الجامعة االردنية
وحدة القبول والتسجيل
وصف المواد

وﺻﻒ ﻣﻮاد ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
 ١١٣١١٠١أﺳﺲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول المادة دور التربية الرياضية في المجتمع الحديث كظاھرة إجتماعية من خالل توضيح
المفھوم العام والخاص للتربية الرياضية وأھدافھا ومجاالتھا ،كما توضح األسس العلمية )البيولوجية،
الفسيولوجية ،الفلسفية ،السيكولوجية( التي بنيت عليھا المفاھيم واألھداف الحديثه للتربية الرياضية،
وكذلك توضح المرتكزات الخاصة لإلعداد المھني في التربية الرياضية لمختلف المؤسسات
والمنظمات الرياضية في العصر الحديث.

)ﻣﺘﻄﻠﺐ ﺳﺎﺑﻖ (١٩٠٢١٠٠

 ١٩٣٢١٠٢اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ٢

حلول المسائل باستخدام الحاسوب :المتغيرات،الخوارزميات وطرق تمثيلھا،البيانات :أنواعھا
ومفاھيمھا،

تطبيقات

متقدمة

برمجيات

باستخدام

جاھزة

مثل:برمجية

تحرير

النصوص):(Microsoftالقوالب،مقارنة المستندات،المستند الرئيسي،جداول المحتويات ،الفھرسة،
دمج المراسالت،الماكرو،برمجية الجداول االلكترونية) :(Microsoft Excelالمعادالت والدوال
الجاھزة،التصفية والفرز،الحالل،الماكرو،برمجية قواعد البيانات ):(Microsoft Accessالجداول
،الحقول ،االستعالمات ،العمليات الحسابية والدوال ،العالقات،النماذج ،التقارير استيراد وتصدير
ملفات وبيانات الى برمجيات اخرى ،ماكرو ،مقدمة لتطبيقات الويب ،مشاريع صغيرة وتطبيقات
عملية.
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ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٤١١٠٣اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮﻛﻲ

تركز ھذه المادة على المصطلحات والمفاھيم ذات العالقة بالتعلم والسلوك واألداء والنضج
وعالقته باألداء المتعلم وغير المتعلم ،كما تحوي المادة المھارات الحركية ونمط تطورھا ،مراحل
التعلم ،خصائص التعلم،النظريات الترابطية والسلوكية .والخصائص السيكومترية للمھارات.
ونظريات التعلم الحركي و اإليقاع البيولوجي ،والتعلم المبرمج بإستخدام التكنولوجيا الحديثة.

 ١١٣١١٠٤اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول ھذه المادة المفاھيم والمصطلحات الخاصة بمناھج التربية الرياضية ،كما تتناول تحديد
مفھوم المنھاج التقليدي والنقد الموجه إليه ومفھوم المنھاج الحديث بمعناه الشامل .وتتطرق ھذه المادة
إلى األسس الفلسفية والنفسية واإلجتماعية للمناھج ،وكذلك أسس وخطوات بناء المنھاج،ودور العلم
والتكنولوجيا الحديثة في المناھج وإستخدام طرق وأساليب التدريس الحديثة كعنصر من عناصر
منھاج التربية الرياضية .وتقويم المنھاج ودور المعلم في عملية تقويم وتطوير المنھاج.
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 ١١٠١١٠٥اﻻﺣﺼﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻤوﻀوﻋﺎت ﻋدة ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺤﺼﺎء واﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ
اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﻬﻨﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻲ وﻤﺠﺎﻻت اﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎول ﺒﻌض اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻝﻤﺠﺘﻊ
واﻝﻌﻴﻨﺔ وطرق اﻨﺘﻘﺎء اﻝﻌﻴﻨﺔ ،اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻜﻤﻴﺔ واﻝﻜﻴﻔﻴﺔ واﻨﻤﺎطﻬﺎ  ،اﻝطرﻴﻘﺔ اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ واﺠراءاﺘﻬﺎ،
ﻤﻘﺎﻴﻴس ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ ،واﻝﺘﺸﺘت  ،اﻻرﺘﺒﺎط ،اﻝﺦ  ...ﻤﻊ ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
اﻝﻤﻘﺎﻴﻴس  ،واﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻻﺤﺼﺎﺌﻴﺔ اﻻﻜﺜر ﺸﻴوﻋﺎً ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘرﺒوي واﻝرﻴﺎﻀﻲ.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣١١٠٦اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ

تحتوي ھذه المادة على معلومات حول تركيب جسم االنسان من العظام المختلفة  ،ومراحل
تكوينھا وتركيب العظام بعضھا على بعض ،والمفاصل التي تربط بينھا ثم العضالت التي تكسو
العظام واالوتار المتصلة بھا ،واالعصاب التي تغذي كل ذلك باالحساس فتؤدي الى نشوء الحركة،
والجھاز العصبي الذي يسيطر على كل ھذة االجھزة .الى جانب دراسة كل من االجھزة التالية :
الجھاز القلبي الدوري ،الھضمي  ،التنفسي ،الھرمونات.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣١١٠٧ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

تشمل ھذه المادة الموضوعات المتعلقة بعلم النفس الرياضي من حيث نشأته وتطوره،
والخصائص بالمراحل العمرية من الناحية الجسمية والحركية واالنفعالية  ،كذلك تعزيز دافعية
التالميذ وتنمية ميولھم ،والحالة االنفعالية وما يترتب عليھا من مظاھر سلوكية منھا العدوان
والتعصب والعنف وتزويد الطلبة بمراحل االعداد النفسي الحداث التوازن ومنع ظاھرة االحتراق ،
وكذلك تعريفھم بالجوانب النفسية الالزمة للفريق لضمان التماسك لدى افراده.
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١١٤٢١٤٠

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﻋﻠـﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

تتناول ھذه المادة اھمية التدريب الرياضي واالسس العلمية التي يقوم عليھا  ،كما تبحث
مفھوم التدريب الرياضي وخصائصه واھدافه وواجباته التربوية والتعليمية )العناصر االساسية
المكونه لعملية التدريب(  ،وتبحث في النظريات والطرق الحديثة للتدريب الرياضي كما تزود الطلبة
بوسائل تنمية الصفات البدنية والمھارات للوصول بالرياضي الى المستوى الفني المطلوب وكذلك
القواعد االساسية للتخطيط الرياضي.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٠٢٢١١اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

تتناول ھذه المادة االسس العامة للتنظيم واالدارة في التربية الرياضية وتناقش المفاھيم
الحديثة في التخطيط االداري في المجال الرياضي ،كما تناقش مبادئ تنظيم وادارة التربية الرياضية
في المدرسة والمجتمع فضالً عن توفير دراسة تحليلية للتنظيم االداري في الرياضة االردنية وطرق
واساليب تنظيم وادارة المسابقات والدورات الرياضية باإلضافة إلى ادارة الحفالت والرحالت.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣٣٤٢٧ﻋﻠـﻢ اﻟﺤﺮﻛـﺔ

تركز ھذه المادة على تطوير المعلومات والمفاھيم المتعلقة بحركة االنسان التي يتم
مالحظتھا ومحاولة حل المشكالت المتعلقة بھا من خالل تطبيق بعض القواعد الحركية
ومعالجتھا بصورة تحليل مبسط من الناحية النوعية والكمية على المستوى النظري والعملي،
وكذلك تغطية حركة االطراف العليا والسفلى وتحليلھا ضمن األبعاد الثالثة .
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١١٤٣١٠٢

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

اﻟﺘﺮوﻳﺢ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ

تتناول ھذه المادة مفھومي الترويح والمھارات الحياتية والعالقة بينھما وأھميتھما في الحياة
المعاصرة ،كما تتناول المواضيع المتعلقة في أوقات الفراغ وبناء البرامج الترويحية للمراحل السنية
والتخطيط لھا والمعسكرات .وتركز ايضا ً على المھارات الحياتية الشخصية والصحية والعقلية
واالجتماعية واالنفعالية التي يمكن اكتسابھا من خالل ھذه البرامج الترويحية واالستفادة منھا في
الحياة اليومية.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٤٣١٢١اﻟﺘﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺼﺤﻴـﺔ واﻻﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ

تحتوي ھذه المادة على المعلومات المختلفة التي تزود الطلبه باألمور الصحية العامة الواجب
مراعاتھا في المراحل العمرية المختلفة من أجل الحفاظ على الصحة واالرتقاء بھا .وكذلك الجوانب
الصحية المرتبطة بالتربية البدنية والرياضة واالسعافات االولية الالزمة في حالة االصابة وكذلك أثر
الصحة االيجابية على تحسين وتطوير االنجازات الرياضية ،اضافة الى دراسة القوام واالنحرافات
القوامية والتغذية وأثرھا على صحة االنسان وكفاءته وقدرته على العمل.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣٢٣١٧ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

تبرز ھذه المادة المفاھيم االساسية المرتبطة بعلم االجتماع الرياضي  ،والفكر االجتماعي
قديما ً وحديثا ً ،كما تتناول المادة العالقات االجتماعية والعوامل المؤثرة في تماسك الجماعة الرياضية
وأھمية الرياضة من الناحية االجتماعية وانواع االبطال الرياضيين والعوامل التي تساعد على التفوق
في رياضة المستويات العليا ،والنظريات الرياضية،وأھمية الرياضة من الناحية االجتماعية وأثر
الرياضة على التنشئة االجتماعية ،وكذلك أثر السياسة على الرياضة.
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ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣٢٤١٩ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

تتناول ھذه المادة معلومات تربط األداء الرياضي المتطور والتطورات التكنولوجية
المعاصرة ،والتطورات التكنولوجية في مجال اإللكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة
)اإلنترنت( وإستخدماتھا في الرياضة وتحليل اھدافھا وتسويق االحداث الرياضية والرياضيين
واإلختراعات التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتھا في مجال المنشآت والتجھيزات والمعدات الرياضية
والوقوف على إستخداماتھا في مجال التعليم والتدريب والتحكيم والصحة واللياقة البدنية،وتوثيق
الرياضة االردنية واحداثھا الھامة تطوير المستويات الرياضية مع المحافظة على سالمة الممارسين.
وكذلك بعض النماذج والتقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في بعض األلعاب الرياضية والتنوع
في استخداماتھا سواء في جانب تعلم المھاره أو التدريب أو تطوير االداء الفني والشخصي لالعب.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣٣٤٢٤اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

تحتوي ھذه المادة معارف ومھارات وأنماط السلوك متعلقة بمختلف الفئات الخاصة من حيث
المفھوم وأسباب الحدوث وسبل الوقاية .وكذلك مفھوم التربية الرياضية الخاصة وأھدافھا والتنظيمات
الرياضية الخاصة واالعاقات بكل إعاقة وتصنيفاتھا الطبية والوظيفية وأساليب تعديل االمكانات
واألنشطة والبرامج الرياضية بما يتناسب وقدراتھم ويلبي احتياجاتھم  ،كذلك اإللمام بالحركة
البارالمبية الدولية ودوراتھا وألعابھا.
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ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣٣٤٢٥اﻟﻄﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

تحتوي ھذة المادة على الجوانب المختلفة المرتبطة بمفاھيم واھداف علم الطب الرياضي وعلى
طرق ووسائل قياس االختبارات الوظيفية الجھزة الجسم المرتبطة بالتربية البدنية والرياضة وكيفية
استخدامھا وتطبيقھا عمليا ً  ،كما وتحتوي على الجوانب التي تزود الطلبة بالمعلومات الالزمة
الستخدام وسائل وطرق التأھيل واالستشفاء الرياضي وأثرھا على تحسين االنجازات الرياضية )
تطبيقات عملية( .

 ١١٠٣٤٥٣اﻻوﻟﻤﺒﻴﺎت :اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول المادة مفھوم الحركة األولمبية  ،أھدافھا التربوية  ،قيمھا واخالقياتھا  ،وتطور نظمھا
وتشريعاتھا ،وانعكاسات الفكر االولمبي على تطور الرياضة فكراً ومحابة على الصعيد المحلي
والعالمي ،وأثر الفكر وااللعاب االولمبية في تقرير التقارب والتفاھم بين الثقافات والدول.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٠٣٤٥٤ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ

تتناول ھذه المادة المفاھيم والمصطلحات الخاصة بالتربية الحركية أھدافھا وأسسھا  ،كما
تتناول القدرات الحركية واإلدراكية )الوعي بالجسم والمكان واالتجاه والزمان( وخصائص المرحلة
السنية ،وتركز على اللعب االبتكاري والقصص الحركية والتمثيلية واإليقاعية والحركات االنتقالية
واأللعاب الصغيرة والشعبية ومبادئ التعلم الحركي للمرحلة االساسية الدنيا ،وطرق وأساليب
التدريس المستخدمة ودور المعلم في ھذه المرحلة.
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الجامعة االردنية
وحدة القبول والتسجيل
وصف المواد

١١٣١٢٣٠

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

ﻛــﺮة اﻟﻘــﺪ م )(١

تتناول ھذه المادة إكساب الطلبة األسس الفنية للمھارات في كرة القدم وفي تزويدھم بالجوانب
القانونية للعبة ،كما تھدف إلى إتقان الطلبة ألساليب التدريس والتعليم المھارات المقررة إلى الفئات
العمرية وتالميذ المدارس وتغطية جوانبھا النظرية.

١١٠١٢٣١

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

ﻛﺮة ﺳﻠﺔ )(١

تتناول ھذه المادة معلومات مختلفة بغرض إكساب الطلبة األسس الفنية للمھارات في كرة
السلة وفي تزويدھم بالجوانب القانونية ذات العالقة لتمكين الطلبة من اتقان الطلبة األساليب التدريس
والتعليم للمھارات المقررة ضمن الفئات العمرية المختلفة جوانبھا النظرية ونشأتھا التاريخية.

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠١٢٣٢ﻛﺮة ﻃﺎﺋﺮة )(١

تتناول ھذه المادة معلومات حول األسس الفنية للمھارات في كرة الطائرة وتزويد الطلبة
بالجوانب القانونية،إلجل إتقان الطلبة ألساليب التدريس والتعليم للمھارات المقررة ضمن الفئات
العمرية المختلفة وتغطية جوانبھا النظرية من حيث النشأة والتطور وغيرھا.

١١٠١٢٣٣

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

ﻛﺮة اﻟﻴﺪ )(١

تتناول ھذه المادة معلومات حول األسس الفنية للمھارات في كرة اليد وتزويد الطلبة
بالجوانب القانونية ،إلجل إتقان الطلبة ألساليب التدريس والتعليم للمھارات المقررة لكل فئة من
الفئات العمرية وتغطية جوانبھا النظرية ونشأتھا التاريخية.
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الجامعة االردنية
وحدة القبول والتسجيل
وصف المواد

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٠٣٢٣٤ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

تتضمن المادة معلومات ومعارف تتعلق بمدى استجابة اجھزة الجسم المختلفة وتكيفھا للجھد
البدني والتدريب الرياضي تحت ظروف وبيئات مختلفة وتوضيح الفرق بين االستجابة والتكيف
الفسيولوجي لالداء الرياضي والتغيرات الفسيولوجية الكيميائية المصاحبة للجھد البدني ،وتوضيح
الحدود الفسيولوجيا لالداء الرياضي وما يحكمھا ،وكذلك تعرف اجھزة الجسم من حيث تركيبھا
ووظيفتھا في الجسم ثم تأثير الجھد البدني )التدريب( على كل منھا والتغيرات التي تطرأ عليھا
كنتيجة للجھد البدني.

١١٠١٢٤٠

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

أﻟﻌﺎب ﻗﻮى )(١

تحتوي ھذه المادة على المھارات األساسية لبعض الفعاليات )المسافات القصيرة ،التتابع،
الحواجز ،القرص ،الجلة ،الوثب الطويل( وكيفية تعليمھا بحيث يتمكن الطالب من أداء ھذه المھارات
بشكل جيد ،فضالً عن معلومات ذات عالقة بالخلفية التاريخية للمسابقات والتعرف على المبادئ
األولية إضافة إلى قانون ھذه الفعاليات.
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الجامعة االردنية
وحدة القبول والتسجيل
وصف المواد

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٣١٢٤١ﺟﻤﺒﺎز)(١

تحتوي ھذه المادة على تعليم الطلبة المھارات األساسية في رياضة الجمباز والتعرف على أھم
المھارات على أجھزة الجمباز )الحركات األرضية ،حصان القفز ،العقلة( ،وإكسابھم المعرفة
والمعلومات المتعلقة بتلك المھارات كذلك التعرف على النشأة التاريخية لھذه الرياضة ،أنواعھا،
وإمكانية إستخدامھا في المجاالت الرياضية التطبيقية.

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٣١٢٤٢ﺳﺒﺎﺣﺔ )(١

تستھدف ھذه المادة تعليم الطلبه المھارات االساسية في السباحة بحيث يتمكن من اداء ھذه
المھارات والتعرف على كيفية تعليمھا ،كما تتعرض ھذة المادة للنواحي النظرية المتعلقة بالمھارات
االساسية وتحصيل خلفية تاريخية عن السباحة والتعرف الى مبادىء اولية عن التدريب اضافة الى
قانون السباحة.

١١٠١٢٤٣

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

ﺣﺮﻛﺎت اﻳﻘﺎع )(١

تقدم المادة مجموعة من المعارف والمعلومات المتعلقة بحركات االيقاع من حيث التنظيم
الديناميكي الزماني والمكاني ،وتحتوي ايضا ً على طرق اداء حركات الرقص الشعبي وحركات
البالية كما أن المادة تعمل على فھم التذوق الموسيقي ألنواع الرقص الثالثية المستندة إلى االيقاع.

 ١١٣١٢٤٤اﻟﻌﺎب ﻣﻀﺮب ) ) – (١اﻟﺮﻳﺸﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة وﺗﻨﺲ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ( ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن
تتضمن ھذه المادة تقديم نبذه عن تاريخ ونشأة اللعبتين وتطورھما .وأدواتھما المستخدمة في
اللعب ،والقواعد األساسية لقانون اللعب وإدارة المباريات وتنظيمھا .باإلضافة إلى تعليم الطلبة كيفية
أداء المھارات األساسية ,واستخدام الوسائل التعليمية والتدريبية المساعدة في تعلمھا وتطبيق خطط
اللعب الفردي والزوجي,وكذلك تزويدھم بالتدريبات الخاصة لتنمية العناصر البدنية المطلوبة للعبتين.
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الجامعة االردنية
وحدة القبول والتسجيل
وصف المواد

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٤١٣٣٠ﻛــﺮة اﻟﻘــﺪ م )(٢

تتضمن ھذه المادة إلى معلومات حول طرق اللعب المختلفة الخاصة بكرة القدم والدمج مابين
العناصر البدنية والفنية في مھارات اللعب الفردي والجماعي وتطوير قدرات الطلبة على تعلم
واجبات مراكز اللعب ،وتوظيف القانون في تعليم بعض مھارات التحكم وإدارة المباريات.

١١٤١٣٣١

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

ﻛﺮة ﺳﻠﺔ )(٢

تحوي ھذه المادة معلومات ترتبط طرق اللعب في كرة السلة والدمج مابين العناصر البدنية
والفنية في مھارات اللعب الفردي والجماعي وتطوير قدرات الطلبة على تعلم واجبات مراكز اللعب،
وتوظيف القانون في تعليم بعض مھارات التحكم وإدارة المباريات.

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠١٣٣٢ﻛﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة )(٢

تبرز ھذه المادة اھمية طرق اللعب المختلفة في كرة الطائرة والدمج مابين العناصر البدنية
والفنية في مھارات اللعب الفردي والجماعي وتطوير قدرات الطلبة على تعلم واجبات مراكز اللعب،
وتوظيف القانون في تعليم بعض مھارات التحكم وإدارة المباريات.

١١٠١٣٣٣

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

ﻛــﺮة ﻳــﺪ )(٢

تھتم ھذه المادة في إبراز طرق اللعب المختلفة في كرة اليد والدمج مابين العناصر البدنية
والفنية في مھارات اللعب الفردي والجماعي وتطوير قدرات الطلبة على تعلم واجبات مراكز اللعب،
وتوظيف القانون في تعليم بعض مھارات التحكم وإدارة المباريات.
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الجامعة االردنية
وحدة القبول والتسجيل
وصف المواد

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠١٣٤٠اﻟﻌـﺎب ﻗـﻮى )(٢

تحوي ھذه المادة على معلومات ومھارات ترتبط باألداء المھاري في العاب القوى من خالل
تدريبات حركية لمھارات وكيفية تعليمھا ،والتعرف على مزيد من المعلومات المرتبطة بالنواحي
الخططية والقانونية بحيث يتمكن الطالب من تكوين وتدريب الفرق الرياضية على المستوى
المدرسي.

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠١٣٤١اﻟﺠﻤﺒﺎز)(٢

تتناول ھذه المادة تقديم معارف ومعلومات تتعلق بالمصطلحات الفنية المرتبطة برياضة
الجمباز وتعلم األسس الفنية التطبيقية التعليمية لبعض المھارات المركبة والجمل الحركية على
االجھزة وقدرتھم على عمل جمل متكاملة على البساط االرضي.

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠١٣٤٢اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ )(٢

تتناول ھذه المادة معلومات ومھارات حول االداء المھاري في السباحة من خالل تدريبات
حركية لمھارات مختلفة وكيفية تعليمھا  ،والتعرف على مزيد من المعلومات المرتبطة بالنواحي

الخططية والقانونية بحيث يتمكن الطالب من التعليم و التدريب .

 ١١٠١٣٤٣ﺣﺮﻛﺎت اﻳﻘﺎع ) (٢ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

تحتوي ھذه المادة على معلومات ومھارات لتعليم الطالبات الرقص الحديث باستخدام االدوات
اليدوية الصغيرة )كالشال واالشربات وغيرھا( في جمل حركية مع المصاحبة الموسيقية.باالضافة
تدريس الجمل الحركية للرقص الكالسيكي.
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الجامعة االردنية
وحدة القبول والتسجيل
وصف المواد

 ١١٠٢٤٠٦اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتضمن ھذه المادة معلومات ومعارف حول عالقة القياس بالبحث العلمي ،والخطوات التي
تسير عليھا البحوث العلمية وأنواع المقاييس المستخدمة سواء كانت بدنية أومھارية أو جسمية
وتوظيفھا في االبحاث العلمية والشروط الواجب توافرھا في المقاييس المستخدمة في البحث العلمي
من صدق وثبات وموضوعية وكيفية ادارة وتنظيم عملية اجراء االختبارات والمقاييس .

 ١١٠١٤١٥ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺮﺑﻴﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتضمن ھذه المادة معارف ومعلومات ترتبط بالعديد من الموضوعات والكفايات والمھارات
ذات العالقة بتدريس التربية الرياضية المدرسية سواء من ناحية التخطيط أو التنفيذ أو التقويم لفعالية
التدريس  .ويتم توظيف مجموعة منتقاة من طرائق وأساليب التدريس في المجال الرياضي على
المتصل التدريسي تمكن الدارس من تعليم المھارات الحركية لأللعاب المختلفة فضالً عن تعليم
التمرينات البدنية تبعا ً لالصول الفنية ذات العالقة.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣١٤١٨اﻟﺘﺪرﻳــﺐ اﻟﻤﻴﺪاﻧـﻲ

تتضمن ھذه المادة اتاحة الفرصة للطلبة الدارسين التدرب على المھارات التدريسية المختلفة
ومعايشة الحياة التعليمية التعلمية اليومية المتصلة بالحياة المدرسية والحصول على تغذية مرتدة
)راجعة( ومستمرة حول آدائھم من قبل المشرفين على التدريب وكذلك المدرسين في المدرسة وادارة
المدرسة وبالتالي يضمن للطالب المتدرب ان يتعايش مع الحياة المدرسية لدى ممارسة التدريب لفترة
زمنية محددة.
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الجامعة االردنية
وحدة القبول والتسجيل
وصف المواد

١١٠٣٤٥٤

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتضمن ھذه المادة تطبيقات المبادئ البيوميكانيكية على أداء حركة اإلنسان من أجل تعزيز
اإلنجاز الرياضي وحماية الالعب من االصابة وذلك عن طريق تحليل المھارات الرياضية المختلفة
في مجال التربية الرياضية والتدريب الرياضي وتبعا ً لخصوصية تلك المھارات .

١١٠٣٤٥٥

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻷداء اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول ھذه المادة التعريف بالمبادئ العلمية والصحية في تغذية الرياضيين والعالقة الوثيقة بين
التغذية والنشاط الرياضي الممارس ،وكذلك تعرف االسس العلمية المعتمدة في تصميم واعداد
البرامج الغذائية بما يتناسب مع خصوصية األنشطة الرياضية الممارسة ومراحل االعداد الخاصة
بالرياضيين .

 ١١٠٣٤٥٦ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻻوﻛﺴﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﻼاوﻛﺴﺠﻴﻨﻴﺔ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة
تتناول ھذه المادة دراسة النظمة الطاقة وكيفية استخدامھا خالل النشاط البدني وكيفية بناء
برامج اللياقة االوكسجينية والالاوكسجينية وآليات التحكم األيضي وإنتاج القوى ونتاج القلب الوعائي
والدعم القلبي الوعائي والتكيفات المتعلقة بالنشاط البدني االوكسجيني والالاوكسجيني.
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الجامعة االردنية
وحدة القبول والتسجيل
وصف المواد

 ١١٠٣٤٥٧ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول ھذه المادة توظيف المبادئ والمفاھيم الفسيولوجية في مجال التدريب الرياضي
والتعريف باھميتھا وأسس تطبيقاتھا وفقا ً النظمة الطاقة ومؤشرات عمل الجھاز الدوري التنفسي مع
التركيز على معرفة االيقاع الحيوي في االنسان باالضافة إلى أثر المنشطات على مستوى االداء
الرياضي.

١١٠٢٤٥٨

اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺟﻬﺰة واﻻﺛﻘﺎل

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول ھذه المادة تقديم معلومات ومعارف تتعلق بالمبادئ والمھارات الالزمة
للتدريب باالثقال بھدف رفع اللياقة البدنية والصحية للمشاركين في البرامج  ،اضافة الى
التعريف باالنواع المختلفة من البرامج التدريبية في التي يستخدم بھا االجھزة واالثقال .

 ١١٠٢٤٥٩ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تقدم ھذه المادة معلومات نظرية وتطبيقات عملية للطلبة ألجل تحسين معارفھم حول بناء
برامج اللياقة البدنية لمختلف الفئات العمرية  ،كما تتيح الفرصة للتدرب على إدارة البرامج التي
تركز على التغيرات التي تحدث لالفراد مع تطور النمو ،واألمراض المصاحبة لقلة الحركة وكيفية
تأثير برامج اللياقة البدنية عليھا وكذلك تأخير مظاھر التقدم بالسن .
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 ١١٠٢٤٦٤اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تقدم المادة تعريفا ً للطلبة بمفھوم العالقات العامة واالتصال وتطبيقاتھا في مجاالت التربية
الرياضية المختلفة  ،كما تتناول مھارات  ،ووظائف  ،ومكونات  ،واساليب االتصال وتأثيرھا في
االبعاد االنسانية والمھنية للعاملين في المؤسسات الرياضية المختلفة ،وكذلك إبراز دور العالقات
العامة واالتصال في تحقيق العمليات اإلدارية المختلفة من تخطيط ورقابة وتنسيق واتخاذ قرار.

١١٠٢٤٦٥

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

اﻟﻘﻴ ــﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴ ــﺔ

تتناول ھذه المادة تعريف الطلبة بمفھوم القيادة ودورھا وأساليبھا في المؤسسات الرياضية
المختلفة ،إضافة إلى تعرف النظريات القيادية والمھام المناطه بالقائد في المجال الرياضي ،وتعرف
تأثير فعالية السلوك القيادي ومدى ارتباطه باإلنجاز على مستوى الرياضة التنافسية.

١١٠٢٤٦٦

ادارة اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول ھــــذه المــــادة تعريـــــف الطلبـــة بمفاھيــم ومكونــــات وأساليــــب ادارة المــوارد "
المادية والبشرية" في الھيئات والمؤسسات الرياضية وابراز حاجة المؤسسات الرياضية الى ادارة
فعّالة.
وكذلك التطرق للبيئة القانونية والتشريعية وتطوير المھارات التنظيمية كالتخطيط للموارد
وتقويم االحتياجات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في ادارة الموارد .
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١١٠٢٤٦٧

اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت

ﻣﻌﺘﻤﺪة 

تقدم ھذه المادة تعريفاً بنشأة وتطور التشريعات والقوانين الرياضية في األردن وأھميتھا
ودورھا في تنظيم عمل المؤسسات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة التنافسية وعالقتھا
بالمؤسسات المحلية والدولية  ،كما وتوضح المادة كيفية اعداد وتطوير التشريعات والقوانين
الرياضية بما يخدم ادارة وأھداف المؤسسات الرياضية بشكل خاص والحركة الرياضية بشكل عام.

 ١١٠٢٤٦٨ادارة اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﻪ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول ھذه المادة التعريف بأھمية ومفاھيم ادارة البرامج واألنشطة الترويحيه وتطبيقاتھا
وكذلك التعريف بالدور والمھارات االدارية الالزمة كالمھارات القيادية ،والتخطيط ،وادارة
المخاطر ،والمسؤولية القانونية .وكذلك اختيـار المـوارد البيئيـة ضمن للمناطق المستھدفة ،و كيفية

اعداد وتنفيذ وتقويم البرامج واالنشطة الترويحية.

١١٠٢٤٦٩

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

تتناول ھذه المادة تعريف الطلبة بمبادئ التسويق وتطبيقاته في المجال الرياضي  ،كما تعرض
طبيعة التسويق الرياضي ووسائله واھدافه وادواته واستراتيجيته وبيئته الداخلية والخارجية ،وكذلك
التعريف بالمنتج الرياضي ووسائل تسويقه بھدف تحقيق الدعم المادي و المعنوي للمؤسسات
الرياضية وغير الرياضية.
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ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٠٣٤٧٣ﻣﺒﺎدئ ﺑﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎء اﻟﺮﻳﺎﺿــﺔ

تتناول ھذه المادة دراسة المبادئ االساسية في الكيمياء الحيوية من حيث التفاعالت التي تتم
داخل جسم االنسان والمرتبطة بعمليات التمثيل الغذائي للكربوھيدرات والدھون والبروتينات
المرتبطة بالنشاط البدني واالنجاز ،باإلضافة إلى تعرف عمل كل من المركبات الكيميائية
واالنزيمات والتفاعالت االوكسجينية والالأوكسجينية المرتبطة بالنشاط الرياضي.

 ١١٠٣٤٧٤ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول ھذه المادة التعريف باھمية التدليك ودوره في تحسين وظائف الجسم الحيوية ،وتعرف
ممنوعات ومسموحات استخدامه  ،كذلك المواصفات الواجب توفرھا في المدلك والتجھيزات الخاصة
بمراكز التدليك  ،كما تتضمن المادة تطبيقات عملية للحركات التدليكية بأنواعھا المختلفة مع التركيز
ايضا ً على استخدامھا في التدليك االسترخائي.

 ١١٠٣٤٧٥اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻌﻼﺟﻲ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول ھذه المادة تطوير معارف الطلبة وتحسين قدراتھم في توظيف جميع اشكال الحركات
التدليكية واستعمالھا في برامج تأھيل المرضى والمصابين كوسيلة من وسائل رفع كفاءة الرياضيين
واتمام عمليات االستشفاء الرياضي.
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١١٠٣٤٧٦

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ )(١

تتناول ھذه المادة معارف ومعلومات ترتبط بالتمرينات العالجية إضافة إلى المھارات ذات
العالقة وتتضمن مفھوم واھمية التمرينات العالجية واسس استخدامھا في تأھيل االصابات الرياضية
بأنواعھا المختلفة باعتبارھا أحد وسائل االستشفاء والتأھيل الرياضي.



١١٠٣٤٧٧

اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ )(٢

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تحوي ھذه المادة عدة موضوعات بھدف تعليم الطلبة وتدريبھم على كيفية استخدام التمرينات
الرياضية العالجية في تأھيل األمراض المختلفة وأسس استخدامھا في جميع المراحل المرضية
كوسيلة لتأھيل األمراض التي تصيب الرياضيين وغير الرياضيين وسبل الوقاية منھا.

١١٠٣٤٧٨

ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

تتناول ھذه المادة دراسة العمليات البيولوجية والبيوكيميائية الحاصلة اثناء التدريب والحمل
التدريبي الزائد والتي تؤثر على وظائف الخلية ونظام اجھزة الجسم مع التركيز على فھم آلية برمجة
الجھد البدني لتتماشى مع االسس الفسيولوجية الستجابة الجسم للجھد البدني وفقا ً لخصوصية االلعاب
الرياضية وصوالً الى التكيف الوظيفي المنشود ومن ثم الى االنجاز الرياضي الرفيع.
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١١٠٣٤٦٠

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺨﺮج

تھتم ھذه المادة بتعزيز الجانب التطبيقي في مجال التركيز وتستھدف تدريب الطلبة على
اختيار المشاريع بعناية والتخطيط لھا واعدادھا وتنفيذھا من خالل جمع معلومات فعلية في المجال
الرياضي ومعالجتھا وتحليلھا حسب المنھجية العلمية المتبعة .ويقوم الطالب بعرض مشروعه
ومناقشته امام لجنة من المتخصصين من اعضاء ھيئة التدريس في الكلية العتماده واقراره.

١١٣٢١٤٠

اﻻﻋـﺪاد اﻟﺒﺪﻧﻲ

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

تركز المادة على اعداد الطلبة اعدادا بدنيا شامال وتزويدھم بالخبرات والمعارف والمعلومات
الضرورية المتعلقة بالكيفية التي يتم بھا تنمية عناصر اللياقة البدنية واختبارھا وتقييمھا باالضافة الى
كيفية استخدام اجھزة التدريب المختلفة في تنمية عناصر اللياقة البدنية.

 ١١٣١٢٣٥اﻻﻟﻌﺎب اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

تھتم المادة بإعداد الطالب وتعريفھم باأللعاب الصغيرة والشعبية وأنواعھا وكيفية اعداد
االلعاب الصغيرة وتطبيقھا وكيفية تنظيم المھرجانات المصغرة لمختلف االلعاب الرياضية وكيفية
استخدام األدوات المناسبة لھذه االلعاب ،وااللعاب الشعبية وكيفية استخدامھا في مختلف البرامج
الترويحية والتدريبية.
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ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠١٢٤٥ﻛــﺮة ﻗــﺪم ﻃﺎﻟﺒﺎت

تحتوي ھذه المادة على تعريف الطالبات عن تاريخ نشأة كرة القدم وكيفية تعليم وتعلم المھارات
االساسية والتصرفات التكنيكية الفردية والجماعية وكيفية استخدامھا بصورة مبسطة وواجبات
الالعبين بالمراكز المختلفة باالضافة الى كيفية توزيع الالعبين في طرق اللعب المختلفة مع كيفية
استخدام القانون في ادارة المباريات .

 ١١٠٣٣٤٥اﻟﻌﺎب ﻣﻀﺮب ) ) (٢اﻟﺘﻨﺲ واﻻﺳﻜﻮاش(

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

تحتوي ھذه المادة على تعريف الطلبة بتاريخ ونشأة اللعبتين وتطورھما .وأدواتھما المستخدمة
في اللعب .وتعريفھم بالقواعد األساسية لقانون اللعب وإدارة المباريات وتنظيمھا ,باإلضافة إلى
تعليمھم كيفية أداء المھارات األساسية ,والوسائل التعليمية والتدريبية المساعدة في تعلمھا وتطبيق
خطط اللعب الفردي والزوجي ,وكذلك تزويدھم بالتدريبات الخاصة لتنمية العناصر البدنية المطلوبة
وللعبتين.

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠٣٣٤٦رﻓ ــﻊ اﻻﺛﻘــﺎل

تحتوي المادة على المعارف النظرية والمھارات التطبيقية لرفع االثقال من حيث تطورھا
التاريخي وقانونھا الدولي واألداء الحركي للرفعتين االولمبيتين )الخطف والنتر( وطرق تعليمھا
وإدارة بطوالتھا.
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ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠٣٣٤٧اﻟﻘﻮس واﻟﻨﺸﺎب

تبرز ھذه المادة أھمية احياء وتحديث بعض الرياضات القديمة والعمل على توفير فرص
تعليم الطلبة مھارات التركيز الذھني ودقة اصابة الھدف لتعويدھم على التنافس الترويحي من خالل
مھارات سھلة التنفيذ وكذلك اكسابھم مھارة التعامل والحفاظ على االدوات واستخدامھا المنظم في كل
االوقات ،وتزويد الدارسين بالجوانب القانونية للمنافسة واحتساب النتائج.

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠٣٣٥٠اﻟﻤﺒﺎرزة

تحتوي ھذه المادة على تعليم الطالب المھارات االساسية لكل لعبة بحيث يتمكن من اداء ھذة
المھارات والتعرف على كيفية تعليمھا  ،كما تتعرض المادة للنواحي النظرية المتعلقة بالمھارات
االساسية وتحصيل خلفية تاريخية عن اللعبة والتعرف الى مبادىء اولية اضافة الى قانون اللعبة.

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠٣٣٥١ﺗﺎﻳﻜﻮﻧﺪو

تحتوي ھذه المادة على تعريف الطلبة بفلسفة التايكوندو المتمثلة بتنمية الجسد
بدنيا ومھاريا ً وسلوكيا ً للوصول الى المقاتل المثالي والثقة بالنفس باالضافة الى تزويد
الطالب بمعلومات عن نشأة وتاريخ التايكواندو في العالم عامة واالردن خاصة وكذلك
المھارات االساسية والمتضمن حركات الرجلين واليدين الدفاعية والھجومية والضرب
على الجك الثابت والمتحرك والقتال المقيد  ،البومسي وقانون لعبة التايكواندو.
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ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠٣٣٥٢ﻋﺮوض رﻳﺎﺿﻴﺔ

ﺘﺘﻨﺎول ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﻤوﻀوﻋﺎت ﻋدﻴدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻌﻠﻴم إدارة ﺤﺼﺔ اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﻤن ﺤﻴث
اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت واﻝﺘﻤﺎرﻴن ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌرض اﻝﻤﺎدة إﻝﻰ اﻝطرق واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم أﺸﻜﺎل
اﻝﻌروض واﻝﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻨواﻋﻬﺎ  ،وﻴﺘﻌرض إﻝﻰ اﻝﺸروط اﻝواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ
اﻝﻌرض اﻝرﻴﺎﻀﻲ ﻤن ﻤدرﺴﻴن ،ﺴﻴﻨﺎرﻴو ،ﺘﺸﻜﻴﻼت ،وأﺨﻴ اًر اﻝﺘﻤﺎرﻴن اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝذﻝك.

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

 ١١٠٣٣٥٣اﻟﻤﻼﻛﻤ ــﺔ

تحتوي المادة على المعارف والمعلومات المتعلقة بالمالكمة حيث يتم من خاللھا التعرف
على نشأة وتاريخ اللعبة ومراحل تطورھا عبر العصور  ،باإلضافة لتعلم وقفة االستعداد وكيفية
التحرك على الحلقة وأنواع اللكمات المستخدمة وأماكن اللكم المسموح بھا واألدوات الشخصية
الخاصة بالمالكم واللباس الرسمي أثناء اللقاءات باإلضافة الى األدوات الواجب توافرھا للحلقة وعدد
الجوالت وتصنيف األوزان.
كما نتحدث عن القواعد الدولية لتحكيم المالكمة وواجبات الحكام والقضاة وطرق الفوز
واألخطاء الغير مسموح بھا اثناء اللقاء.

١١٠٣٣٥٤

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

اﻟﻤﺼـﺎرﻋـﺔ

تتناول ھذه المادة تعليم الطالب المھارات االساسية في المصارعة وطرق ادائھا وتعليمھا ،
ومعرفة النواحي الفنية لھذه المھارات  .كما تتناول ھذه المادة النواحي الفنية والقانونية.
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١١٠٣٣٥٥

ﺳﺎﻋﺘﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪﺗﺎن

اﻟﺠ ــﻮدو

تتناول ھذه المادة تعليم الطالب المھارات االساسية في الجودو وطرق ادائھا وتعليمھا ،
ومعرفة النواحي الفنية لھذه المھارات  .كما تتناول ھذه المادة النواحي الفنية والقانونية.

١١٣٢٤٣٠

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﻛــﺮة اﻟﻘـﺪم )(٣

ﺘﺴﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة ﺘزوﻴد اﻝطﻠﺒﻪ ﺒﺎﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻬﻨﺔ اﻝﺘدرﻴب ﻓﻲ ﻜرة اﻝﻘدم
واﺴس ﺘدرﻴب اﻝﻔﺌﺎت اﻝﻌﻤرﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﺘزوﻴد اﻝطﻼب ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨطﻴط اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴﺒﻴﺔ واﻋداد
اﻝﺨطط وﺘﺤﻠﻴل اﻝﻤﺒﺎرﻴﺎت ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ اﻻﺴس اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻨﺎء اﻝﻔرﻴق واﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻹﺼﺎﺒﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻓﻲ اﻝﻠﻌﺒﺔ.

١١٣٢٤٣١

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ )(٣

تتناول ھذه المادة تعليم الطلبة النواحي الفنية والتعليمية والقانونية للمھارات األساسية في لعبة
كرة السلة ،للمساعدة إكتسابھم ھذه المھارات وطرق تدريسھا ،و المھارات الحركية األساسية
الدفاعية والھجومية الفردية والفرقية والجماعية ،وتطبيق ھذه المھارات في مواقف اللعب المختلفة
والتعرف على طريقة بناء الخطط الھجومية والدفاعية نظرياً وعمليا ً .ومن جھة أخرى يتم تعريف
الطلبة على اإلعداد البدني العام والخاص لالعبي كرة السلة ،وإعداد الخطط التدريبية ،وأسس إختيار
الالعبين ،والتعرف على قوانين اللعبة وممارسة التحكيم عمليا ً.
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١١٣٢٤٣٢

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

ﻛــﺮة اﻟﻄﺎﺋــﺮة )(٣

تحتوي ھذه المادة على موضوعات تتعلق باالعداد البدني واالعداد المھاري لالعبي الكرة
الطائرة ،والخطط الفردية والجماعية الھجومية والدفاعية ،واالختبارات البدنية والمھارية والقياس في
المجال الخططي ،كما تتناول ھذه المادة لعبتي الكرة الطائرة المصغ ّر والشاطئية،وكيفية انتقاء
الالعبين واالستكشاف والتحليل،واالصابات الخاصة بالعبي الكرة الطائرة  ،وبتطبيقات عملية
متقدمة ،وكيفية قيادة الفريق ،وقانون اللعبة واتاحة الفرص لممارسة التحكيم عملياً.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣٢٤٣٣ﻛــﺮة اﻟﻴــﺪ )(٣

تتضمن ھذه المادة تطبيقات على المھارات الدفاعية والھجومية ومھارات حارس المرمى في
كرة اليد باالضافة الى النواحي التكتيكية الدفاعية والھجومية ،وكيفية اختيار العب كرة اليد
واالستكشاف وقيادة الفريق للمباراة وممارسة التحكيم عمليا ً.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٤٢٤٤٠اﻟﻌﺎب ﻗﻮى )(٣

تحتوي ھذه المادة على المھارات االساسية لھذه اللعبة والتوصيل لدرجة اتقانية في
ادائھا،وكيفية تدريبھا وكذلك توفير معلومات نظرية وعملية عن الجانب الخططي وكيفية التدرج في
تعليم وتدريب الطالب وتزويده بمعلومات عن قانون اللعبة بحيث يتمكن الطالب بعد االنتھاء من ھذه
المادة ان يشكل فرق ويدربھا ويقودھا اثناء المنافسات الرياضية .
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ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٤٢٤٤١ﺟﻤﺒﺎز )(٣

تحتوي ھذه المادة على المھارات األساسية للعبة والتوصل لدرجة إتقانية في أدائھا على
االجھزة المختلفة .وكيفية تدريبھا على المستوى المتقدم وكذلك توفير معلومات نظرية وعملية عن
الجانب الخططي وكيفية التدرج في تعليم وتدريب الطالب وتزويده بمعلومات عن قانون كل جھاز
بحيث يتمكن الطالب بعد اإلنتھاء من المادة أن يشكل فرق ويدربھا ويقودھا أثناء المباريات
الرياضية.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٤٢٤٤٢اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ )(٣

تحتوي ھذه المادة على المھارات االساسية في السباحة والتوصل لدرجة اتقانية في ادائھا ،
وكيفية تدريبھا على المستوى المتقدم وكذلك توفير معلومات نظرية وعملية عن الجانب الخططي
وكيفية التدرج في تعليم وتدريب الطالب وتزويده بمعلومات عن قانون السباحة بحيث يتمكن الطالب
بعد االنتھاء من المادة ان يشكل فرق ويدربھا ويقودھا اثناء المنافسات والفعاليات المختلفة.

ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣٢٤٤٣ﺣﺮﻛﺎت اﻳﻘﺎع ) (٣ﻃﺎﻟﺒﺎت

تتناول ھذه المادة المصطلحات االساسية للرقص الشعبي عن طريق الدبكات لبعض البلدان
العربية وعرض نماذج من الدبكات وتعميم بعض الدبكات الشعبية  ،كما تتناول المادة تحليل ونقد
الرقصات المختلفة ثم العمل على تقييمھا من حيث ھارمونية الحركة وتسلسلھا وتكنيكھا .
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ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة

 ١١٣٢٤٤٥اﻟﻌﺎب ﻣﻀﺮب )(٣

تتناول ھذه المادة تعريف الطلبة باألھداف العامة أللعاب المضرب األربعة )الريشة الطائرة,
تنس الطاولة ,التنس ,االسكواش( واألھداف الخاصة لكل لعبة,وأدواتھا المستخدمة في اللعب بشكل
مفصل.وتعريفھم بقانون اللعب لكل لعبة ليتمكنوا من إدارة وتحكيم المباريات ،وكيفية أداء وتعليم
المھارات األساسية والمتقدمة والوسائل والطرق المساعدة في تطوير األداء المھاري باإلضافة إلى
كيفية تحليل وتقويم األداء المھاري .والنواحي البدنية والمھارية والخططية الخاصة لكل لعبة.
باإلضافة إلى تعريفه بإصابات العاب المضرب الشائعة .
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