
 11من  1صفحة 

 

 وفق النظام الفصلي يف كلية الرتبية الرياضية جبامعة محاة توصيف املقررات
 األولى  السنة

 الفصل الدراسً األول
 العربٌة: اللغة-1
 المدرة على فهم وتحلٌل مختلف لواعد اللغة العربٌة. وإكسابهم الطلبة،لمهارات اللغوٌة لدى تطوٌر ا 

 :(1األجنبٌة ) اللغة-2
اللغوٌة عن طرٌك زٌادة  متهمعرفإثراء و عملهم،فً  لبةفً مواضٌع معروفة ٌواجهها الطفهم النماط الرئٌسة 

 فً االستماع والتحدث والمراءة والكتابة. مهوتموٌة مهارات لدٌهم،المفردات اللغوٌة 
 (:1القدم ) كرة-3

من خالل  جٌد،مستوى  إلىبغرض الوصول المرتبطة بكرة المدم  ملٌةتزوٌد الطلبة بالمعارف النظرٌة والع
والتعرف على  التعلٌمٌة،وطرٌمة األداء للمهارات الحركٌة األساسٌة والخطوات  اللعبة،المعرفة بتارٌخ 

 إلى جانب دراسة المانون الدولً لكرة المدم وتطبٌمه عن طرٌك التحكٌم.  والخططً،عملٌة اإلعداد البدنً 
 (:1السلة ) كرة-4

من تعلمهما عملٌاً ونظرٌاً بأسلوب هم ما ٌمكن السلة،المرتبطة بكرة ملٌة تزوٌد الطلبة بالمعارف النظرٌة والع
 كٌفٌة أداء المهارات األساسٌة همتعرٌفباإلضافة إلى  المناسب،بالشكل  وإتمان مهارتها علمً دلٌك ومدروس

 لعبة،بالواإلعداد البدنً لهذه المهارات وعاللتها  المختلفة،كالتنطٌط والتمرٌر والتصوٌب بمستوٌاته 
 وتطبٌمات اللعبة المٌدانٌة والمانونٌة لهذه المهارات.

  (:1) الجمباز-5
العناٌة و ،زطاولة المفو بساط الحركات األرضٌة يجهازتعلٌم الطلبة المهارات والحركات األساسٌة على 

 ،جهازالتً ٌشتمل علٌها كل  وتمارٌن اللٌالة الخاصة ،بالنواحً الفنٌة والخطوات التعلٌمٌة للمهارات
وكذلن معرفة أفضل طرق المساعدة والسند  ،الوسائل المساعدة فً تعلٌم الحركاتالطرق و اإللمام بأفضلو

العناٌة بالتمرٌنات البدنٌة التً تكسب الطلبة الموة العضلٌة فً ، وائً للحركات المنفذة على كل جهازالول
تمدٌم دراسة نظرٌة للتطور التارٌخً و ،جهاز على كل المهارى األداءعضالت الجسم المستخدمة أثناء 

  لانون التحكٌم الدولً للجهازٌن. إلى باإلضافةوالتكنولوجً للعبة، 
  (:1رٌاضٌة )ال التمرٌنات-6

واألوضاع األصلٌة والمشتمة وطرق النداء  وأنواعها،وأهمٌتها  مفهوم التمرٌنات الرٌاضٌةبالطلبة  تعرٌف
 ابهم المدرة على تطبٌمها وتصحٌح األخطاء.وإكس تدرٌسها،علٌها وكتابتها وطرائك 

 :التشرٌح-7 
بالمعلومات الضرورٌة عن تركٌب جسم  لبةتزوٌد الطو للشخص،فهم علم التشرٌح وعاللته بالنشاط البدنً 

 اإلنسان والتركٌب التشرٌحً ألجهزة الجسم المختلفة.
 :(1قوى )ال ألعاب-8 

لطوٌل تعلٌمهم مهارة الوثب او المنخفض،دء العالً والبدء باإلضافة إلى الب الجري،تعلٌم الطلبة مهارة 
 مهارةتعلمة بكل المومات النظرٌة والمواعد والموانٌن وإكسابهم كافة المعل الحدٌدٌة،ومهارة دفع الكرة 

 باإلضافة إلى األخطاء الشائعة وكٌفٌة التصحٌح.
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 الفصل الدراسً الثانً 
 الحاسوب: مهارات-1

والتعرف على  المادٌة،ب ومكوناته ومفاهٌم العامة فً تكنولوجٌا المعلومات وأساسٌات الحاسبالتزوٌد الطلبة 
بالمهارات األساسٌة للتعامل مع  مهباإلضافة إلى تزوٌد تطبٌمٌة،أنواع البرمجٌات من برامج تشغٌل وبرامج 

 االنترنت والبرٌد اإللكترونً.وب وشبكات الحاس
 (: 2األجنبٌة ) اللغة-2

 كٌفٌة إجراء محادثات متطورة نسبٌاً بأفكار مختلفة.و مألوفة،التحدث بأفكار  مكٌف ٌمكنه لبةلطتعلٌم ا
 :العربٌة الثقافة-3

افة العربٌة واألمن وتعزٌز وترسٌخ مفاهٌم ولٌم الثم غنٌة،بمعلومات ثمافٌة محلٌة وعربٌة  لبةتزوٌد الط
سطٌنٌة والصراع وبحث المضٌة الفل واإلسالمٌة،ة التعرٌف بالبعد الحضاري لألمة العربٌو العربً،المومً 

 العربً الصهٌونً.
  :البدنً اإلعداد-4

ً عن طرٌك التدرج والتسلسل العلمً والمنطمً إلكساب عناصر اللٌالة البدنٌة ابتداًء  إعداد الطلبة بدنٌا
 لتربٌة البدنٌة العربٌةوذلن بإتباع أحدث الطرق المعتمدة والمتبعة فً كلٌات ا بالرشالة،بالتحمل وانتهاًء 

  والعملٌة.من الناحٌة النظرٌة  بهدف رفع المستوى بشكل عام الحالٌٌن،وفماً لمواصفات الطلبة  والعالمٌة

  :(1)اليد  كرة-5
كالتنطٌط والتمرٌر  المختلفة األساسٌةمهاراتها وتزوٌد الطلبة بالمعلومات المرتبطة بتارٌخ وتطور كرة الٌد 

ومعرفة البدنً  اإلعدادوتعلٌمها من حٌث التعرف على عملٌة  أدائهاوكٌفٌة  المختلفة،والتصوٌب بأنواعه 
 الصفات البدنٌة الضرورٌة.

  :(1)الطائرة  كرة-6
والتعرف على  السنوات،معرفة تارٌخ ونشأة الكرة الطائرة والمراحل التً مرت بها اللعبة على العدٌد من 

من تعلمهما  همما ٌمكن الطائرة،النظرٌة والعلمٌة المرتبطة بكرة  وتزوٌد الطلبة بالمعارف اللعبة،أشكال 
ً بأسلوب علمً دلٌك ومدروس ً ونظرٌا كٌفٌة أداء  هموتعرٌف المناسب،وإتمان مهارتهما بالشكل  عملٌا

 .والمانونٌةالمهارات األساسٌة واإلعداد البدنً لهذه المهارات وعاللتها باللعبة وتطبٌمات اللعبة المٌدانٌة 
 العامة واإلسعافات األولٌة: الصحة-7

 أولٌة،)بمستوٌات الرعاٌة الصحٌة و والولائٌة،بمبادئ الصحة العامة الجسدٌة والنفسٌة  تعرٌف الطلبة
ً تعرٌفو ثالثٌه(، ثانوٌة، فً تطبٌك مبادئ الصحة العامة فً كل فئات  ووظائفها بدور الرٌاضة هم أٌضا

 المجتمع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11من  3صفحة 

 

 ة الثانٌ السنة
 الفصل الدراسً األول

 
 :(3)األجنبٌة  اللغة-1

بالمصطلحات العلمٌة و متنوعة،بأهم المصطلحات العلمٌة األجنبٌة فً مجاالت معرفٌة  لبةتعرٌف الط
 .مفهم تخصصهفً  مالتخصصٌة التً تساعده

  :وظائف األعضاء علم-2
لفٌزٌولوجٌففا العصففبٌة وتشففمل ا الجسففم،تعرٌففف الطلبففة بالمعففارف والمعلومففات المرتبطففة بوظففائف أعضففاء 

إضفففافة إلفففى  التفففنفس،والفففدوران وفٌزٌولوجٌفففا العضفففالت والغفففدد الصفففم وفٌزٌولوجٌفففا وفٌزٌولوجٌفففا الملفففب 
فهففم دور هففذه األجهففزة المختلفففة فففً اإلنجففاز الرٌاضففً وتففأثٌر  وكففذلن الجسففم،فٌزٌولوجٌففا الكلٌففة وسففوائل 

 وظائفها. نمو األجهزة الحٌوٌة وتحسٌن فًٌجابً الرٌاضة اإل
  وأسس التربٌة الرٌاضٌة: نظرٌات-3

وتعرٌفهم  والخاصة،واألسس التربوٌة الرٌاضٌة العامة  ونشأتها،تعرٌف الطلبة بتارٌخ التربٌة الرٌاضٌة 
وإلى أهمٌة التربٌة الرٌاضٌة فً حٌاة الفرد  الحركٌة،بالنظرٌة االجتماعٌة للتربٌة البدنٌة وأصل الظاهرة 

 ٌث أهدافها وتطبٌماتها المدرسٌة.على عناصر منهاج التربٌة الرٌاضٌة من ح والتعرف والمجتمع،
 :(1) المنازالت -4
 الجودو: * 

والتعرف على المالبس والمالعب  وتطورها،الجودو  رٌاضة تعرٌف الطلبة بالمعلومات المرتبطة بنشأة
 مع دراسة المبارٌات،رق تنظٌم تعلم المهارات األساسٌة وإتمان طرق التعلم المختلفة وطو للعبة، الخاصة

 المواعد والموانٌن التً تنظمها.

 :رفع األثقال* 
مع تعلم المهارات األساسٌة  وتطورها،تعرٌف الطلبة بالمعلومات المرتبطة بنشأة رٌاضة رفع األثمال 

لتعرف باإلضافة إلى ا األثمال،والتعرف على الصفات التً ٌجب توفرها بالعب رفع  الفنً،ومراحل األداء 
 .على المواعد والموانٌن التً تحكم هذه الرٌاضة وتطبٌك المانون الدولً فً التحكٌم

  (:2الٌد ) كرة-5
 مهارتهما،من تعلمهما وإتمان هم ما ٌمكن الٌد،المرتبطة بكرة  والعملٌةتزوٌد الطلبة بالمعارف النظرٌة  إتمام

 باإلضافة لالعب،الفنٌة  وطرق تطوٌر المهارات رىالمهاكٌفٌة أداء المهارات األساسٌة واإلعداد  همتعرٌفو
وتطبٌك المانون الدولً  والهجومٌة،والعمل على تطبٌك بعض التشكٌالت الدفاعٌة  الخططً،إلى اإلعداد 

 كرة الٌد فً التحكٌم.ل
 (:2الطائرة ) كرة-6

من  همٌمكنما  المهارات،ٌة لبموالعلمٌة المرتبطة بكرة الطائرة د الطلبة بالمعارف النظرٌة ٌتزوإتمام عملٌة 
ً بأسلوب علمً دلٌك ومدروس ً ونظرٌا كٌفٌة  هموتعرٌف المناسب،وإتمان مهارتهما بالشكل  تعلمهما عملٌا

وإعطاء  المهارات،وتطبٌمات اللعبة المٌدانٌة والمانونٌة لهذه  للعبة،وطرق اللعب المختلفة  الخطًإلعداد ا
 .مباراةلدور الحكم المٌدانً فً النظرة شاملة 

 :البدنية اللياقة-7
ومعرفة حمل  الرٌاضٌٌن،على معرفة المفهوم الحدٌث للتدرٌب الرٌاضً وإعداد  ٌنلادر لبةإعداد ط
التدرٌب  –بنوعٌه  الفطريالتدرٌب  –وكذلن طرق التدرٌب المختلفة )التدرٌب المستمر وتطبٌماته،التدرٌب 
 (.التكراري

  :ًالنفس الرٌاض علم-8
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     وأهمٌته للعاملٌن فً المجال الرٌاضً وفروعه،لم النفس الرٌاضً وتطوره ومجاالته دراسة نشأة ع
بالمعلومات المرتبطة باألبعاد  همتزوٌدو المختلفة،ومعرفة المصطلحات المرتبطة بعلم النفس ومراحل النمو 

 النفسٌة لممارسة الرٌاضة.
 الثانًالفصل الدراسً 

 (:4األجنبٌة ) اللغة-1
لتركٌز على كٌفٌة استخدام الى ا وٌهدف /،2لممرر اللغة األجنبٌة / / امتداداً 4اللغة األجنبٌة / ٌعتبر ممرر

كما أن الممرر هو ممرر  الشرطٌة،األفعال واألسماء والجمل األزمنة فً اللغة بشكل مناسب واستخدام 
الفٌزٌائً، ة والتعلٌم ٌعتمد من ناحٌة المراءة على المصطلحات الرٌاضٌ الرٌاضٌة،تخصصً لفرع التربٌة 

 ٌحتوي على تدرٌبات وواجبات تتٌح للطالب التعرف على مهارات لواعدٌة متمدمة. كما
 التدرٌس: طرائق-2

باإلضافة إلى إكساب  الرٌاضٌة،إكساب الطلبة المبادئ واألسس التً تمكنهم من المٌام بعملٌة تدرٌس التربٌة 
وتنفٌذه كجزء من البرنامج التربوي  الرٌاضٌة،رس التربٌة مدرس التربٌة الرٌاضٌة لدرة على التخطٌط لد

 العام.

 :(2القدم ) كرة-3

من تعلمهما وإتمان  همما ٌمكن المدم،تزوٌد الطلبة بالمعارف النظرٌة والعلمٌة المرتبطة بكرة عملٌة  إتمام
طبٌمات اللعبة المٌدانٌة وت للعبة،وتعرٌف الطلبة كٌفٌة أداء المهارات األساسٌة واإلعداد البدنً  مهارتهما،

 .وإعطاء نظرة شاملة لدور الحكم المٌدانً فً المباراة المهارات،لهذه 
 :(2السلة ) كرة-4

كٌفٌفة  همتعفرٌفو مهارتهفا،السلة وإتمان كرة بتزوٌد الطلبة بالمعارف النظرٌة والعلمٌة المرتبطة إتمام عملٌة 
إضفافة إلفى  تعلٌمهفا،وكٌفٌفة تعلٌمهفا وخطفوات  الخفاطف، الدفاعٌة الفردٌة والهجفوم أداء المهارات األساسٌة

 .المانون الدولً الخاص بكرة السلةتعلم خطط اللعب األساسٌة وتطبٌك 

  (:2الرياضية ) التمرينات-5

إكساب الطلبة الخبرة من أجل إتمان التمرٌنات الرٌاضٌة واألوضاع األصلٌة والمشتمة وطرق النداء علٌها 
 باإلضافة إلى تعرٌفهم بالتمرٌنات الزوجٌة مع األدوات والمصاحبة للموسٌمى.   ٌسها،تدروكتابتها وطرائك 

 (:2) الجمباز-6 
العناٌففة بففالنواحً و، العملففة أو الثابففتوالمتففوازي  جهفازي تعلفٌم الطلبففة المهففارات والحركففات األساسففٌة علففى

بأفضفل  اإللمفام، وزكل جها شتمل علٌهاالتً ٌوتمارٌن اللٌالة الخاصة  ،الفنٌة والخطوات التعلٌمٌة للمهارات
ئً وكففذلن معرفففة أفضففل طففرق المسففاعدة والسففند الولففا ،الوسففائل المسففاعدة فففً تعلففٌم الحركففاتوالطففرق 

العناٌة بالتمرٌنات البدنٌة التً تكسب الطلبفة المفوة العضفلٌة ففً عضفالت ، وللحركات المنفذة على كل جهاز
 ًوالتكنولفوج ًللتطور التارٌخدراسة نظرٌة  وتمدٌم ز،جها كلعلى  المهارى األداءالجسم المستخدمة أثناء 

 لانون التحكٌم الدولً للجهازٌن. إلىباإلضافة  ،لهذه اللعبة

 :(2القوى ) ألعاب-7

ة تعلٌمهم مهار وكذلن المنخفض،باإلضافة إلى البدء العالً والبدء  التتابع،مهارة جري  إتمان الطلبة إتمام
وإكسابهم كافة المعلومات النظرٌة والمواعد والموانٌن المتعلمة بكل مهارة  الرمح،رمً الوثب العالً ومهارة 

 باإلضافة إلى األخطاء الشائعة وكٌفٌة التصحٌح.
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 الثالثةالسنة 
 األولالفصل الدراسً 

 :التدرٌب والتغذٌة فٌزٌولوجٌا-1
بمفهففوم التغذٌففة  همتعففرٌفإلففى  باإلضففافة العضففلً،الففة وأنظمتهففا و لٌففة العمففل تعرٌففف الطلبففة بأهمٌففة الط

 وعناصرها األساسٌة وتأثٌرها على اإلنجاز الرٌاضً.
        الرٌاضً واأللعاب الصغٌرة التروٌح-2

تكوٌن حصٌلة معرفٌة لدٌهم و األخرى،عاللته بالمجاالت والعلوم تعرٌف الطلبة بأهمٌة التروٌح وأغراضه و
وإعطاء الكثٌر من األلعاب التروٌحٌة بعدد كبٌر  التروٌحٌة،ورة االهتمام بالتربٌة عن برامج التروٌح وضر

بعض األلعاب  إلى والتطرق والصفٌة،من األغراض والفائدة للطلبة على مختلف المراحل الدراسٌة 
لمختلف المراحل العمرٌة الصغٌرة  تنوعةالترفٌهٌة واالجتماعٌة فً المعسكرات الترفٌهٌة واإلنتاجٌة الم

م التدرٌسً والتدرٌبً على حد فً مستمبله مبكم هائل من األلعاب الصغٌرة التً تفٌده مهوتزوٌد والكبٌرة،
 .سواء

 الرٌاضً:اإلحصاء  مبادئ-3
تعرٌف الطلبة بالمعارف والمعلومات المتعلمة بالطرق اإلحصائٌة فً البحث العلمً والخطوات األساسٌة 

وتزوٌدهم بمفهوم االحتمال  الطبٌعٌة،وزٌعات والتعرف على مماٌٌس التشتت والنزعة المركزٌة والت لها،
 بٌن المتوسطات. توخصائصه وباختبار الفرولا

 (:3) الجمباز-4
حصفففان و الحلفففك جهفففازي بفففاز علفففىواألكادٌمٌفففة للعبفففة الجم والمارٌفففةإكسفففاب الطلبفففة الجوانفففب المعرفٌفففة 

 همتعلففففٌمو ،جهففففازاألساسففففٌة وبعففففض التمففففارٌن لكففففل  المففففدرة علففففى أداء الحركففففات همإكسففففابو الحلففففك،
 جهففففاز،مهففففارات الحركٌففففة الخاصففففة لكففففل الجمبففففاز والبالخطففففوات التعلٌمٌففففة وتمففففارٌن اللٌالففففة الخاصففففة 

 جهفففاز،طفففرق السفففند لكفففل ولواعفففد األمفففن والسفففالمة و للحركفففات،معرففففة الطفففرق المسفففاعدة المطلوبفففة و
 الدولً. ومعرفة المبادئ األساسٌة للتحكٌم  لألجهزة،معرفة المواصفات المٌاسٌة المانونٌة و
 :اإلدارة الرٌاضٌةفً  المدخل-5

أهمٌة اإلدارة والتنظٌم و والهٌكل التنظٌمً لالتحاد النظام الداخلً لالتحاد الرٌاضً العامب تعرٌف الطلبة
باإلضافة إلى التعرٌف بمكونات  الرٌاضٌة،مل اإلداري فً المؤسسات ودورهما فً التربٌة الرٌاضٌة والع

 .رٌاضٌة وأسالٌب المٌادة الرٌاضٌةإدارة الولت واالجتماعات ال اإلدارة الرٌاضٌة وكٌفٌة
 :قدم الصاالت كرة-6

ومعرفة الموانٌن  وتطورها،تعرٌف الطلبة بالمعلومات والمعارف األساسٌة المرتبطة بتارٌخ اللعبة 
 الخطً،د اإلعداد البدنً واإلعدا التعرف على عملٌةو التعلٌمٌة،كٌة األساسٌة والخطوات والمهارات الحر

 . ة المدم وتطبٌمه عن طرٌك التحكٌمإلى جانب دراسة المانون الدولً لكر
 (3) القوى ألعاب-7

 المرص،باإلضافة إلى تعلٌمهم مهارة الوثب الثالثً ومهارة رمً  الحواجز،مهارة اجتٌاز تعلٌم الطلبة 
باإلضافة إلى األخطاء الشائعة  ة،مهارعد والموانٌن المتعلمة بكل وإكسابهم كافة المعلومات النظرٌة والموا

 وكٌفٌة التصحٌح.
 الفصل الدراسً الثانً

 والمقاٌٌس:           االختبارات-1
وكذلن بأهمٌة االختبارات واستخدامها فً تموٌم  والمماٌٌس،تعرٌف الطلبة بالمفاهٌم األساسٌة فً االختبارات 

افة إلى دراسة المبادئ إض والمٌاس،بالمعلومات الخاصة بكٌفٌة بناء وتصمٌم االختبار  همتزوٌدو البرامج،
 .والمارٌةالتعرف على األنواع المختلفة لالختبارات المٌدانٌة للٌالة البدنٌة والحركٌة  وكذلن اإلحصائٌة،

 :( بنات)مالكمة + جمباز اٌقاعً + ( بنٌن)مالكمة + مصارعة :(2) المنازالت-2
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وإتمان  الفنً،وإكسابهم مهاراتها األساسٌة ومراحل األداء  للعبة،د الطلبة بالمعرفة العملٌة والنظرٌة تزوٌ
لمحة عن تارٌخ اللعبة ومراحل مع تمدٌم  بها،والهجوم وبعض الخطط المتعلمة طرق تعلٌمها وأسالٌب الدفاع 

النظرٌة والعلمٌة الخاصة باإلٌماع  تنمٌة وتطوٌر المعارفو لها،وتعلم المانون الدولً الناظم  تطورها،
إعطاء فكرة عن تارٌخ اللعبة و الحركً،وتعلم المهارات األساسٌة فً اإلٌماع  للموسٌمى،الحركً المصاحب 

 .وإدارتها مع فكرة عن تنظٌم البطوالت التحكٌم،وتعلم المانون الدولً الناظم لها وطرٌمة  تطورها،ومراحل 
 (: 1) واأللعاب المائٌة السباحة-3

تعلٌم و وفوائدها،المعرفٌة المرتبطة بالسباحة من حٌث أهمٌتها  بإكساب الطلبة المبادئ األساسٌة والجوان
 بالجوان همإكسابو للسباحة،ٌن والمبادئ المٌكانٌكٌة المهارات األساسٌة الالزمة لتعلٌم السباحة للمبتدئ

 وتعرٌفهم السلٌمة،حة المختلفة وطرٌمة األداء من حٌث التحلٌل الفنً لطرق السبا بها، المعرفٌة المرتبطة
 وطرٌمة األداء السلٌمة فً مختلف السباحات. الخططً،بمكونات األداء الفنً 

 الحركً: التعلم-4
األسس الحسٌة العصبٌة لتعلم المهارات وب والمركبة،تعرٌف الطلبة بمفهوم الحركة الرٌاضٌة البسٌطة 

امل التً تتأثر بها عملٌة التعلم الحركً والمهارات الرٌاضٌة على ودراسة أهم العو المتنوعة،الحركٌة 
ومنالشة نماذج مختارة للتعلٌم والسٌطرة على الحركة وأنظمة الذاكرة ولٌاس  اللعب،اختالف أنواع 

 .المهارات الحركٌة

 المبارزة:المبادئ األساسٌة لرٌاضة -5
والتدرٌب على  أسلحتها،اضة المبارزة بمختلف دف إلى إكساب الطلبة المعلومات عن حمائك ومفاهٌم رٌه

وإعطائهم فكرة عن إدارة وتنظٌم وكٌفٌة تحكٌم مبارٌات المبارزة  اللعبة،منازلة الخصم وفك لواعد 
والتعرف على األوضاع والمهارات األساسٌة  والدفاع،وخطوات التعلٌم والتدرٌب ومواصفات الهجوم 

 وكٌفٌة اختٌار الالعبٌن.
 (:1ٌب الرٌاضً )علم التدر-6

وتعرٌفهم  ومجاالته،تزوٌد الطلبة بعلم التدرٌب الرٌاضً وأهمٌته فً المجال الرٌاضً وطرق استخدامه 
والتعرف بعناصر اللٌالة البدنٌة  استخدامه،بحمل التدرٌب وألسامه وكٌفٌة تشكٌله ومستوٌاته وطرق 

 .رٌن حسب الهدف منهوتمكٌنهم من المدرة على تشكٌل التم تدرٌبها،وأنواعها وطرق 
 :(1المٌدانً ) التدرٌب-7

 المدارس،إعطاء الطلبة فرصة لتطبٌك المفاهٌم والنظرٌات والمهارات التً درسوها على الوالع العملً فً 
وإمكانٌة التكٌف مع هذا الوالع من خالل مد أواصر التعامل  المدرسً،وتوفٌر الفرصة لهم لالحتكان بالوالع 

 بما ٌمكن المتخرج من دخول الحٌاة العملٌة بسهولة. المعلمٌن،والتالمٌذ والزمالء التربوي مع الطالب 
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 السنة الرابعة 
 الفصل الدراسً األول

  (:1) رٌاضة التخصص تدرٌب-1
 :(1جمباز)التخصص * 

التطبٌمات االرتماء بمستوى المعارف الخاصة بالجمباز فً جانبها التعلٌمً والتدرٌبً واإلداري من خالل 
على أسس اختٌار الناشئٌن وتعلٌمهم  همتدرٌبو فٌها،ع البرامج والخطط التدرٌبٌة ووض التدرٌب،العملٌة فً 

 همتدرٌبو الجمباز،والتعرف على لانون التحكٌم الدولً لرٌاضة  الجمباز،تنظٌم وإدارة مسابمات وبطوالت 
 .الجمباز وتنفٌذ درسٌر على كٌفٌة س

 :(1) طائرةال كرة تخصص* 
 الرٌاضٌة،وطرق تعلمها وتعلٌمها فً المدارس واألندٌة  الطائرة،للطلبة فً الكرة  المهارىرفع األداء 

والتعرف على الطرق الحدٌثة فً التعلٌم الصحٌح للمهارات  والخاص،عداد البدنً العام والتطرق إلى اإل
و لٌة تنمٌة  الفرٌك،تٌار أعضاء وتعلم كٌفٌة اخ الصغٌرة،المراحل العمرٌة وخاصة  باللعبة،الخاصة 

 .لدولً للعبة وتطبٌماته المٌدانٌةوتعلم المانون ا واالجتماعٌة،ت المٌادٌة والخلمٌة الصفا
 :(1) السلة كرة تخصص* 

والتطرق  الرٌاضٌة،األندٌة وطرق تعلمها وتعلٌمها فً المدارس و السلة،للطلبة فً كرة  المهارىرفع األداء 
والتعرف على الطرق الحدٌثة فً التعلٌم الصحٌح للمهارات الخاصة  والخاص،العام  البدنً إلى اإلعداد

و لٌة تنمٌة الصفات المٌادٌة  الفرٌك،وتعلم كٌفٌة اختٌار أعضاء  الصغٌرة،ة وخاصة المراحل العمرٌة باللعب
 .لدولً للعبة وتطبٌماته المٌدانٌةتعلم المانون اباإلضافة إلى  واالجتماعٌة،والخلمٌة 

  :(1) الٌد كرة تخصص* 
األندٌة الرٌاضٌة وطرق تعلمها وتعلٌمها للطلبة فً المدارس وكرة الٌد للطلبة فً  المهارىرفع األداء 

والتعرف على الطرق الحدٌثة فً التعلٌم الصحٌح للمهارات  والخاص،البدنً العام  والتطرق إلى اإلعداد
ت و لٌة تنمٌة الصفا الفرٌك،وتعلم كٌفٌة اختٌار أعضاء  ،الصغٌرةالخاصة باللعبة وخاصة المراحل العمرٌة 

 المٌدانٌة.وتعلم المانون الدولً للعبة وتطبٌماته  واالجتماعٌة،المٌادٌة والخلمٌة 
  :(1) كرة القدمتخصص * 
 

ومعرفة  المدم،ٌهدف هذا الممرر إلى الوصول بالطالب إلى مرحلة متمدمة من المعرفة فً تدرٌب كرة 
إلى المانون  باإلضافة تنفٌذها،ألساسٌة فً تصمٌم وبناء الخطط التدرٌبٌة الٌومٌة أو السنوٌة وكٌفٌة المواعد ا

 .الدولً لكرة المدم
 :(1)ألعاب القوىتخصص * 

االرتماء بمستوى المعارف الخاصة بألعاب الموى فً جانبها التعلٌمً والتدرٌبً واإلداري من خالل 
 اتتحسٌن لدرة الطالب على تعلٌم المهارو فٌها،ووضع البرامج التدرٌبٌة  التدرٌب،التطبٌمات العملٌة فً 

 .تشاف األخطاء والعمل على تصحٌحهاواك
 (: 2) التدرٌب الرٌاضً علم-2

ً مستوٌات ودرجات  الرٌاضً،تزوٌد الطلبة باالتجاهات الحدٌثة فً التدرٌب  المدرة على و األحمال،وأٌضا
بالتخطٌط الرٌاضً  همتعرٌفو الرٌاضً، بفهم بها وأهمٌتها فً التدرٌتشكٌل الدورات التدرٌبٌة وتعرٌ

 كٌفٌة التخطٌط للبرامج التدرٌبٌة وللدورات التدرٌبٌة.  همومن ثم تمكٌن وأهدافه،وأهمٌته 
 البحث العلمً:  طرائق-3

علومات الخاصة بالم همتزوٌدو الرٌاضٌة،تعرٌف الطلبة بمفهوم البحث العلمً وأهمٌته وتطبٌماته فً التربٌة 
فات الباحث التعرف على صو الرٌاضٌة،واألدوات التً تستخدم فً أبحاث التربٌة  تاإلجراءاباألسالٌب و

 الجٌد



 11من  8صفحة 

 

 (:)كارتٌه + التنس األرضً: (3) منزالت-4
 : كاراتٌه* 

وإتمان  فنً،الومراحل األداء  األساسٌة،وإكسابهم مهاراتها  للعبة،تزوٌد الطلبة بالمعرفة العملٌة والنظرٌة   
عن تارٌخ اللعبة  ةتمدٌم لمحمع  بها،والهجوم وبعض الخطط المتعلمة وأسالٌب الدفاع  تعلٌمها،ك ائطر

 وطرٌمة التحكٌم مع فكرة عن تنظٌم وإدارة البطوالت. لها،وتعلم المانون الدولً الناظم  تطورها،ومراحل 
  التنس األرضً: *

لواعد ولوانٌن اللعبة  همتعلٌمو األرضً،ة المتعلمة بلعبة التنس تعرٌف الطلبة بالجوانب النظرٌة والعملٌ
 وإتمان تعلٌمها والتدرٌب علٌها وتحكٌم مبارٌاتها وتنظٌمها. األساسٌة،وتعلم مهاراتها 

  الحركة الحٌوي: علم-5
الموانٌن  وأهم الرٌاضٌة،تعرٌف الطلبة بأهمٌة لوانٌن الحركة المٌكانٌكٌة وتطبٌماتها العملٌة على الحركات 

ً  همتعرٌفو الرٌاضٌة،نجاز المهام إالتً تؤثر على مستوى  لتصنٌفها الزمنً  بأهم أنواع الحركات وفما
 .اوالشكل الخارجً له

 (:2المٌدانً ) التدرٌب-6
 المدارس،إعطاء الطلبة فرصة لتطبٌك المفاهٌم والنظرٌات والمهارات التً درسوها على الوالع العملً فً  

وإمكانٌة التكٌف مع هذا الوالع من خالل مد أواصر التعامل  المدرسً،ة لهم لالحتكان بالوالع وتوفٌر الفرص
 بما ٌمكن المتخرج من دخول الحٌاة العملٌة بسهولة. المعلمٌن،التربوي مع الطالب والتالمٌذ والزمالء 

 :الطب الرٌاضً واصابات المالعب-7
وتعرٌفهم كٌفٌة إسعاف اإلصابات  الرٌاضً،ائعة فً المجال إلمام الطلبة بأنواع اإلصابات المختلفة والش

وكذلن بأهمٌة إعادة التأهٌل الرٌاضً بعد اإلصابات  اإلصابات،واإلجراءات الفورٌة لكل نوع من أنواع 
ومساعدة المعالجٌن  النفسٌة،مع مراعاة العوامل  الرٌاضٌٌن،والتعرف على طرق إعادة التأهٌل وإعداد 

 .ربٌن فً كٌفٌة تشخٌص الحاالت ومعالجتها من خالل استخدام تمارٌن إعادة التأهٌلوالمدرسٌن والمد
 الفصل الدراسً الثانً

 : الرٌاضًوالتنظٌم  االدارة-1
تعرٌف الطلبة بأهمٌة البطوالت الرٌاضٌة وإدارة وتنظٌم المسابمات والبطوالت الرٌاضٌة وتنظٌم البرامج 

بجمٌع  همتعرف على طرق تنظٌم البطوالت الرٌاضٌة المختلفة وإلمامباإلضافة إلى ال المدرسٌة،الرٌاضٌة 
على تنظٌم البطوالت فً الممارسة العملٌة ضمن المدارس والبطوالت  ٌنلادر لٌكونوا التنظٌم،طرق 

 الرٌاضٌة.
 :الفٌزٌائٌة المعالجة-2

ة ودرجة اختبار لوة الطبٌعٌوضم الحركة  مفصل،عن اللٌالة العضلٌة والبدنٌة ودرجات كل توصٌل فكرة 
وطرق عالج تلن  أخرى، إصاباتوتمكٌن الحركة مع وجود  عصب،كل عضلة وتمدٌر لوة كل  ومرونة

 اإلصابات.
 (:2) رٌاضة التخصص تدرٌب-3
  :(2) تخصص الجمباز* 

المعارف الخاصة برٌاضة الجمباز فً جانبها التعلٌمً والتدرٌبً واإلداري من تطوٌر الحركات والتمارٌن و
 همتدرٌبو درٌبٌة لمختلف المراحل العمرٌةالخطط التووضع البرامج و التدرٌب،الل التطبٌمات العملٌة فً خ

 عن فنون التحكٌم فٌها. وتعلٌمهم تنظٌم وإدارة مسابماتها فضالً  الناشئٌن،على أسس اختٌار 

كن تأدٌتها فً البطوالت والتً ٌم األجهزة،التمارٌن على جمٌع لبة كٌفٌة تشكٌل سالسل الحركات وتعلٌم الط
 .الرٌاضٌة
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 :(2كرة الطائرة )تخصص * 
والتعرف على الطرق التدرٌبٌة الحدٌثة وكٌفٌة  لالعب،التعرف على الطرق المثلى لرفع األداء التدرٌبً 

والتعرف على اإلعداد  الرٌاضٌة،والسنوٌة والطوٌلة للفرق  الفطرٌةالتدرٌب على البرامج والخطط 
أصول تنظٌم وإدارة  هموتعلٌم الفرجٌة،ٌب وعلى الخطط والتشكٌالت الدفاعٌة والهجومٌة الخططً والتدر

وتطبٌك المانون الدولً للعبة  واألداء،المبارٌات وتطبٌماتها المٌدانٌة لتطوٌر المستوى التنظٌمً للطلبة 
 وفنون التحكٌم وفن لٌادة الفرٌك.

  (:2تخصص كرة السلة )* 
البدنً العام  اإلعدادوالتطرق إلى  وتعلٌمها،لبة فً كرة السلة وطرق تعلمها للط المهارىرفع األداء 

 ءاختٌار أعضاتعلم كٌفٌة و الفرجٌة،والتعرف على الخطط والتشكٌالت الدفاعٌة والهجومٌة  والخاص،
بٌك لانون تعلم الممارسات المٌدانٌة فً تطوكذلن  واالجتماعٌة،و لٌة تنمٌة الصفات المٌادٌة والخلمٌة  الفرٌك،

 ا.ومن خالل الخطط التً تموم الكلٌة بإعداده (،اللعبة )التحكٌم
  (:2) تخصص كرة الٌد* 

معرفة المواعد األساسٌة فً تصمٌم و الٌد،إلى مرحلة متمدمة من المعرفة فً تدرٌب كرة  لبةالوصول بالط
تعزٌز و الٌد،كٌفٌة انتماء العب كرة و تنفٌذها،وبناء الخطط التدرٌبٌة الٌومٌة أو الفصلٌة أو السنوٌة وكٌفٌة 

تنفٌذها كجزء من متطلبات من خالل أطر ومشارٌع الخطط التدرٌبٌة التً ٌموم الطلبة بإعدادها و هملدرات
والنفسٌة وتنظٌم  والمارٌةعداد العب كرة الٌد من جمٌع النواحً البدنٌة إتعلٌم الطلبة كٌفٌة و التدرٌب،

  .التالبطو
  :(2)* تخصص كرة القدم 

معرفة المواعد األساسٌة فً تصمٌم و المدم،الوصول بالطالب إلى مرحلة متمدمة من المعرفة فً تدرٌب كرة 
تعزٌز لدرات الطالب باإلضافة إلى  تنفٌذها،وبناء الخطط التدرٌبٌة الٌومٌة أو الفصلٌة أو السنوٌة وكٌفٌة 

م الطلبة بإعدادها وتنفٌذها كجزء من متطلبات التطبٌمٌة من خالل أطر ومشارٌع الخطط التدرٌبٌة التً ٌمو
 .التدرٌب

  (:2تخصص ألعاب القوى )* 
االرتماء بمستوى المعارف الخاصة بألعاب الموى فً جانبها التعلٌمً والتدرٌبً واإلداري من خالل 

ناشئٌن وتدرٌب الطلبة على أسس اختٌار ال فٌها،التطبٌمات العملٌة فً التدرٌب ووضع البرامج التدرٌبٌة 
 عن فنون التحكٌم فٌها. وتعلٌمهم تنظٌم وإدارة مسابماتها فضالً 

  (:2) واأللعاب المائٌة السباحة-4
تعلٌم و وفوائدها،من حٌث أهمٌتها  بالسباحة،المعرفٌة المرتبطة  بإكساب الطلبة المبادئ األساسٌة والجوان

 بالجوان همإكسابو للسباحة،دئ المٌكانٌكٌة ٌن والمباالمهارات األساسٌة الالزمة لتعلٌم السباحة للمبتدئ
 السلٌمة،من حٌث التحلٌل الفنً لطرق السباحة المختلفة وطرٌمة األداء  بالسباحة،المعرفٌة المرتبطة 

 داء السلٌمة فً مختلف السباحات.بمكونات األداء الفنً الخططً وطرٌمة األ همتعرٌفو
 )كرة الطاولة + الرٌشة(:: (4) منزالت-5
 :الطاولة كرة* 

 اللعبة وتعلم مهاراتها األساسٌة.  لواعد ولوانٌنو باللعبة،النظرٌة والعملٌة المتعلمة  بتعرٌف الطلبة بالجوان
 :الرٌشة* 

وإتمان  الفنً،ومراحل األداء  األساسٌة،وإكسابهم مهاراتها  للعبة،تزوٌد الطلبة بالمعرفة العملٌة والنظرٌة   
عن تارٌخ اللعبة  ةمع تمدٌم لمح بها،اع والهجوم وبعض الخطط المتعلمة وأسالٌب الدف تعلٌمها،طرائك 

 وطرٌمة التحكٌم مع فكرة عن تنظٌم وإدارة البطوالت. لها،وتعلم المانون الدولً الناظم  تطورها،ومراحل 
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 الخواص:  رٌاضة-6
 بهم،لنفسٌة للعناٌة بالمٌمة التربوٌة وا تبصرةمع  وتصنٌفهم،فكرة واضحة عن المعولٌن  لبةإعطاء الط

 همإلمامو الخاصة،ٌم برامج التربٌة البدنٌة وإدارة وتنظ المعولٌن،التربٌة البدنٌة تجاه  بدور همتعرٌفو
 باألدوات والتجهٌزات واأللعاب والمسابمات الخاصة برٌاضة المعولٌن.

           الرٌاضٌة: العروض-7
ادرة على إٌصال المعلومات الرٌاضٌة إلى المتدربٌن للوصول تأهٌل الكوادر المٌادٌة المدربة والمتعلمة والم

والتً تعبر عن مشاعرهم وأحاسٌسهم والجماهٌر  الرٌاضٌة،إلى مراسم احتفالٌة للمهرجانات والعروض 
من خالل الحركات الجمالٌة والتشكٌالت المتنوعة والمتناسمة فً الحركة والصوت  المشاهدة،الغفٌرة 

 لوحة متكاملة تعكس مستوى تمدم وحضارة الدول المستضٌفة للمناسبات الرٌاضٌة.  لتظهر واللون،والضوء 
 


