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  : انمسى انًسئىل عٍ انجزَبيج -3
 القسم العلمي  م

1  الرٌاضٌة الحركة وعلوم والتدرٌب التدرٌس وطرق المناهج ملس 

2  الرٌاضٌة الصحة علوم لسم 

3  الرٌاضٌة التربٌة اصول لسم 

4  المائٌة والرٌاضات المنازالت وتطبٌمات نظرٌات لسم 

5  ورٌاضات المضرب جدٌدة الئحة الجماعٌة الرٌاضات وتطبٌمات نظرٌات لسم 

6  الموى بألعا وتطبٌمات نظرٌات لسم 

7  الرٌاضٌة والعروض والتمرٌنات الجمباز وتطبٌمات نظرٌات لسم 

 
 م2102/ 01/ 9  لزار انجزَبيج:تبرَخ إ -4
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 الرؤوف طارق عبدأ.د/  :انًزاجع انذاخهٍ نتىصُف انجزَبيج -6
 أ.د/ هاجدة إسواعيل خبرجٍ نتىصُف انجزَبيج:انًزاجع ان -7
 م2102/ 01/ 9تىصُف انجزَبيج:تبرَخ انًىافمخ عهً  -8

 
 معمهمات متخصصة :  -ب
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 .السختمفة الجراسية السخاحل في لمتالميح الخياضية والسيارات والسعارؼ السعمؽمات تؽصيل 2 -1

 بالسجال والعسمي السيشي التطبيق في الخياضية بالتخبية السختبطة والعمؽم األساسية العمؽم ومعمؽمات معارؼ اسذ مؼ االستفادة 1-3
 . الخياضي

 .السختمفة التخويحية االنذطة وتطبيق والسجتسع لالندان والتخويح الفخاغ وقت استثسار اىسية نذخ 1-4

 .التعمػ فاعمية لزسان لمستعمسيؼ وصحية آمشة بيئة خمق 5 -1
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 الرحية والدالمة األمؼ اشتخاطات وتطبيق بيا الخاصة والقؽانيؼ والقؽاعج المؽائح واستيعاب الخياضية، األنذطة ميارات أداء 1-6
 .الخياضية السسارسة بيئة في
 .بالسجرسة الخياضية التخبية وانذطة دروس في والسقارنة والشقج والتخطيط الجقيقة والسالحعة االبتكار 1-7

 . ) التجريبية ، التعميسية ( الخياضية والؽحجات البخامج وتطبيق ترسيػ 1-8

 .اىجافو تحقيق مؼ والتاكج سجرسيةال الخياضة بخنامج وتطؽيخ لستابعة ، السختمفة التقييػ وسائل تطبيق 1-9

 الزخورية المغؽية السيارات وإتقان يةالخياض ةالسسارس بيئة يؼوتحد دعػ في الحجيثة والتقشيات السعمؽمات تكشؽلؽجيا استتتخجام 1-11
 .الخياضي السجال في السدتقبمية التحجيات مختمف لسؽاجية معيا، لمتعامل

 .بالعسل السحيط السجتسع ئةبي مع وااليجابي الشذط التفاعل 1-11

 مختمف مع والتعامل وتطؽيخىا لتعديدىا السدتتتيجفة السجسؽعات احتياجات فيػ في تدتتيػ التي الفعال الاالتر ميارات استتتخجام 1-12
 .الثقافات

 نتائج خجامواست الججيج ةومتابع تسخلسدا والتعمػ ي،الخياض بالسجال السختبطة كالتالسذ حل في العمسي السشيج وإتباع االطالع 1-13
 .الخياضي السجال تطؽيخ في والبحؽث الجراسات

 .والجولي السحمى السدتؽى  عمى الخياضية لمحخكة التشعيسية اليياكل فيػ 1-14

 .الخالؽ السبجع الفكخ مسارسة 1-15

 .لمسؽاطشة التطبيقي والفيػ السيشة، وأخالقيات آداب تطبيق 1-16

 .االجتساعية واالعخاؼ التقاليج وتخسيخ ارساء في والخياضية الحخكية واالنذطة جنيةالب التخبية دور معخفة 1-17

  :وفي نياية البخنامج يكؽن الخخيج قادرًا عمى

 .السجتسع وتشسية الفخد شخرية بشاء في وأىسيتو واالجتساعي والشفدي التخبؽي  : الخياضية التخبية دور ونذخ فيػ 1-1
 .السختمفة الجراسية السخاحل في لمتالميح الخياضية لسياراتوا والسعارؼ السعمؽمات تؽصيل 1-2

 بالسجال والعسمي السيشي التطبيق في الخياضية بالتخبية السختبطة والعمؽم األساسية العمؽم ومعمؽمات معارؼ اسذ مؼ االستفادة 1-3
 . الخياضي

 .السختمفة التخويحية نذطةاال وتطبيق والسجتسع لالندان والتخويح الفخاغ وقت استثسار اىسية نذخ 1-4

 .التعمػ فاعمية لزسان لمستعمسيؼ وصحية آمشة بيئة خمق 5 -1

 الرحية والدالمة األمؼ اشتخاطات وتطبيق بيا الخاصة والقؽانيؼ والقؽاعج المؽائح واستيعاب الخياضية، األنذطة ميارات أداء 1-6
 .الخياضية السسارسة بيئة في
 .بالسجرسة الخياضية التخبية وانذطة دروس في والسقارنة والشقج والتخطيط ةالجقيق والسالحعة االبتكار 1-7

 . ) التجريبية ، التعميسية ( الخياضية والؽحجات البخامج وتطبيق ترسيػ 1-8

 .اىجافو تحقيق مؼ والتاكج السجرسية الخياضة بخنامج وتطؽيخ لستابعة ، السختمفة التقييػ وسائل تطبيق 1-9

 الزخورية المغؽية السيارات وإتقان الخياضية السسارسة بيئة وتحديؼ دعػ في الحجيثة والتقشيات السعمؽمات كشؽلؽجيات استتتخجام 1-11
 .الخياضي السجال في السدتقبمية التحجيات مختمف لسؽاجية معيا، لمتعامل

 .بالعسل السحيط السجتسع بيئة مع وااليجابي الشذط التفاعل 1-11
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 مختمف مع والتعامل وتطؽيخىا لتعديدىا السدتتتيجفة السجسؽعات احتياجات فيػ في تدتتيػ التي الفعال االترال ميارات استتتخجام 1-12
 .الثقافات

 نتائج واستخجام الججيج ومتابعة السدتسخ والتعمػ الخياضي، بالسجال السختبطة السذكالت حل في العمسي السشيج وإتباع االطالع 1-13
 .الخياضي السجال ختطؽي في والبحؽث الجراسات

 .والجولي السحمى السدتؽى  عمى الخياضية لمحخكة التشعيسية اليياكل فيػ 1-14

 .الخالؽ السبجع الفكخ مسارسة 1-15

 .لمسؽاطشة التطبيقي والفيػ السيشة، وأخالقيات آداب تطبيق 1-16
 .االجتساعية واالعخاؼ ليجالتقا وتخسيخ ارساء في والخياضية الحخكية واالنذطة البجنية التخبية دور معخفة 1-17

 :   انًخزجبد انتعهًُُخ انًستهذفخ يٍ انجزَبيج -2
 انًعزفخ وانفهى :  2/1

 المستهدفة التعلٌمٌة النتائج الرمز الرمز

A1 الرٌاضٌة للتربٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة والفلسفٌة التارٌخٌة األساسٌة المعارف ٌذكر. 

A2 ومحتواه الدرس لبنٌة التعلٌمٌة االنشطة وتصمٌم االهداف تحدٌد من تمكنه بصورة الرٌاضٌة ٌةالترب مناهج بناء اسس ٌحدد. 

A3  يشرح الوعارف األساسيت الورتبطت بالجوانب الذيويت )التشريخ وعلن وظائف األعضاء وعلوم البيولوجي( والصذت الورتبطت بالتربيت

 الرياضيت.

A4 الفعالة التعلٌمٌة عملٌةلل الالزمة والسٌاسات المبادئ ٌذكر. 

A5 الحٌوٌة والمٌكانٌكا الرٌاضٌة الحركة وأسس مبادئ ٌحدد. 

A6 المختلفة للرٌاضات المانونٌة والمواعد التدرٌس وطرق مبادئ ٌذكر. 

A7 المختلفة التعلٌمٌة للمراحل ) البدنٌة الحركٌة – الصحٌة ( اللٌالة مكونات ٌشرح. 

A8 البدنٌة / الحركٌة / الصحٌة( اللٌالة مكونات تطوٌر فً دمةالمستخ التدرٌب طرق ٌحدد(. 

A9 واالنفعالً واالجتماعً والمعرفً البدنً التطور وتعزٌز التعلٌم لتحسٌن كمدخل بوصفها المختلفة التموٌم أسالٌب ٌذكر 
 .المختلفة السنٌة المراحل فً للتالمٌذ

A10 الفردٌة اتالرٌاض بأنواع المرتبطة النظرٌة المعارف ٌشرح. 

A11 الجماعٌة الرٌاضات بأنواع المرتبطة النظرٌة المعارف ٌشرح. 

A12 المختلفة السنٌة للمراحل النمو جوانب علً وتأثٌرها التروٌحٌة االنشطة ٌذكر. 

A13 المدرسٌة الرٌاضٌة والعروض والمهرجانات المسابمات وتنظٌم ادارة اسس ٌذكر. 

A14 الرٌاضٌة التربٌة فً والتموٌم المٌاس وطرق ، االحصاء سالٌبوا العلمً البحث أسس ٌحدد. 

A15 الرٌاضٌة واالجهزة االمكانات استخدام اسس ٌشرح. 

A16 واالهلٌة الحكومٌة والمؤسسات التعلٌمٌة المؤسسات فً الرٌاضً النشاط الدارة االساسً النظام ولوائح لوانٌن اهم ٌذكر. 

A17 المرتبطة والعلوم المختلفة الرٌاضٌة األنشطة مجاالت فً المناسبة لغوٌةوال العلمٌة المصطلحات ٌذكر. 
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 :انذهُُخ  انًهبراد  2/3

 المستهدفة التعلٌمٌة النتائج الرمز الرمز

B1 المختلفة الرٌاضٌة لألنشطة أنسبها الختٌار والتموٌم المٌاس أسالٌب بٌن ٌفاضل. 

B2 االخري العلوم وبٌن ، والتروٌحٌة الرٌاضٌة التربٌة أنشطة فروع بٌن والعاللة والتكامل الربط ٌوضح. 

B3 الرٌاضٌة لالنشطة المناسبة المختلفة والتدرٌب التدرٌس واسالٌب طرق ٌختار. 

B4 المختلفة الرٌاضٌة لالنشطة مناسبة خطط ٌصمم. 

B5 الرٌاضٌة المؤسسة الدارة المناسبة الخطط بٌن ٌختار. 

B6 ومات الخاصة بالجوانب النفسٌة واالجتماعٌة والصحٌة والبدنٌة للفئة المستفٌدة لتحدٌد البرامج التروٌحٌة واألنشطة ٌحلل المعارف والمعل

 الرٌاضٌة المناسبة.

B7 التعلٌمٌة والمهام والبٌئة الطالب فهم علً والمبنٌة ، المناسبة والممارسة التعلٌم فرص لتوفٌر ٌخطط. 

B8 البٌومٌكانٌكٌة والموانٌن الرٌاضٌة الحركة وأسس الحٌوٌة العلوم ضوء فً والجماعٌة دٌةالفر الرٌاضات مهارات ٌحلل. 

B9 االختالفات هذه لتمابل المناسبة واالرشادات التعلٌمات وٌضع المعرفة تلمً فً الفردٌة االختالفات ٌكتشف. 

B10 والجماعٌة الفردٌة للرٌاضات المهاري االداء ٌحلل. 

B11 التعلٌمٌة العملٌة فاعلٌة لزٌادة الدرس الهداف لتمٌٌما نتائج ٌحلل. 

B12 لحلها البدائل بٌن األنسب وٌختار الرٌاضٌة الممارسة بٌئة تواجه التً التحدٌات وٌتولع المعولات ٌكتشف. 

 

 ًهُُخ:انًهبراد ان 2/2  

 المستهدفة التعلٌمٌة النتائج الرمز الرمز

C1 األساسٌة الرٌاضات أنواع مختلف فً الحركٌة تللمهارا التطبٌمٌة النماذج ٌؤدى. 

C2 التالمٌذ بٌن الفردٌة للفروق المالئمة التعلٌمٌة المهارات وتنفٌذ تخطٌط 

C3 ادواته واستخدام المناسب التموٌم اسلوب ٌطبك 

C4 الرٌاضً المجال فً المستفٌدٌن الحتٌاجات المناسبة والوحدات البرامج وٌنفذ ٌصمم. 

C5 المدرسة واهداف لرسالة وفما التخطٌط فً المدرسة ادارة عم ٌشارن. 

C6 المستفدٌن احتٌاجات لتلبٌة الرٌاضً المجال بٌئة فً المتاحة والموارد للخدمات الفعال االستخدام. 

C7 تفولهم تنمً خاصة انشطة ووضع ، رٌاضٌا المتفولٌن التالمٌذ ٌكتشف. 

C8 ٌناسبها بما النشاط وتعدٌل ، البدنٌة ةواالعال الرٌاضً التأخر حاالت ٌكتشف. 

C9 الرٌاضً المجال ألنشطة الدوري والمٌاس التموٌم لواعد وضع فً ٌشارن. 

C10 الممدمة التعلٌمٌة لألنشطة المناسبة التعلٌمٌة الوسائل ٌصمم. 

C11 الرٌاضٌة الممارسة بٌئة فً والصحٌة المانونٌة والسالمة األمن إجراءات ٌطبك. 

C12 ٌالرٌاضً المجال تطوٌر فً وٌستخدمها والبحوث الدراسات نتائج تبنى. 
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 يهبراد عبيــخ : 2/4

 المستهدفة التعلٌمٌة النتائج الرمز الرمز

D1 الرٌاضٌة التربٌة مجاالت فً عائد وأفضل استفادة ألصى لتحمٌك الولت ٌدٌر. 

D2 الرٌاضً بالمجال المرتبطة العملٌات لتفعٌل الجماعً العمل ىعل والمدرة الفعال، االتصال مهارات وسائل استخدام. 

D3 اآللً الحاسب باستخدام البٌانات لواعد وتحلٌل وبناء لجمع واإلجراءات الطرق استخدام. 

D4 الحدٌثة والتكنولوجٌا االتصال وسائل باستخدام وعرضها الدراسٌة واالوراق التمارٌر كتابة. 

D5 األوسع التربوي المجال وفً والمومٌة المحلٌة البدنٌة للتربٌة المهنٌة التجمعات فً الفعالة المشاركة. 

D6 عامة بصفة الحٌاة وفً الرٌاضً المجال فً الذاتً والتعلم المستمر التعلم ممارسة. 

D7 المنشودة األهداف لتحمٌك األفراد ٌمود. 

D8 الحاجة عند العمل بٌئة لتفعٌل االنجلٌزٌة اللغة ٌستخدم. 

 
 

 انًعبَُز األكبدًَُخ نهجزَبيج : -3

 :الرياضية التربية لخريج القياسية األكاديمية القهمية المعايير : أولا 

 :الخياضية التخبية كمية لخخيج العامة السؽاصفات -1
 :عمى قادر الخخيج يكؽن  أن يجب

 .السجتسع بشاء في وأىسيتو واالجتساعي والشفدي التخبؽي  :الخياضية التخبية دور فيػ 1-1
 .الخياضي بالسجال السختبطة والعمؽم األساسية العمؽم ومعمؽمات معارؼ تطبيق 1-2
 .الخياضية السسارسة بيئة في الرحية والدالمة األمؼ اشتخاطات وتطبيق الخياضية، األنذطة ميارات أداء 1-3
 .الخياضية والؽحجات البخامج وتطبيق ترسيػ1-4
 الزخورية المغؽية السيارات وإتقان الخياضية السسارسة بيئة وتحديؼ دعػ في الحجيثة والتقشيات تالسعمؽما تكشؽلؽجيا استخجام 1-5

 .الخياضي السجال في السدتقبمية التحجيات مختمف لسؽاجية معيا، لمتعامل
 مختمف مع لتعاملوا وتطؽيخىا لتعديدىا السدتيجفة السجسؽعات احتياجات فيػ في تديػ التي الفعال االترال ميارات استخجام1-6

 .الثقافات
 .السدتسخ والتعمػ الخياضي السجال في الججيج ومتابعة السذكالت، لحل العمسي السشيج وإتباع االطالع 1-7
 .والجولي السحمى السدتؽى  عمى الخياضية لمحخكة التشعيسية اليياكل فيػ1-8
 .الخالؽ السبجع الفكخ مسارسة 1-9
 .لمسؽاطشة التطبيقي والفيػ السيشة، وأخالقيات آداب تطبيق1-11

 :والفهم المعرفة. 9
 :مؼ لكل والفيػ السعخفة عمى قادرا الخخيج يكؽن  أن يجب

 .الخياضية لمتخبية والشفدية واالجتساعية والتخبؽية والفمدفية التاريخية األساسية السعارؼ1-2
 بالتخبية السختبطة والرحة )األحياء وعمػ عزاءاأل وظائف وعمػ التذخيح( الحيؽية بالجؽانب السختبطة األساسية السعارؼ2-2

 .الخياضية
 .الخياضية الحخكة وأسذ مبادئ2-3
 .والجساعية الفخدية الخياضات بأنؽاع السختبطة الشعخية السعارؼ2-4
 .الخياضية التخبية في والتقؽيػ الكياس وطخؽ  ، العمسي البحث أسذ 2-5



 جبيعخ يذَُخ انسبداد
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 .السختمفة الخياضية األنذطة مجاالت في السشاسبة والمغؽية العمسية السرطمحات 2-6

 :والمهنية العممية .المهارات3
 :أن عمى قادرا الخخيج يكؽن  أن يجب

 .األساسية الخياضات أنؽاع مختمف في الحخكية لمسيارات التطبيكية الشساذج يؤدى 3-1
 .الخياضي السجال في السدتفيجيؼ الحتياجات السشاسبة والؽحجات البخامج ويشفح يرسػ 3-2
 .الخياضية السسارسة بيئة في والرحية القانؽنية والدالمة األمؼ إجخاءات يطبق3-3
 .الخياضي السجال تطؽيخ في ويدتخجميا والبحؽث الجراسات نتائج يتبشى3-4

 :الذهنية .المهارات4
 .السختمفة الخياضية لألنذطة أندبيا الختيار والتقؽيػ التعميػ أساليب بيؼ يفاضل 4-1
 .الخياضية الحخكة وأسذ الحيؽية الجؽانب ضؽء في والجساعية الفخدية الخياضات ميارات يحمل4-2
 .لحميا البجائل بيؼ األندب ويختار الخياضية السسارسة بيئة تؽاجو التي التحجيات ويتؽقع السعؽقات يحجد4-3

 :والعامة المنقهلة المهارات .5
 :عمى قادرا الخخيج يكؽن  أن يجب

 .عائج وأفزل استفادة أقرى لتحقيق الؽقت إدارة 5-1
 .الخياضي بالسجال السختبطة العسميات لتفعيل الجساعي العسل عمى والقجرة الفعال، االترال ميارات وسائل استخجام5-2
 .اآللي الحاسب باستخجام البيانات قؽاعج وتحميل وبشاء لجسع واإلجخاءات الطخؽ  استخجام 5-3
 .الحجيثة والتكشؽلؽجيا االترال وسائل ستخجامبا وعخضيا والسحكخات التقاريخ كتابة 5-4
 .األوسع التخبؽي  السجال وفي والقؽمية السحمية البجنية لمتخبية السيشية التجسعات في الفعالة السذاركة5-5
 .عامة برفة الحياة وفي الخياضي السجال في الحاتي والتعمػ السدتسخ التعمػ مسارسة 5-6
 .السشذؽدة األىجاؼ لتحقيق األفخاد قيادة 5-7
 .الحاجة عشج العسل بيئة لتفعيل األجشبية المغات بإحجى اإللسام 5-8
 )المرجعية العالمات( للمعايير الخارجية المراجع .4
 شعبة ( الرٌاضٌة التربٌة بكالورٌوس معاٌٌر بتبنً االكتفاء وتم مرجعٌة عالمات توجد ال

 .واالعتماد التعلٌم جودة لضمان المومٌة الهٌئة عن الصادرة )عامة
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 و انتخصصيمزراد عهى : 

 

 )...يمزراد يٍ عهىو أخزي )حبست آنٍ و : 

 

 

 

 ٍَانتذرَت انًُذا :    

                                       

 

 :)ال َطجك    يستىَبد انجزَبيج )فٍ َظبو انسبعبد انًعتًذح 
 

 :المقررات الدراسية -5

سنوات الدراسة وعدد ساعات المحاضرة النظرٌة  علىررات العلمٌة تبٌن الجداول اآلتٌة توزٌع المم 

والتطبٌمات المخصصة لكل منها أسبوعٌا فً كل فصل دراسً، وٌمر مجلس الكلٌة الموضوعات التً تدرس فً كل 

 .ٌحددها مجلس المسمممرر والتً 

 % عدد

66 30.64% 

 % عدد

16 6.2% 

 % عدد

8 4.4% 

401 461 446 


