
                

 

 1 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 جملس إدارة وحدة إدارة اجلودة:

 

 أ.د/ إمياٌ ذسً احلازوىى                            عنيد الهلية -1

 أ.د/ ىاٍد خريى فياض                                 ونيل الهلية لصئوٌ البيئة وخدمة اجملتنع -2

 أ.د/ إمياٌ سعد شغلول                                 ونيل الهلية لصئوٌ الدزاسات العليا  -3

 أ.د/ اهلاو عبد العظيه فسد                         ونيل لصئوٌ التعليه والطالب -4

 أ.د/ آمال ذلند يوسف                                 مديس الوذدة -5

 ىائب مديس الوذدة                          أ.و.د/ جيَاٌ حييى ذلنود  -6

 

 الفزيق التيفيذى للوحدة:

 البياىات واملعلومات  جلية ميسل                      أ.و.د/ جيَاٌ حييى ذلنود  -1

 ميسل جلية السقابة              أ.د/ نوثس عبد اجمليد السيد        -2

 الدعه الفين والتاٍيل  لالعتناد ميسل جلية                أ.د/ ىاٍد خريى فياض               -3

 أ.د/ميى عبد الفتاح لطفى                       ميسل جلية التدزيب -4

 الصئوٌ املالية واإلدازية جليةميسل                               ذلندأ./ إمياٌ ننال   -5

  



                

 

 2 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 زؤية الهلية:

ذات المكانػة المرمقةػة  ػن منظقمػة الت مػيـ تطمح الكمية أف تصبح أحدى كميات التربيػة الريايػية 
 ال الن بما ييمف ليا ةدرات تنا سية عالية قج ميا محؿ تقدير مف الجام ة قالمجتمع المحمى قاالةميمى.

 زسالة الهلية:
جام ة الزةازيؽ  ػى إعػداد متصصصػات متميػزات  ػى  –تتحدد رسالة كمية التربية الريايية لمبنات 

مػة احتياجػات سػقؽ ال مػؿ مػف صػيؿ تقػديـ صػدمات ت ميميػة قبحةيػة قأن ػطة تربقيػة التربية الريايػية لمقاب
ىاد ػػػة ذات جػػػقدة تحقػػػؽ كسػػػب ريػػػا المسػػػتنيديف عمػػػى المسػػػتقييف المحمػػػى قاالةميمػػػى قت صػػػيؿ االىتمػػػاـ 

 بالم اركة المجتم ية.
 األٍداف اإلسرتاتيحية :

 تطقير الييكؿ التنظيمى. -1
 تنمية المقارد الذاتية لمكمية. -2
 ألصيةيات ال مؿ قالبحث ال ممى. قالمساقاةقيع مقاةيؽ قنظـ تتسـ بال دؿ قال نا ية  -3
 تطقير المقارد ال ممية قبيئة ال مؿ بالكمية. -4
 تطقير ةدرات أعياء ىيئة التدريس قالييئة الم اقنة قاإلدارييف. -5
قم ػاكؿ  النيقض بالبحث ال ممى اليادؼ قالقصقؿ إلى مصرجات تطبيقية تساىـ  ى صدمة ةيػايا -6

 المجتمع.
 قالدراسات ال ميا لتمبية إحتياجات سقؽ ال مؿ. سالبكالقريق ر ع كناءة ال ممية الت ميمية لمرحمتى  -7
ليػػماف  دعػػـ نظػػـ إدارة يػػماف جػػقدة الت مػػيـ بالكميػػة قالت ىيػػؿ لاعتمػػاد مػػف ةبػػؿ الييئػػة الققميػػة -8

  الجقدة قاإلعتماد

 عامة(:الصعبة العنل خسيخ الرتبية السياضية ) دلاالت

 يمكف لصريج ىذا البرنامج ال مؿ  ن المجاالت التالية:
 المصتمنة ت ميـ التربية الريايية لممراحؿ الت ميمية. 
 .تدريب الن اط الداصمن قالصارجن  ن المؤسسات الت ميمية 
  األندية الريايية قمراكز ال باب.ق بالمؤسسات الت ميمية قال تقية المدارس الصينية 
 ية التن تقدـ الصدمات الريايية. المؤسسات الترقيح 

 



                

 

 3 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املعايري الكومية األنادميية الكياسية لكطاع نليات الرتبية السياضية 

 املواصفات العامة للخزيج : .1
 

 :عمى ةادر الصريج يكقف أف يجب
 ػن بنػاء  صصػػية النػرد قتنميػػة  قأىميتػػو الريايػية لمتربيػػةقاالجتمػاعن  قالننسػن التربػػق  ن ػر الػدقر 1/1

 المجتمع
بالتربيػػة الريايػػية  ػػن  المرتبطػػة قال مػػـق األساسػػية ال مػػـق قم مقمػػات قم ػػارؼ االسػػتنادة مػػف أسػػس1/2

 التطبيؽ المينن قال ممن بالمجاؿ الرياين.
 ن ر أىمية استةمار قةت النراغ قالترقيح لانساف قالمجتمع قتطبيؽ األن طة الترقيحية المصتمنة. 1/3
 .الرياين بالمجاؿ المرتبطة لم كيتا  ن حؿ ال ممن تطبيؽ المنيج 4 /1
 .بيا الصاصة قالققانيف قالققاعد المقائح قاستي اب الريايية، األن طة ميارات أداء 1/5
 قيع األن طة قالبرامج الريايية المناسبة لكبار السف. 1/6
 قالسيمة داصميا.)الت ميمية،التدريبية( قمراعاة  رقط األمف  الريايية قالقحدات البرامج تطبيؽ 1/7
 .قيع الحمقؿ لمم كيت اإلدارية   ن المؤسسة التن ي مؿ بيا 1/8
 .الريايية قالمسابقات القحدات إدارة قتنظيـ 1/9
 الرياين المجاؿ بنقعية المرتبطةاألن طة  تصميـ  ن االبتكار1/11
 صصػياتيـ قةقػا تيـ مػع تطبيػؽ أنمػاط  بمصتمؼ المستنيدة المجمقعات مع قالت امؿ الن اؿ االتصاؿ 1/11

 آداب قأصيةيات المينة قمبادئ المقاطنة الصحيحة.
تقػاف ق  الريايػية الممارسػة بيئػة قتحسػيف دعػـ  ػن الحديةػة قالتقنيػات الم مقمػات تكنقلقجيا استصداـ1/12 ا 

 .م يا لمت امؿ المغقية الميارات
 .قالبحقث  ن تطقير المجاؿ الرياينقمتاب ة قاستصداـ نتائج الدراسات  المستمر الت مـ1/13
 املعزفة و الفهه: - 2

 :المناىيـ التاليةية )  بة عامة( مكتسبا الم ارؼ ق يجب أف يكقف صريج برنامج التربية الرياي
 األب اد التاريصية قالنمسنية قالتربقية قاالجتماعية قالننسية لمتربية الريايية.  2/1
بالجقانػػػب الحيقيػػػة )الت ػػػريح قعمػػػـ قظػػػائؼ األعيػػػاء قعمػػػـ األحيػػػاء( الم ػػػارؼ األساسػػػية المرتبطػػػة  2/2

 قالصحية المرتبطة بالتربية الريايية.
 أسس التحميؿ الحركن قالققانيف البيقميكانيكية المرتبطة بالحركات الريايية. 2/3



                

 

 4 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 الم ارؼ النظرية المرتبطة ب نقاع الريايات النردية ق الجماعية. 2/4
  ممن  ن التربية الريايية.منيجية البحث ال  2/5
 أسس ةياس قتققيـ األداء الرياين. 2/6
 أسس المناىج قطرؽ ت ميـ التربية الريايية قالسياسات اليزمة لتننيذ ال ممية الت ميمية بن الية. 2/7
مكقنػػػات المياةػػػة )الصػػػحية / الحركيػػػة / البدنيػػػة( لممراحػػػؿ السػػػنية قطػػػرؽ التػػػدريب المسػػػتصدمة  ػػػن  2/8

 تطقيرىا.
 الت ةير اإليجابن لمترقيح عمى جقانب النمق لممراحؿ السنية المصتمنة. 2/9
 المبادئ األساسية لمحركة الك نية قتنظيـ الم سكرات.  2/11
 قاألجيزة الريايية.   اإلمكاناتأسس استصداـ  2/11
لت ميميػػػة الققاعػػػد قالمػػػقائح قالنظمقالت ػػػري ات الحاكمػػػة إلدارة الن ػػػاط الريايػػػن  ػػػن المؤسسػػػات ا 2/12

 قالمؤسسات الحكقمية قاألىمية
 أسس إدارة قتنظيـ المسابقات قاألن طة الريايية.  2/13
 المصطمحات ال ممية قالمغقية المناسبة  ن مجاالت األن طة الريايية المصتمنة. 2/14
 املهارات الذهنية: - 3

 :أف امة( ةادرا عمى ال  بة اليجب أف يكقف صريج برنامج التربية الريايية )
 يربط بيف  رقع أن طة التربية الريايية، قبيف ال مقـ األصرى. 3/1
ييػػػع صطػػػط األن ػػػطة الريايػػػية قينايػػػؿ بػػػيف أسػػػاليب الت مػػػيـ قالتقػػػقيـ الصتيػػػار أنسػػػبيا ل ن ػػػطة  3/2

 الريايية المصتمنة قلمنئة المستنيدة. 
ة قالنسػػيقلقجية قالقػػقانيف يحمػػؿ ميػػارات الريايػػات النرديػػة قالجماعيػػة  ػػن يػػقء الجقانػػب الت ػػريحي 3/3

 البيقميكانيكية.
يحمؿ الم ارؼ قالم مقمات الصاصة بالجقانب الننسية قاالجتماعيػة قالصػحية قالبدنيػة لمنئػة المسػتنيدة  3/4

 لتحديد البرامج الترقيحية قاألن طة الريايية المناسبة.
التن ي مػؿ  ةاإلستراتيجية ال امة لممؤسس ن يقء  يصتار الصطة المناسبة ل ن طة قالبرامج الريايية 3/5

 بيا.
 يحدد الم قةات التن تقاجو بيئة الممارسة الريايية قييع ليا حمقؿ بديمة.  3/6
 املهارات املهنية و العنلية: - 4

 : امة( ةادرا عمى أفال  بة اليجب أف يكقف صريج برنامج التربية الريايية )
 يؤد  النماذج التطبيقية لمميارات الحركية  ن مصتمؼ أنقاع الريايات األساسية.  4/1



                

 

 5 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 يؤد  الميارات الك نية قيقظنيا  ن البرامج الترقيحية. 4/2
دارة البػػرامج قالقحػػدات قاألن ػػطة المناسػػبة الحتياجػػات المسػػتنيديف  ػػن  4/3 ي ػػارؾ  ػػن تصػػميـ قتننيػػذ قا 

 ات األمف قالسيمة.المجاؿ الرياين مع تطبيؽ إجراء
اتصاذ اإلجراءات المناسبة لتق ير متطمبات قاحتياجات إدارة قتنظػيـ المسػابقات قالبطػقالت قالميرجانػات  4/4

 ة.الريايي
 يكت ؼ المقىقبيف رياييا قييع أن طة تنمن مقىبتيـ. 4/5
 ي ارؾ  ن قيع  ةقاعد التققيـ قالقياس الدقر  ألن طة المجاؿ الرياين. 4/6
 يستصدـ بن الية المقارد المتاحة  ن بيئة المجاؿ الرياين لتمبية احتياجات المستنيديف. 4/7
 

 املهارات العامة و املنقولة: - 5

  امة( ةادرًا عمى:ال  بة اليجب أف يكقف صريج برنامج التربية الريايية )
 إدارة القةت لتحقيؽ أةصى استنادة قأ يؿ عائد.  5/1
 ةيادة األ راد قتقجيو سمقكيـ نحق األىداؼ المرغقب تحقيقيا.  5/2
االتصاؿ قاإلنصػات قالقػدرة عمػى ال مػؿ الجمػاعن قاإللمػاـ بلحػدى المغػات األجنبيػة لتن يػؿ بيئػة ال مػؿ  5/3

 عند الحاجة. 
 الم اركة الن الة  ن التجم ات المينية لمتربية البدنية المحمية قالققمية. 5/4
 ـ الحاسب اآللن ق بكة الم مقمات الدقلية بن الية.استصدا 5/5
 كتابة التقارير قالمذكرات قعرييا باستصداـ قسائؿ االتصاؿ قالتكنقلقجيا الحديةة.  5/6
 ممارسة الت مـ المستمر قالت مـ الذاتن  ن المجاؿ الرياين ق ن الحياة بصنة عامة. 5/7
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 7 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013 األول الفصل الدزاسى  السابعةالفسقة  توصيف مكسز الهسة الطائسة

 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه - أ
 ت رح الم مقمات قالم ارؼ قالميارات الصاصة بالكرة الطائرة . 1/أ
 تحدد صطط الم ب اليجقمية الد اعية. 2/أ
 مكقنات حمؿ التدريب تحدد أنقاع حمؿ التدريب ق 3/أ
 ت رؼ التصنينات المصتمنة لمميارات االساسية  ى الكرة الطائرة. 4/أ
 تحدد االصتبارات البدنية ق الميارية  ى الكرة الطائرة . 5/أ
 تذكر الطرؽ المصتمنة النتقاء النا ئييف  ى الكرة الطائرة. 6/أ
 تحدد الققاعد قالققانييف الصاصة برياية الكرة الطائرة. 7/أ
 ال ائ ة  ى الكرة االطائرة قطرؽ عيجيا. تذكر االصابات 8/أ
 ت رؼ المصطمحات الصاصة بالكرة الطائرة. 9/أ

 املَازات الرٍيية - ب
  تميز بيف أنقاع حمؿ التدريب 1/ب

  مكقنات حمؿ التدريب تميز بيف 2/ب
 تميز بيف الميارات اليجقميو قالد اعية.  3/ب

 تميز بيف االصتبارات البدنية الميارية  ن الكرة الطائرة 4/ب

 مباريات الكرة الطائرة.تحمؿ  5/ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د
 تؤدى الميارات اليجقمية قالد اعية  ى الكرة الطائرة 1/ج
 تصمـ النماذج التطبيقية المركبة لميارات الكرة الطائرة 2/ج
 تؤدى صطط الم ب اليجقمية قالد اعية  ى مباريا ت تجريبية  3/ج
 يبية.انيف الم بة  ى مباريات تجر تطبؽ ةقاعد قةق  4/ج

 تؤدى مباريات تجريبية  ى الكرة الطائرة )كحكـ( 5/ج

 املَازات العامة -د
مف الم مقمات حقؿ مكقنات  دتستصدـ  بكة الم مقمات الدقلية قالمكتبات  ن الحصقؿ عمى المزي 1/د

 المقرر قما يحتق  مف ميارات الت مـ الذاتن.
 ت مؿ يمف  ريؽ النجاز التكمينات المطمقبة. 2/د

 التدريب عمى المباريات التجريبية. أةناء تققد ال مؿ الجماعن 3/د



                

 

 8 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفزقة الزابعة    للفصل الدراسى األول   امصفوفة تيظيه ميهج الكزة الطائزة  

 و 2102/  2102للعاو اجلامعى 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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االصػػابات ال ػػائ ة  ػػى الكػػرة 
 االطائرة قطرؽ عيجيا

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 √ √  √ √  √ مذكرة القسـ –االنترنت 

الم مقمػػػػػػػػػػػػػػات قالم ػػػػػػػػػػػػػػارؼ 
قالميػػػػػارات الصاصػػػػػة بػػػػػالكرة 

 الطائرة

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 √ √  √ √  √ مذكرة القسـ –االنترنت 

صطػػػػػػػػط الم ػػػػػػػػب اليجقميػػػػػػػػة 
 الد اعية

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 √ √ √ √ √  √ مذكرة القسـ –االنترنت 

التصػػػػػػػػػػػػػنينات المصتمنػػػػػػػػػػػػػة 
لمميارات االساسية  ى الكػرة 

 الطائرة.

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
  √ √  √ مذكرة القسـ –االنترنت 

√  

قالمياريػػة دنيػػة االصتبػػارات الب
 . ى الكرة الطائرة

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 √ √ √ √ √  √ مذكرة القسـ –االنترنت 

الققاعػػػد قالقػػػػقانييف الصاصػػػػة 
 برياية الكرة الطائرة.

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 مذكرة القسـ –االنترنت 

 
√ 
 

 √ √ √ √ √ 

المصػػػطمحات الصاصػػػة بػػػالكرة 
 الطائرة.

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 مذكرة القسـ –االنترنت 

 
√  √     

 حمؿ التدريبقمكقنات أنقاع 
 

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 √ √  √ √  √ مذكرة القسـ –االنترنت 

الميػػػػػػػػػػػػػػػػارات اليجقميػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 قالد اعية.

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
     √   مذكرة القسـ –االنترنت 

االصتبػػارات البدنيػػة قالمياريػػة 
  ن الكرة الطائرة

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
   √ √ √ √ √ مذكرة القسـ –االنترنت 



                

 

 9 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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الميػػػػػػػػػػػػػػػػارات اليجقميػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 قالد اعية.

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
   √ √ √ √ √ مذكرة القسـ –االنترنت 

 مباريات الكرة الطائرة
 

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
   √ √ √ √ √ مذكرة القسـ –االنترنت 

الميارات اليجقمية قالد اعيػة 
  ى الكرة الطائرة

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 √ √ √ √ √  √ مذكرة القسـ –االنترنت 

صطػػػػػػػػط الم ػػػػػػػػب اليجقميػػػػػػػػة 
قالد اعيػػػػػػػػة  ػػػػػػػػى مباريػػػػػػػػات 

 تجريبية

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
   √  √ √  مذكرة القسـ –االنترنت 

مباريػػػات تجريبيػػػة  ػػػى الكػػػرة 
 الطائرة )كحكـ(

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 √ √ √ √ √ √ √ مذكرة القسـ –االنترنت 

النمػػػػاذج التطبيقيػػػػة المركبػػػػة 
 لميارات الكرة الطائرة

 ػػػػػبكة  –كتػػػػػب مكتبيػػػػػة 
 √ √ √ √ √ √ √ مذكرة القسـ –االنترنت 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:

 توشيع الدزجات -د التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ

 
اعنال 
 السية

 11   11،  5ااالسبقع  حتسيسي
 21 11،  6االسبقع  تطبيكي

 5 11،  6االسبقع  شفوى
 5 11،  6االسبقع  اوزام زاسية

 31 يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية نياية النصؿ الدراسى االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 31 يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية نياية النصؿ الدراسى االمتراٌ الترسيسي اليَائي



                

 

 11 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 2013-2012مكسز نسة السلة الفسقة السابعة الفصل الدزاسى األول توصيف 

 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

  املعلومات واملفاٍيه -أ 

 تكقيف  ريؽ كرة السمة  ن المدارسكينية الطالبة  ت رح 1/ أ
 عداد البدنن قالصططن  ن كرة السمة.الطالبة األنماط الرئيسية لمصطط الد اعية قطرؽ اال تحدد 2/ أ
 الطالبة صطط اليجـق قالد اع. ت رح 3/ أ
 الطالبة ةقاعد المصالنات قاألصطاء القانقنية  ن كرة السمة قالمصطمحات الصاصة . تذكر 4/ أ
 الطالبة ب ض ةقاعد القانقف الصاصة بكرة السمة قكينية إدارة المباراة تمصص  5/ أ
 الطالبة طرؽ قانقاع االعداد البدنى  ى كرة السمة تحدد 6/ أ

 :املَازات الرٍيية -ب 
 تحمؿ الطالبة ةقاعد المصالنات قاألصطاء أةناء تحكيـ المباريات التجريبية. 1/ ب

تحمؿ الطالبة الميارات األساسػية المياريػة قالد اعيػة قطػرؽ الػد اع قصطػط الم ػب الد اعيػة  ػى  2/ ب
 مباريات كرة السمة .

 تميز بيف االعداد البدنى ال اـ قالصاص عند تصطيط البرامج التدريبية. 3/ ب
 :املَيية اخلاصة باملكسزاملَازات  -د 
 تطبؽ الطالبة الميارات األساسية الميارية ق الد اعية قصطط الم ب الد اعية  ن كرة السمة  1/ ج
 . اع عف المنطقة، الد اع المصتمط(تطبؽ الطالبة طرؽ الد اع )د اع رجؿ لرجؿ، الد 2/ ج
 تطبؽ ةقاعد الم ب قالجزاءات المناسبة  ى مباريات تجريبية  3/ ج

 بدنية  ى  ترات التدريب تطبؽ االحماؿ ال 4/ ج
  

 :املَازات العامة -د 
تسػت يف ب سػػاليب التكنقلقجيػا الحديةػػة قالػت مـ الػػذاتن لمت ػرؼ عمػػى كػؿ مػػا ىػق جديػػد  ػن مجػػاؿ كػػرة  1/ د

 احدث ادقات التدريب(   -السمة ) القانقف
 ت مؿ يمف  ريؽ  ى إنجاز التكمينات المطمقبة. 2/ د

 المباريات التجريبية قالتدريبيةتققد ال مؿ الجماعن أةناء التدريب عمى  3/ د
  



                

 

 11 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 للفزقة الزابعة   للفصل الدراسى االول   مصفوفة تيظيه ميهج كزة السلة 

 و2102/ 2102للعاو اجلامعى

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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 تهليفات

وزقُ 
 دزاسيُ

ض عس
 تكدميي

تكػػقيف  ريػػؽ كػػرة السػػمة  ػػن 
قالنيػػػػػػقض بكػػػػػػرة  المػػػػػػدارس

 السمة بالمدارس

 –كتب مكتبيػة 
 بكة االنترنت 

 مذكرة القسـ –
√√  √√√

األنمػػػػػػاط الرئيسػػػػػػية لمصطػػػػػػط 
الد اعيػػػػػػة قطػػػػػػرؽ االعػػػػػػداد 
البػػػػدنن قالصططػػػػن  ػػػػن كػػػػرة 

 السمة.

 –كتب مكتبيػة 
 بكة االنترنت 

√√√ √ √√ مذكرة القسـ –

عمػػػػػػػػـ التػػػػػػػػدريب الريايػػػػػػػػى 
 )اىميتو، منيقمو(

 قمكقنات حمؿ التدريب 
 قمستقيات حمؿ التدريب    

 –كتب مكتبيػة 
 بكة االنترنت 

√√ √ √  √ مذكرة القسـ –

 ةانقف قادارة مباراة كرة السمة 
 

 –مكتبيػة  كتب
 بكة االنترنت 

 مذكرة القسـ –
√   √ √√

ةقاعػػػد المصالنػػػػات قاألصطػػػػاء 
ن كػػػػػرة السػػػػػمة القانقنيػػػػػة  ػػػػػ

 قالمصطمحات الصاصة

 –كتب مكتبيػة 
 بكة االنترنت 

 مذكرة القسـ –
√√  √

تحمػػػػػػػؿ الطالبػػػػػػػة الميػػػػػػػارات 
األساسػػػػية الد اعيػػػػة قطػػػػرؽ 
الد اع قصطط الم ب الد اعيػة 

 السمة . ى مباريات كرة 

 –كتب مكتبيػة 
 بكة االنترنت 

√√√√  √√ مذكرة القسـ –



                

 

 12 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله

سة
اض

حمل
ا

 
ية

ظس
الي

 

سة
اض

حمل
ا

 
ية

عنل
ال

تي 
 ذا

عله
ت

سي 
ىظ

اٌ 
تر

إم
 

لي
عن

اٌ 
تر

إم
 

 تهليفات

وزقُ 
 دزاسيُ

ض عس
 تكدميي

 ػػرح ةقاعػػد الم ػػب قمناة ػػة 
صطػػػة النيػػػقض بكػػػرة السػػػمة 

 بالمدارس
قتميػػػز بػػػيف االعػػػداد البػػػدنى 

 ال اـ قالصاص عند تصطيط

 –كتب مكتبيػة 
 بكة االنترنت 

√√ √   √ مذكرة القسـ –

تطبػػػػػػػؽ الطالبػػػػػػػة الميػػػػػػػارات 
األساسػػػػية الد اعيػػػػة قصطػػػػط 
 الم ب الد اعية  ن كرة السمة 

 –كتب مكتبيػة 
 بكة االنترنت 

 مذكرة القسـ –
√√ √√√√

تننيػػػذ تػػػدريبات مركبػػػة عمػػػى 
الميػػػػػػػػػػػػػػػػػارات الد اعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

 قاليجقمية

 –كتب مكتبيػة 
 بكة االنترنت 

 مذكرة القسـ –
√

√ 

صصػػػػػائص المػػػػػدرب النػػػػػاجح 
 قعيةاتة 
الحكػاـ  ػى المباريػات  قاجبات

 التجريبية 

 –كتب مكتبيػة 
 بكة االنترنت 

√√  √  √ مذكرة القسـ –

 توشيع دزجات تكييه املكسز:

توشيع الدزجات -د التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ  
 

اعنال 
 السية

 

 11    5االسبقع  حتسيسي
 21 5االسبقع  تطبيكي

 5 2األسبقع  شفوى
 5 4االسبقع  اوزام دزاسية

 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 



                

 

 13 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 2013/  2012األول الفصل الدزاسى السابعة  الفسقةمكسز ألعاب املضسب توصيف 

 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه - أ
 تذكر الم ارؼ قالم مقمات الصاصة بتنس الطاقلة. 1/أ

 تحدد الميارات األساسية لتنس الطاقلة قأساليب التدريب المصتمنة. 2/أ

 الننية.تحدد المصالنات قاالصطاء  3/أ

 تحدد كينية الربط بيف صطط الم ب اليجقمية قالد اعية قصطط األرساؿ . 4/أ

 تذكر مقاد القانقف الدقلن لم بة تنس الطاقلة. 5/أ

 ُت رؼ المصطمحات الصاصة بلدارة المباراة . 6/أ

 ت رح الم ارؼ قالم مقمات الصاصة بالم ب النردى قالم ب الزقجى. 7/أ
 املَازات الرٍيية - ب
 تميز المصالنات قاالصطاء اةناء تحكيـ المباريات التجريبية    1/ب

 تحمؿ صطط الم ب اليجقمية قالد اعية قكينية الربط بينيما   2/ب

 تميز صطط الم ب اليجقمية المناسبة لمصطط الد اعية. 3/ب

 تحمؿ مباريات لتنس الطاقلة لم ب النردى. 4/ب

 تحمؿ مباريات لتنس الطاقلة لم ب الزقجى. 5/ب
 املَيية اخلاصة باملكسزاملَازات  -د

 تننذ صطط األرساؿ . 1/ج

 تؤدى صطط الم ب اليجقمية . 2/ج

 تطبؽ ةقاعد الم ب  ى مباريات تجريبية. 3/ج

 تطبؽ الجزاءات المناسبة لممصالنات قاالصطاء. 4/ج

 مباريات تجريبية لم ب النردى قالم ب الزقجى تطبؽ 5/ج
 املَازات العامة -د
 الذاتن لمت رؼ عمى كؿ ما ىق جديد.أساليب التكنقلقجيا الحديةة قالت مـ  تستصدـ 1/د

 تستصدـ ميارات الحاسب االلى  ن مجاؿ التصصص . 2/د

 تققد األ راد لتحقيؽ أىداؼ محددة. 3/د



                

 

 14 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 مصفوفة تيظيه ميهج العاب املضزب الفزقة الزابعة الفصل الدراسى األول 

  للعاو اجلامعى  2102  /2102

 املوضوع
يتضنً املكسز املوضوعات 

 اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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د

 

م ر ػػػػػػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػػػػػػارات 
األساسػػية لتػػنس الطاقلػػة 

 قأساليب التدريب

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة 
  √      √ المقرر

منيػػػػـق قأىميػػػػة مػػػػدصؿ ق 
 التدريب الرياين. 

أسػػػػس قيػػػػع البرنػػػػامج 
 التدريبن.

تػػػػػػػػابع أسػػػػػػػػس قيػػػػػػػػع 
 البرنامج التدريب.

الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 الممزمة

√    √  √  

الت ػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى ب ػػػػػػػض 
المصػػػػػػطمحات الصاصػػػػػػة 

 بتنس الطاقلة .

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة 
  √  √    √ المقرر

م ر ػػػػػة طػػػػػرؽ اكت ػػػػػاؼ 
المصالنػػػػػػػات قالجػػػػػػػزاءات 

 الصاصة بيا

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة 
 √ √ √  √   √ المقرر

م ر ػػػػػة طػػػػػرؽ اكت ػػػػػاؼ 
المصالنػػػػػػػات قالجػػػػػػػزاءات 

 الصاصة بيا

 
√   √  √ √ √ 

االليػػػػػة  ػػػػػى اداء صطػػػػػط 
 األرساؿ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة 
 المقرر

√     √   



                

 

 15 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
يتضنً املكسز املوضوعات 

 اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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االليػػػػػة  ػػػػػى اداء جميػػػػػع 
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربات 
األساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية)الد اعية 

 اليجقمية(

 

√     √   

أقراؼ دراسػػية ، م ػػرقع 
 التصرج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم مقمػػػػػات 

 الدقلية
√   √    √ 

دراسػػية ، م ػػرقع  أقراؼ
 التصرج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم مقمػػػػػات 

 الدقلية
√   √    √ 

 
 توشيع دزجات تكييه املكسز:

 توشيع الدزجات -د التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ

 
اعنال 
 السية

 

 15 11&  5االسبقع  حتسيسي
 15 11&  5االسبقع  تطبيكي

 11 11&  5االسبقع  اوزام زاسية
 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 

  



                

 

 16 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 2013/  2012السابعة الفصل الدزاسى األول الفسقة نسة يد مكسز توصيف 

 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 الطالبة قادزة على أٌ:بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ 

 املعلومات واملفاٍيه - أ
 تذكر أسس االنتقاء قمحدداتو  1/أ
 تحدد صطط اليجقـ المصتمنة قالمناسبة لكؿ مقةؼ د اعى . 2/أ
 التدريبات الصاصة لمتصقيب بالسققط .تذكر  3/أ
 ت رؼ المصطمحات الصاصة بم بة كرة اليد .  4/أ
 ت رح الميارات األساسية بم بة كرة اليد . 5/أ

 يب النترى قالمستمرتحدد طرؽ التدر  6/أ
 املَازات الرٍيية - ب
 تصنؼ الصطط اليجقمية قالد اعية  ى المباريات 1/ب

 . تميز بيف طرؽ قأنقاع التصقيب 2/ب

 تميز بيف طرؽ التدريب النترى قالمستمر  3/ب

 عقامؿ األمف قالسيمة .تستصمص  4/ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د 

 المباريات تب ا لمقاةؼ الم ب.تستصدـ الصطط اليجقمية قالد اعية  ى  1/ج

 تؤدى صطط ىجقمية جديدة. 2/ج
 تطبؽ التدريب الدائرى بطريقة حمؿ التدريب المستمر  3/ج

 تؤدى طرؽ التدريب المصتمنة  ى كرة اليد . 4/ج
 املَازات العامة -د

 تطبؽ إدارة القةت أةناء المباراه .  1/د
 تقظؼ الم اركة  ى التجم ات المينية  ى دقرات التدريب قالتحكيـ. 2/د

 تدير مباريات تجريبية بنجاح .  3/د

 
  



                

 

 17 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 األول     الفصل الدراسى   الزابعة اليد الفزقةمصفوفة تيظيه ميهج كزة 

  2102/ 2102للعاو اجلامعى     

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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المحػػػػػػددات األساسػػػػػػية ل مميػػػػػػة 
 اإلنتقاء

عيةػػػة االنتقػػػاء بػػػب ض االسػػػس 
 ال ممية

دقريػػػات عمميػػػة 
 اق ن رات

      

مراج ػػػػػػػػػة الصطػػػػػػػػػط الد اعيػػػػػػػػػة 
تػػػػػػدريبات تطبيقيػػػػػػة -الجماعيػػػػػػة

 عمييا
تػػػدريبات مركبػػػة عمػػػى التصػػػقيب 

 بالسققط

دقريػػػات عمميػػػة 
 اق ن رات

       

التػػػدريب الػػػػدائرى بطريقػػػػة عمػػػػؿ 
 التدريب المستمر

       كتب مقترحة

المحػػػػػػددات األساسػػػػػػية ل مميػػػػػػة 
        اإلنتقاء

مراج ػػػػػػػػػة الصطػػػػػػػػػط الد اعيػػػػػػػػػة 
تػػػػػػدريبات تطبيقيػػػػػػة -الجماعيػػػػػػة

 عمييا
 –اعػػػػػداد بػػػػػدنى عػػػػػاـ قصػػػػػاص 

 الصطط اليجقمية

مػػذكرات  ػػى كػػرة 
 اليد

       

تػػػدريبات مركبػػػة عمػػػى التصػػػقيب 
         بالسققط 



                

 

 18 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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 –اعػػػػػداد بػػػػػدنى عػػػػػاـ قصػػػػػاص 
تػػػدريبات تطبيقيػػػة عمػػػن الصطػػػط 

 اليجقمية الجماعية
–اعػػػػػداد بػػػػػدنى عػػػػػاـ قصػػػػػاص 

تػػػدريبات مركبػػػة عمػػػى التصػػػقيب 
 بالسققط

التػػػدريب الػػػػدائرى بطريقػػػػة عمػػػػؿ 
 التدريب المستمر

        كتب مقترحة

تػػػدريبات تطبيقيػػػة عمػػػن الصطػػػط 
 اليجقمية الجماعية 

دقريػػػات عمميػػػة 
 اق ن رات

       

 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:

األساليب  - أ
 املستددمة

توشيع  -د التوقيت - ب
 الدزجات

 
اعنال 
 السية
 

13، 11، 5األسبقع  حتسيسي  11 
13، 11، 5األسبقع  تطبيكي  11 

 11 13، 11، 5األسبقع  شفوى
 11 4االسبقع  اوزام زاسية
 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 

  



                

 

 19 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و2013/ 2012مكسز التنسييات الفسقة السابعة الفصل الدزاسى األول توصيف 

 التعلينية املستَدفة مً املكسز:األٍداف 

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه - أ
  رؼ الصنات البدنية ال امة قالصاصة بالتمرينات االيقاعية.تُ  1/أ
 أىداؼ قمحددات االنتقاء ليعبات.  تذكر 2/أ
 تحدد ماىية االبتكار قصصائصة قمراحمة قصصائص المدرسة المبتكرة. 3/أ
 ت رح قسائؿ قطرؽ االمف قالسيمة اةناء اداء التمرينات المحتمنة. 4/أ
 تحدد الم ارؼ الصاصة بت ةير التمرينات عمى اجيزة الجسـ المصتمنة. 5/أ
 تنسر ت ةير ممارسة التمرينات المصتمنة  ى تحسيف الت قىات الققامية. 6/أ
لنقاط الت ميمية ليا قنقع تذكر مقاصنات االدقات القانقنية قمجمقعات الحركات الصاصة بكؿ أداة قا 7/أ

 المقسيقى المصاحبة قاالصطاء ال ائ ة قب ض النقاط اليامة لقانقف التحكيـ.
 تذكر ب ض الم ارؼ الصاصة بالبطقالت قال رقض المصرية قال المية قعرقض الجمنستيرادا. 8/أ
 .مصطمحات التمرينات الننية الحديةة ) الجمباز االيقاعى(  رؼتُ  9/أ

 المصتمنة المستصدمة  ى التمرينات.تحدد أساليب التدريس  01/أ

 املَازات الرٍيية: - ب
 تنرؽ بيف طرؽ التدريس قتنتقى أنسبيا لت مـ الميارات الحركية  ى التمرينات 1/ب
 تميز بيف االداء الصاطىء قالسميـ قتقيمة قتصتار انسب الطرؽ لتققيمة. 2/ب

 تحمؿ الميارات الحركية المستصدمة لمقصقؿ باالداء الى مستقى متميز. 3/ب

 املَازات املَيية والعنلية: -د 
 تؤدى جممة حركية حرة قجممة ب ستصداـ احد االدقات القانقنية لمتمرينات)ال ريط الة بانى(  1/ج
 تصمـ  قتننذ جممة حركية ابتكارية ب حد االدقات القانقنية  قجممة أصرى ب حد االدقات االبتكارية  . 2/ج
 الجمؿ االبتكارية. تطبؽ ب ض ةقاعد التحكيـ الصاصة بالقانقف أةناء تكقيف 3/ج

 تطبؽ اجراءات األمف قالسيمة اةناء أداء التمرينات الحرة أق باستصداـ االدقات.  4/ج

 تقظؼ اساليب التدريس المستصدمة  ى الجمؿ االبتكارية  ى التمرينات 5/ج
 املَازات العامة والكابلة لليكل: - د
 ت مؿ مع النريؽ برقح الجماعة . 1/د
تستصدـ قسائؿ االتصاؿ المصتمنة لمحصقؿ عمى الم مقمات الحديةة إلعداد االقراؽ البحةية الصاصة  2/د

 بالمنيج قعرييا. 
 تققد ال مؿ الجماعى اةناء التدريب قتكقيف الجمؿ االبتكارية. 3/د
 تطبؽ اساليب التدريس المصتمنة  ى التدريس قالتدريب  4/د



                

 

 21 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 الفصل الدراسى االول    صفوفة تيظيه ميهج التنزييات الفزقة  الزابعة م

 و2102/ 2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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تػػ ةير ممارسػػة التمرينػػات عمػػى 
 .أجيزة الجسـ المصتمنة

   √   √ مذكرة القسـ

 √  √ √  √ مذكرة القسـ .التمرينات قالققاـ

 √   √  √ مذكرة القسـ  التمرينات ال يجية

الصػػػػػػػنات البدنيػػػػػػػة الصاصػػػػػػػة 
 بالتمرينات االيقاعية التنا سية.

   √   √ مذكرة القسـ

 -انقاعػػػػػة -االنتقػػػػػاء) اىدا ػػػػػة
 محدداتة(. -اغراية -مراحمة

 √  √ √  √ مذكرة القسـ

 √  √ √  √ مذكرة القسـ االبتكار  ى التمرينات.

عقامػػػػؿ االمػػػػف قالسػػػػيمة  ػػػػى 
 التمرينات.

 √  √ √  √ مذكرة القسـ

االدقات القانقنية  ى التمرينػات 
 االيقاعية.

 مػػػذكرة القسػػػـ
المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 ال ممية
internet 

√  √ √  √ 

ب ػػػػػض مػػػػػف ةػػػػػانقف التحكػػػػػيـ 
 لمجمباز االيقاعى

 √  √ √  √ مذكرة القسـ

البطػػقالت ال الميػػة  ػػى الجمبػػاز 
 االيقاعى

 √   √  √ مذكرة القسـ

الجمبػػػػػػػػاز ال ػػػػػػػػاـ قال ػػػػػػػػرقض 
 قال المى الجمنسترادا الريايية

 √   √  √ مذكرة القسـ

الت ػػػػػػرؼ عمػػػػػػى المصػػػػػػطمحات 
 االيقاعيةالصاصة بالتمرينات 

   √   √ مذكرة القسـ



                

 

 21 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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اسػػػػػػتصداـ  -اسػػػػػػمقب الػػػػػػت مـ 
الطريقػػػػػة  -ال صػػػػػؼ الػػػػػذىنى 

الكمية كاحد الطرؽ المسػتصدمة 
 االسمقب الت اقنى  ى التدريس

اسػػػػػػػػمقب التطبيػػػػػػػػؽ مت ػػػػػػػػدد -
اسػػمقب التػػدريس -المسػػتقيات 

الحماسػػى لمم مػػـ كاحػػد اسػػاليب 
 التدريس

 √   √ مذكرة القسـ
   

اسػاليب  التدريب الجماعى عمى
االداء  التػػػػػػدريس مػػػػػػف صػػػػػػيؿ

تققيـ االداء بالتبادؿ  -الحركى 
 ىبيف الطالبات.

 √   √ √   مذكرة القسـ

مميػػارات النػػقاحى الننيػػة ل ػػرح 
 المقررة الحركيو

 مذكرة القسـ
 

√ √ √   √ 

الميػػػػػػارات الحركيػػػػػػة الصاصػػػػػػة 
 بالجممة الحرة لمتمرينات

  √   √   مذكرة القسـ

الحركيػػػػػػة الصاصػػػػػػة الميػػػػػػارات 
بالجممػػػة الحركيػػػة أحػػػد االدقات 
القانقنيػػػػة لمتمرينػػػػات )ال ػػػػريط 

 الة بانى

 مذكرة القسـ
 

 √ √  √ √ 

ب ػػػض النقػػػاط اليامػػػة لقػػػانقف 
 التحكيـ .

 

 مذكرة القسـ
ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانقف 

 التحكيـ

√ √ √ √  √ 

الجممػػػػػػة الحركيػػػػػػة االبتكاريػػػػػػة 
 ب ستصداـ احد االدقات القانقنية

 مذكرة القسـ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم مقمػػػػػػػػػػػات 

 الدقلية 

 √ √  
√

 

√ 
 

حممػػة ، الالجممػػة الحركيػػة الحػػرة
، الجممػػػػػػة الحركيػػػػػػة بػػػػػػاالدقات

 مذكرة القسـ
 

 √ 
 √   √ 

 



                

 

 22 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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 الحركية االبتكارية .

 √ مذكرة القسـ الجمؿ الحركية االبتكارية.
  √ 

   √ 
 

االبتكػػػػػػػار الجمػػػػػػػاعى لمجمػػػػػػػؿ 
 √   مذكرة القسـ .الحركية االبتكارية

  √ 
  

االدقات القانقنية  ى التمرينػات 
 االيقاعية.

المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 ال ممية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم مقمػػػػػػػػػػػات 

 الدقلية 
 مذكرة القسـ

  √   √ 
 

 

 :توشيع دزجات تكييه املكسز

 التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ
توشيع  -د

 الدزجات

اعنال 
 السيُ

 5 االسبقع السادس. اختبازات ىظسيُ
 31 الرابع قال ا ر.االسبقع  اختبازات عنلية

 5 االسبقع ال ا ر . تكييه التهليفات
 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 

  



                

 

 23 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 2013/ 2012للعاو الدزاسى  (األول)الفصل الدزاسى  السابعةمكسز اجلنباش الفسقة توصيف 
 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه - أ
 عمـ التدريب  ن رياية الجمباز مصص أىميةت 1/ أ
 قاجبات قمبادئ التدريب  ن رياية الجمباز   ت رح 2/ أ
 عداد البدنن قاالعداد الننن عمن أجيزة الجمباز ل طناؿ.تدريبات االت رح  3/ أ
    ةرييتحدد التطقر الحادث عمن جياز  عارية التقازف قالحركات األ  4/ أ
 دقر المدرب ق صصية  ن االرتناع قالرةن برياية الجمبازت رح  5/ أ
 .تذكر تطبقات الكنيماتيكا اةناء اداء ميارات الجمباز 6/ أ
 ة رييعارية التقازف قالحركات األ  لجياز تنمية األداء الننن   رح كينيةت 7/ أ
 طرؽ القياس قاالصتبارات البدنية الصاصة ليعبات الجمباز.ت رح  8/ أ
 تترجـ المصطمحات الصاصة بالميارات  المقررة .  9/ أ
 ت رح قسائؿ األمف قالسيمة  قكينية تجنب اإلصابة  ن تدريب الجمباز.11/ أ

 املَازات الرٍيية - ب

 الصحيح.تقارف بيف الميارات  ى تسمسميا  1/ ب
 تميز بيف الميارات المت ابية عمن جياز االريى قعارية التقازف 2/ ب
 .داء الجيد داء الي يؼ قاألبيف األ تنرؽ 3/ ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د

 عمن جياز عارية التقازف   ةتؤد  التسمسؿ الحركن لمجممو الحركي 1/ج
 ة.رييالحركات األ  عمن جياز ةالحركي ةتؤد  التسمسؿ الحركن لمجمم 2/ج
 . ى التدريب الميدانى لدرس الجمباز ليستنادة منياالتى درستيا تؤدى الميارات  3/ج
 .تؤد  نمقذج جيد ل داء  4/ج

 املَازات العامة -د
 تتقاصؿ مع الزميء أةناء التطبيؽ ال ممن . 1/د
 ت ارؾ  ن ال مؿ الجماعن إلنجاز التكمينات .   2/د
 االتصاؿ الن اؿ لمتدريب صارج اليقـ الدراسن. مف صيؿبرقح النريؽ  تت امؿ 3/د
 ت رؼ عمن كؿ ما ىق جديدمل ةل نكبقتيا تستصدـ ال بكة 4/د



                

 

 24 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراسى االول  ة تيظيه ميهج اجلنباس  الفزقة  الزابعة  امصفوف

 2102/  2102للعاو اجلامعى  

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أساليب التكويه التعليه والتعلهأساليب 
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تػػػػدريبات االعػػػػػداد البػػػػدنن قاالعػػػػػداد 
الميػػػػػػارى عمػػػػػػن جيػػػػػػاز  الحركػػػػػػات 

 االريية قعارية التقازف.
√  √ كتاب المقرر

مراحؿ قاساليب اعداد قتػدريب العبػى 
√  √ كتاب المقرر الجمباز

االتػػػػػزاف قالحػػػػػقاس قاىميتيمػػػػػا  ػػػػػى 
√  √ كتاب المقرر تدريب ميارات الجمباز

دقر المػػدرب قالريايػػى ةػػى التػػدريب 
√  √ كتاب المقرر لمنيقض برياية الجمباز.

التػػػػػػدريب عمػػػػػػى االعػػػػػػداد الننسػػػػػػػى 
لمقاجيػة الم ػاكؿ عنػد االداء قطػرؽ 

 عيجيا. 
√  √ كتاب المقرر

طػػػرؽ القيػػػاس قاالصتبػػػارات الصاصػػػة 
 ليعبات الجمباز

كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
√  √ الجمباز 

√  √ كتاب المقرر طرؽ  قميارات التدريب  ى الجمباز

سػػػتصداـ االدقات قاالجيػػػزة االتػػػدريب ب
المسػػػػػاعدة عمػػػػػى جيػػػػػازى الحركػػػػػات 

 االريية قعارية التقازف.
√  √ كتاب المقرر

المناسػػػػػبة  ػػػػػى القسػػػػػائؿ الت ميميػػػػػة 
√  √ كتاب المقرر تدريب ميارات الجمباز

التػػػدريب عمػػػى تنظػػػيـ قادارة بطػػػقالت 
  √ كتاب المقرر الجمباز.

√

√  √  كتاب المقرر لتسمسؿ الصحيح لمميارات الحركية ا

√  √  كتاب المقرر الميارات المت ابية عمن كؿ جياز.



                

 

 25 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أساليب التكويه التعليه والتعلهأساليب 
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√  √  كتاب المقرر  رقط االداء الصحيح قاالداء الصط 

التسمسػػػػؿ الحركػػػػن لمجممػػػػو الحركيػػػػة  
√  √  كتاب المقرر  عمن جياز عارية التقازف

التسمسػػػػؿ الحركػػػػن لمجممػػػػو الحركيػػػػة  
√  √  كتاب المقرر عمن جياز الحركات االريية .

الميػػارات التػػى تػػـ درسػػتيا ليسػػتنادة 
منيػػػا  ػػػى التػػػدريب الميػػػدانى لػػػدرس 

 الجمباز
√  √  المقرركتاب 

√  √  كتاب المقرر نمقذج جيد ل داء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة  جميع مقيقعات المقرر ال ممى 
 الم مقمات
 قالمكتبة

  √√√

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة  جميع مقيقعات المقرر النظرى.
 الم مقمات
 قالمكتبة

  √√
√

 توشيع دزجات تكييه املكسز:

توشيع الدزجات -د التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ  

السيةأعنال   
درجات 5 قالحاد  ع ر اإلسبقع الرابع  اوزام دزاسية  

درجة 15 الحادى ع ر  –السادس  –االسبقع الةالث  حتسيسى  
درجة 25 الةالث ع ر –الةانى ع ر  –التاسع  –االسبقع الصامس  تطبيكى  

درجة 31 الكمية  مجمسمف ةبؿ  يحددنياية النصؿ الدراسى  االمتراٌ التطبيكي اليَائي  
درجة 31 الكمية  مجمسمف ةبؿ  يحددنياية النصؿ الدراسى  االمتراٌ الترسيسي اليَائي  

 

  



                

 

 26 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

  2013/ 2012مكسز التعبري احلسنى الفسقة السابعة الفصل الدزاسى األول توصيف 
 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 واملفاٍيهاملعلومات  - أ
 أىداؼ ق قائد الباليوق  ت رح منيقـ الباليو قت ريناتو المصتمنة 1/أ
 تمصص تاريخ أىـ المدارس الننية لمبالية. 2/أ
 تذكر ال ناصر الننية ل رض البالية )أسس التصميـ(. 3/أ
 .أنقاع التمميحات المنظية عند ت ميـ الباليو ،تذكر أنقاع ال رقض الننية لمباليو 4/أ
  عدة عمى تحسيف التذكر الحركى لجمؿ الباليوت رح أىـ ال قامؿ المسا 5/أ
 تمصص ال ديد مف أىـ ةصص البالييات ال المية. 6/أ
   ُت رؼ مصطمحات البالية المقررة بالمغة النرنسن 7/أ

 تحدد منيـق قمكقنات قمستقيات حمؿ التدريب. 8/أ

 ت رح االعداد البدنى قالميارى  ى الت بير الحركى. 9/أ

 الت بير الحركى.تذكر المحددات االساسية لينتقاء  ى  11/أ

 املَازات الرٍيية - ب
 تنرؽ بيف الطرؽ المصتمنة لتدريس الباليو. 1/ب
 بيف أنقاع ال رقض الننية لمباليو. تقارف 2/ب
 تميز بيف أنقاع المقازيف المقسيقية المناسبة لمجمؿ الحركية. 3/ب
 تحمؿ الميارات األساسية قالرابطة  ى الباليو. 4/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د
 جممة حركية باستصداـ البار.(.تؤدى  1/ج
تؤدى جممة حركية بجميع الميارات المقررة باستصداـ مزيج مف الحركػات البطيئػة قالسػري ة قحركػات  2/ج

 الربط )قسط الصالة(.
 تؤدى الجمؿ الحركية المصتمنة بمصاحبة عدة مقازيف مقسيقية. 3/ج
 ل المية(.تصمـ الن اط االبتكارى المقرر )دراما حركية مف قاةع ةصص الباليو ا 4/ج

 املَازات العامة -د
أداء التكمينػػات  –تسػػتصدـ التقنيػػات الحديةػػة لتكنقلقجيػػا الػػت مـ لم ر ػػة المزيػػد عػػف محتقيػػات المقػػرر  1/د

 البحةية.
 تققد قتدير التدريب مع الزمييت مف صيؿ ال مؿ داصؿ المجمقعة. 2/د
 ت مؿ برقح النريؽ  ى تصميـ الجممة الحركية قالتكمينات البحةية. 3/د

الكنايات المرتبطة بال رقض الريايية قالميرجانات الننيػة بمػا يتناسػب مػع متطمبػات سػقؽ  تستصدـ 4/د
 ال مؿ )الن اط االبتكارى(.



                

 

 27 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 الفصل االول      ري احلزكى  الفزقة   الزابعة مصفوفة تيظيه ميهج التعب

 2102/  2102للعاو اجلامعى 

 املوضوع
يتضنً املكسز املوضوعات 
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 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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تمصػػػػػػػػص تػػػػػػػػاريخ أىػػػػػػػػـ 
 المدارس الننية لمبالية

   √  √  مذكرة القسـ

تحػػػػدد منيػػػػـق قمكقنػػػػات 
 قمستقيات حمؿ التدريب

مػػذكرة د/ عػػادؿ 
 عبد البصير

 √  √   

ت ػػػػػرح االعػػػػػداد البػػػػػدنى 
قالميػػػػػارى  ػػػػػى الت بيػػػػػر 

 الحركى

مػػذكرة د/ عػػادؿ 
 عبد البصير

 √  √   

تػػػػػػػػػػػػػػػذكر المحػػػػػػػػػػػػػػػددات 
االساسػػػػية لينتقػػػػاء  ػػػػى 

 الت بير الحركى

مػػذكرة د/ عػػادؿ 
 عبد البصير

 √  √   

ت ػػػػػرح منيػػػػػقـ الباليػػػػػػو 
   √  √  مذكرة القسـ قت ريناتو المصتمنة.

 تحدد أىداؼ 
   √  √  مذكرة القسـ الباليوق قائد 

تقػػػػػػػارف بػػػػػػػيف أنػػػػػػػقاع -
 ال رقض الننية لمباليو.

  -مػػذكرة القسػػـ 
 مذكرات ممزمة

 √  √   

ت تحمػػػػػػػػػػػػػؿ الميػػػػػػػػػػػػػارا-
األساسػػػػية قالرابطػػػػة  ػػػػى 

 الباليو.

مػػػػػػػذكرات  ػػػػػػػى 
مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 التصصص
√   √   

  √    √المحايػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة تػػػػػؤدى جممػػػػػة حركيػػػػػة -



                

 

 28 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
يتضنً املكسز املوضوعات 

 اآلتية
التعلينيةاملصادز   

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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 ال ممية باستصداـ البار

تػػػػػؤدى جممػػػػػة حركيػػػػػة -
بجميػػع الميػػارات المقػػررة 
باسػػػػػػتصداـ مػػػػػػزيج مػػػػػػف 
الحركػػػػػػػػػػػػػات البطيئػػػػػػػػػػػػػة 
قالسػػري ة قحركػػات الػػربط 

 )قسط 
 الصالة(.

المحايػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
 ال ممية

√    √  

تػػػػػؤدى الجمػػػػػؿ الحركيػػػػػة 
المصتمنػػة بمصػػاحبة عػػدة 

 مقازييف مقسيقية.

المحايػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
   √   √ ال ممية

تصمـ الن اط االبتكارى -
حركيػة مػف المقرر )دراما 

ليػػػػػػو قاةػػػػػػع ةصػػػػػػص البا
 ال المية(.

ال بكة الققميػة 
 لمم مقمات

√  √  √ √ 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:

توشيع  -د التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ
 الدزجات

اعنال 
 السية

 درجات 11 اآلسبقع الةالث ع ر اوزام دزاسية 
 درجة 11 الةامف  –االسبقع الرابع  حتسيسي
 درجة 21 الةانى ع ر –الةامف  –الرابع  االسبقع تطبيكي

 درجة 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 درجة 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ الترسيسي اليَائي



                

 

 29 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 2012/2013مكسز  التايهوىدو للفسقة السابعة الفصل الدزاسى االول توصيف 

 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 ت رح كينية اداء الميارات االساسية  ى رياية التايكقندق. 1/أ
 تحدد طرؽ الد اع قالرد  ى رياية التايكقندق 2/أ
 تذكر اسس تغذية اليعبيف 3/أ
 بقمزا( -بيعبات التايكقندق )ةتاؿ  ت رح اإلعداد الننسى 4/أ
 تصؼ االداء الحركى لمبقمزات المتقدمة قكينية تحكيميا 5/أ
 تذكر قاجبات قمياـ المدرب  ى رياية التايكقندق 6/أ
 تحدد القياسات المقر قلقجية ليعبى التايكقندق. 7/أ
 ت رح كينية ت مـ الميارات البسيطة قالمركبة  ى رياية التايكقندق 8/أ
 نية ليداء الميارات )ةتاؿ ق بقمزا(تذكر باالصطاء الن 9/أ
 تحدد النظريات العامة فى التدريب الرياضى 01/أ
 املَازات الرٍيية -ب 

 تحمؿ الميارات اليجقمية البسيطة قالمركبة تحميًي حركيًا قا ياً  1/ب
 تحمؿ االداء الننى لمبقمزا  ى التايكقندق 2/ب
 تقارف بيف طرؽ الد اع المصتمنة داصؿ البقمزا 3/ب
 ليعبى القتاؿ قليعبى البقمزاتقارف بيف متطمبات  4/ب

 تيع صطة ليعبى القتاؿ. 5/ب

 تقارف بيف النظريات ال امة  ى التدريب . 6/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز  -د 
 تركب  اكةر مف ميارة يتصمميا ب ض الد اعات  ى أكةر مف اتجاه )بقمزا ا ترايية( 1/ج
 اليب المتاحة  ى الد اع عف الننستطبيؽ ب ض االس 2/ج

 الد اعات الميئمة لطبي ة اى ىجقـ مركب قمناجئ.تستصدـ  3/ج
 تقييـ اداء الزميمة قيع تصقر إلصيحيا 4/ج

 تصمـ جممة ىجقمية مقننة. 5/ج

 املَازات العامة -د 
 تستصدـ اساليب التكنقلقجيا الحديةو لم ر ة كؿ ما ىق حديث  ى رياية التايكقندق. 1/د
 تتقاصؿ مع الزمييت  ى مجاؿ التصصص برقح النريؽ.  2/د

 كة الم مقمات الدقلية قالمكتبة  ى إعداد األقراؽ البحةية.تستصدـ  ب 3/د



                

 

 31 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراسى   االول  ميهج التايكوىدو الفزقة  الزابعة امصفوفة تيظيه 
 2102/  2102للعاو اجلامعى  

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
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 االعداد الننسن ليعبن القتاؿ قالبقمزا 
 الصصائص الننسية لمدرب التايكقندق

 كتاب مقرر
√  

 
 
 

√  

مكقنػػػػػػػػات المياةػػػػػػػػة البدنيةالصاصػػػػػػػػة بريايػػػػػػػػة 
 التايكقندق

 الجانب الغذائى  ليعبى التايكقندق 
 جانب الغذائى  ليعبى التايكقندقال

الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 المقرر

√   √  

 ػػػػػرح اداء الميػػػػػارات االساسػػػػػية  ػػػػػن ريايػػػػػة 
 التايكقندق.

تحديد طرؽ الد اع قالػرد المناسػب  ػن ريايػة -
 التايكقندق

  كتاب المقرر
√ 

  
 
√ 

النرؽ بيف الصط  الننى قالقانقنى قكينية الصداع 
 قالتكنيؾ قالتكتيؾ

النػػػرؽ بػػػيف متطمبػػػات ليعػػػب القتػػػاؿ ق ليعػػػب 
 البقمزا 

 اسس التدريب الريايى

الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
المقػػػػػػػػػػرر   

 االنترنت
√ √  √ 

االلمػػػػاـ بػػػػالققانيف الحديةػػػػة ب ػػػػد الت ػػػػديؿ  ػػػػى 
 بقمزا ( -التايكقندق )ةتاؿ

تصؼ االداء الحركػى لمبػقمزات المتقدمػة قكينيػة 
 تحكيميا

كتاب المقرر 
 √ √  √   االنترنت

√ 

 تقارف بيف طرؽ الد اع المصتمنة داصؿ البقمزا
 تيع صطة ليعبى القتاؿ.

الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 المقرر

 
 

√ √ 
 
 

√
√ 



                

 

 31 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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باسػتصداـ  361تدريبات متنقعة قمركبػة لميػارة 
 ىدؼ متحرؾ(  –ال اصص  –)اليقجق 

اسػػتصداـ الػػد اعات الميئمػػة لطبي ػػة اى ىجػػقـ 
 مركب قمناجئ

التدريب عمى اداء اكةػر مػف ميػارة  ػى اتجػاىيف 
 مصتمنيف 

التػػػػػدريب عمػػػػػى البػػػػػقمزات المقػػػػػررة قتصػػػػػحيح 
 االصطاء قااللتـز بالقةت المحدد ليداء

  √ √  √ √

اسػػػػتصداـ قسػػػػائؿ التكنقلقجيػػػػا الحديةػػػػة لجمػػػػع 
 √ √  √ االنترنت الم مقمات قالبيانات  ى قرةة دراسية )تكمينات(

االصريف مف صػيؿ الػت مـ الػذاتى  ػى الت امؿ مع 
 ػػػػرح القرةػػػػػة الدراسػػػػية قابػػػػػراز دقر كػػػػؿ مػػػػػف 

 الزمييت
√√  √√  االنترنت

 توشيع دزجات تكييه املكسز:
 

 توشيع الدزجات -د التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ

اعنال 
 السية

 درجات 4 عمى مدار النصؿ الدراسى حتسيسى
 درجات 11 12،  6األسبقع  تطبيكى

وزقة 
 دزاسية

 درجات 4  12، 8األسبقع 
 درجات2 عمى مدار النصؿ الدراسى شفوى

 ( درجة15) يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية نياية النصؿ الدراسى  االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 ( درجة15) يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية نياية النصؿ الدراسى  االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 

  



                

 

 32 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 2013/ 2012السالح الفسقة السابعة) الفصل الدزاسى األول ( مكسز توصيف 

 
 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه - أ
 طرؽ االعداد البدنى ال اـ قالصاص  ى رياية السيح. ت رح 1/ أ
 .ت رح الميارات األساسية  ى رياية السيح  2/ أ

 ت رح اليجمات المركبة  ى الصطقط ال ميا قالسنمى قالرأسية . 3/ أ
 المصتمنة . السيح ساليب تدريس مياراتتحدد أ 4/ أ

 ت رح مكقنات الدرس التدريبن . 5/ أ
 المسكات النصمية.تحدد اليجمات ق  6/ أ
 تحدد تقةيتات تسجيؿ الممسات . 7/ أ
 . إستراتيجية المباراة اسس تذكر 8/ أ
 ت رح الجزاءات  ى ةانقف السيح . 9/ أ
  تحدد  رقط ممارسة الم اةيف لرياية السيح . 11/ أ
 تحدد النظريات ال امة  ن التدريب الرياين 11/ أ

 املَازات الرٍيية - ب
 تقارف بيف االعداد البدنن ال اـ قالصاص  ى رياية السيح . 1/ب

 تربط بيف الصطقط ال ميا قالسنمن  ن اليجقـ المركب . 2/ب
 دريبن.تربط بيف الميارات اليجقمية قالد اعية  ن صقرة درس ت 3/ب
 تقارف بيف طرؽ االعداد لميجـق . 4/ب
 تحمؿ تقةيتات تسجيؿ الممسات . 5/ب
 تحمؿ إستراتيجية المباراة . 6/ب
 تقارف بيف التحكيـ لمم اةيف قاألسقياء . 7/ب

 تقارف بيف النظريات ال امة  ن التدريب 8/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د
 تؤد  الميارات المقرره لرياية السيح . 1/ج

 تمنة بيف الصطقط ال ميا قالسنمن .تركب ىجمات مص 2/ج
 تطبؽ اساليب التدريس  ن اليجمات المصتمنة .  3/ج
 تركب الدرقس النردية لمتدريب  ن السيح . 4/ج
 تستصدـ االعداد لميجقـ  ن السيح . 5/ج



                

 

 33 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 تستصدـ التقةيتات المناسبة لتسجيؿ الممسات . 6/ج
 تطبؽ ةقانيف السيح  ى المباريات التدريبية . 7/ج

 ادقات مساعدة  ن عممية التدريس . تستصدـ 8/ج
 املَازات العامة -د

 1رياية السيح تستصدـ اساليب التكنقلقجيا الحديةو لم ر ة كؿ ما ىق حديث  ى  1/د
 تتقاصؿ مع الزمييت  ى مجاؿ التصصص برقح النريؽ  2/د

 تستصدـ  بكة الم مقمات الدقلية قالمكتبة  ى إعداد األقراؽ البحةية. 3/د
 

 لفصل الدراسى األولزقة الزابعة الفالسالح  امصفوفة تيظيه ميهج 

 2102 /  2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
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االعداد البدنى ال اـ قالصػاص -
  ى رياية السيح.

الميػػػػػػارات األساسػػػػػػية  ػػػػػػى  -
 رياية السيح .

اليجمػػػػػػػػات المركبػػػػػػػػة  ػػػػػػػػى  -
الصطػػػػػػػػػقط ال ميػػػػػػػػػا قالسػػػػػػػػػنمى 

 قالرأسية .
اليجمػػػػػػػػػػػػػات قالمسػػػػػػػػػػػػػكات  -

 النصمية.
 تقةيتات تسجيؿ الممسات . -
تػػػػػػذكر أسػػػػػػس إسػػػػػػتراتيجية  -

ممارسػػػػة الم ػػػػاةيف  -المبػػػػاراة 
 لرياية السيح . 

المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
ال مميػػػػػة  ػػػػػى 

 السيح

√  √ √ √ √ 

النظريػػػات ال امػػػة  ػػػن التػػػدريب 
 الرياين

 الدرس التدريبى .

 
√   √  √ 



                

 

 34 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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 الجزاءات  ى ةانقف السيح .
 

المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
ال مميػػػػػة  ػػػػػى 

 السيح
√   √ √ 

قالصػػاص االعػػداد البػػدنن ال ػػاـ 
  ى رياية السيح .

اليجػػػقـ المركػػػب  ػػػن الصطػػػقط 
 ال ميا قالسنمن.

 االعداد لميجـق .
 تقةيتات تسجيؿ الممسات

المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
ال مميػػػػػة  ػػػػػى 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب 

 √√ √  √ √ قالسيح

الميػػػارات اليجقميػػػة قالد اعيػػػة 
  ن صقرة درس تدريبن.

 إستراتيجية المباراة .
 رياية السيح لمم اةيف

 ال امة  ن التدريب .النظريات 

 

√ √  √ √√ √ 

الميػػػػػػارات المقػػػػػػرره لريايػػػػػػة  
 السيح .

ىجمػػات مصتمنػػة بػػيف الصطػػقط 
 ال ميا قالسنمن .

اساليب التػدريس  ػن اليجمػات 
 المصتمنة . 

الػػػدرقس النرديػػػة لمتػػػدريب  ػػػن 
 السيح .

 االعداد لميجـق  ن السيح .
التقةيتػػػػات المناسػػػػبة لتسػػػػجيؿ 

 الممسات
تطبػػػػػؽ ةػػػػػقانيف السػػػػػيح  ػػػػػى 

 المباريات التدريبية 
ادقات مسػػػػػػاعدة  ػػػػػػن عمميػػػػػػة 

 التدريس .

المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
ال مميػػػػػة  ػػػػػى 

 السيح
 قالتدريب

 √   √√ 



                

 

 35 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
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 رياية السيح لمم اةيف 
أسػػس إسػػتراتيجية المبػػاراة  ػػى 

 السيح
 االعتبارات األصيةية لممدرب

الكمبيػػػػػػػػػػػػػقتر 
قال ػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الدقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لمم مقمات
√ √ √ √ √√ 

 
 
 
√ 

الكمبيػػػػػػػػػػػػػقتر  الدرقس التدريبية
قال ػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الدقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لمم مقمات
√ √ √ √ √ √ √ 

اليجػػػػػػػػػػـق عمػػػػػػػػػػى النصػػػػػػػػػػؿ ، 
 المسكات النصمية

 

الكمبيػػػػػػػػػػػػػقتر 
ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة ق 

الدقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لمم مقمات

√ √ √ √ √√ √ 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:
 

 توشيع الدزجات -د التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ

اعنال 
 السية

 درجة2 مدار النصؿ الدراسىعمى  حتسيسي 
 درجو 15 12،  6األسبقع  تطبيكي

 درجة1 12،  8،  4األسبقع  اوزام دزاسية
 درجة2 11، 5األسبقع  شفوى

 درجة 15 يحدد مف ةبؿ مجمس الكميةنياية النصؿ الدراسى  االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 درجة 15 مف ةبؿ مجمس الكميةيحدد  نياية النصؿ الدراسى االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 
  



                

 

 36 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 2013-2012مكسز اجلودو للفسقة السابعة الفصل الدزاسى االول للعاو اجلامعى توصيف 

 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه - أ
 الجقدق.تذكر الطالبة المناىيـ قالصاصة لرياية  1/ أ

 تذكر الطالبة االسس الننية لميارات رياية الجقدق قكينية استصداميا  ى التيحـ .  2/ أ

 تحدد طرؽ االعداد البدنى الصاص. 3/ أ

 ت رح كينية اداء ب ض ميارات رياية الجقدق. 4/ أ

 ُت رؼ ب ض مصطمحات الصاصة برياية الجقدق. 5/ أ

 تذكر مراحؿ االعداد الميارى . 6/ أ

 عة الةالةة.تذكر صطقات اداء الكاتا لممجمق  7/ أ

 تحدد درجات حمؿ التدريب لرياية الجقدق. 8/ أ

  ت رح كينية التدريب عمى االعداد البدنى الصاص برياية الجقدق 9/ أ

 .تذكراإلرشادات التى يجب إتباعها للتدريب على تنفيذ رمية ناجحة 11/ أ

 تذكر المقاصنات القانقنية. 11/ أ

 املَازات الرٍيية - ب
 تحمؿ الميارات الحركية الصاصة برياية الجقدق. 1/ب

 تحمؿ ميارات المجمقعة الةالةة لمكاتا. 2/ب

 تحمؿ ميارات الم ب االريى . 3/ب

 تحمؿ الميارات المستصدمة  ى التيحـ . 4/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د
 تؤدى ميارات الم ب مف اعمى الصاصة برياية الجقدق. 1/ج

 تصمـ قتؤدى جممة اليجقـ المركب االبتكارية . 2/ج

 الةالةة .تؤدى ميارات الكاتا لممجمقعة  3/ج

 تطبؽ القانقف الصاص برياية الجقدق ق قا لمقاةؼ الم ب التيحـ 4/ج
 املَازات العامة -د

 تت امؿ قتتقاصؿ مع زميئيا  ى مجاؿ التصصص . 1/د

 ت ارؾ زميئيا  ى عرض الكاتا برقح الجماعة . 2/د



                

 

 37 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراسى  االول  مصفوفة تيظيه ميهج  اجلودو  الفزقة  الزابعة   ا
 2102/  2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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ةػػقانيف الحركػػة لنيػػقتف قب ػػض 
ريايػػػة النمػػػادج التطبقيػػػة  ػػػى 

 الجقدق.

كتػػػػػاب مقػػػػػرر   
كتػػػػػػػب التحميػػػػػػػؿ 

 المصتمنة
√ √  √ √  

االعػػػداد الميػػػارى  ػػػى ريايػػػة 
 الجقدقالمرحمة االقلى.

المجمقعػػة الةالةػػة مػػف النػػاجى 
  .نق كاتا لمجانبيف

  
 √ √  √ √ 

   √   √ كتاب المقرر منيقـ رياية الجقدق.  

إر ػػػػادات يجػػػػب عمػػػػى العػػػػب 
الجػػقدق إتباعيػػا لمتػػدريب عمػػى 

 تننيذ رمية ناجحة.
  √ √  √ √ 

االسس الننية لميػارات ريايػة 
الجقدق قكينيػة اسػتصداميا  ػى 

 التيحـ 
  √ √  √ √  

كينيػػػة التػػػدريب عمػػػى االعػػػداد 
 البدنى الصاص 

الكتػػػػاب المقػػػػرر 
  كتػػب التػػدريب 

 المصتمنة
√   √ 

   

مػػػػػا يجػػػػػب اف يراعيػػػػػو مػػػػػدرب 
  √   √    الجقدق اةناء ت ميـ الميارات.

الت ريػػػػػػػػؼ بحمػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػدريب 
   √   √   لرياية الجقدق.

كينيػػػة التػػػدريب عمػػػى االعػػػداد  
  √   √    البدنى الصاص

  الكتاب المقرر ةانقف رياية الجقدق                        
√ 
 

 
 

 √   

مصػػطمحات الصاصػػػة بريايػػػة  
 الجقدق.

 الكتاب المقرر
√ √ √ √ √ √ 

  √   √  الكتاب المقرر  اليجقـ المركب قالتيحـ



                

 

 38 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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 √ √ √ √ √   المراحؿ االساسية لمميارة.

ميػػػػػػارات المجمقعػػػػػػة الةالةػػػػػػة 
 √ √   √   لمكاتا

اقيػػاع الصػػراع راةػػدا قمػػداصؿ 
المنػػػػػػػػا س لتةبيػػػػػػػػت قب ػػػػػػػػض 
المصػػطمحات الصاصػػة بريايػػة 

 الجقدق.
  √   √  

االعػػػداد الميػػػارى  ػػػى ريايػػػة 
  √   √  الكتاب المقرر الجقدق المرحمة الةانية.

  √  √ √   اليجقـ المركب قالتيحـ

المجمقعػػة الةالةػػة مػػف النػػاجى 
  √   √    .نق كاتا لمجانبيف 

مداصؿ لتةبيت قىرقب المنا س 
 بميارة ) يقكق   ييق  جاتميو
Yoko  Shisho  

Gatame. 
  √   √  

اداء ب ػػػػػض ميػػػػػارات ريايػػػػػة 
  √  √ √   الجقدق لميجـق المركب .

المجمقعػػة الةالةػػة مػػف النػػاجى 
 √ √ √  √    .نق كاتا لمجانبيف 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:
 توشيع الدزجات - ت التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ

اعنال 
 السية

 

 درجات 4 11، 5االسبقع :    شفوى
 درجات 4 11، 4األسبقع  حتسيسي

 درجات 5 12، 8االسبقع :    اوزام دزاسية
 درجات 7 13، 9االسبقع :   تطبيكي

 درجة 15 .يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية نياية النصؿ الدراسى االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 درجة 15 .يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية نياية النصؿ الدراسى االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 



                

 

 39 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 2012/2013مكسز الهازاتيُ الفسقة السابعة)الفصل الدزاسي األول(توصيف 

 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 قكينية الت امؿ مع مظاىره. اإلعداد الننسن ال اـ ت رح 1/ أ

 ، مراحمو قمحدداتو.االنتقاء ُت رؼ م نى 2/ أ

 ت رح اإليقاع البيقلقجى ب نقاعو. 3/ أ

 .ةانقف الكاتا تذكر 4/ أ

 .صطمحات الصاصةُت رؼ الم 5/ أ

 ت رح أنقاع قمراحؿ اإلعداد الصططى. 6/ أ

 تحدد أنقاع األساليب الحديةة  ى التدريب. 7/ أ
 املَازات الرٍيية -ب 
 الركيت(. –المكمات  –الد اعات  –المقررة )القةنات  الميارات األساسية تحمؿ 1/ب

 تصنؼ الميارات األساسية المقررة ق قًا لمترتيب المنطقى. 2/ب

 تحمؿ األداء األمةؿ لمميارات الجديدة .   3/ب

 تقارف بيف الميارات األساسية  ن الكاتا مع القدرة عمى  رحيا. 4/ب

 تميز بيف  طرؽ اإلعداد الصططن قالتكتيؾ. 5/ب
 املَازات املَيية -د 
 تؤد  الميارات األساسية البسيطة قالمركبة  ى رياية الكاراتيو. 1/ج

 تؤدى الجمؿ القىمية المقررة )الكاتات(. 2/ج

 ـ جممة ةتالية مف صيؿ الميارات األساسية البسيطة قالمركبة .تصم 3/ج

 تطبؽ بنقد ةانقف الكاتا. 4/ج

 تطبؽ اإل ارات  ن ةانقف الكقميتو. 5/ج
 املَازات العامة -د 
 .ال مؿ يمف  ريؽ أةناء أداء الكاتا الجماعى قالتدريب 1/ د
 .تستصدـ  بكة الم مقمات الدقلية )  ن إعداد مقاؿ ( 2/ د

 تققد االصريف بنجاج . 3/ د

 



                

 

 41 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 مصفوفة تيظيه ميهج كاراتيه الفزقة الزابعه الفصل الدراسى األول

  للعاو اجلامعى  2102  /2102

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
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 األعداد الننسن
 مذكرة المقرر  الت امؿ مع المظاىر الننسية 

√   √ √

√ √   √ ، مراحمو قمحدداتواالنتقاء م نى

√ √   √ االيقاع البيقلقجى

√ √   √  ت ميـ اإلعداد الصططى

√ √   √  ، الكقمتيو ةانقف الكاتا

√ √   √  أىـ المصطمحات الصاصة

أحػػدث أسػػاليب التػػدريب المسػػتصدمة  ػػى 
√ √ √  رياية الكاراتيو 

  √   √  الميارات المركبة  ى االساسيات

تقاف األساسيات المركبة مع الحركة . √ √ √  قا 

 √ √  الكاتا الجماعى

تحميػؿ منػػردات الكاتػػا الصامسػػة قالسادسػػة 
√ √  √  قاتجاىاتيـ

 اإلعداد الصططى 
√ √  √  قالتصطيط )التكتيؾ(

تقػػػػاف األساسػػػػيات المركبػػػػة مػػػػع  ت مػػػػيـ قا 
√ √   √   -الحركة

√  √   ت ميـ الكاتا الصامسة ، السادسة

√  √   الميارات المركبة  ى االساسيات

√   √   تطبيؽ ةانقف الكاتا  

  √   ا ارات ةانقف  الكقمتيو



                

 

 41 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله
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√   √   التدريب عمى الكاتا الجماعى

االتجاىػػػات الحديةػػػة النتقػػػاء العػػػب 
 الكاراتيو .

قأحػػدث أسػػاليب التػػدريب المسػػتصدمة  ػػى 
 رياية الكاراتيو 

 √ √  

√   √   تطبيؽ ةانقف الكاتا قالكقمتيو 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:
 توشيع الدزجات -د التوقيت -ب األساليب املستددمة -أ 

أعنال 
 السية

 ( درجات3) طقاؿ النصؿ الدراسن ذواز ومياقصة 
 ( درجات5) 8 -6االسبقع  أوزام دزاسية 

 (درجات4) 13 - 7األسبقع  حتسيسي
 ( درجات8) 13 -  9 – 7 – 4األسبقع  تطبيكي

 ( درجة15)  يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية نياية النصؿ الدراسن االمتراٌ التطبيكي اليَائي
 ( درجة15)  يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية نياية النصؿ الدراسن االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 
 

  



                

 

 42 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و2013 -و 2012مكسز السباذة الفصل الدزاسى األول الفسقة السابعة توصيف 

 
 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 لطرؽ السباحة المقررة  .ت رح التحميؿ الننى  1/أ
 تذكر األصطاء ال ائ ة لطرؽ السباحة المقررة . 2/أ
 تناةش اإلعداد النسيقلقجى قالننسى قاإلسترصاء  ى السباحة . 3/أ
 ت رؼ كينيو إستصداـ اإلنتقاء قالتققيـ  ى السباحة . 4/أ

 تقصؼ التكقيف الجسمى قال قامؿ المقةرة عميو قأساليب ةياسو . 5/أ
 تنيـ كينية تنظيـ ميرجانات السباحة قالبيئة الصحية لحمامات السباحة.                     6/أ

 ت رح الطالبة كينية إعداد حنيت السباحة 7/أ
 املَازات الرٍيية -ب 
 تنرؽ بيف االداء الصاطئ قالصحيح لميارات السباحة المقررة  . 1/ب
 االداء.تحمؿ االداء الحركى لطرؽ السباحة المقررة ليرتقاء بمستقى  2/ب
 تقيح نظـ إنتاج الطاةة قتطبيقاتيا  ى حماـ السباحة 3/ب

 تميز الطالبة بيف أىـ التجييزات الصاصة بحنيت السباحة 4/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د 
 تؤدى الطالبة سباحات ) البطف ، الظير ، الصدر( بتقا ؽ حركى. 1/ج
 تطبؽ اجراءات االمف قالسيمة. 2/ج

 ة.تطبؽ القانقف قميرجاف لمسباح 3/ج
 املَازات العامة -د 
 ت مؿ مع الجماعة برقح النريؽ. 1/د
تستصدـ قسائؿ االتصاؿ المصتمنة لمحصقؿ عمى الم مقمات الحديةة العداد االقارؽ البحةية  2/د

 الصاصة بالمنيج قعرييا.
 تققد ال مؿ الجماعى اةناء التدريب. 3/د

 الت مـ.الزمييت  ى التدريب ق تتقاصؿ مع  4/د



                

 

 43 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

  األول لفصل الدراسى الفزقة  الزابعة ا السباحة مصفوفة تيظيه ميهج
 2102/ 2102اجلامعى  للعاو

 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله

حمل
ا

سة
اض

 

ية
عنل

س 
دزو

 

تى
 ذا

عله
 ت

ية
عنل

ت 
ازا

ختب
 ا

ية
ظس

ت ى
ازا

ختب
 ا

ات
ليف

ته
 

 اإلعػػػػػداد النسػػػػػيقلقجى  إعطػػػػػاء -
تػػػػدربيات مائيػػػػة بيػػػػدؼ إكتسػػػػاب 

 المياةة ال امة.
 اإلعداد الننسى -

مػػػذكرة المقػػػرر 
 √  √  √ أقراؽ دراسية

 البيئة الصحية -
ميرجانػػػػات حمامػػػػات السػػػػباحة    -

تػػػدربيات تحسػػػيف السػػػرعة لطػػػرؽ 
 السباحة المقرر

مػػػذكرة المقػػػرر 
 √ √   √ أقراؽ دراسية

التحميػػػػؿ الننػػػػى لسػػػػباحة الزحػػػػؼ  -
تػػدربيات تحسػػيف عمػػى الظيػػر    

المسػتقى الميػػارى قالرةمػػى لطػػرؽ 
 السباحة المقررة

التحميػػػػؿ الننػػػػى لسػػػػباحة الزحػػػػؼ  -
 عمى البطف

 √  √  √ مذكرة المقرر

√ √    √ مذكرة المقرر التققيـ -

 ميرجانات حمامات السباحة
 تصميـ برامج حنيت السباحة 

 اؿ لجاف التنظيـ )مدير التنظيـ(.أعم

 مذكرة المقرر
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم قمػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الدقلية

√  √  √ √ 

نظػػػاـ إنتػػػاج الطاةػػػة قتطبيقاتيػػػا  ػػػى 
 مجاؿ السباحة

تطػػػقير نظػػػاـ إنتػػػاج الطاةػػػة اليقائيػػػة 
 قاليىقائية

 √ √    √ مذكرة المقرر



                

 

 44 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله

حمل
ا

سة
اض

 

ية
عنل

س 
دزو

 

تى
 ذا

عله
 ت

ية
عنل

ت 
ازا

ختب
 ا

ية
ظس

ت ى
ازا

ختب
 ا

ات
ليف

ته
 

التقػػػػػقيـ   تػػػػػدربيات تحسػػػػػيف األداء 
 الننى لطرؽ السباحة المقررة     

 النمقذج
 المتاب ة
المحاقلة 
 قالن ؿ

 √ √  √ 

الننػػى لسػػباحة الزحػػؼ عمػػػى التحميػػؿ 
 البطف ، الظير، الصدر.

 التكقيف الجسمى

 مذكرة القسـ
ال رض 
 قالنمقذج

√ √ √ √ 

 تصميـ برامج حنيت السباحة 
األعمػػػػػاؿ اإلداريػػػػػة لممسػػػػػئقليف عػػػػػف 

 التنظيـ قىى :
 دصقؿ المتنرجيف 

 أعداد االدقات

مذكرة المقرر، 
المراجع 
ال ممية 
 المصتمنة

√    √ 

تػػدربيات تحسػػيف األداء الننػػى لطػػرؽ 
 السباحة المقررة     

التحميػػؿ الننػػى لسػػباحة الزحػػؼ عمػػػى 
 البطف، الظير، الصدر.

مذكرة المقرر 
قال رض 
 قالنمقذج

 √ √ √  

 البيئة الصحية
 ةانقف السباحة

مػػذكرة المقػػرر، 
المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
ال مميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المصتمنة،
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 

 الم مقمات

√ √ √ √ √ 

تدربيات تحسيف األداء الننػى قالرةمػى 
 لطرؽ السباحة المقررة   

تػػػػدربيات تحسػػػػيف التحمػػػػؿ قالسػػػػرعة 

الت مـ الػذاتى ، 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض 

 النمقذج 
 √ √ √ 
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 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله

حمل
ا

سة
اض

 

ية
عنل

س 
دزو

 

تى
 ذا

عله
 ت

ية
عنل

ت 
ازا

ختب
 ا

ية
ظس

ت ى
ازا

ختب
 ا

ات
ليف

ته
 

 لطرؽ السباحة المقررة 
 إتقاف اإلنقاذ  

 اإلعداد النسيقلقجى، اإلعداد الننسى
تػػػدربيات تحسػػػيف المسػػػتقى الميػػػارى 

 لطرؽ السباحة المقررة.

ذكرة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 √ √  √ √  المقرر

الت ػػرؼ عمػػى الجديػػد  ػػى ت مػػـ طػػرؽ 
 قميارات السباحة المقررة

المراجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
ال مميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 المصتمنة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم مقمػػػػػػػػػػػػػػات 

 الدقلية

√  √  √ 

التكػقيف  –طرؽ السباحة المقررة  -
 الجسمى 

 البيئة الصحية -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم مقمػػػػػػػػػػػػػػات 

 الدقلية
√ √ 

 
 توشيع دزجات تكييه املكسز:

األساليب  - أ
 املستددمة

ـــ التوقيت - ب ــع   -جـــ توشيـــ
 الدزجات

أعنال 
 سية

 درجات 5 األسبقع الةالث ع ر. شفوى 
 درجات 5 األسبقع الةانى ع ر. اوزام دزاسية
 درجة 15 األسبقع األصير مف كؿ  ير. اختباز ىظسي
 درجة 15 األسبقع األصير مف تدريس الميارة. اختباز عنلي

 درجة 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ التطبيكي اليَائي

 درجة 31 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ الترسيسي اليَائي



                

 

 46 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013مكسز مبادئ االذصاء الفسقة السابعة الفصل الدزاسى األول توصيف 

 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:

 املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:بيَاية تدزيس 

 أ/ املعلومات واملفاٍيه
 ت رح  ماىية اإلحصاء البارامترى  قاليبرامترى قمتى قكيؼ تطبقيا.  1/أ

 ت رح  كينية تحقيؿ البيانات الصاـ إلى بيانات مجدقلة . 2/أ
 تحدد طرؽ حساب مقاييس النزعة المركزية . 3/أ
 ت رح ماىية الت تت قأساليب ةياسو قحسابو 4/أ
 ت رح ماىية األرتباط قأنقاعو قطرؽ حسابو .  5/أ
تحدد كينية إيجاد النرقؽ بيف المجمقعات  ى اصتبار "ت"ق"ؼ" قكينية الك ؼ عف مستقى الداللة  6/أ

  ى الجداقؿ االحصائية ليا. 

 ُت رؼ المصطمحات االحصائيو لممقاييس قطرؽ القياس ب كؿ عاـ. 7/أ

 املَازات الرٍييةب /
 ة المركزية مف بيانات صاـ قمف بيانات مجدقلة. تنرؽ بيف طرؽ ايجاد النزع 1/ب
 تميز بيف طرؽ ايجاد م امؿ االرتباط.  2/ب
تستنتج الم قةػات التػى يمكػف اف تقاجييػا  ػن اجػراء الم ػاميت االحصػائية لتصتػار انسػب البػدائؿ  3/ب

 الممكنو لحميا

  ييا اصتبار ؼ.تنرؽ بيف أنقاع البيانات التن يستصدـ  ييا اصتبار" ت "قالبيانات التى يستصدـ  4/ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د

 تطبؽ الم الجات االحصائية المصتمنة قتستصرج النتائج لتتحقؽ مف صحة النرقض . 1/ج
 املَازات العامة -د

 تدير القةت بكناءة أةناء عرييا لمتكمينات المطمقبة منيا. 1/ د
 ت مؿ يمف  ريؽ  ى إنجاز األقراؽ البحةية .  2/ د
 قمات الدقلية قالمكتبات  ى االطيع عمى المزيد مف محتقى المقرر.تستصدـ  بكة الم م 3/ د

 تققد الزميء أةناء أداء التكمينات الجماعية. 4/ د

 



                

 

 47 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

  الدراسى االول  لفصلالفزقة  الزابعة  امصفوفة تيظيه ميهج  االحصاء  

 و 2102/  2102    للعاو اجلامعى

 املوضوع
يتضنً املكسز املوضوعات 

 اآلتية
التعلينيةاملصادز   

أساليب التعليه 
 أساليب التكويه والتعله

ات
ضس

ذلا
 

تى
 ذا

عله
 ت

سى
 اخ

راٌ
امت

 

يه 
تكي

قة 
وز

ية
زاس

 د

مقػػػػػػػػػػػػػاييس النزعػػػػػػػػػػػػػة 
 المركزية

كتػػػػػػاب االحصػػػػػػاء   الكتػػػػػػب ، 
 المكتبة ، االنترنت

√ √  √√ 

كتػػػػػػاب االحصػػػػػػاء   الكتػػػػػػب ،  مقاييس الت تت
 المكتبة ، االنترنت

√ √  √√ 

كتػػػػػػاب االحصػػػػػػاء   الكتػػػػػػب ،  األرتباطم اميت 
 المكتبة ، االنترنت

√ √  √√ 

كتػػػػػػاب االحصػػػػػػاء   الكتػػػػػػب ،  اصتبار "ت"
 المكتبة ، االنترنت

√ √  √√ 

 
 توشيع دزجات تكييه املكسز:

 

توشيع  -د التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ
 الدزجات

اعنال 
 السية

 11 طقاؿ النصؿ الدراسى ذواز ومياقصة 
 11 14،  13،  11، 9، 7، 6، 2االسابيع  اوزام دزاسية 

 21  15،  12،  9،  6األسبقع   حتسيسي
 61 نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية    االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 
 



                

 

 48 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 2013/ 2012صرية الفسقة السابعة الفصل الدزاسى األول الرتبية المكسز توصيف 

 التعلينية املستَدفة مً املكسز:األٍداف 

 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه - أ
 ُت رؼ التربية الصحية بجانبييا. 1/ أ
 تذكر أىمية التربية الصحية. 2/ أ
 تذكر أىداؼ التربية الصحية لمنرد قالمجتمع. 3/ أ
 ت رح جقانب التربية الصحية. 4/ أ
 تحدد عيةة التربية الريايية بالتربية الصحية.             5/ أ
 ت رح مجاالت التربية الصحية. 6/ أ
 تحدد الم كيت الصحية. 7/ أ
 ت رح أىـ ال قامؿ التى ت قؽ نجاح برامج التربية الصحية  ى المجتمع. 8/ أ
 ت رح المبادئ األساسية لصحة المجتمع. 9/ أ
 تنيـ ال قامؿ المؤةرة عمى المستقى الصحى لممجتمع. 11/ أ
 ت رح صطقات بناء برامج التربية الصحية. 11/ أ

 قصطقات عممية التققيـ.مستقيات التققيـ تذكر  12/ أ

 تذكر ال رقط الصحية لم مؿ داصؿ األندية الصحية. 13/ أ
 املَازات الرٍيية - ب
 تصتار بيف طرؽ القةاية مف األمراض. 1/ ب
 تصتار البدائؿ المناسبة لحؿ الم كيت الصحية. 2/ ب
 قى الصحى لممجتمع.تنرؽ بيف ال قامؿ المؤةرة عمى المست 3/ ب

 تميز بيف ت ةيرات أةساـ النادى الصحى عمى صحة النرد. 4/ ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د

 تستصدـ أن طة التربية الريايية  ن تكقيف سمقؾ صحى لدى األ راد. 1/ ج

 تقترح برنامج ل يج الم كيت الصحية. 2/ ج
 املَازات العامة -د

الم مقمػػات الدقليػػة(  ػػى الحصػػقؿ عمػػى الم مقمػػات العػػداد تسػػتصدـ التكنقلقجيػػا الحديةػػة ) ػػبكة  1/ د
 األقراؽ الدراسية.

 تستصدـ االتصاؿ الن اؿ الجراء البحقث المت مقة بالمقرر. 2/ د

 تمارس الت مـ الن اؿ قالت مـ الذاتى  ى المجاؿ الصحى قالريايى. 3/ د
  



                

 

 49 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراسى األول  الفزقة الزابعة  امصفوفة تيظيه ميهج الرتبية الصحية 

 2102/  2102للعاو اجلامعى  

 املوضوع

 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
 املصادز التعلينية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله

ت 
ضسا

ذلا
ية 

ظس
 ى

ت 
ضسا

ذلا
ية

عنل
 

تى 
 ذا

عله
امتراٌ  ت

 ىظسى 

تكييه 
وزقة 
 دزاسية

 √   √ كتاب المقرر ت ريؼ التربية الصحية بجانبييا

 √   √ كتاب المقرر التربية الصحيةأىمية 

أىػػػػػػػداؼ التربيػػػػػػػة الصػػػػػػػحية لمنػػػػػػػرد 
 √   √ كتاب المقرر قالمجتمع

 √   √ كتاب المقرر جقانب التربية الصحية

عيةػػػػػة التربيػػػػػة الريايػػػػػية بالتربيػػػػػة 
 √   √ كتاب المقرر الصحية

 √   √ كتاب المقرر مجاالت التربية الصحية

المقرركتاب  الم كيت الصحية  
  بكة الم مقمات

 المكتبة
√  √  √ 

أىػػـ ال قامػػؿ التػػى ت ػػقؽ نجػػاح بػػرامج 
 √   √ كتاب المقرر التربية الصحية  ى المجتمع.

 √   √ كتاب المقرر المبادئ األساسية لصحة المجتمع

ال قامؿ المؤةرة عمى المستقى الصحى 
 √   √ كتاب المقرر لممجتمع

 ى الصدمات دقر القيادييف الريايييف 
 الصحية.

 √   √ كتاب المقرر

ال رقط الصػحية لم مػؿ داصػؿ األنديػة 
 √   √ كتاب المقرر الصحية.



                

 

 51 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع

 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
 املصادز التعلينية

 أساليب التكويه أساليب التعليه والتعله

ت 
ضسا

ذلا
ية 

ظس
 ى

ت 
ضسا

ذلا
ية

عنل
 

تى 
 ذا

عله
امتراٌ  ت

 ىظسى 

تكييه 
وزقة 
 دزاسية

ال قامؿ المؤةرة عمى المستقى الصحى 
 √   √ كتاب المقرر لممجتمع

ت ةيرات أةساـ النادى الصحى عمى 
 صحة النرد

 √   √ كتاب المقرر

المقرركتاب  طرؽ القةاية مف األمراض    √ √ 

 √ √ √   كتاب المقرر الم كيت الصحية

 
 توشيع دزجات تكييه املكسز:

 التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ
توشيع  -د

 الدزجات

اعنال 
 السية

 (  درجة21) (ع ر الصامس -)ال ا ر األسبقع  اوزام دزاسية 
 (  درجة21) الرابع ع ر(  -االسبقع   )السادس  امتراٌ حتسيسي

 ( درجة61) نياية النصؿ الدراسى يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية االمتراٌ الترسيسي اليَائي
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 و 2013/  2012مكسز تيظيه وادازة الفسقة السابعة الفصل الدزاسي االول توصيف 

 األٍداف التعلينية املستَدفة مً املكسز:
 بيَاية تدزيس املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 واملفاٍيهاملعلومات  -أ 
 تذكر عناصر اإلدارة الريايية  .  1/أ
 ت رح منيقـ التنمية اإلدارية  ى المجاؿ الريايى.  2/أ
 تقيح تطبيقات اإلدارة  ن المجاؿ الرياين  يما يت مؽ بػ :ػ 3/أ

 التغمب عمى م كيت اإلدارة الريايية  ى مصر 

  . تنظيـ قادارة الحنيت قالميرجانات الريايية 

  الريايية ..تنظيـ قادارة الدقرات 

 تقيح منيـق ادارة الجقدة ال اممة  . 4/أ

 ت رح صطقات تصميـ برامج التنمية اإلدارية  ى الجاؿ الريايى . 5/أ
 املَازات الرٍيية -ب 

 تقارف  بيف أنقاع التصطيط . 1/ب
 تطبؽ عناصر ال ممية االدارية  ن المجاؿ الرياين  ن كؿ مف : ػ 2/ب

 . ادارة الحنيت قالميرجانات  الريايية 

  ادارة الدقرات الريايية 
 تقارف بيف طرؽ تنظيـ قادارة الدقرات الريايية المصتمنة . 3/ب
 تميز بيف مراحؿ إدارة األزمات الريايية. 4/ب

 تصنؼ طرؽ تنظيـ قادارة الدقرات الريايية المصتمنة 5/ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -د 

 تنظـ الدقرات قالحنيت قالميرجانات الريايية . 1/ج
 لمتنمية اإلدارية  ى المجاؿ الريايى.تصمـ برنامج  2/ج

 تستصدـ  الطريقة المناسبة الدارة الدقرة الريايية ق قا لممقارد المتاحة قالمدة الزمنية ليا. 3/ج
 املَازات العامة -د 
 ( داصؿ ةاعة المحايرة  .ف  ريؽ  ن اجراء ب ض التكمينات )التطبيقات قادارة المبارياتت مؿ يم 1/د

يػػة  ػػن أ  مػػف مقيػػقعات المقػػرر باسػػتصداـ  ػػبكة الم مقمػػات تجػػر  البحػػقث النرديػػة قالجماع 2/د
 الدقلية ) الت مـ الذاتن ( .

 
 



                

 

 52 الفصل الدراسى األول الزابعة لفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 مصفوفة تيظيه ميهج تيظيه وإدارة  الفزقة  الزابعة  الفصل الدراسى  األول  

 للعاو اجلامعى  2102  /2102

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

والتعلهأساليب التعليه   أساليب التكويه 

ية
ظس

ت ى
ضسا

ذلا
 

ية
عنل

ت 
ضسا

ذلا
 

تى
 ذا

عله
 ت

امتراٌ 
 ىظسى

امتراٌ 
 عنلى

 تكييه
 تهليفات

عناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلدارة  -
الريايػػػػػػػػػػية )تصطػػػػػػػػػػيط، 
 التنظيـ، تقجيو، رةابة ( 

 مذكرة القسـ
√   √   

   √   √ مذكرة القسـ التنمية اإلدارية
 مذكرة القسـ إدارة الجقدة ال اممة

√   √   

   √   √ مذكرة القسـ برامج التنمية اإلدارية
دارة الػػػػدقرات  - تنظػػػػيـ قا 

ق الحنػػػػػػػػيت  الريايػػػػػػػػية
 قالميرجانات الريايية

 مذكرة القسـ
√   √   

 

   √   √ مذكرة القسـ التصطيط -
دارة الػػػػدقرات  - تنظػػػػيـ قا 

الريايػػػػػػػػػػية قالحنػػػػػػػػػػيت 
 قالميرجانات الريايية

دارة  طػػػػػػػػػػػػرؽ تنظػػػػػػػػػػػػيـ قا 
 الدرقات الريايية 

 مذكرة القسـ
 

√   √  √ 

دارة  طػػػػػػػػػػػػرؽ تنظػػػػػػػػػػػػيـ قا 
 الدرقات الريايية

 مذكرة القسـ
√   √   

إدارة األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  -
 الريايية

 مذكرة القسـ
√   √   
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 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

والتعلهأساليب التعليه   أساليب التكويه 

ية
ظس

ت ى
ضسا

ذلا
 

ية
عنل

ت 
ضسا

ذلا
 

تى
 ذا

عله
 ت

امتراٌ 
 ىظسى

امتراٌ 
 عنلى

 تكييه
 تهليفات

دارة الػػػػدقرات  - تنظػػػػيـ قا 
ق الحنػػػػػػػػيت  الريايػػػػػػػػية

 قالميرجانات الريايية

 مذكرة القسـ
 √   √   

 

التنميػػػػػػػػػػػػة برنػػػػػػػػػػػػامج  -
 اإلدارية

 مذكرة القسـ
√  √ √  √ 

دارة الػػػػدقرات  - تنظػػػػيـ قا 
الريايػػػػػػػػية ق الحنػػػػػػػػيت 

 قالميرجانات الريايية

 مذكرة القسـ
√   √   

دارة الػػػػدقرات  - تنظػػػػيـ قا 
ق الحنػػػػػػػػيت  الريايػػػػػػػػية

 قالميرجانات الريايية

 مذكرة القسـ
√   √   

تطبيقػػػات عمػػػى تنظػػػيـ  -
دارة الػػػد قرات الريايػػػية قا 

 قالتنمية اإلدارية

 مذكرة القسـ
√   √   

 توشيع دزجات تكييه املكسز:
توشيع  -د التوقيت - ب األساليب املستددمة - أ

 الدزجات
 5 أسبقعيا شفوى

 5 األسبقع الةانى ع ر اوزام دزاسية 
 31 األسبقع الرابع ع ر اعنال السية)حتسيسي(

 61 يحدد مف ةبؿ مجمس الكمية نياية النصؿ الدراسى االمتراٌ الترسيسي اليَائي

 
 


