانون اللة ل حبي  لةنظيلل وتاليل تي اخانب اخلططي وكيفيل الةدرج يف تةليم و 

 الية يل.ثنا  املنافسامل أولدروا ولقودها  اً ن لشكل فيقأ ةد االنةها  حي هذه املادة 

 

 



 :(1301214متطلب سابق ))ثالث ساعات معتمدة(  متقدم سباحة (1301316)

الفين  دا لي اأوتطو  ،اري لس حامل الز ف تلى ال طي والظهي وس ا ل الصدرامله دا ليكز هذا املساق تلى  سني وإتقان اأ 
أتهيل الطل ل  و حهارامل اإلنقاذ املائي، أدا تةليم وتطولي  وإمتام ،وتالياوالةةيف تلى حهارامل س ا ل الفياشل نظية  ،لل د  والدوران

 الدويل.  كاةفصصني يف الس ا ل كادرسني وحدر ني واإلملام جبايع حواد القانون
 


