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 كلية علوم الرايضة

 قسم التأهيل الرايضي
 بكالوريوس التأهيل الرايضي
 وصف املساقات

 

 :( أسس الرتبية الرايضية ) ثالث ساعات معتمدة(1301101)
وتطدددور  ور الضبيدددمل الرايضددديمل   ا  دددارا   ، راسدددمل ا يددداهيم اليلسدددييمل للضبيدددمل الرايضددديمل إىلهتدددهذ هددددة ا دددا     

كددل   راسدمل ا يدا ين اليل يدمل الدم ا ت ده    ملهيده ا يدا   وفدياممل ا يداهيم   ،وجماالهتدا ا ختليمل من حيد  ههدهاا ا 
 ،النيسددديمل واال ت ا يدددمل ،اليسددديولو يمل ،الدددم تت ددد ن كدددس  مدددن األسددد  الييولو يدددمل ،واألهدددهاذ ا يافدددر  للضبيدددمل الرايضددديمل

 هسس ا الهوليمل. إىل ضااملابإل
 

 :اعات معتمدة(س )ثالث( اإلمكاانت الرايضية 1301213)
شددرو   إىل ضددااملابإل ،تت دد ن هدددة ا ددا    راسددمل ا وافدديا  الدااوايددمل لددو وا  واأل  ددي  وا ن دد   الرايضدديمل

 كدل  وال رو  الصحيمل الوا ب تواارها   بناء ا ن    الرايضيمل.  ،الصياامل و وامل األمن والسسممل اي ا
 

 :ساعات معتمدة( )ثالثالرايضية  يف الرتبية( القياس والتقومي 1301401)
ا ددايي  واالتتيدارا   هادوا و  ،تت  ن هدة ا ا    راسمل ا ياهيم وا يا   ا تيلددمل بي ليدمل قيداس األ اء ا  دار 

  راسمل الي ليا  اإلحصائيمل ا ستخهممل   ملليل ا يلوما . إىل إضاامل ،ا ستخهممل   تدييم األ اء ا  ار 
 

 :ثالث ساعات معتمدة(( اللياقة البدنية ) 1301106)
مد  الضكيدي  لدد   ، داهاوا و  ،مكوانهتدا ،ميا ئ دا ، راسدمل ا يداهيم األساسديمل للياقددمل اليهايدمل إىلهتدهذ هددة ا دا     

 التطييق الي لي لرا  مستوى اللياقمل اليهايمل للطليمل كإحهى ا تطليا  الرئيسيمل  دهر  الطليمل ا ركيمل وا  اريمل.
 

 :تشريح ) ثالث ساعات معتمدة(علم ال إىل( مدخل 1301206)
 راسددمل الينيددمل الضكيييددمل أل  ددي  السددم ا ختليددمل مددن تددسا الضكيددي  لدد  ال ددا  ا ركددي  إىلهتددهذ هدددة ا ددا     

 ال ا  الهور  التنيسي وال ا  اليصيب. إىل إضااملال ا  الي لي وا يافل(  ،)اهليكل اليظ ي
 

 :الث ساعات معتمدة(( مقدمة يف علم وظائف األعضاء ) ث1302102)
وذل  من تسا ميرامل   دل كدل مدن  ،اإلاسانتت  ن هدة ا ا    راسمل الوظائف الي ويمل ا يويمل    سم   

 اهل  ي واإلارا  . ،التنيسي ،الهور  ،اليصيب ،اخلساي واأل  اء وه  ي  السم كوحه  متكاململ مثل ال ا  ا ركي
 

 :ث ساعات معتمدة(( مبادئ يف الكيمياء احليوية ) ثال1302112)
مددن حيدد  التيددا س  الددم تددتم  اتددل  ، راسددمل ا يددا   األساسدديمل   الكي يدداء ا يويددمل إىليتطددره هدددا ا سدداه   
ميرادددمل   ددددل  إىل ضدددااملابإل ،وا رتيطددددمل بي ليدددا  الت ثيدددل البدددددائي للكربوهيدددهرا  والدددههون وال وتينددددا  اإلاسدددان سدددم 

 لتيا س  اهلوائيمل والسهوائيمل ا رتيطمل ابلن ا  الرايضي.اهلرموان  واإلايميا  ا ختليمل و ورها   ا
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 :علم النفس الرايضي ) ثالث ساعات معتمدة( إىل( مدخل 1301208)
وا دددم  ،   جمددداا الرايضدددمل التنااسددديملاإلاسددايتت دد ن هددددة ا دددا    راسدددمل  ل يددمل لليوامدددل ا تهاتلدددمل   السدددلو    

كددددل    ،مدددن السددد ا  والسدددلوكيا  ال خصددديمل لدددهى الرايضدددي   وكيييت دددا وتطورهدددا ،سددديب ت دددكل الن ددداذ  ا ختليدددمل
 اليسقا  ب  ه  اء اليريق الرايضي. هاوا جم و مل من اليوامل النيسيمل ا ؤثر    الن ا  الرايضي و  إىلوالتيرذ 

 

 :( علم احلركة ) ثالث ساعات معتمدة(1301207)
اليوامددل ا ددؤثر  وا تددأثر   إىلوالتيددرذ  ، ددا  واو ددا  يمل ووظييت ددا كاإلاسددااتت دد ن هدددة ا ددا    راسددمل ماهيددمل ا ركددمل   

 وذل  من تسا تطييق قواا  ا ركمل  ل  األ اء ا  ار  وا ركي لإلاسان. ؛يملاإلاساااب ركمل 
 

 :( التمرينات اهلوائية ) ثالث ساعات معتمدة(1302220)
؛ كسديينيمل ا ختليددملتدهرييا  األتددهريب الطليدمل  لد  اسدتخهاج ودداذ  و دره ال إىلهتدهذ هددة ا دا   التطييديدمل   

 جيابيا  وسلييا  كل ووذ  وهسلوب.إمدارامل  إىلك ا وهتهذ   ،من ه ل تطوير  نافر اللياقمل اليهايمل
 

 :( مدخل يف التأهيل الرايضي ) ثالث ساعات معتمدة(1302214)
دل   راسمل  راسمل هساسيا  ومي وج وجماال  وهههاذ التأهيل الرايضي. ويت  ن ك إىلي هذ هدا ا ساه   

   هو بيض هو   هيو  مستوى الكياء  اليهايمل.فاابكيييمل استخهاج الرايضمل كوسيلمل ليس  بيض األمراض واإل
 

 :( إدارة املراكز التأهيلية والرايضية ) ثالث ساعات معتمدة(1302216)
حيد  اإلمكداان  مدن  ،ي  ن هدا ا ساه  راسمل ا راكي الم تدّهج تدهما  التأهيدل الرايضدي واللياقدمل اليهايدمل  

ك دا ويت د ن هددا ا سداه  راسدمل ا ا دا  ا ختليدمل ،  وبرجممل الي ل وإ ار  شؤون اليامل  ،وا  ارا  اإل اريمل والتنظي يمل
 لل ستييهين من هدة ا راكي ووا يا  كل مستوى من ا ستواي  اإل اريمل   مثل هدة ا ؤسسا .

 

 :ات معتمدة(( أتهيل ذوي احلاجات اخلاصة )ثالث ساع1302218)
وكيييدمل  ، اقا  ا ركيدمل واليدليدمل وا سديمليت  ن هدا ا ساه  راسمل األبيا  اليهايمل والنيسيمل واال ت ا يمل لإل

يمل والتهريييدمل اخلافدمل بكدل هيليدمل الرايضدأكيييدمل تصد يم الد امل الت  إىلويتطدره كددل   ،التيامل مي ا مدن الناحيدمل ا ركيدمل
 قص  حه ممكن.ه إىليهايمل وا  اريمل لدو  ا ا ا  اخلافمل هبهذ تطوير الدهرا  ال ؛ اقا هدة اإل

 

 :( مبادئ يف الصحة العامة )ثالث ساعات معتمدة(1302215)
حيدد  يت دد ن  ،سدد  اخلافددمل ابلصددحمل اليامددمل مددن حيدد  فددحمل اليددر  وا ت دد يدددهج هدددا ا سدداه ا يدداهيم واأل

  ،  الرايضديمل وهمدراض الدلدبفدااباإل ،مراض السداريملألمثل ا ، راسمل  واايمل  ن  ره اليح  ا تييمل   الهراسا  ا رضيمل
 ك ا ويت  ن هدا ا ساه كيييمل استخسص ا يلوما  اليل يمل والي ليمل من تل  االحباث.

 

 :()ثالث ساعات معتمدة ( التغذية يف الصحة واملرض1302217)
ا كددددوان   إىليددددرذ وذلدددد  ابلت، سدددد  ا يت ددده    التبديددددمل الصددددحيمل ن هدددددة ا ددددا    راسددددمل ا يددددا   واألتت ددد

يمل سواء  كاات   اإلاساامهيت ا     ليمل التبديمل   مجي  ا اال  همن حي  ك يا  ا وا  و نافرها و  ساسيمل للبداءاأل
 حالمل ا رض هو الن ا  ا ركي هو هثناء الت ت  ابلصحمل الياممل.
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 :()ثالث ساعات معتمدةفسيولوجيا التمرينات   (1301305)
بيلم التهريب من حي  التأثريا  الييولو يمل الناجتمل  ن   اساسيا   لم اليسيولو يا و سقتتتناوا هدة ا ا   

ك ددا ويركددي ا تددوى اليل ددي هلدددا ا سدداه  لدد    ليددا  االسددتيابمل و  ليددا  التكيددف ا ختليددمل أل  ددي    ،محدداا التددهريبه
 هريب اليهي.والتنيسي والم ملهث اتييمل الت ،الهور  الهمو  ،مثل ال ا  اليظ ي، السم 

 
 :(ثالث ساعات معتمدةالرايضية )ت صاا( اإل1301310)

ك دددا   ، دددا واسدددياهبا و دددره الوقايدددمل من ددداهاوا   الرايضددديمل و فددداابتت ددد ن هددددة ا دددا    راسدددمل  ل يدددمل  ي دددوج اإل
ء وا دداء( الك ددراب ،ا ددرار  ،التددهلي وتت دد ن  راسددمل ههددم الطددره ا سددتخهممل    س  ددا ابلضكيددي  لدد  اليددس  الطيييددي )

  .فااباإل هاوا ميرامل ميا   اتتيار الت ارين اليس يمل ا ناسيمل لكل او  من  إىل إضاامل
 
 :()ثالث ساعات معتمدة ( الفحص الرايضي وبرامج التدريب1302300)

و ددره اسددتخهاج اتددائل اليحدد  لكتابددمل  ،مهيددمل وكيييددمل تطييددق اليحدد  الرايضدديهيت دد ن هدددا ا سدداه  راسددمل 
 ال ا  التنيسي وا يافل. ،السكر  ،مراض الدلبهمثل  ،مراض ا يمنملال امل التهريييمل لييض األ

 
 :()ثالث ساعات معتمدة ( طرق العالج الطبيعي1302319)

وكيييدددمل  ،اليدددس  الطيييدددي ا سدددتخهممل   جمددداال  إ دددا   التأهيدددل الرايضدددي  راسدددمل  دددرهيتنددداوا هددددا ا سددداه 
توقيدت اسدتخهاج كدل  إىل ضدااملابإل ،مدوا  ادوه الصدوتيمل والت دارين اليس يدملاأل ،الد و   ،ا درار  ،مثل التدهلي  ، راءهاإ

 تل  الوسائل.
 
 :()ثالث ساعات معتمدة( الربامج التدريبية الوقائية والتأهيلية 1302319)

ك دا   ، دها  الد امل التهريييدمل الوقائيدمل و سقت دا ابلصدحمل اليامدمل لليدر إت  ن هدا ا ساه  راسمل كيييمل كتابمل و ي
والدم قده تندتل  دن  دهج التديده  ،ا  كندمل لوتطداركيييمل ممارسمل الن ا  الرايضي بهون التيرض   إىلويتطره هدا ا ساه 
وكيييددمل  ،سدديا  اليحدد  الرايضددي لوفددحاء ومددري األفددحاءساه إىلكدددل  ويتيددرض هدددا ا سدداه   ،أبساسدديا  التددهريب

 وال امل التأهيليمل لبري األفحاء. ،استخهاج اتائل اليح  الرايضي لتص يم ال امل الرايضيمل الوقائيمل لوفحاء
 
 :()ثالث ساعات معتمدة ( أتثري األدوية على النشاط الرايضي1302320)

وكيييمل   ل ا من الناحيمل  ،ري ا ؤثر    الن ا  الرايضي يييمل األ ويمل واليداق إىلهدا ا ساه  يتطره 
ك ا ويت  ن هدا ا ساه   ،وكيييمل أتثريها  ل  ا  ي  السم ا ختليمل تسا الراحمل والن ا  الرايضي ،اليسيولو يمل

  راسمل كيييمل مرا ا  أتثري األ ويمل واليداقري  نه تص يم ال امل الرايضيمل.
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 :()ثالث ساعات معتمدة( اإلسعافات األولية 1303220)
 ،وكيييمل تصنيي ا حسب  ر مل فيوبت ا ،يت  ن هدا ا ساه  راسمل  ل يمل و  ليمل  ي وج اإلسيااا  األوليمل 

ههددددم الطددددره الرئيسدددديمل  إىلكدددددل  والتيددددرذ   ،ا ختليددددمل والظددددروذ األمدددداكن   وا دددداال فدددداابوكيييددددمل التيامددددل مدددد  اإل
 .إ راءهاوكيييمل  ا ستخهممل   اإلسيااا  األوليمل

 :()ثالث ساعات معتمدة( برامج تغذية الرايضيني 1301408)
تت ددد ن هددددة ا دددا    راسدددمل ا يدددا   اليل يدددمل للتبديدددمل الصدددحيمل ا ت دددا ا   لددد  حا دددمل  سدددم الرايضدددي مدددن ا دددوا  

 وضدد  الدد امل البدائيددمل الصدددحيمل  راسددمل كيييدددمل إىل إضدداامل( والييتامينددا  ،ال وتيندددا  ،الكربوهيددهرا  ،البدائيددمل )الددههون
 قصري  وبييه  ا هى للرايضي  بناء   ل  او  ا نااسا  ومستوايهتا.

 
 :()ثالث ساعات معتمدة ( فسيولوجيا األمراض1302412)

حيدد   ،اإلاسددان راسددمل التبيددريا  اليسدديولو يمل والضكيييددمل الناجتددمل  ددن ا ددرض    سددم  إىليتطددره هدددا ا سدداه 
همدددراض ال دددا   ،الدلدددب وال دددراي  الهمويدددمل، همدددراضاض الدددهور  يت ددد ن ا سددداه  راسدددمل واايدددمل لدددييض االمدددراض مثدددل همدددر 

الي ددس  اليظدداج وا يافددل. ك ددا ويت دد ن  راسددمل التبيددريا  ا رضدديمل  لدد  مسددتوى  -امددراض ال ددا  ا ركددي  ،التنيسددي
يييدمل و سقدمل مجيد  هددة التبيدريا  بتخيديض الكيداء  الطي ،ال دا  والسدم الي در  ب دكل كلدي ،الي دو ،النسديل ،اخلليمل
 .اإلاسانلسم 

 
 :()ثالث ساعات معتمدة( الربامج الرايضية للمسنني 1302413)

وكيييمل أتثري  ،يت  ن هدا ا ساه  راسمل واايمل للتبريا  اليسيولو يمل والضكيييمل  نه ا سن  بسيب تدهج الي ر
همهيددمل  إىلدا ا سدداه ك ددا ويتطددره هدد  ،هدددة اليوامددل  لدد  الكيدداء  اليهايددمل ب ددكل تدداص و لدد  حيددا  ا سددن ب ددكل  دداج
كيييمل وض  وكتابمل ال امل   إىل ضااملابإل ،ممارسمل الن ا  اليهي لل سن  من النواحي اليسيولو يمل والنيسيمل واال ت ا يمل

 هلم.التهريييمل 
 
 :()ثالث ساعات معتمدة( دراسات معاصرة يف األمراض الشائعة 1302415)

ا الن ددا  الرايضددي واألمددراض ال ددائيمل مثددل همددراض الددهور  الهراسددا  ا هيثددمل   جمددا إىليتطددره هدددا ا سدداه 
همددددراض ال دددددا  ا ركددددديص اليظددددداج وا يافدددددل  ،اليصددددديب ،همددددراض ال دددددا  التنيسدددددي ،همدددددراض الدلدددددب وال دددددراي  ،الهمويددددمل

 ملليل ومدارامل اتائل تل  الهراسا  وربط ا ميا . إىل ضااملابإل ،وهمراض السكر  والبه  الص اء والس نمل ،والي س 
 
 :()ثالث ساعات معتمدة ( التمرينات العالجية املائية1302416)

اليس يددمل اخلافددمل وضددا   ددراء ا ركددا  واألإكيييددمل التددهريب   الوسددي ا ددائي و  راسددمل   إىليتطددره هدددا ا سدداه 
ا وي د ل ك د  ،س  اليل يمل من حي  ا سءممل م  الناحيمل اليسيولو يمل والدهرا  اليهايمل اخلافمل اب رض وا ينيمل  ل  األ

 ،آالج الظ ددر ،مثددل الت دداب ا يافددل    دحدده إفدداابا سدداه  لدد  التطييددق الي لددي للت ددارين اليس يددمل اخلافددمل أبمددراض و 
 ال  ور وال يف الي لي والتحكم ابلو ن.
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 :(( )ثالث ساعات معتمدة لكل منهما2( و تطبيق ميداين )1( تطبيق ميداين )1302419( و )1302418)
من تسا  ،ساب الطالب اخل   الي ليمل والتطييديمل للحاال  ا ست هامل   ا ت  كإ إىل هتهذ هااتن ا ا اتن

مراكي  ،مراكي التأهيل الرايضي ،مثلص مراكي اللياقمل اليهايمل ،تطييق ا  ارا  ا كتسيمل   ا راكي وا ؤسسا  ذا  اليسقمل
 تهريب ا اال  اخلافمل وا ست ييا .

 
 :ثالث ساعات معتمدة(( الرتبية الصحية )1301212)

كدددل    ،ا ختليددمل و ددره ا ااظددمل  لي ددا وملسددين ا أببيا هدداتت دد ن هدددة ا ددا    راسددمل مي ددوج الصددحمل اليامددمل 
جيابيدمل بد  الصدحمل و اي   الضكيدي  لد  اليسقدمل اإل ،وكيييدمل ا ده من دا ،اليوامل الييئيمل ا ؤثر  سلييا    الصحمل إىلوالتيرذ 

   الرايضي.الياممل وا  اركمل   الن ا
 
 :( الرتويح الرايضي )ثالث ساعات معتمدة(1301113)

وذلدد  ابلضكيددي  لدد  ا يدداهيم وا يددارذ ا رتيطددمل  ،اإلاسددانتيريددف أبمهيددمل الددضويا   حيددا  تت دد ن هدددة ا ددا   ال
خمتلددددف و   ،الدددد امل والرايضددددا  الضوفيددددمل  ختلددددف ا راحددددل الي ريددددمل اددددوا ك ددددا وتت دددد ن التيريددددف أب  ،بيلسدددديمل الددددضويا

 ا ؤسسا  اال ت ا يمل.
 

 :لكل مساق(معتمدة املواد التطبيقية )ثالث ساعات 
ذلدد  مددن تددسا اسددتخهاج األ وا  و  ،تيلددم ا  ددارا  الي ليددمل والتطييديددمل لل ددوا  النظريددمل إىلهتددهذ هدددة ا ددوا  

 وممارسمل وتطييق تل  ا  ارا  بصور    ليمل. ،  ي  اخلافمل بكل ما    راسيملواأل
 وا  صوت م هدة ا 

 تدريب ذوي احلاجات اخلاصة( 1302219) ، التمرينات البدنية( 1301107)
 التدليك العالجي( 1302321) ،تطبيقات الفحص الرايضي وبرامج التدريب لألمراض( 1302322)
 .تطبيقات يف العالج الطبيعي( 1302417)
 

 :الرايضية )ثالث ساعات معتمدة لكل مساق( لعا مواد األ
وكيييددمل  ،تيلدديم ا  ددارا  األساسدديمل لكددل لييددمل ابلضكيددي  لدد  النددواحي الينيددمل والدااوايددمل هلددا إىل  هتددهذ هدددة ا ددوا

 من حي  الييه التارخيي والدااوي هلا. ليابو راسمل ا ا   النظريمل لو ،تيليم هدة ا  ارا 
 ا وا صوت م هدة 

 ( ذكور1القدم )كرة ( 1301112) ، (1اجلمباز)( 1301110) ، القوى ألعا ( 1301108)
 (1السباحة )( 1301109) ، (1الكرة الطائرة )( 1301209) ، (1كرة السلة )( 1301111)
 
 
 
 
 


