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 مقدمة:
موافقـــة المجلـــى ا علـــ  ب )قســـم التربيـــة البدنيـــة  اليـــا   التربيـــة البدنيـــة وعلـــوم ال ركـــةقســـم  تـــم انشـــا 

 بــــدلت الدراســــة يــــ  .م43/0/4311هـــــ والموافــــ  4/4/4431الثانيــــة بتــــاري  جلســــت  يللجامعــــة فــــ
لماجسـتير فـي عـام ، كمـا بـدلت الدراسـة فـي برنـام  اهـ 4431/4431الجامعي العام  في للبكالوريوى

ريجــا    خ4134هـــ )4144/4140 العــام الجــامعي  تــ القســم  خريجــي وبلــع عــدد ،هـــ 4141/4143
ـــة الماجســـتيربخريجـــا    10و)مر لـــة البكـــالوريوى،ب رســـا   فـــي ملت مجـــاات الب ـــ  تشـــا وقـــد. مر ل

 مدرســــية،ال اإلدارةو ،والتربيـــة البدنيـــة الخا ـــة،طـــر  ولســـاليب التدريى )علـــ  موضـــوعاتالماجســـتير 
  .باإلضافة لإلشراف التربوي , ال  ة المدرسيةو 

تلبية ا تياجات الكثير من المؤسسات ال كومية ال  لبرنام  ال الي ل هتطوير من خال  ويهدف القسم 
والعم  عل  ت سين خدماتها سوا  التعليمية لو ااجتماعية لو العسكرية لو التأهيلية ،وا هلية بالمملكة

 قي  رغبات الخريجين من الجامعات السعودية الذين يرغبون في استكما  دراستهم ال  ت باإلضافة، 
 العليا.

 و اليا يسع  قسم التربية البدنية ال  استكما  تطوير امكانات  البشرية والمادية وذلك باستقطاب
الشراكة مع تشجيع  رموقةالم الدولية بتعا  المعيدين ال  الجامعاتللعضا  هي ة التدريى المتميزين و 

 مع الجامعات ااجنبية وتباد  الزيارات العلمية.
 
  :اسم الدرجة العلمية 
 M.A.in Physical Educationماجستير اآلداب في التربية البدنية  
 
  مبررات التعديل(: تعديل البرنامجأهمية( 
 اضي.ش  مع التطورات والتغيرات التي  ا بت مجاات التربية البدنية في العقد المالكي يتم .4
بضرورة تطوير الخريجين البكالوريوى  طالبمعلمي التربية البدنية و  وا تياجاتت قي  رغبات  .0

 .الذي قدم لهم نتا   ااستبيانمن خال  البرنام  
اات ادات  –التربية والتعليم وزارة )  ا تياجات القطاعات والمؤسسات المستفيدة سدالعم  عل  
          عل  مستوى يواكب تطلعاتهم. من البرنام  منية  العسكرية وا  القطاعات –الرياضية 

وذلك من خال  تكثيف المقررات  مستويات الجودة التي يسع  اليها القسم والكليةلعل  ت قي   .4
 .المتقدمة لوجياو التخ  ية والتطبيقات الميدانية وطر  التدريى ال ديثة المعتمده عل  التكن
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ا ة بضرورة تطوير برام  الدراسات العليا التي لم يطرل عليها تماشيا  مع متطلبات الجامعة الخ .1
 لي تطوير.

 
  ؤية البرنامجر : 

 .ت قي  الريادة والتميز في اعداد با ثين متخ  ين في مجاات التربية البدنية
 
 رسالة البرنامج : 
يزين من خال  قسم التربية البدنية بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني ال  اعداد با ثين متم يسع  

 في مجاات التربية البدنية.عالية الجودة بمعايير دولية توفير بي ة علمية ب ثية 
 

 أهداف البرنامج : 
اعداد كوادر مهنية ولكاديمية قادرة عل  استخدام لساليب الب   العلمي وتطبيقات  في مجا   .1

 التربية البدنية.
  التعليم العام والتعليم ة في ك  مرا اعداد متخ  ين للعم  بالمؤسسات التعليمية المختلف .2

 العالي بمؤهالت عالية الجودة.
 .تطوير المعارف والمهارات الخا ة بالتربية البدنية .3
 اثرا  الب   العلمي في مجا  التربية البدنية. .4

 
 البرنامج مخرجات : 

 :المعرفة والفهم -ل 
 .  ال ديثة بمجاات التربية البدنية. االمام بالمعارف والمعلومات 4
 .المرجوة من التربية البدنيةالتي ت ق  ا هداف  ال ديثةلساليب التدريى و  بطر  . االمام0
 . الفهم العمي  لتطبي  مناه  الب   العلمي في مجا  التربية البدنية.4

 
 الذهنية:المهارات  -ب 

 القدرة عل  الت لي  والربط والتركيب في تطبي  ا سى العلمية لألنشطة البدنية. .1 
 .  لنشطة التربية البدنية المختلفةربط النظرية بالتطبي  في  .2     

 .التي قد تواج  معلم التربية البدنيةلمشكالت المنه  العلمي ل   اتوظيف القدرة عل   .3 
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 والعملية:المهارات المهنية  -ج 

 ت م  مسؤولية التعلم الذاتي وااستمرار في تنمية المهارات الشخ ية والمهنية. .1
 .الجماعيالعم  القدرة عل  القيادة والمشاركة في  .2
 والعالقات الشخ ية. المهنيةالمهام الت رف بمسؤولية في القدرة عل   .3
 
 :المهارات العامة -د 

 .القدرة عل  استخدام مهارات التفاع  مع اآلخرين وتقب  وجهات النظر المختلفة .1
 .وتوظيف ذلك عمليا   الذاتتقييم القدرة عل   .2    
 في ال  و  عل  المعارف المرتبطة   تقنية المعلوماتلتوظيف ااستخدام ا مث  القدرة عل   .4    

 بمجاات التربية البدنية.         
 
 المستفيدون من البرنامج : 

 معلمو التربية البدنية في مرا   التعليم العام. -
 مشرفو التربية البدنية في مرا   التعليم العام. -
 في المؤسسات التعليمية ذات العالقة. التربية البدنية والنشاط الرياضيجا  ن بمو المهتم -
 مس ولو ا نشطة البدنية في القطاعات العسكرية وا منية. -

 
 لمتاحةفرص التوظيف ا : 

 مشرف تربوي لبرام  التربية البدنية بمرا   التعليم العام. -
 با   في مجا  التربية البدنية. -
 لبدنية بوزارة التربية والتعليم .اخ ا ي مناه  التربية ا -
 نشطة بدنية و ركية بالقطاعات العسكرية وا منية.لمعد برام   -

 
 شروط القبول :  

 : في الال  ة المو دة للدراسات العليا في الجامعات السعوديةمع مراعاة ما ورد 
  ال ا لين  قبو بية البدنية ، ويمكن لن يكون المتقدم  ا ال  عل  درجة البكالوريوى في التر  -4

  مشروطة  بالتربية البدنية ذات العالقةعل  درجة البكالوريوى في التخ  ات التربوية ا خرى     
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 القسم. مجلى بموافقة    
 لن ا يق  التقدير العام للمتقدم عن ) جيد جدا    في المقررات التخ  ية . -0
 .سات العليا بالقسملجنة الدرا لن يجتاز المقابلة الشخ ية التي تعقدها -4
 يفض  من ل  مهارات في اللغة اانجليزية وال اسب اآللي. -1
 متطلبات الحصول على الدرجة : 

o خيار المقررات والرسالة : 
  .و دة دراسية من مقررات الماجستير  42) لن يجتاز الطالب  -ل 
 .بنجاح الماجستيراتمام رسالة  -ب 
 إن وجدت( مسارات البرنامج ( : 

 المسارات التالية:عل   م  البرنام تيش
 د مسارات  اليا  يوج ا             

 :الهيكل العام للبرنامج 

o خيار المقررات والرسالة : 
 التالي: وعل  الن   إضافة إلى الرسالةو دة دراسية     42)عدد الو دات المطلوبة 

 
 المطلوبة  عدد الوحدات عدد المقررات نوع المقررات

 24 8 مقررات اجبارية 
 6 2 قررات اختيارية )ان وجدت  م

 - 1 الرسالة
 30 11 المجموع

 للبرنامج  الخطة الدراسية: 
 المستوى ا و : 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 4 والنشاط البدني ةعلوم الرياض طر  الب   في مسك 022 1
 4 البدنيياضة والنشاط ال ديثة في علوم الر الفلسفة وااتجاهات  تتب 024 2

 4 مناه  وطر  تدريى التربية البدنية تتب 020 3
 3 المجموع
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 الثاني:المستوى 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 4 في علوم الرياضة والنشاط البدنياا  ا   مسك 044 1
 4 القياى والتقويم في التربية البدنية )متقدم  تتب 040 2
 استراتيجيات التربية البدنية ال ديثة تتب 044 3

 في ف و  الدم 
4 

 3 المجموع
 :الثال المستوى 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 4 التكنولوجيا في التربية البدنية تتب 004 1
 4  4مقرر اختياري ) ... تتب 2

 6 المجموع
 :لرابعالمستوى ا

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر قرر ورمزهرقم الم م
 4 مستقلة ةدراس تتب 000 1
 4  0مقرر اختياري ) ... تتب 2

 6 المجموع
 المستوى الخامى :

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 - الرسالة تتب 622 1

 - المجموع
 المقررات ااختيارية:

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 4 يقية في التربية البدنية المعدلةاانشطة التطب تتب 004 1
 4  لقة ب   في علم النفى النمو تتب 001 2
 4   في اانشطة التروي ية المدرسية لقة ب  تتب 000 3
 4 لتطور ال ركي في التربية البدنيةالنمو وا مسك 044 4
 4 البدنية وال  ةالتربية  تتب 040 5
 4 قضايا معا رة في التربية البدنية تتب 044 6
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 : وصف مقررات البرنامج 
 (0+3)3 والنشاط البدني ةطرق البحث في علوم الرياض مسك ( 500)  

الب   التربوي مفهوم  وخ ا    واستخدامات  وخطوات  ومناهج  ولدوات  ، ت لي  البيانات ، لنواع الب و  
كيفية ، وب و  التقويم ، مرا   ت ميم الب   ، الفرضيات ، العينات ،وطر  اختيارها ، بنا  لدوات الكمية وال

 جمع البيانات .
       

الفلسفة واالتجاهات الحديثة في علوم الرياضة  تتب ( 501)  
 (0+3)3 والنشاط البدني

ت ال ديثــة فيهــا و نظريــات هيــة ااتجاهــاو ما علــوم الرياضــة والنشــاط البــدنياالمــام بمعنــ  و مفهــوم  و اهميــة 
ومفهومهـــا و وظيفتهـــا و عالقـــة  لعلـــوم الرياضـــة والنشـــاط البـــدنيباإلضـــافة الـــ  دراســـة  ا  ـــو  الفلســـفية  اللعـــب

التربية العامة بالتربية البدنية مع التركيز عل  القيم و ا هداف التربويـة والجوانـب التطبيقيـة المختلفـة فـي مجـاات 
 .والنشاط البدني علوم الرياضة

 
 (0+3)3 مناهج وطرق تدريس التربية البدنية      تتب ( 502)  

تعريف الطالب بطر  ولساليب التدريى ال ديثة  في التربية البدنية وكيفية استخدامها في مرا   التعليم المختلفة 
ية السعودية في المرا   التعليمية ، كما يركز المقرر عل   ياغة ا هداف العامة للتربية البدنية بالمملكة العرب

المختلفة واستخدام الوسا   التعليمية المناسبة في تطوير لساليب و مهارات التدريى ، مع التركيز عل  
 التطبيقات العملية في تقييم وقياى ا دا  ال ركي.

 
 (0+3)3 االحصاء في علوم الرياضة والنشاط البدني  مسك ( 511)  

ت واإلجرا ات اا  ا ية المتقدمة المتعلقة  بتو يف البيانات والتعريف بأهم ااساليب دراسة لهم العمليا
اا  ا ية البارامترية والالبارامترية ، والتدريب عل  تطبيقها في الدراسات والب و  بما في ذلك استخدام ال زم 

اختبار اا  ا ي للفرضيات   ، ويتضمن المقرر مستويات القياى والمتغيرات ولنواعها واSpssاا  ا ية )
ومفهوم الدالة اا  ا ية وخطأ النوع ا و  والثاني وقوة ااختبار اا  ا ي وتطبيقات بعض ااختبارات 

 اا  ا ية.
 

 (0+3)3 القياس والتقويم في التربية البدنية )متقدم(  تتب ( 512)  

م في التربية البدنية وبيان تطبيقات القياى في مجاات المبادئ العامة وا ساليب الفنية المتقدمة للقياى والتقوي
 التربية البدنية المتنوعة باإلضافة لبعض التجارب التطبيقية في مراجعة وتطوير ااختبارات في المؤسسات

 التعليمية وت ميم ااختبارات ولساليب تقويم ا جهزة وا دوات المستخدمة في القياى.
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 (0+3)3 التربية البدنية الحديثة في فصول الدمج استراتيجيات تتب ( 513)  

الخا ة في درى التربية  اا تياجاتة التعام  مع طالب ذوي يالتركيز عل  اإلستراتيجيات ال ديثة في كيف
ت ميم البرام  والخطط الفردية مع التركيز عل  كيفية الدم  الناجح وعل  لساليب البدنية في المدارى العامة. 

تعلموه بإشراف لستاذ المقرر  بزيارات لمدارى الدم  وتطبي  ما مع القيامالخا ة.  اا تياجاتوي للطالب من ذ
 وخبرا  آخرين يتم اإلستعان  بهم.

 
 

 (0+3)3 التكنولوجيا في التربية البدنية تتب ( 521) 

ي تطوير وتنمية المهارات المام الطالب بالمعارف والمعلومات ا ساسية في استخدام التقنيات ال ديثة وتطبيقها ف
 ال ركية مع التعرف عل  ل د  ا ساليب والبرام  التكنولوجية التي يمكن تطبيقها في مجاات التربية البدنية.

 
 

 (0+3)3 دراسة مستقلة  تتب ( 522) 

لب دراسة متقدم  في ل د الموضوعات ذات ااهمية للعاملين في مجا  التربية البدنية ، ويتضمن قيام الطا
 بإعداد دراسة نظرية لو ب   تطبيقي في موضوع يختاره من بين اهتمامات .

 
 

 (0+3)3 االنشطة التطبيقية في التربية البدنية المعدلة تتب ( 523)  

سوا  في المدارى الخا ة لو مدارى قدرات الف ات الخا ة التطبيقية التي تتناسب مع ال ركية تقديم ا نشطة 
الفردية والجماعية التي تتناسب مع ك  اعاقة مع  ا نشطة البدنيةجميع بمقرر ال  التعريف الدم . كما يهدف ال

اإللمام بقوانينها وكيفية تطبيقها. ويتم من خال  هذا المقرر اإللمام بجميع اإل ابات التي قد ت د  خال  
 الخا ة وكيفية تفاديها.  اا تياجاتا نشطة التطبيقية لذوي 

 
 (0+3)3 حلقة بحث في علم النفس النمو  تتب ( 524) 

، واستنباط الدا   ، وااستنتاجات ، وذلك من  صالب ثية ، ومقارنة النتا   ، واستخال تالتركيز عل  القرا ا
خال  ت لي  الدراسات العلمية المرتبطة بمرا   النمو المختلفة ، وكذا االمام بالمعارف والمعلومات التي توضح 

عقلية وااجتماعية والنفسية وال ركية مع تقديم لورا  ب ثية في الموضوعات ذات العالقة خ ا ص النمو ال
 المرتبطة.
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 (0+3)3 حلقات بحث في األنشطة الترويحية المدرسية تتب ( 525)  
 فــي متقدمــة موضــوعاتو التــرويح  فــي المعا ــرة ااتجاهــات الــ  باإلضــافة التــرويح وفلســفة لســى

 مــع خا ــة ، الســعودي والمجتمــع المجتمعــات فــي والتــرويح الفــرا  لوقــات اقــعو  مناقشــة ، التــرويح
التركيــز علــ  دور المدرســة ودور الرا ـــد التروي ــي فــي رفــع ثقافـــة و العالقــة بالمهنـــة ذات بالقضــايا ااهتمــام
 .  التروي ية  الممارس

 
 (0+3)3 النمو و التطور الحركي في التربية البدنية  مسك( 531) 

طالــــب با ســــى العلميــــة  للتطــــور و النمــــو ال ركــــي خــــال  المرا ــــ  العمريــــة المختلفــــة و فهــــم المكونــــات المــــام ال
ا ساســية  نمــاط ال ركــة مــع قيــاى ســمات النضــ  والنمــو باإلضــافة الــ  مناقشــة القضــايا والتوجهــات ال ديثــة فــي 

 مجا  التطور والنمو ال ركي.
 

 (0+3)3 التربية البدنية والصحة ( تتب 532)  

 مبال ـــ ة مـــع تزويـــدهة ن ـــو اانشـــطة البدنيـــة وعالقتهـــا اايجابيـــ ب المعـــارف العلميـــة وااتجاهـــاتالاكســـاب الطـــ
فــي الو ــو  الــ  نمــط  ــ ي جيــد  ، كمــا يهــدف المقــرر الــ  رفــع كفــا ة  مبا ســى العلميــة الســليمة التــي تســاعده

 ا نشط  التطبيقية العملية. ا جهزة ال يوية وت قي  القوام المعتد  للطالب ، مع التركيز عل 
 

 (0+3)3 قضايا معاصرة في التربية البدنية تتب ( 533)  

 ااجتماعيـةالتعرف عل  ك  القضايا المعا رة التي تمى معلـم ودرى التربيـة البدنيـة. هـذا المقـرر يقـدم المشـاك  
كمـــا يســـتعرض هـــذا المقـــرر  لـــو   والنفســـية والمعرفيـــة التـــي قـــد يعـــاني منهـــا معلـــم التربيـــة البدنيـــة وكيفيـــة  لهـــا.

إل سـاى بـالتهميو وعـدم الثقـة اللت ديات التي قـد يتعـرض لهـا معلـم التربيـة البدنيـة كتلـك المرتبطـة بقلـة ا دوات و 
 بالنفى وغيرها. 

 
 (0+3)3  الماجستير رسالة تتب ( 600)  

ن فـــ  الما ـــة علـــ  ااقـــ  مـــن علـــ  طالـــب الدراســـات العليـــا بعـــد انهـــا  جميـــع متطلبـــات القبـــو  و اجتيـــاز خمســـي
المقررات الدراسية و بمعـد  تراكمـ  ا يقـ  عـن جيـد جـدا التقـدم بمشـروع الرسـالة الـ  القسـم و فـ   الـة التو ـية 
بالموافقة علية يقترح مجلى القسم اسم المشرف عل  الرسالة و المشرف المساعد ان وجد او اسما  اعضـا  لجنـة 

بــذلك الــ  مجلــى الكليــة و مجلــى عمــادة الدراســات العليــا للموافقــة عليــة بنــا  ااشــراف مــع ت ديــد ر يســها و يرفــع 
 عل  تأييد مجلى الكلية.    

 


