
 الدراسية:المقررات 

 

  متطلبات الجامعة )اللغة العربية اللغة االنجليزية التربية االسالمية الحاسوب مواد

 .مستحدثة(

  (متطلبات الكلية )جميع مواد الفصلين االول والثاني " عام". 

  مواد الزامية غير تخصيصية(. الزامية،متطلبات القسم )مواد تخصيصية 

 

 

  الدراسة:خطة 

تتميز خطة الدراسة بقسم التدريب وعلى المدى الطويل باشتراك الطلبة والطالبات معا  

كما  اط،نشالنشاطات التطبيقية حسب طبيعة كل  فيالجوانب النظرية من الدراسة، وفصلهما  في

الرياضشي ونطاق النشاط الحركشي البشدني العشام  فيتتميز بإبراز التكامل والترابط الوظيفي 

 التالي:تطبق العمل وفقا للتصور  التيالعلمية والركائز  لألسسقا وف الخاص

 

  عقالنيا  حركة اإلنسان الرياضية كخبرة حسية يمكن ادارك معانيها ومدلوالتها. 

  ة الحضارة والثقاف فيحركة اإلنسان الرياضية كسمة حضارية اجتماعية وثقافية تؤثر

 وتتأثر بها وتعكسها.

  كركيزة للعمل اإلنتاجي وأساسا لكفاءته الوظيفية والصحية.حركة اإلنسان الرياضية 

  حركة اإلنسان الرياضية كمصدر لتفهم خاصية اإلنسان الفرد وتنمية هذه الخاصية

 متكاملة.بصورة 

  كاملة.المتحركة اإلنسان الرياضية كتعبير جمالي وداللة لالستجابة اإليقاعية المتسقة 

  حركة اإلنسان الرياضية كمصدر ووسيلة إلعادة التأهيل من اإلصابات والحوادث

 الجراحية.والعمليات 

 

 للقسم:الوحدات التابعة 

  والميكانيكا.وحدة علوم الحركة 

  والتدريب.وحدة علوم اإلدارة الرياضية 

   .وحدة األلعاب الجماعية والمنافسات 

 .وحدة األلعاب الفردية والمنازالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية علوم التربية البدنية والرياضة

 الكلية(أقسام  )جميعالفصل الدراسي األول 

 

 طبيعة المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

1- AL 001 نظري 2 )أ( اللغة العربية 

2- El 010 )نظري 2 لغة إنكليزية )أ 

3- CS 020  نظري 2 )أ( ليآحاسب 

4- BT41 نظري 2 البدنية والرياضة أسس التربية 

5- BT49 نظري 1 التربية اإلسالمية 

6- BT50 )عملي + نظري 1 التمرينات البدنية )أ 

7- BP42 نظري 2 التربية الصحية 

-8 BP43 نظري 2 علم التشريح ألوصفي 

-9 BC49 نظري + عملي 1 مدخل كرة قدم 

-10 BC50 نظري + عملي 1 مدخل كرة طائرة 

-11 BC51 نظري + عملي 1 الرود 

-12 BC52 نظري + عملي 1 مدخل الميدان والمضمار 

-13 BC53 نظري + عملي 1 مدخل الدفاع عن النفس 

  19 المجموع

 

 :رموز األقسام    

- BT  تدريس(بكالوريوس تربية بدنية( 

-BC بكالوريوس تدريب 

-BP بكالوريوس إعادة تأهيل والعالج الطبيعي 

 



 كلية علوم التربية البدنية والرياضة

 الكلية(أقسام  )جميعالفصل الدراسي الثاني 

 

 طبيعة المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

1- AL 002 نظري 2 ب ( ) اللغة العربية 

2- EL 011 ( لغة إنكليزية ) نظري 2 ب 

3- CS 021 نظري 2 ب ( ) حاسب إلي 

4- BT47  نظري 2 علم النفسمقدمة في 

5- BP43 نظري 2 علم التشريح الوظيفي 

6- BC44 نظري 1 اللياقة البدنية 

7- BP45 نظري 2 أ ( ) علم وظائف األعضاء 

8- BP46 نظري 1 مقدمة قي إعادة التأهيل 

9- BC54 ( مدخل لكرة السلة ) نظري + عملي 1 أ 

-10 BC55 ( مدخل لكرة اليد ) نظري + عملي 1 أ 

-11 BC58 ( مدخل الجمباز ) نظري + عملي 1 أ 

-12 BC59 ( مدخل للرياضات المائية ) نظري + عملي 1 أ 

-13 BC60  نظري + عملي 1 األلعاب الصغيرة 

  19 المجموع

 

 :رموز األقسام

- BT  تدريس(بكالوريوس تربية بدنية( 

-BC بكالوريوس تدريب 

-BP بكالوريوس إعادة تأهيل والعالج الطبيعي 

 



 كلية علوم التربية البدنية والرياضة

 البدنية(التربية  )قسمالفصل الدراسي الثالث 

 

 

 طبيعة المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

1- 202BT ( التمرينات البدنية ) نظري + عملي 2 ب 

2- BC350 ( أ التدريب الرياضي ) نظري 2 

3- 303BT نظري 2 اإلحصاء في المجال الرياضي 

4- BC371 ) نظري + عملي 1 كرة القدم ) ب 

4- BC371 ) نظري + عملي 1 الكرة الطائرة ) ب 

6- BC378 نظري + عملي 2 ألعاب مضرب 

7- BC382 نظري + عملي 2 الميدان والمضمار 

8- BC212 ) نظري + عملي 1 الجمباز ) ب 

9- BT347 نظري 2 طرق تدريس 

  15 المجموع

 

 :رموز األقسام

- BT )بكالوريوس تربية بدنية )تدريس 

-BC بكالوريوس تدريب 

-BP بكالوريوس إعادة تأهيل والعالج الطبيعي 

 

 

 

 



 كلية علوم التربية البدنية والرياضة

 البدنية(التربية  )قسمالفصل الدراسي الرابع 

 

 

 :رموز األقسام

- BT ( بكالوريوس تربية بدنية)تدريس 

-BC بكالوريوس تدريب 

-BP بكالوريوس إعادة تأهيل والعالج الطبيعي 

 

 

 

 

 

 طبيعة المقرر الوحداتعدد  اسم المقرر رقم المقرر ر.م

1- 315BP نظري 2 علم وظائف األعضاء الرياضي 

2- 355BC نظري 2 علم الحركة 

3- BT341 نظري 2 علم النفس الرياضي 

4- BC372 ) نظري + عملي 1 كرة السلة ) ب 

5- BC372 ) نظري + عملي 1 الكرة اليد ) ب 

6- 383BC ) نظري + عملي 2 الميدان والمضمار ) ج 

7- BC394 ) نظري + عملي 2 الرياضات المائية ) ب 

8- BC397 ) نظري + عملي 2 الدفاع عن النفس ) ب 

9- BC400 )نظري + عملي 2 التنظيم واإلدارة )أ 

  16 المجموع 



 كلية علوم التربية البدنية والرياضة

 البدنية(التربية  )قسمالفصل الدراسي الخامس 

 

 

 طبيعة المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

1- 402BT نظري + عملي 1 ) ج ( التمرينات البدنية 

2- BP313  نظري + عملي 2 العالجيةالقوام والتمرينات 

3- BC351 )نظري + عملي 2 التدريب الرياضي )ب 

4- 361BT نظري 2 البحث العلمي 

5- BT 365 نظري 2 التعلم الحركي 

6- BT367 نظري 2 علم االجتماع الرياضي 

7- BC415 )نظري + عملي 2 التخصص )أ 

8- 420BC نظري + عملي 2 ) أ ( التدريب الميداني 

  15 المجموع

 

 :رموز األقسام

- BT ( بكالوريوس تربية بدنية)تدريس 

-BC بكالوريوس تدريب 

-BP بكالوريوس إعادة تأهيل والعالج الطبيعي 

 

 

 

 

 



 كلية علوم التربية البدنية والرياضة

 البدنية(التربية  )قسمالفصل الدراسي السادس 

 

 

 المقررطبيعة  عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

1- 305BC )نظري + عملي 2 التغذية )أ 

2- 336BC  نظري + عملي 2 الميكانيكا الحيوية 

3- 342BT )نظري 2 سيكولوجية التدريب والمنافسات )ج 

4- BC354 نظري 2 االنتقاء في المجال الرياضي 

5- 362BT نظري 2 االختبارات والمقاييس 

6- BC401  نظري + عملي 2 الرياضية)ب(تنظيم وإدارة المسابقات 

7- BC416 )نظري + عملي 2 التخصص )ب 

8- 421BC نظري + عملي 2 ) ب ( التدريب الميداني 

 نظري 2 بيولوجيا الرياضة  -9

 نظري 2 الترويح  -10

  20 المجموع

 

 :رموز األقسام

- BT ( بكالوريوس تربية بدنية)تدريس 

-BC بكالوريوس تدريب 

-BP بكالوريوس إعادة تأهيل والعالج الطبيعي 

 

 

 



 كلية علوم التربية البدنية والرياضة

 البدنية(التربية  )قسمالفصل الدراسي السابع 

 

 

 طبيعة المقرر عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

1- 331BP نظري 2 اإلصابات واإلسعافات األولية 

2- BP106 نظري + عملي 2 المنشطات 

3- 357BC نظري 2 في المجال الرياضي )ب( التغذية 

4- 363BT نظري 2 قاعة بحث 

5- BC402 )نظري + عملي 2 تنظيم وإدارة المسابقات الرياضية)ج 

6- BC337 نظري + عملي 2 التحليل الحركي 

7- BC417 )نظري + عملي 2 التخصص )ج 

8- BC422 نظري + عملي 2 ) ج ( التدريب الميداني 

  16 المجموع

 

 

 :رموز األقسام

- BT ( بكالوريوس تربية بدنية)تدريس 

-BC بكالوريوس تدريب 

-BP بكالوريوس إعادة تأهيل والعالج الطبيعي 

 

 

 

 



 كلية علوم التربية البدنية والرياضة

 قسم التربية البدنية(الفصل الدراسي الثامن )

 

 

 المقررطبيعة  عدد الوحدات اسم المقرر رقم المقرر ر.م

1- 801BC )نظري + عملي 4 التدريب الميداني)د 

2- BC704 نظري 2 مشروع التخرج 

 نظري + عملي 2 تخصص )د(  -3

  8 المجموع

 

 :رموز األقسام

- BT )بكالوريوس تربية بدنية )تدريس 

-BC بكالوريوس تدريب 

-BP بكالوريوس إعادة تأهيل والعالج الطبيعي 

 

 

 

 

 

 
 


