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 جديد  والتطوير المستمر للبرامج والخطط الدراسية مع األخذ بكل ما ه-1 أهداف البرنامج

 ربط التخطيطات العلمية باحتياجات سوق العمل -2

 توسيع فرص المشاركة الطالبية في األنشطة الجامعية -3

 اصر العالقة مع الهيئات والمنظمات الشبابية والرياضية بالداخل والخارج  أوتوثيق -4

 أعداد وتأهيل الكوادر العلمية من حملة المؤهالت العلمية المختصة في مجاالت التعليم -5

 المساهمة في تقديم البحوث العلمية وتطويرها في مجال التعليم -6

 المساهمة في تقديم يد العون لذوي االحتياجات الخاصة في مختلف مؤسسات المجتمع  -7

عربية والدولية ذات العالقة توثيق اوصر العالقات والتبادل التفافي والعلمي بين قسم التربية البدنية واألقسام األخرى بالكليات المناظرة والجامعات والمنظمات ال-8
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 عدد الساعات عدد الوحدات االسم باإلنجليزي االسم بالعربي الرقم 

 Philosophy of physical Education 2 2 فلسفة التربية البدنية 13-01-01-501-01 .1

 Statistic in the sports field 2 3 المجال الرياضي اإلحصاء في 13-01-01-502-01 .2

 The Sport Sociology 2 2 علم االجتماع الرياضي 13-01-01-503-01 .3

 Research Methods (1) 2 3 (1) طرق البحث 13-01-01-504-01 .4

 Sport Psychology 2 2 علم النفس الرياضي 13-01-01-505-01 .5

 Tests and Measurement 2 3 االختبارات والقياس 13-01-01-506-01 .6

 Research Methods (2) 2 3 (2قاعة البحث ) 13-01-01-507-01 .7

 Teaching Methods 2 2 طرق التدريس 13-01-01-508-01 .8

 Physical education programs 2 2 البدنية ةبرامج التربي 13-01-01-509-01 .9

 Recreation 2 2 الترويح 13-01-01-511-01 .10

 The curriculum in physical education 2 2 التربية البدنية يالمناهج ف 13-01-01-512-01 .11
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 عدد الساعات عدد الوحدات االسم باإلنجليزي االسم بالعربي الرقم 

 Evaluation 2 2 التقويم 13-01-01-513-01 .12

 Nutrition 2 2 التغذية 13-02-01-529-01 .13

 Physical Fitness 2 2 اللياقة البدنية 13-02-01-550-01 .14

 Curriculum design in physical education 2 3 تصميم المناهج فى التربية البدنية 13-01-01-515-02 .15

 Measuring physical effort 2 3 البدني قياس الجهد 13-01-01-516-02 .16

 Teaching and Learning Technology 2 3 تقنية التعليم والتعلم 13-01-01-520-02 .17

 Kinetic analysis 2 3 التحليل الحركي 13-02-01-560-02 .18

 Motor learning 2 3 التعلم الحركي 13-01-01-521-02 .19

 Exercise allocative 2 3 التمرينات التخصصية 13-01-01-510-02 .20

 Sport Physiology 2 2 فسيولوجيا الرياضة 13-03-01-538-02 .21
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