
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
  املنازالت والرياضات املائيةقسم:  

 للدبلوم العام الكاراتيةمقرر توصيف 
 م2017/ 2016للعام الدراسي  ممتد( فصل دراسي بنات/ ) بنني

 بيانات املقرر -1
  

  الدبلوم العام ـ بنني/بناتالفرقة/ املستوى:  الكاراتيةاسم املقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 هدف املقرر -2

 

 . الكاراتيةبماهية  الخاصة بالمعارف والمعلومات البلطاإكساب  -1

 .الكاراتية  بالجوانب المختلفة لمكونات اللياقة البدنية فى   البالطإمداد  -2

 . الكاراتية القانون الدولي بمعرفة  الطالب  -3

 .للكاراتيةمعرفة  الطالب بالجوانب المختلفة للتحليل الفنى  -4
 

 املقرر: املستهدف من -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

  . ومجاالتها الكاراتيةماهية علي  البتعرف الطي 1أ/
 . لمهارات الكاراتيةالتحليل الفنى  علي البالط تعرفي 2أ/
 . الكاراتية القانون الدولي علي البالط تعرفي  3أ/

 

 املهارات الذهنية -ب
 الكاراتيةبعض تدريبات ميز بين ي -1ب/
 . وطرق إصالحها لالعبيبناألخطاء الفنية   دركي -2ب/

 

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 . لالعبي الكاراتيةبعض التدريبات التى تنمى مكونات اللياقة البدنية  تحديد   –1ج/
 بيق بعض التدريبات التى تنمى مهارات العبي الكاراتيةتط   -2ج/ 

 .لالعبي الكاراتيةالتدريبية البرامج تصميم وتنفيذ   -3ج/
 

 املهارات العامة -د
 إدارة الوقت لتحقيق أقصي إستفادة .  -1د/
 إستخدام أدوات ووسائل اإلتصال الفعال  -2د/



 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 تنمية التعاون والعمل الجماعي. -3د/
 التعلم الذاتي  -4د/
 

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 2األسبوع ،  1األسبوع 

 الجزء النظري 

 وتاريخ رياضة الكارتيةماهية 

4 

 5األسبوع ،  4األسبوع  ،3األسبوع 

 الجزء النظري 

 اإلنتقاء يف رياضية الكاراتية

6 

  9األسبوع ، 8األسبوع  ، 7األسبوع ،  6األسبوع 

 الجزء النظري 

 خطة سنوية ذات قمة واحدة

8 

 31األسبوع ،  12األسبوع  11األسبوع  ، 10األسبوع 

 الجزء النظري 

 خطة سنوية ذات قمتني 
8 

 61األسبوع ، 51األسبوع ، 41األسبوع 

 الجزء النظري 

 لالعيب الكاراتيةالتغذية والصحة 

6 

 81األسبوع ، 71األسبوع 

 الجزء النظري 

 التحليل احلركي لرياضة الكاراتية

4 

 22، األسبوع  21األسبوع ، 20األسبوع ،  91األسبوع 
 

 الجزء النظري 

 الكاراتية بالعلوم األخريعالقة  

8 

 25، األسبوع  24األسبوع ، 23األسبوع 

 الجزء النظري

 ورياضة الكاراتية املعاقني
6 

 28، األسبوع  27األسبوع ، 26األسبوع 

 الجزء النظري 

 اجلديد فى القانون الدولي للكاراتية

6 

 30األسبوع ،  29األسبوع 
 الجزء النظري 

 والسالمة يف رياضية الكاراتيةإجراءات األمن 

4 

 

 إجمالي عدد الساعات
 

60 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 العرض الشفهي  
 األوراق البحثية 
 حلقات نقاشية  
 .التعلم الذاتي 
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 التعليم التبادلي 
 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

  ال يوجد 
   

 
 

 :تقويم الطالب -7

 التوقيت )األسبوع( -ب املستخدمةاألساليب  -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجة 10 11،2 األسبوع :  أوراق دراسية

أعمال 

 السنة

 تقييم 
 تطبيقي( -)حتريري 

 15 األسبوع :
 24 األسبوع :

 درجة 10 

 درجة10 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة70 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 ال يوجد مذكرات -أ

 ال يوجد كتب ملزمة -ب

 كتب مقرتحة -ج

 

 

 

 

 

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -أ
http://www.egykf.com/ 
http://www.wkf.net/ 

 

 املادة منسق
  إبراهيم علي اإلبياري  / دم.أ.

 التوقيع )                        (
                

 رئيس القسم             
 علي منى مصطفى   أ.د/              

 (                  التوقيع )                     
 

 

 م 20/9/2016تاريخ اعتماد جملس الكلية     

http://www.egykf.com/
http://www.wkf.net/

