
                

 93 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الدراشى الثانى



                

 04 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 و 2102/2102 الثاىىالفسقة االوىل الفصل الدزاضى توصيف مكسز تازيخ وفلطفة الرتبية السياضية 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيظ املكسز تكوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 اضية في الدوؿ المختلفة في العصر الحديث .تشرح  التطور التاريخي للتربية الري 1/أ

 تحدد أهـ أعماؿ الرواد الذيف ساهموا فى تطور التربية الرياضية فى العصر الحديث. 2/أ

 ُتعرؼ المصطلحات الخاصة بفلسفة التربية الرياضية . 3/أ

 تشرح أهمية وجود فلسفة واضحة ومحددة لمجاؿ التربية الرياضية . 4/أ

 واهمية دراستها.تحدد فلسفة التربية الرياضية   5/أ

 الترويح( –الصحية  –تفهـ عالقة التربية الرياضية بالتربية  )العامة  6/أ

 تحدد أهداؼ التربية الرياضية في المراحؿ التعليمية المختلفة  7/أ

 تشرح العوامؿ التي تساعد التربيه الرياضيه في تحقيؽ اهدافها التربوية . 8/أ
 املَازات الرٍيية -ب 

طور التربية الرياضية لتحدد اى مف هػذ  الػدوؿ نػاف ارناػر اهتمامػا تقارف بيف الدوؿ المختلفة فى ت 1/ب
 بالرياضة .

 تحلؿ العوامؿ التي تساعد التربية الرياضية في تحقيؽ اهدافها التربوية  2/ب

 تستنتج المشنالت التي تحد مف اسهامات التربية الرياضية في مجاؿ التربية
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ج 

 للحنـ على ماهو صحيح وماهو خاطئ مف أفنار عف التربية الرياضية.توظؼ ما درستة  1/ج
 املَازات العامة -د 

 تدير الوقت بنفاءة ااناء عرضها للتنليفات المطلوبة منها. 1/د
 تعمؿ ضمف فريؽ فى انجاز اروراؽ البحاية .  2/د
 تستخدـ شبنة المعلومات الدولية والمنتبات فى ارطالع على المزيد مف محتوى المقرر. 3/د

 د الزمالء ااناء اداء التنليفات الجماعية .تقو  4/د



                

 04 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 لفصل الدراشى الثانى االفرقة االوىل وفلصفة الرتبية الرياضية  خمصفوفة تهظيم مههج تاري

 م 2102/  2102للعام اجلامعى   

 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

أضاليب التعليه 
 أضاليب التكويه والتعله
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تاريخ التربية الرياضية فػى العصػر 
  √ √ √ √ + المنتبة ارنترنت الحديث

المصػػطلحات والمػػدرنات والمفػػاهيـ  
 √ √ √ √ √ + المنتبة ارنترنت الخاطئة عف التربية الرياضية   

 √ √ √ √ √ + المنتبة ارنترنت األهداؼ
 توشيع دزجات تكييه املكسز:

توشيع  -ج التوقيت - ب األضاليب املطتخدمة - أ
 الدزجات

اعنال 
 الطية

 5 طواؿ الفصؿ الدراسى  حواز ومياقػة 

 5 14،  13،  12،  11،  11،  9ارسبوع  دزاضية  اوزاق

 21  15، 8ارسبوع   )حتسيسي( 
 45 يحدد مف قبؿ مجلس النليةالدراسى  الفصؿنهاية  االمتخاٌ التخسيسي اليَائي



                

 04 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 و 2102/2102 الثاىىالفسقة االوىل الفصل الدزاضى  الرتويحتوصيف مكسز 

 :األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز

 بيَاية تدزيظ املكسز تكوٌ الطالبة قادزة على أٌ:

 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 تذنر ماهية الاقافة الترويحية والمقصود بوقت الفراغ وأهمية استامار  بصورة ايجابية.  1/أ
 ُتعرؼ المصطلحات المستخدمة في مجاؿ الترويح والترويح الرياضي.  2/أ
 أهمية استخدامها في تعلـ الطفؿ .  تشرح مفهـو وأنواع اللعب ونظرياته المختلفة  و  3/أ
 تشرح أنواع ومميزات ارنشطة الترويحية وأهميتها بالنسبة لنؿ مرحلة عمرية. 4/أ
تناقش اهمية الترويح لالفراد بالمؤسسات المجتمعية المختلفة )ارسرة ، المدرسة والجامعة،المصانع،  5/أ

 ارندية ، مرانز الشباب(.
 ات ننشاط ترويحي تطبيقي .تشرح أهمية دراسة نشاط حرنة المرشد 6/أ
 تشرح أساسيات ووسائؿ ومبادئ حرنة المرشدات.  7/أ

 تذنر خطوات بناء البرنامج الترويحي. 8/أ
 املَازات الرٍيية -ب 

 توضح العالقة بيف الترويح والعلـو ارخري . 1/ب
 .بدنية في مختلؼ المراحؿ العمريةتحلؿ العالقة بيف الترويح والتمتع بصحة نفسية واجتماعية و  2/ب
 نشطة الترويحية وتختار المناسب منها طبقًا حإحتياجات الفرد  بمراحؿ عمر  المختلفة .تصنؼ ار  3/ب
بالمؤسسػات المجتمعيػة )المدرسػة، الجامعػة، ارنشطة الرياضػية الترويحيػة معوقات تنفيذ  تنتشؼ 4/ب

 وتقترح نيفية التغلب عليها المصنع، النادي، مرنز الشباب(، 
 ها عند تصميـ البرنامج الترويحى . توضح األسس العلمية الواجب مراعات 5/ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ج 

 المعسنرات . في تؤدي مهارات حرنة المرشدات وتوظفها 1/ج

 تصمـ البرامج الترويحية. 2/ج
 املَازات العامة - د

تسػػػتخدـ  المصػػػادر المختلفػػػة )المنتبػػػة وشػػػبنة المعلومػػػات الدوليػػػة( فػػػي معرفػػػة مهػػػارات حرنػػػة  1/د
 ًا .المرشدات وتعلمها ذاتي

 تتواصؿ بفاعلية مع أعضاء فريقها في إنجاز ارنشطة المطلوبة. 2/د



                

 09 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

   الدراشى الثانى  لفصلا  لفرقة االوىلا الرتويح   مههج  مصفوفة تهظيم

 م 2102/  2102للعام اجلامعى 

 املصادز التعلينية املوضوع باملكسز

 أضاليب التكييه أضاليب التعليه والتعله
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أحباث  

 مكالية
اىػطة 
 فصلية

 الاقافة الترويحية

 مذكرة القسم

√   √   

 وقت الفراغ
√   √  √ 

 اللعب ونظرياته
 مذكرة القسم
 المكتبة

√  √ √ √  

التررررررررررررروي    انوا رررررررررررره 
 وخصائصه (

 √ √    √ مذكرة القسم

بارسػػػرة ، اهميرررة الترررروي  
رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المد

والجامعة،المصػػػنع، النػػػادي 
 ،مرنز الشباب

 مذكرة القسم
شبكة المعلومات 

 الدولية
√   √   

 البرامج الترويحية
 مذكرة القسم

 
√   √ √ √ 

مصررررررررررررةلحات ال قا ررررررررررررة 
 الترويحية.

 مصةلحات وقت الفراغ .
مصررررررررررةلحات ا نشررررررررررةة 

 الترويحية 
مصررررررةلحات الم سسررررررات 

 الترويحية . 
مصرررررررررررررةلحات حركرررررررررررررة 

 المرشدات .

 √    √ مذكرة القسم 
 
√ 

 القرررررة الترررررروي  برررررالعلوم 
 ا خري

 √ √  √  √ مذكرة القسم

 داحتياجات الفر
 من ا نشةة الترويحية

  √    √ مذكرة القسم



                

 00 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 املصادز التعلينية املوضوع باملكسز

 أضاليب التكييه أضاليب التعليه والتعله

ت 
ضسا

حما
سي

ىظ
 

 تعله ذاتي

اٌ 
تخ

ام
سى

سي
حت

ية 
صل

ة ف
ػط

اى
 

 

كال
ه م

كيي
ت

 
أحباث  

 مكالية
اىػطة 
 فصلية

 الم سسات الترويحية
 مذكرة القسم
 المكتبة

√  √  √  

 مذكرة القسم حرنة المرشدات
 المكتبــــــة

شبكة المعلومات 
 الدولية

√  √   √ 

 لبرامج الترويحيةا
 مذكرة القسم
 المكتبــــــة

√     √ 

مهارات حركة المرشدات  -
 التنمية الذاتية (. التعلم و

 

 المكتبة
شبكة المعلومات 

 الدولية
 √ √   √ 

 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:

األضاليب  - أ
توشيع  -ج التوقيت - ب املطتخدمة

 الدزجات
 
 

اعناااااااال 
 الطية

 حتسيسي 
 

 درجة21 14،  8، 4ارسبوع  
 اوزاق دزاضية 

 
 درجة 11 12ارسبوع     

 درجة 11 13، 11، 9،  3ارسبوع  اىػطة فصلية               
 درجة 61 نهاية الفصؿ الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النلية التخسيسي اليَائي االمتخاٌ



                

 04 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 و 2210/2102 الثاىىالفسقة االوىل الفصل الدزاضى  اللغة االجنليصيةتوصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيظ املكسز تكوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 تحدد الموضوعات الدراسية المقررة في المجاؿ الرياضي .  1/أ
 تذنر أي قطعة في الموضوعات المقررة . 2/أ
 مقرر .تحدد األفنار المختلفة المطلوبة والمرتبطة بموضوعات ال 3/أ
 قواعد اللغة ارنجليزية . تذنر 4/أ
 المعلومات الدراسية المتعلقة بالرياضة . تحدد 5/أ
 املَازات الرٍيية -ب 

 تصنؼ جمؿ وقطع متعلقة بموضوعات المقرر . 1/ب
 تميز القواعد اللغوية المقررة . 2/ب
 نسب الحلوؿ للتنليفات الدراسية المقررة .أتوضح  3/ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ج 

 تـ دراسته قراءة  ونتابة في المجاؿ الرياضي. اترصد م 1ج/
 املَازات العامة -د 

يزيػػػة فػػي المجػػػاؿ الرياضػػػي تسػػتخدـ الحاسػػػب ايلػػي فػػػي معرفػػػة المزيػػد عػػػف مفػػردات اللغػػػة ارنجل 1/د
 .والترويح

 تدير الحوار في  فريؽ العمؿ الجماعي رنجاز التنليفات . 2/د



                

 04 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 لفصل الدراشى الثانى الفرقة االوىل ا لجنليسيةاإللغة المصفوفة تهظيم مههج 
 م 2102/  2102للعام اجلامعى   
 

 املصادز التعلينية املوضوع باملكسز

 اضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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الهوايػػػػػػػػات فػػػػػػػػي المجػػػػػػػػاؿ 
 حالمدرس الناج - الرياضة

 الروح الرياضية

 مذكرة القسم 

√ 
 

  
√ 
 

  

 المكتبة الترجمة  
شررربكة المعلومرررات 

 الدولية
√  √ √  

√ 
 
 

 الترجمة  

 قواعد اللغة ارنجليزية  

 المكتبة
شررربكة المعلومرررات 

 الدولية
√  √ √  √ 

 حقوؽ المرأة

 الحياة الجامعية

 

 مذكرة القسم 
شرررررربكة  -المكتبررررررة

 المعلومات الدولية
√ √  

√ 
 

√ 
 

 
 

 الترجمة  

 قواعد اللغة ارنجليزية  
 المكتبة

شررربكة المعلومرررات 
 الدولية

√ 
 

  
√ 
 

  

شررربكة المعلومرررات  قواعد اللغة ارنجليزية   
 الدولية 

 
 
 

 √   √ 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:

 توشيع الدزجات -ج التوقيت - ب األضاليب املطتخدمة - أ
اعنال 
 الطية

 11 خالؿ العاـ الدراسي حواز ومياقػة 
 11 7 اوزاق دزاضية 

 21 11،  5 حتسيسي
 درجة61 يحدد مف قبؿ مجلس النلية نهاية الفصؿ الدراسي االمتخاٌ التخسيسي اليَائي



                

 04 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 و 2102/2102 الثاىىالفسقة االوىل الفصل الدزاضى  عله وظائف األعضاءتوصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 ز تكوٌ الطالبة قادزة على أٌ:بيَاية تدزيظ املكس
 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 تذنر ترنيب الخلية . 1/ أ
  ةتحدد أنواع األنسج  2/ أ
 تحدد ترنيب بعض األجهزة الحيوية  3/ أ
 تذنر  وظائؼ نؿ جهاز  4/ أ
 وبعضها  ةتشرح العالقة بيف األجهز  5/ أ
 تذنر منونات الدـ وبروتينات البالزما وخاليا الدـ  6/ أ
 الحيوية  ةاألجهز  تحدد عالقة التدريب الرياضي وعمؿ 7/ أ
 تحدد بعض المتغيرات الفسيولوجية . 8/ أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 تميز بيف أنواع الخاليا المختلفة 1/ب
 تصنؼ أنواع خاليا الدـ  2/ب
 تحلؿ أجهزة الجسـ المختلفة  3/ب
 تقارف بيف قياس التهوية الرئوية أاناء الراحة والمجهود 4/ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ج 

 حديد أمانف األجهزة الحيوية بالجسـ.تستخدـ ما تعملته فى ت 1/ج
 املَازات العامة -د 

المختلفػػػة للحصػػػوؿ علػػػي المعلومػػػات البحايػػػة حإعػػػداد األوراؽ البحايػػػة  ؿتسػػػتخدـ وسػػػائؿ ارتصػػػا 1/د
 الخاصة بالمنهج وعرضها 

 الجماعية. ثتقود العمؿ الجماعي أاناء مناقشة األبحا 2/د



                

 04 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 لفصل الدراشى الثانى ا لفرقة االوىلاعلم وظائف األعضاء مصفوفة تهظيم مههج 

 م 2102/  2102للعام اجلامعى   

 املوضوع
يتضنً املكسز املوضوعات 

 اآلتية
 املصادز التعلينية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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 √ √ نتاب المقرر الخاليا واألنسجة 
√  √ √ 

 الجهاز التنفسي
 الجهاز العضلي

نتاب المقرر 
 وشبنة المعلومات

√ √ 
√  √ √ 

نتاب المقرر  الجهاز الدوري
 √ √ شبنة المعلوماتو 

√  √ √ 

الدـ وبروتينات البالزما 
 وخاليا الدـ

نتاب المقرر 
 وشبنة المعلومات

√  √  √  

ب الرياضػػي عالقػػة التػػدري
وعمػػػػؿ الجهػػػػاز العضػػػػلي 

 الجهاز الدوريو 

اب المقرر نت
وشبنة المعلومات 

 المنتبةو 
√  √  √  

 التهوية الرئوية
الحد األقصى رستهالؾ 

  األنسجيف 
  √  √  √ نتاب المقرر

 توشيع دزجات تكييه املكسز:

 توشيع الدزجات -ج التوقيت - ب األضاليب املطتخدمة - أ

 اعنال الطية

 درجات 11 أسبوعيا اختباز غفوى
 درجات 11 األسبوع السادس أوزاق دزاضية

 درجة 21 األسبوع الرابع والاامف حتسيسي
 درجة 61 نهاية الفصؿ الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النلية االمتخاٌ التخسيسي اليَائي



                

 03 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 و 2102/2102 الثاىىالفسقة االوىل الفصل الدزاضى  الطباحةتوصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 تكوٌ الطالبة قادزة على أٌ:بيَاية تدزيظ املكسز 
 املعلومات واملفاٍيه -أ 

 تشرح التحليؿ الفنى للسباحة المقررة  . 1/أ

 تذنر األخطاء الشائعة للسباحة المقررة . 2/أ

 تشرح المبادئ األساسية لتعلـ السباحة . 3/أ

 تشرح نيفيه أستخداـ التشنيالت فى السباحة . 4/أ

 تحدد طرؽ تعلـ السباحة. 5/أ

 سباحة . تذنر الوسائؿ التعليمية  فى ال 6/أ

 تشرح التحليؿ الفنى للبدء والدوراف للسباحة المقررة   7/أ

 تذنر األخطاء الشائعة للبدء والدوراف للسباحة المقررة  . 8/أ

 تحدد عناصر اللياقة البدنية العامة والخاصة بالسباحة . 9/أ

 تشرح عالقة السباحة بالعلوـ األخرى      11/أ

 تذنر طرؽ تعليـ السباحة 11/أ

 ر التدريب الرياضى عليه .تشرح التنويف الجسمى وتأاي 12/أ

 تذنر اساسيات السباحة التوقيعية . 13/أ

 تشرح ارنتقاء فى السباحة . 14/أ

 تذنر ارصابات الرياضية فى مجاؿ السباحة . 15/أ

 تذنر التجهيزات الخاصة بحمامات السباحة. 16/أ

 تذنر خطوات بناء المنهج 17/أ
 املَازات الرٍيية -ب 

 تميز بيف ارداء الخاطىء والصحيح لمهارات المقررة . 1/ب

 حلؿ األداء الحرنى لسباحة الزحؼ على الظهر  للوصوؿ بارداء الى مستوى متميز.ت 2/ب

 تحلؿ األداء الحرنى للبدء  لسباحة الزحؼ على الظهر  للوصوؿ بارداء الى مستوى متميز. 3/ب

 تقارف بيف افضؿ الوسائط التعليمية فى تدريس مهارات السباحة. 4/ب

 لى الظهر للوصوؿ بارداء الى مستوى متميز.تحلؿ األداء الحرنى للدوراف  لسباحة الزحؼ ع 5/ب
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 تحلؿ المشنالت التى تتعلؽ بارضاءة فى حمامات السباؽ 6/ب
 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ج 

 تؤدى الطالبة سباحة الزحؼ على البطف والظهر بتوافؽ حرنى . 1/ج

 تؤدى البدء والدوراف لطرؽ السباحة المقرر. 2/ج
 الصحية لحمامات السباحة . تطبؽ اجراءات األمف والسالمة والبيئة 3/ج

 املَازات العامة -د 

 الفريؽ .بروح  الجماعة تعمؿ مع  1/د

 المعلومات الحدياة حإعداد اروراؽ البحايػة مزيد مف تستخدـ وسائؿ ارتصاؿ المختلفة للحصوؿ على 2/د
  فى أى مف موضوعات المقرر.

 . تقود العمؿ الجماعى ااناء التدريب 3/د

   ل الدراشى الثانىلفص  االوىل ة لفرق  مصفوفة تهظيم مههج الصباحة

 م 2102/  2102 اجلامعى  للعام

 املوضوع 
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله

دزوع  احملاضسة
 عنلية

تعله 
 ذاتى

اختبازات 
 عنلية

اختبازات 
 ىظسية

تكييه 
 تكليفات

حة األخطػػػػاء الشػػػػائعة للسػػػػبا
 المقررة .

األخطػػػػػػػاء الشػػػػػػػائعة للبػػػػػػػدء 
 والدوراف للسباحة المقررة  .

عالقػػػػػػػة السػػػػػػػباحة بػػػػػػػالعلوـ 
 األخرى .

التنػػػػػػويف الجسػػػػػػمى وتػػػػػػأاير 
 التدريب الرياضى عليه

ارصابات الرياضية فى مجاؿ 
 السباحة 

 مذنرة القسـ
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنة 
المعلومػػػػػػػػػػػػػات 

 المنتبة

√  √  √ √ 
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 املوضوع 
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله

دزوع  احملاضسة
 عنلية

تعله 
 ذاتى

اختبازات 
 عنلية

اختبازات 
 ىظسية

تكييه 
 تكليفات

المبػػػػػػادئ األساسػػػػػػية لػػػػػػتعلـ 
 .السباحة

التحليؿ الفنى للبػدء والػدوراف 
 للسباحة المقررة  

 √  √ √  √ مذنرة القسـ

 التشنيالت فى السباحة.
 اساسيات السباحة التوقيعية

 √ √  √  √ مذنرة القسـ

 √ √    √ ـمذنرة القس نيفية تخطيط المنهج

 طرؽ تعليـ السباحة
 خطوات بناء المنهج

مػػذنرة القسػػـ+ 
 أوراؽ دراسىية

√  √  √ √ 

التجهيزات الخاصػة بحمامػات 
 √ √  √  √ مذنرة القسـ السباحة.

األداء الحرنػػػػػػػػػػػى لسػػػػػػػػػػػباحة 
 الزحؼ على الظهر  

األداء الحرنى للبدء  لسباحة 
 ر  الزحؼ على الظه

األداء الحرنػػػػػػػػػػػى للػػػػػػػػػػػدوراف  
 لسباحة الزحؼ على الظهر 

مػػذنرة القسػػـ+ 
 أوراؽ دراسىية

√  √   √ 

الوسػػػػػػػػائؿ التعليميػػػػػػػػة فػػػػػػػػى 
 السباحة 

المشػػػػػػػػنالت التػػػػػػػػى تتعلػػػػػػػػؽ 
بارضػػػػػػػاءة فػػػػػػػى حمامػػػػػػػات 

 السباؽ.

مػػػػذنرة القسػػػػـ 
+ أوراؽ 

 دراسىية
√  √  √ √ 



                

 44 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 املوضوع 
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله

دزوع  احملاضسة
 عنلية

تعله 
 ذاتى

اختبازات 
 عنلية

اختبازات 
 ىظسية

تكييه 
 تكليفات

سػػػباحة الزحػػػؼ علػػػى الػػػبطف 
 والظهر  .

 البدء والدوراف 
   √ √ √  ة القسـمذنر 

األمػػػػػػػف والسػػػػػػػالمة والبيئػػػػػػػة 
 الصحية لحمامات السباحة 

مػػػػذنرة القسػػػػـ 
 أوراؽ دراسىية

 √ √ √  √ 

 √   √  √ مذنرة القسـ التشنيالت فى السباحة

 √   √  √ مذنرة القسـ  الوسائط التعليمية

 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:
 

األضاليب  - أ
 املطتخدمة

توشيع  -ج التوقيت - ب
 تالدزجا

أعنال 
 ضية

 درجة 2.5 7، 1احإسبوع  غفوى 
 درجة 2.5 4احإسبوع  اوزاق دزاضية
 درجات 5 15،11ارسبوع  اختباز ىظسي
 درجات11 15،11،6األسبوع:  اختباز عنلي

 درجة 15 نهاية الفصؿ الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النلية االمتخاٌ التطبيكي اليَائي
 درجة15 نهاية الفصؿ الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النلية االمتخاٌ التخسيسي اليَائي
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 و 2102/2102 الثاىىالفسقة االوىل الفصل الدزاضى التنسييات توصيف مكسز 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 بيَاية تدزيظ املكسز تكوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه -أ 

 تمرينات تلخص مراحؿ التطور التاريخى لل 1/ أ
 تذنر ماهية وأهداؼ وأغراض التمرينات وتقسيمها واهميتها  2/ أ
 تحدد األوضاع األساسية والمشتقة فى التمرينات  3/ أ
 تذنر تقسيـ وأهمية التمرينات  4/ أ
 تذنر اساسيات التمرينات الحرة وباستخداـ اردوات  5/ أ
 تحدد المواصفات القانونية ألداة النرة  6/ أ
 ألداة النرة ُتعرؼ المجموعات األساسية الحرنية  7/ أ
 تحدد أهمية اختيار الموسيقى المصاحبة للتمرينات  8/ أ
 تحدد التمرينات المناسبة للقواـ الجيد  9/ أ
 تذنر مهارات البالية وعالقتها بمهارات التمرينات  11/ أ
 شرح األساليب والوسائؿ التعليمية المناسبة لتعلـ التمرينات  11/ أ
 السنوية ( –الشهرية  –تذنر الخطط التدريبية ) اليومية  12/ أ
 تحدد بالمقترحات المستقبلية لالرتقاء بمستوى التمرينات  13/ أ
 ُتعرؼ المصطلحات اللغوية المرتبطة بالتمرينات  14/ أ
 اساليب التدريس المختلفة تشرح 15/ أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 تميز بيف أساليب التعليـ  1/ب
 تقارف بيف العديد مف طرؽ واساليب التدريس المختلفة 2/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ج 

 توظؼ مهارات الباليه فى تحسيف األداء الحرنى للتمرينات الفنية الحدياة  1/ج
 تؤدى جملة حرنية حرة تتضمف المهارات األساسية والحرنات الرابطة للتمرينات الفنية  2/ج
 تؤدى جملة حرنية باستخداـ أداة قانونية ) النرة( 3/ج
 تؤدى جملة حرنية حرة أو باستخداـ األداة بشنؿ جيد مع الموسيقى  4/ج
 توظؼ أساليب التدريس المختلفة فى التمرينات. 5/ج

 املَازات العامة -د 

تحصػػؿ علػػى المعلومػػات مػػف خػػالؿ شػػبنة المعلومػػات الدوليػػة )احإنترنػػت( والمصػػادر المتعػػددة ماػػؿ  1/ د
 المنتبة.
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   لفصل الدراشى الثانىاالفرقة االوىل  التمريهاتمصفوفة تهظيم مههج 
 م 2102/  2102اجلامعى   للعام

 املوضوع
 املصادز التعلينية ً املكسز املوضوعات اآلتيةيتضن

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله

ية 
ظس

ت ى
ضسا

حما
 

ية
عنل

ت 
ضسا

حما
 

تى 
 ذا

عله
ت

 

 
سى 

ىظ
اٌ 

تخ
ام

 

لى 
عن

اٌ 
تخ

ام
 

يه 
تكي

قة 
وز ة  
ضي

دزا
 

شػػػػػرح نػػػػػال مػػػػػف مراحػػػػػؿ التطػػػػػور 
 التاريخى للتمرينات 

أسػلوب احإستنشػاؼ نأحػد أسػػاليب 
 دمة التدريس المستخ

مذنرة القسـ + 
  √ √  √ المراجع العلمية 

شػػػػرح نػػػػال مػػػػف ماهيػػػػة وأهػػػػداؼ 
 وأغراض التمرينات 

أسػػػػػلوب الػػػػػتعلـ احإلنترونػػػػػى فػػػػػى 
 التمرينات 

مػػػػذنرة القسػػػػـ + 
  √   √ المراجع العلمية

عػػػػػػػػػرض األوضػػػػػػػػػاع ارساسػػػػػػػػػية 
 والمشتقة فى التمرينات

الطريقػػػػػػػة النليػػػػػػػة نأحػػػػػػػد طػػػػػػػرؽ 
 التدريس 

مػػػػذنرة القسػػػػـ + 
   √  √ √ لمراجع العلميةا

 عرض تقسيـ وأهمية التمرينات 

الفرؽ بيف األسػلوبيف ارستنشػاؼ 
 والتعاونى

مػػػػذنرة القسػػػػـ + 
  √ √  المراجع العلمية

عػػرض أساسػػيات التمرينػػات الحػػرة 
 وباستخداـ األدوات 

الطريقػػػػػػة النليػػػػػػة الجزئيػػػػػػة فػػػػػػػى 
 التدريس 

مػػػػذنرة القسػػػػـ + 
  √  √ √ المراجع العلمية

لمواصػػفات القانونيػػة ألداة اعػػرض 
 النرة 

أسلوب التعلـ الذاتى نأحد أسػاليب 
 التدريس 

  √   √ مذنرة القسـ 

 

عػػػػػػرض المجموعػػػػػػات األساسػػػػػػية 
الحرنيػػػػة ألداة النػػػػرة عػػػػف طريػػػػؽ 

 برمجية تضـ ذلؾ

   √  √ √ مذنرة القسـ 
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 املوضوع
 املصادز التعلينية ً املكسز املوضوعات اآلتيةيتضن

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله

ية 
ظس

ت ى
ضسا

حما
 

ية
عنل

ت 
ضسا

حما
 

تى 
 ذا

عله
ت

 

 
سى 

ىظ
اٌ 

تخ
ام

 

لى 
عن

اٌ 
تخ

ام
 

يه 
تكي

قة 
وز ة  
ضي

دزا
 

أهميػػػػػػػػػػػة اختيػػػػػػػػػػػار الموسػػػػػػػػػػػيقى 
المصػػاحبة للتمرينػػػات عػػػف طريػػػؽ 

 ـ الذاتىإستخداـ أسلوب التعل

مػػػػذنرة القسػػػػـ + 
الشػػػػػبنة الدوليػػػػػة 

 للمعلومات

√  √ √   

توضيح التمرينات المناسػبة للقػواـ 
 الجيد 

 إستخداـ بعض أساليب التدريس 

مػػػػذنرة القسػػػػـ + 
الشػػػػػبنة الدوليػػػػػة 

 للمعلومات

  √    

عػػػرض نػػػال مػػػف مهػػػارات الباليػػػػة 
وعالقتهػػػػػػػا بمهػػػػػػػارات التمرينػػػػػػػات 

 والفرؽ بينهما 
بػػػػػادلى نأحػػػػػد أسػػػػػلوب الػػػػػتعلـ الت

 أساليب التدريس 

مػػػػذنرة القسػػػػـ + 
الشػػػػػبنة الدوليػػػػػة 

 للمعلومات

√   √   

الوسػػائؿ التعليميػػة المناسػػبة لػػتعلـ 
 التمرينات 

ارسػػػػلوب اللفظػػػػى نأحػػػػد اسػػػػاليب 
 التدريس 

مػػػػذنرة القسػػػػـ + 
الشػػػػػبنة الدوليػػػػػة 

 للمعلومات

√   √  

 

اليوميػػة متابعػػة الخطػػط التدريبيػػة )
 وعرضها( السنوية –الشهرية  –

مذنرة القسـ + 
الشبنة الدولية 

 للمعلومات

√   √  

 

التطبيػػػػػؽ الػػػػػذاتى نأحػػػػػد اسػػػػػاليب 
 التدريس 

 

مذنرة القسـ + 
الشبنة الدولية 

 للمعلومات

   

 

المقترحػػػػات المسػػػػتقبلية لالرتقػػػػاء 
  √   √ مذنرة القسـ  بمستوى التمرينات

 

المصػػػػػطلحات اللغويػػػػػة المرتبطػػػػػة 
التمرينػػػػػات بالتمرينػػػػػات )تعريػػػػػؼ 

 والتمرينات الهوائية وارهوائية( 
اسػػػػػلوب األوامػػػػػر نأحػػػػػد اسػػػػػاليب 

 التدريس 

  √   √ مذنرة القسـ 
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 املوضوع
 املصادز التعلينية ً املكسز املوضوعات اآلتيةيتضن

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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الوسائؿ التعليمية المناسػبة لتعلػيـ 
 التمرينات

الوسائؿ التعليمية 
المناسػػػػػبة لػػػػػتعلـ 

 التمرينات 

√   √  

 
 

جملة حرنية حرة تتضمف المهارات 
 وحرنات الربط فى التمرينات 

 √   √  المحاضرة العملية 

 

جملػػػػػػػة حرنيػػػػػػػة باسػػػػػػػتخداـ  أداة 
 قانونية ) نرة (

 √   √  المحاضرة العملية 

 

الجمؿ الحرنية الحػرة أو باسػتخداـ 
مػػػػػع احإيقػػػػػاع  األداة بشػػػػػنؿ جيػػػػػد

 الموسيقى 

 √   √  المحاضرة العملية 

 

 أنواع التمرينات
الجمؿ الحرنية الحػرة أو باسػتخداـ 
األداة بشػػػػػنؿ جيػػػػػد مػػػػػع احإيقػػػػػاع 

 الموسيقى

مػػػػذنرة القسػػػػـ + 
الشػػػػػبنة الدوليػػػػػة 

 للمعلومات 

√  √ √ √ 

 
 

√ 
 

 
 زجات تكييه املكسز:توشيع د
توشيع  -ج التوقيت - ب األضاليب املطتخدمة - أ

 الدزجات

أعنال 
 الطية

 5 األسبوع الرابع  حواز ومياقػة 
 5 األسبوع السادس اوزاق دزاضية 

 11 األسبوع الخامس  )حتسيسي(
 21 األسبوع الحادى عشر والخامس عشر  )تطبيكي(

 31 الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النليةنهاية الفصؿ  االمتخاٌ التطبيكي اليَائي
 31 نهاية الفصؿ الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النلية االمتخاٌ التخسيسي اليَائي
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 و 2102/2102 الثاىىالفسقة االوىل الفصل الدزاضى توصيف مكسز اجلنباش 

 األٍداف التعلينية املطتَدفة مً املكسز:

 لى أٌ:بيَاية تدزيظ املكسز تكوٌ الطالبة قادزة ع
 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 الجمباز  مبادئ تعليـاهميه وانواع وتشرح  1/ أ
 تذنر  طرؽ واساليب التدريس المناسبة للمهارات المختلفة 2/ أ
 تاريخ رياضة  الجمبازتلخص  3/ أ
 تشرح القيـ والفوائد التربويه لرياضة الجمباز 4/ أ

 اضة الجمباز.تذنر المواصفات القانونية  وطبيعة ارداء الخاصة باألجهزة الفنيه لري 5/ أ
 فى الجمباز . والمسكاتأنواع السند تلخص  6/ أ

 تحدد نيفية استخداـ األدوات وارجهزة المساعدة والتدرج بها في تعلـ المهارات. 7/ أ
 تشرح طرؽ األمف والسالمة عند األداء واستخداـ األجهزة المختلفة 8/ أ

 تقسيم حركات الجمباز تشرح   9/ أ
  فى الجمباز تذنر المصطلحات الخاصة بالمهارات واروضاع  11/ أ

 املَازات الرٍيية -ب 

 تقارف بيف المهارات فى تسلسلها الصحيح. 1/ ب

 تفرؽ بيف األداء الصحيح وارداء الخطأ. 2/ ب
 تميز بيف المهارات المتشابهة علي نؿ جهاز. 3/ ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ج 

 تؤدي التسلسؿ الحرني لمهارة القفز داخال والقفز فتحا علي حصاف القفز. 1/ ج
 سؿ الحرني لمهارات الجملة الحرنية المختلفة على جهاز عارضة التوازف .تؤدي التسل 2/ ج
 تؤدي التسلسؿ الحرني لمهارات الجملة الحرنية المختلفة على جهاز الحرنات اررضية. 3/ ج
تػػػؤدي التسلسػػػؿ الحرنػػػي لمهػػػارات الجملػػػة الحرنيػػػة المختلفػػػة علػػػى جهػػػاز العارضػػػتاف مختلفػػػا  4/ ج

 اررتفاع.
 املَازات العامة -د 

 التعلـ الذاتي مف خالؿ إعداد األوراؽ الدراسية.تستخدـ  1/ د
 تتعامؿ بروح الفريؽ واستخداـ ارتصاؿ الفعاؿ للتدريب داخؿ وخارج اليوـ الدراسي. 2/ د
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 الثانى   الدراشى  لفصلا  االوىل  لفرقةا اجلمباز  مههج مصفوفة تهظيم 
 م 2102/  2102للعام اجلامعى 

 املوضوع
 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية

املصادز 
 التعلينية

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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 تاريخ رياضة الجمباز.
 

نتاب 
 √   √ المقرر

القػػػػػيـ والفوائػػػػػد التربويػػػػػة لرياضػػػػػة 
 الجمباز.

 
نتاب 
 √   √ المقرر

نتاب  الجمباز يه وانواع ومبادئ تعليـاهم
 √   √ المقرر

المواصػػفات القانونيػػة وطبيعػػة ارداء 
الخاصػػػػة بػػػػارجهزة الفنيػػػػة لرياضػػػػة 

 الجمباز.
نتاب 
 √   √ المقرر

نتاب  انواع السند والمسنات فى الجمباز
 √   √ المقرر

طػػػرؽ ارمػػػف والسػػػالمة عنػػػد ارداء 
 .واستخداـ ارجهزة المختلفة 

 تقسيـ حرنات الجمباز.
 √   √ 

طػػػرؽ واسػػػاليب التػػػدريس المناسػػػبة 
 فى الجمباز

نتاب 
 √   √ المقرر

استخداـ اردوات وارجهزة المسػاعدة 
 والتدرج بها فى تعليـ المهارات.

نتاب 
 √   √ المقرر

المصػػػػطلحات الخاصػػػػة بالمهػػػػارات -
 واروضاع فى الجمباز.

نتاب 
 √   √ المقرر

نتاب  لتسلسؿ الصحيح للمهارات الحرنية ا
  √   √  المقرر

نتاب  شروط ارداء الصحيح وارداء الخطأ
  √   √  المقرر

المهػػػػارات المتشػػػػابهة علػػػػي نػػػػؿ  -
 جهاز.

نتاب 
  √   √  المقرر
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 يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
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تعلػػيـ مهػػارة القفػػز  داخػػاًل وفتحػػا  -
 على حصاف القفز

نتاب 
 √   √  المقرر

مهػػػػػارة  -- طلػػػػوع الرنػػػػػوب نبدايػػػػة
 –الدحرجػػػػػػػػة األماميػػػػػػػػة والخلفيػػػػػػػػة 

النجمػػة ننهايػػة علػػى جهػػاز عارضػػة 
 التوازف

نتاب 
  √   √  المقرر

مهارة الدحرجػة األماميػة والخلفيػة  -
الوقػػػػػوؼ علػػػػػى اليػػػػػديف دحرجػػػػػة  -

العجلػػػة فػػػتح علػػػى جهػػػاز  -أماميػػة 
 الحرنات اررضية .

نتاب 
  √   √  المقرر

 المرجحػة  -تعليـ مهارة الطلوع بطف
دورة  -الحػػػػػػوض  األماميػػػػػػة علػػػػػػي
التنػور -الشانوش(البرجؿ ارمامية )

ننهايػػػػػة علػػػػػى جهػػػػػاز العهارضػػػػػتاف 
 مختلفتا اررتفاع.

نتاب 
  √   √  المقرر

عمؿ ورقة دراسية جماعية فى انواع 
الجمبػػػػػاز وطػػػػػرؽ التػػػػػدريس والقػػػػػيـ 
والفوائػػػد التربويػػػة لرياضػػػة الجمبػػػاز 

 وطرؽ ارمف والسالمة فى الجمباز

شبنة 
لمعلومات ا

 المنتبة 
√  √ √ √ √ 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:
 

 توشيع الدزجات -ج التوقيت - ب األضاليب املطتخدمة - أ

أعنال 
 الطية

 درجات 5 دي عشراحإسبوع الرابع والحا أوزاق دزاضية
 درجات  11 الاانى عشر . –التاسع  –ارسبوع الخامس  حتسيسى
 –الرابػع عشػر  –الاالث عشر  –العاشر  –ارسبوع السادس  تطبيكى

 الخامس عشر .
 درجة 25

 درجة 31 نهاية الفصؿ الدراسى يتـ تحديد  مف قبؿ مجلس النلية  االمتخاٌ التطبيكي اليَائي
 درجة 31 حديد  مف قبؿ مجلس النلية نهاية الفصؿ الدراسى يتـ ت يسي اليَائياالمتخاٌ التخس
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 و 2102/2102 الثاىىالفسقة االوىل الفصل الدزاضى  مطابكات امليداٌ واملضنازتوصيف مكسز 

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

 فاٍيهاملعلومات وامل -أ 
 تلخص التطور التاريخى لمسابقات الميداف و المضمار   1/ أ
 ـ عدو (211تحدد القياسات القانونية الخاصة بمضمار الجرى )   2/ أ
 ـ تتابع ، الواب العالى، دفع الجلة111√4ـ عدو ، 211تذنر التحليؿ الفنى لسباؽ   3/ أ
 تشرح الخطوات التعليمية الخاصة بالمسابقات المقررة   4/ أ
 المسابقات المقررة  ـنيتذنر قانوف تح  5/ أ
 تذنر المواصفات القانونية الخاصة باألجهزة المستخدمة فى تعليـ سباقات الميداف والمضمار  6/ أ

 تشرح طرؽ إستخداـ األجهزة واألدوات البديلة فى تعليـ المسابقات المقررة  7/ أ
 توضح الوسائؿ التعليمية المستخدمة فى تعليـ مسابقات الميداف والمضمار  8/ أ
 لرٍييةاملَازات ا -ب 

 تحلؿ األداء الحرنى للسباقات المقررة 1/ ب
 تنتشؼ األخطاء الفنية للسباقات المقررة وأسباب حدواها ونيفية تصحيحها 2/ ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ج 

 ـ عدو  211تؤدى التسلسؿ الحرنى لسباؽ  1/ ج
 ـ تتابع  111√4تؤدى التسلسؿ الحرنى لسباؽ  2/ ج
 عالى  تؤدى التسلسؿ الحرنى لمسابقة الواب ال 3/ ج
 تؤدى التسلسؿ الحرنى لمسابقة دفع الجله   4/ ج
 تطبؽ إجراءات األمف والسالمة أاناء األداء 5/ ج
 تختار مف بيف الوسائؿ التعليمية المناسبة لتحسيف األداء 6/ ج
تقػػارف بػػيف األخطػػاء الفنيػػة والقانونيػػة فػػى مالعػػب الميػػداف والمضػػمار ونيفيػػة إصػػالحها لتالفػػى  7/ ج

 احإصابات 
 ينية التى تؤار على مسافة الرمى.تطبؽ العوامؿ المينان 8/ ج

 املَازات العامة -د 

 تعمؿ ضمف فريؽ  1/ د
 تتواصؿ مع ايخريف أاناء التطبيؽ العملي للمسابقات المقررة 2/ د
 تستخدـ أساليب التعلـ الذاتى فى مجاؿ التخصص عف طريؽ تنليفات 3/ د
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 املوضوع
 املصادز التعلينية يتضنً املكسز املوضوعات اآلتية
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 √     √ مذنرة القسـ - التطور التاريخى -
 قات الميداف والمضمارماهيه مساب -
 ميػػػػػػداف والمضػػػػػػمارتقسػػػػػػيـ مسػػػػػػابقات ال -

 والهدؼ منها
 مذنرة القسـ -
 √    

 
√ 

 والجري األسس العامة لمسابقات العدو  -
 فف األداء الحرني لمسابقات العدو -
 العوامؿ التي تؤار علي مسافة الرمي -
 التسلسؿ الحرني للواب الطويؿ                        -

 مذنرة القسـ -
 نتب مقترحة -
 

√ √   √ √ 

 المراحؿ الفنية للمسابقات المقررة  -
الخطػػػػػػوات التعليميػػػػػػػة  واألدوات البديلػػػػػػػة  -

مراعػػػػػػاة عوامػػػػػػؿ األمػػػػػػف  المسػػػػػػتخدمة مػػػػػػع
 والسالمة للمسابقات المقررة

القواعػػػػد القانونيػػػػة الخاصػػػػة بالمسػػػػابقات  -
 المقررة

األخطػػػػاء الشػػػػائعة الخاصػػػػة بالمسػػػػابقات  -
 المقررة 

تننولوجيػػػا التعلػػػيـ المسػػػتخدمة فػػػى تعلػػػيـ  -
 مسابقات الميداف والمضمار

 مذنرة القسـ -
 نتب مقترحة -
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنة  -

المعلومػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 الدولية

 
 
 

√ √ √ √ √ √ 

 توشيع دزجات تكييه املكسز:
 توشيع الدزجات -ج التوقيت - ب األضاليب املطتخدمة - أ

 
أعنال 
 الطية

 ةدرج 2.5 األسبوع السادس والااني عشر  أوزاق دزاضية
 ةدرج 2.5 األسبوع الخامس والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر تطبيكي
 درجة 15 الخامس عشراألسبوع السابع والاالث عشر و  حتسيسي

 درجة 15 نهاية الفصؿ الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النلية  االمتخاٌ التطبيكي اليَائي
 درجة 15 نهاية الفصؿ الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النلية  االمتخاٌ التخسيسي اليَائي



                

 44 الثانىفرقة األوىل الفصل الدراسى الدليل األكادميى لربنامج بكالوريوس الرتبية الرياضية ال

 و 2102/2102 الثاىىالفسقة االوىل الفصل الدزاضى توصيف مكسز ألعاب املضسب 

 التعلينية املطتَدفة مً املكسز: األٍداف

 بيَاية تدزيظ املكسز تكوٌ الطالبة قادزة على أٌ:
 املعلومات واملفاٍيه -أ 
 تحدد  نؿ ما هو مرتبط بالناحية المعرفية بألعاب المضرب . 1/أ
 تذنر محددات ارداء لمهارات ألعاب المضرب. 2/أ
 تحدد القواعد والقوانيف الخاصة بمهارات ألعاب المضرب . 3/أ
 ية األلعاب التمهيدية فى إنساب الحرنات األساسية المهارية .تحدد أهم 4/أ
 تحدد أسس تقييـ الحرنات المهارية المنتسبة بيف األلعاب التمهيدية وخصائصها التعليمية . 5/أ
 تحدد عناصر اللياقة البدنية المنتسبة مف األلعاب التمهيدية . 6/أ
 تحدد النقاط المعرفية الخاصة بطرؽ التدريس. 7/أ
 ييةاملَازات الرٍ -ب 

 تحلؿ المهارات الحرنية ارساسية للهونى وتنس الطاولة. 1/ب
 تميز بيف األداء الصحيح والخاطىء للمهارات فى ضوء النموذج الماالي للمهارة.  2/ب
 تحلؿ األلعاب التمهيدية وخصائصها مف حرنات مهارية منتسبة . 3/ب
 تقوـ الحصائؿ التعليمية لأللعاب التمهيدية حرنيا ومهاريا . 4/ب
 التمهيدية وفقا لما تنسبه مف عناصر لياقة بدنية . تصنؼ األلعاب 5/ب

 املَازات املَيية اخلاصة باملكسز -ج 

 الهوني (. –تؤدى مهارات ألعاب المضرب ) تنس طاولة  1/ج
 تطبؽ القانوف الخاص بالهونى وتنس الطاولة . 2/ج

 تطبؽ األلعاب التمهيدية الخاصة بنؿ مهارة حرنية. 3/ج
 اللياقة البدنيةتطبؽ األلعاب التمهيدية الخاصة بعناصر  4/ج

 املَازات العامة -د 

 تستخدـ أساليب التننولوجيا الحدياة والتعلـ الذاتى للتعرؼ على نؿ ما هو جديد. 1/د
 تعمؿ ضمف فريؽ رنجاز التنليفات المطلوبة. 2/د
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 لفصل الدراشى الثانى الفرقة االوىل االعاب املضرب  مصفوفة تهظيم مههج

 م 2102/  2102للعام اجلامعى 

 املوضوع
 املصادز التعلينية املكسز املوضوعات اآلتيةيتضنً 

 أضاليب التكويه أضاليب التعليه والتعله
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  معلومػػػػات خاصػػػػة عػػػػف تػػػػنس الطاولػػػػة
ميػػػػة والتػػػػاريخ تتضػػػػمف التعريػػػػؼ واأله

 .يفوالقواعد والقوان

 هيديةأللعاب التملخصائص الماهية و ال. 

  المعلومػػػػػات الخاصػػػػػة بلعبػػػػػة الهػػػػػونى
 –المهػػػػػػارات  –األهميػػػػػػة  -التػػػػػػاريخ )

 القوانيف  ..... (
  معرفػػػػػػة المقػػػػػػاييس القانونيػػػػػػة لملعػػػػػػب

  الهونى.
  مالبػػػػػػس مقػػػػػػاييس المضػػػػػػرب والنػػػػػػرة و

  الالعبيف.

 √   √المقررنتاب 

  نماذج وتطبيقات مف األلعػاب التمهيديػة
 √√ √ √ √ المقررنتاب  سب الطالبة مهارات حرنية أساسية تن

  تدريس مهارة الضربة األمامية في تنس
 الطاولة والتدريب عليها.

  تدريس مهارة الضربة الخلفية فػي تػنس
 الطاولة والتدريب عليها.

  تعلػػيـ مهػػارة ضػػربة احإرسػػاؿ فػػى تػػنس
 . عليهاالطاولة والتدريب 

  تػػػػػدريس المهػػػػػارات ايساسػػػػػية )مسػػػػػؾ
حرنػػات  –وقفػػة ارسػػتعداد  -المضػػرب 

 قدميف(

نتاب العاب 
المضرب )هونى 
الميداف + تنس 

ولةالطا

√ √ √ √ √√ 
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 املوضوع
 املصادز التعلينية املكسز املوضوعات اآلتيةيتضنً 
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  تدريس مهارات التقدـ لإلمػاـ  والتػدريب
 عليها.

  تػػػػػدريس مهػػػػػارة ضػػػػػرب النػػػػػرة بالوجػػػػػه
 المسطح والمعنوس

  تػػدريس مهػػارات نطػػر النػػرة وغػػرؼ النػػرة
 .والتدريب عليه

  ألعػػػػػػػاب تمهيديػػػػػػػة تنافسػػػػػػػية وتقػػػػػػػويـ
 حصائلها التعليمية .

 

نتاب العاب 
المضرب )هونى 
الميداف + تنس 

الطاولة

 √ √  √√ 

  ألعػػػػاب تمهيديػػػػة حإتقػػػػاف وتابيػػػػت
وتطػػػػػػػػوير فػػػػػػػػف األداء للمهػػػػػػػػارات 

األساسية .

نتاب العاب 
المضرب )هونى 
الميداف + تنس 

الطاولة

 √ √  √√ 

 
 يه املكسز:توشيع دزجات تكي

 توشيع الدزجات -ج التوقيت - ب األضاليب املطتخدمة - أ
 

اعنال 
 الطية

 

 15 11&  5ارسبوع  حتسيسي
 15 11&  5ارسبوع  تطبيكي

 11 11&  5ارسبوع  اوزاق دزاضية
 31 نهاية الفصؿ الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النلية االمتخاٌ التطبيكي اليَائي
 31 نهاية الفصؿ الدراسى يحدد مف قبؿ مجلس النلية االمتخاٌ التخسيسي اليَائي

 


