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 م الرسمي تالتوقيع والخ بكالوريس تربية رياضية  البرنامج: كلية التربية الرياضية  

 
 الفصل األول –السنة الدراسية األولى 

رمز ورقم  

 المساق 
 اسم المساق 

عدد  

 الساعات 
 المتطلب السابق 

  3 متطلب جامعة اجباري  

 
متطلب جامعة  

 اختياري 
3  

PE  104  3 بدني إعداد   

PE 183  3 الرياضة والصحة  

    

    

  12 المجموع 

 الفصل الثاني –السنة الدراسية األولى 

رمز ورقم  

 المساق 
 اسم المساق 

عدد  

 الساعات 
 المتطلب السابق 

 
متطلب جامعة  

 اجباري 
3  

 
متطلب جامعة  

 اختياري 
3  

PE 101  3 تمرينات بدنية  

SCI 108  3 مهارات الحاسوب  

PE 181 3 تشريح  

  15 المجموع 

 الفصل األول –السنة الدراسية الثانية 

رمز ورقم  

 المساق 
 اسم المساق 

عدد  

 الساعات 
 المتطلب السابق 

  3 متطلب جامعة اجباري  

  3 متطلب جامعة اختياري  

PE 121 3 تعليم العاب قوى  

PE 113  3 تعليم الكرة الطائرة  

PE 161  3 رياضي علم اجتماع  

  3 متطلبات الكلية االختيارية  

  18 المجموع 

 الفصل الثاني –السنة الدراسية الثانية 

رمز ورقم  

 المساق 
 اسم المساق 

عدد  

 الساعات 
 المتطلب السابق 

  3 متطلب جامعة اجباري  

  3 متطلب جامعة اختياري  

PE 111   3 تعليم كرة قدم  

PE 117  3 تعليم كرة سلة  

PE 125  3 تعليم جمباز  

PE 263  3 علم نفس رياضي  

  18 المجموع 
 الفصل األول –السنة الدراسية الثالثة 

رمز ورقم  

 المساق 
 اسم المساق 

عدد  

 الساعات 
 المتطلب السابق 

PE 115  3 تعليم كرة يد  

PE 123  3 تعليم سباحة  

PE 211  3 تدريب كرة قدم PE 111 

PE 213  3 الطائرة تدريب الكرة PE 113 

PE 265 
طرق تدريس التربية  

 الرياضية 
3 PE 101 

PE 281  3 فسيولوجيا الجهد البدني PE 181 

  18 المجموع 

 الفصل الثاني –لثالثة االسنة الدراسية 

رمز ورقم  

 المساق 
 اسم المساق 

عدد  

 الساعات 
 المتطلب السابق 

PE 215  3 تدريب كرة يد PE 115 

PE 217  3 كرة سلة تدريب PE 117 

PE 223  3 تدريب سباحة PE 123 

PE 221  3 تدريب العاب قوى PE 121 

PE 269 
قياس وتقويم في التربية  

 الرياضية 
3  

PE 267  3 تربية بدنية معدلة  

  18 المجموع 

 

 الفصل األول –السنة الدراسية الرابعة 

رمز ورقم  

 المساق 
 اسم المساق 

عدد  

 الساعات 
 المتطلب السابق 

PE 332  3 العاب المضرب  

PE  291  3 علم حركة وميكانيكا حيوية PE 281 

PE 225  3 تدريب جمباز PE 125 

PE 365  3 مناهج التربية الرياضية  

PE 381  3 تدريب رياضي  

PE 371  3 إدارة رياضية  

 18 المجموع 

 الفصل الثاني –السنة الدراسية الرابعة 

ورقم  رمز 

 المساق 
 اسم المساق 

عدد  

 الساعات 
 المتطلب السابق 

  3 الختيارية امتطلبات القسم   

PE 495 
 البحث العلمي ومشروع تخرج 

3 
ساعة   99النجاح ب  

 دراسية 

PE 391  3 إصابات رياضية PE 281 

PE 493 
 تدريب عملي  *

3 
ساعة   99النجاح ب  

 دراسية 

  15 المجموع 

 


