
                

 1 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 جملط إدارة وحدة إدارة اجلودة:

 

 أ.د/ إمياٌ سطً احلازوىى                            عنيد الهلية -1

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

 الدزاضات العليا أ.د/ إمياٌ ضعد شغلول                                 ونيل الهلية لػئوٌ  -3

 أ.د/ اهلاو عبد العظيه فسز                         ونيل لػئوٌ التعليه والطالب -4

 أ.د/ آمال ذلند يوضف                                 مديس الوسدة -5

 ىائب مديس الوسدة                           أ.و.د/ ديَاٌ حييى ذلنود  -6

 

 الفزيق التيفيذى للوحدة:

 البياىات واملعلومات  جلية ميطل                        / ديَاٌ حييى ذلنود أ.و.د -1

 ميطل جلية السقابة              أ.د/ نوثس عبد اجمليد الطيد        -2

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

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

 الػئوٌ املالية واإلدازية جليةميطل                               ذلندأ./ إمياٌ ننال   -5
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 زؤية الهلية:

تطمح الكمية أف تصبح أحدى كميات التربيػة الريايػية تات المكا ػة المرم فػة نػو م ظ مػة الت مػيـ 
 سية عالية  ج مها محؿ تقدير مف الجام ة  المجتمع المحمى  االفميمى.ال الو بما ييمف لها فدرات ت ان

 زضالة الهلية:

جام ة الزفازيؽ نػى إعػداد متصصصػات متميػزات نػى  –تتحدد رسالة كمية التربية الريايية لمب ات 
ة التربية الريايػية لمقابمػة احتياجػات سػ ؽ ال مػؿ مػف صػمؿ تقػديـ صػدمات ت ميميػة  بح يػة  أ  ػطة ترب يػ

هادنػػػة تات جػػػ دة تحقػػػؽ كسػػػب ريػػػا المسػػػتنيديف عمػػػى المسػػػت ييف المحمػػػى  االفميمػػػى  ت صػػػيؿ االهتمػػػاـ 
 بالم اركة المجتم ية.

 األٍداف اإلضرتاتيذية :

 تط ير الهيكؿ الت ظيمى. -1
 ت مية الم ارد التاتية لمكمية. -2
 ال ممى.ألصمفيات ال مؿ  البحث   المسا اة يع م ا يؽ   ظـ تتسـ بال دؿ  ال نانية  -3
 تط ير الم ارد ال ممية  بيئة ال مؿ بالكمية. -4
 تط ير فدرات أعياء هيئة التدريس  الهيئة الم ا  ة  اإلدارييف. -5
 م ػاكؿ  ال ه ض بالبحث ال ممى الهادؼ  ال ص ؿ إلى مصرجات تطبيقية تساهـ نى صدمة فيػايا -6

 المجتمع.
 سات ال ميا لتمبية إحتياجات س ؽ ال مؿ. الدرا سالبكال ري  رنع كناءة ال ممية الت ميمية لمرحمتى  -7
ليػػماف  دعػػـ  ظػػـ إدارة يػػماف جػػ دة الت مػػيـ بالكميػػة  الت هيػػؿ لاعتمػػاد مػػف فبػػؿ الهيئػػة الق ميػػة -8

  الج دة  اإلعتماد

 عامة(:الػعبة العنل خسير الرتبية السياضية ) دلاالت

 يمكف لصريج هتا البر امج ال مؿ نو المجاالت التالية:
 المصتمنة الريايية لممراحؿ الت ميمية ت ميـ التربية. 
 .تدريب ال  اط الداصمو  الصارجو نو المؤسسات الت ميمية 
  األ دية الريايية  مراكز ال باب.  بالمؤسسات الت ميمية  ال ت ية المدارس الصينية 
  .المؤسسات التر يحية التو تقدـ الصدمات الريايية 
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 كطاع نليات الرتبية السياضية املعايري الكومية األنادميية الكياضية ل

 املواصفات العامة للخزيج : .1
 

 :عمى فادر الصريج يك ف أف يجب
نػو ب ػاء  صصػػية النػرد  ت ميػػة   أهميتػػ  الريايػية لمتربيػػة االجتمػاعو   ال نسػو التربػػ     ػر الػد ر 1/1

 المجتمع
التربيػػة الريايػػية نػػو ب المرتبطػػة  ال مػػـ  األساسػػية ال مػػـ   م م مػػات  م ػػارؼ االسػػتنادة مػػف أسػػس1/2

 التطبيؽ المه و  ال ممو بالمجاؿ الريايو.
   ر أهمية است مار  فت النراغ  التر يح لا ساف  المجتمع  تطبيؽ األ  طة التر يحية المصتمنة. 1/3
 .الريايو بالمجاؿ المرتبطة لم كمتا نو حؿ ال ممو تطبيؽ الم هج 4 /1
 .بها الصاصة  الق ا يف  الق اعد الم ائح ستي اب ا الريايية، األ  طة مهارات أداء 1/5
  يع األ  طة  البرامج الريايية الم اسبة لكبار السف. 1/6
 )الت ميمية،التدريبية(  مراعاة  ر ط األمف  السممة داصمها. الريايية  ال حدات البرامج تطبيؽ 1/7
 . يع الحم ؿ لمم كمت اإلدارية  نو المؤسسة التو ي مؿ بها 1/8
 .الريايية  المسابقات ال حدات إدارة  ت ظيـ 1/9
 الريايو المجاؿ ب  عية المرتبطةاأل  طة  تصميـ نو االبتكار1/11
أ مػاط  صصػياتهـ   قػانتهـ مػع تطبيػؽ  بمصتمؼ المستنيدة المجم عات مع  الت امؿ الن اؿ االتصاؿ 1/11

 آداب  أصمفيات المه ة  مبادئ الم اط ة الصحيحة.
تقػاف    الريايػية الممارسػة بيئػة  تحسػيف دعػـ نػو الحدي ػة  التق يػات الم م مػات تك  ل جيا استصداـ1/12 ا 

 .م ها لمت امؿ المغ ية المهارات
 . متاب ة  استصداـ  تائج الدراسات  البح ث نو تط ير المجاؿ الريايو المستمر الت مـ1/13
 املعزفة و الفهه: - 2 .2

 

 ايية )  بة عامة( مكتسبا الم ارؼ  المناهيـ التالية:يجب أف يك ف صريج بر امج التربية الري
 األب اد التاريصية  النمسنية  الترب ية  االجتماعية  ال نسية لمتربية الريايية.  2/1
الم ػػػارؼ األساسػػػية المرتبطػػػة بالج ا ػػػب الحي يػػػة )الت ػػػريح  عمػػػـ  ظػػػائؼ األعيػػػاء  عمػػػـ األحيػػػاء(  2/2

 . الصحية المرتبطة بالتربية الريايية
 أسس التحميؿ الحركو  الق ا يف البي ميكا يكية المرتبطة بالحركات الريايية. 2/3
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 الم ارؼ ال ظرية المرتبطة ب   اع الريايات النردية   الجماعية. 2/4
 م هجية البحث ال ممو نو التربية الريايية.  2/5
 أسس فياس  تق يـ األداء الريايو. 2/6
 بية الريايية  السياسات المزمة لت نيت ال ممية الت ميمية بن الية.أسس الم اهج  طرؽ ت ميـ التر  2/7
مك  ػػػات الميافػػػة )الصػػػحية / الحركيػػػة / البد يػػػة( لممراحػػػؿ السػػػ ية  طػػػرؽ التػػػدريب المسػػػتصدمة نػػػو  2/8

 تط يرها.
 الت  ير اإليجابو لمتر يح عمى ج ا ب ال م  لممراحؿ الس ية المصتمنة. 2/9
 محركة الك نية  ت ظيـ الم سكرات. المبادئ األساسية ل 2/11
  األجهزة الريايية.   اإلمكا اتأسس استصداـ  2/11
الق اعػػػد  المػػػ ائح  ال ظم الت ػػػري ات الحاكمػػػة إلدارة ال  ػػػاط الريايػػػو نػػػو المؤسسػػػات الت ميميػػػة  2/12

  المؤسسات الحك مية  األهمية
 أسس إدارة  ت ظيـ المسابقات  األ  طة الريايية.  2/13
 المصطمحات ال ممية  المغ ية الم اسبة نو مجاالت األ  طة الريايية المصتمنة. 2/14
 املهارات الذهنية: .3

  امة( فادرا عمى أف:ال  بة اليجب أف يك ف صريج بر امج التربية الريايية )
 يربط بيف نر ع أ  طة التربية الريايية،  بيف ال م ـ األصرى. 3/1
نايػػػؿ بػػػيف أسػػػاليب الت مػػػيـ  التقػػػ يـ الصتيػػػار أ سػػػبها ل   ػػػطة ييػػػع صطػػػط األ  ػػػطة الريايػػػية  ي 3/2

 الريايية المصتمنة  لمنئة المستنيدة. 
يحمػػؿ مهػػارات الريايػػات النرديػػة  الجماعيػػة نػػو يػػ ء الج ا ػػب الت ػػريحية  النسػػي ل جية  القػػ ا يف  3/3

 البي ميكا يكية.
جتماعيػة  الصػحية  البد يػة لمنئػة المسػتنيدة يحمؿ الم ارؼ  الم م مات الصاصة بالج ا ب ال نسية  اال 3/4

 لتحديد البرامج التر يحية  األ  طة الريايية الم اسبة.
التػو ي مػؿ  ةيصتار الصطة الم اسبة ل   طة  البرامج الرياييةنو ي ء اإلستراتيجية ال امػة لممؤسسػ 3/5

 بها.
 م ؿ بديمة. يحدد الم  فات التو ت اج  بيئة الممارسة الريايية  ييع لها ح 3/6
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 املهارات املهنية و العنلية: .4

  امة( فادرا عمى أف:ال  بة اليجب أف يك ف صريج بر امج التربية الريايية )
 يؤد  ال ماتج التطبيقية لممهارات الحركية نو مصتمؼ أ  اع الريايات األساسية.  4/1
 يؤد  المهارات الك نية  ي ظنها نو البرامج التر يحية. 4/2
دارة البػػرامج  ال حػػدات  األ  ػػطة الم اسػػبة الحتياجػػات المسػػتنيديف نػػو ي ػػار  4/3 ؾ نػػو تصػػميـ  ت نيػػت  ا 

 المجاؿ الريايو مع تطبيؽ إجراءات األمف  السممة.
اتصات اإلجراءات الم اسبة لت نير متطمبات  احتياجات إدارة  ت ظػيـ المسػابقات  البطػ الت  المهرجا ػات  4/4

 ة.الريايي
  بيف رياييا  ييع أ  طة ت مو م هبتهـ.يكت ؼ الم ه 4/5
 ي ارؾ نو  يع  ف اعد التق يـ  القياس الد ر  أل  طة المجاؿ الريايو. 4/6
 يستصدـ بن الية الم ارد المتاحة نو بيئة المجاؿ الريايو لتمبية احتياجات المستنيديف. 4/7
 

 املهارات العامة و املنقولة: -5

  امة( فادرًا عمى:ال  بة الريايية )يجب أف يك ف صريج بر امج التربية ال
 إدارة ال فت لتحقيؽ أفصى استنادة  أنيؿ عائد.  5/1
 فيادة األنراد  ت جي  سم كهـ  ح  األهداؼ المرغ ب تحقيقها.  5/2
االتصاؿ  اإل صػات  القػدرة عمػى ال مػؿ الجمػاعو  اإللمػاـ بلحػدى المغػات األج بيػة لتن يػؿ بيئػة ال مػؿ  5/3

 ع د الحاجة. 
 الم اركة الن الة نو التجم ات المه ية لمتربية البد ية المحمية  الق مية. 5/4
 استصداـ الحاسب اآللو   بكة الم م مات الد لية بن الية. 5/5
 كتابة التقارير  المتكرات  عريها باستصداـ  سائؿ االتصاؿ  التك  ل جيا الحدي ة.  5/6
 و المجاؿ الريايو  نو الحياة بصنة عامة.ممارسة الت مـ المستمر  الت مـ التاتو ن 5/7
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 و 2012/2013الفصل الدزاضى االول  الجاىيةالفسقة  السياضة بيولودياتوصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 ر منه ـ ال مر الزم و  ال مر البي ل جو تنس 1/ أ
 تنسر أ ظمة إ تاج الطافة   2/ أ
 ت رح كينية است ادة مصادر الطافة 3/ أ
 ت رح التدريب نو المرتن ات  األج اء المصتمنة  4/ أ
 تحدد ظاهرة التمؼ ال يمو أ  اء ال  اط البد و  5/ أ
 ت رح الت فمـ عمو  االرتناع  6/ أ
 تحدد  ال ث المرأة الريايية  7/ أ
 ات الصاصة بالبي ل جو.ُت رؼ المصطمح 8/ أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 تصتار أساليب التدريب الممئمة ل   طة الريايية طبقا لب ض المتغيرات البي ل جية لمجسـ 1/ب
 تحمؿ الم  فات التو ت اج  بيئة الممارسة الريايية مف صمؿ ب ض المتغيرات البي ل جية 2/ب
 لبي ل جوعمـ ا الريايية،  بيفتربط بيف نر ع  أ  طة التربية  3/ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 

 إنتاج الطاقة في المجال الرياضي  توظف أنظمة 1/ج
 املَازات العامة -د 

 تت اصؿ مع الزميمت  1/د
 تستصدـ  سائؿ االتصاؿ  التك  ل جيا الحدي ة لمحص ؿ عمو المادة الدراسية. 2/د
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 االول   لفصل الدراصى ا لفزقة الثاىيةابيولوجيا الزياضة مصفوفة تيظيه ميهج  
 و   2102/  2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

أضاليب التعليه 
 أضاليب التكويه والتعله

ت 
ضسا

ذلا
ية

ظس
ى

ت  
ضسا

ذلا
ية

عنل
تى 

 ذا
عله

ت
سى 

ىظ
اٌ 

تش
ام

 

وي
غف

ية 
زاض

ة د
زق

و
 

ال مػػػػػػػػػػػر الزم ػػػػػػػػػػػو  ال مػػػػػػػػػػػر 
 البي ل جو

 كتػػػػاب المقػػػػرر  المكتبػػػػة
 √√ √  √   بكة الم م مات

التػػػػػػػػػدريب نػػػػػػػػػو المرتن ػػػػػػػػػات 
  األج اء المصتمنة

 كتاب المقرر  المكتبة
√ √ √√

√√√ √ √ كتاب المقرر الت فمـ عمو االرتناع

√√√ √ √ كتاب المقرر الريايية  ال ث المرأة

التمػػؼ ال يػػمو  أ  ػػاء ال  ػػاط 
 √√   √ كتاب المقرر البد و

افػػة أ  ػػاء ال  ػػاط مصػػادر  الط
 الريايو 

 أ ظمة إ تاج الطافة
 است ادة تك يف مصادر الطافة   

كتػػػػاب المقػػػػرر  المكتبػػػػة 
 √√ √  √   بكة الم م مات

√

 
 توشيع دزدات تكييه املكسز:

توشيع  -ز التوقيت - ب األضاليب املطتددمة - أ
 الدزدات

أعنال 
 الطية

 درجات 11 األسب ع  الرابع  السادس اختباز غفوي
 درجات 11 األسب ع التاسع أوزام دزاضية

 درجة 21 األسب ع الرابع  ال امف  حتسيسي
 درجة 61  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية االمتشاٌ التشسيسي اليَائي



                

 9 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013الفصل الدزاضى االول  الجاىيةالفسقة أصول الرتبية توصيف مكسز 

 ة مً املكسز:األٍداف التعلينية املطتَدف
 بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

  املعلومات واملفاٍيه -أ 
 ت رح ماهية  منه ـ التربية  المظهر ال ظامو لمتربية . 1/أ
 ت رح  اهمية  اهداؼ   ظائؼ عممية التربية  د رها نى تقرير مصير النرد  المجتمع  2/أ
 تحدد ا كاؿ  ا ساؽ اليبط االجتماعى نى الرياية . 3/أ
 تتكر إسهامات عمـ ال نس نى عممية التربية . 4/أ
 تحدد ماهية   ر ط عممية الت  ئة االجتماعية  عمفتها ب ممية التربية . 5/أ
 ت دد مصادر  اص ؿ التربية البد ية  الريايية  6/أ
 ت رح  أهمية األهداؼ ل ظاـ  مه ة التربية الريايية. 7/أ
 ى تؤ ر نى تماسؾ النرفة الريايية.تتكر عمفة الرياية بالت  ئة االجتماعية  ال  امؿ الت 8/أ
 ُت رؼ مصطمحات أص ؿ التربية عامة  المرتبطة بالمجاؿ الريايو صاصة . 9/أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 تحمؿ م  فات  تحديات ال ظاـ الديم فراطى  اال تراكى  ت  يرها عمى الرياية. 1/ب
 تقارف بيف مراحؿ تط ر منه ـ التربية الريايية. 2/ب
 ربية الريايية نى إعداد أنراد المجتمع.  تستصمص مدى أهمية فيـ الت 3/ب
تميز بيف عمميات الت انؽ االجتماعو نى الرياية لتحديد مدى أهميتها لمنرد  الممارس لم  اط  4/ب

 الريايو.
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 

 تستصدـ ما درست  نى تحديد الصنات الم الية التى يحتاجها مدرس التربية الريايية. 1ج/ 
 ت العامةاملَازا -د 

 تدير ال فت بكناءة أ  اء عريها لمتكمينات المطم بة م ها. 1/ د
 ت مؿ يمف نريؽ نى إ جاز اال راؽ البح ية .  2/ د
 تستصدـ  بكة الم م مات الد لية  المكتبات نى االطمع عمى المزيد مف محت ى المقرر. 3/ د
 تق د الزممء ا  اء اداء التكمينات الجماعية . 4/ د



                

 11 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراصى االول   ا ثاىيةالفزقة اللرتبية أصول امصفوفة تيظيه ميهج  

 و   2102/  2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع
يتضنً املكسز املوضوعات 

 اآلتية
 املصادز التعلينية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله

ات
ضس

ذلا
 

له 
تع تى
ذا

شاٌ 
امت

ض  
سو

ع
يُ

مي
كد

ت
 

األص ؿ االجتماعية 
 لمتربية 

، الكتب ، المكتبة 
 اال تر ت

√ √ √ √ 

األصػػػػػػ ؿ االجتماعيػػػػػػة 
 لمتربية

 

الكتاب +المكتبة 
 +اال تر ت

√ √ √ √ 

الكتاب +المكتبة  أص ؿ التربية البد ية
 +اال تر ت

√ √ √ √ 

الرياية  ال مميات 
 اإلجتماعية 

 

الكتاب +المكتبة 
 +اال تر ت

√ √ √ √ 

 

 توشيع دزدات تكييه املكسز:

توشيع  -ز تالتوقي - ب األضاليب املطتددمة - أ
 الدزدات

اعنال 
 الطية

 11 ط اؿ ال اـ الدراسى سواز ومياقػة 
 11 14،13،12،11،11،9نو األسابيع  اوزام دزاضية 

 21 15،8األسب ع  حتسيسي 
 41 يحدد مف فبؿ مجمس الكميةالدراسى  النصؿ هاية  االمتشاٌ التشسيسي اليَائي

 



                

 11 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013الفصل الدزاضى االول  جاىيةالالفسقة اللػة االجنليصية توصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

  املعلومات واملفاٍيه -أ 
 تفهم قواعد اللغة االنجليزية المختلفة .  1/أ
 تحدد المعلومات الدراسية المتعلقة بالموضوعات الرياضية المقررة . 2/أ
 قطعة في أي جزء من أجزاء المقرر .تشرح أي  3/أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 تص ؼ األنكار الصاصة بالمقرر الدراسو ع د صياغة فط ة .   1/ب
 ت يح جمؿ مقطع مت مقة بالم ي عات المقرر . 2/ب
 تقترح أنكار  حم ؿ الصحيحة مف القطع الدراسية المقررة . 3/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 

 بة نو المجاؿ الريايو ك حد مهارات متطمبات س ؽ ال مؿ.ترصد مات ممت  فراءة  كتا 1/ج
 .جاؿ الريايوتصمـ مات ممت  مف ف اعد لغ ية نو صياغة الجمؿ المنيدة نو الم 2/ج

 املَازات العامة -د 

تستصدـ  بكة الم م مات الد لية نو الت مـ التاتو  نو فراءة  كتابة المغة اال جميزية نو المجاؿ  1/د
 الريايو .

 كير نو ا جاز التكميناتتدير مهارات التن 2/د

 



                

 12 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراصى االول   ا لفزقة الثاىيةا مصفوفة تيظيه ميهج اللغة اإلجنليشية

 و   2102/  2102للعاو اجلامعى   

 املصادز التعلينية املوضوع باملكسز

أضاليب التعليه 
 اضاليب التكويه والتعله

سي
ىظ

ت 
ضسا

ذلا
 

 تعله ذاتى

ية
كال

خ م
حبا

أ
 

صلي
ة ف

ػط
اى

ة
سى 

سي
حت

اٌ 
تش

ام
 

يه
تكي

لي 
مكا

ح 
حب

 

يه 
تكي

ية 
صل

ة ف
ػط

اى
 

 

      √ مذكرة القسم  الر ح الريايية

 المكتبة الترجمة  
 شبكة المعلومات الدولية

√  √ √  
 

√ 

 الترجمة  

ف اعػػػػػػػػػػػػػػػد المغػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اال جميزية  

 المكتبة
 شبكة المعلومات الدولية

√  √ 
√ 

 
 √ 

 حق ؽ المرأة

 الحياة الجام ية
 المكتبة -قسم مذكرة ال

 شبكة المعلومات الدولية
√ 

√ 

 
 

√ 

 
√ 

 
 

 توشيع دزدات تكييه املكسز:

األضاليب  - أ
 املطتددمة

توشيع  -ز التوقيت - ب
 الدزدات

اعنال 
 الطية

 11 ط اؿ ال اـ الدراسو  سواز ومياقػة 
 21 11،  5 حتسيسي

 11  7 اوزام دزاضية 
 درجة61 سو يحدد مف فبؿ مجمس الكمية  هاية النصؿ الدرا االمتشاٌ التشسيسي اليَائي



                

 13 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013الفصل الدزاضى االول  الجاىيةالفسقة املدخل فى عله اليفظ توصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 .   نر ع   مراحؿ تط ره  مدارس ت رح منهـ  عمـ ال نس  أهدان   أهميت 1/أ
 تحدد التكامؿ  الصحة ال نسية  مظاهرها . 2/أ
تحػػدد أعػػراض  أ ػػ اع اليػػغ ط ال نسػػية  مصػػادرها  ت  يرهػػا  عمػػى الجهػػاز الم ػػاعى  مػػا هػػى ال  افػػب  3/أ

 النسي ل جية لميغط ال نسى الزائد.

 ت رح ال مفة بيف الصحة ال نسية  الت انؽ. 4/أ
 ت . ماهى االجراءات ال فائي  لم اجهات األ صاص سيئ الت انؽ تتكر أسباب س ء الت انؽ  سم 5/أ

 تحدد ال مفة بيف منه ـ التات  التناعؿ االجتماعو السميـ. 6/أ

 ت رح ال  امؿ التى تؤ ر نى منه ـ التات   صصية النرد. 7/أ
 تتكر الب ية ال صصية  ال  امؿ المؤ رة نى تك يف ال صصية  ت ريناتها. 8/أ
  المغ ية نو عمـ  نس ال م .ُت رؼ المصطمحات ال ممي   9/أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 تنسر أسباب    ر اإل ساف بالت تر  القمؽ.  1/ب
 تنسر ال مفة بيف اليغ ط  الت  يرات ال نسية   ايطراب ال صصية. 2/ب
 تقارف بيف الت انؽ ال نسو  الت انؽ ال صصو. 3/ب
 تستصمص ال  امؿ التى تؤدى لم نصاؿ عف التات الحقيقية. 4/ب

 ت ال صصية .تقارف بيف  ظريا 5/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 

 ت ظؼ مادرست  نو تحديد أعراض  أ  اع اليغ ط ال نسية  مصادرها  ت  يرها. 1ج/
 املَازات العامة -د 

 تدير ال فت بكناءة أ  اء عريها لمتكمينات المطم بة م ها. 1/ د
 ت مؿ يمف نريؽ نى ا جاز اال راؽ البح ية .  2/ د
 لية  المكتبات نى االطمع عمى المزيد مف محت ى المقرر.تستصدـ  بكة الم م مات الد   3/ د
 تق د الزممء أ  اء أداء التكمينات الجماعية. 4/ د



                

 14 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراصى االول   ا  الثاىية الفزقة   عله اليفطمصفوفة تيظيه ميهج  

 و   2102/  2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع

يتضنً املكسز 
 املوضوعات اآلتية

 املصادز التعلينية

ضاليب التعليه أ
 والتعله

 أضاليب التكويه

ات
ضس

ذلا
 

خ 
حبا

ا
ية

هتب
م

 

شاٌ
امت

ض  
سو

ع
يُ

مي
كد

ت
 

 √ √ √ √ كتاب القسـ + المكتبة+ اال تر ت منهـ  عمـ ال نس
 √ √ √ √ كتاب القسـ + المكتبة+ اال تر ت الصحة ال نسية

 √ √ √ √ كتاب القسـ + المكتبة+ اال تر ت اليغ ط 
 √ √ √ √ اب القسـ + المكتبة+ اال تر تكت الصحة ال نسية

 √ √ √ √ كتاب القسـ + المكتبة+ اال تر ت الت انؽ
 √ √ √ √ كتاب القسـ + المكتبة+ اال تر ت التات  ال صصية

 توشيع دزدات تكييه املكسز:

األضاليب  - أ
توشيع  -ز التوقيت - ب املطتددمة

 الدزدات

اعنال 
 الطية

 5 ط اؿ ال اـ الدراسى سواز ومياقػة 
 5 .  13، 12، 11، 8، 6،  4االسب ع  اوزام دزاضية 

 21 15،  7االسب ع  حتسيسي
 45  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية االمتشاٌ التشسيسي اليَائي

 



                

 15 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

الفصل الدزاضى  الجاىيةالفسقة   )أ( طسم تدزيظ الرتبية البدىية وتطبيكاتَا العنليةتوصيف مكسز 
 و 2201/2013االول 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:
 بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 ال امة لمدرس التربية الريايية  تتتكر المسؤ ليا 1/ أ

 تتكر الصنات ال اجب ت انرها نو مدرس التربية الريايية 2/ أ

 دارة درس التربية الرياييةتحدد د ر مدرس التربية الريايية نو تصطيط  ا   3/ أ
 تحدد الصنات ال اجب ت انرها نو مدرس التربية الريايية 4/ أ
 ت رح أجزاء درس التربية الريايية  األهداؼ الصاصة بها 5/ أ

 تحدد ال  امؿ التو يت فؼ عميها اصتيار طرؽ التدريس 6/ أ

 ت يح مجاالت القيادة نو التربية الريايية 7/ أ

 صة بمحت   المقررُت رؼ المصطمحات ال ممية  المغ ية الصا 8/ أ
 تتكر األهداؼ الترب ية  الت ميمية لدرس التربية الريايية 9/ أ
 ت رح مك  ات الميافة البد ية  11/ أ
 املَازات الرٍيية -ب 

 ال امة لمدرس التربية الريايية  تتحمؿ المسؤ ليا 1/ ب

 تنرؽ بيف مراحؿ ال م  لتحقيؽ أغراض التربية الريايية  2/ ب

 اييةتقترح محت يات جديدة نو درس التربية الري 3/ ب

 تنايؿ بيف اساليب الت ميـ  التق يـ الصتيار أ سبها 4/ ب

 تقترح كينية تدريب التمميتات عمى القيادة نو الدرس        5/ ب
 تحدد الم  فات  تت فع التحديات التو ت اج  بيئة الممارسة الريايية. 6/ ب
 تصتار أ سب البدائؿ لحؿ الم  فات. 7/ ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 

 لتربية الريايية تطبؽ مهاـ مدرس ا 1/ج

 تصمـ البرامج  ال حدات الم اسبة الحتياجات التمميت 2/ج

 تطبؽ إجراءات األمف  السممة القا   ية  الصحية نو بيئة الممارسة الريايية. 3/ج
 املَازات العامة -د 

 تستصدـ  سائؿ مهارات االتصاؿ الن اؿ  القدرة عمى ال مؿ الجماعو. 1/د

 .ت مؿ يمف نريؽ لمت رؼ عمو كؿ ما ه  حديث 2/د



                

 16 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 تستصدـ كؿ ما ه  جديد مف م م مات عف طريؽ  بكة الم م مات. 3/د

 تدير ال فت لتحقيؽ افصى استنادة  أنيؿ عائد. 4/د
 تكتب التقارير  المتكرات  عريها باستصداـ  سائؿ االتصاؿ  التك  ل جيا الحدي ة. 5/د
 تق د األنراد لتحقيؽ االهداؼ الم   دة. 6/د

لفصل ا لفزقة الثاىية ا  )أ( ىية وتطبيكاتَا العنليةطسم تدزيظ الرتبية البدمصفوفة تيظيه ميهج  
 و   2102/  2102الدراصى االول   للعاو اجلامعى   

 املوضوع
يتضنً املكسز املوضوعات 

 اآلتية
 املصادز التعلينية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله

ت 
ضسا

ذلا
ية 
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ى
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لى 
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وى
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المهػػػػػػػػػارات الحركيػػػػػػػػػ  
 درس التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

طػػػػػػػػػرؽ  -الريايػػػػػػػػػي 
 –  أسػػػػاليب التػػػػػدريس

 مراحؿ ال م 

√√ √ √√√ متكرة المقرر

طػػػػػػػػػػػػػرؽ  أسػػػػػػػػػػػػػاليب 
 √ متكرة المقرر القيادة -التدريس 

 
 √  

مػػػػػػػػػػػػػدرس التربيػػػػػػػػػػػػػ  
 √ متكرة المقرر القياده -الريايي  

 
 √ √ 

مػػػػػػػػػػػػػدرس التربيػػػػػػػػػػػػػ  
طػػػػػػػػرؽ  –الريايػػػػػػػػي  

 أساليب التدريس  
 √ متكرة المقرر

 
√√ √ √

مػػػػػػػػػػػػػدرس التربيػػػػػػػػػػػػػ  
مراحػػػػػػػػؿ  -الريايػػػػػػػػي 

 ال م 
√  √ √  √ متكرة المقرر

 –المهػػػػػارات الحركيػػػػػ  
  √ متكرة المقرر درس التربي  الريايي 

 
√ √



                

 17 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
يتضنً املكسز املوضوعات 

 اآلتية
 املصادز التعلينية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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ذلا
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مػػػػػػػػػػدرس  –القيػػػػػػػػػػاده 

 √ √ √  √ √ متكرة المقرر التربي  الريايي 

 

 توشيع دزدات تكييه املكسز:

توشيع  -ز التوقيت - ب املطتددمةاألضاليب  - أ
 الدزدات

أعنال 
 ضية

 3 11-5األسب ع  اوزام دزاضية
 3 15-11األسب ع  حتسيسي

 4 أسب عيا عنلى
 11  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية  امتشاٌ عنلى

 31  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية  االمتشاٌ التشسيسي اليَائي
 



                

 18 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013الفصل الدزاضى االول  الجاىيةالفسقة   التنسيياتوصيف مكسز ت
 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 هميتها أ رؼ التمري ات   تُ  1/ أ
 ت رح الطرؽ المصتمن  لت مـ التمري ات  2/ أ
 لمراحؿ ال م  المصتمنة  ةاسبتحدد التمري ات الم  3/ أ
 داء الحركى لمتمري اتتتكر مراحؿ اكتساب األ 4/ أ
 تحدد ال مفة بيف التمري ات  ال م ـ االصرى  5/ أ
 همية استصداـ االم سيقى نى التمري ات أتتكر  6/ أ
 دارة الحنمت  المهرجا اتا  تتكر  ظـ    7/ أ
 ساليب تدريس التمري اتأتحدد  8/ أ
 رأهتنسر ت  ير التدريبات البد ية عمى الم 9/ أ
 تمصص التط ر التاريصى لرياية الجمباز االيقاعى  11/ أ
 تتكر مراحؿ تط ر االد ات القا   ية نى التمري ات  11/ أ
 تتكر استصدامات االد ات القا   ية نى التمري ات  12/ أ
 ت رح الصط ات ال ممية المزمة ل ص ؿ المعبة لمست ى البط ل  13/ أ
 ت رؼ المصطمحات ال اردة بالمقرر 14/ أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 بيف اساليب الت مـ نى التمري ات  تصتار ا سبها تميز  1/ب
 تحمؿ االداء المهارى الصاص ب ستصداـ ب ض االد ات القا   ية نى التمري ات 2/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 

 تؤدى  ماتج تطبيقية لممهارات الحركية المستصدمة نى الجممة الحره لمتمري ات 1/ج
 (صدمة نى الجممة الحره لمتمري ات)الط ؽالمستتؤدى  ماتج تطبيقية لممهارات الحركية  2/ج
 تصميـ  ت نيت جممة حركية ب ستصداـ االد ات القا   ية نى التمري ات )الحبؿ(  3/ج
تطبؽ اجراءات االمف  السمم  ا  اء اداء الجممػة الحركيػة الحػرة  الجممػة الحركيػة ب سػتصداـ االد ات  4/ج

 (ؽ  الحبؿ)الط 
 املَازات العامة -د 

 ف ب كؿ جيدتتناعؿ مع االصري 1/د
 تستصدـ  سائؿ التك  ل جيا الحدي ة ا  اء تجميع  كتابة اال راؽ الدراسية 2/د
 تطبؽ اسم ب الت مـ التاتى ا  اء تجميع اال راؽ الدراسية  الجممة االبتكارية 3/د



                

 19 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

  لفصل الدراصى االولالتنزييات الفزقة الثاىية ا مصفوفة تيظيه ميهج

 و   2102/  2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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يه 
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د
 

التطػػػػػ ر التػػػػػاريصى لريايػػػػػة 
 الجمباز االيقاعى

الهيبرميػػديا نػػى ت مػػـ مهػػارات 
  ؽالط

 متكرة القسـ
 المراجع ال ممية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم م مػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الد لية

√  √ 

ال مفة بيف التمري ات  ال مػ ـ 
 االصرى

مبػػػػػػػادىء ت مػػػػػػػـ التمري ػػػػػػػات 
 االيقاعية

 متكرة القسـ
 المراجع ال ممية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
 الم م مػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 الد لية

√   √ 

 مراحؿ اكتساب االداء الحركى
ال رح  ال م تج ك حد اساليب 

 التدريس

 كرة القسـمت
 المراجع ال ممية

 
√   √ 

 التمري ات  أهميتها
 اساليب تدريس التمري ات

 متكرة القسـ
 المراجع ال ممية

√  √ 

 طرؽ ت مـ التمري ات
الطريقػػػػػة الجزئيػػػػػة المتدرجػػػػػة 

   ك حد طرؽ التدريس

 متكرة القسـ
 

√  √ 

التمري ػػػػات الم اسػػػػبة لمراحػػػػؿ 
 ال م  المصتمنة.

 متكرة القسـ
 

√  √ 



                

 21 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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ك حػػػد اسػػػاليب الػػػت مـ الػػػتاتى 
 التدريس

 اهمية الم سيقى لمتمري ات
حػػؿ الم ػػكمت ك حػػد اسػػاليب 

   التدريس

 متكرة القسـ
 

√   

طػػػرؽ ت ظػػػيـ  ادارة الحنػػػمت 
  المهرجا ات

الػػت مـ الت ػػا  ى ك حػػد اسػػاليب 
 التدريس

 متكرة القسـ
 

√  √ 

 اساليب تدريس التمري ات
لجزئيػػة ك حػػد الطريقػػة الكميػػة ا
 اساليب التدريس

 متكرة القسـ
 

√  √ 

تػػ  ير التمري ػػات البد يػػة عمػػى 
 المرأة

اسػػم ب التطبيػػؽ الػػتاتى ك حػػد 
 اساليب التدريس

 متكرة القسـ
 

√  √ 

√

االد ات المسػػػػػػػػػػتصدمة نػػػػػػػػػػى 
التمري ػػػػات االيقاعيػػػػة )جممػػػػة 

التطبيػػػػػػػؽ  حركيػػػػػػػة بػػػػػػػ داة اؿ
بت جيػػة الم مػػـ ك حػػد اسػػاليب 

 (التدريس  ط ؽ

 متكرة القسـ
 

√ √  √



                

 21 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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ذلا
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الصطػػػػ ات ال مميػػػػػة لم صػػػػػ ؿ 
 بالمعبة لمست ى البط لة.

االسػػػػػػػم ب المتبػػػػػػػايف ك حػػػػػػػد 
   اساليب التدريس

 متكرة القسـ
 

√  √ 

 المصطمحات ال ممية
االسػػػػػػػم ب المتبػػػػػػػايف ك حػػػػػػػد 

   اساليب التدريس

 متكرة القسـ
 المراجع ال ممية

√   √ 

اسػػػػػاليب تػػػػػدريس التمري ػػػػػات 
 التق يـ المصتمنة. طرؽ 

الطريقػػة الكميػػة الجزئيػػة ك حػػد 
 اساليب التدريس 

 متكرة القسـ
 

√   √ 

مهػػػػػارات الريايػػػػػات النرديػػػػػة 
 الجماعيػػة نػػى التمري ػػات نػػو 
ي ء الج ا ب الحي ية  اسس 

 الحركة الريايية

 متكرة القسـ
 

 √ √ √ √ 

 متكرة القسـ الجممة الحركية الحرة.
 

 √   √

 متكرة القسـ ة الط ؽالجممة الحركي
 

 √   √

 متكرة القسـ الجممة الحركية بالحبؿ
 المراجع ال ممية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم م مػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

    



                

 22 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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 الد لية

الجممػػػػػػػػػة الحركيػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػرة 
 باسػػػػػػتصداـ االد ات  ابتكػػػػػػار 

 جممة حركية بالحبؿ

 متكرة القسـ
 المراجع ال ممية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم م مػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الد لية

 √ √  √√ 

تصػػػػػػػػػميـ  ت نيػػػػػػػػػت الجمػػػػػػػػػؿ 
 االبتكارية

 متكرة القسـ
 المراجع ال ممية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 
الم م مػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 الد لية

 √ √  √√ 

 

 توشيع دزدات تكييه املكسز:

األضاليب  - أ
 املطتددمة

توشيع  -ز التوقيت - ب
 الدزدات

اعنال 
 الطية

 درجات 11 االسب ع التاسع  الرابع ع ر  سواز ومياقػة 
 جاتدر  11 االسب ع الصامس  الرابع ع ر اوزام دزاضية 

 -)حتسيسي
 تطبيكي(

الرابع ع ر  –ال ا ى ع ر  –ال امف –االسب ع الصامس 
 الصامس ع ر  -

 درجات 21

 درجة 21  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية االمتشاٌ التطبيكي اليَائي
 درجة 41  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية االمتشاٌ التشسيسي اليَائي

 



                

 23 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013الفصل الدزاضى االول  الجاىيةالفسقة  اجلنباشتوصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 تص ينات أساليب تدريس مهارات الجمباز.ت رح  1/ أ
 عمو االجهزه المصتمن  نو درس الجمباز   ت رح كينية االعداد البد و 2/ أ

 تتكر اال كاؿ الرئيسي  لطرؽ ت مـ المهارات الحركي   طرؽ تدريس درس الجمباز. 3/ أ

 تترجـ المصطمحات الصاصة بالمهارات المقررة.  4/ أ

 ت رح صطة لتدريس مهارات الجمباز لمرتقاء باالداء  5/ أ

جراءات األمف  السممة ع د تد 6/ أ  ريس درس الجمبازتتكر ال سائؿ الم ي    االد ات المساعده  ا 

 تتكر الص  بات التو ت  ؽ التقدـ المهار  نو ت ميـ مهارات الجمباز  7/ أ

  نسو(. –مهار   –)بد ى  نو درس الجمباز  ساليب االرتقاء بمست ى االداء المهارىتمصص أ 8/ أ

 تتكر د ر الم مـ  المت مـ نو االرتقاء باالداء المهار  نو الجمباز  9/ أ
  ميـ مهارات  الجمباز.ت رح االستناده مف الح اس نو ت 11/ أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 .التو يمكف استصدامها نو تدريس مهارات الجمباز الم اسبةتصتار أساليب التدريس  1/ ب
 .مهارات الجمباز نو اكتساب تميز مد   االستناده مف الح اس 2/ ب
 تنرؽ بيف األداء الصاطئ  االداء الجيد.  3/ ب
 تقارف بيف المهارات المت ابهة عمو كؿ جهاز. 4/ ب

 زات املَيية اخلاصة باملكسزاملَا -ز 

 تؤد  التسمسؿ الحركو  لمهارة القنز داصم مع النرد صمنا عمو حصاف القنز. 1/ ج
 تؤد  التسمسؿ الحركو  لمهارات الجممة الحركية المصتمنة عمى جهاز عارية الت ازف. 2/ ج
 تؤد  التسمسؿ الحركو  لمهارات الجممة الحركية المصتمنة عمى جهاز الحركات األريية. 3/ ج
  التسمسػػؿ الحركػػو لمهػػارات الجممػػة الحركيػػة المصتمنػػة عمػػى جهػػاز ال اريػػتاف مصتمنػػا تػػؤد 4/ ج

 االرتناع.
 املَازات العامة -د 

 تت امؿ بر ح النريؽ  استصداـ االتصاؿ الن اؿ لمتدريب صارج الي ـ الدراسو. 1/ د
 .ت رؼ عمو كؿ ما ه  جديدمل ةل  كب تياال بكة  تستصدـ 2/ د



                

 24 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراصى االول   االثاىية  لفزقةاجلنباس امصفوفة تيظيه ميهج  
 و   2102/  2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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نػػػو درس الجمبػػػاز عمػػػو  االعػػػداد البػػػد ى
     √  كتاب المقرر االجهزه المصتمن 

الص  بات التو ت  ؽ التقػدـ المهػار  نػو 
 √ √  √ كتاب المقرر ت ميـ مهارات الجمباز

أسػػاليب االرتقػػاء بمسػػت ى االداء المهػػارى 
 –مهػػػػار   –نػػػػو درس الجمبػػػػاز  )بػػػػد ى 

  نسو(.
 √ √  √ كتاب المقرر

نػػو االرتقػػاء بػػاالداء د ر الم مػػـ  المػػت مـ 
 √ √  √ كتاب المقرر المهار  نو الجمباز

الح اس  االستنادة م ها نو ت ميـ مهػارات  
 الجمباز.

 كتاب المقرر
 √  √ √ 

 √ √  √ كتاب المقرر تص ينات أساليب تدريس مهارات الجمباز

اال ػػػكاؿ الرئيسػػػي  لطػػػرؽ ت مػػػـ المهػػػارات 
 √ √  √ كتاب المقرر زالحركي   طرؽ تدريس درس الجمبا

صطػػػ  لتػػػدريس مهػػػارات الجمبػػػاز لمرتقػػػاء 
 باالداء

 كتاب المقرر
 √  √ √ 

ال سػػػػػػػائؿ الم ي ػػػػػػػ   االد ات المسػػػػػػػاعده 
جػػػراءات األمػػػف  السػػػممة ع ػػػد تػػػدريس   ا 

 درس الجمباز
 √ √  √ كتاب المقرر

 √ √ √  √ كتاب المقرر المصطمحات الصاصة بالمهارات المقررة

التػػػدريس الم اسػػػبة التػػػو يمكػػػف  أسػػػاليب
 √ √  √    كتاب المقرر استصدامها نو تدريس مهارات الجمباز

 √  √     ر ط االداء الجيد  االداء الصاطىء . -

 √ √  √    كتاب المقرر المهارات المت ابهة عمو كؿ جهاز



                

 25 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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التسمسؿ الحركو لمهارات الجممػة الحركيػة 
 √ √  √    ب المقرركتا المصتمنة عمى جهاز حصاف القنز.

التسمسؿ الحركو لمهارات الجممػة الحركيػة 
 √ √  √    كتاب المقرر المصتمنة عمى جهاز عارية الت ازف

التسمسؿ الحركو لمهارات الجممػة الحركيػة 
 √ √  √    كتاب المقرر المصتمنة عمى جهاز الحركات االريية

التسمسؿ الحركو لمهارات الجممػة الحركيػة 
جهػػػاز ال اريػػػتاف مصتمنػػػا المصتمنػػة عمػػػى 

 االرتناع
 √ √  √    كتاب المقرر

 توشيع دزدات تكييه املكسز:

األضاليب  - أ
 املطتددمة

توشيع  -ز التوقيت - ب
 الدزدات

اعنال 
 ضية

 

 درجات 5 اإلسب ع الرابع  الحاد  ع ر اوزام دزاضية
 حتسيسى

 
 درجات 11 ال ا ى ع ر –التاسع  –االسب ع الصامس 

 –الرابع ع ر  –ال الث ع ر  –ال ا ر  –السادس االسب ع  تطبيكى
 الصامس ع ر .

 درجة 25

 درجة 31 الكمية  مجمسمف فبؿ  يحدد هاية النصؿ الدراسى  االمتشاٌ التطبيكي اليَائي
 درجة 31 الكمية  مجمسمف فبؿ  يحدد هاية النصؿ  االمتشاٌ التشسيسي اليَائي



                

 26 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013صل الدزاضى االول الف الجاىيةالفسقة  الطباسةتوصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:
 بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 ت رح مراحؿ الت ميـ الحركو نو السباحة. 1/ أ
 تتكر مظاهر الص ؼ  تا يره عمو االداء  المهار  نو السباحة. 2/ أ

 تى تساهـ نى رنع كناءة ال ممية الت ميمية لدرس السباحة.تمصص التطبيقات الترب ية ال 3/ أ

 تحدد صصائص المرحمة الس ية لتدريب ال ا ئيف. 4/ أ

 الزحؼ عمو الظهر(. -ت رح التحميؿ الن ى الحركو  لمسباحات المقررة الزحؼ) عمو البطف  5/ أ
 الد راف.ر مراحؿ التحميؿ الحركى لمبدء    تتك 6/ أ
 تحدد عمفة السباحة بال مـ  األصرى. 7/ أ

تتكر الطالبة مست يات الم اركة نى م ا ط التر يح المائى  اهمية التر يح المائى  د ر المجتمع  8/ أ
  ح  التر يح المائى.

 .1ت رح مراحؿ اإل قات  طرؽ مساعدة السباح المجهد 9/ أ
  1تمصص األمراض  اإلصابات التى فد تصيب السباح 11/ أ
 تتكر المصطمحات الصاصة بالسباحة. 11/ أ
 املَازات الرٍيية -ب 

 األداء الحركى لسباحتى الزحؼ عمى البطف  الظهر.تحمؿ   1/ب
 تكت ؼ االصطاء المرتبطة باالداء  كينية اصمحها. 2/ب
 تنسر اسباب  إصاب   مرض السباح . 3/ب

 تقارف بيف ال  امؿ اإليجابية  السمبية نى عممية ت مـ السباحة. 4/ب
 ت يح مراحؿ اال قات  مساعده السباح المجتهد  . 5/ب
  الد راف نو السباح  .تحمؿ االداء الحركو  لمبدء  6/ب

 تحمؿ فا  ف السباحة. 7/ب

 تكت ؼ كيني  االرتقاء بالتر يح المائى 8/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 
 تؤدى تدريبات صاصة بسباحتى الزحؼ عمى البطف  الظهر. 1/ج
 تطبؽ المسكات المتب ة نى إ قات الغريؽ. 2/ج
 تؤدى المراحؿ الن ية لمبدء  الد راف . 3/ج

 املَازات العامة -د 
 صؿ مع الزميمت ا  اء التدريب ال ممى.تت ا 1/د
 تستصدـ  بكة الم م مات الد لية نى الت رؼ عمى المزيد لمحت ى المقرر. 2/د
 المطم ب  بالمقرر . ا جاز التكمينات ت مؿ يمف نريؽ نو  3/د



                

 27 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراصى االول   االضباحة الفزقة الثاىية  مصفوفة تيظيه ميهج

 و   2102/  2102للعاو اجلامعى   

ضوع يتضنً املكسز املوضوعات املو
 اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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التطبيقػػػات الترب يػػػة التػػػػى 
تسػػػػاهـ نػػػػى رنػػػػع كنػػػػاءة 
ال مميػػػػة الت ميميػػػػة لػػػػدرس 

        السباحة.    

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
 القسـ

√  √  √ 

 

عمفػػػػة السػػػػباحة بػػػػال م ـ 
 األصرى.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
 √   √ √ √ القسـ

 

المراحػػػػػؿ ال ظريػػػػػة لت مػػػػػيـ 
سباحة الزحؼ عمى الػبطف 

 لممبتدئيف.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
 √  √ √  √ القسـ

 

المراحػػػػػؿ ال ظريػػػػػة لت مػػػػػيـ 
سباحة الزحؼ عمى الػبطف 

 لممبتدئيف.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
   √   √ القسـ

 

رتبطػػػػػػػػػػػػة المتغيػػػػػػػػػػػػرات الم
بممارسػػة م ا ػػط التػػر يح 

 المائى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
 √   √  √ القسـ

 

المصػػػػػػػػطمحات الصاصػػػػػػػػػة 
 بالسباحة.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
 √ √  √ √  √ القسـ

ت مػػػػػـ مراحػػػػػؿ سػػػػػباحة  -
الزحػػػػػؼ عمػػػػػى الػػػػػبطف 

  الظهر.
مراحػػػػػػػؿ  البػػػػػػػدء نػػػػػػػى  -

 السباحة  ظريا.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
 القسـ

√  √ √  √ 

 



                

 28 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

ضوع يتضنً املكسز املوضوعات املو
 اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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المراحػؿ الن يػة لمػػد راف  -
 نى السباحة.

مج ع اصػػػػػر تصػػػػػميـ بػػػػػرا
 التر يح المائى.

 
 √ √   √ 

 

االمػػػػػػػػف  السػػػػػػػػممة نػػػػػػػػى 
 السباحة

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
القسػػػػػػػػػـ + 

أ راؽ 
 دراسية

√  √ √  √ √ 

الػػػػػػػػػت مـ الحركػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػى 
 السباحة+

ت مـ مراحؿ سباحة الزحػؼ 
 عمى البطف

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
 القسـ

 √ √  √ √ 

 

تػػػػػػدريبات مت  عػػػػػػة عمػػػػػػى 
 طريقتى السباحة.

مػػػػػػػػػػػػػػػػػتكرة 
 √   √ √  القسـ

 

 

 املكسز: توشيع دزدات تكييه

األضاليب  - أ
 توشيع الدزدات -ز التوقيت - ب املطتددمة

أعنال 
 ضية

 درجة 2.5 12اإلسب ع  غفوى 
 درجة 2.5 4اإلسب ع  اوزام دزاضية
 درجة 5 13األسب ع  اختباز ىظسي
 درجة 11 14األسب ع  اختباز عنلي

 درجة 15 مية هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الك االمتشاٌ التطبيكي اليَائي
 درجة 15  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية االمتشاٌ التشسيسي اليَائي



                

 29 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013الفصل الدزاضى االول  الجاىيةالفسقة  مطابكات امليداٌ واملضنازتوصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 ى أٌ:بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة عل

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 تمصص تاريخ األل اب األ لمبية . 1/أ

 تتكر األسس ال امة لممسابقات المقررة . 2/أ
 ت رح الم م مات  الم ارؼ ال ممية المرتبطة بمسابقات الميداف  الميمار المقررة .  3/أ
 تحدد الق اعد ال امة نى مسابقات الميداف  الميمار المقررة . 4/أ
 نو درس التربية الريايية . ت رح طرؽ التدريس الم اسبة 5/أ
 تتكر الم اصنات القا   ية الصاصة باألجهزة المستصدمة نى ت ميـ سبافات الميداف  الميمار. 6/أ
 ت رح طرؽ إستصداـ األجهزة  األد ات البديمة نى ت ميـ المسابقات المقررة  7/أ

 تحدد ع اصر الميافة البد ية الصاصة بكؿ مسابقة مف المسابقات المقررة. 8/أ
 ت الرٍييةاملَازا -ب 

 تحمؿ األداء الحركو لممسابقات المقررة تحميم حركيا سميما . 1/ب

 تنرؽ بيف مراحؿ الحركة المصتمنة لمسابقات المقرر . 2/ب

 تقارف بيف الصصائص المصتمنة لممسابقات المقررة . 3/ب
 ترسـ الميمار  مقاطع الرمو لممسابقات المقررة . 4/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 

 لن ية لممسابقات المقررة .المراحؿ اتطبؽ  1/ج

 تستصدـ أد ات بديمة تساعد عمو الت مـ . 2/ج

 تطبؽ إجراءات األمف  السممة أ  اء األداء 3/ج
 تطبؽ القا  ف نو المسابقات المقررة . 4/ج

 املَازات العامة -د 

 .  مع اآلصريف أ  اء التطبيقات ال ممية لممقررتت اصؿ  1/د
 بر ح النريؽ مف صمؿ التدريبات المقررة .ت مؿ   2/د
 عف الم م مات المت مقة بالمقرر مف مصادر مصتمنة يمف نريؽ .تبحث   3/د



                

 31 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراصى االول   ا لفزقة الثاىيةامضابقات ميدان ومضنار  مصفوفة تيظيه ميهج

 و   2102/  2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع

 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
 املصادز التعلينية

 التكويه أضاليب أضاليب التعليه والتعله
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التط ر التاريصى لمسػابقات 
الميػداف  الميػػمار ، أل ػػاب 

 صغيرة لت ميـ ال د 

 متكرة القسـ -
 كتب مقترحة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة -

 الم م مات الد لية 

√     √

أهميػػػة مسػػػابقات الميػػػػداف 
  - ار الميم

 متكرة القسـ -
 كتب مقترحة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة -

 الم م مات الد لية

√  √ √  √ 

المراحػػػػػػؿ الن يػػػػػػة لسػػػػػػباؽ 
تطبيػػػػػػػػؽ  –ـ عػػػػػػػػد  111

عممػػػػػى ،تحديػػػػػد االصطػػػػػاء 
االعتبػػػػػػػػػػارات  -ال ػػػػػػػػػػائ ة

الترب ية نو تدريس التربية 
 الريايية

 

√ √ √ √ √ √ 

دراسػة  –ت ميـ البدء ال الى 
المػػػػػػػػػػػػػؤهمت الجسػػػػػػػػػػػػػمية 

باؽ سػػػػ–لمتسػػػػابقى ال ػػػػد  
ـ  االد ات البديمة مػع 811

مراعػػػػػػػػػػػػػاة عػػػػػػػػػػػػػ اممالمف 
 السػػػػػػػممة   الم اصػػػػػػػنات 

 متكرة القسـ -
 كتب مقترحة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة -

 الم م مات الد لية
√ √ √ 

√ 
√ √ 



                

 31 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع

 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
 املصادز التعلينية

 التكويه أضاليب أضاليب التعليه والتعله
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القا   يػػة الصاصػػة بالسػػباؽ 
 + امتحاف  ظرى 

الصطػػػػػػػػػ ات الت ميميػػػػػػػػػة  -
لم  ػػػػػب ال ػػػػػالى بالطريقػػػػػة 
الظهريػػػػة  االد ات البديمػػػػة 
اة المسػػػػػتصدمة مػػػػػع مراعػػػػػ

ع امػػػػػؿ االمػػػػػف  ال ػػػػػممة 
+تقييـ الطالبات عممى لمػا 

 تـ تدريس  

 متكرة القسـ -
 كتب مقترحة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة -

√ √ √ √ √ √ الم م مات الد لية

التسمسػػؿ الحركػػػو لممراحػػػؿ 
 الن ية لمم و الريايو

 متكرة القسـ -
 كتب مقترحة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة -

 الم م مات الد لية

√ √ √ √ √ √ 

 بتة تاريصية عف مسػابقات 
التدرج نى ت ميـ  –الح اجز 

سػػػػػػباؽ الحػػػػػػ اجز  االد ات 
البديمػػة مػػع مراعػػاة ع امػػؿ 
االمػػف  السػػمم  +امتحػػاف 

 عممى  

 متكرة القسـ -
 كتب مقترحة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة -

 الم م مات الد لية
√ √  √ √ √

ال  امػػػؿ التػػػػى تػػػػؤ ر عمػػػػى 
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقة رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
الرمح،الصطػػػػ ات الت ميميػػػػة 
لرمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػرمح  االد ات 

 متكرة القسـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة -

 الم م مات الد لية
 √ √ √ √ 



                

 32 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع

 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
 املصادز التعلينية

 التكويه أضاليب أضاليب التعليه والتعله

ت 
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ذلا
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ى

ت  
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اٌ 
تش
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ت

 

اٌ 
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دمة مػػػػػع البديمػػػػػة المسػػػػػتص
مراعػػػػػػػاة ع امػػػػػػػؿ االمػػػػػػػف 

  السممة
المراحػػػػػؿ الن يػػػػػة لمسػػػػػابقة 

ف اعػػػػػػػد  -رمػػػػػػػى الػػػػػػػرمح  
مسابقة الػرمح  الم اصػنات 
القا   يػػة الصاصػػة بالسػػباؽ 

 +تكمينات

 متكرة القسـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة -

 √ √ √ √  الم م مات الد لية

تحديػػػػد األصطػػػػاء ال ػػػػائ ة 
 طرؽ تصحيحها   

 متكرة القسـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة -

 الم م مات الد لية
 √ √ √ √ 

 

 توشيع دزدات تكييه املكسز:

 توشيع الدزدات -ز التوقيت - ب األضاليب املطتددمة - أ
 
أعنال 
 الطية

 درجة  3 اإلسب ع ال الث  السابع  ال امف  الحاد  ع ر  حتسيسي
 درجة  15 ر اإلسب ع ال الث  السابع  ال امف  الحاد  ع  تطبيكي

 درجة  2 االسب ع الرابع  التاسع  ال الث ع ر وزقة دزاضية
 درجة 15  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية االمتشاٌ التطبيكي اليَائي
 درجة 15  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية االمتشاٌ التشسيسي اليَائي

 



                

 33 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013الفصل الدزاضى االول  الجاىية الفسقةنسة اليد توصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيظ املكسز تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
ت ػػرح الصػػنات البد يػػة ال امػػة  الصاصػػة المزمػػة لت ميػػة المهػػارات الحركيػػة المقػػررة لمنرفػػة ال ا يػػة بكػػرة  1/أ

 اليد. 
 ق اعد األساسية التى تحكـ مبارة كرة اليد.تحدد ال 2/أ
 ت رح منه ـ األعداد المهارى.  3/أ
 تمصص ال  امؿ المؤ رة عمى األداء المهارى.  4/أ
 ت رح مراحؿ األعداد المهارى.  5/أ
 أساليب الت ميـ الحدي ة نى كرة اليد .تمصص  6/أ
 تمصص نف االداء لحارس المرمى مهارى  صططى.  7/أ
 ة نى كرة اليد.تتكر المهارات الهج مية  الدناعي 8/أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 .تحمؿ المهارات الهج مية نى كرة اليد 1/ب
 تنسر المهارات الدناعية نى كرة اليد . 2/ب
 تميز بيف المهارات الهج مية  الدناعية نى كرة اليد. 3/ب
 تقارف بيف مراحؿ اإلعداد المهارى لكرة اليد.  4/ب
   تقارف بيف أساليب تك  ل جيا الت ميـ المصتمنة نى كرة اليد . 5/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 

 تؤدى ال ماتج  التدريبات التطبيقية الصاصة بالمهارات األساسية الهج مية  الدناعية نى كرة اليد. 1/ج
 تطبؽ أسس ت مـ المهارات  فا  ف الم ب نى األداء المهارى. 2/ج
 .ت ظؼ ب ض ف ا يف الم بة عمى  كؿ مباريات تجريبية 3/ج
 لحدي ة لت مية المهارات الحركية نى كرة اليد.تطبؽ التدريبات التطبيقية ا 4/ج
 ت ظؼ تك  ل جيا الت ميـ نى ت مـ مهارات كرة اليد الهج مية  الدناعية 5/ج

 املَازات العامة -د 

 تدير النريؽ بر ح الجماعة . 1/د
 تستصدـ  سائؿ الت ميـ التك  ل جية الحدي ة نو تصميـ  ماتج ت ميمية لممهارة 2/د
 مبرمج (.تصمـ مهارات الت مـ التاتو ) ال  3/د



                

 34 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 لفصل الدراصى االول ا الثاىية الفزقة كزة اليدمصفوفة تيظيه ميهج  
 و   2102/  2102للعاو اجلامعى   

 املوضوع
 املصادز التعلينية املوضوعات اآلتيةيتضنً املكسز 

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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ت ريػؼ المهػارة -منهـ  االعداد المهػارى
الحركيػػػػة ال  امػػػػؿ المػػػػؤ رة عمػػػػى االداء 

 المهارى 

مػػػػػتكرات نػػػػػى 
 √ √ √ √  √ كرة اليد

      مميزات ل بة كرة اليد
 منه ـ االعداد المهارى
 ت ريؼ المهارة الحركية

الم اصػػنات ال اجػػب ت انرهػػا نػػى حػػارس 
 المرمى

مػػػػػتكرات نػػػػػى 
 اليد كرة

√  √ √ √ √ 

إعػػػداد بػػػد و عػػػاـ  صػػػاص  مراج ػػػة  -
عمى المهارات السابؽ ت ممهػا باسػتصداـ 

 تدريبات مركبة
اعداد بػد ى صػاص باسػتصداـ االد ات  -

 تدريبات الستمـ  استقباؿ الكرة-البديمة
 )المقؼ  االلتقاط  االيقاؼ(.

مػػػػػتكرات نػػػػػى 
 كرة اليد

، د ريػػػػػػػػػػػػػات 
عمميػػػػػػػػػػػػػة ا  

   رات 
√ √ √ √ √ √ 

 مقاييس المم ب (1مادة)
  ( زمف المباراة  مقاييس الكرة2مادة)
 (النريؽ  حارس المرمى  5 ،4مادة)

 (المرمى  ل ب الكرة     7.6مادة) -

مػػػػػتكرات نػػػػػى 
 كرة اليد

√ √ √ √ √ √ 

 (  ال ق بات16مادة ) 
(الحكػػػػػػػػػػاـ  المسػػػػػػػػػػجؿ 18.17مػػػػػػػػػادة)
    الميقاتى

 كتب مقترحة
√ √ √ √ √ √ 

  مـ         أساليب تك  ل جيا الت
 ال سائؿ نائقة التداصؿ )الهيبرميديا(

   النيدي  التناعمى
 الت ميـ المبرمج

 كتب مقترحة
√ √ √ √ √ √ 

 مراج ة مهارة التص يب بالسق ط  -
مراج ة عمى المهارات السابؽ ت ممهػا  -

مػػػػػتكرات نػػػػػى 
 √ √ √ √ √ √ كرة اليد



                

 35 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية املوضوعات اآلتيةيتضنً املكسز 

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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نػػػى النرفػػػة اال لػػػى باسػػػتصداـ تػػػدريبات 

 . بسيطة
مف الحركػة -التمرير الكرباجى)بيد  احدة

 ف ال بات( م
التصػ يب بال  ػب - -المهػارات الدناعيػة
 رفة دراسػية مػف فبػؿ -الط يؿ  تدريبات

الطالبػػة عػػف التػػدريبات الحدي ػػة لت ميػػة 
 المهارات نى كرة اليد

 كتب مقترحة
√  √ √ √ √ 

راج ػػة عمػػى المهػػارات السػػابؽ ت ممهػػا م
بات نػػػى النرفػػػة اال لػػػى باسػػػتصداـ تػػػدري

 . بسيطة
)المقػؼ  تدريبات السػتمـ  اسػتقباؿ الكػرة

  االلتقاط  االيقاؼ(.

مػػػػػتكرات نػػػػػى 
 كرة اليد

√  √ √ √ √ 

 أساليب تك  ل جيا الت مـ         
 ال سائؿ نائقة التداصؿ )الهيبرميديا(

 الت ميـ بالحاسبات اآللية

 كتب مقترحة
√ √ √ √ √ √ 

المصالنػػػػػات  السػػػػػم ؾ غيػػػػػر الريايػػػػػى 
 االهداؼ  تسجيؿ

د ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
عمميػػػػػػػػػػػػػة ا  

   رات
√  √ √ √ √ 

 توشيع دزدات تكييه املكسز:

 توشيع الدزدات -ز التوقيت - ب األضاليب املطتددمة - أ

 
اعنال 
 الطية
 

 5 15، 11، 5األسب ع  حتسيسي
 11 15، 11، 5األسب ع  تطبيكي

 5 15، 11، 5األسب ع  غفوى
 5 13االسب ع  اوزام زاضية

 15  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية ي اليَائياالمتشاٌ التطبيك
 15  هاية النصؿ الدراسى يحدد مف فبؿ مجمس الكمية االمتشاٌ التشسيسي اليَائي



                

 36 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و 2012/2013الفصل الدزاضى االول  الجاىيةالفسقة  اجلودوتوصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 تهوٌ الطالبة قادزة على أٌ: بيَاية تدزيظ املكسز

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 م  ى الج د . – بتة تاريصية عف رياية الج د   تتكر 1/ أ

 تتكر أهـ المصطمحات الصاصة بالج د . 2/ أ

 تحدد األ ياع األساسية لرياية الج د . 3/ أ

 تحدد طرؽ  أساليب التدريس المستصدمة نو رياية الج د . 4/ أ

 ية نو رياية الج د .تتكر كينية أداء ب ض المهارات األساس 5/ أ

 .تتكر األداء الحركو  لمهجمات المصتمنة نو رياية الج د  6/ أ

 تحدد السمات ال صصية لمعب الج د . 7/ أ

 تتكر أهمية التغتية لمعب الج د . 8/ أ
 تحدد  سائؿ التق يـ نو رياية الج د . 9/ أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 تحمؿ المهارات لممقررة تحميم حركيا سميما. 1/ب

 فة البد ية الصاصة برياية الج د .تميز بيف ع اصر الميا 2/ب
 ت يح طرؽ الت مـ الحركو لرياية الج د . 3/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ز 

 تؤد  مهارات المجم عة األ لو نو رياية الج د . 1/ج

 تطبؽ المناهيـ ال ممية المرتبطة برياية الج د . 2/ج

 تطبؽ فا  ف الج د . 3/ج
 تكت ؼ أصطاء األداء الحركو  تق مها. 4/ج

 العامة املَازات -د 

 تت اصؿ  تت ا ف  مع اآلصريف نو التدريب. 1/ د
 تستصدـ  بكة الم م مات الد لية )نو إعداد مقاؿ(. 2/ د



                

 37 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 و   2102/  2102للعاو اجلامعى  لفصل الدراصى االولثاىية الفزقة الاجلودو امصفوفة تيظيه ميهج  

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه والتعلهأضاليب التعليه 
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مػػػػػػتكرة المقػػػػػػرر+  تغتية العب الج د 
 ػػػػبكة الم م مػػػػات 

 المكتبة
√  √  √ 

األ يػػاع الرئيسػػية لريايػػة 
 الج د 

 لمقرر متكرة ا
√    √ √ 

 √ √  √ √  الت مـ الحركو

 √ √  √ √  مراحؿ الت مـ الحركو

 √ √    √ متكرة المقرر مصطمحات الج د      

طػػػػرؽ الػػػػت مـ الحركػػػػو نػػػػو 
 رياية الج د 

 متكرة المقرر
√    √√ 

√ الكتاب المقرر المراحؿ األساسية لممهارة

 
√

 
 

√

 
 

ال حػػػػػدة الت ميميػػػػػة األ لػػػػػو 
 المقررة

 الكتاب المقرر
 

√

 
 

√

 

 √√   √ √ متكرة المقرر 11:  1مف  القا  ف

السػػػػػػػػػػػػػػمات ال صصػػػػػػػػػػػػػػية 
  األ ن الية لمعب الج د 

√ الكتاب المقرر

 
   

√

الت ػػػػرؼ عمػػػػى الجديػػػػد نػػػػى 
ت مػػػػػػػػػـ طػػػػػػػػػرؽ  مهػػػػػػػػػارات 

 الج د المقررة

 المكتبة
 ػػػػبكة الم م مػػػػات 

 الد لية

√

 
 

√

 
 

 
√

√ت  ػػػػبكة الم م مػػػػاالسػػػػػػػػػػػػػػمات ال صصػػػػػػػػػػػػػػية 

 
 

√

  
√

 



                

 38 الفصل الدراسى األول الثانيةلفزقة االدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الزياضية 

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه والتعلهأضاليب التعليه 
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 اال ن اليػػػػػػة نػػػػػػو ريايػػػػػػة 
 الج د 

 الد لية

 

 توشيع دزدات تكييه املكسز:

 توشيع الدزدات -ز التوقيت -ب األضاليب املطتددمة -أ 

أعنال 
 الطية

 ( درجات3) ط اؿ النصؿ الدراسو سواز ومياقػة 
 ( درجات5) 12 -9 -3األسب ع  أوزام دزاضية 

 -)حتسيسي 
 تطبيكي(

 (درجات12) 15 -11 -5األسب ع 
 ( درجة15) يحدد مف فبؿ مجمس الكمية هاية النصؿ الدراسو  اٌ التطبيكي اليَائياالمتش

 ( درجة15) يحدد مف فبؿ مجمس الكمية هاية النصؿ الدراسو  االمتشاٌ التشسيسي اليَائي

  

 


