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 جامعة عمان األهلية

 اآلداب والعلومكلية 

 132) حيةالصوالتربية البدنية  لتخصص 2019 - 2018الخطة الدراسية 

 ساعة معتمدة(

 ( ساعة معتمدة.24أوالً: متطلبات الجامعة وهي بواقع )

 ( ساعة معتمدة.12، وهي بواقع )االجبارية( المواد 1)
 

 ( ساعة معتمدة.12( المواد االختيارية، وهي بواقع )2)

 ساعات معتمدة كحد أقصى 9 وبواقعالمجموعة األولى:  -أ

 االستثناء متطلب  سابق س.م اسم المادة الرقم

A0161103 3 الثقافة االسالمية -  

A0571402 قسم باستثناء طلبة - 3 االثار والسياحة في االردن 

 تسويقال

A0162401 3 تاريخ االردن وفلسطين -  

A0162307 3 قضايا معاصرة -  

A0411303  حقوقباستثناء طلبة ال - 3 وحقوق انسانثقافة قانونية 

A1042403 3 االعالم والعالقات العامة -  

 ساعات معتمدة كحد أقصى 9وبواقع المجموعة الثانية:  -ب

 االستثناء متطلب  سابق س.م اسم المادة الرقم

A0143301 3 مهارات ريادية -  

A0612204 طلبة كلية التمريضباستثناء  - 3 صحة المجتمع 

A0181100 التربيةقسم باستثناء طلبة  - 3 الرياضة والصحة 

 البدنية والصحية

A0162305 3 البيئة والسالمة العامة -  

A0871103 قسم الهندسة باستثناء طلبة  - 3 مبادئ الطاقة المتجددة

 الكهربائية
A0121100 3 مهارات التفكير الناقد -  

 

 

 ( ساعة معتمدة.21وهي بواقع ) االجبارية ثانياً: متطلبات الكلية

 متطلب متزامن متطلب  سابق س.م اسم المادة الرقم

0131205A 3 )إنسانية( البحث مناهج -  

0131501A 3 علم النفس الصحي -  

0141501A 3 مدخل الى التربية الخاصة -  

0161302A 3 مدخل الى التربية -  

0162401A  3 دبياالنص التذوق -  

0162404A 3 والتعبير فن الكتابة -  

0331201A 0331200 3 ( انسانية) الحاسوب مهارات  

 ً   ( ساعة معتمدة87وهي بواقع ) : متطلبات التخصصثالثا

 .( ساعة معتمدة75)أ( متطلبات التخصص اإلجبارية وهي بواقع )

رقمال  متطلب متزامن متطلب سابق س.م اسم المادة 

0181102A  3 الوظيفيمبادئ علم التشريح   

0182312A 0181102 3 مبادئ بيوكيمياء الرياضة  

0182719A 3 االعداد البدني   

0182103A 0182312 3 فسيولوجيا الرياضة  

0181101A 3 التربية الصحية   

0183310A 3 مبادئ علم التدريب الرياضي   

0182208A 3 علم النفس الرياضي   

0181504A  0182103 3 عملية فسيولوجيةاختبارات وتطبيقات  

0183311A 0181102 3 والميكانيكا الحيوية علم الحركة  

0183104A 0181102 3 سعافات االوليةاالصابات الرياضية واال  

0183209A  3 علم االجتماع الرياضي   

0183106A 3 التغذية واألداء الرياضي   

0182718A 0183106 3 المكمالت الغذائية والمنشطات  

0181607A 0182719 3 اعداد بدني لأللعاب الجماعية  

0182715A 0182719 3 اعداد بدني للعسكريين  

0181717A 0182719 3 اعداد بدني لاللعاب الفردية  

0181716A 3 تعليم وتدريب السباحة   

0183414A 3 العالقات العامة والتسويق الرياضي   

0183415A 3 البدنية التربية في والتقويم القياس   

0183501A 
األنشطة البدنية المرتبطة بأمراض قلة 

 الحركة
3 0181504  

0184502A 0181101 3 برامج اللياقة البدنية للحاالت الخاصة  

0182503A 0183310 3 االجهزة واالثقال التدريب باستخدام  

0184413A 3 ادارة مراكز اللياقة البدنية الصحية   

0184105A  0181102 3 مبادئ التدليك  

0184506A 0182503 3 العملي  التطبيق  

 ات معتمدةساع( 12) وهي بواقع االختيارية التخصص )ب( متطلبات

 التالية ساعات من المساقات "6يخصص لها " متطلبات اللياقة البدنية المتقدمة .1

سابق متطلب س.م اسم المادة الرقم  متطلب متزامن 

0181720A 0182715 3 للعسكريينالمتقدمة  ياقة البدنيةلال  

0183611A 
االلعاب في المتقدمة  اللياقة البدنية

 الجماعية
3 0181607  

0183612A 0181717 3 يةااللعاب الفردي المتقدمة فياقة البدنية لال  

0184613A  0181716 3 السباحة فياللياقة البدنية المتقدمة  

0184614A 
المرتبطة اللياقة البدنية تطبيقات في 

 ةالصحب
3 0182719  

 

 " ساعات يتم اخيارها من المساقات التالية6المساقات النظرية بواقع " .2

 متطلب متزامن متطلب  سابق س.م اسم المادة الرقم

0183801A 3 اللياقة البدنية الخاصة بالصحة   

0183802A  3 وحياة الخالءالترويح  الرياضي   

0183803A 3 برنامج اللياقة البدنية لألطفال   

0183505A 0182103 3 برامج اللياقة األكسجينية والألكسجينية  

0181107A 3 أةبرامج اللياقة البدنية للمر   

 
 ً  )للطالب الذي لم يجتز امتحان المستوى( : متطلبات استدراكيةرابعا

رقمال  متطلب سابق س.م اسم المادة 

0161100A 3 االستدراكية اللغة العربية  

0171100A 3 اللغة اإلنجليزية االستدراكية  

A0331200 3 مهارات الحاسوب االستدراكية  

 

  ( ساعات خدمة10متطلب خدمة المجتمع، وهي متطلب تخرج إجباري بواقع )

 

 االستثناء متطلب  سابق س.م اسم المادة الرقم

A0161101 3 مهارات االتصال باللغة العربية - - 

A0171101 مهارات االتصال باللغة  

 االنجليزية

3 - - 

A0161201 3 التربية الوطنية - - 

A0161200 3 العلوم العسكرية - - 


