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 قسم العلوم التربوية واآلداب

 التدريب الرياضيتخصص 

Physical Training 

 2017الخطة الدراسية 

 برنامج الدراسة: دبلوم متوسط )سنتان(

 ساعة معتمدة 72عدد الساعات: 

 :الرياضيالتدريب شروط القبول لبرنامج 

 

في التدريب الرياضي قادرين على قيادة التدريب الرياضي بشكل صحيح اكفاء  تخريج متخصصين   :برنامجالعام للهدف ال
 حديثة. وبطرق وأسس علمية

 للبرنامج:االهداف الخاصة 

 جابة الى خطط ومتطلبات التنمية الشاملة في فلسطين .تاعداد الكوادر التدريبية الرياضية اس .1

علمية  وأسسوبطرق  صحيحعلى قيادة التدريب الرياضي  بشكل  قادرينالتدريب الرياضي   اعداد متخصصين في .2

 .المتدربينتضمن تحقيق األهداف المرجوة وسالمة 

ي فالمتخصصين  وتغطية العجز في الكوادر الرياضية وتنمية قدرات وكفايات  العاملين غير تلبية احتياجات السوق .3

 .ل التدريب الرياضي مجا

 علمي

 صناعي
 زراعي اقتصاد منزلي شرعي واالعمال الريادة فندقي ادبي

تكنولوجيا 
 معلومات

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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 مستوى . بأفضلمواكبة التطور العلمي في مجال التدريب الرياضي وتقديم الخدمات الرياضية  .4

 توفير فرص عمل في المجال الرياضي من خالل مشاريع رياضية خاصة للخريج. .5

 ربط البرنامج الدراسي باالحتياجات المحلية واالقليمية والدولية . .6

  .ذات العالقة بالتدريب الرياضي والبحوثتقديم المشورة العلمية من خالل تحليل الموضوعات والدراسات  .7

 المخرجات التعليمية للبرنامج:

الرياضي  يمكن أن ينخرطوا وبشكل تعزيز الرياضة الفلسطينية من خالل تخريج مدرسين ومدربين مؤهلين للتدريب  -1

 مباشر في األندية الرياضية والمدارس والمؤسسات الرياضية .

االرتقاء بالمستوى الرياضي الفلسطيني من خالل إعداد كوادر رياضية للمشاركة في النشاطات الجماعية والفردية  -2

 المحلية والدولية.

قامة دورات تدريبية لألندية والمراكز التفاعل مع المجتمع المحلي بنشر الثقافة الرياضية  -3 والصحية الالزمة لذلك، وا 

 الشبابية.

تحليل المعلومات النظرية والتجريبية من العلوم التطبيقية واإلنسانية، وتطبيق هذه المعرفة لرعاية االبطال والموهوبين  -4

 رياضيًا .

قامة البطوالت ا -5  لرياضية الودية والرسمية.التعاون مع الجامعات الفلسطينية وتبادل الزيارات وا 

رفع مستوى الرياضة التنافسية الفلسطينية من خالل رفد المنتخبات الفلسطينية بمدربين مؤهلين  مما ينعكس على  -6

قليميا ودوليا بشكل مشرف.  مستوى العبي المنتخبات الفلسطينية لتمثيلها في البطوالت الرياضية المختلفة محليا وا 

 فرص عمل الخريجين:

 .التدريب في االندية والمؤسسات الرياضية 
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 االثقال. ادارة مشروع خاص للتدريب في قاعات اللياقة البدنية والتدريب في مراكز 

 إدارة األنشطة الرياضية في البلديات واإلشراف على القاعات والساحات الرياضية 

  لألفرادالعمل كمدرب خاص . 

 . منشط للبرامج الرياضية مع االطفال 
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 :للبرنامج ة الدراسيةالخط

 College Requirements (15  C.H) معتمدة.        ( ساعة15)أواًل: متطلبات الكلية اإلجبارية  

 رقم المساق

Course 
No. 

 اسم المساق

 ساعة معتمدة

Credit 
Hours 

 متطلب سابق

Prerequisite 
Course  Name 

D0110 3 اللغة العربية  Arabic Language 

D0111 3 مقدمة في استخدام الحاسوب  Introduction to Computer Science 

D0112  1 النشاط الرياضي  Physical Activity 

D0120 3 اللغة اإلنجليزية  English Language 

D0121  2 ريادة األعمال  Entrepreneurship  

D0230 3 دراسات في الفكر اإلسالمي  Studies in Islamic thought 

 

 Department Requirements (5 C.H)  ساعة معتمدة( 5متطلبات القسم اإلجبارية: ) ثانيا :

 رقم المساق

Course No. 

ساعة  اسم المساق
 معتمدة

C. H. 

ساعة 
 نظري

ساعة 
 عملي

 متطلب سابق
Prerequisite 

 

Course Name 

D0113 3 2 3 اإلحصاء التطبيقي - Applied Statistics 

D0240 2 2 المهنة أخالقيات - - Professional Ethics 

 

 Program Requirements (52 C.H)  ساعة معتمدة( 52 ثالثا: متطلبات التخصص )
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 رقم المساق

Course No. 

ساعة  اسم المساق
 معتمدة

C. H. 

ساعة 
 نظري

ساعة 
 عملي

 متطلب سابق

Prerequisite 

Course Name 

 

D2114 مدخل الى التربية الرياضية 
3 3 0  

Introduction to Physical 
Education 

D2115 مدخل الى علم التشريح 
3 3 0  

Introduction to Human 
Anatomy 

D2116 6 1 3 اللياقة البدنية  Physical Fitness 

D2122 مبادئ التدريب الرياضي 
3 3 0  

Principles of Sports 
Training 

D2123 0 3 3 علم النفس الرياضي  Sports Psychology 

D2124  6 0 2 1لعبة فردية مختارة  
Selected Individual Game 

(1) 

D2125 6 0 2 كرة قدم  Football 

D2126  التنظيم واالدارة في المجال
  0 2 2 الرياضي

Organization and 
Management in the Sports 

Field  

D2231 فسيولوجيا التدريب الرياضي 
3 2 3 D2115 

Physiology of Sports 
training 

D2232 6 0 2 كرة يد  Handball 

D2233 0 3 3 علم الحركة D2115 Motion Science  

D2234  التدريب الرياضي باستخدام
 االجهزة واالثقال

2 1 3 D2122 
Sports Training using 

Devices and Weight Lifting 
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D2235 
القياس والتقويم في التربية 

  0 3 3 الرياضية
Measurement and 

Evaluation in Physical 
Education 

D2236 6 0 2 كرة طائرة  Volleyball 

D2241  التأهيل الرياضي والعالج
 الطبيعي

2 1 3 D2115 
Sports Rehabilitation and 

Physiotherapy 

D2242  التدريب الرياضي للفئات
 العمرية

2 1 3 D2122 
Sports Training for 

Different Age Groups 

D2243  2لعبة فردية مختارة 
2 0 6  

Selected Individual Game 
(2) 

D2244  تخطيط برامج التدريب
 الرياضي

2 2 0  
Planning of Sports Training 

Programs 

D2245 0 2 2 تكنولوجيا التدريب الرياضي  Sports Training Technology  

D2246 6 0 2 كرة سلة  Basket ball 

D2247 6 0 2 التدريب الميداني  Field Training  

D2248 6 0 2 مشروع التخرج  Seminar 

   66 30 52 المجموع
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 :االسترشادية للبرنامجالخطة 
 الفصل األول

 

  اسم المساق رقم المساق الرقم
 متطلب سابق س.ع س.ن س .م

1 D0110 0 3 3 اللغة العربية  

2 D0111 3 2 3 مقدمة في استخدام الحاسوب  

4 D0113 3 2 3 اإلحصاء التطبيقي  

5 D2114 0 3 3 مدخل الى التربية الرياضية  

6 D2115 0 3 3 مدخل الى علم التشريح  

7 D2116 6 1 3 اللياقة البدنية  

  15 14 18 المجموع
 
 
 

 الفصل الثاني
 

الساعات  اسم المساق رقم المساق الرقم
 المعتمدة

 متطلب سابق س.ع س.ن

1 D0120 0 3 3 اللغة اإلنجليزية  
2 D0121  6 0 2 ريادة األعمال  
3 D2122 0 3 3 مبادئ التدريب الرياضي  
4 D2123 0 3 3 علم النفس الرياضي  
5 D2124  6 0 2 1لعبة فردية مختارة  
6 D2125 6 0 2 كرة قدم  
7 D2126 6 0 2 كرة سلة  
3 D0112 3 0 1 النشاط الرياضي  

  24 9 18 المجموع
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 الفصل الثالث

 
 الفصل الرابع

 م.س س.ع س.ن س .م اسم المساق رقم المساق الرقم

1 D0230 0 3 3 دراسات في الفكر اإلسالمي  

2 D2231 3 2 3 فسيولوجيا التدريب الرياضي D2115 

3 D2232 6 0 2 كرة يد  

4 D2233 0 3 3 علم الحركة D2115 

5 D2234 3 1 2 التدريب الرياضي باستخدام االجهزة واالثقال D2122 

6 D2235 0 3 3 القياس والتقويم في التربية الرياضية  

7 D2236 6 0 2 كرة طائرة  

  18 12 18 المجموع

 م.س س.ع س.ن س .م اسم المساق رقم المساق الرقم

1 D0240 0 2 2 أخالقيات المهنة  

2 D2241 3 1 2 التأهيل الرياضي والعالج الطبيعي D2115 

3 D2242 3 1 2 التدريب الرياضي للفئات العمرية D2122 

4 D2243  6 0 2 2لعبة فردية مختارة  

5 D2244 0 2 2 تخطيط برامج التدريب الرياضي  

6 D2245 0 2 2 تكنولوجيا التدريب الرياضي  

7 D2246  0 2 2 الرياضيالتنظيم واالدارة في المجال  
8 D2247 6 0 2 التدريب الميداني  
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9 D2248 6 0 2 مشروع التخرج  
  24 10 18 المجموع
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 :وصف المساقات

 ( ساعة معتمدة 15أواًل: مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية )

 (D0110) ساعات معتمدة( 3اللغة العربية ) -1

واألخطاء الشائعة واإلمالء والترقيم ووحدة التذوق الجمالي وتشمل: دراسة سورة يتناول الطالب طرق تنمية األلفاظ والمعاجم 
العلق ومعلقة أمرؤي القيس وروائية أبي التمام وقارئة الفنجان لنزار قباني، وفن القصة وفن السيرة ووحدة االستطالع الثقافي 

العربية ومشكلة الخط العربي ووحدة األداء الوظيفي وتشمل: موسيقى الشعر الحر واللغة العربية والحضارة الحديثة والقضية 
 وتشمل: القراءات بأنواعها والتعبير كتابة التقارير الفنية باللغة العربية.

 (D0120ساعات معتمدة( ) 3اللغة اإلنجليزية ) -2

صحيح والمحادثة، وكذلك يهدف الى تطوير المهارات االساسية األربعة لدى الطالب وهي: الكتابة والقراءة واالستيعاب واللفظ ال
تطوير قواعد اللغة األساسية والتي تشمل األفعال والكالم المباشر وحروف الجر والجملة الشرطية كما يهدف الى إمداد الطالب 

 بالكلمات والمصطلحات االنجليزية التي تتعلق بحياة الطالب اليومية والعملية، وكتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية.
 
 (D0230ساعات ( ) 3) دراسات في الفكر اإلسالمي -3

يقدم المساق تعريفا بالفكر اإلسالمي وأسسه وخصائصه وحملة الفكر االسالمي ومصادر الفكر اإلسالمي، والعقيدة والعبادات، 
بعض القضايا منجزاتها وجوانب حضارتها إضافة الى  مناقشة  -واألخالق والنظم اإلسالمية، والحضارة العربية واإلسالمية 

 المعاصرة على ضوء الفكر اإلسالمي.

 (D0111ساعات معتمدة( ) 3مقدمة في استخدام الحاسوب ) -4

يتعرف الطالب على المكونات المادية للحاسوب وتمكين الطالب من تشغيل الحاسوب وبرمجياته واستخدام هذه البرمجيات في 
لبيانات والعروض التقدمية. يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب معالجة النصوص وبناء البيانات المجدولة وتصميم قواعد ا

وأهميته ويتناول أهم المعدات المستخدمة لإلدخال واإلخراج والمعالجة والتخزين كما يتناول العالقة بين تكنولوجيا المعلومات 
سرية المعلومات وأمنها كما سيتم والمجتمع والمشكالت المقترنة باستعمال الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامه وتوخي 

التعرف على مسائل الخصوصية المقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف الى فيروسات الحاسوب وكيفية الوقاية منها وتأمين 
البرامج والبيانات وعرض مفاهيم قضايا وأخالقيات الحاسوب. ثم يستعرض المساق البرمجيات العامة وتطبيقاتها إذ يبين كيفية 

ثم يتناول كيفية إنشاء وتحرير  Windows XPل الحاسوب عن طريق نظام التشغيل ويعرف بنظام التشغيل اكس بي تشغي
وكيفية إنشاء الجداول االلكترونية وعمل الرسوم البيانية  Word 2007نصوص بأشكال مختلفة عن طريق معالج النصوص 
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نشاء شرائ excel 2007باستخدام نظام  ح العرض التقديمية بما فيها النصوص والرسومات والصور ويقدم كيفية تشغيل وا 
 .PowerPoint 2007باستخدام نظام 

 
 (D0112ساعة معتمدة( ) 1النشاط الرياضي ) -5

يتناول هذا المساق دراسة مفهوم التربية الرياضية وأهدافها وعالقاتها بالتربية العامة، وتعريف ألهم المهارات والمبادئ األساسية 
جراء مباريات ونشاطات داخلية وخارجية، والتدريب على تحكيم  لبعض األلعاب الجماعية والفردية مع قوانين هذه األلعاب، وا 

المباريات والنشاطات والتعرف على بعض إصابات المالعب التي تصيب الالعب داخل وخارج الملعب، ومعرفة أسبابها 
 ابقات ألعاب القوى وكيفية تنظيم بعض طرق الدورات الرياضة.وأعراضها وطرق إسعافها، ويتناول هذا المساق أيضًا بعض مس

 
 (D0121 ساعة معتمدة() 2ريادة األعمال ) -6

لى تهيئة الشباب على المستوى العلمي ليس فقط ليتمكنوا من إنشاء مشاريعهم الخاصة  يهدف الى تطوير المهارات الريادّية وا 
مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. وبذلك يكون هدف البرنامج اإلجمالي على في المستقبل بل كذلك ليعملوا بشكٍل منتٍج في 

المستوى األوسع هو المساهمة في استحداث ثقافة مؤّسساتية في فلسطين. كما يهدف إلى توعية الطاّلب بشأن مؤسسات 
ل مؤسسات األعمال والعمل األعمال والعمل للحساب الخاص العتماده كخيار وظيفي مستقبلي  وتطوير المواقف اإليجابّية حيا

للحساب الخاص وتوفير المعرفة والتمّرس في الصفات المطلوبة والتحديات التي قد تتم مواجهتها لدى إنشاء مؤّسسة ناجحة 
عدادهم للعمل بشكل  وتشغيلها وبنوع خاص المؤّسسات الصغيرة وتطوير المهارات والميزات الريادية لدى الشابات والشباب وا 

 ي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو في الوظيفة.منتج سواء ف
 

 ( ساعات معتمدة5ثانيا: متطلبات القسم وعددها )
 
 (D0113ساعات معتمدة( ) 3اإلحصاء التطبيقي ) .1

يتناول هذا المساق المفاهيم والمقاييس اإلحصائية واالحتمالية وتطبيقاتها ومهارات التعامل معها؛ حيث يتناول المساق ماهية 
علم اإلحصاء وجمع البيانات وعرضها وتصميم االستمارات اإلحصائية وحساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت 

يجاد معامالت االرتباط ومعادلة االنحدار وحساب األرقام القياسية لألسعار والكميات ودراسة المنحنى الطبيعي وتطبيقاتها و  ا 
واختبار صحتها وتحديد أنواع االحتماالت وحسابها وتطبيق التوزيعات االحتمالية المتصلة في حل المسائل اإلحصائية واختبار 

 لغايات إحصائية. SPSSوبرنامج  Excelالفرضيات واستخدام برنامج 

 (D0240) ساعات معتمدة (2) القيات المهنة:أخ .2
يقدم هذا المساق تعريفًا بأخالقيات المهنة والسلوك الوظيفي وأخالقيات المهنة الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الموظف، كما 

ت والمهارات وتعرف الطالب بالسلوكيات الغير حميدة واالنحرافات الوظيفية، كما ويتم التطرق إلى الصفات الشخصية والقدرا
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الفنية التي يجب أن تتوفر في خريج هذا التخصص وأهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالزبائن والمجتمع، وكيفية 
 التعامل مع ضغوط العمل، وفي نهاية المساق ستتم معالجة بعض القضايا األخالقية من خالل التطبيقات العملية.

 ( ساعة معتمدة 52جبارية )ثالثا: مساقات متطلبات التخصص اال

 
   (D2114ساعات معتمدة(  )3مدخل الى التربية الرياضية : )  .1

تهدف وتتناول المادة تعريف الطالب بتاريخ نشأة التربية الرياضية كعلم تفرع من التربية العامة ودور التدريب الرياضي وأهدافها 
الفسيولوجية، الفلسفية، السيكولوجية( التي بنيت عليها المفاهيم واألهداف ومجاالتها، كما توضح األسس العلمية )البيولوجية، 

الحديثة للتربية الرياضية، وكذلك توضح المرتكزات الخاصة لإلعداد المهني في التربية الرياضية  لمختلف المؤسسات 
 والقطاعات الرياضية في العصر الحديث.

 (:(D2122ساعات معتمدة(  3مبادئ التدريب الرياضي )  .2
تتناول هذه المادة المبادئ واألسس العلمية للتدريب الرياضي، ووسائل تطوير الصفات البدنية والقدرات التخطيطية، وطرق 
إعداد الوحدة التدريبية والتخطيط للموسم الرياضي، والتعرف على طرق التدريب المتعددة في إعداد وتطوير الرياضي في 

 األلعاب الجماعية والفردية .

 (:D2114ساعات معتمدة(  ) 3الى علم التشريح )  مدخل .3
تتناول هذه المادة المعلومات حول تركيب جسم اإلنسان من العظام المختلفة ومراحل تكوينها، والمفاصل التي تربط بينها ثم 

لحركة، العضالت التي تكسو العظام واألوتار المتصلة بها، واألعصاب التي تغذي كل ذلك باإلحساس فتؤدي إلى نشوء ا
والجهاز العصبي الذي يسيطر على كل هذه األجهزة إلى جانب دراسة كل من األجهزة التالية: الجهاز القلبي الدوري، 

 الهضمي، التنفسي، الهرمونات.

 (:D2123ساعات معتمدة( ) 3علم النفس الرياضي )  .4
شأته وتطوره والخصائص المتعلقة بالمراحل تتناول هذه المادة نظريات علم النفس الرياضي والموضوعات المتعلقة من حيث ن

العمرية من الناحية الجسمية والحركية واالنفعالية كذلك تعزيز دافعية التالميذ وتنمية ميولهم والحالة االنفعالية وما يترتب عليها 
ن ومنع ظاهرة من مظاهر سلوكية منها العدوان والتعصب والعنف وتزويد الطلبة بمراحل اإلعداد النفسي إلحداث التواز 

 االحتراق، وكذلك تعريفهم بالجوانب النفسية الالزمة للفريق لضمان التماسك ألفراده. 

 (:(D2235 ساعات معتمدة(  3القياس والتقويم في التدريب الرياضي)  .5
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كما يتضمن المفاهيم يتناول هذا المساق المفاهيم األساسية لالختبار والقياس والتقويم واستخداماتها في مجال التربية الرياضية، 
اإلحصائية وطرق قياس اللياقة البدنية والبطاريات المستخدمة في قياسها كم يتضمن طرق قياس األداء المهاري في األلعاب 

 الرياضية المختلفة وكيفية إجراء القياسات الجسمية.

 (:D2246 ساعات معتمدة() 2التنظيم واإلدارة في المجال الرياضي  )  .6
ادة األسس العامة للتنظيم واإلدارة في التدريب الرياضي، ونظريات اإلدارة والقيادة وربطها بإدارة المنشآت تتناول هذه الم

دارة التدريب الرياضي  في المدرسة  والمؤسسات والفرق الرياضية وتناقش المفاهيم الحديثة في التخطيط اإلداري ومبادئ تنظيم وا 
دارة المسابقات والدورات الرياضية وتوفير دراسة تحليلية للتنظيم اإلداري ف ي الرياضة الفلسطينية وطرق وأساليب تنظيم وا 

 وتتناول تعريف الطالب بالعالقات العامة في الرياضة والتسويق الرياضي. 

 (:(D2116 ساعات معتمدة( 3اللياقة البدنية )  .7
كسابه معلومات في  طرق تنمية عناصر اللياقة البدنية من حيث يتناول هذا المساق تنمية عناصر اللياقة نظريا وعمليا وا 

 اإلعداد العام والخاص لألنشطة الرياضية وكذلك طرق استخدام التمرينات لتنمية هذه العناصر.

 (:(D2233 ساعات معتمدة( 3علم الحركة )  .8
أثناء عملية التدريب  يتناول هذا المساق ويركز على تطوير المعلومات والمفاهيم المتعلقة بحركة الالعب التي يتم مالحظتها

 والتركيز على تطبيق القواعد الحركية ومعالجتها من خالل تحليلها نظريا وعمليا من خالل ربط علم التشريح بمبادئ الحركة.

 (:(D2245 ساعات معتمدة( 2تكنولوجيا التدريب الرياضي )  .9
تدريب الرياضي وتوظيفها في مجال العمل من يهدف هذا المساق الى تعريف المتعلمين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال ال

خالل استخدام برنامج الرسام االلكتروني للعضالت لتحديد اكثر العضالت عماًل وتأثيرًا اثناء ممارسة الفرد لعمل رياضي ما 
اري خالل وذلك من أجل زيادة الحمل التدريبي للعضالت االكثر عماًل ، وكذلك ضبط فعالية وتنوع ورسوخ مستوى االداء المه
 الفترات الزمنية المختلفة للمنافسة من خالل تدريب المتعلمين على استخدام برنامج التحليل الحركي ) درات فيش( .

 (:D2231ساعات معتمدة(  ) 3فسيولوجيا التدريب الرياضي )  .10
داء الرياضي، وكيفية رفع مستوى تتناول هذه المادة تعريف الطلبة بأساسيات عمل األجهزة الوظيفية لجسم ااٍلنسان وعالقتها باأل

 كفاءة هذه األجهزة ليتالءم مع المستويات المختلفة في المجال الرياضي . 

 (:(D2244ساعات معتمدة(  2تخطيط برامج التدريب الرياضي )  .11
وفقًا لنمو االجهزة  المرتبطة باألسس العلمية إلعداد البرامج التدريبية وتقنينها إكساب المتعلمين المعارف يهدف هذا المساق الى

الوظيفية وتكيفها مع احمال التدريب بمستوياتها المتعددة ووفقا لالستعدادات الفسيولوجية والنفسية للرياضي حسب المرحلة 
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وذلك خالل فترة االعداد العام واالعداد الخاص وفترات التهدئة ، وكذلك يتناول الطرق الرئيسية لتقويم تأثير  العمرية المستهدفة 
  عالية البرامج التدريبية على مستوى االداء للرياضي.وف

 (:(D2241ساعات معتمدة(  2التأهيل الرياضي والعالج الطبيعي )  .12
تتناول هذه المادة مفهوم اإلصابات الرياضية، األسباب والظروف التي تحدث بها، واألعراض لهذه اإلصابات وكيفية تقديم 

ما تهدف إلى تعريف الطالب بوسائل العالج الطبيعي وكيفية استخدامها في جميع اإلسعاف والعالج والتأهيل للمصابين، ك
 المراحل التي يمر بها المصاب.

 :(D2234) ساعات معتمدة(  2التدريب باستخدام األجهزة واإلثقال )  .13
هدف رفع القدرات البدنية يتناول هذا المساق المعلومات والمعارف التي تتعلق بالمبادئ والمهارات الالزمة للتدريب باألثقال ب

والصحية للمشاركين في البرامج، باإلضافة إلى التعريف باألنواع المختلفة من البرامج التدريبية التي تستخدم بها األجهزة 
 واألثقال.

 :D2242) ساعات معتمدة( ) 2التدريب الرياضي للفئات العمرية )  .14
ية حول بناء البرامج التدريبية لمختلف الفئات العمرية مع التركيز على يتناول هذا المساق إكساب الطلبة معلومات نظرية وعمل

التغيرات التي تحدث لألفراد أثناء عملية النمو، وأيضا التعرف على األمراض المصاحبة لقلة الحركة وكيفية تأثير البرامج 
 التدريبية عليها.

 : (D2125) ساعات معتمدة( 2كرة القدم)  .15
ٍاكساب الطلبة األسس الفنية للمهارات في كرة القدم وتزويدهم بالجوانب القانونية للعبة، كما تهدف ٍالى تهدف هذه المادة إلى 

 ٍاتقان الطلبة ألساليب التدريس والتعليم للمهارات المقررة ٍالى الفئات العمرية وتغطية جوانبها النظرية.

 :(D2232)ساعات معتمدة(  2كرة اليد)   .16
تقان الطلبة  تهدف هذه المادة إلكساب الطلبة معلومات حول األسس الفنية للمهارات في كرة اليد وتزويدهم بالجوانب القانونية، وا 

 ألساليب التدريس والتعليم للمهارات المقررة لكل فئة من الفئات العمرية وتغطية جوانبها النظرية.

 :D2236)ساعات معتمدة( ) 2كرة الطائرة )  .17
تقان تهدف هذه المادة ٍالى ٍاكساب  الطلبة معلومات حول األسس الفنية للمهارات في كرة الطائرة وتزويدهم بالجوانب القانونية، وا 

 أساليب التدريس والتعليم للمهارات المقررة ضمن الفئات العمرية المختلفة وتغطية جوانبها النظرية.

 (:(D2126ساعات معتمدة(  2كرة السلة )  .18



College of Professions & Applied Sciences 
Tel.  97022220995 (225) 

Fax  97022229303 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 كلية المهن والعلوم التطبيقية
(225) 97022220995تلفون    

97022229303فاكس    

 

األسس الفنية للمهارات في كرة السلة وتزويدهم بالجوانب القانونية ذات العالقة لتمكينهم تهدف هذه المادة إلى ٍاكساب الطلبة 
 من ٍاتقان أساليب التدريس والتعليم للمهارات المقررة ضمن الفئات العمرية المختلفة وتغطية جوانبها النظرية.

 (:(D2124ساعات معتمدة(  2)  1لعبة فردية مختارة  .19
ب القوى والجمباز وتهدف هذه المواد إلى ٍاكساب الطلبة األسس الفنية لهذه األلعاب وكيفية تعليمها يتناول هذا المساق ألعا

بحيث يتمكن الطالب من أداء هذه المهارات بشكل جيد فضاُل عن معلومات ذات عالقة بالخلفية التاريخية للمسابقات والتعرف 
 على المبادئ األولية للقانون. 

 :(D2243)ساعات معتمدة(   2 ) 2لعبة فردية مختارة  .20
يتناول هذا المساق ألعاب المضرب والسباحة وتهدف هذه المواد إلى ٍاكساب الطلبة األسس الفنية لهذه األلعاب وكيفية تعليمها؛ 
بحيث يتمكن الطالب من أداء هذه المهارات بشكل جيد فضاُل عن معلومات ذات عالقة بالخلفية التاريخية للمسابقات والتعرف 

 على المبادئ األولية للقانون. 

 (:(D2247ساعات معتمدة(  2التدريب الميداني )  .21
يتناول هذا المساقٍ اتاحة الفرصة للطلبة التدرب على المهارات المختلفة ومعايشة الحياة التدريبية ليومية المتصلة بالفرق 

على التدريب في األندية والمدارس والمؤسسات  الرياضية والحصول على تغذية راجعة ومستمرة حول أدائهم من قبل المشرفين
 الرياضية .

 (:(D2248ساعات معتمدة(  2مشروع التخرج )  .22
يتناول هذا المساقٍ إتاحة الفرصة للطلبة بإعداد مشروع تخرج من خالل برنامج تدريبي أو دراسة حالة...الخ ومن ثم تطبيقه 

 المشرفين على التدريب في األندية والمدارس والمؤسسات الرياضية. والحصول على تغذية راجعة ومستمرة حول أدائهم من قبل

 


