
 كلية الرتبية الرياضية
 ملرحلة البكالوريوسالربامج واملقررات 

 

 ملحوظة

 الثالثة ثم التخصص فً الفرقة الرابعةٌدرس الطالب نفس المواد فً جمٌع البرامج حتى نهاٌة الفرقة 

 
 إسم البرنامج: 

 الفرقـــــــــــــة األولـــــــــــــــــــــى
 Program name in English العربيةإسم المقرر بالمغة  كود القرر

إجباري/  عدد الساعات
 إختياري

متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

 الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى األول
ESPS_ASSE أصول التربية الرياضية Assets Of Sports Education 2 - إجباري  
SPMR_SCMC الحركة الكشفية والمعسكرات Scouts movement and Camps 2 - إجباري  
HESS_PEHE الصحة الشخصية لمرياضي Personal health of the athlete 2 - إجباري  
TSTS_SPRG األلعاب الصغيرة والتمهيدية the Small and preliminary game 1 1 إجباري  
ESPS_ARLA المغة العربية Arabic language 2 - إجباري  
TSTS_VOLL 1  1الكرة الطائرة Volleyball 1 2 إجباري  
TSTS_SOCC 1  1كرة القدم Soccer 1 2 إجباري  
TSTS_TATE تنس الطاولة Table tennis 1 1 إجباري  

 
TAFS_BOXI 1 
TAFS_JUDO 1 
TAFS_KARA 1 

 المنازالت
 1مالكمة
 1جودو
 1كاراتيه

Combat sport 
Boxing 1 
Judo 1 
Karate 1 

 إجباري 3 1

 

TATF_ TRFI مسابقات الميدان والمضمار track and field 1 2 إجباري  
TAWS_SWIM 1  1السباحة Swimming 1 1 2 إجباري  
TGEF_EXER 1  1التمرينات Exercises 1 1 2 إجباري  
TGEF_ARTG 1 )1 الجمباز الفني )رجال Artistic gymnastics (men) 1 1 2 إجباري  



 الفرقـــــــــــــة األولـــــــــــــــــــــى
 Program name in English العربيةإسم المقرر بالمغة  كود القرر

إجباري/  عدد الساعات
 إختياري

متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

 الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الثانىالفصل 

SPMR_ISMA المدخل في اإلدارة الرياضية introduction in the sports 
management 2 - إجباري  

CTEM_KINE التربية الحركية Kinetic Education 2 - إجباري  

HESS_DEFA  التشريح الوصفي والوظيفي
 في المجال الرياضي

Descriptive and functional 
anatomy in the sports field 2 - إجباري  

SPMR_IRES المدخل في الترويح الرياضي introduction in recreation sports 2 - إجباري  
ESPS_ENLA المغة االنجميزية English Language 2 - إجباري  
TSTS_HAND 1 1 كرة اليد  Handball 1 1 2 إجباري  
TSTS_BASK 1  1كرة السمة  Basketball 1 1 2 إجباري  
TSTS_HOCK هوكي Hockey 1 1 إجباري  

TAFS_WRES 1 
TAFS_FENC 1 
TAFS_WELI 1 

 المنازالت
1مصارعة  

1مبارزة  
1رفع اثقال  

Combat sport 
Wrestling 1 
Fencing 1 
Weightlifting 1 

 إجباري 3 1

 

TATF_ TRFI مسابقات الميدان والمضمار track and field 1 2 إجباري  
TAWS_SWIM 2  2السباحة  Swimming 2 1 2 إجباري  
TGEF_EXER 2  2التمرينات  Exercises 2 1 2 إجباري  
TGEF_ARTG 2 )2 الجمباز الفني )رجال  Artistic gymnastics (men) 2 1 2 إجباري  

 

  



 إسم البرنامج:
 الفرقـــــــــــــة الثانية

 Program name in English المقرر بالمغة العربيةإسم  كود القرر
إجباري/  عدد الساعات

 إختياري
متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

 الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى األول
HESS_PRSP مبادئ فسيولوجيا الرياضة The principles of sports physiology 2 - إجباري  
ESPS_PSYC  النفس الرياضيعمم  Sport Psychology 2 - إجباري  

SPMR_SBSM  األسس العممية لإلدارة
 الرياضية

The scientific bases of sports 
management 2 - إجباري  

CTEM_METE 1  طرق تدريس التربية
1 الرياضية  

Methods of teaching physical 
education 1 2 1 إجباري  

TSTS_SOCC 2 2 كرة القدم  Soccer 2 1 2 إجباري  
TSTS_VOLL 2 2 كرة الطائرة  Volleyball 2 1 2 إجباري  
 
TAFS_BOXI 2 
TAFS_FENC 2 
TAFS_JUDO 2 

 المنازالت
2مالكمة  
2مبارزة  
2جودو  

Combat sport 
Boxing 2 
Fencing 2 
 Judo 2 

 إجباري 3 1

 

TATF_ TRFI مسابقات الميدان والمضمار track and field 1 2 إجباري  
 
TAWS_WAPO 
TAWS_DIVI 

 الرياضات المائية
 كرة الماء
 الغطس

 
Water Polo 
Diving 

 إجباري 2 1
 

TGEF_ARTG 3 )3 الجمباز الفني )رجال  Artistic gymnastics (men) 3 1 2 إجباري  

TGEF_PESF 1  العروض والمهرجانات
1 الرياضية  

Performances and Sports Festivals 
  إجباري 2 1 1

TSTS_BADM 
TSTS_SQUA 

 رياضات مضرب
 الريشة الطائرة

 االسكواش

 
Badminton 
Squash 

 إجباري 2 1
 

 الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الثانى

HESS_EDHE  التربية الصحية في المجال
 الرياضي

Education Health  in the field of 
sport 2 - إجباري  

CTEM_TEED  تكنولوجيا التعميم في التربيةTechnology education in physical 2 - إجباري  



 الفرقـــــــــــــة الثانية
 Program name in English المقرر بالمغة العربيةإسم  كود القرر

إجباري/  عدد الساعات
 إختياري

متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

 education الرياضية
STKI_INST المدخل في التدريب الرياضي introduction in the sports training 2 - إجباري  
ESPS_SOCI عمم االجتماع الرياضي Sociology sports 2 - إجباري  

TSTS_BASK 2  2السمة كرة  Basketball 2 1 2 إجباري  
TSTS_HAND 2 2 كرة اليد  Handball 2 1 2 إجباري  

 
TSTS_TENN 
TSTS_SPBA 

 رياضات مضرب
 التنس

 كرة السرعة

 
Tennis 

speed ball 
 إجباري 2 1

 

 
TAFS_WRES 2 
TAFS_KARA 2 
TAFS_BOAR 

 المنازالت
2مصارعة  
2كاراتيه  

 القوس والسهم

Combat sport 
Wrestling 2 
Karate 2 

Bow and arrow 

 إجباري 3 1

 

TATF_ TRFI مسابقات الميدان والمضمار track and field 1 2 إجباري  
TAWS_SWIM 3  3السباحة  Swimming 3 1 2 إجباري  
TGEF_ARTG 4 )4 الجمباز الفني )رجال  Artistic gymnastics (men) 4 1 2 إجباري  

TGEF_PESF 2  والمهرجانات العروض
2الرياضية   

Performances and Sports Festivals 
  إجباري 2 1 2

 

  



 إسم البرنامج:
 الفرقـــــــــــــة الثالثة

 Program name in English إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
إجباري/  عدد الساعات

 إختياري
متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

 الدراســــــــــــــــــــــــــــــى األولالفصل 

CTEM_METE 2  2طرق تدريس التربية الرياضية  Methods of teaching physical 
education 2 2 - إجباري  

HESS_BIOS بيولوجيا الرياضة Biology of Sport 2 - إجباري  
STKI_KISF عمم الحركة في المجال الرياضي kinesiology in the sports field 2 - إجباري  

ESPS_TEME  االختبارات والمقاييس في التربية
 الرياضية

Tests and measurements in physical 
education 2 - إجباري  

SPMR_PSTA  مبادئ اإلحصاء في التربية
 الرياضية

Principles of statistics in physical 
education 2 - إجباري  

TAFS_COIA  المنازالت والرياضات الفردية
 )تحكيم(

combat and individual sports 
(arbitration) 1 2 إجباري  

TSTS_TESA )الرياضات الجماعية )تحكيم Team sports (arbitration) 1 2 إجباري  
TATF_ TRFI مسابقات الميدان والمضمار track and field 1 2 إجباري  

TGEF_ARTG 4  4الفني )رجال( الجمباز  Artistic gymnastics (men) 4 1 2 إجباري  
  إجباري Field Training - 4 التدريب الميداني 

 الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى الثانى

CTEM_METE طرق تدريس التربية الرياضية Methods of teaching physical 
education 2 - إجباري  

ESPS_PSCR  مبادئ البحث العممي في التربية
 الرياضية

The principles of scientific research 
in physical education 2 - إجباري  

HESS_EDST تربية القوام Educational  strength 2 - إجباري  

ESPS_PTSC  سيكولوجية التدريب والمنافسات
 الرياضية

Psychological training and sports 
competitions 2 - إجباري  

STKI_FTST أسس ونظريات التدريب الرياضي Foundations and theories of sports 
training 2 - إجباري  

STKI_BIOM  الميكانيكا الحيوية في المجال
  إجباري Biomechanics in sport 2 1 الرياضي



 الفرقـــــــــــــة الثالثة
 Program name in English إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر

إجباري/  عدد الساعات
 إختياري

متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

ESPS_HURI حقوق اإلنسان Human Rights 2 - إجباري  
TSTS_RASA تحكيم( رياضات مضرب( Racquet Sports (arbitration) 1 2 إجباري  

 
TAWS_SWIM 4 
TAWS_ RESC 

 الرياضات المائية
4السباحة   

 اإلنقاذ

 
Swimming 4 
Rescue 

 إجباري 2 1
 

  إجباري Field Training - 4 التدريب الميداني 
 

  



 كلية الرتبية الرياضية

 إسم البرنامج بالمغة اإلنجميزية العربيةإسم البرنامج بالمغة  م
 School sports program برنامج الرياضة المدرسية 1
 Program of sports training برنامج التدريب الرياضي 2
 Sports Management Program برنامج اإلدارة الرياضية 3

 

 الرياضة المدرسية إسم البرنامج:
 الفرقـــــــــــــة الرابعة

 Program name in English إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
إجباري/  عدد الساعات

 إختياري
متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

 الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى األول
ESPS_PECO التربٌة الرٌاضٌة المقارنة Physical Education Comparative 2 - إجباري  

CTEM_NBMS طبٌعة وأسس المهارات الحركٌة The nature and basis of motor skills 2 - إجباري  

CTEM_MTSN 
طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة لذوي 

 االحتٌاجات الخاصة

Methods of teaching physical 
education for people with special 
needs 

 إجباري - 2
 

ESPS_PGMD  والتطور الحركًعلم نفس النمو  
Psychology of growth and motor 
development 

  إجباري - 2
HESS_INFA 

اإلصابات واإلسعافات األولٌة فً المجال 
 الرٌاضً

Injuries and first aid in sport 2 - إجباري  
TSTS_TETT 

تطبٌقات طرق التدرٌس فً الرٌاضات 
 الجماعٌة 

Applications of teaching methods in 
team sports  

  إجباري 4 1
TATF_TMTF 

تطبٌقات طرق التدرٌس فً مسابقات 
 المٌدان والمضمار

Applications of teaching methods in 
the track and field competitions 

  إجباري 4 1

TGEF_TGEF 
تطبٌقات طرق التدرٌس فً الجمباز 

والعروض الرٌاضٌةوالتمرٌنات   

Applications of teaching methods in 
gymnastics and exercise and Sports 
Festivals 

 إجباري 4 1
 

فً رٌاضات تطبٌقات علم الحركة  
 التخصص

Applications kinesiology in Sports 
specialization 

  إجباري 1 1
  إجباري Field Training - 4 التدرٌب المٌدانً 

 الثانىالفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى 
CTEM_FTPS أسس ونظرٌات التربٌة البدنٌة المدرسٌة 

Foundations and theories of 
education physical's school 

  إجباري - 2



 الفرقـــــــــــــة الرابعة
 Program name in English إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر

إجباري/  عدد الساعات
 إختياري

متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

CTEM_TEED تكنولوجٌا التعلٌم فً التربٌة الرٌاضٌة 
Technology education in physical 
education 

  إجباري - 2
CTEM_PROG النمو المهنً فً التربٌة الرٌاضٌة 

Professional growth in physical 
education (prepare's teacher) 

  إجباري - 2
ESPS_PSYG علم نفس الجماعات الرٌاضٌة Psychology of sports groups 2 - إجباري  
HESS_PRDI  االحتٌاجات الخاصةالتأهٌل البدنً لذوي  

Physical rehabilitation for people 
with Physical disabilities 

  إجباري - 2
TSTS_TETT 

تطبٌقات طرق التدرٌس فً رٌاضات 
 المضرب

Applications of teaching methods in 
tennis sports 

  إجباري 4 1
TAWS_STWS 

تطبٌقات طرق التدرٌب الرٌاضً فً 
المائٌةالرٌاضات   

Applications of sports training 
methods in water sports 

  إجباري 4 1
TAFS_TEAC 

تطبٌقات طرق التدرٌس فً رٌاضات 
 المنازالت

Applications of teaching methods in 
combat sports 

  إجباري 4 1
 

فً رٌاضات تطبٌقات علم الحركة 
 التخصص

Applications kinesiology in Sports 
specialization 

  إجباري 1 1
  إجباري Field Training - 4 التدرٌب المٌدانً 

 

  



 التدريب الرياضى إسم البرنامج:
 الفرقـــــــــــــة الرابعة

 التدريب الرياضى اسم البرنامج بالمغة العربية: الكمية:
 

 Program name in English إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
إجباري/  عدد الساعات

 إختياري
متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

 الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى األول
STKI_WPST 

طرق وبرامج التدرٌب 
 الرٌاضً

Ways and programs of sports 
training 

  إجباري - 2
STKI_PLST ًتخطٌط التدرٌب الرٌاض Planning Sport Training 2 - إجباري  
STKI_SEFS ًاالنتقاء فً المجال الرٌاض Selection in the field of sport 2 - إجباري  

HESS_MASS ًالتدلٌك الرٌاض Sports Massage 2 - إجباري  
ESPS_PTSC 2 

سٌكولوجٌة التدرٌب 
2 والمنافسات الرٌاضٌة  

Psychological training and sports 
competitions 2 

  إجباري - 2
HESS_INFA 

اإلصابات واإلسعافات األولٌة 
 فً المجال الرٌاضً

Injuries and first aid in sport 2 - إجباري  
HESS_PHBA 

األسس الفسٌولوجٌة للتربٌة 
 البدنٌة

Physiological basis of physical 
education 

  إجباري - 2
  اختٌاري 6 2  التخصص التطبٌقً 
 

المٌكانٌكا الحٌوٌة فً  تطبٌقات
 رٌاضة التخصص

Applications of biomechanics 1 1 إجباري  
 

تطبٌقات طرق التدرٌب 
1 الرٌاضً  

Applications of sports training 
methods 1 

  إجباري 2 1
  إجباري Field Training - 4 التدرٌب المٌدانً 

 الثانىالفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى 
STKI_PPTL 

المبادئ العلمٌة لتخطٌط 
 األحمال التدرٌبٌة

Scientific principles for the planning 
training loads 

  إجباري - 2
HESS_PHBA 

األسس الفسٌولوجٌة للتربٌة 
 البدنٌة

Physiological basis of physical 
education 

  إجباري - 2
STKI_DAFS 

المجال محددات االنجاز فً 
 الرٌاضً

Determinants of achievement in the 
field of sport 

  إجباري - 2
STKI_PFTJ 

مبادئ وأسس التدرٌب 
 الرٌاضً للناشئٌن

The principles and foundations of 
sports training for junior 

  إجباري - 2
CTEM_NBMS 

طبٌعة وأسس المهارات 
 الحركٌة

The nature and basis of motor skills 2 - إجباري  
ESPS_PSPA اإلعداد النفسً للرٌاضٌٌن 

Psychological preparation of 
athletes 

  إجباري - 2



 الفرقـــــــــــــة الرابعة
 التدريب الرياضى اسم البرنامج بالمغة العربية: الكمية:

 

 Program name in English إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
إجباري/  عدد الساعات

 إختياري
متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

HESS_SIPR 
اإلصابات الرٌاضٌة والتأهٌل 

 البدنً
Sports injuries and physical 
rehabilitation 

  إجباري - 2
  اختٌاري 6 2  التخصص التطبٌقً 
 

تطبٌقات المٌكانٌكا الحٌوٌة فً 
 رٌاضة التخصص

Applications of biomechanics 1 1 إجباري  
 

تطبٌقات طرق التدرٌب 
2 الرٌاضً  

Applications of sports training 
methods 2 

  إجباري 2 1
  إجباري Field Training - 4 التدرٌب المٌدانً 

 

  



 اإلدارة الرياضية إسم البرنامج:

 الفرقـــــــــــــة الرابعة
 اإلدارة الرياضية اسم البرنامج بالمغة العربية: الكمية:

 

 Program name in English إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
إجباري/  عدد الساعات

 إختياري
متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

 الفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى األول
SPMR_RTRS 

االتجاهات الحدٌثة فً 
 التروٌح الرٌاضً

Recent trends in recreation sports 2 - إجباري  
SPMR_CMHR 

إدارة األزمات والموارد 
 البشرٌة فً المجال الرٌاضً

Crisis management and human 
resources in the field of sport 

  إجباري - 2
SPMR_MASF  الرٌاضًالتسوٌق فً المجال  Marketing in sports field 2 - إجباري  

ESPS_PSSL سٌكولوجٌة القٌادة الرٌاضٌة Psychology of Sports Leadership 2 - إجباري  
SPMR_PRME 

العالقات العامة واإلعالم فً 
 المجال الرٌاضً

Public relations and media in the 
sports field 

  إجباري - 2
 

اإلدارة فً رٌاضات تطبٌقات 
 المضرب

Applications of teaching methods in 
tennis sports 

  إجباري 4 1
TAFS_MANA 

تطبٌقات اإلدارة الرٌاضٌة فً 
 رٌاضات المنازالت

applications of the Sports 
management in combat sports 

  إجباري 4 1

TGEF_MGEF 
تطبٌقات اإلدارة الرٌاضٌة فً 

والتمرٌنات  الجمباز
 والعروض الرٌاضٌة

applications of the Sports 
management in gymnastics and 
exercise and Sports Festivals 

 إجباري 4 1
 

SPMR_CWSC 
طرق إدارة المنافسات 

 الرٌاضٌة
conduct Ways to sports 
competitions 

  إجباري - 2
  إجباري Field Training - 4 التدرٌب المٌدانً 

 الثانىالفصل الدراســــــــــــــــــــــــــــــى 
SPMR_SBSM 

األسس العلمٌة لإلدارة 
 الرٌاضٌة

The scientific bases of sports 
management 

  إجباري - 2
HESS_NUSP التغذٌة الرٌاضٌة Nutrition Sport 2 - إجباري  
SPMR_POFS 

اإلمكانات والمنشئات 
 الرٌاضٌة

Potentials and Facilities sports 2 - إجباري  
ESPS_ASPG 

دراسات متقدمة فً علم نفس 
 الجماعات الرٌاضٌة

Advanced studies in the psychology 
of sports groups 

  إجباري - 2
SPMR_LLAW 

التشرٌعات والقوانٌن فً 
 المجال الرٌاضً

Legislation and laws in the field of 
sport 

  إجباري - 2
SPMR_GICO 

التنظٌمات الحكومٌة واألهلٌة 
 فً المجال الرٌاضً

Governmental Institutions and civil 
organizations in the field of sport 

  إجباري - 2



 الفرقـــــــــــــة الرابعة
 اإلدارة الرياضية اسم البرنامج بالمغة العربية: الكمية:

 

 Program name in English إسم المقرر بالمغة العربية كود القرر
إجباري/  عدد الساعات

 إختياري
متطمب 
 تطبيقى نظرى سابق

TATF_SMTF 
 

تطبٌقات اإلدارة الرٌاضٌة فً 
 مسابقات المٌدان والمضمار

applications of the Sports 
management in the track and field 
competitions 

 إجباري 4 1
 

 
تطبٌقات اإلدارة الرٌاضٌة فً 

 الرٌاضات الجماعٌة
applications of the Sports 
management in team sports 

  إجباري 4 1
TAWS_SMWS 

تطبٌقات اإلدارة الرٌاضٌة فً 
 الرٌاضات المائٌة

applications of the Sports 
management in water sports 

  إجباري 4 1
  إجباري Field Training - 4 التدرٌب المٌدانً 
 


