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 ( مواد.8( ساعة )24متطلبات التخصص اإلجبارية النظرية ) -أ
 :مدخل إلى علم التدريب الرياضي -1

أساليب التدريب و  ،وطرق التدريب ،ومبادئه وأسسه ،يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بعلم التدريب الرياضي
ط وكيفية تشكيلها تبعا لنوع النشاط البدني الممارس أو نوع النشا ،وكذلك مكونات حمل التدريب الرياضي ؛المتنوعة

 الرياضي التخصصي. 
 :نظريات التدريب الرياضي -2

 يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلبة بنظريات وأسس ووسائل تطوير الصفات البدنية والقدرات المهارية
 وكذلك التعرف على طرق التدريب المتعددة في إعداد ،وكذلك اإلعداد النظري والنفسي واإلداري لالعبين ،والخططية

 ودور المدرب في ذلك.  ،وتطوير الرياضي في األلعاب الجماعية والفردية
 :تخطيط برامج التدريب الرياضي -3

داية من والتخطيط ب ،هذا المساق إلى تعريف الطالب بأحدث النظريات الخاصة بإعداد الوحدة التدريبية يهدف
لتخطيط الموسم الرياضي بأكمله، ووسائل وطرق اختيار الالعبين على أسس علمية  الوحدة التدريبية اليومية وصولا 
 .سليمة في الرياضيات المختلفة

 :ية لالنتقاء الرياضياالختبارات الفسيولوجية والبدن -4
اللها اختيار التي يتم من خ ،تعريف الطالب بالختبارات الفسيولوجية والبدنية المختلفة لىإيهدف هذا المساق 

طبقاا لمحددات معينة متعلقة بجميع الجوانب الفسيولوجية والبدنية المؤثرة في المستوى الرياضي  ،أفضل الناشئين
 اعتماداا على األسس والمبادئ والطرق العلمية .

 :سيكولوجية التدريب والمنافسات الرياضية -5
 ،دريبيةوحدات التيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب على العوامل والطرق السيكولوجية المستخدمة أثناء ال

الرياضيين للحالت والضغوطات النفسية التي قد يواجهونها خالل المنافسات )الدافعية والشخصية  وكيفية إعداد 
لعالقات يتناول هذا المساق مجموعة او  ،والتجاهات(، وكيفية التعامل مع هذه الحالت من الناحية النظرية والتطبيقية

رين، أفراد الجماعة على سلوك اآلخ وتأثير سلوك كل فرد من ،الرياضية المختلفة المتبادلة بين أعضاء الجماعات
وانعكاس ذلك على تحقيق أهداف الجماعة  ،والستجابة المؤسسة على هذا التفاعل ،التفاعل الداخلي الجتماعيو 

 الرياضية. 
 
 
 



 :طرق اإلعداد البدني للرياضيين -6
وتزويدهم بالمعارف والمعلومات الضرورية المتعلقة  ،لدى الطلبةيتناول هذا المساق اإلعداد البدني الشامل 

 ،دريبوكيفية اختبارها وتقيمها, باإلضافة إلى كيفية استخدام أجهزة الت ،وكيفية تنميتها وتطويرها ،باإلعداد البدني
   .والطرق المناسبة لتنمية عناصر اللياقة البدنية المختلفة

 :إصابات الجهاز الهيكلي -7
إبراز مواضيع اإلصابات الرياضية للجهاز الهيكلي التي تحدث في المالعب والحياة  إلى هذا المساق يهدف

 وعالجها الطبيعي.  ،وطرق إسعافها ،وذلك بتعريف اإلصابة وإعراضها ،وطرق الوقاية منها ،اليومية
 :النمو والتطور الحركي -8

 ،خرى عبر دراسة عالقتها بالمتغيرات األ ،نمو السلوك من جوانبها الحركية الميكانيكية المساق ظاهرةيدرس هذا 
ات الوظيفية بين ، وذلك حتى يكتشف العالقامل البيئية والميكانيكا الحيويةكالتكوين البيولوجي والعوامل الوراثية والعو 

 .عنها من ناحية أخرى  لةؤو المسوبين المتغيرات  ،هذه الظاهرة من ناحية
 ( مادة12( ساعة عملي )36متطلبات التخصص اإلجبارية ) -ب
 :تدريب اللياقة البدنية -1

مرونة و  صر اللياقة البدنية من سرعة وقوة ورشاقةتعريف الطالب بطرق الرتقاء بعنا إلىيهدف هذا المساق 
البدنية في  أهمية اللياقةو  .وتوازن، وكفاءة جهاز دوري تنفسي سليم، والمحافظة على مستويات لياقة عالية للطلبة

ة، وأثرها على أهمية اللياقة البدنية في الحياة اليومي وكذلكأهمية اللياقة البدنية لأللعاب المختلفة، و التدريب الرياضي، 
 .الفرد والمجتمع

 :فسيولوجيا التدريب الرياضيتطبيقات في  -2
التكيفات ات و آلليات والتغير التعرف على او  ،يهدف هذا المساق إلى التعمق في مفاهيم فسيولوجيا الجهد البدني

عض الفحوصات وسيتم التطرق ومناقشة وتطبيق ب ،القيام بالجهد البدني بشكل عامو  ،الفسيولوجية الناتجة عن  التدريب
 بعض الدراسات الفسيولوجية الحديثة المرتبطة بالتدريب الرياضي.  و  ،المخبرية الفسيولوجية الرياضية

 
 :تدريب األثقال والمقاومات -3

القواعد بتركز هذه المادة على تعريف الطلبة بمعلومات حول أسس تدريب العضالت باألثقال واألجهزة، وتعريفهم 
الخاصة بالتحمل  ةاألساسية بالتدريب باستخدام األثقال الحرة واألجهزة المختلفة، باإلضافة إلى كيفية استخدام األجهز 

وتمكين الطلبة من امتالك الكفايات الالزمة إلدارة الصالت الرياضية الخاصة بنوادي تدريبات  ،القلبي الوعائي
 المقاومات .

 
 
 



 :تدريب كرة السلة -4
فية بناء الخطط وكي ،وكيفية تطبيقها ،يتناول هذا المساق تدريب النواحي الفنية للمهارات الهجومية والدفاعية

وتحليل  ،وأسس اختيار الالعبين وإعدادهم بدنيا ،وعملياا  والقانون الدولي لكرة السلة نظرياا  ؛الهجومية والدفاعية
 .المباريات

 :تدريب الكرة الطائرة -5
، باإلضااااااااااااافة إلى تزويد الطالب باألسااااااااااااس الحركية طرق تدريب مهارات الكرة الطائرة هذه المادة تتناول       
وطرق التدريب الحديثة الخاصة بالكرة الطائرة، باإلضافة إلى معرفة المواد القانونية الدولية للعبة الكرة  ،والميكانيكية

 كرة الطائرة.وتعريف الطالب ببناء الخطط الهجومية والدفاعية في  ،الطائرة
 :تدريب كرة اليد -6

 ،ية والهجوميةالدفاع ساسيةاألارف المتعلقة بتدريب المهارات يتناول هذا المساق تزويد الطالب بالمعلومات والمع
 ،وإمكانية استخدام الخطط الدفاعية والهجومية في الوقت المناسب في المباراة  ،ومهارات حارس المرمى في كرة اليد

 تعليم الطلبة المهارات الخاصة المتعلقة بتخطيط التدريب في كرة اليد. إلى المساقويتطرق 
 : ) ذكور(تدريب كرة القدم   -7

ع البرامج كطرق التدريب ووض ،يركز هذا المساق على تعريف الطلبة بالجوانب التدريبية المتقدمة بكرة القدم
التحركات و ة، الدفاعية والهجومي الخططو  وتحليل المباراة، مراقبةو بناء الفريق، و  تدريب الناشئين أسسو  التدريبية،

 والتكتيك الفردي والجماعي.
 :القوى  ألعابتدريب  -8

وتعريفهم  ،بمختلف مسابقاتها "القوى  ألعاب"لعبة بطرق تدريب فعاليات  الطالب تركز هذه المادة على تعريف
حيح كما تركز المادة على تدريبهم على طرق األداء الفني الص بالقواعد األساسية لقانون المسابقات وإدارتها وتنظيمها,

 .القوى  ألعابلفعاليات 
 :المضرب ألعابتدريب  -9

)التنس، كرة الطاولة، الريشة الطائرة،  ألعابيتناول هذا المساق األسس التدريبية مقدمة في كل لعبة من 
 واستراتيجيات اللعب الفردي والزوجي. ،السكواش( من حيث طرق تدريب المهارات األساسية

 :تدريب الجمباز -10
حيث  ،واألجهزة المساعدة أجهزة الجمباز ب المستخدمة في تطوير األداء علىيتناول هذا المساق طرق التدري

 .يتم تدريب الطالب بحيث يتمكن من أداء الحركات والتعرف على كيفية تدريبها
 :تدريب السباحة -11

دريب أنواع ت طرق و مساق السباحة،  في ساسيةتعميق وإتقان الطرق التدريبية للمهارات األيتناول هذا المساق 
احات والوقوف بالماء، وكيفية تحكيم السب ،وسباحة الزحف على البطن ،السباحات، كالسباحة الحرة وسباحة الظهر

 .حيث يتم تدريب الطالب بحيث يتمكن من أداء الحركات والتعرف على كيفية تدريبها ،في السباقات المختلفة



 :(ناثإ) تدريب الحركات التعبيرية واإليقاعية -12
ية في بناء وتوظيف الجوانب التدريب ،يتناول هذا المساق تدريبات متقدمة بالنواحي الفنية واإليقاعية المختلفة 

 كما يتضمن طرق التعامل مع اإليقاعات الحركية. ،التعبيريةالتوافقية وانعكاساتها القدرات 
 :مشروع التخرج -13

في المسااااقات  طرحيتم في هذا المسااااق اختيار موضاااوع مرتبط بالتدريب الرياضاااي له عالقة بالمواضااايع التي ت  
 ،سااااايرهاومناقشاااااة بعض األمور المختلف على تف ،لكي يتم التركيز عليه ودراساااااته والتوساااااع  يه ؛النظرية أو العملية

الل ويقدم الطالب خ ،علمي المساااااااتند إلى األدلة العلميةوالعمل على إيجاد الحلول المناسااااااابة لها من خالل النقاش ال
 تخرج له عالقة بالموضوع المختار. بحثهذا المساق 

 
( مواد بمعدل 6نها الطالب )( ساعة يختار م30مواد ) ، (10متطلبات التخصص االختياري العملي  ) -ت
 .( ساعة معتمدة18)

 :تطبيقات متقدمة في تدريب كرة السلة -14
وكيفية بناء  ،يتناول هذا المساق تدريبات متقدمة بالنواحي الفنية للمهارات الهجومية والدفاعية وكيفية تطبيقها

كما يتناول تعليم الطالب على كيفية وضع الخطط التدريبية والتحليل الخططي قبل  ،الخطط الهجومية والدفاعية
 .على المواقف التدريبية المختلفة وأثناء سير المباريات اعتماداا 

 :تطبيقات متقدمة في تدريب الكرة الطائرة -15
ل مواقف طالب بطرق تحلي، باإلضااااااااافة إلى تزويد الب مهارات الكرة الطائرة المتقدمةتتناول هذه المادة طرق تدري

 ووضع خطط اللعب الهجومية والدفاعية. ،وبناء المواقف الخططية التدريبية ،اللعب المختلفة
 :تطبيقات متقدمة في تدريب كرة اليد -16

مرمى ومهارات حارس ال ،يتناول هذا المساق تزويد الطالب بطرق تدريب المهارات المتقدمة الدفاعية والهجومية
  ومواقف اللعب أثناء المباريات. ،الخطط الدفاعية والهجومية وطرق تحليل ،في كرة اليد

 :يقات متقدمة في تدريب كرة القدمتطب -17
وكيفية بناء  ،اوكيفية تطبيقه ،يتناول هذا المساق تدريبات متقدمة بالنواحي الفنية للمهارات الهجومية والدفاعية

ناء وضع الخطط التدريبية والتحليل الخططي قبل وأث كيفية كما يتناول تعليم الطالب ،الخطط الهجومية والدفاعية
 .على المواقف التدريبية المختلفة سير المباريات اعتماداا 

 :القوى  ألعابتطبيقات متقدمة في تدريب  -18
 ،يفية بناء الخطط التدريبيةوك ،يتناول هذا المساق تدريبات متقدمة بالنواحي الفنية للفعاليات المختلفة وكيفية تطبيقها

لى ع وضع الخطط التدريبية والتحليل الخططي قبل وأثناء سير المنافسات اعتماداا  كيفية كما يتناول تعليم الطالب
 المواقف التدريبية المختلفة.

 



 :المضرب ألعابتطبيقات متقدمة في تدريب  -19
وكيفية بناء  ،اوكيفية تطبيقه ،هذا المساق تدريبات متقدمة بالنواحي الفنية للمهارات الهجومية والدفاعية يتناول

ناء وضع الخطط التدريبية والتحليل الخططي قبل وأث كيفية كما يتناول تعليم الطالب ،الخطط الهجومية والدفاعية
 .على المواقف التدريبية المختلفة سير المباريات اعتماداا 

 
 :تطبيقات متقدمة في تدريب الجمباز -20

وكيفية بناء  ،قهاوكيفية تطبي ،يتناول هذا المساق تدريبات متقدمة بالنواحي الفنية للفعاليات المختلفة بالجمباز
كما يتناول تعليم الطالب كيفية وضع الخطط التدريبية والتحليل الخططي قبل وأثناء سير  ،الخطط التدريبية لها

 على المواقف التدريبية المختلفة. تماداا المنافسات اع
 :تطبيقات متقدمة في تدريب السباحة -21

وكيفية  ،فية تطبيقهاوكي ،يتناول هذا المساق تدريبات متقدمة بالنواحي الفنية والتدريبية ألنواع السباحات المختلفة
سير  وضع الخطط التدريبية والتحليل الخططي قبل وأثناء كيفية كما يتناول تعليم الطالب ،بناء الخطط التدريبية

 على المواقف التدريبية المختلفة. المنافسات اعتماداا 
 :تطبيقات في التدريب العقلي -22

ه على النواحي وانعكاس ،واستخداماته وفوائده ،ومفهومه وطرق تطبيقه ،يتناول هذا المساق أسس التدريب العقلي
 .سم الرياضيقبل وإثناء وبعد المو  وضع برامج التدريب العقلي كيفية كما يتناول تعليم الطالب ،الفنية والنفسية

 :تدريب الحركات التعبيرية واإليقاعيةتطبيقات متقدمة في  -23
في بناء القدرات  وتوظيف الجوانب التدريبية ،يتناول هذا المساق تدريبات متقدمة بالنواحي الفنية واإليقاعية المختلفة

 كما يتضمن طرق التعامل مع اإليقاعات الحركية. ،التوافقية وانعكاساتها التعبيرية
 
 ساعات( معتمدة 6) ( مواد )يختار الطالب منها مادتين6متطلبات التخصص االختيارية النظرية ) -د

 :وجيا الحديثة في التدريب الرياضيالتكنول -1
رامج مع التركيز على الب ،استخدامه في المجال الرياضييهدف هذا المساق إلى التعرف على الحاسوب وأهمية 

 .باإلضافة إلى  التعرف على قواعد البيانات الرياضية على شبكة المعلومات ،المحوسبة  في المجال الرياضي
 :القات العامة في التدريب الرياضيالتسويق والع -2

ي إنجاح لرياضي وعناصره وخطواته ودوره فيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمفاهيم المتعلقة بالتسويق ا
حق النقل و  ،مثل دخل المباريات ،والبعد القتصادي الرياضي ،البطولت الرياضية المحلية واإلقليمية والدولية

اضية التي استخدمت الري لنماذجلوالتعرض  ،وإنتاج المستلزمات الرياضية وتصنيعها ،والرعاية للمباريات ،التلفزيوني
دولة ودور الرياضة في التسويق السياحي لل ،إعداد مخطط لتسويق بطولت رياضيةإلى جانب  ،للتسويق الرياضي

 .من خالل المشاركات المحلية واإلقليمية والعالمية للمنتخبات واألندية الرياضية



  :المكمالت والمنشطات للرياضيين -3
ما يتناول ك ،وكيفية الكشف عنها ،وطرق تعاطيها ،هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمنشطات وأنواعها يهدف

 ليمة.وكيفية تناول المكمالت بالطرق الس ،والفرق بين المنشطات والمكمالت دور اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات،
 :المدرب الرياضي -4

ومؤهالته  ،وسماته الفنية والقيادية ،وواجباته ،لمدرب الرياضييهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم ا
 الرياضية.ته على بناء الفرق وقدر  ،وسيكولوجية المدرب ،ب الناجحومواصفات المدر 

 :تدريب الحاالت الخاصة -5
اجات وكيفية التعامل مع ذوي الحتي ،عن اإلعاقات الحركية المختلفة اا تصور إعطاء الطالب  إلىيهدف هذا المساق 

ين بعض وقوان ،والرياضات المختلفة التي تمارسها هذه الفئات ،ودرجات اإلعاقة ،الخاصة من حيث أنواع اإلعاقات
ومدى الستفادة من برامج التربية الرياضية في تأهيل هذه  ،وكيفية التعامل مع كافة األمراض واإلعاقات ،األلعاب

 .على العتماد على نفسه اا قادر  اا فردن يصبح الفئات من أجل أ
 :ت الرياضيةآإدارة األندية والمنش -6

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة في اإلدارة الرياضية، واإللمام بمبادئ التخطيط الستراتيجي 
تخطيط الحترا ية لألندية الرياضية، الفي المؤسسات الرياضية، وإكساب الطلبة مفاهيم القيادة واإلدارة الرياضية 

 الرياضي الستراتيجي للمؤسسات الرياضية، وإدارة المنشآت واألحداث الرياضية.
 


