
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
  والرتويح  أصول الرتبيةقسم:  

 ماجستري األويلاللغة اإلجنليزية للفرقة مقرر توصيف 
 م2017/ 2016للعام الدراسي  ممتد( فصل دراسي / بناتبنني )

 بيانات املقرر -1
  

  / ماجستري األوليالفرقة/ املستوى:  اللغة اإلجنليزيةاسم املقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 هدف املقرر -2

 .ببعض القراءات الخاصة بالنشاط الرياضى التخصصى. البلطاإكساب  -1

 .بالمصطلحات األجنبية المستخدمة فى المجال الرياضى. الب الطإمداد  -2

 . معرفة المصطلحات األجنبية المستخدمة فى المجال الرياضى -3

 

 املستهدف من املقرر: -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

  .ببعض القواعد العامة فى اللغة االنجليزية . علي البتعرف الطي 1أ/
 .المصطلحات االنجليزية الخاصة بالنشاط التخصصى. علي البالط تعرفي 2أ/
 . أهمية التدريب لصحة الفرد باللغة األجنبية علي البالط تعرفي  3أ/

 
 

 املهارات الذهنية -ب

 .االنجليزية .الموضوعات الخاصة بمجال تخصصه باللغة  تصوري -1ب/

 بين قواعد اللغة وأماكن استخدامها. ميز بين ي -2ب/
 .القدرة على كتابة الموضوعات الخاصة بمجال تخصصه باللغة االنجليزية    -3ب/

 
 

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 يستخدم المصطلحات الرياضية باللغة االنجليزية فى الحقل التدريبى.   –1ج/
 يستطيع على عمل حوار عن الرياضة التخصصية باللغة األجنبية.   -2ج/ 
 
 

 املهارات العامة -د

 إدارة الوقت لتحقيق أقصي إستفادة .  -1د/
 إستخدام أدوات ووسائل اإلتصال الفعال  -2د/
 تنمية التعاون والعمل الجماعي. -3د/
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 التعلم الذاتي  -4د/
 

 

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 3األسبوع  2،األسبوع ،  1األسبوع 

 الجزء النظري 

 بعض القراءات فى اجملال الرياضى

6 

  6األسبوع ، 5األسبوع  4 ،األسبوع 

 الجزء النظري 

 بعض القراءات فى اجملال الرياضىتابع 

6 

 9 األسبوع ، 8األسبوع  ،7األسبوع 

 الجزء النظري 

 ةقراءات فى األلعاب الرياضية املختلف

6 

 11األسبوع  ، 10األسبوع 

 الجزء النظري 

 ةقراءات فى األلعاب الرياضية املختلفتابع 
4 

 41األسبوع   ،31األسبوع ،  12األسبوع 

 الجزء النظري 

 املصطلحات املستخدمة فى اجملال الرياضى

6 

 71األسبوع ،   61األسبوع ، 51األسبوع ،

 الجزء النظري 

 اجملال الرياضى املصطلحات املستخدمة فىتابع 

6 

 20األسبوع  ،91األسبوع  ، 81األسبوع ،
 الجزء النظري 

 بعض قواعد اللغة االجنليزية
6 

 22، األسبوع  21األسبوع ،

 الجزء النظري

 بعض قواعد اللغة االجنليزية
4 

  24األسبوع ، 23األسبوع 

 الجزء النظري 

 بعض قواعد اللغة االجنليزية

4 

  27األسبوع ، 26األسبوع ، 25األسبوع  

 الجزء النظري 

 بعض املوضوعات اخلاصة بالصحة والنشاط الرياضى

6 

 30األسبوع ،  29األسبوع ، 28األسبوع  
 الجزء النظري 

 بعض املوضوعات اخلاصة بالصحة والنشاط الرياضىتابع 

 

 

6 

 

 إجمالي عدد الساعات
 

60 
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أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 العرض الشفهي  
 األوراق البحثية 
 حلقات نقاشية  
 .التعلم الذاتي 
 التعليم التبادلي 

 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

  ال يوجد 
   

 
 

 :تقويم الطالب -7

 التوقيت )األسبوع( -ب األساليب املستخدمة -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجة 10 13،3 األسبوع :  أوراق دراسية

أعمال 

 السنة

 تقييم 
 تطبيقي( -)حتريري 

 12 األسبوع :
 23 األسبوع :

 درجة 10 

 درجة  10 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة70 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 قراءات فى اللغة االنجليزية مذكرات -أ

 كتاب المصطلحات الرياضية كتب ملزمة -ب

 اللغة االنجليزية لكلية التربية الرياضية -تاريخ األلعاب االوليمبية كتب مقرتحة -ج

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -أ

http://www.britishcouncil.org.eg/ 

http://www.inifoundation.org 

https://alison.com/learn/english 

 

 املادة منسق
 حسين حامد أبوحسين / أ.د

 التوقيع )                        (
                

 رئيس القسم             
                             الباقيرىإبراهيم محمد   أ.د/              

 (                  التوقيع )                     
 

 

 م 20/9/2016تاريخ اعتماد جملس الكلية     
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