
ومخرجات التعلم للمساقات المطروحة في الخطة الوصف واألهداف  

   وصف المساقات ومخرجاتها

PE 615 ساعات معتمدة    ) 3(                                 تطبيقات في علم االجتماع الرياضي         

 الرياضي، العنف، علم االجتماع  الرياضيونظريات أسس حديثة ومتقدمة في  مصطلحاتيتضمن 
والعوامل االجتماعية المؤثرة في فاعلية الطرق  ،الرياضة والحراك االجتماعي التنشئة االجتماعية،

 يهدف. في موضوعات علم االجتماع الرياضيالرياضة والصراع االجتماعي وتطبيقات عملية 
واقع ريات في تمكينهم من تطبيق النظوالرياضي،  علم االجتماعنظريات ب الطالبتزويد  إلىالمساق 

  .مجال التربية الرياضية،
  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 

 .يسخرها لخدمة المجال الرياضيالمعارف والمعلومات الحديثة في علم االجتماع و يدرك - 1
    .المشكالت االجتماعية بمنهجية علمية يحلل - 2
  .الرياضية الفرقفي واقع االجتماع واإلعالم الرياضي يطبق نظريات علم  - 3

PE 635 ساعات معتمدة) 3(                            البدنية التربية البحث العلمي في منهجية            

خطة البحث وأنوعه وعناصره ومراجعة األدبيات النظرية وصياغة الفرضيات واختيار يتضمن 
 تطويرهذا المساق إلى  يهدف .والتوثيقالعينات وتصاميم مجموعات التجارب وطرق عرض النتائج 

المنهج المناسب وأدوات جميع البيانات وشروطها  تحديد المشكلة البحثية واختيار في مهارات الطالب
  . العلمية وتحليل البيانات وعرضها للوصول إلى االستنتاجات

  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 
 .العينات وصياغة التوثيق و المنهجيةواختيار البحثية المشكلة  يحدد - 1
 .يطور أدوات القياس المستخدمة في بحوث علوم الرياضة - 2
 .ويحلل األبحاث العلمية في المجال الرياضي قدين - 3

 PE 645 ساعات معتمدة         ) 3(                           البدنيةتطبيقات في تصميم مناهج التربية  

وتطبيقات عملية على  عالمية في تصميم المناهج، نماذجتقديم و والتطبيق،مفاهيم التصميم  يتضمن
التربية  تقويم المناهج وإجراء البحوث العلمية في مناهجمهارات و ،التخطيط والتصميم للمناهج

الذي  بأسس ونظريات المناهج الحديثة في التربية البدنيةالطالب  تمكينالمساق إلى  يهدف .الرياضية



يتناول التطور التاريخي للخطوط العريضة إلى اإلطار العام لمناهج التربية البدنية وصوالً إلى 
الصورة الجديدة للمناهج، وكذلك يهدف إلى تزويد الطلبة بأنواع المناهج في التربية البدنية 

  .وتطبيقاتها،

  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 
 .البدنيةالمناهج في التربية مهارات بناء وتصميم  يدرك  - 1
 .يحلل الصورة الجديدة للمناهج في التربية البدنية  - 2
 .يطبق أنواع المناهج وينقد المناهج الحالية - 3

SS 621  ساعات معتمدة ) 3(                                 علوم الرياضةالقياس واإلحصاء في          

اختيار أدوات القياس وشروطها العلمية والمعالجات اإلحصائية بالطرق التكنولوجية أسس يتضمن 
المساق إلى تزويد الطالب بأسس اختيار أدوات القياس  يهدف .لبرامج الحديثة للتحليل اإلحصائيوا

ويحقق فيها الشرط العلمية والثبات والموضوعية ويطبقها على المجتمعات اإلحصائية من واقع 
   .الرياضي من اجل التحليل  والحصول على النتائج واالستنتاجاتالمجال 

  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 
 .يحقق الشروط العلمية ألدوات القياس المختارة لجمع البيانات .1
 .يطبق أدوات القياس من واقع الميدان لمعالجة مشكالت بحثية متعلقة بالمجال الرياضي .2
برامج الحاسوب ويختار اإلحصاء المناسب للتحليل حسب ضمن يمارس التحليل اإلحصائي  .3

 .فرضياتال

PE 616 ساعات معتمدة) 3(                                         تطبيقات في اإلدارة الرياضية           

التقارير والسجالت وعمليات  إعدادالرياضة  اإلدارة حديثة في أساسيةمفاهيم نظريات و ويتضمن
، البحث العلمي في تطوير اإلدارة الحديثة اإلدارةوكذلك التطبيقات العملية ألساليب  اإلدارية التقويم

لية في مالحديثة وتطبيقاتها الع بنظريات اإلدارة المساق إلى تعريف الطالب يهدف .الرياضية
  .يةمجاالت التربية الرياضفي جميع ة ويالمؤسسات الرياض

  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 

والمؤسسات ذات الحديثة الرياضية  إدارة المؤسسات األساسية فيلمفاهيم النظريات وايدرك  - 1
 .العالقة بالمجال الرياضي وينقدها



 .الرياضية المؤسساتفي  دارة ويطبقهالإل النظريات والمدارس المختلفة يحلل - 2
  .علمية على المؤسسات الرياضية من خالل نظريات اإلدارة الحديثة البحاث األيطبق  - 3

PE 617 ساعات معتمدة   ) 3(                                                    التسويق الرياضي         

 ةصناعالتسويق وال إلىمدخل مفاهيم حديثة في العالقات العامة بالمجال الرياضي، و يتضمن
التميز من التسويق والصناعة الرياضية،  على المستوى الفردي والمحليالمادي الدخل  الرياضية،

لتطوير  األكاديمياتوصناعه البطل الرياضي وإيجاد  ةالرياض العالقات العامة فيواإلبداع في 
عي بأسس التعامل الرسمي واالجتماالمساق إلى تزويد الطالب  يهدف. فرص العملالرياضة وزيادة 

   .في المجتمع الرياضي وعالقته بالمؤسسات األخرى
  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 

 .العالقات العامة ويربطها بتحسين واقع الرياضة أهميةيدرك  -1
  .يقدم أفكار جديدة في التسويق الرياضي لخدمة المجتمع الرياضي -2
 . العالقات العامة والتسويق الرياضي يجري بحوث علمية في -3

PE 625 ساعات معتمدة          ) 3(                                 الرياضة التنافسية قضايا معاصرة في  

 ،في محتواه االنتقاء الرياضي وأسسه، واالحتراف الرياضي، والتدريب أثناء المنافسات يتضمن
 يهدف .والتشريعات القانونية في الرياضةوشغب المالعب  االلعاب االولمبية، والفورما الرياضية،

ذوي المستويات العليا المعاصرة ل القضايا باألسس العلمية في التعامل مع بالطال تمكينالمساق إلى 
  .،في الرياضة، وقدرته على تنميتهم وتطويرهم

  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 
 .يدرك مهارات الحوار والنقاش في موضوعات الرياضة التنافسية .1
 يدير حلقة بحث في الرياضة التنافسية .2
 .يقدم ابحاث علمية تخدم تطوير الرياضة التنافسية .3

PE 627 ساعات معتمدة          ) 3(                                     اللياقة البدنية وتدريبات المقاومة  

في محتواه برامج حديثة في اللياقة البدنية ومكوناتها واختباراتها، تدريبات بدون أداة،  يتضمن
 .تدريبات باألوزان، تدريبات باألجهزة الحديثة، تطبيقات ميدانية في اللياقة البدنية وتدريبات المقاومة

المقاومات من بالمهارات الالزمة بالتعامل مع ببرامج اللیاقة البدنیة وتزوید الطلبة  ىإل المساق يهدف

  .واألجهزة الحدیثة المختلفة وتوظیفها في التدریب الریاضي المادیة خالل األوزان
  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 



  .ويقيسها يبني برامج اللياقة البدنية للفئات المختلفة من األفراد .1
خالل األوزان واألجهزة الحديثة المختلفة لتطوير وتحسين يوظف تدريبات المقاومة من  .2

  .الجسم
 .يربط عمل أجهزة الجسم المختلفة أثناء التدريب بالمقاومة مع قوانين العلوم المختلفة .3

 PE 647ساعات معتمدة          ) 3(                             البدنيةتدريس التربية  حليل استراتيجياتت  

الفعال، والمدرس المبدع، والمدرس الميسر، واستراتيجيات التدريس الحديثة،  التدريس يتضمن
وطرق التدريس المطورة، والوسائل التعليمية في حصة التربية البدنية واستراتيجيات التقويم وأدواتها 

 في البدنيةالتربية  في تطبيق تدريسالمفاهيم والمهارات الحديثة  توظيفالمساق إلى  يهدف .المطورة
وتطوير مخرجات العمليات التربوية المعرفية والوجدانية والنفس ليسهم في تحسين المدارس، 

  .حركية،
  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 

 .يستخدم استراتجيات التدريس في التربية البدنية بشكل فعال ومبدع وميسر -
 .يطبق استراتيجيات تدريس مختلفة ضمن مواقف متعددة -
 .ميدانية لتحسين عملية تدريس التربية الرياضيةيجري دراسات وبحوث علمية  -

 PE 648 ساعات معتمدة          ) 3(                                  تصميم البرامج الترويحية للمنافسات  

 ةاآلثار اإليجابي، ة الترويحيةنشطاألإدارة وتنظيم والمجاالت الترويحية في محتواه  يتضمن
المساق إلى تكوين حصيلة  يهدف .وإنشاء المعسكرات الترويحية، الحركة الكشفيةوالنفسية للترويح، 

   .عن برامج الترويح وأوقات الفراغ وأهميتها واآلثار المترتبة عليها، للطالبمعرفية 
  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 

 .يدير المهرجانات الترويحية بكفاءة -
 .يبني برامج ترويحية رياضية متنوعة حسب الغرض من البرنامج -
 .تزويد الطلبة بالمهارات الكشفية وآلية بناء المعسكرات والرحالت والتطبيقات الميدانية لها -

PE 649                      ساعات معتمدة) 3(             اإلشراف والتحليل في التربية البدنية          

في محتواه مدخل إلى اإلشراف في التربية البدنية، ومواصفات المشرف وأسس اختياره،  يتضمن
في تحليل  "Anderson"نظريات اإلشراف الحديث في التربية البدنية، واستخدام نظام أندرسون 

المساق إلى ربط أسس ونظريات اإلشراف في التربية البدنية  يهدف.  (ALTPE)درس التربية البدنية



ها على واقع عمل معلم التربية البدنية في الميدان، وكذلك تزويده بآلية تصميم أوراق المعايير وتطبيق
  . لتقويم المعلم،

  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 
 .يدرك نظريات اإلشراف الحديث في التربية البدنية ويربطها بنماذج عالمية .1
  .ميدان عمل معلم التربية البدنيةيطبق نظريات اإلشراف على واقع  .2
 .يصمم بطاقات معايير لتقويم فعالية حصة التربية البدنية وفقاً لنظام أندرسون .3

PE 628  ساعات معتمدة          ) 3(                                      التدريب الرياضيتطبيقات في  

البرامج التطبيقية في وتصميم  التدريب الرياضي، فيوالنظريات المفاهيم الحديثة على  يتضمن
التدريب الرياضي، ومكونات الجرعة والوحدة التدريبية، ومراحل التدريب الحديث، وتطور األجهزة 

نظريات  توظيف إلىالمساق  يهدف. تطبيقات عملية في التدريبو واألدوات المستخدمة في التدريب،
ميدانية في تدريب المجموعات  وتطبيقاتاليب التدريب، الرياضي بالتطبيق العملي ألسالتدريب 
  .الرياضية،

  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 
 .ي الرياضي بناء على عوامل مختلفةالتدريب الحملمكونات  يوزع .1
ينتقي البرامج التدريبية بناء على أسس ونظريات علمية تناسب المراحل والمستويات  .2

 .للرياضيينالمختلفة 
 . األساسية لحمل التدريبيطبق البرامج التدريبية على المكونات  .3

PE 644 ساعات معتمدة          ) 3(                                  تكنولوجيا التعلم في التربية البدنية  

مدخل وتطور تكنولوجيا التعلم والتعليم في التربية البدنية، مهارات اختيار التكنولوجيا،  يتضمن
تكنولوجية وتقنيات مختلفة، واستخدام التكنولوجيا في تعليم المهارات الرياضية، تحليل  تطبيقات

ماذج المساق إلى تقديم ن يهدف .المهارات الرياضية من خالل أدوات العرض التكنولوجية الحديثة
إبداعية باستخدام التكنولوجيا للمساهمة في عمليات التشخيص والتغذية الراجعة واإلتقان لمهارات 

بمهارات التعامل مع التقنيات واألجهزة الحديثة  الطالب تزويدوالتعلم المختلفة في التربية البدنية، 
  .المستخدمة في التعليم والتدريب

  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 



 .لمجال الرياضياخدمة ليتعامل مع التقنيات واألجهزة التكنولوجية الحديثة بكفاءة  .1
 .لمهاراتهذه التكنولوجيا وتشخيص نواحي القوة والضعف لا باستخداميحلل المهارات الرياضية  .2
 .دنيةفي التربية الب ةميييبدع في تطبيق نماذج تكنولوجية عالمية لعرض مهارات تعل .3

PE 604 ساعات معتمدة          ) 3(                                           التقويم في التربية البدنية  

تقدير القيم من نتائج القياسات للرياضيين، الشروط العلمية لها، تفسير النتائج بالمعايير  يتضمن
 .والمحكات والمستويات، تقديم حلول وتعديالت لنتائج القياسات ، وتطبيقات في القياس والتقويم

لرياضي، المساق إلى تحليل مفردات التقويم الناتجة من القياسات المختلفة من واقع المجال ا يهدف
   .واستخدام مرجعيات التفسير للتشخيص وإصدار األحكام للوصول إلى التعديل والتحسين والتعزيز،

  :ما يلي تكون المخرجات أنويتوقع في نهاية المساق 
  .يحلل الطالب مفردات التقويم مع ربطها بالمجال الرياضي .1
  .والمحكاتيفسر النتائج بطريقة علمية مبنية على المعايير والمستويات  .2
  .يطبق التقييم والتقويم على نتائج االختبارات والمقاييس في التربية البدنية  .3

  

 


