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  وصف مواد كلية الرتبية الرياضية

  

  ثالث ساعات معتمدةأسس التربية الرياضية وفلسفتها               ١١٣١١٠١  

تتناول المادة دور التربية الرياضية في المجتمع الحديث كظاھرة إجتماعية من خ ل توضيح 

البيولوجية، (ا>سس العلمية المفھوم العام والخاص للتربية الرياضية وأھدافھا ومجا�تھا، كما توضح 

التي بنيت عليھا المفاھيم وا>ھداف الحديثه للتربية الرياضية، ) الفسيولوجية، الفلسفية، السيكولوجية

وكذلك توضح المرتكزات الخاصة لGعداد المھني في التربية الرياضية لمختلف المؤسسات 

  .والمنظمات الرياضية في العصر الحديث
  

  )١٩٠٢١٠٠متطلب سابق (                   ٢الحاسوبية  المهارات  ١٩٣٢١٠٢

أنواعھا  :وارزميات وطرق تمثيلھا،البياناتالمتغيرات،الخ: حلول المسائل باستخدام الحاسوب

برمجية تحرير :تطبيقات متقدمة باستخدام برمجيات جاھزة مثل، ومفاھيمھا

ئيسي،جداول المحتويات، الفھرسة، القوالب،مقارنة المستندات،المستند الر:)Microsoft(النصوص

المعاد�ت والدوال ): Microsoft Excel(الماكرو،برمجية الجداول ا�لكترونيةدمج المراس ت،

الجداول :)Microsoft Access(الجاھزة،التصفية والفرز،الح ل،الماكرو،برمجية قواعد البيانات 

قات،النماذج، التقارير استيراد وتصدير ،الحقول، ا�ستع مات، العمليات الحسابية والدوال، الع 

ملفات وبيانات الى برمجيات اخرى، ماكرو، مقدمة لتطبيقات الويب، مشاريع صغيرة وتطبيقات 

  .عملية
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  ثالث ساعات معتمدة                                التعلم الحركي   ١١٤١١٠٣

التعلم والسلوك وا>داء والنضج تركز ھذه المادة على المصطلحات والمفاھيم ذات الع قة ب

وع قته با>داء المتعلم وغير المتعلم، كما تحوي المادة المھارات الحركية ونمط تطورھا، مراحل 

. والخصائص السيكومترية للمھارات. التعلم، خصائص التعلم،النظريات الترابطية والسلوكية

  .برمج بإستخدام التكنولوجيا الحديثةونظريات التعلم الحركي و اtيقاع البيولوجي، والتعلم الم
 

  ثالث ساعات معتمدة               المناهج في التربية الرياضية     ١١٣١١٠٤

تتناول ھذه المادة المفاھيم والمصطلحات الخاصة بمناھج التربية الرياضية، كما تتناول تحديد 

وتتطرق ھذه المادة . يث بمعناه الشاملمفھوم المنھاج التقليدي والنقد الموجه إليه ومفھوم المنھاج الحد

إلى ا>سس الفلسفية والنفسية واtجتماعية للمناھج، وكذلك أسس وخطوات بناء المنھاج،ودور العلم 

والتكنولوجيا الحديثة في المناھج وإستخدام طرق وأساليب التدريس الحديثة كعنصر من عناصر 

    .معلم في عملية تقويم وتطوير المنھاجوتقويم المنھاج ودور ال. منھاج التربية الرياضية
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                       ثالث ساعات معتمدةاالحصاء في التربية الرياضية                        ١١٠١١٠٥

واهميته في العلوم المختلفة وخاصة في االحصاء  عدة منها موضوعاتتتضمن هذه المادة 

ستخداماته، كما تتناول بعض المفاهيم اإلحصائية كالمجتع المجال المهني الرياضي ومجاالت ا

والعينة وطرق انتقاء العينة، المتغيرات الكمية والكيفية وانماطها ، الطريقة االحصائية واجراءاتها، 

مع تطبيقات مختلفة على هذه ... مقاييس متنوعة تتضمن النزعة المركزية، والتشتت ، االرتباط، الخ 

  .يعات االحصائية االكثر شيوعًا في المجال التربوي والرياضيالمقاييس ، والتوز 

  التشريح الوظيفي للرياضة                      ثالث ساعات معتمدة  ١١٣١١٠٦

تحتوي ھذه المادة على معلومات حول تركيب جسم ا�نسان من العظام المختلفة ، ومراحل 

تي تربط بينھا ثم العض ت التي تكسو تكوينھا وتركيب العظام بعضھا على بعض، والمفاصل ال

العظام وا�وتار المتصلة بھا، وا�عصاب التي تغذي كل ذلك با�حساس فتؤدي الى نشوء الحركة، 

: الى جانب دراسة كل من ا�جھزة التالية . ي الذي يسيطر على كل ھذة ا�جھزةوالجھاز العصب

  .الجھاز القلبي الدوري، الھضمي ، التنفسي، الھرمونات

  

  علم النفس الرياضي                           ثالث ساعات معتمدة    ١١٣١١٠٧

تشمل ھذه المادة الموضوعات المتعلقة بعلم النفس الرياضي من حيث نشأته وتطوره،  

الجسمية والحركية وا�نفعالية ، كذلك تعزيز دافعية من الناحية المراحل العمرية بخصائص الو

ولھم، والحالة ا�نفعالية وما يترتب عليھا من مظاھر سلوكية منھا العدوان الت ميذ وتنمية مي

والتعصب والعنف وتزويد الطلبة بمراحل ا�عداد النفسي �حداث التوازن ومنع ظاھرة ا�حتراق ، 

  .فرادهلدى االتماسك  لضمانللفريق بالجوانب النفسية ال زمة  موكذلك تعريفھ
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  ثالث ساعات معتمدة الرياضي                     يب التدر علـم      ١١٤٢١٤٠

تتناول ھذه المادة اھمية التدريب الرياضي وا�سس العلمية التي يقوم عليھا ، كما تبحث 

العناصر ا�ساسية (مفھوم التدريب الرياضي وخصائصه واھدافه وواجباته التربوية والتعليمية 

ت والطرق الحديثة للتدريب الرياضي كما تزود الطلبة ، وتبحث في النظريا) المكونه لعملية التدريب

المطلوب وكذلك بوسائل تنمية الصفات البدنية والمھارات للوصول بالرياضي الى المستوى الفني 

  .القواعد ا�ساسية للتخطيط الرياضي

  

               االدارة في التربية الرياضية                     ثالث ساعات معتمدة              ١١٠٢٢١١

تتناول ھذه المادة ا�سس العامة للتنظيم وا�دارة في التربية الرياضية وتناقش المفاھيم 

كما تناقش مبادئ تنظيم وادارة التربية الرياضية  ،الحديثة في التخطيط ا�داري في المجال الرياضي

طرق ولرياضة ا�ردنية في اتنظيم ا�داري دراسة تحليلية للفض ً عن توفير في المدرسة والمجتمع 

  .الحف ت والرح ت باtضافة إلى ادارةواساليب تنظيم وادارة المسابقات والدورات الرياضية 

  

  علـم الحركـة                             ثالث ساعات معتمدة    ١١٣٣٤٢٧

يتم التي كة ا�نسان تركز ھذه المادة على تطوير المعلومات والمفاھيم المتعلقة بحر  

حل المشك ت المتعلقة بھا من خ ل تطبيق بعض القواعد الحركية محاولة م حظتھا و

 ،كمية على المستوى النظري والعمليومعالجتھا بصورة تحليل مبسط من الناحية النوعية وال

  .ا>بعاد الث ثة  وتحليلھا ضمنتغطية حركة ا�طراف العليا والسفلى  وكذلك
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  الترويح والمهارات الحياتية                   ثالث ساعات معتمدة      ١١٤٣١٠٢

تتناول ھذه المادة مفھومي الترويح والمھارات الحياتية والع قة بينھما وأھميتھما في الحياة 

المعاصرة، كما تتناول المواضيع المتعلقة في أوقات الفراغ وبناء البرامج الترويحية للمراحل السنية 

وتركز ايضاً على المھارات الحياتية الشخصية والصحية والعقلية . لتخطيط لھا والمعسكراتوا

وا�جتماعية وا�نفعالية التي يمكن اكتسابھا من خ ل ھذه البرامج الترويحية وا�ستفادة منھا في 

  .الحياة اليومية

  

  عتمدةثالث ساعات مالتربيـة الصحيـة واالسعافات األولية           ١١٤٣١٢١

تحتوي ھذه المادة على المعلومات المختلفة التي تزود الطلبه با>مور الصحية العامة الواجب 

الجوانب وكذلك . مراعاتھا في المراحل العمرية المختلفة من أجل الحفاظ على الصحة وا�رتقاء بھا

لة ا�صابة وكذلك أثر الصحية المرتبطة بالتربية البدنية والرياضة وا�سعافات ا�ولية ال زمة في حا

الصحة ا�يجابية على تحسين وتطوير ا�نجازات الرياضية، اضافة الى دراسة القوام وا�نحرافات 

  .القوامية والتغذية وأثرھا على صحة ا�نسان وكفاءته وقدرته على العمل

  

  علم االجتماع الرياضي                   ثالث ساعات معتمدة    ١١٣٢٣١٧

مادة المفاھيم ا�ساسية المرتبطة بعلم ا�جتماع الرياضي ، والفكر ا�جتماعي ھذه ال تبرز

كما تتناول المادة الع قات ا�جتماعية والعوامل المؤثرة في تماسك الجماعة الرياضية  ،قديماً وحديثاً 

التفوق وأھمية الرياضة من الناحية ا�جتماعية وانواع ا�بطال الرياضيين والعوامل التي تساعد على 

في رياضة المستويات العليا، والنظريات الرياضية،وأھمية الرياضة من الناحية ا�جتماعية وأثر 

  .الرياضة على التنشئة ا�جتماعية، وكذلك أثر السياسة على الرياضة
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  ثالث ساعات معتمدة                        تكنولوجيا الرياضة     ١١٣٢٤١٩

ا>داء الرياضي المتطور والتطورات التكنولوجية  تربطمعلومات تتناول ھذه المادة 

التطورات التكنولوجية في مجال اtلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة والمعاصرة، 

وإستخدماتھا في الرياضة وتحليل اھدافھا وتسويق ا�حداث الرياضية والرياضيين ) اtنترنت(

وتطبيقاتھا في مجال المنشآت والتجھيزات والمعدات الرياضية  tختراعات التكنولوجية الحديثةوا

توثيق ،ووالوقوف على إستخداماتھا في مجال التعليم والتدريب والتحكيم والصحة واللياقة البدنية

. المحافظة على س مة الممارسينمع تطوير المستويات الرياضية واحداثھا الھامة  الرياضة ا�ردنية

التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في بعض ا>لعاب الرياضية والتنوع بعض النماذج ووكذلك 

  .في استخداماتھا سواء في جانب تعلم المھاره أو التدريب أو تطوير ا�داء الفني والشخصي ل عب

  

  ثالث ساعات معتمدة                    التربية الرياضية الخاصة    ١١٣٣٤٢٤

ومھارات وأنماط السلوك متعلقة بمختلف الفئات الخاصة من حيث تحتوي ھذه المادة معارف 

وكذلك مفھوم التربية الرياضية الخاصة وأھدافھا والتنظيمات  .المفھوم وأسباب الحدوث وسبل الوقاية

بكل إعاقة وتصنيفاتھا الطبية والوظيفية وأساليب تعديل ا�مكانات  وا�عاقات الرياضية الخاصة

لرياضية بما يتناسب وقدراتھم ويلبي احتياجاتھم ، كذلك اtلمام بالحركة وا>نشطة والبرامج ا

  .البارالمبية الدولية ودوراتھا وألعابھا
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  ثالث ساعات معتمدة                              الطب الرياضي   ١١٣٣٤٢٥

رياضي وعلى تحتوي ھذة المادة على الجوانب المختلفة المرتبطة بمفاھيم واھداف علم الطب ال

طرق ووسائل قياس ا�ختبارات الوظيفية �جھزة الجسم المرتبطة بالتربية البدنية والرياضة وكيفية 

استخدامھا وتطبيقھا عملياً ، كما وتحتوي على الجوانب التي تزود الطلبة بالمعلومات ال زمة 

( نجازات الرياضية �ستخدام وسائل وطرق التأھيل وا�ستشفاء الرياضي وأثرھا على تحسين ا�

  ) .تطبيقات عملية

 ثالث ساعات معتمدة                          الفكر والممارسة         : االولمبيات    ١١٠٣٤٥٣

تتناول المادة مفھوم الحركة ا>ولمبية ، أھدافھا التربوية ، قيمھا واخ قياتھا ، وتطور نظمھا 

تطور الرياضة فكراً ومحابة على الصعيد المحلي  وتشريعاتھا، وانعكاسات الفكر ا�ولمبي على

  .والعالمي، وأثر الفكر وا�لعاب ا�ولمبية في تقرير التقارب والتفاھم بين الثقافات والدول

  

  لتربية الحركية                    ثالث ساعات معتمدة                         ١١٠٣٤٥٤

لخاصة بالتربية الحركية أھدافھا وأسسھا ، كما تتناول ھذه المادة المفاھيم والمصطلحات ا

وخصائص المرحلة ) الوعي بالجسم والمكان وا�تجاه والزمان(تتناول القدرات الحركية واtدراكية 

السنية، وتركز على اللعب ا�بتكاري والقصص الحركية والتمثيلية واtيقاعية والحركات ا�نتقالية 

التعلم الحركي للمرحلة ا�ساسية الدنيا، وطرق وأساليب  وا>لعاب الصغيرة والشعبية ومبادئ

  .التدريس المستخدمة ودور المعلم في ھذه المرحلة
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  ساعتان معتمدتان)                      ١(كــرة القــد م        ١١٣١٢٣٠

نب وفي تزويدھم بالجوا في كرة القدم تتناول ھذه المادة إكساب الطلبة ا>سس الفنية للمھارات

ة، كما تھدف إلى إتقان الطلبة >ساليب التدريس والتعليم المھارات المقررة إلى الفئات عبالقانونية لل

  .العمرية وت ميذ المدارس وتغطية جوانبھا النظرية
 
 
 

  ساعتان معتمدتان                             ) ١(كرة سلة        ١١٠١٢٣١

في كرة إكساب الطلبة ا>سس الفنية للمھارات  ضمعلومات مختلفة بغر تتناول ھذه المادة

>ساليب التدريس االطلبة اتقان ذات الع قة لتمكين الطلبة من وفي تزويدھم بالجوانب القانونية السلة 

  .جوانبھا النظرية ونشأتھا التاريخية المختلفةالفئات العمرية  ضمنلمھارات المقررة لوالتعليم 
  
  

  ساعتان معتمدتان                           )١(كرة طائرة      ١١٠١٢٣٢

 الطلبة وتزويدفي كرة الطائرة ا>سس الفنية للمھارات  حولمعلومات تتناول ھذه المادة 

الفئات ضمن لمھارات المقررة لإتقان الطلبة >ساليب التدريس والتعليم  tجلبالجوانب القانونية،

  .حيث النشأة والتطور وغيرھامن وتغطية جوانبھا النظرية  المختلفةالعمرية 

  

  

  ساعتان معتمدتان)                                      ١(كرة اليد       ١١٠١٢٣٣

 الطلبة وتزويدفي كرة اليد ا>سس الفنية للمھارات  حولمعلومات  تتناول ھذه المادة

 لكل فئة منالمقررة  لمھاراتلإتقان الطلبة >ساليب التدريس والتعليم  tجلبالجوانب القانونية، 

  .الفئات العمرية وتغطية جوانبھا النظرية ونشأتھا التاريخية
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  ثالث ساعات معتمدة        فسيولوجيا الرياضة                 ١١٠٣٢٣٤

تتضمن المادة معلومات ومعارف تتعلق بمدى استجابة اجھزة الجسم المختلفة وتكيفھا للجھد            

ريب الرياضي تحت ظروف وبيئات مختلفة وتوضيح الفرق بين ا�ستجابة والتكيف البدني والتد

الفسيولوجي ل داء الرياضي والتغيرات الفسيولوجية الكيميائية المصاحبة للجھد البدني، وتوضيح 

الحدود الفسيولوجيا ل داء الرياضي وما يحكمھا، وكذلك تعرف اجھزة الجسم من حيث تركيبھا 

على كل منھا والتغيرات التي تطرأ عليھا ) التدريب(لجسم ثم تأثير الجھد البدني ووظيفتھا في ا

  .كنتيجة للجھد البدني

  

  ساعتان معتمدتان                                        ) ١(ألعاب قوى      ١١٠١٢٤٠

ابع، المسافات القصيرة، التت(تحتوي ھذه المادة على المھارات ا>ساسية لبعض الفعاليات 

وكيفية تعليمھا بحيث يتمكن الطالب من أداء ھذه المھارات ) الحواجز، القرص، الجلة، الوثب الطويل

بشكل جيد، فض ً عن معلومات ذات ع قة بالخلفية التاريخية للمسابقات والتعرف على المبادئ 

  .ا>ولية إضافة إلى قانون ھذه الفعاليات
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  ساعتان معتمدتان                                           ) ١(جمباز    ١١٣١٢٤١

تحتوي ھذه المادة على تعليم الطلبة المھارات ا>ساسية في رياضة الجمباز والتعرف على أھم 

، وإكسابھم المعرفة )الحركات ا>رضية، حصان القفز،  العقلة(المھارات على أجھزة الجمباز 

التعرف على النشأة التاريخية لھذه الرياضة، أنواعھا،  والمعلومات المتعلقة بتلك المھارات كذلك

  .وإمكانية إستخدامھا في المجا�ت الرياضية التطبيقية

  ساعتان معتمدتان)                                ١(سباحة     ١١٣١٢٤٢

 هبحيث يتمكن من اداء ھذ في السباحة ھذه المادة تعليم الطلبه المھارات ا�ساسية تستھدف

مھارات والتعرف على كيفية تعليمھا، كما تتعرض ھذة المادة للنواحي النظرية المتعلقة بالمھارات ال

اضافة الى  عن التدريب ا�ساسية وتحصيل خلفية تاريخية عن السباحة والتعرف الى مبادىء اولية

  .قانون السباحة

  دتانساعتان معتم)                          ١(حركات ايقاع      ١١٠١٢٤٣

تقدم المادة مجموعة من المعارف والمعلومات المتعلقة بحركات ا�يقاع من حيث التنظيم 

الديناميكي الزماني والمكاني، وتحتوي ايضاً على طرق اداء حركات الرقص الشعبي وحركات 

  .قاعلى ا�يإالبالية كما أن المادة تعمل على فھم التذوق الموسيقي >نواع الرقص الث ثية المستندة 

                        ساعتان معتمدتان   ) الريشة الطائرة وتنس الطاولة (  –) ١(العاب مضرب  ١١٣١٢٤٤

وأدواتھما المستخدمة في . تتضمن ھذه المادة تقديم نبذه عن تاريخ ونشأة اللعبتين وتطورھما

باtضافة إلى تعليم الطلبة كيفية . باريات وتنظيمھااللعب، والقواعد ا>ساسية لقانون اللعب وإدارة الم

واستخدام الوسائل التعليمية والتدريبية المساعدة في تعلمھا وتطبيق خطط , أداء المھارات ا>ساسية

  . وكذلك تزويدھم بالتدريبات الخاصة لتنمية العناصر البدنية المطلوبة للعبتين,اللعب الفردي والزوجي
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  ساعتان معتمدتان)                         ٢(القــد م كــرة     ١١٤١٣٣٠

والدمج مابين  الخاصة بكرة القدم طرق اللعب المختلفةإلى معلومات حول ھذه المادة  تضمنت

تعلم الطلبة على  العناصر البدنية والفنية في مھارات اللعب الفردي والجماعي وتطوير قدرات

  .في تعليم بعض مھارات التحكم وإدارة المبارياتواجبات مراكز اللعب، وتوظيف القانون 

  

  ساعتان معتمدتان                                    ) ٢(كرة سلة       ١١٤١٣٣١

والدمج مابين العناصر البدنية  في كرة السلةطرق اللعب معلومات ترتبط ھذه المادة  حويت

تعلم واجبات مراكز اللعب،  الطلبة على والفنية في مھارات اللعب الفردي والجماعي وتطوير قدرات

  .وتوظيف القانون في تعليم بعض مھارات التحكم وإدارة المباريات

  

  ساعتان معتمدتان                                   ) ٢(كرة الطائرة      ١١٠١٣٣٢

دنية والدمج مابين العناصر الب في كرة الطائرة طرق اللعب المختلفةاھمية ھذه المادة  برزت

تعلم واجبات مراكز اللعب،  الطلبة على والفنية في مھارات اللعب الفردي والجماعي وتطوير قدرات

  .وتوظيف القانون في تعليم بعض مھارات التحكم وإدارة المباريات

  ساعتان معتمدتان                         )٢(كــرة يــد       ١١٠١٣٣٣

والدمج مابين العناصر البدنية في كرة اليد المختلفة طرق اللعب  في إبرازھذه المادة  تمتھ

تعلم واجبات مراكز اللعب،  الطلبة على والفنية في مھارات اللعب الفردي والجماعي وتطوير قدرات

  .وتوظيف القانون في تعليم بعض مھارات التحكم وإدارة المباريات
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  اعتان معتمدتانس                            )٢(العـاب قـوى     ١١٠١٣٤٠

من خ ل  قوىالفي العاب  ا>داء المھاريب على معلومات ومھارات ترتبطھذه المادة  تحوي

تدريبات حركية لمھارات وكيفية تعليمھا، والتعرف على مزيد من المعلومات المرتبطة بالنواحي 

مستوى الخططية والقانونية بحيث يتمكن الطالب من تكوين وتدريب الفرق الرياضية على ال

  .المدرسي

  

  ساعتان معتمدتان                                       ) ٢(الجمباز  ١١٠١٣٤١

المصطلحات الفنية المرتبطة برياضة ومعلومات تتعلق ب معارفتقديم تتناول ھذه المادة 

ى الجمباز وتعلم ا>سس الفنية التطبيقية التعليمية لبعض المھارات المركبة والجمل الحركية عل

  .ا�جھزة وقدرتھم على عمل جمل متكاملة على البساط ا�رضي

  

  ساعتان معتمدتان)                                       ٢( السباحة   ١١٠١٣٤٢

من خ ل تدريبات  في السباحةا�داء المھاري  معلومات ومھارات حول ھذه المادة تتناول        

ا ، والتعرف على مزيد من المعلومات المرتبطة بالنواحي حركية لمھارات مختلفة وكيفية تعليمھ

  . الخططية والقانونية بحيث يتمكن الطالب من التعليم و التدريب

  ساعتان معتمدتان        للطالبات           )  ٢(حركات ايقاع     ١١٠١٣٤٣

م ا�دوات الرقص الحديث باستخدا معلومات ومھارات لتعليم الطالباتتحتوي ھذه المادة على 

با�ضافة .في جمل حركية مع المصاحبة الموسيقية) ات وغيرھاكالشال وا�شرب(اليدوية الصغيرة 

  . لرقص الك سيكيلتدريس الجمل الحركية 
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  القياس والبحث في التربية الرياضية         ثالث ساعات معتمدة    ١١٠٢٤٠٦

البحث العلمي، والخطوات التي حول ع قة القياس ب المادة معلومات ومعارف هھذ تتضمن

تسير عليھا البحوث العلمية وأنواع المقاييس المستخدمة سواء كانت بدنية أومھارية أو جسمية 

وتوظيفھا في ا�بحاث العلمية والشروط الواجب توافرھا في المقاييس المستخدمة في البحث العلمي 

  .ا�ختبارات والمقاييس  اجراءعملية  من صدق وثبات وموضوعية وكيفية ادارة وتنظيم

  

  ثالث ساعات معتمدة ضية       طرق وأساليب تدريس تربية ريا    ١١٠١٤١٥

بالعديد من الموضوعات والكفايات والمھارات  معارف ومعلومات ترتبطتضمن ھذه المادة ت

ويم لفعالية ذات الع قة بتدريس التربية الرياضية المدرسية سواء من ناحية التخطيط أو التنفيذ أو التق

ويتم توظيف مجموعة منتقاة من طرائق وأساليب التدريس في المجال الرياضي على . التدريس 

المتصل التدريسي تمكن الدارس من تعليم المھارات الحركية ل�لعاب المختلفة فض ً عن تعليم 

  .التمرينات البدنية تبعاً ل صول الفنية ذات الع قة
 

  

  ثالث ساعات معتمدة                            الميدانـي التدريــب    ١١٣١٤١٨

تتضمن ھذه المادة اتاحة الفرصة للطلبة الدارسين التدرب على المھارات التدريسية المختلفة 

ومعايشة الحياة التعليمية التعلمية اليومية المتصلة بالحياة المدرسية والحصول على تغذية مرتدة 

ھم من قبل المشرفين على التدريب وكذلك المدرسين في المدرسة وادارة ومستمرة حول آدائ) راجعة(

ممارسة التدريب لفترة تعايش مع الحياة المدرسية لدى المدرسة وبالتالي يضمن للطالب المتدرب ان ي

  .زمنية محددة
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  تطبيقات في الميكانيكا الحيوية         ثالث ساعات معتمدة                       ١١٠٣٤٥٤

تضمن ھذه المادة تطبيقات المبادئ البيوميكانيكية على أداء حركة اtنسان من أجل تعزيز ت

اtنجاز الرياضي وحماية ال عب من ا�صابة وذلك عن طريق تحليل المھارات الرياضية المختلفة 

 . في مجال التربية الرياضية والتدريب الرياضي وتبعاً لخصوصية تلك المھارات 

  

ثالث ساعات معتمدة                                  لتغذية واألداء الرياضي      ا     ١١٠٣٤٥٥

المادة التعريف بالمبادئ العلمية والصحية في تغذية الرياضيين والع قة الوثيقة بين  هتناول ھذت

الرياضي الممارس، وكذلك تعرف ا�سس العلمية المعتمدة في تصميم واعداد  نشاطالتغذية وال

برامج الغذائية بما يتناسب مع خصوصية ا>نشطة الرياضية الممارسة ومراحل ا�عداد الخاصة ال

  .بالرياضيين 

  

                            ثالث ساعات معتمدة   برامج اللياقة االوكسجينية والالاوكسجينية    ١١٠٣٤٥٦

راسة �نظمة الطاقة وكيفية استخدامھا خ ل النشاط البدني وكيفية بناء تتناول ھذه المادة د

برامج اللياقة ا�وكسجينية وال اوكسجينية وآليات التحكم ا>يضي وإنتاج القوى ونتاج القلب الوعائي 

  .والدعم القلبي الوعائي والتكيفات المتعلقة بالنشاط البدني ا�وكسجيني وال اوكسجيني
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  ثالث ساعات معتمدة       تطبيقات في فسيولوجيا الرياضة     ١١٠٣٤٥٧

تتناول ھذه المادة توظيف المبادئ والمفاھيم الفسيولوجية في مجال التدريب الرياضي 

وأسس تطبيقاتھا وفقاً �نظمة الطاقة ومؤشرات عمل الجھاز الدوري التنفسي مع  والتعريف باھميتھا

وي في ا�نسان با�ضافة إلى أثر المنشطات على مستوى ا�داء التركيز على معرفة ا�يقاع الحي

  .الرياضي

  

             ثالث ساعات معتمدةالتدريب باستخدام االجهزة واالثقال           ١١٠٢٤٥٨

  

تتناول ھذه المادة تقديم معلومات ومعارف تتعلق بالمبادئ والمھارات ال زمة 

لبدنية والصحية للمشاركين في البرامج ، اضافة الى للتدريب با�ثقال بھدف رفع اللياقة ا

  . التي يستخدم بھا ا�جھزة وا�ثقالالتعريف با�نواع المختلفة من البرامج التدريبية في 

  

 ثالث ساعات معتمدة                  برامج اللياقة البدنية للفئات العمرية   ١١٠٢٤٥٩

تحسين معارفھم حول بناء جل ملية للطلبة >تقدم ھذه المادة معلومات نظرية وتطبيقات ع

يح الفرصة للتدرب على إدارة البرامج التي تبرامج اللياقة البدنية لمختلف الفئات العمرية ، كما ت

وا>مراض المصاحبة لقلة الحركة وكيفية  ،مع تطور النمو التي تحدث ل فرادتركز على التغيرات 

  .تأخير مظاھر التقدم بالسن ذلك كتأثير برامج اللياقة البدنية عليھا و
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  العالقات العامة واالتصال في الرياضة     ثالث ساعات معتمدة   ١١٠٢٤٦٤

تقدم المادة تعريفاً للطلبة بمفھوم الع قات العامة وا�تصال وتطبيقاتھا في مجا�ت التربية 

ا�تصال وتأثيرھا في  ، كما تتناول مھارات ، ووظائف ، ومكونات ، واساليب المختلفة الرياضية

ا�بعاد ا�نسانية والمھنية للعاملين في المؤسسات الرياضية المختلفة، وكذلك إبراز دور الع قات 

  .العامة وا�تصال في تحقيق العمليات اtدارية المختلفة من تخطيط ورقابة وتنسيق واتخاذ قرار

  

  عات معتمدةالقيـــادة الرياضيـــة             ثالث سا     ١١٠٢٤٦٥

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 

  .لتنافسيةتأثير فعالية السلوك القيادي ومدى ارتباطه باtنجاز على مستوى الرياضة ا

  

  ثالث ساعات معتمدةادارة الموارد في الرياضة                          ١١٠٢٤٦٦

" وارد ــب ادارة المــــات وأساليــــم ومكونــة بمفاھيـــف الطلبـــــادة تعريــــذه المــــتتناول ھ

رياضية الى ادارة في الھيئات والمؤسسات الرياضية وابراز حاجة المؤسسات ال" المادية والبشرية

  .فّعالة

وكذلك التطرق للبيئة القانونية والتشريعية وتطوير المھارات التنظيمية كالتخطيط للموارد 

  . وتقويم ا�حتياجات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في ادارة الموارد 
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�التشريعات والقوانين الرياضية            ثالث ساعات معتمدة     ١١٠٢٤٦٧ �

المادة تعريفاً بنشأة وتطور التشريعات والقوانين الرياضية في ا>ردن وأھميتھا  تقدم ھذه

ودورھا في تنظيم عمل المؤسسات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة التنافسية وع قتھا 

بالمؤسسات المحلية والدولية ، كما وتوضح المادة كيفية اعداد وتطوير التشريعات والقوانين 

  .يخدم ادارة وأھداف المؤسسات الرياضية بشكل خاص والحركة الرياضية بشكل عام الرياضية بما

 

                  ثالث ساعات معتمدةادارة البرامج واالنشطة الترويحيه               ١١٠٢٤٦٨

تتناول ھذه المادة التعريف بأھمية ومفاھيم ادارة البرامج وا>نشطة الترويحيه وتطبيقاتھا 

عريف بالدور والمھارات ا�دارية ال زمة كالمھارات القيادية، والتخطيط، وادارة وكذلك الت

للمناطق المستھدفة، و كيفية  ضمن وكذلك اختيـار المـوارد البيئيـة. المخاطر، والمسؤولية القانونية

  .اعداد وتنفيذ وتقويم البرامج وا�نشطة الترويحية

  

  ثالث ساعات معتمدة                التسويق الرياضي               ١١٠٢٤٦٩

تتناول ھذه المادة تعريف الطلبة بمبادئ التسويق وتطبيقاته في المجال الرياضي ، كما تعرض 

واھدافه وادواته واستراتيجيته وبيئته الداخلية والخارجية، وكذلك  ووسائله طبيعة التسويق الرياضي

قيق الدعم المادي و المعنوي للمؤسسات التعريف بالمنتج الرياضي ووسائل تسويقه بھدف تح

  .وغير الرياضيةالرياضية 
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  مبادئ بيوكيمياء الرياضــة               ثالث ساعات معتمدة   ١١٠٣٤٧٣

تتناول ھذه المادة دراسة المبادئ ا�ساسية في الكيمياء الحيوية من حيث التفاع ت التي تتم 

لتمثيل الغذائي للكربوھيدرات والدھون والبروتينات داخل جسم ا�نسان والمرتبطة بعمليات ا

الكيميائية باtضافة إلى تعرف عمل كل من المركبات  ،المرتبطة بالنشاط البدني وا�نجاز

  .وا�نزيمات والتفاع ت ا�وكسجينية وال أوكسجينية المرتبطة بالنشاط الرياضي

 

  ثالث ساعات معتمدة               مبادئ التدليك الرياضي         ١١٠٣٤٧٤

تعرف و ،تتناول ھذه المادة التعريف باھمية التدليك ودوره في تحسين وظائف الجسم الحيوية

ممنوعات ومسموحات استخدامه ، كذلك المواصفات الواجب توفرھا في المدلك والتجھيزات الخاصة 

نواعھا المختلفة مع التركيز بمراكز التدليك ، كما تتضمن المادة تطبيقات عملية للحركات التدليكية بأ

  .ايضاً على استخدامھا في التدليك ا�سترخائي

  

  ثالث ساعات معتمدة                 التدليك الرياضي العالجي        ١١٠٣٤٧٥

تتناول ھذه المادة تطوير معارف الطلبة وتحسين قدراتھم في توظيف جميع اشكال الحركات 

ھيل المرضى والمصابين كوسيلة من وسائل رفع كفاءة الرياضيين التدليكية واستعمالھا في برامج تأ

  .واتمام عمليات ا�ستشفاء الرياضي
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  ثالث ساعات معتمدة)           ١(التمرينات الرياضية العالجية       ١١٠٣٤٧٦

معارف ومعلومات ترتبط بالتمرينات الع جية إضافة إلى المھارات ذات تتناول ھذه المادة 

مفھوم واھمية التمرينات الع جية واسس استخدامھا في تأھيل ا�صابات الرياضية ة وتتضمن الع ق

  .بأنواعھا المختلفة باعتبارھا أحد وسائل ا�ستشفاء والتأھيل الرياضي

� �

 ثالث ساعات معتمدة)             ٢(التمرينات الرياضية العالجية      ١١٠٣٤٧٧

تعليم الطلبة وتدريبھم على كيفية استخدام التمرينات  تحوي ھذه المادة عدة موضوعات بھدف

الرياضية الع جية في تأھيل ا>مراض المختلفة وأسس استخدامھا في جميع المراحل المرضية 

  .كوسيلة لتأھيل ا>مراض التي تصيب الرياضيين وغير الرياضيين وسبل الوقاية منھا

  

  ثالث ساعات معتمدة          فسيولوجيا الرياضية متقدمة            ١١٠٣٤٧٨

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 

ة الجسم للجھد البدني وفقاً لخصوصية ا�لعاب الجھد البدني لتتماشى مع ا�سس الفسيولوجية �ستجاب

  .الرياضية وصو�ً الى التكيف الوظيفي المنشود ومن ثم الى ا�نجاز الرياضي الرفيع
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  ثالث ساعات معتمدةمشروع التخرج                              ١١٠٣٤٦٠

دريب الطلبة على تھتم ھذه المادة بتعزيز الجانب التطبيقي في مجال التركيز وتستھدف ت

والتخطيط لھا واعدادھا وتنفيذھا من خ ل جمع معلومات فعلية في المجال بعناية اختيار المشاريع 

ويقوم الطالب بعرض مشروعه . ھجية العلمية المتبعةنالمالرياضي ومعالجتھا وتحليلھا حسب 

  .ماده واقرارهومناقشته امام لجنة من المتخصصين من اعضاء ھيئة التدريس في الكلية �عت

  

 ساعتان معتمدتان                                االعـداد البدني      ١١٣٢١٤٠

اعداد الطلبة اعدادا بدنيا شام  وتزويدھم بالخبرات والمعارف والمعلومات على المادة  ركزت 

وتقييمھا با�ضافة الى الضرورية المتعلقة بالكيفية التي يتم بھا تنمية عناصر اللياقة البدنية واختبارھا 

  . كيفية استخدام اجھزة التدريب المختلفة في تنمية عناصر اللياقة البدنية

  

  يرة                          ساعتان معتمدتانغااللعاب الشعبية والص   ١١٣١٢٣٥

كيفية اعداد ووتعريفھم با>لعاب الصغيرة والشعبية وأنواعھا تھتم المادة بإعداد الط ب 

عاب الصغيرة وتطبيقھا وكيفية تنظيم المھرجانات المصغرة لمختلف ا�لعاب الرياضية وكيفية ا�ل

استخدام ا>دوات المناسبة لھذه ا�لعاب، وا�لعاب الشعبية وكيفية استخدامھا في مختلف البرامج 

  .الترويحية والتدريبية
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  ان معتمدتانساعت   قــدم طالبات                   كــرة     ١١٠١٢٤٥

على تعريف الطالبات عن تاريخ نشأة كرة القدم وكيفية تعليم وتعلم المھارات  تحتوي ھذه المادة

ا�ساسية والتصرفات التكنيكية الفردية والجماعية وكيفية استخدامھا بصورة مبسطة وواجبات 

ب المختلفة مع كيفية ال عبين بالمراكز المختلفة با�ضافة الى كيفية توزيع ال عبين في طرق اللع

 .استخدام القانون في ادارة المباريات 

  

  ساعتان معتمدتان   )      التنس واالسكواش) ( ٢(ب العاب مضر     ١١٠٣٣٤٥

وأدواتھما المستخدمة . تحتوي ھذه المادة على تعريف الطلبة بتاريخ ونشأة اللعبتين وتطورھما

باtضافة إلى , اللعب وإدارة المباريات وتنظيمھا وتعريفھم بالقواعد ا>ساسية لقانون. في اللعب

والوسائل التعليمية والتدريبية المساعدة في تعلمھا وتطبيق , تعليمھم كيفية أداء المھارات ا>ساسية

وكذلك تزويدھم بالتدريبات الخاصة لتنمية العناصر البدنية المطلوبة , خطط اللعب الفردي والزوجي

  . وللعبتين
 

ــع االثقــال                رف    ١١٠٣٣٤٦   ساعتان معتمدتان     ـ

تحتوي المادة على المعارف النظرية والمھارات التطبيقية لرفع ا�ثقال من حيث تطورھا 

وطرق تعليمھا ) الخطف والنتر(التاريخي وقانونھا الدولي وا>داء الحركي للرفعتين ا�ولمبيتين 

  .وإدارة بطو�تھا
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  ساعتان معتمدتانس والنشاب                             القو    ١١٠٣٣٤٧

وتحديث بعض الرياضات القديمة والعمل على توفير فرص  حياءا أھميةھذه المادة  برزت

تعويدھم على التنافس الترويحي من خ ل لتعليم الطلبة مھارات التركيز الذھني ودقة اصابة الھدف 

ھارة التعامل والحفاظ على ا�دوات واستخدامھا المنظم في كل مھارات سھلة التنفيذ وكذلك اكسابھم م

  .ا�وقات، وتزويد الدارسين بالجوانب القانونية للمنافسة واحتساب النتائج

  

  ساعتان معتمدتان                                                  المبارزة    ١١٠٣٣٥٠

ا�ساسية لكل لعبة بحيث يتمكن من اداء ھذة تحتوي ھذه المادة على تعليم الطالب المھارات 

المھارات والتعرف على كيفية تعليمھا ، كما تتعرض المادة للنواحي النظرية المتعلقة بالمھارات 

  . ا�ساسية وتحصيل خلفية تاريخية عن اللعبة والتعرف الى مبادىء اولية اضافة الى قانون اللعبة

  

  ساعتان معتمدتان                      تايكوندو                    ١١٠٣٣٥١

تحتوي ھذه المادة على تعريف الطلبة بفلسفة التايكوندو المتمثلة بتنمية الجسد 

اً للوصول الى المقاتل المثالي والثقة بالنفس با�ضافة الى تزويد سلوكيبدنيا ومھارياً و

وكذلك  خاصة �ردنوا عامة الطالب بمعلومات عن نشأة وتاريخ التايكواندو في العالم

المھارات ا�ساسية والمتضمن حركات الرجلين واليدين الدفاعية والھجومية والضرب 

  .على الجك الثابت والمتحرك والقتال المقيد ، البومسي وقانون لعبة التايكواندو
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  ساعتان معتمدتان                                 عروض رياضية    ١١٠٣٣٥٢

مادة موضوعات عديدة في مجال تعليم إدارة حصة التربية الرياضية، من حيث تتناول هذه ال

تتعرض المادة إلى الطرق والوسائل المستخدمة في تصميم أشكال  كماالتشكيالت والتمارين، 

العروض والمهرجانات الرياضية، بمختلف أنواعها ، ويتعرض إلى الشروط الواجب توفرها في 

  .سيناريو، تشكيالت، وأخيرًا التمارين الرياضية المتاحة لذلكالعرض الرياضي من مدرسين، 
  

  ساعتان معتمدتان                                    المالكمـــة    ١١٠٣٣٥٣

تحتوي المادة على المعارف والمعلومات المتعلقة بالم كمة حيث يتم من خ لھا التعرف 

عصور ، باtضافة لتعلم وقفة ا�ستعداد وكيفية على نشأة وتاريخ اللعبة ومراحل تطورھا عبر ال

التحرك على الحلقة وأنواع اللكمات المستخدمة وأماكن اللكم المسموح بھا وا>دوات الشخصية 

الخاصة بالم كم واللباس الرسمي أثناء اللقاءات باtضافة الى ا>دوات الواجب توافرھا للحلقة وعدد 

  .الجو�ت وتصنيف ا>وزان

عن القواعد الدولية لتحكيم الم كمة وواجبات الحكام والقضاة وطرق الفوز  كما نتحدث

  .وا>خطاء الغير مسموح بھا اثناء اللقاء

  

  ساعتان معتمدتانالمصـارعـة                                         ١١٠٣٣٥٤

وتعليمھا ،  تتناول ھذه المادة تعليم الط ب المھارات ا�ساسية في المصارعة وطرق ادائھا

 .كما تتناول ھذه المادة النواحي الفنية والقانونية. ومعرفة النواحي الفنية لھذه المھارات 
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  ساعتان معتمدتانالجـــودو                                          ١١٠٣٣٥٥

،  تتناول ھذه المادة تعليم الط ب المھارات ا�ساسية في الجودو وطرق ادائھا وتعليمھا

  .كما تتناول ھذه المادة النواحي الفنية والقانونية. ومعرفة النواحي الفنية لھذه المھارات 
 

  ثالث ساعات معتمدة)                     ٣(كــرة القـدم       ١١٣٢٤٣٠

 القدم كرة في التدريب بمهنة الخاصة والمعلومات بالمعارف الطلبه تزويد المادة هذه تستهدف

 واعداد التدريبية البرامج تخطيط بكيفية الطالب تزويد الى باالضافة العمرية فئاتال تدريب واسس

 الخاصة باإلصابات والتعريف الفريق ببناء المتعلقة االسس الى باالضافة المباريات وتحليل الخطط

  .اللعبة في

  

  ثالث ساعات معتمدة                              )٣(كرة السلة       ١١٣٢٤٣١

ول ھذه المادة تعليم الطلبة النواحي الفنية والتعليمية والقانونية للمھارات ا>ساسية في لعبة تتنا

المھارات الحركية ا>ساسية  ، وھذه المھارات وطرق تدريسھا ھمإكتساب للمساعدةكرة السلة، 

المختلفة ه المھارات في مواقف اللعب تطبيق ھذوالدفاعية والھجومية الفردية والفرقية والجماعية، 

ومن جھة أخرى يتم تعريف . التعرف على طريقة بناء الخطط الھجومية والدفاعية نظرياً وعملياً و

الطلبة على اtعداد البدني العام والخاص ل عبي كرة السلة، وإعداد الخطط التدريبية، وأسس إختيار 

  .ال عبين، والتعرف على قوانين اللعبة وممارسة التحكيم عملياً 

  
  
  



  الجامعة ا�ردنية
  وحدة القبول والتسجيل

 وصف المواد

 

 25

  
  

  ثالث ساعات معتمدة)             ٣(كــرة الطائــرة       ١١٣٢٤٣٢

تحتوي ھذه المادة على موضوعات تتعلق با�عداد البدني وا�عداد المھاري ل عبي الكرة 

الطائرة، والخطط الفردية والجماعية الھجومية والدفاعية، وا�ختبارات البدنية والمھارية والقياس في 

كيفية انتقاء وتناول ھذه المادة لعبتي الكرة الطائرة المصغّر والشاطئية،تالمجال الخططي، كما 

ا�صابات الخاصة ب عبي الكرة الطائرة ، وبتطبيقات عملية وال عبين وا�ستكشاف والتحليل،

  .الفرص لممارسة التحكيم عملياً  اتاحةكيفية قيادة الفريق، وقانون اللعبة وومتقدمة، 

  

  

  ثالث ساعات معتمدة                     )٣(ـد  كــرة اليـ   ١١٣٢٤٣٣

في  المھارات الدفاعية والھجومية ومھارات حارس المرمى تطبيقات علىھذه المادة  تتضمن

با�ضافة الى النواحي التكتيكية الدفاعية والھجومية، وكيفية اختيار �عب كرة اليد  كرة اليد

  .التحكيم عملياً وا�ستكشاف وقيادة الفريق للمباراة وممارسة 

    

  ثالث ساعات معتمدة       )                        ٣(العاب قوى    ١١٤٢٤٤٠

تحتوي ھذه المادة على المھارات ا�ساسية لھذه اللعبة والتوصيل لدرجة اتقانية في 

ادائھا،وكيفية تدريبھا وكذلك توفير معلومات نظرية وعملية عن الجانب الخططي وكيفية التدرج في 

بعد ا�نتھاء من ھذه الطالب تعليم وتدريب الطالب وتزويده بمعلومات عن قانون اللعبة بحيث يتمكن 

  .الرياضية منافسات المادة ان يشكل فرق ويدربھا ويقودھا اثناء ال
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  ثالث ساعات معتمدة                                           )٣(جمباز    ١١٤٢٤٤١

المھارات ا>ساسية للعبة والتوصل لدرجة إتقانية في أدائھا على  تحتوي ھذه المادة على

وكيفية تدريبھا على المستوى المتقدم وكذلك توفير معلومات نظرية وعملية عن . ا�جھزة المختلفة

الجانب الخططي وكيفية التدرج في تعليم وتدريب الطالب وتزويده بمعلومات عن قانون كل جھاز 

اtنتھاء من المادة أن يشكل فرق ويدربھا ويقودھا أثناء المباريات  بعدالطالب بحيث يتمكن 

  .الرياضية

  

  ثالث ساعات معتمدة)                                  ٣(السباحة     ١١٤٢٤٤٢

والتوصل لدرجة اتقانية في ادائھا ،  في السباحة تحتوي ھذه المادة على المھارات ا�ساسية

توى المتقدم وكذلك توفير معلومات نظرية وعملية عن الجانب الخططي وكيفية تدريبھا على المس

الطالب وكيفية التدرج في تعليم وتدريب الطالب وتزويده بمعلومات عن قانون السباحة بحيث يتمكن 

  .نافسات والفعاليات المختلفةبعد ا�نتھاء من المادة ان يشكل فرق ويدربھا ويقودھا اثناء الم

 

  ثالث ساعات معتمدة                        طالبات )٣(ايقاع  حركات    ١١٣٢٤٤٣

تتناول ھذه المادة المصطلحات ا�ساسية للرقص الشعبي عن طريق الدبكات لبعض البلدان 

عرض نماذج من الدبكات وتعميم بعض الدبكات الشعبية ، كما تتناول المادة تحليل ونقد والعربية 

  .تقييمھا من حيث ھارمونية الحركة وتسلسلھا وتكنيكھا الرقصات المختلفة ثم العمل على 
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  ثالث ساعات معتمدة)                            ٣(العاب مضرب    ١١٣٢٤٤٥

, الريشة الطائرة( ھذه المادة تعريف الطلبة با>ھداف العامة >لعاب المضرب ا>ربعة تتناول

وأدواتھا المستخدمة في اللعب بشكل ,لكل لعبةوا>ھداف الخاصة ) ا�سكواش, التنس, تنس الطاولة

كيفية أداء وتعليم و ،وتعريفھم بقانون اللعب لكل لعبة ليتمكنوا من إدارة وتحكيم المباريات.مفصل

المھارات ا>ساسية والمتقدمة والوسائل والطرق المساعدة في تطوير ا>داء المھاري باtضافة إلى 

. النواحي البدنية والمھارية والخططية الخاصة لكل لعبةو. كيفية تحليل وتقويم ا>داء المھاري

 .إصابات العاب المضرب الشائعة بباtضافة إلى تعريفه 


