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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 الكلية : التربية الرياضية مدينة الساداتة : الجامع
 رؤية ال

 ركاا ا  تزياا ا  لاال ال زلياا  الت ليزياا   الت   وياا   التربة اا   الر ج ااي  الكلياا  تتَصاا    أن ساا   برنااج ي  

 .   الوحثي  علل الزستةي الزحلل  القة ل
 رسالة ال

خ  جت ت ليزي   بحثي  تتفق  ع   ج ير ق م  جج       ن  السجدات بنين   الر ج ي  كلي  التربيبرنج ي 

الجةدة لطالب الوكجلة  ةس   إع ادهم  هنيج   تربة ج   ثقجليج   إكسجبهم القيم األخالقي  التل تؤهلهم لل زل 

  التنجلس لل الزججل الر ج ل لخ    الزجتزع  الويئ  اإلنتججي .

 األساسية البيانات )أ( 

 بكالوريوس في التربية الرياضية ) بنين (:  عنوان البرنامج  -6
 متعدد              ثنائي          ىفرد  :  جـنوع البرنام -0

 تتكون الكلية وفقا لالئحة الداخلية من األقسام التالية:( : األقسام القسم )أو -3
 قسم طرق التدريس والتدريب والتربية العملية -6
 قسم المواد الصحية -0
 الرياضية والترويحقسم أصول التربية  -3
 قسم المنازالت والرياضات المائية -4
 قسم األلعاب -5
 قسم ألعاب القوى )مسابقات الميدان والمضمار( -1
 قسم التمرينات والجمباز -2

  حز  إبراهيم الوجقيريأ.د / :  المنسق  -4
  ناهد خيري عبد الله .د /المراجع الخارجي ) واحد أو أكثر ( ) إذا كان ينطبق (: أ -5
 م 0261 / 66 / 65 اعتماد لمواصفات البرنامج :تاريخ آخر  -1

 المهنية البيانات )ب( 

 البرنامج أهداف -1
 يجب أن يكون الخريج قادر على:

شخصممية بنمما  : التربمموو والنيسممي واالعتممماعي وأفميتم  فممي  دور التربيممة الرياضمية ونشممر فهمم 6 -6

 المجتمع.وتنمية  اليرد

 للتالميذ في المراحل الدراسية المختلية. توصيل المعلومات والمعارف والمهارات الرياضية 0 -6
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

بالتربية الرياضمية فمي  والعلوم المرتبطةمعارف ومعلومات العلوم األساسية االستيادة من اسس  3 -6

 .بالمجال الرياضي التطبيق المهني والعملي 

نشممر افميممة اسممتقمار وقمم  اليممرا  والتممرويح لالنسممان والمجتمممع وتطبيممق االنشممطة الترويحيممة  4 -6

 المختلية.

 خلق بيئة آمنة وصحية للمتعلمين لضمان فاعلية التعلم. 5 -6

وتطبيممق  واسممتيعاب اللمموائح والقواعممد والقمموانين الخاصممة بهمما أدا  مهمارات األنشممطة الرياضممية  1 -6

 بيئة الممارسة الرياضية.  فياشتراطات األمن والسالمة الصحية 

وانشمطة التربيمة الرياضممية االبتكمار والمالحظمة الدقيقمة والتخطميل والنقمد والمقارنمة فمي دروس  2 -6

 بالمدرسة.

 .) التعليمية   التدريبية (  تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية 0 -6

ممن تحقيمق  تاكمدلتطبيق وسائل التقييم المختلية   لمتابعة وتطوير برنمامج الرياضمة المدرسمية وا 9 -6

 افداف .

دعممم وتحسممين بيئممة الممارسممة الرياضممية  فممياسممتخدام تكنولوعيمما المعلومممات والتقنيممات الحديقممة  62 -6

حمديات المسمتقبلية فممي المهمارات اللوويمة الضمرورية للتعاممل معهما  لمواعهمة مختلم  الت وإتقمان

 .الرياضيالمجال 

 التياعل النشل وااليجابي مع بيئة المجتمع المحيل بالعمل. 66 -6

المسمتهدفة لتعيييفما فهم احتياعات المجموعات  فياستخدام مهارات االتصال اليعال التي تسهم  60 -6

 وتطويرفا والتعامل مع مختل  الققافات.

المسمتمر  والمتعلم  المرتبطة بالمجال الرياضي حل المشكالتاالطالع وإتباع المنهج العلمي في  63 -6

  .المجال الرياضيتطوير  في  واستخدام نتائج الدراسات والبحوث ومتابعة الجديد

 على المستوى المحلى والدولي.فهم الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية  64 -6

 ممارسة اليكر المبدع الخالق. 65 -6

 تطبيق آداب وأخالقيات المهنة  واليهم التطبيقي للمواطنة. 61 -6

معرفة دور التربية البدنية واالنشطة الحركية والرياضية في ارسا  وترسيخ التقاليمد واالعمراف  62 -6

  االعتماعية.

 (ILOsللبرنامج ) المستهدفة التعليمية النتائج -2

 Knowledge and understanding (A( )KU)  الفهم الز رل - أ

 النتائـج التعليميـة المستهدفـة الرمـز

A1 
المعمممارف األساسمممية التاريخيمممة واليلسممميية والتربويمممة واالعتماعيمممة والنيسمممية للتربيمممة ذكر يممم

 الرياضية.

A2 
وتصمميم االنشمطة  اسس بنا  منافج التربية الرياضية بصورة تمكنم  ممن تحديمد االفمدافيهم ي

 التعليمية لبنية الدرس ومحتواه.

A3 
المعارف األساسية المرتبطة بالجوانب الحيوية )التشريح وعلم وظائ  األعضما  وعلمم شرح ي

 ( والصحة المرتبطة بالتربية الرياضية.بيولوعيال

A4 المبادئ والسياسات الالزمة للعملية التعليمية اليعالةذكر ي. 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

A5 والميكانيكا الحيوية وأسس الحركة الرياضيةمبادئ حدد ي. 

A6 مبادئ وطرق التدريس والقواعد القانونية للرياضات المختلية.يهم ي 

A7 الحركية  البدنية ( للمراحل التعليمية المختلية. –مكونات اللياقة ) الصحية شرح ي 

A8 (الحركية / البدنيةحدد طرق التدريب المستخدمة في تطوير مكونات اللياقة )الصحية / ي. 

A9 
أساليب التقويم المختلية بوصيها كمدخل لتحسين التعليم وتعييي التطور البدني والمعرفمي يهم ي

 واالعتماعي واالنيعالي للتالميذ في المراحل السنية المختلية.

A10 أنواع الرياضات اليرديةالمعارف النظرية المرتبطة بشرح ي. 

A11 الجماعيةمرتبطة بأنواع الرياضات الالمعارف النظرية شرح ي. 

A12 وتأثيرفا علي عوانب النمو للمراحل السنية المختلية.يهم االنشطة الترويحية ي 

A13 اسس ادارة وتنظيم المسابقات والمهرعانات والعروض الرياضية المدرسية.ذكر ي 

A14 في التربية الرياضية.  وطرق القياس والتقويم واساليب االحصا  أسس البحث العلمي يهم ي 

A15 شرح اسس استخدام االمكانات واالعهية الرياضية.ي 

A16 
النظممام االساسممي الدارة النشمماط الرياضممي فممي الملسسممات التعليميممة  ذكر افممم قمموانين ولمموائحيمم

 والملسسات الحكومية واالفلية.

A17 
والعلموم  الرياضمية المختليمةالمصطلحات العلمية واللووية المناسبة في مجاالت األنشمطة ذكر ي

 .المرتبطة

 Intelligent skills (B( )IS) الذهني  الزهج ات - ب

 النتائـج التعليميـة المستهدفـة الرمـز

B1 والتقويم الختيار أنسبها لألنشطة الرياضية المختلية. ن أساليب القياسيياضل بي 

B2 
وبمين العلموم  والترويحية   التربية الرياضيةبين فروع أنشطة والعالقة  الربل والتكامليوضح 

 االخرو. 

B3 .يختار طرق واساليب التدريس والتدريب المختلية المناسبة لالنشطة الرياضية 

B4 .يصمم خطل مناسبة لالنشطة الرياضية المختلية 

B5 .يختار بين الخطل المناسبة الدارة الملسسة الرياضية 

B6 
الخاصمة بالجوانمب النيسمية واالعتماعيمة والصمحية والبدنيمة لليئمة يحلل المعمارف والمعلوممات 

 المستييدة لتحديد البرامج الترويحية واالنشطة الرياضية المناسبة.

B7 
يخطل لتوفير فرص التعليم والممارسة المناسمبة   والمبنيمة علمي فهمم الطالمب والبيئمة والمهمام  

 التعليمية.

B8 
 الحيوية وأسس الحركة الرياضية والجماعية في ضو  العلوماليردية يحلل مهارات الرياضات 

 .والقوانين البيوميكانيكية

B9 
يكتش  االختالفات اليرديمة فمي تلقمي المعرفمة ويضمع التعليممات واالرشمادات المناسمبة لتقابمل  

 فذه االختالفات.

B10 .أن يحلل االدا  المهارو للرياضات اليردية والجماعية 

B11 ج التقييم الفداف الدرس لييادة فاعلية العملية التعليمية.أن يحلل نتائ 

B12  المعوقات ويتوقع التحديات التي تواع  بيئمة الممارسمة الرياضمية ويختمار األنسمب بمين  يكتش
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 البدائل لحلها.

 Professional skills and practical (C) (PSP) ال زلي   الزهني  الزهج ات - ت

 التعليميـة المستهدفـةالنتائـج  الرمـز

C1  .يلدى النماذج التطبيقية للمهارات الحركية في مختل  أنواع الرياضات األساسية 

C2 .تخطيل وتنييذ المهارات التعليمية المالئمة لليروق اليردية بين التالميذ 

C3 . تطبيق اسلوب التقويم المناسب واستخدام ادوات 

C4  .يصمم وينيذ البرامج والوحدات المناسبة الحتياعات المستييدين في المجال الرياضي 

C5 .االشتراك مع ادارة المدرسة في التخطيل وفقا لرسالة وافداف المدرسة 

C6 
ة احتياعممات لتلبيممفممي بيئممة المجممال الرياضممي  االسممتخدام اليعممال للخممدمات والممموارد المتاحممة 

 المستيدين.

C7  التالميذ المتيوقين رياضيا   ووضع انشطة خاصة تنمي تيوقهم.اكتشاف 

C8 .اكتشاف حاالت التأخر الرياضي واالعاقة البدنية   وتعديل النشاط بما يناسبها 

C9 .يشارك في وضع قواعد التقويم والقياس الدورو ألنشطة المجال الرياضي 

C10  التعليمية المقدمة.تصميم الوسائل التعليمية المناسبة لألنشطة 

C11  .يطبق إعرا ات األمن والسالمة القانونية والصحية في بيئة الممارسة الرياضية 

C12  .يتبنى نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها في تطوير المجال الرياضي 

 skills General and transmitted (D) (GTS)   الزنقةل  ال ج   الزهج ات - ث

 التعليميـة المستهدفـة النتائـج الرمـز

D1 لتحقيق أقصى استيادة وأفضل عائد في مجاالت التربية الرياضية. الوق  يدير 

D2 
اسممتخدام وسممائل مهممارات االتصممال اليعممال  والقممدرة علممى العمممل الجممماعي لتيعيممل العمليممات 

 المرتبطة بالمجال الرياضي.

D3  قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي.استخدام الطرق واإلعرا ات لجمع وبنا  وتحليل 

D4 وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوعيا الحديقة. كتابة التقارير واالوراق الدراسية 

D5 
المشاركة اليعالة في التجمعات المهنيمة للتربيمة البدنيمة المحليمة والقوميمة وفمي المجمال التربموو 

 األوسع.

D6  والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصية عامة.ممارسة التعلم المستمر 

D7 .قيادة األفراد لتحقيق األفداف المنشودة 

D8  لتيعيل بيئة العمل عند الحاعة. باللوة االنجلييية اإللمام 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 المعايير األكاديمية -3
 المراجع الخارجية للمعايير القومية أو العالمية –أ  - 3

والتي تتماشى  )مرفق(تم االعتماد على المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج التربية الرياضية 
مع المستويات الدولية والتي تحدد مستوى المتطلبات التي يجب على كل ملسسة تعليمية إن تحققها لكي 

 التربية الرياضة.تضمن للخريجين اكتساب أفضل المعارف والمهارات وبما يتيق مع رسالة قطاع 

 أوالً : المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج التربية الرياضية:

 المواصيات العامة لخريج كلية التربية الرياضية: .6
 يجب أن يكون الخريج قادر على:

 بنا  المجتمع. فيفهم دور التربية الرياضية: التربوو والنيسي واالعتماعي وأفميت   6.6
 ومعلومات العلوم األساسية والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي.تطبيق معارف  0.6
بيئة الممارسة  فيأدا  مهارات األنشطة الرياضية  وتطبيق اشتراطات األمن والسالمة الصحية  3.6

 الرياضية. 
 تصميم وتطبيق البرامج والوحدات الرياضية. 4.6
يئة الممارسة الرياضية دعم وتحسين ب فياستخدام تكنولوعيا المعلومات والتقنيات الحديقة  5.6

 فيوإتقان المهارات اللووية الضرورية للتعامل معها  لمواعهة مختل  التحديات المستقبلية 
 المجال الرياضي.

فهم احتياعات المجموعات المستهدفة لتعيييفا  فياستخدام مهارات االتصال اليعال التي تسهم  1.6
 وتطويرفا والتعامل مع مختل  الققافات.

المجال الرياضي والتعلم  فياع المنهج العلمي لحل المشكالت  ومتابعة الجديد االطالع وإتب 2.6
 المستمر.

 فهم الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلى والدولي. 0.6
 ممارسة اليكر المبدع الخالق. 9.6

 تطبيق آداب وأخالقيات المهنة  واليهم التطبيقي للمواطنة.  62.6

 الز رل   الفهم: .2
 ون الخريج قادرا على المعرفة واليهم لكل من:يجب أن يك

 المعارف األساسية التاريخية واليلسيية والتربوية واالعتماعية والنيسية للتربية الرياضية. 6. 0
المعارف األساسية المرتبطة بالجوانب الحيوية )التشريح وعلم وظائ  األعضا  وعلم األحيا (  0. 0

 والصحة المرتبطة بالتربية الرياضية.
 وأسس الحركة الرياضية.مبادئ  3. 0
 المعارف النظرية المرتبطة بأنواع الرياضات اليردية والجماعية. 4. 0
 التربية الرياضية. في  وطرق القياس والتقويم  أسس البحث العلمي 5. 0
 مجاالت األنشطة الرياضية المختلية. فيالمصطلحات العلمية واللووية المناسبة  1. 0

 الزهج ات ال زلي   الزهني :  .3
 الخريج قادرا على أن:يجب أن يكون 

 مختل  أنواع الرياضات األساسية. فييلدى النماذج التطبيقية للمهارات الحركية     6. 3
 المجال الرياضي. فييصمم وينيذ البرامج والوحدات المناسبة الحتياعات المستييدين     0. 3
 بيئة الممارسة الرياضية. فييطبق إعرا ات األمن والسالمة القانونية والصحية     3. 3
 تطوير المجال الرياضي. فيالدراسات والبحوث ويستخدمها  يتبنى نتائج    4. 3

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
1 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الزهج ات الذهني : .4
 يياضل بين أساليب التعليم والتقويم الختيار أنسبها لألنشطة الرياضية المختلية. 6. 4

يحلممل مهممارات الرياضممات اليرديممة والجماعيممة فممي ضممو  الجوانممب الحيويممة وأسممس الحركممة  0. 4

 الرياضية.

التحممديات التممي تواعمم  بيئممة الممارسممة الرياضممية ويختممار األنسممب بممين يحممدد المعوقممات ويتوقممع  3. 4

 البدائل لحلها.

 الزهج ات الزنقةل   ال ج  : .5
 يجب أن يكون الخريج قادرا على:

 إدارة الوق  لتحقيق أقصى استيادة وأفضل عائد. 6. 5

اسممتخدام وسممائل مهممارات االتصممال اليعممال  والقممدرة علممى العمممل الجممماعي لتيعيممل العمليممات  0. 5

 المرتبطة بالمجال الرياضي.

 استخدام الطرق واإلعرا ات لجمع وبنا  وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي. 3. 5

 كتابة التقارير والمذكرات وعرضها باستخدام وسائل االتصال والتكنولوعيا الحديقة. 4. 5

 ي المجمال التربمووالمشاركة اليعالة فمي التجمعمات المهنيمة للتربيمة البدنيمة المحليمة والقوميمة وفم 5. 5

 األوسع.

 ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي الحياة بصية عامة. 1. 5

 قيادة األفراد لتحقيق األفداف المنشودة. 2. 5

 اإللمام بإحدى اللوات األعنبية لتيعيل بيئة العمل عند الحاعة.  0. 5

 المراجع الخارجية للمعايير )العالمات المرجعية( -4

عالمددات مرجعيددة وتددم االكتفددام بتبنددي معددايير بكددالوريوا التربيددة الرياضددية ال توجددد 
   مان جودة التعليم واالعتماد.)شعبة عامة( الصادرة عن الهيئة القومية لض

 هيكل ومحتويات البرنامج  -5
 أربعة سنوات دراسية موزعة على ثماني فصول دراسية. مدة البرنامج :  -أ

 فيكل البرنامج -ب

 ثانياً : البنين

 إعمالي تطبيقي نظرو الهيكل االكاديمى للمقررات
النسبة 

 المئوية

  042 640 625 عدد الساعات في األسبوع محاضرات                 -6ب

  042 640 625 عدد الساعات في األسبوع إعبارو                    -0ب

 61 42 2 42 عدد ساعات الدراسة للعلوم األساسية                  -3ب

 69 42 60 09    عدد ساعات الدراسة للعلوم االعتماعية واإلنسانية -4ب

عدد سماعات الدراسمة فمي  -5ب

 المقررات التخصصية       

 65 31 2 31 علوم مرتبطة بالرياضة

 44 620 620 2 رياضات تخصصية
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  2 2 2 عدد ساعات الدراسة في المقررات األخرى -1ب

 1 61 61 2 عدد ساعات التدريب العملي والميداني                 -2ب

  - - - مستويات البرنامج )بنظام الساعات المعتمدة( -0ب

 الدراسية مقررات البرامج -5
 الفصل الدراسي األول   الفرقة الدراسية األولى بنين -5-6

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4   خل  تج  خ التربي  الر ج ي  1

 - 4 التشر ــح الةصفل 2

 - 4 لغ  عربيــــــ  3

 2 1 لغ  إنجلي  ـ  )  زت ة ( 4

 4 -   ج جت  جئي  5

 8 - تزر نجت  جزوجز 6

 4 - كرة سل  7

 4 - كرة طجئرة 8

 22 13 اإلجزـــــــجلل

 
 : الرياضيةاوال : مدخل وتاريخ التربية 

 

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 أصول التربية الرياضية والترويحقسم:  
للفرقة  مدخل وتاريخ التربية الرياضية توصيف مقرر 

  ) بنين (األولي

 م0262/ 0261للعام الدراسي أول فصل دراسي 

 بيانات المقرر -6

 األولي بنين الفرقة/ المستوى:  مدخل وتاريخ التربية الرياضية اسم المقرر:  الرمز الكودي:ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 ---    عملي 4 نظري ساعة  0× وحدة   0

 هدف المقرر -2

 

 اا خل التربياا  تااج  خ ا اا اد الطجلاال بجلز لة ااجت  الز ااج   الخجصاا  ب -1

الر ج ااي  التاا  تسااجع ف علاا  لهاام د   التربياا  الر ج ااي  :التربااة  

  النفس   االجتزجع   أهزيته ل  بنجء الزجتزع.

ا اا اد الطجلاال بجلز لة ااجت  الز ااج   التاا  تسااجع ف لاا    رلاا  د    -2
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 سااجء  ترساايخ إالتربياا  الو نياا   األنشااط  الحركياا   الر ج ااي  لاا  

 للتربي  الر ج ي . عرا  االجتزجعي  كز خلالتقجلي  ,  األ

طالع  اتوجع الزنهي ال لز  لحل الزشاكالت ,   تجب ا  ع اد الطجلل لإلإ -3

 الج    ل  الزججل الر ج   كز خل للتربي  الر ج ي .

كسااجب الطجلاال الز ااج   الخجصاا  بزاا خل التربياا  الر ج ااي    التاا  إ -4

تسجع ف لا  لهام الهيجكال التنييزيا  للحركا  الر ج اي  علا  الزساتة  

    ال  ل  .الزحل

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -أ

ت اااار  الطجلاااال الز ااااج   االسجسااااي  :التج  خياااا   الفلساااافي   التربة اااا   1أ/

  االجتزجعي   النفسي  الخجص  بز خل التربي  الر ج ي .

ت ااار  الطجلااال الز اااج   النير ااا  الخجصااا  بزااا خل التربيااا  الر ج اااي    2أ/

 الر ج جت الفرد    الجزجعي .الزرتوط  بجنةاع 

ت ر  الطجلل الزوجدئ  السيجسجت الالز   لل زلي  الت ليزي  الف جل  كز خل  3أ/

 للتربي  الر ج ي .

 المهارات الذهنية -ب

 تصة  الطجلل الز ةقجت  تتةقع التح  جت الت  تةاجه بيئ  الززج س  -1ب/

 الر ج ي    ختج  االنسل بين الو ائل لحلهجكز خل لتحسين التربي  الر ج ي . 

   ك الطجلل  ن خالل   خل التربي  الر ج ي   ال الق  بين لر ع  -2ب/

 أنشط  التربي  الر ج ي   بين ال لةم االخر .

ف الطجلل  ن خالل   خل التربي  الر ج ي  االختاللجت الفرد   ل   كتش-3ب /

 تلق  الز رل    ضع الت ليزجت  اال شجدات الزنجسو  لتقجبل هذف االختاللجت.

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 ؤد  الطجلل    نفذالورا ي  الةح ات الزنجسو  الحتيجججت الزستفي  ن  –1ج/

  ن خالل  جت لزه ل    خل التربي  الر ج ي .ل  الزججل الر ج   

 طوق الطجلل  ج ت لزه  ن   لة جت    ج    رتوط  بتج  خ التربي   -2ج/

 الر ج ي  ل  د  س التربي  الر ج ي .

 ستخ م الطجلل نتجئي ال  اسجت  الوحةث الخجص  بتج  خ    خل  -3ج/

 .التربي  الر ج ي    ستخ  هج ل   تطة ر الزججل الر ج  

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . - 1/د

 ادا ة الةقت لتحقيق أقص  استفجدة  ألضل عجئ . -2د/

 زج س  الت لم الزستزر  الت لم الذات  ل  الزججل الر ج    ل  الحيجة  -3د/

 بصف  عج  .

 قيجدة االلراد لتحقيق االه ا  الزنشةدة.-4د|

 محتوى المقرر -4

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 

  فهةم التربي   التربي  الر ج ي   ال الق  بينهم -

4 
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 الجي  العملي  

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الزفجهيم الخجطئ  الزنتشرة عن التربي  الر ج ي 

4 

 الجي  العملي  

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
التربياااا  الر ج ااااي  لاااا  الزراحاااال الت ليزاااا  اهاااا ا   -

 الزختلفه

   ق  د اسي   -

4 

 الجي  العملي  

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 اه ا  التربي  الر ج ي   ن  جه نير   ادهج -

 ا تحجن تحر ر  -
4 

 الجي  العملي  

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 عالق  التربي  الر ج ي  بجل لةم االخر -

4 

 الجي  العملي  

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
الزشاااكالت الزت لقااا  بجلتربيااا  الر ج اااي  لااا    ج ااا   -

 الزنجلسجت

الزشكالت الزت لق  بجلتربي  الر ج ي  ل  الزؤسسجت  -

 الت ليزي 

4 

 الجي  العملي  

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
الزشاااكالت الزت لقااا  بجلتربيااا  الر ج اااي  لااا  الر ج ااا  

 التر  حي   كوج  السن

الزشاااكالت الزت لقاااا  بجلتربياااا  الر ج ااااي  لاااا    ج اااا  

 االحتيجججت الخجص .

   ق  د اسي 

4 
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 الجي  العملي  

  8األسوةع 

 4الجي  النظرو 

 زو  لالتج  خ اال -

 أ تحجن تحر ر  -

4 

 ي الجي  العمل

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 الزيثجق اال لزو  -

 الجي  العملي  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
  الر ج ي   صجد  اكتسجب الز رل  -

4 

 الجي  العملي  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تج  خ التربي  الر ج ي  ل  ال صر الو ائ  -

   ق  د اسي  -

4 

 الجي  العملي  

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 عصر الر  جن  اسورط  تج  خ التربي  الر ج ي  ل  -

 تج  خ التربي  الر ج ي  عن  االغر ق -

 أ تحجن تحر ر  -

4 

 الجي  العملي  

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 )ال صر االسال  ( تج  خ التربي  الر ج ي  عن  ال رب

4 

 الجي  العملي  

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 الح  ثتج  خ التربي  الر ج ي  ل  ال صر 

 الجي  العملي  
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الز سكرات  -

  نجقشجت  حةا   - راج    -
4 

 الجي  العملي  
 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
12 

أساليب التعليم  -5

 والتعلم

 الزحج رات 
 

    الوحةث الزق 
 

  حلقجت نقجشي 
 

  ال صف الذهن 
 
 

أساليب التعليم  -1

والتعلم للطالب 

القدرات ذوي 

 المحدودة

 

  حج رات خجص  خج ج الج  ل ال  اس  -

 :تقويم الطالب -2

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

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 ثالثلا :األسبوع

 السابع:االسبوع
 الحادى عشر :االسبوع

 

 د ج 5

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 الرابع:األسبوع 

 الثامن :األسبوع
 الثانى عشر:األسبوع 

 د ج  8

 د ج  7 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج .....  ..........الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  81 األول الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

    خل التربي  الر ج ي     د| حز  الوجقير تج  خ  -1 مذكرات -أ

 ال ةج  - كتب ملزمة -ب
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 
 
 

 
 : ثانيا : التشريح الوصفي

 

 (60نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: التربية الرياضية 
 المواد الصحية قسم:  

التشريح الوصفي والوظيفي للفرقة األولي توصيف مقرر 

 م2026/ 1026للعام الدراسي األول فصل دراسي  )بنين(

 بيانات المقرر -6

 كتب مقترحة -ج
 للسف   تج  خ التربي  الر ج ي      د|أ ين الخةل  .1

   خل التربي  الر ج ي          د|عصجم ال  ن  تةل  .2

 ال  ةج  دوريات علمية أو نشرات. الخ -د

 المادة منسق
 محمد إبراهيم الباقيري أ.د / .

 التوقيع )                                             (

 رئيا القسم
 وائل السيد قنديل أ.د / 

 التوقيع )                                                (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65مجلس الكلية     تاريخ اعتماد 

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

التشريح الوصفي  اسم المقرر: 

 والوظيفي
 األولي  الفرقة/ المستوى:

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 4 نظري ساعة  0× وحدة    0

 المقرر هدف -0

 .  لم التشر حب بجلز ج    الز لة جت الخجص  ا  اد الطجلل -1

إع اد الطجلل لتطويق الز ج    الز لة جت الزكتسو   ن علم التشر ح لل الزججل  -2

 الر ج ل .

 إكسجب الطجلل بجلز لة جت الج   ة لل علم التشر ح .   -3

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ت

   ر  الطجلل  وجدئ علم التشر ح .   1أ/

 هزيته .أاالنسجن    ر  الطجلل الهيكل ال يز  لجسم    2أ/

 الفرق بين عيجم الطر  ال لةي  عيجم الطر  السفل .  ذكر الطجلل   3أ/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

لحركجت لكل  ذكر الطجلل الزةاصفجت التشر حي  لجسم االنسجن  طوي   ا  4أ/

 عيز  .

 شرح الطجلل القيم  الفةائ   ن د اس  علم التشر ح .    5أ/

 المهارات الذهنية -ث

 .  حلل كال  ن  ججالت  أسجليل ال  اس  التشر حي  لجسم اإلنسجن  1ب/

  نجقش د   التشر ح  ل  تحقيق أه ا  الصح  ال ج  .  2ب/

  . حركجت أعضجء الجسم    ي كل  فصل  ن هذف الزفجصل  فسر  3ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

اال  جع التشر حي  السليز  للحفجظ عل  الجسم لل جزيع  الطجلل ق طو  1ج/

 . الزججالت

 ستطيع القيجم ب رض تفصيلل لزفجصل  عيجم  عضالت الجسم    2ج/

 . الوشري

 المهارات العامة -د
 . الحصةل علل الز لة    ن  صجد هج الزختلف    1د/

   . الق  ة علل التةاصل  ع ال  الء   2د/

 محتوى المقرر -4

 عدد الساعات الموضوع

 1  األسوةع 

 ت ر ف علم التشر ح  أقسج ه. -
 أهزيه التشر ح  عالقته بجلتربي  الر ج ي  . -

4 

 2  األسوةع 

 تكة ن ال يجم ل  الجنين   راك  التز يم. -
4 

  3  األسوةع 

 . نزة ال يجم   ظجئف الجهجز ال يز   األنةاع -
4 

 4  األسوةع 

  ق    الهيكل ال يز   -
4 

  5  األسوةع 

o  ال ض (. -اللةح –عيجم الطر  ال لة  )الترقةة 
4 

  6  األسوةع 

 – سغ الي   –تجبع عيجم الطر  ال لة  ) السجع   -

 سال يجت األصجبع(. - شط الي 
4 

  7   األسوةع 

-الفخذ –عيجم الطر  السفل  ) ال يم االسم له  - 

 السال يجت(. – شط الق م  – سغ الي  -السجق

4 

  8  األسوةع 
القفص  –الزحة   ) ال زةد الفقر  الهيكل ال يزل  - 

 . الجزجز  ( –الص    
4 
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 9  األسبوع 
  الهيكل ال يز الوحث الزطلةب عن تق  م   -
  ق    الجهجز ال ضل  الهيكل .  -

4 

  62  األسبوع 
 خصجئص النسيي ال ضل   أنةاعه. -

4 

 66  األسبوع 

 عضالت الطر  ال لة  . -
4 

 60  األسبوع 
 عضالت الطر  السفل  . -

4 

 63  األسبوع 
 4 . الجهجز الزفصل  -

 64  األسبوع 
 4 . د اس  للزصطلحجت التشر حي  بجالنجلي    -

 65  األسبوع 
 4 .تطويق عزل  ل  اس  عيجم   فجصل  عضالت الجسم الوشر  -

 

 ساعة 12 السجعجت إجزجلل ع د

أساليب التعليم  -5

 والتعلم

  
 جل أن  تم  بطهج بزحتةي الزقر    ج سيق م للطجلل  ن حالل  حتةي  -1

 . الزقر 

أساليب التعليم  -1

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

   
 .نتهجء اليةم ال  اسل ب  ن أجر إب    د  وجت للطالب الزت ثر ن -1
 تحقيق  ستة جت  تق  ه .عن  ه جبالتشجيع  االث -2

 
 
 
 

 : تقويم الطالب -2
األساليب  -ت

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ث المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درعة  5 التاسع األسبوع  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 درعة  62 الثالث عشر األسبوع

 درعة  5 األول  خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 ــــــــــــ ال يوجد االمتحان العملي  النهائي
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 ثالثا : الرياضات المائية :

 

 (60رقم )نموذج 

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المنازالت والرياضات المائية قسم:
 (  ) بنين االولي  للفرقة  السباحةتوصيف مقرر 

 م0262/ 0261للعام الدراسي  االول دراسيال فصلال

 بيانات المقرر -6

  

 درعة   02 األولالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

  . الزقر   ذكرات -1 مذكرات -ه
 .  ال  اسي  الكتل -2

 ـــــــــــــــــــــ كتب ملزمة -و

 كتب مقترحة -ز

a.  أعضجء جسم االنسجن ,  كتو  اال نجلة  حزةد الورع  : تشر ح   ظجئف

 .1998الزصر   , القجهرة , 

b.   احسجن شر  ، كزجل  يرف : علم التشر ح ،  ؤسس  الثقجل  الجج  ي

 م.1971،

c.   أبة ال ال عو  الفتجح ,  حز  صوح  حسجنين :  ةسةع  الطل الو  ل ل

 م.2111عالج الر ج يين , 

d.  الت   ل  الر ج   , دا  الفكر أبة ال ال احز  عو  الفتجح : لسيةلةجيج

 م.2113ال رب  , 
e.   الرحزن عو  الحزي  زاهر:  وجدئ علم التشر ح الةصف   الةظيف  , عو

  م.2115 رك  الكتجب للنشر , القجهرة , طو   أ ل  , 

دوريات علمية أو نشرات.  -ح
 الخ

https://www.youtube.com/watch?v=viKcupLxeTE 

 https://www.youtube.com/watch?v=vqrXeDrlEiY 

 

 منسق المادة
 عاصمعبدالواحد حمدي عبده أ.د / 

 التوقيع )                                  (

 القسمرئيا 
 عبدالحليم يوسف عبدالعليم .د / .مأ

 (                              التوقيع )   
 
 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 االولي بنينالفرقة/ المستوى:   السباحةاسم المقرر: الرمز الكودي: ال 

http://phed.usc.edu.eg/
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 ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 3 عملي 6 نظري ساعة  0× وحدة    0

 هدف المقرر -0

 

 إ  اد الطجلل بجلنةاحل الفني   القجنةني  لسوجح  ال حف علل الوطن. -1

 لتصزيم ال   س الت ليزي  الخجص  بسوجح  ال حف علل الوطن . إع اد الطجلل -2

 الزهج ات االسجسي  الخجص  بر ج   السوجح . إكسجب الطجلل -3

 إكسجب الطجلل الزهج ات الخجص  بسوجح  ال حف علل الوطن   الو ء   ال   ان. -4

 إع اد الطجلل لتطويق اشتراطجت اال ن  السال   الخجص  بر ج   السوجح . -5

 .  عالقتهج بجلسوجح  جلةظجئف الفسيةلةجي بجلز لة جت الخجص  ب لطجلل إ  اد ا -6

 

 : المستهدف من المقرر -3

 مالمعلومات والمفاهي -ج

علااال الز اااج   االسجساااي  التج  خيااا  الخجصااا  بر ج ااا   ت ااار  الطجلااال 1أ/

 السوجح .

اكسااجب الطجلاال الز ااج   النير اا  الزرتوطاا  بااجنةاع   يااجد ن الر ج ااجت  2أ/

 الزجئي .

 ت ر  الطجلل علل الخطةات الت ليزي  لسوجح  ال حف علل الوطن. 3أ/

 ت ر  الطجلل علل األخطجء الشجئ   لسوجح  ال حف علل الوطن.  4أ/
 

 .اسجليل التقة م الختيج  انسوهج لر ج   السوجح   زي  بين -1/ب المهارات الذهنية -ح

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

النزجذج التطويقي  للزهج ات الحركي  الخجص  بر ج     ؤدي الطجلل –1ج/

 السوجح .

اجراءات اال ن  السال   القجنةني   الصحي  ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

 لل    

 أ جكن  زج س    ج   السوجح .                       

الةح ات  ال   س الت ليزي  الزنجسو  الحتيجججت  الطجلل صزم   نفذ  -3ج/

 الزستفي  ن  ن   ج   السوجح .

 المهارات العامة -د

 إدا ة الةقت لتحقيق أقصل أستفجدة  الضل عجئ .  -1د/

 الق  ة علل ال زل الجزجعل . -2د/

  زج س  الت لم الزستزر  الت لم الذاتل لل   ج   السوجح . -3د/

 عدد الساعات الموضوع محتوى المقرر -4
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 1األسوةع 

 الجي  النظرو 

 4 التطة  التج  خل لر ج   السوجح 

 الجي  العملي  

 ال جب صغيرة  ترليهي  داخل حزجم السوجح 

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 

 4 انةاع   يجد ن الر ج جت الزجئي 

 الجي  العملي  

 لل السوجح  الزهج ات االسجسي  

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 

 4 اله    ن السوجح 

 الجي  العملي  

 الزهج ات االسجسي  لل السوجح 

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 

  عالقتهج بجلسوجح  الةظجئف الفسيةلةجي 
 الجي  العملي   4

) ت ليم  حف علل الوطنل الفنل لسوجح  ال التحلي

  ربجت الرجلين ، تصحيح االخطجء (

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 

 الزوجدئ الزيكجنيكي  االسجسي  لطرق السوجح 
4 

 الجي  العملي  

) ت   وجت  حف علل الوطنل الفنل لسوجح  ال التحلي

 علل الطفة  ع  ربجت الرجلين ،  تصحيح االخطجء  (

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 

 زنجسل لت لم السوجح السن ال

 طرق ت ليم السوجح 

4 

 الجي  العملي  
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) ت ليم  حف علل الوطنل الفنل لسوجح  ال التحلي

 حركجت الذ اعين ،  تصحيح االخطجء (

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 

 لت ليم السوجح النقجط الزهز  
 الجي  العملي   4

ت   وجت )  حف علل الوطنل الفنل لسوجح  ال التحلي

 (،  تصحيح االخطجء   علل حركجت الذ اعين

  8األسوةع 

 ترم ( 111ا تحجن عزلل اعزجل سن  ) 
4 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
االسس ال ج   التل  جل  راعتهج لل أداء طرق 

 السوجح 
4 

 الجي  العملي  
 ت   وجت علل سوجح  ال حف علل الوطن

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 اد ات  اجه ة الت   ل الخجص  بجلسوجح 

 الجي  العملي   4
 التنفس لل سوجح  ال حف علل الوطنت ليم 

 التةالق لل سوجح  ال حف علل الوطنت ليم 

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 نزجذج ل   س ت ليزي  لسوجح  ال حف علل الوطن

4 
 الجي  العملي  

 ت ليم ال   ان لل  سوجح  ال حف علل الوطن

 ت   وجت علل سوجح  ال حف علل الوطن

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 عةا ل اال ن  السال   الخجص  بر ج   السوجح 

4 

 الجي  العملي  
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 ت   وجت علل سوجح  ال حف علل الوطن

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 التقة م لل سوجح  الزنجلسجت

 الجي  العملي  
 ت   وجت علل سوجح  ال حف علل الوطن

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 ( 5:  1قجنةن السوجح  )  ن  جدة 

 الجي  العملي  
 ت   وجت علل سوجح  ال حف علل الوطن

  15األسوةع 

 ت   وجت علل سوجح  ال حف علل الوطن
4 

 

 12 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

  1 الزحج رات 

 1ال رض الشفهل 
     الوحةث الزق. 

  التنجلسلالت لم. 
 .الت لم التوجدلل 
 .الت لم الت ج نل 

 

أساليب التعليم  -1

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

   
  ال ةج 
   

 
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ج

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ح المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج  11  السابعاألسبوع : أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 الثامناألسبوع:  
 الثامناألسبوع : 

 د ج  15         

 د ج 15 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  31 االولالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31 االولالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ط
 القسم
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 رابعا : التمرينات والجمباز :
 

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 التمرينات والجمباز قسم: 
فصل  ) بنين(األوليللفرقة  التمرينات والجمباز توصيف مقرر

 أولدراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

  

 كتب ملزمة -و
 

 

 كتب مقترحة -ك

مجدي شكري : تطبيقات حديثة في السباحة، المركز العربي  -1

 م.2111للنشر، 

محمد علي القط : السباحة بين النظرية والتطبيق ،  -2

 م.1998المركز العربي للنشر ، 

مصطفي كاظم، ابوالعال عبد الفتاح، اسامة راتب: السباحة  -3

 م.1998البطولة،دار الفكر العربي،من البداية الي 

 

 منسق المادة            
 احمد عبد الحكيمأ.د /         

                     توقيع )          ال

 رئيس القسم                 
 مني مصطفيأ.د /                    

    (                     )                          التوقيع(                   

 

 
 م     026/ 6/66 تاريخ اعتماد مجلس القسم

 م 0/66/0261تاريخ اعتماد مجلس الجودة 

 م 65/66/0261تاريخ اعتماد مجلس الكلية 

 األولي بنين الفرقة/ المستوى:  التمرينات والجمبازاسم المقرر:  ال ينطبق  الرمز الكودي

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية األسبوعيةعدد الوحدات الدراسية 

 1 عملي 0 نظري ساعة 4×وحدة    0

 هدف المقرر -0
طالب بجلز لة جت ال لةم األسجسي  الزرتوط   الفةائ   القيم التربة   للتزر نجت ا  اد ال -7

  الجزوجز .

 ،التزر نااجت  الجزوااجز هااج ات   ج اا   اكسااجب الطجلاال القاا  ة علاال أداء -8
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 . الززج س  بيئ  لل  السال   الصحي  األ ن اشتراطجت  تطويق

 دعام لال الح  ثا   التقنياجت الز لة اجت اعا اد الطجلال الساتخ ام تكنةلةجياج -9

 الضار     اللغة ا  الزهاج ات إتقاجن     الر ج اي  بيئا  الززج سا   تحساين

 للتزر نجت  الجزوجز .  الزستقولي  التح  جت   هج، لزةاجه   ختلف للت ج ل
بجلتزر نجت  الزصطلحجت الخجص   الضر     اللغة   الزهج ات إكسجب الطجلل -11

 . لسهةل  ت لزه  الجزوجز

 .التزر نجت  الجزوجز  هن     ب   أخالقيجت آدابإكسجب الطجلل  -11

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -خ

   ر  الطجلل  جهي   تج  خ  أنةاع   ج   التزر نجت  الجزوجز.  1أ/

  ر  الطجلل األساس الحركيا  لجسام االنساجن  النير اجت ال ج ا  لتا   س 2أ/

 التزر نجت 

  الجزوجز.     

  اار  الطجلاال النااةاحل الفنياا   الخطااةات الت ليزياا   األخطااجء الشااجئ    3أ/

  طرق السن  لزهج ات الجزوجز. 

  ر  الطجلل  قج يس   ةصفجت األجه ة الفني  التل تستخ م لل الجزوجز  4أ/

 فنل للرججل. ال

 لخص الطجلل الزصطلحجت ال لزي   اللغة   الزنجسو  لل  ججل التزر ناجت  5/أ

  الجزوجز.

 المهارات الذهنية -د

    ك الطجلل القةاع  األسجسي  لت لم  هج ات الجزوجز  -1ب/

  حلل الطجلل التزر ن  كيفي  كتجبته  ن النجحي  ال لزي  -2/ب

 لنةاحل الفني   الخطةات الت ليزي  لزهج ات الجزوجز  زي  بين ا  -3ب/

 التزر نجت الزسجع ة  د ج  إتقجن األداء   ك ال القجت بين   -4ب/

التزر ناجت  زج سا   بيئا  تةاجاه التال التحا  جت   تةقاع الز ةقجت  ح د  -5ب/

 الجزوجز  

 الو ائل بين األنسل   ختج          

 فج ل بين أسجليل الت لم سةاء الكلي  أ  الج ئي  لل ت لم التزر نجت - 6/ب

  الجزوجز 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

لل التزر نجت  الحركي  للزهج ات التطويقي  النزجذج  ؤدي الطجلل –1ج/

 . الجزوجز

  الصحي  القجنةني   السال   األ ن إجراءاته  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

  بيئ  لل

 .الززج س  الر ج ي           

 صزم الطجلل نزجذج للتزر نجت الزسجع ة التل  ستخ  هج لل إتقجن  -3ج/

 الزهج ات 

 الزطلةب .          

 صزم الطجلل أ  جع  تزر نجت   كةنةا قجد  ن عل  كتجبتهج  الن اء -4/ج

 عليهج 
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 المهارات العامة -د

 تنزي  الت ج ن  ال زل الجزجعل   -1د/

 ان خاالل  الويجنجت قةاع   تحليل  بنجء لجزع اإلجراءات الطرق استخ ام  -2/د

 الزقر  

 اإللكتر نل للتزر نجت.          

 تنزي  الت لم الذاتل  -3د/

 المجموعات من خالل تمرينات النظام واستخدام الندا   القدرة على قيادة  -4/د

 المناسب.          

 استخ ام  هج ات   سجئل اإلتصجل الف جل  -5د/

 

 محتوى المقرر -4

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 :لجي  النظرو ا

  جهي  الجزوجز  

 0 الت ر ف بجلتزر نجت   يي اتهج  خصجئصهج

 : الجي  العملي  

 أع اد ب نل عجم 

 . تزر نجت النيجم

 2األسوةع 

 :الجي  النظرو 

  صطلحجت الجزوجز   -الفةائ   القيم التربة   للجزجز 

 0 . الز ا س الزختلفه لل التزر نجت

 :الجي  العملي  

 إع اد ب نل خجص  

 الصف  القطج   الفرق بينهم  

 3األسوةع 

 :الجي  النظرو 

الزةاصفجت القجنةني  لجهجز طج ل   -أنةاع الجزوجز    

 -أخطجء شجئ  –خطةات ت ليزي   –القف  )نةاحل لني  

 طرق سن  (

 التزر نجت   راحل النزة

0 

 : الجي  العملي  

 القف  لتحج علل جهجز طج ل  القف  

 الخطة لل جزيع الجهجت  الزحجذاف

 :4األسوةع 

 : الجي  النظرو 
0 
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  ةاصفجت   قج يس جهجز  الحركجت األ  ي  

 تقسيم التزر نجت الو ني 
 الجي  العملي 

  ) ال حرج  األ ج ي  الزكة ة (
 كيفي  تكة ن صفين  ن صف  قجطرتين  ن قجطرة

 5األسوةع 

 :الجي  النظرو 

طرق  –الخطةات الت ليزي   -شرح ) النةاحل الفني     

 السن  األخطجء الشجئ   ( لل حرج  الخلفي  الزكة ة 
 0 للزشل لل الزكجنالنةاحل الفني    األخطجء الشجئ    طرق تصحيح 

 : الجي  العملي  

 ال حرج  الخلفي  الزكة ة 

 تطويق الزشل لل الزكجن

 6األسوةع 

 :الجي  النظرو 

طرق  –الخطةات الت ليزي   -شرح ) النةاحل الفني     

 السن  األخطجء الشجئ   ( لل حرج  األ ج ي  الزنحني 
 الجري لل الزكجنالنةاحل الفني   األخطجء الشجئ    طرق تصحيح 

0 

 :الجي  العملي  

 ال حرج  الخلفي  الزنحني   

 تطويق الجري لل الزكجن

  7األسوةع 

 : الجي  النظرو 

طرق  –الخطةات الت ليزي   -شرح ) النةاحل الفني   

 السن  األخطجء الشجئ   ( لل حرج  األ ج ي  لتحج 

 لنيجت التو  ل  ن الزشل للجري  ال كس
0 

 :  الجي  العملي 

  ال حرج  األ ج ي  لتحج 
 تطويق التو  ل بين الزشل للجري  ال كس

  8األسوةع 

 : الجي  النظرو 

طرق  –الخطةات الت ليزي   -شرح ) النةاحل الفني    

 السن  األخطجء الشجئ   ( للةقة  علل الرأس 

 طرق كتجب  التزر نجت

0 

 :الجي  العملي  
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 الةقة  علل الرأس  

 األ  جع األصلي  لل التزر نجت

  9األسوةع 

 :الجي  النظرو 

طرق  –الخطةات الت ليزي   -شرح ) النةاحل الفني     

 السن  األخطجء الشجئ   ( للةقة  علل الي  ن 

 0 طر ق  كتجب  التزر نجت بجلزصطلحجت

 : الجي  العملي  

 الةقة  علل الي  ن 

 الزشتق  لل التزر نجت بتحر ك الرجليناأل  جع 

  11األسوةع 

 : الجي  النظرو 

طرق  –الخطةات الت ليزي   -شرح ) النةاحل الفني    

السن  األخطجء الشجئ   ( للةقة  علل الي  ن ) دحرج  

 أ ج ي  ( 
 طر ق  كتجب  الة ع االبت ائل

0 

 :الجي  العملي  

 الةقة  علل الي  ن ) دحرج  ا ج ي  ( 

 األ  جع الزشتق  بتحر ك الذ اعين

  11األسوةع 

 : الجي  النظرو 

طرق  –الخطةات الت ليزي   -شرح ) النةاحل الفني   

السن  األخطجء الشجئ   ( للشقلو  الججنوي  علل الي  ن 

 )ال جل  (

 حرك  التزر ن  الة ع النهجئل للتزر ن

0 

 : الجي  العملي  

 الشقلو  الججنوي  علل الي  ن ) ال جل  ( 
 أل  جع الخجص  لل التزر نجت

  12األسوةع 

 : الجي  النظرو 

طرق  –الخطةات الت ليزي   -شرح ) النةاحل الفني    

 السن  األخطجء الشجئ   ( للزي ان األ ج ل 

 قةاع  كتجب  التزر نجت ال  جي 

0 

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
05 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 :  الجي  العملي  

 الزي ان األ ج ل 

 تطويق عزلل عل  قةاع  كتجب  التزر نجت ال  جي 

  13األسوةع 

  الجي  النظرو 
طرق  –الخطةات الت ليزي   -شرح ) النةاحل الفني    

السن  األخطجء الشجئ   ( لل   ان حةل الزحة   الطةلل 

 للجسم 
 الن اء عل  التزر ن

0 

 :الجي  العملي  

 ال   ان حةل الزحة  الطةلل للجسم  

 تطويق عزلل عل  الن اء عل  التزر ن

  14األسوةع 

 : الجي  النظرو 

الزةاصفجت  الزقج يس القجنةني  لجهجزي الزتةازي   

  ال قل  
 اصالح األخطجء

0 

 : الجي  العملي

   الةقة  علل الكتفين ) الزتةازي (
  راج   عل  الزحج رات ال زلي 

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 

 )  ج ير األ ن  السال   ألجه ة الجزوجز (
 0 طرق التق م بجلتزر نجت

 الجي  العملي  
 ) بطن ( جهجز ال قل  

  راج   عل  الزحج رات ال زلي 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
 ساعة602

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

  

  الزحج رات 

     الوحةث الزق 

  ال رض الشفهل 

  الت لم التنجلسل 

 التعلم اإللكتروني. 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  نقاشيةحلقات 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 

 

 ت   ل الطالب الزت ثر ن ب   انتهجء اليةم ال  اسل ب  ن أجر.  -
 

   التشجيع  اإلثجب  عن  تحقيق  ستة جت  تق   . -

 

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -خ

توزيع  -ج )األسبوع(التوقيت  -د المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج 25 الثاني عشر  –التاسع  –السادا األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 األسبوع:  
 األسبوع : 

  ج 41

 د ج 11 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج 61  األولالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 61 .........الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ل
جامعة  ( إعداد قسم التمرينات والجمباز2002التمرينات للفرقة األولى) -

 السادات
 الجمباز للفرقة األولي إعداد قسم التمرينات والجمباز -

 كتب ملزمة -م

م( "التمرينات البدنية" 2002أحمد محمد عبد العزيز)حمدي أحمد وتوت، -
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،االسكندرية

عادل عبد البصير علي : الجمباز الفني .المكتبة المصرية .القاهرة  -
 م.2002

محمد إبراهيم شحاته : تدريب الجمباز المعاصر . الطبعة األولي .دار  -
 م2003الفكر العربي .القاهرة 

 مقترحة كتب -ن

احمد الهدي يوسف : تكنولوجيا الحركة في الجمباز . مطبعة التوني  -
 م0222

عبدالمنعم سليمان برهم : موسوعة الجمباز العصرية . دار الفكر العربي  -
 م.0221

حصان  –عادل عبدالبصير: النظريات واألسس العلمية في تدريب الجمباز  -
 م.0221الفكر العربي  العقلة . الجزء الثاني . دار –متوازي  –القفز 

 م(" التمرينالالات والتمرينالالات المصالالورة، دار2000صالالالا الالالدين سالالليمان) -

G.M.S . 
م(" األسس النظرية والعملية للتمرينات 2002محمد عبد الرحمن محمود) -

 الرياضية" جامعة األزهر.
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

                

 
 

 
 خامسا : كرة السلة :

 

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 األلعابقسم:  
فصل  كرة السلة  للفرقة  األولى ) بنين (توصيف مقرر 

 األولدراسي 

 م 0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

م( تمرينالالات القالالوة العضالاللية والعضالالالت 2000وتالالوت )السالاليد حمالالدي أحمالالد  -
 للنشر ، القاهرة . العاملة .مركز الكتاب

تمرينالالات ااطالالالة والمرونالالة وصالالف  م(2002وتالالوت )السالاليد حمالالدي أحمالالد  -
 تشريحي وإختبارات . مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .

دوريات علمية أو  -س
 نشرات. الخ

موقع جامعة مدينة السادات للتعليم االلكتروني مقرر 

 التمرينات البدنية

1. http:://.www.arabcoach.com 

2. http:://.www.humankinetics.com 
see.o francineeisner:an interoduction to vision -ihttp:://.www.

training 

 منسق المادة
 حمدي أحمد السيد وتوتد /م.أ.

 التوقيع )                                           (

 رئيا القسم
 أمل صالا سرور.د / أ

 (                                              التوقيع )
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 األولى بنينالفرقة/ المستوى:   كرة السلةاسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية األسبوعيةعدد الوحدات الدراسية 

 3 عملي 6 نظري ساعة  0× وحدة    0

 هدف المقرر -0

 إ  اد الطجلل بجلز لة جت  الز ج   الخجص  بزهج ات ال لجع  الهجةم لل كرة السل  -12

. 

 إكسجب الطجلل  هج ات االتصجل الف جل داخل  حج رات كرة السل  -13

 السل  إكسجب الطجلل الزهج ات األسجسي  لل كرة -14

 إ  اد الطجلل بجلنةاحل القجنةني  الخجص  بر ج   كرة السل  . -15
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 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ذ

  الزصطلحجت الخجص  بر ج   كرة السل    ر  الطجلل 1أ/

   وجدئ  أسس الحرك  لزهج ات كرة السل   فهم الطجلل 2أ/

 السل    ر  الطجلل النةاحل القجنةني  لر ج   كرة 3أ/

 المهارات الذهنية -ر

 التحركجت ال لجعي  الزنجسو  تصة   ستطيع -1ب/

 الصحيح  الخجطئ لزهج ات كرة السل بين األداء   ستطيع التزيي -2ب/

  راك  العول كرة السل   ك ال القجت بين   -3ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 لكرة السل نزةذج للزهج ات الهجة ي    ؤدي الطجلل –1ج/

 نزةذج للزهج ات ال لجعي  لكرة السل   ؤدي الطجلل -2ج/

 ن خالل   ستطيع الطجلل تحكيم  وج  جت كرة السل  بشكل  و ئل -3ج/

 د استه بجلقةانين الخجص  بر ج   السل  .

 المهارات العامة -د

 ستخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   .إ - 2/د

بار ح الفر اق  اساتخ ام االتصاجل الف اجل للتا   ل خاج ج الياةم  الت ج ل -2د/  

 ال  اسل.

 محتوى المقرر -4

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الجي  العملي   ساعات 4

  قف  االست  اد - 

 التحكم لل الكرة -        

 2األسوةع 

   الجي  النظرو 
 ساعات 4 الخجص  بر ج   كرة السل  الت ر  علل الزصطلحجت

 الجي  العملي  
  سك الكرة -              

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 4

 الجي  العملي  

 الزحج  ة  ن الثوجت -              

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 4

 الجي  العملي  
 الزحج  ة  ن الحرك  -

 5األسوةع 

 ساعات 4 الجي  النظرو 
 الجي  العملي  
 التصة ل  ن الثوجت -              
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 6األسوةع 

 ساعات 4 الجي  النظرو 
 الجي  العملي  
 التصة و  السلزي  -              

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 4

 الجي  العملي  
 ت   وجت عل  التصة و  السلزي  -             

  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
 اختوج  أعزجل سن  )عزلل   نيري( -             

 ساعات 4

 الجي  العملي  

  9األسوةع 

 ساعات 4 الجي  النظرو 
 الجي  العملي  
 التصة ل  ن الةثل  -               

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 4 الت   وجت الزركو  كتجب  كيفي  إع اد   -                     
 الجي  العملي  
تاا   وجت  ركواا  علاا  الزهااج ات التاال تااام  -              

 ت لزهج

  11األسوةع 

 ساعات 4               الجي  النظرو 
 الجي  العملي  
 التزر رة الص      الزرت ة -               

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الجي  العملي   ساعات 4

 التزر رة  ن لةق الرأس -

  13األسوةع 

 ساعات 4 الجي  النظرو 
 الجي  العملي  
 التةقف  الخطةات ال لجعي  -              

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 4
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 الجي  العملي  
 اختوج  أعزجل سن  )عزلل   نيري( -             

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 4 القجنةن ال  لل لكرة السل  -                
 الجي  العملي  
 . تطويقجت عل  القجنةن ال  لل لكرة السل  -    

 ساعة 12 إجمالي عدد الساعات

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 المحاضرات
 العرض الشفهي

 الدروا العملية 

  التعلم التنافسي

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

 الدروا العملية

 التعلم التعاوني

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ذ

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ر المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجة 5 األسبوع الرابع عشر أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 تطبيقي ( -األسبوع الثامن )تحريري
 درجة 02 تطبيقي ( -األسبوع الرابع عشر )تحريري

 درعة 65 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درعة 32  األولالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 درعة 32 األولالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرة كرة السلة . شعبة كرة السلة  مذكرات -ع

 كتب ملزمة -ف
 

 

 كتب مقترحة -ص

ـ  6ط كرة السلة طرق التدريس والتعليم ـعصجم ال  ن عوجس ال  جسطل :  -1

 م. 6990دار الماعيرو للطباعة ـ القافرة ـ 

ـ األسماتذة للنشمر والتوزيمع ـ  كرة السلة:  عو  ال     النزر ـ    حت صجلح -2
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

                

 
 سادسا : كرة الطائرة :

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 االلعابقسم:  
فصل ال) بنين(  االوليللفرقة  الطائرة كرة توصيف مقرر

 االولدراسي ال

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

  

  م . 6990القافرة ـ 

ـ الطبعمة القانيمة ـ  تعليم ناشئي كرة السلة:   صطف  ز  ان ـ جزجل   ضجن -3

 م . 0224القافرة ـ 
 

دوريات علمية أو نشرات.  -ق
 الخ

 
http://www.coachesclipboard.net/ 
 
www.breakthroughbasketball.com 
 

http://basketballcoachweekly.com/ 

  

 المادة منسق
 طارق عبد الرؤوفأ.د / 

 (                               التوقيع )             

 رئيا القسم
 طارق النصيريأ.د / 

 التوقيع )                                         (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 االوليالفرقة/ المستوى: كرة الطائرةاسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 3 عملي 6 نظري ساعة 0× وحدة    0

 هدف المقرر -2
 

  صطلحجت( -تج  خ -بجلز ج    الز لة جت عن كرة الطجئرة )  جهي   اد الطجلل إ -16
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الداء الزهج ات االسجسي  الهجة ي   ال لجعي  لل كرة الطجئرة إع اد الطجلل -17

 إع اد الطجلل كز لم للتربي  الر ج ي  . -18

 . لطجئرةلقجنةني  الخجص  بر ج   كرة اإ  اد الطجلل بجلنةاحل ا -19

 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ز

 بزجهي   تج  خ الكرة الطجئرةت ر  الطجلل  1أ/

بزتطلواااجت االداء الساااليم للزهاااج ات االسجساااي  الهجة يااا   الطجلااال ت ااار 2أ/

  ال لجعي  لل الكرة الطجئرة

 ت ر  الطجلل بجلز لة جت القجنةني  الخجص  بكرة الطجئرة . 3أ/

 الذهنيةالمهارات  -س

الطجلل التسلسل الحركل للزهج ات االسجسي  الهجة ي  تصة    -1ب/

  ال لجعي 

 الصحيح للزهج ات االسجسي  الحركي   االخطجء الشجئ  زي  بين االداء  -2ب/

  ج   كرة الطجئرة  ب ض ال لةم االخري )   ك ال القجت بين   -3ب/

 التغذ  (

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 نزةذج لللزهج ات التل ت لزهج  ؤدي الطجلل –1ج/

   ج     هج ات لل اع اد الةح ة الت ليزي ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

اجراءات اال ن  السال   القجنةني  للزج س    ج   كرة الطجلل ستخ م   -3ج/

 الطجئرة  ن خالل القجنةن ال  لل
 

 

 المهارات العامة -د

 الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   .استخ ام الت لم  3/د

الت ج اال باار ح الفر ااق  اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل للتاا   ل خااج ج اليااةم  -2د/

 ال  اسل.

الزجم الطجلل بجللغ  االنجلي     ن خالل الزصطلحجت االجنوي   -3د/

 الزستخ    لل كرة الطجئرة

 

 

 محتوى المقرر -4

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

  الجي  النظرو 

 4  جهي  الكرة الطجئرة ، طوي   الكرة الطجئرة  
  الجي  العملي  

 تزر نجت االحسجس بجلكرة.

 2األسوةع 

  الجي  النظرو 

 4 نوذة تج  خي  عن تطة  الكرة الطجئرة.

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لةقفجت االست  اد  التحركجت.
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 3األسوةع 

  الجي  النظرو 

الخطةات الت ليزي   الزراحل الفني  لزهج ة اال سجل  ن 

 4 أسفل  ةاجه لال جم.

 الجي  العملي  

ت   وجت تطويقي  لزهج ة اال سجل  ن أسفل  ةاجه 

 لال جم

 4األسوةع 

 ا الجي  النظرو 

لزهج ة اال سجل  ن  االخطجء الشجئ    طرق اصالحهج

 4 أسفل  ةاجه لال جم.
  الجي  العملي  

ت   وجت تطويقي  لزهج ة اال سجل  ن أسفل  ةاجه 

  لال جم

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 

الخطةات الت ليزي   الزراحل الفني  لزهج ة التزر ر  ن  

 أعلل لال جم.
4 

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لزهج ة التزر ر  ن أعلل لال جم.

 6األسوةع 

  الجي  النظرو 

لزهج ة التزر ر  ن   االخطجء الشجئ    طرق اصالحهج

 أعلل لال جم.
4 

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لزهج ة التزر ر  ن أعلل لال جم.

  7األسوةع 

  الجي  النظرو 

 الخطجء القجنةني  لزهج ة التزر ر  ن أعلل لال جما

   ق  د اسي  عزج سوق د است 
4 

 الجي  العملي  

   ت   وجت تطويقي  لزهج ة التزر ر  ن أعلل لال جم.

  8األسوةع 

  الجي  النظرو 

الخطةات الت ليزي   الزراحل الفني  لزهج ة التزر ر  ن 

4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 أسفل بجلي  ن.

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لزهج ة التزر ر  ن أسفل بجلي  ن.

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 

لزهج ة التزر ر  ن    طرق اصالحهجاالخطجء الشجئ   

 أسفل بجلي  ن.

 اختوج  تطويقل

4 

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لزهج ة التزر ر  ن أسفل بجلي  ن.

  11األسوةع 

  الجي  النظرو 

 االخطجء القجنةني  لزهج ة التزر ر  ن اسفل بجلي  ن.

عةا ل اال ن  السال   الزنصةص عليهج لل القجنةن 

  ال  لل لكرة الطجئرة.

4 

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لزهج ة التزر ر  ن أسفل بجلي  ن.

  11األسوةع 

   الجي  النظرو

لزهج ة الضرب   الخطةات الت ليزي   الزراحل الفني 

 السجحق  الزةاجه .

4 

 الجي  العملي  

 الضرب  السجحق  الزةاجه . ت   وجت تطويقي  لزهج ة

  12األسوةع 

  الجي  النظرو 

الضرب   لزهج ة  االخطجء الشجئ    طرق اصالحهج

 4 السجحق  الزةاجه .

 الجي  العملي  

 الضرب  السجحق  الزةاجه . ت   وجت تطويقي  لزهج ة

  13األسوةع 

  الجي  النظرو 

 كرة الطجئرةجلب التغذ  عالق  
4 

 الجي  العملي  

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
35 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الضرب  السجحق  الزةاجه . ت   وجت تطويقي  لزهج ة

  14األسوةع 

  الجي  النظرو 

 كرة الطجئرةجلب التغذ  عالق  

  الجي  العملي  4

ت   وجت تطويقي  لربط   هج ة اال سجل  ن أسفل 

الزةاجه ،  هج ة التزر ر  ن أعلل لال جم ،  هج ة 

 التزر ر  ن أسفل بجلي  ن ،  هج ة الضرب  السجحق 

  15األسوةع 

  الجي  النظرو 

القجنةن ال  لل للكرة الطجئرة )التجهي ات  االد ات ، 

 الزشج كةن ، شكل الل ل(

   ق  د اسي  عزج سوق د است 
4 

 الجي  العملي  

 التطويق  ن خالل  وج  جت ت ليزي 

 اختوج  تطويقل

 ساعة 12 إجمالي عدد الساعات

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 العرض الشفهي -
 البحثيةاالوراق  -
 حلقات نقاشية -

  الدروا العملية -

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

   

    عمل مجموعات تقوية بعد انتهام اليوم الدراسي للطالب المتعثرين 
   

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ز

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -س المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج  11 السابع والخاما عشر األسبوع :  دراسيةأوراق 

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 التاسع. األسبوع : 
 الخامس عشر  األسبوع :

 د ج  21

 د ج  11 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  31  االولالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31 االولالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 

 الفصل الدراسي الثاني الفرقة الدراسية األولى بنين   -5-0

الرقم الكودي 
 للمقرر

 عنوان المقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4  ظجئف أعضجء 1

 - 4 الصح  الشخصي    جتزع 2

 2 1 لغ  إنجلي    )  زت ة ( 3

 6 - أل جب قة  4

 6 -  نجزالت 5

 4 - أل جب صغيرة   ضرب 6

 18 9 اإلجزـــــــجلل

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ر
(: الكرة الطائرة ، مذكرة غير منشورة ، 0222خالد البطاوي )

 كلية التربية الرياضية ، جامعة مدينة السادات

 اليوجد كتب ملزمة -ش

 كتب مقترحة -ت

 

دا  الفكر للطوجع   الح  ث ،الكرة الطجئرة   ةسةع  (:1996)اكرم زكل خطج و   .3

  التةز ع، عزجن.

( : لن الكرة الطجئرة ،  طو   الزصري ، 1999إلين  د ع لرج ) .4

 االسكن    .
(: الكرة الطجئرة الز جصرة،  كتو    طو   الغ ، 211علل حسل الله  آخر ن ) .5

 الطو   األ ل  .

: الكرة الطائرة ،تاريخ، تعليم، تدريب، تحليل، قانون،  (0222) على مصطفى طه   .6

 .دار الفكر العربي ، القاهرة 

دوريات علمية أو نشرات.  -ث
 الخ

 

3. http:://.www. fivb.org/ 
 

 منسق المادة
 ايمن مرضيد / 

 التوقيع )                                         (

 رئيس القسم
 محمد طلعت ابو المعاطيأ.د / 

 التوقيع )                                               (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 
 اوال : وظائف االعضاء :

 

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المواد الصحية قسم:  
( فصل ) بنين األوليللفرقة   علم وظائف األعضاءتوصيف مقرر 

 الثاني دراسي

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 األولي   الفرقة/ المستوى:   علم وظائف األعضام اسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 4 نظري ساعة    0× وحدة      0

 هدف المقرر -0

 األعضجء .ب لم  ظجئف الخجص  بجلز ج    الز لة جت    اد الطجللإ -21

 للوحث لل علم  ظجئف األعضجء  إتوجع الزنهي ال لزل الزستزر طالعلإلالطجلل ع اد إ -21

. 

 لل  علم  ظجئف األعضجءتطويق   ج      لة جت إكسجب الطجلل الق  ة علل  -22

  . الر ج ل الزججل

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ش

 .  ظجئف األعضجءعلم عل   فهةم  الطجلل ر  ت   -1أ/

 . بجلتربي  الو ني  علم  ظجئف األعضجءعالق  الطجلل علل   ر  ت  -2/أ 

بجلنشااجط  هطااج تو إ لطجلاال علاال طوي اا  علاام  ظااجئف األعضااجءا ت اار    -3/أ 

 ل .الر ج 

 المهارات الذهنية -ص

 .علم  ظجئف األعضجء   ك الطجلل الز رل  بأهزي    فهةم    -1/ب

 أسااس  علام  ظاجئف األعضاجء ان  جااجالت  أساجليل  كاآالطجلال حلال   -2/ب

 التربي  

 . الصحي        

التربي  ل  تحقيق أه ا   علم  ظجئف األعضجءد  الطجلل نجقش   -3/ب

 .الر ج ي  

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

علم  ل  اسجت  الوحةث الح  ث  لل  ججلأهم نتجئي ا  طوق الطجلل -1ج 

    ظجئف 

 .األعضجء       

 . علم  ظجئف األعضجء فهةم   وجدئ ب رض  قةم الطجلل  -2ج 

لل  ججالت  علم  ظجئف األعضجءالزوجدئ األسجسي  الطجلل ستخ م   -3ج/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الحيجة .
 

 المهارات العامة -د

 . األسس الفسيةلةجي   الفرد الززج سلكتجب    ر جتقال إستخ ام -1د/

الزصطلحجت الفسيةلةجي  بجللغ  االنجلي    الخجص  بويئ   إستخ ام -2د/

 .ال زل

 

  

 محتوى المقرر -4

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 صفجت الكجئنجت الحي  : -1

 . وحدة العمل لألعهية الحيوية لإلنسان 

  لألعهية الحيوية للجسم . االستبابيةاآلليات 

 تنظيم وظائ  الجسم .

4 

 2األسوةع 

 :الخلي   -2

 . البنا  الييييائى للخلية 

 . البنا  الوشائى للخلية 

 . غشا  الخلية 

 . الخواص الكيمائية للخلية 

 التحكم بنمو الخلية  وتوالدفا . 

4 

 3األسوةع 

 تنظيم حجم الخلية . - -

 التمايي الخلوى . -

 تحرك الخلية . -

  استخالص الطاقة فى الخلية . -

4 

 4األسوةع 

 األنسجة . -
4 

 5األسوةع 

 الجهجز ال ضل  :

 وظائ  العضالت . •

 خصائص ووظائ  أنواع األلياف العضلية . •

 التركيب المجهرى لليية العضلية . •

4 
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 6األسوةع 

 صاالت العصبية بالعضلة الهيكليةاالت -

 االلية العامة للتقلص العضلى . -

 ميكانيكية اإلنقباض العضلى . -

 التحيي العصبى للعضالت . -

4 

  7األسوةع 

 اإلنقباضة العضلية البسيطة . -

 الملثرة على اإلنقباضة العضلية. العوامل -

أنواع اإلنقباض العضلى وتأثير اإلشارة العصبية  -

 المتكررة على اإلنقباض العضلى .

4 

  8األسوةع 

 التعب العضلى . -

 التناسق العضلى . -

4 

  9األسوةع 

 -الجهجز ال     : -3

 . تركيب الجهاز الدورى 

 . عضلة القلب 

 . صمامات القلب 

 

4 

  11األسوةع 

 قوانين عمل القلب . -

 الخصائص اليسيولوعية لعضلة القلب . -

 الخصائص اليسيولوعية لعضلة القلب . -

4 

  11األسوةع 

 دورة عمل القلب . -

 تخطيل القلب الكهربائى . -

 العوامل الملثرة على دقات القلب . -

4 

  12األسوةع 

 األوعية الدموية . -

 . الدفع القلبى -

 الدورة الدموية وأقسامها . -

4 
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  13األسوةع 

 ال م : -4

 . تركيب الدم 

 . وظائ  الدم 

  تجلل الدم 

 . فصائل الدم 

 . عامل الريس 

 . أنييمات الدم 
 

4 

 

 
  14األسوةع 

 الجهجز التنفس  : -5

 . التركيب اليسيولوعى للجهاز التنيسى 

 لتنيسمى والتنظميم العصمبى األعصاب الموذية للجهماز ا

 آلية التنيس . للتنيسي 

 . أحجام السعات التنيسية 

 . نقص األكسجين 

 . العوامل الملثرة على عمليات التنيس 

4 

  15األسوةع 

 الجهجز ال صو  : -6

 . خصائص الجهاز العصبى 

 . تركيب الجهاز العصبى 

 . وظائ  الجهاز العصبى 

 اص اليسيولوعية الساسية لألعصاب .الخو 

 . األعصاب المخية 

 . األعصاب الذاتية 

4 

 ساعة  12 إجمالي عدد الساعات

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 . الزحج رات 

  .    الوحةث الزق 

 .  ال رض الشفه 

   جزةعجت ال زل . -

أساليب -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

  
 .ت   وجت للطجلوجت الزت ثرات ب   انتهجء اليةم ال  اسل ب  ن أجر  -
 التشجيع  االثجبه  عن  تحقيق  ستة جت  تق  ه -
  حج رات غير األسجسي  -
 النصح  اإل شجد لذ ي الق  ات الزح  دة  -
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

               

القدرات 

 المحدودة

 إ شجد أكجد زل للطالب ذ ي الق  ات الزح  دة  -
 

 : تقويم الطالب -2
األساليب  -ش

توزيع  -ج )األسبوع(التوقيت  -ص المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درعة   5 التاسع األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 الثالث عشر األسبوع
 درعة    62

 درعة   5 الثاني  خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 ــــــــــــ ال يوجد االمتحان العملي  النهائي

 درعة   02 الثانيالفصل الدراسي  النهائياالمتحان التحريري 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -خ

 

 المقرر مذكرات  

 الدراسية الكتب 
 

 كتب ملزمة -ذ

بوالعال احمد عبد اليتاح و كمال عبد الحميد : الققافة الصحي  للرياضيين   أ -

 م.0226  دار اليكر العربي   القافرة   6ط

للصمليب األحممر: الهمالل األحممر المصمرى  الحريمة الدوليمة اللجنة الدولية  -

  م.0226للصليب األحمر والهالل األحمر  

 

 كتب مقترحة -ض
  دار اليكر العربي  6بها  الدين إبرافيم سالم  : الصحة والتربي  الصحي    ط

  6992  القافرة   

دوريات علمية أو نشرات.  - 
 الخ

http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843 
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm 
http://www.almichaal.org/spip.php?article137 
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477 

 المادة منسق
 عاصم حمدي عبدهأ.د /

 (                                التوقيع )               

 رئيا القسم
 أ.م.د/ عبد الحليم يوسف عبدالعليم 

 (                       التوقيع )                   
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

http://phed.usc.edu.eg/
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http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm
http://www.almichaal.org/spip.php?article137
http://www.almichaal.org/spip.php?article137
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 
 ثانيا : الصحة الشخصية والمجتمع :

 

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المواد الصحية  .  قسم:
فصل  ( ) بنين األوليللفرقة   الصحة الشخصيةتوصيف مقرر 

 ثانيدراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6
  

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الفرقة األولي الفرقة/ المستوى:  المقرر:  الصحة الشخصيةاسم 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 4 نظري ساعة    0    × وحدة      0

 هدف المقرر -0

 

بجلصح  الشخصي  للطجلل الخجص  بجلز ج    الز لة جت   اد الطجلل إ -23

  األسرة.

ل  هج ات    ج   تزكنه  ن تطويق اشتراطجت األ ن  السال   الطجل كسجبإ -24

 ل      

 بيئ  الززج س  الر ج ي  .    

زججالت  أسجليل التربي  لالخجص  إ  اد الطجلل بجلز ج    الز لة جت  -25

 الصحي .

 الزشكالت الصحي   إتوجع الزنهي ال لزل لحل زستزرال طالعلإلالطجلل ع اد إ -26

 . التل تةاجهه

الق  ة عل  تصزيم  تطويق الورا ي الخجص   الطجللاكسجب  -27

 بجلصح  الشخصي  .

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ض

 . الصح  الشخصي  لألسرة  الزجتزع عل   فهةم  الطجلل ر  ت   -1/ أ

 . ر ج يبجلتربي  ال الصح  الشخصي عالق  الطجلل علل   ر  ت  -2/أ 

ل لجةانل الصحي  الزرتوط  بجلنشجط الر ج لطجلل علل اا  ر أن  ت  -3/ أ

. 

 المهارات الذهنية -ط

 الرعج ا   الصاح  الشخصاي   ك الطجلل الز رل  بأهزي    فهاةم    -1/ب

 الصحي  

 .الخجص  به        
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 . الصح  الشخصي   أسس  ججالت  أسجليلكال  ن الطجلل حلل   -2/ب

ل  تحقيق أه ا  الصح   الصح  الشخصي د   الطجلل نجقش   -3/ب

 .للزجتزع  ال ج  

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

أهم نتجئي ال  اسجت  الوحةث الح  ث  لل  ججل   طوق الطجلل -1/ج

 الصح    

 . الشخصي          

  الصح  الشخصي  . فهةم   وجدئ ب رض  قةم الطجلل  -/2ج 

الزوجدئ األسجسي  الصح  الشخصي  لل  ججالت الطجلل ستخ م   -3ج/

  الحيجة .

 المهارات العامة -د

لفرد الخجص  بجلصح  الشخخصي  لاألسس الصحي  تقر ر إستخ ام -1/د

 . الت لم الذاتل ن خالل الززج س 

         ن الصحي  الخجص  بجلصح  الشخصي  علل الز لة    الطجلل حصل  -2/د

 .  صجد هج الزختلف             

محتوى  -4

 المقرر

عدد  الموضوع

 الساعات

 1األسوةع 

االشتراطجت الصحي  ل  برنج ي التربي   -

 . الر ج ي 

 الخ  جت الصحي  الزرتوط  بجلز ا س. -

4 

 2األسوةع 

 أسس التربي  الصحي . -
4 

 3األسوةع 

 .الصحي    راحل النزة التربي  -

التربي  الصحي   بيئ  التال يذ  حجججتهم  -

   يةلهم.

4 

 4األسوةع 

 4 التربي  الصحي   الزن ل  الزجتزع. -

http://phed.usc.edu.eg/
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 5األسوةع 

 4  ججالت  أسجليل التربي  الصحي . -

 6األسوةع 

د   التربي  الصحي  ل  تحقيق أه ا  الصح   -

 ال ج  .

4 

  7األسوةع 

 4 الصحي    سجئطهج.طرق التربي   -

  8األسوةع 

 4 . ال      الزنجع ، طرق انتشج  ال     -

  9األسوةع 

تق  م الوحث الة قل الزطلةب  ن الطلوه عن        -

 د   التربي  الصحي  لل تحقيق أه الهج .

  صجد  ال    ،  كجلح  األ راض الز    . -

4 

  11األسوةع 

 4 الزنجع  )ت ر فهج  أنةعهج(. -

  11األسوةع 

 جهي  الصحي   -الرعج   الصحي  الز  سي  -

  الز  سي 

4 

  12األسوةع 

 4 أهزي  برا ي الصحي  الز  سي . -

  13األسوةع 

 الرعج   الصحي  للتال يذ. -

 اإلشرا  الصح  الية  . -تقة م صح  التال يذ  -
4 
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  14األسوةع 

 اختوج ات التصفي   الفحةص الجزجعي . -

 الةقج    ن األ راض الز       كجلحتهج.  -
4 

  15األسوةع 

 الرعج   ل  حجل  الطةا ئ  اإلس جلجت األ لي . -

 عج   التال يذ الز جقين )ذ ىجإلحتيجججت  -

 الخجص (

4 

 

 12 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

  
  المحاضرات 
  البحوث المقدمة 
 العرض الشيهى 
 مجموعات العمل 

 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   
  حج رات غير األسجسي 

 النصح  اإل شجد لذ ي الق  ات الزح  دة 
 إ شجد أكجد زل للطالب ذ ي الق  ات الزح  دة 
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 ثالثا : العاب القوي :
 

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 العاب القوىقسم:  

 : تقويم الطالب -2
األساليب  -ض

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ط المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درعة   5 التاسع األسبوع  دراسيةأوراق 

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 الحادي عشر األسبوع
 درعة  62

 درعة  5 األول خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 ــــــــــــ ال يوجد االمتحان العملي  النهائي

 درعة   02 األول الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 الدراسية والمراجع: قائمة الكتب  -0

 مذكرات -ظ
  المقرر مذكرات -
 الدراسية الكتب -

 

 كتب ملزمة -أأ
  دار اليكر  6بها  الدين إبرافيم سالم  : الصحة والتربي  الصحي    ط -

 . 6992العربي   القافرة   
 

 كتب مقترحة -بب

ابوالعال احمد عبد اليتاح و كمال عبد الحميد : الققافة الصحي   -

 م.0226اليكر العربي   القافرة     دار 6للرياضيين   ط
اللجنة الدولية للصليب األحمر: الهالل األحمر المصرى  الحرية  -

 م.0226الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر  

 

دوريات علمية أو  -جج
 نشرات. الخ

http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843 
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm 
http://www.almichaal.org/spip.php?article137 
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477 

 المادة منسق
 م.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم أ.

 (                         التوقيع )                

 رئيا القسم
 م.د/ عبدالحليم يوسف عبدالعليم أ.
 (                                        التوقيع )    

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843
http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm
http://www.almichaal.org/spip.php?article137
http://www.almichaal.org/spip.php?article137
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477
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( فصل  ) بنين األولىللفرقة    العاب القوىتوصيف مقرر 

 الثانى دراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

  

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثانيةالفرقة/ المستوى:   العاب القوى بنيناسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية الدراسية األسبوعية عدد الوحدات

 4 عملي 0 نظري ساعة   0× وحدة     3

 هدف المقرر -0

  ال لةم الزرتوط  بجل جب القة  .  ا  اد الطجلل بجلز لة جت  الز ج   األسجسي -28

إع اد الطجلل ألداء الزهج ات األسجسي  الل جب القة   تطويق اشتراطجت اال ن  -29

  السال   .

إتقجن الزهج ات اللغة   الضر     للت ج ل   لهج لزةاجه   ختلف التح  جت ل   -31

 ال جب القة  . 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ظ

 ت ر  الطجلل عل  الز ج   االسجسي  التج  خي   الفلسفي   التربة        - 1أ/

  االجتزجعي   النفسي  الل جب القة  .          

ت ر  الطجلل عل  الز ج   النير   الزرتوط  بزسجبقجت ال جب القة   - 3أ/أ/

 . 

ت اار  الطجلاال علاا  الزطلحااجت ال لزياا   اللغة اا  الزنجسااو  لاا  ال ااجب   - 4أ/

 القة  .

 المهارات الذهنية -ع

 فج ل الطجلل بين أسجليل الت ليم  التقة م الختيج  الضل  سجبقجت -1ب/

 ال جب القة  .

الطجلل  هج ات ال جب القة  ل   ةء الجةانل الحية    اسس  حلل -2ب/

 الحرك  الر ج ي .

 ح د الز ةقجت   تةقع التح  جت الت  تةاجه بيئ   زج س  ال جب القة   -3ب/

. 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

  ؤدي الطجلل النزجذج التطويقي  لزسجبقجت ال جب القة  . –1ج/

إجراءات األ ن  السال   القجنةني   ن  ت لزه الطجلل  جطوق   -2ج/

  الصحي  ل   بيئ   زج س  ال جب القة  .

 صزم   نفذ الورا ي  الةح ات الزنجسو  ل  ال جب القة  الحتيجججت  – 3ج/

 الزستفي  ن .

 المهارات العامة -د
 . القة ل   ججل ال جب استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   -1د/

عنا  ت لايم  تا   ل  ساجبقجت ال اجب  اجراءات اال ن  السال   استخ ام - 2د/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 القة  .

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات   الجاا ء النيااري

 . رسم وتصميم المضمار –العدو 
والصممحية فممى  بيئممة إعممرا ات األمممن والسممالمة القانونيممة   -

 ممارسة العاب القوى .

1 

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات العدو .

 2األسوةع 

النممواحي الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات   النيااريالجاا ء 

 1 . العدو

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات  العدو .

 3األسوةع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات    الجاا ء النيااري

 1 التقسيم الينى لمسابقات العاب القوى . –العدو 

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات  العدو .

 4األسوةع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات   الجاا ء النيااري

 1 الوثب الطويل .

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات الوثب الطويل .

 5األسوةع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات    الجاا ء النيااري

 1 التطور االوليمبى لمسابقات العاب القوى . -الطويل  

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات  الطويل .

 6األسوةع 

الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات  النممواحى   الجاا ء النيااري

 1 . الطويل

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات  الطويل .

 7األسوةع 

النواحى الينية والقواعد القانونية لمسابقات دفمع   الج ء النيري
1 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجلة .

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات  دفع الجلة .

 8األسوةع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات    الجاا ء النيااري

 1 دفع الجلة .

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات  دفع الجلة .

 9األسوةع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات    الجاا ء النيااري

 1 دفع الجلة .

 الج ء ال زلل  

 لمسابقات  دفع الجلة .الخطوات التعليمية  

 11األسوةع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات   الجاا ء النيااري

 1 التتابع .

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات التتابع .

 11األسوةع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات   الجاا ء النيااري

 1 . التتابع

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات التتابع .

 60األسبوع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات   الجاا ء النيااري

 1 الوثب القالثى  .
 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات الوثب القالثى  .

 13األسوةع 

القانونيممة لمسممابقات   النممواحى الينيممة والقواعممد  الجاا ء النيااري

 1 الوثب القالثى  .

 الج ء ال زلل  

 الخطوات التعليمية  لمسابقات  الوثب القالثى  .

 14األسوةع 

النممواحى الينيممة والقواعممد القانونيممة لمسممابقات    يالجاا ء الاان 

 رمى الرمح  .

1 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الج ء ال زلل  
 الخطوات التعليمية  لمسابقات  رمى الرمح  .

 15األسوةع 

الينيمممة والقواعممد القانونيمممة لمسمممابقات  النممواحي النياااريالجاا ء 

 1 رمى الرمح  .

 الج ء ال زلل  
 تطبيقات + اعمال سنة 

 

 92 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 الزحج رات ال زلي  . -

 الوحةث الزق    . -

 الزشر عجت . -

 ال رض الشفه  . -

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

 ال  ةج 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ظ

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ع المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجات 65 الخاما األسبوع  أوراق دراسية

 -)تحريري  تقييم 
 تطبيقي(

 الرابع األسبوع
 الثامناألسبوع 

 درجة  65
 درجة 65

 درجة 65 االول خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة 45 نهاية الفصل الدراسي الثانى االمتحان العملي  النهائي

 درجة 45 نهاية الفصل الدراسى الثانى  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

  االسس النير    التطويقي  ل  ال جب القة  الج ء الثجن  - مذكرات -دد

 كتب ملزمة -هه
 اجر  الق  ا    .  -

 االسس ال زلي  ل  تطويق  سجبقجت ال جب القة  . -

 القجنةن ال  ل  الل جب القة  -

 كتب مقترحة -وو

 ال جب القة  بين النير    التطويق . .7

 االسس الفسيةلةجي  لزسجبقجت ال جب القة   .8

 نير جت الت   ل ل  ال جب القة  . .9

دوريات علمية أو  -زز
4. http:/www.iaaf.com 

5. http:/www.rdccairo.org 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

               

 
 منازالت : )مالكمة(رابعا : 

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المنازالت والرياضات المائيه قسم: 
 دراسيالفصل ال ) بنين(المالكمه للفرقه االولي توصيف مقرر 

 الثاني

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

  

 http:/www.humancinetics.com .6 نشرات. الخ

 المادة منسق
 عاطف سيد أحمد د / م.أ.

 التوقيع )                                            (

 رئيا القسم
 محمد عنبر محمد بالل  أ.د / 

 (              التوقيع )                               
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 االوليالفرقة/ المستوى:  مالكمه اسم المقرر:

 التخصص: عام
 األسبوعية عدد الساعات عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 دقيقه92 عملي دقيقه32 نظري ساعة  0× وحدة   6

هدف -0

 المقرر

 

 بجلنةاحل الفنيه  الزهج     القجنةنيه لر ج   الزالكز  . ا  اد الطجلل -31

 . بجألسس التربة ه التل  زكن اكتسجبهج  ن   ج ه الزالكزه ا  اد الطجلل -32

 إع ادآ  نجسوآ ليكةن  تخصص   زي آ لل   ج ه الزالكزه . إع اد الطجلل -33

 

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -أ

 علل تج  خ الل وه . ت ر  الطجلل  1أ/

 علل قجنةن الل وه . الطجلل ت ر  2أ/

  ت ر  الطجلل علل الزفجهيم الخجصه بجلل وه . 3أ/

  ت ر  الطجلل علل الزوجدئ  االسجسيه لل وه .  4ا/

 الطجلل االداء الفنل للكزجت .تصة   -1ب/ المهارات الذهنية -ب
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 نةاحل الفنيه للكزه الزستقيزه اليزنل  اللكزه الزستقيزه اليسري . زي  بين ال -2ب/

 ال لجع  الهجةم .  ك ال القجت بين   -3ب/

  فج ل بين دلجع  يل الج ع للخلف  دلجع الخطة للخلف . –4ب /

المهارات المهنية  -ج
 الخاصة بالمقرر

  هج ف الهجةم  ال لجع .  ؤدي الطجلل –1ج/

 اللكزجت الهجة يه .ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

 الهجةم الزضجد  لقآ الستراتيجيجت الحلقه .الطجلل ستخ م   -3ج/
 

 المهارات العامة -د

 إستخ ام أد ات   سجئل اإلتصجل الف جل -1د/

 إدا ة الةقت لتحقيق أقصل إستفجدة . -2د/

 تنزي  الت ج ن  ال زل الجزجعل. -2د/
 

محتوى  -4

 المقرر

عدد  الموضوع

 الساعات

 2األسوةع  1األسوةع 

 والجي  النظر
 4 النةاحل الفنيه للكزجت الزستقيزه  -

 الجي  العملي  
 ن   ل علل   ع القوضه   قفه االست  اد 

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 2 نوذف تج  خيه عن تطة  تج  خ الزالكزه 

 الجي  العملي  
 ت   ل علل تحركجت الق  ين 

 5األسوةع 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 ال    التربةي الذي تل وه   ج ه الزالكزه 

 الجي  العملي  
 الزستقيزه للراساللكزجت 

 7االسوةع  6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 االسس التربة ه التل  زكن إكتسجبهج  ن   ج ه الزالكزه 

 ليالجي  العم
 اختوج  عزلل 

 9االسوةع  8األسوةع ا

 الجي  النظرو

 الخةاص الفسيةلةجيه للزالكزه 

4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي 

 اللكزجت الزستقيزه للج ع  

 

 11األسوةع  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 تجثير الزالكزه علل اجه ف الجسم 

 الجي  العملي  
 ال لجعجت الخجصه بجللكزجت الزستقيزه 

 31األسوةع 21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 الخةاص النفسيه للزالكم 

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزيه للكزجت الزستقيزه 

 51األسوةع   41األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4  راج ه علل الزنهي

 الجي  العملي  

 إختوج  عزلل 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
32 

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

 

 األ  اق الوحثي 

  حلقجت نقجشي 

 .الت لم الذاتل 

 

أساليب -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

 
 ال  ةج 

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -أ

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ب المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج 5 3/5األسبوع  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 د ج 5 2األسبوع:  
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 
 رابعا : منازالت : )مصارعة(

 (12نزةذج  قم )

 مدينة السادات عامعة:

 التربية الرياضية  كلية:

 قسم: االلعاب 

المنازالات "المصارعة" للفرقة االولى  توصيف مقرر

( للعام الدراسي ثاني) الفصل الدراسي البنين 

0261 /0262 

  

 بيانات المقرر -6

 األول  بنينالفرقة/ المستوى: منازالت  اسم المقرر:  الالرمز الكودى: 

 65األسبوع : 

 د ج 3 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

  ج د11 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

االمتحان التحريري 
 النهائي

 الثانيالفصل الدراسي 
 د ج 11

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -حح
 ال يوجد

 

 ال يوجد كتب ملزمة -طط

 كتب مقترحة -وو

 تعليم وتدريب المالكمه 
 المالكمه للمبتدئين 

 المرجع في المالكمه

دوريات علمية  -كك
 أو نشرات. الخ

 
 االتحاد المصري للمالكمه 
 االتحاد الدولي في المالكمه

 المادة منسق
 أحمد سعيد خضرأ.د / 

 التوقيع )                               (

 رئيا القسم
 مني مصطفي أ.د /

 التوقيع )                               (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0اعتماد مجلس الجودة   تاريخ 

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 كلية التربية الرياضية
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 "المصارعة"

 التخصص: عام
 عدد الساعات  اإلسبوعية عدد الوحدات الدراسية االسبوعية

 دقيقة 92 عملى دقيقة32 نظرى ساعة 0× وحدة   6
 

 الطجلل الز ج     الز لة جت الزرتوط  بر ج   الزصج ع  .إكسجب  -1 هدف المقرر -2

اكسجب الطجلل الزهج ات االسجسي   ب ض الزهج ات الفني  بر ج   الزصج ع   -2

 الر  جني  .

 الطجلل الزصطلحجت ال لزي  الزرتوط  بر ج   الزصج ع  .إكسجب  -3

 المستهدف من المقرر: -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

الطجلال علال األداء الفنال الساليم لاو ض  هاج ات الزصااج ع  ت ار   1أ/

  الر  جني

 ت ر  الطجلل علل ب ض  ةاد قجنةن الزصج ع  2أ/

 ت ر  الطجلل علل الز ج   النير   الزرتوط  بجلزصج ع   3أ/

المهارات  -ب

 الذهنية

 تصة  التسلسل الحركل للزهج ات االسجسي   ب ض  هج ات  -1ب/

  الر  جني الزصج ع  

 تزي  بين االداء الصحيح  االخطجء الشجئ   لل الزهج ات الزت لز  -2ب/

 تفج ل بين اسجليل الت ليم  التقة م الختيج  انسوهج للزهج ات -3ب/

 

ــــــــارات  -ج المه

المهنيــة الخاصــة 

 بالمقرر

  ؤد  الطجلل نزةذج للزهج ات التل تم ت لزهج –1ج/

 الزهج اتتطوق  ح ة ت ليزي  لجزيع  -2ج/

تطوق اجراءات اال ن  السال   القجنةني   الصحي  لل بيئ   -3ج/

 الززج س 

 

 المهارات العامة -د

 ستخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   .إ - 4/د

الت ج اال باار ح الفر ااق  اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل للتاا   ل خااج ج  -2د/

  اليةم 

 ال  اسل.          

 شوك  الز لة جت لكتجب  اال  اق ال  اسي  استخ ام -3د/

 محتوى المقرر -4

 

 عدد الساعات الموضوع

  الثجنل  األسوةع األ ل

o  عام وخاص بالمصارعةبدني إعداد . 

o  المعممممممارف والمعلومممممممات التعممممممرف علممممممي

 . المرتبطة برياضة المصارعة

o  المصطلحات العلميمة المرتبطمة التعرف علي

 . برياضة المصارعة

2 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الثالث والرابعاألسبوع 
o  فى المصارعة  األساسيةالمهارات 

o  التسلسل التاريخى لرياضة المصارعة 

o المصارعة وافميتها وقيمتها التربوية 

2 

 الخاما والسادااألسبوع 
o المراععة على ما سبق من مهارات اساسية 

o  ادا  بعمممل المهمممارات ممممن وضمممع الصمممراع

 عاليا

o  الصممميات العاممممة والخاصمممة الختيمممار العبمممى

 المصارعة 

2 

 السابع والثامن  األسبوع
o المراععة على ما سبق  

o أدام بعض مهارات اإلجالا 

o  مدرب المصارعة 

2 

 والعاشر التاسعاألسبوع 

o المراععة على ما سبق  

o ادا  بعل مهارات الصراع من أسيل 

o  اعمممممرا ات اممممممن والسمممممالمة فمممممى رياضمممممة

 المصارعة  

2 

  والثانى عشر عاشرالحادي  األسبوع
o المراععة على ما سبق 

o  المراحممممممممل األساسممممممممية للممممممممتعلم الحركممممممممى

 للمصارعين

2 

  عشر الرابععشر و الثالثاألسبوع 
o  المراععة على ما سبق 

o   بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة 
2 

 الخاما عشر األسبوع
o  مراععة على كل المهارات السابقة 

o   بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة 

o   تقييم الطلبة 

2 

  سجع  31 عدد الساعات 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 العرض الشفهي 
 االوراق البحثية 
 حلقات نقاشية 
 الدروا العملية 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

أساليب التعليم  -1

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة 

 ال يوجد -

 تقويم الطالب: -2

 التوقيت )األسبوع( -ف األساليب المستخدمة - 
توزيع  -ج

 الدرجات

 درجات 5 الثانى عشر –االسبوع الثامن  -السادا   –األسبوع الرابع    اوراق دراسية

 أعمال السنة
 تطبيقي( -)تحريري

 درجات 0 الخاما عشر األسبوع

 درجة 62 نهاية الفصل الدراسي االول  االمتحان العملي  النهائي

 درجة 62 نهاية الفصل الدراسى االول  النهائياالمتحان التحريري 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -0

 األساسية لرياضة المصارعة ئالمباد - مذكرات -لل

 ال يوجد - كتب ملزمة -مم

 كتب مقترحة -نن
 قانون( –تريب  –المصارعة )تعليم  .62

 أسا التدريب فى المصارعة  .66
دوريات علمية  -سس

 أو نشرات ... الخ
 

 

       

 رئيا القسم  المادةمنسق 
 ا.د / منى مصطفى أ.د/ أحمد عبد الحميد عمارة

 التوقيع: )                           ( التوقيع: )                           (
 

 

 

 م     0261/  66/ 6تاريخ اعتماد مجلس القسم 

 م 0261/  0/66تاريخ اعتماد مجلس الجودة 

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية    
 

 ) وج زة( اب ج :  نجزالت 

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 الزنجزالت   الر ج جت الزجئي قسم:  

 ثاني( فصل دراسي ) بنين األ ل  للفرق   الزوج زةتوصيف مقرر 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 بيانات المقرر -6

  

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق

 االوليالفرقة/ المستوى:  المنازالتاسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 ق92 عملي ق32 نظري ساعة  0× وحدة    6

 هدف المقرر -2

 

 ا  اد الطجلل بجلز ج     الز لة جت عن ال لةم األسجسي   الزرتوط  بجلزوج زة . -34

 الزهج ات األسجسي  الخجص  بجلزوج زة . الطجللإكسجب  -35

 الصحي   السال   األ ن شتراطجتإ  تطويق الزوج زة، الطجلل لزهج ات أداء -3

   صجل   داخل

 . الزوج زة     

 إ  اد الطجلل بجلنةاحل القجنةني  الخجص  بر ج   الزوج زة . -4

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم - 

بجلز لة ااجت األسجسااي  التج  خياا   القجنةنياا  الخجصاا  ف الطجلاال  اات ر  - 1أ/

 بجلزوج زة.

 الزصطلحجت ال لزي   اللغة   لل الزوج زة. الطجلل ف ت ر  - 2أ/

 ت ر ف الطجلل الز ج   النير   الزرتوط  بجألسلح  الزختلف . -  3أ/

 المهارات الذهنية  -ف

الجةانل الحية     أسس لل  ةء زوج زة  هج ات ال الطجلل حلل  -1ب/

 الحرك  الر ج ي .

 الصحيح   الخجطئ لزهج ات الزوج زة.بين االداء  الطجلل زي   -2ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

النزجذج التطويقي  للزهج ات الحركي  الزت لز  لل ؤدي الطجلل    –1ج/

 الزوج زة.

إجراءات األ ن  السال   أثنجء ال   س  ن  الطجلل  ج ت لزهطوق    -2ج/

 ال زلي    

 للزوج زة .        

 المهارات العامة -د

استخ ام  سجئل    هج ات االتصجل الف جل،   الق  ة عل  ال زل الجزجعل أثنجء  -1د/

 . ال زلي  الت ليزي 

 . ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي  استخ ام الت لم الذاتل  -2د/
 

 

 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 نوذة تج  خي  عن   ج   – ق    عن الزوج زة -

 الزوج زة

0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 صجل  الزوج زة داخل الصحي   السال   األ ن  -

 الجي  العملي  
 االعداد البدني للمبارزة

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 –ب ض  ةاد قجنةن الزوج زة ) ةاصفجت الزل ل 

طر ق  تسجيل اللزسجت  – البس    هزجت الزوج زة 

 لل األسلح  الزختلف (

0 

 الجي  العملي  
 اإلحزجء لل   ج   الزوج زة.

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الزصطلحجت الخجص  بر ج   الزوج زة .

 الزهج ات األسجسي  لل   ج   الزوج زة.
0 

 الجي  العملي  
 الزهج ات األسجسي  لل   ج   الزوج زة.

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 التحرك للخلف –التحرك لال جم  –ت لم  قفه االست  اد 

 الجي  العملي  
 التحرك للخلف –التحرك لال جم  –ت لم  قفه االست  اد 

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 التالحم - سك السيف  –ت لم حرك  الط ن 

 الجي  العملي  
 التالحم - سك السيف  –ت لم حرك  الط ن 

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 (  كةنجت –ت ر ف  –الهجةم الوسيط )  صطلح 

 الجي  العملي  
 (طر ق  االداء  الهجةم الوسيط )

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 ( كةنجت  –ت ر ف  –)  صطلح الزستقيز    الهجز

 الجي  العملي  
 (طر ق  االداء )الزستقيز    الهجز

  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 ( كةنجت  –ت ر ف  –)  صطلح عكس الزغيرة   الهجز

 الجي  العملي  

 (طر ق  االداء )عكس الزغيرة   الهجز

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 اختوج  تحر ري. – راج   عل   ج سوق 

األخطجء   الج اءات )الزجزةع   – ةاصفجت األسلح  الثالث 

  األ ل (.

0 

 الجي  العملي  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 (  كةنجت –ت ر ف  –)  صطلح القجط     الهجز

 الجي  العملي  
 (طر ق  االداء )القجط     الهجز

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 علل  هج ات الهجةم السيط راج   

 الجي  العملي  
  راج   علل  هج ات الهجةم السيط

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
األخطجء   الج اءات )الزجزةعجت الثجني    الثجلث    

 0 الراب  (.
 الجي  العملي  

األخطجء   الج اءات )الزجزةعجت الثجني    الثجلث    

 الراب  (.

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 

0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي  
 اختوج  تطويقل. – راج   عل  الهجةم 

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0  راج   للزهج ات األسجسي    الهجةم الوسيط.

 الجي  العملي  
  راج   للزهج ات األسجسي    الهجةم الوسيط.

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 استكزجل اعزجل السنه

 الجي  العملي  
 استكزجل اعزجل السنه

 ساعة  32 إجمالي عدد الساعات

أساليب التعليم  -5

 والتعلم

 . حج رات عزلي  
 .الت لم الذاتل 
 .الت لم التوجدلل 

أساليب التعليم  -1

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

 
   

 ال ةج 
 

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ك األساليب المستخدمة -ق

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 جتد ج 4 66 األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 (تطبيقي-تحريري)

 9األسبوع:  
 63األسبوع : 

 جتد ج 6

 جتد ج  4 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج ..... الثانيالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج ..... الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -عع
 

 ال  ةج  -

 كتب ملزمة -فف
 

 ال  ةج  -
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 
 ال جب صغيرة   ضرب:خج سج : 

 

 (12نزةذج  قم )
 مدينة السادات جامعة:

 التربية الرياضية  كلية:
 قسم: األلعاب

 

األلعاب الصغيرة والمضرب  للفرقة األولى  توصيف مقرر 

 0262/ 0261 الثاني الدراسي للفصلبنين 
  

 بيانات المقرر -6

اسم المقرر:  األلعاب  الرمز الكودى  :  الينطبق
 الصغيروالمضرب

   الفرقة    :     األولى بنين

 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية  التخصص : عام

 كتب مقترحة -صص

، مركز الكتاب 4األسا الفنية للمبارزة ط: إبراهيم نبيل عبد العزيز  .6

 (.م0225للنشر ، القاهرة )

سسة ؤم ،للمبارزة األساسيةالمبادئ  : أسامة عبد الرحمن علي .0

 .م(0222المنصورة) ، الجوهري

، دار الفكر 4ـالمبارزة سالح الشيش  ط: عباا عبدالفتاح الرملي  .3

 (.م6993العربي ، القاهرة)

المبارزة بين التعليم والتدريب ، كلية التربية :  محمد وجيه سكر .4

 م(  .0220الرياضية ، جامعة المنوفية)

 

دوريات علمية أو  -قق
 نشرات. الخ

http:://.www.fencing.net 
http:://.www.pbt fencing. com 

 

 المادة منسق
 أحمد ابراهيم عزب أ.د / 

 التوقيع )                                              (

 رئيا القسم
 مني مصطفيأ.د / 

 التوقيع )                                         (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 3 عملى 6 نظرى ساعة 0×  وحدة     0

 

أهدف -0

 المقرر

 . األل جب الصغيرة  شرح الز ج    الزفجهيم الزرتوط  بز اخل الل ل  أهزي  -1

   ر  األهزي  التربة   لألل جب الصغيرة . -2

  ذكر الزفجهيم الزرتوط  بجلخصجئص الزنهجي  لألل جب الصغيرة  -3

  ج  ُراع  عن  ت   س األل جب الصاغيرة  زي ات األل جب الصغيرة أغراض     ر   -4

. 

اآلثاااج  التربة ااا  لألل اااجب الصاااغيرة  اآلثاااج   شااارح الز اااج    الزفاااجهيم الزرتوطااا   -5

 الت ليزي  لألل جب الصغيرة .

لكاال ل واا   اان  جلجةاناال التج  خياا  اا اد الطجلاال بجلز لة ااجت  الز ااج   االسجسااي  بإ -6

 . تنس طج ل ( –تنس أ     -أل جب الزضرب) هةك 

 -بأل جب الزضرب ) هةك الزرتوط  إكسجب الطجلل الزهج ات الزهج ات األسجسي   -7

 بط  - راحل ت لم -خطةات ت ليزي  -تنس طج ل (  راحل لني  –تنس أ    

ألل جب  لزهج ات األسجسي األخطجء الشجئ    ل –الزهج ات ب نجصر الليجق  الو ني  

  . زقر ةالالزضرب   الت   وجت التطويقي  عل  الزهج ات 

 .  ر  الزوجدئ التزهي    ألل جب الزضرب   -8

 .  ر  الزهج ات األسجسي  ألل جب الزضرب  -9

   ر  القةانين ال  لي  لكل ل و   ن أل جب الزضرب -11

 المستهدف من المقرر:-3
المعلومات  -ق

والمفاهيم 

 األساسية 

 لل نهج   الزقر  ال  اسل  كةن الطجلل قجد  عل   : 

 .ج  ظجئفه ج  زي اته األل جب الصغيرة  ر   فهةم  -1/ أ

  تصنيفجت األل جب الصغيرة . ح د  راحل الل ل  أنةاع  -2 أ /

 الل جب الصغيرة .األل جب أستخ ا جت ،   القجئم عل  تنفيذ األل جب ذكر د    -3أ /

 أهزي  األل جب الصغيرة . -4/أ

 أغراض األل جب الصغيرة .   -5/أ

  زي ات األل جب الصغيرة .  -6/أ

  ج  ُراع  عن  ت   س األل جب الصغيرة .-7أ/

 اآلثج  التربة   لألل جب الصغيرة .-8أ/

 اآلثج  الت ليزي  لألل جب الصغيرة . -9أ/

 .  ر  الجةانل التج  خي  لكل ل وه  ن أل جب الزضرب -11أ/    

  ج ااجت أل ااجب الزضاارب  النااةاحل الفنياا  للزهااج ات األسجسااي  الزقاار ة  لاال  -11/أ

 )تنس الطج ل  ، الهةكل ، التنس( .

 الخطةات الت ليزي  لألل جب الزقر ة .   ر  -12/أ

 زهج ات األسجسي  لألل جب الزقر ة .للالزراحل الفني   ة ح  -13أ/

   ر  قةاع  القجنةن ال  ل   لألل جب الزقر ة. -14أ/

المهارات  -ك

 الذهنية
 عل  أن :أن  كةن الطجلل قجد ا   

 . حلل األل جب  لق أنةاعهج  أه الهج   نجسوتهج للفئ  الزسته ل  -1ب/ 

 . قج ن بين األل جب الصغيرة لل األه ا   التنييم  الزشتركين -2ب/ 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 . قج ن بين أنةاع األل جب للفئجت الزت لز   خصجئص النزة -3ب/ 

 .ب ض  ةاد القجنةن بكل ل و   ن األل جب الزقر ة فسر   -4/ب

 .الفني  الشجئ   ل  االداء لألل جب الزقر ة    صححهج األخطجء  كتشف -5ب/     

 .  ةاقف ت ليزي  ج   ة  وتكر -6ب/ 

المهارات  -ج

المهنية الخاصة 

 بالمقرر

 أن  كةن الطجلل قجد ا عل  أن :
 إح   نزجذج األل جب الصغيرة. صزم  -1ت

 ل و  صغيرة  ع تح    اله    نهج  رض  -2ت

  طوق نزةذج لل و  صغيرة ل  ج ء  ن ال  س. -3ت

 بطر ق   صة ة صحيح  . ؤد  الزهج ات األسجسي  لألل جب الزقر ة  - -4/ت

 لألل جب الزقر ة األسجسي  لزهج ات طرق الت ليم الزنجسو  ل  طوق-5ت/

 .كل ل و   ن األل جب الزقر ة  شج ك ل -6ت/

 قول  أثنجء  ب   ال  س . ستخ م الطجلل أجراءات األ ن  السال    -7ت/

المهارات  -د

 العامة
 

 أن  كةن الطجلل قجد ا عل  أن : 
 اللةحجت الت ليزي .   شج ك ل  انتجج -1د/ 

 . األه ا  التربة    الت ليزي   الزهج    كتل  جزةع   ن  -2د/ 

 .النزجذج ستخ م  سيط ت ليزل لل عرض  -3د/ 

 الت لم الذات . أستخ ام   تفجعل  ع -4/د 

 الزراجع  ال    جت ال لزي  الزختلف   ستخ م -5د/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر -4

 

 الموضوع
عدد 

 الساعات

 األسوةع األ ل

 الج ء النير  

 األل ااااجب أهزيتااااه :  زياااا ات  األل ااااجب الصااااغيرة اااا خل  -

 األل ااجب راحاال  –األل ااجب الصااغيرة  ظااجئف  – الصااغيرة

 . القجئم بتنفيذ األل جب الصغيرة د    – الصغيرة

 الج ء ال زل 

 . تصنيفجت األل جب الصغيرةنةاع نزجذج تطويقي  أل  -

4 

 األسوةع الثجن 

   ق  د اسي  ليزج سوق      الج ء النير 

األهزيااا  التربة ااا  لألل اااجب الصاااغيرة : جةانااال األل اااجب  -

 –التر  حيا   –الت ليزيا   –الو نيا   –الصغيرة ) التربة   

 . االجتزجعي  (

  الج ء ال زل 

 . أسس اختيج  األل جب الصغيرة أسس تكرا    -

4 

 األسوةع الثجلث 

       الج ء النير 
4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخصاااجئص الزنهجيااا  لألل اااجب الصاااغيرة : أساااس الخصاااجئص 

 الزنهجي   لق  راحل النزة .

  الج ء ال زل 

 .الصغيرة األل جب  أخراج  وجدئ تشكيل
 األسوةع الرابع

 الج ء النير      

طوي   األل جب الصغيرة : ال نجصر األسجسي    وجدئ  طرق 

 .األل جب الصغيرةت   س 

 الج ء ال زل  

تطويق األل جب الزسجع ة لل نججح نزجذج لألد ات  األجراءات 

 بأه الهج.استخ ا جت األل جب الصغيرة  نزجذج  ن  – الصغيرة

4 

  األسوةع الخج س

 

    الج ء النير 

شاارح ألهاا ا  كاال تصاانيف  اان  تصاانيفجت األل ااجب التزهي  اا  

  الصغيرة .

  الج ء ال زل  

 . ألل جب الصغيرة ن تصنيفجت ا نزجذج تطويقي     

4 

 األسوةع السجدس 

    الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق 

 أسس نير جت االل جب التزهي   .     

 الج ء ال زل         

 .االل جب التزهي   تطويق عزل  ألح    هج ات        

4 

  األسوةع السجبع

 الج ء النير   

 الزفجهيم الرئيسي  لالل جب التزهي   

 الج ء ال زل 

 .االل جب التزهي   تطويق عزل  ألح    هج ات        

4 

 األسوةع الثج ن 

    الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق 

االهزي  التربة     لالل جب التزهي    الخصجئص الزنهجي 

  الت ليزي .

 الج ء ال زل 

 .االل جب التزهي   تطويق عزل  ألح    هج ات        

4 

 األسوةع التجسع

    الج ء النير 

صفجت الالتزهي    ) الصغيرة   الزتطلوجت التربة   ل   س االل جب

 (الخططي -الفني   –الو ني  

 الج ء ال زل 

 لالل جب الجزجعي   لألل جب التزهي     ت   وجت 

4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

   . هةك  ( –كرة ق م  –    –طجئرة  –) سل  

  األسوةع ال جشر

   الج ء النير        

   ق  د اسي  ليزج سوق

نتقجء الر ج يين لل االنشط  إختيج   إل    ياستخ ام االل جب التزه

 الزختلف .

 الج ء ال زل      

  التلزنجزا  - الجزوجز   -ل جب القة  أللألل جب التزهي     ت   وجت 

 . جةد  ( – صج ع   – الكز   –)كج اتي  

4 

 األسوةع الحجد  عشر

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق  

ح     ج جت أل جب الزوجدئ التزهي    أل   التطة  التج  خ 

  . ( الزضرب)هةك 

 الج ء ال زل      

  .لر ج   الهةك   ت   وجت عليهج الزهج ات االسجسي  أهم   

4 

 األسوةع الثجن  عشر

   الج ء النير 

ح     ج جت أل جب ) الزوجدئ التزهي    أل التطة  التج  خ  

 . (تنس ال

 الج ء ال زل 

  .لر ج   التنس   ت   وجت عليهج الزهج ات االسجسي  أهم 

4 

 األسوةع الثجلث عشر

   الج ء النير 

ح     ج جت أل جب الزوجدئ التزهي    أل التطة  التج  خ       

 .  الطج ل  (تنس )

 الج ء ال زل 

 لر ج   تنس الطج ل    ت   وجت عليهج .الزهج ات االسجسي  أهم 

4 

 عشر رابع األسوةع ال 

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق  

أسجليل الت   ل عل  الزهج ات األسجسي  الل جب الزضرب اهم 

 . تنس طج ل  ( –تنس  –)هةك  

 الج ء ال زل       

 –الزهج ات الزتق     الزستح ث  الل جب الزضرب )هةك  أهم 

 . تنس طج ل  ( –تنس 

4 

 عشرخج س األسوةع ال 

   الج ء النير 

 

 تحليل القةانيين ال  لي  الل جب الزضرب  الزصطلحجت د اس 

 . تنس طج ل  ( –تنس  –)هةك  

4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الج ء ال زل 

الةاجوجت الزنطقي  للتحكيم الل جب الزضرب تطويق إح   نزجذج 

 .تنس طج ل  (  –تنس  –)هةك  

 سجع   61إجزجل  ع د السجعجت                                                                                        
أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 الزحج رة  الشرح . -6

 الةسجئط الت ليزي  . -2

 ت لم ت ج نل لل  جزةعجت .-3

 الزنجقشجت .                             -4

 الزحج رات ال زلي  . -5

 الوحةث الزق    .-6

 ال رض الشفه  .-7

أساليب التعليم -1

والتعلم للطالب 

ذوى القدرات 

 المحدوده 

                         .   الزقجبل  الفرد    ن خالل السجعجت الزكتوي  -

 .الطالب الزت ثر ن   جزةعجت تقة   -

 تقويم الطالب: - 7

األساليب  -ل

 المستخدمة
 التوقيت )األسبوع( -م

توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 

 اوراق دراسية
 ( 64،  62،  0،  1،  0  : (األسبوع

       
 درجات 62

شفوى -)تحريري
 تطبيقي(

 الرابع األسبوع
 السابعاألسبوع 
 التاسعاألسبوع 
 الثانى عشراألسبوع 

 درجات 5
 درجات  5
 درجات 5
 درجات 5

  خالل الفصل الدراسي  مناقشة وحوار

 درجة 32 نهاية الفصل الدراسي الثانى االمتحان العملي  النهائي

 درجة 32 نهاية الفصل الدراسى الثانى االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 سلسلة المعرفة الرياضية أللعاب المضرب  - مذكرات -رر

 اليوجد كتب ملزمة -شش

م( : موسوعة األلعاب الرياضية ، الطبعة الخامسة ، دار 6993محمد حسن عالوي ) * مقترحةكتب  -تت
 المعارف ، القاهرة.

 ، دار المعارف ، القاهرة. 9( : الهوكى ، ط  6994محمد  حسن عالوى )  *
قواعد اللعبة ،  –خطط  –م(: التنا   تاريخ المهارات  0226أمين الخولى وجمال شافع)* 

 .ولى ،دار الفكر العربى  ، القاهرة الطبعة األ

 –تنا  -مبادىم ألعاب المضرب )هوكى : م( 0221فوزى السيد قادوا وأخرون)* 
  .تنا طاولة (، الطبعة الثانية ، األسكندرية  –ريشة طائرة 

 م( : اإلعداد الشامل لالعبي الهوكي عام.0221محمد أحمد عبد الله إبراهيم ) *

دوريات علمية أو  -ثث
 نشرات ومواقع
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 Dutch Field Hockey: www.dutchfieldhockey.com .1 إنترنت... الخ

2. Pinoke Neder Lands Hockey bond www.knhb.nl 

3. Pinok Jongens A2: www.pinakedongersa2.tk. 

4. Toernooien: www.hockey.net.nl. 

5. Hockey Paglna : http//hockey.pagina.nl. 
 

            

 

  ئيس القسم       الزجدة                                             نسق                    

 د/ طج ق  حز  نصير   أ.                                     طج ق  حز  خليل الجزجلأ.م.د/  

 (                              التةقيع : ) (                                  التةقيع : )                   

                                       

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

 الفصل الدراسي األول الفرقة الدراسية الثانية بنين -5-3

الرقم 
الكودي 
 للمقرر

 عنوان المقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4 برا ي التربي  الر ج ي  لل الز ا س االبت ائي   اإلع اد    الثجنة   1

 - 4 طرق الت   س  التربي  ال زلي  )  زت ة ( 2

 - 4 تربي  صحي  3

 2 1 لغ  إنجلي    )  زت ة ( 4

 6 - أل جب قة  5

 6 -  نجزالت 6

 4 - كرة    7

 18 13 اإلجزـــــــجلل

 اوال : برامج التربية الرياضية :
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 أصول التربية الرياضية والترويحقسم:  
   الثانية  للفرقة  الرياضيةبرامج التربية توصيف مقرر 

 م0262/ 0261للعام الدراسي األول ( فصل دراسي ) بنين 

 بيانات المقرر -6

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 الثانية بنين  الفرقة/ المستوى:برامج التربية  : اسم المقررالرمز الكودي: ال 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الرياضية المدرسية ينطبق 

 التخصص: عام
 األسبوعيةعدد الساعات  عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 4 نظري ساعة  0× وحدة   0

هدف -0

 المقرر

 

ا  اد الطجلل بجلز ج     الز لة جت االسجسي  الزرتوط  بجلزججل  -36

 الر ج ل الز  سل

التربةي  النفسل  الز  سي     التربي  الر ج ي  تةعي  الطجلل ب -37

 لزجتزع.الل بنجء ج أهزيتهالزهج ي لل إع اد النشئ  االجتزجعل 

 تصزيم   بنجء برا ي التربي  الر ج ي   هج ات . إكسجب الطجلل -38

 إع اد الطجلل لزةكو  سةق ال زل . -39

 

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -ل

ب اااض الزفاااجهيم   الزصاااطلحجت الزت لقااا  بجلر ج ااا  ف الطجلااال  ااات ر 1

 الز  سي   ثل الزنهي   الورنج ي الز  سل .

بخطةات بنجء برا ي الز ج   النير   الزرتوط   عل  ف الطجلل ت ر 0

 التربي  الر ج ي  الز  سي  

االنشط  الر ج ي  الز  سي    تصنيفجتهج   للسف   عل  ف الطجلل ت ر 3

  .إختيج  تلك اآلنشط   لقآ للزراحل الت ليزي  الزختلف 

 ت ر ف الطجلل  فهةم التفة م  أغرا  .4

 اخل  خج ج ال  س .ت ر ف الطجلل علل د   الز  س د 5

 المهارات الذهنية -م

 فج ل بين اسجليل الت ليم   التقة م الزختلف  الختيج  انسوهج للزراحل .  1

 .ال  اسي  الزختلف   

 الزوني  عل  للطالب   خطط لتةلير لرص الت ليم  الززج س  الزنجسو . 2

 لهم

 لقآ للسزجت النفسي    الو ني    ال قلي  الززي ة للزرحل  ال زر   الطجلل 

 ) د اس  األلراد (.للطالب

 ح د   ةقجت تطويق برنج ي الر ج   الز  سي     ختج  انسل  -3

 الحلةل   الو ائل لهج

المهارات المهنية  -ج
 الخاصة بالمقرر

 . نفذ الطجلل الورا ي الت ليزي  لالنشط  الر ج ي  داخل الز  س  .  ١

 طوق الطجلل اجراءات اال ن   السال   القجنةني    الصحي  لل بيئ   ٢

 .الر ج   الز  سي 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تون  نتجئي ال  اسجت   الوحةث    ستخ  هج لل تطة ر الر ج   .  3

 .الز  سي 

   الر ج ي  داخل الز  س  ..  صزم الطجلل الورا ي الت ليزي  لألنشط4
 

 المهارات العامة -د

 . الزشج ك  الف جل  لل التجز جت الزهني  للتربي  الر ج ي  الز  سي  –د 5/د

  الق  ة عل  ال زل الت ج ل بر ح الفر ق  استخ ام االتصجل الف جل  -2د/

 الجزجعل .

بصف   زج س  الت لم الزستزر   الت لم الذاتل لل الزججل الر ج ل -3د/

 عج   .

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 األسوةع األ ل الجي  النظرو 

 )االطج الفلسفل لورا ي التربي  الر ج ي ( -

  فهةم  طوي   التربي  الر ج ي          

 تطة  الورا ي ال  اسي              

4 

 الجي  العملي  
 

 2األسوةع 

   الجي  النظرو 

 الزصطلحجت ال لزي  -  

 الز  سي  التربي  الر ج ي تور رات  -    

 

4 

 الجي  العملي  
 

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 لتربي  الر ج ي  كةنجت الورنج ي الشج ل ل -
 –دور التربية الرياضية المدرسية )النيسي  -

 المهارو ( في إعداد النشي  –اإلعتماعي 

4 

 الجي  العملي  
 

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
  الورنج ي الشج ل للتربي  الر ج ي ) تصزم  بنجء

 الز  سي (      

 د اس  الزجتزع-

4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 الجي  العملي  
 

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ) تصزم  بنجءالورنج ي الشج ل للتربي  الر ج ي  

 الز  سي (      

 ) التال يذ ( لرادد اس  اال-
4 

 الجي  العملي  
 

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ) تصزم  بنجءالورنج ي الشج ل للتربي  الر ج ي  

 الز  سي (      

  كجنجت ) الزجد     الوشر   (د اس  اال-

 

4 

 الجي  العملي  
 

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
 )تحر ري ( أعزجل السن ا تحجن  -

  راج    ج سوق

 
4 

 الجي  العملي  
 

  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
 االه ا  تح    -

  ستة جت اآله ا   -

   جدل  الصيجغ  السلةكي   

 

4 

 الجي  العملي  

 

 4  9األسوةع 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  النظرو 
 للسفتهج لل  ةء  االنشط  الر ج ي إختيج   -

+ نيرة علل  ست ات  الزختلف  م راحل الت لي

 الر ج   الز  سي   كيف  تطة رهج 
 الجي  العملي  

 

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 )التقة م(

  فهةم التقة م 

 اغراض التقة م 

 خصجئص التقة م النججح

4 

 الجي  العملي  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 )التقة م(  -

 انةاع التقة م

 اد ات التقة م

 الورنج ي التقة زل

4 

 الجي  العملي  
 

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 د      س التربي  الر ج ي  لل ادا ة ال  س 

د      س التربي  الر ج ي  لل ادا ةالنشجط  -

 ال اخلل

4 

 الجي  العملي  
 

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
د    اااا  س التربياااا  الر ج ااااي  لاااال ادا ةالنشااااجط 

 الخج جل 

د      س التربي  الر ج ي  لل ادا ةالورا ي -

 الز  ل 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي  
 

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 )تحر ري ( أعزجل السن ا تحجن  -

  راج    ج سوق
 

4 

 الجي  العملي  
 

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4  راج   شج ل  عل   نهي  جدة الورا ي 

 الجي  العملي  
 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
 ساعة 12

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

  الزحج رات 
     الوحةث الزق 
  ال رض الشفهل 

 خرائط الزفجهيم 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   االسجسي  حج رات خجص  ب   الزحج رات 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ن

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ه المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية
 الخامس األسبوع 

 العاشر األسبوع 

 
 جتد ج 8

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 السابع األسبوع 

 الرابع عشر األسبوع 
 د ججت 8

 د ججت 4 األول خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج .....  ..........الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

  استجذ الزجدة     

  ئيس القسم                    أ.د/ عجدل   ضجن

 أ.د/  ائل قن  ل    

 (                      التةقيع: )                التةقيع: )                           (

 العملية :طرق التدريس والتربية ثانيا : 
 (12نزةذج  قم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 طرق التدريا والتدريب والتربية العمليةقسم:  
الثانية للفرقة   طرق تدريس وتربية عمليةتوصيف مقرر 

 م0262/ 0261للعام الدراسي ممتدة فصل دراسي    بنين

 بيانات المقرر -6

 

االمتحان التحريري 
 النهائي

 األول الفصل الدراسي 
 د ج  81

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -خخ
 

 برا ي التربي  الر ج ي  الز  سي     ذكرة

 ال يوجد كتب ملزمة -ذذ

 كتب مقترحة -ضض

 

 أ ين الخةل  – حز  الحزجحز  ،  برا ي التربي  الر ج ي أسس بنجء  .12

 جزجل الشجل ل –أ ين الخةلل   نجهي التربي  الو ني  الز جصرة ، .13
 

دوريات علمية أو  -  
 نشرات. الخ

 

7. http:://.www......... 
 

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق

وتربية  طرق تدريااسم المقرر: 
 عملية

 بنينالثانية الفرقة/ المستوى: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 ساعة 0 عملي ةساع 0 نظري ساعة 0× وحدة    0
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 هدف المقرر-0

 الر ج ي .بجلصفجت  الخصجئص الت   جل تةالرهج ل    لم التربي  ا  اد الطجلل  -41

 للت   س  تقة م األداء.  إع اد الطجلل -41

 :إكسجب الطجلل  -42

 .بنجء الزجتزع لل الر ج ي  التربي  د   3/1

ال لاةم   باين  بينهاج ، الر ج اي  التربيا  أنشط  لر ع بين  التكج ل الربط 3/2

 .األخر 

 لهام علا   الزونيا  ، الزنجساو   الززج سا  الت لايم لارص لتاةلير خطاط  -3/3

 .الت ليزي   الزهجم  الويئ  الطجلل
 بجلزججل الر ج  . الزرتوط   ال لةم األسجسي  ال لةم    لة جت   ج   تطويق 3/4

  السال   الصحي  لل األ ن اشتراطجت  تطويق الر ج ي  ، األنشط   هج ات أداء 3/5

 الر ج ي . الززج س  بيئ 

 .الت ليزي   الةح ات الورا ي  تطويق تصزيم 3/6

 بيئ  الززج س   تحسين دعم لل الح  ث   التقنيجت الز لة جت تكنةلةجيج استخ ام 3/7

 لزةاجه   ختلف   هج ، للت ج ل الضر     اللغة   الزهج ات  إتقجن الر ج ي 

 .الر ج ل الزججل لل الزستقولي  التح  جت

إتوجع االطالع 3/6  الزججل الر ج ل لل الج      تجب   الزشكالت، لحل ال لزل الزنهي   

 .الزستزر  الت لم

 الز ج   األسجسي   النير   الزرتوط  بأنةاع الر ج جت الزختلف  للتربي  الر ج ي . 3/7

 .النزجذج التطويقي  للزهج ات الحركي  لل  ختلف أنةاع الر ج جت األسجسي  3/8

ججل نفذ الورا ي  الةح ات الزنجسو  الحتيجججت الزستفي  ن لل الزتم  يصزت 3/9

 .)الز  س  ..... الخ( الر ج ل

أسجليل الت ليم  التقة م الختيج  أنسوهج لألنشط  الر ج ي  طرائق  فج ل بين   3/11

 الزختلف .

 

 

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -ن
 .للتربي  الر ج ي  األسجسي  الز ج    ر  الطجلل  1أ/

  الفرد    الجزجعي . الر ج جت بأنةاع الزرتوط  النير   الز ج   ر  الطجلل   2أ/

 الر ج ي . األنشط   ججالت لل الزنجسو   اللغة   ال لزي  الزصطلحجت 3أ/

 المهارات الذهنية -ه

 أنسوهج الختيج   الت لم  التقة م الت ليم طرائق  أسجليل بين  فج ل  -1ب/

 .الر ج ي  الزختلف  لألنشط 

الحية    الجةانل  ةء لل  الجزجعي  الفرد   الر ج جت  هج ات  حلل  -2ب/

 .الر ج ي  الحرك   أسس

تةقع التح  جت التل تةاجه بيئ  الززج س  الر ج ي   ح د الز ةقجت     -3ب/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 بين الو ائل لحلهج.األنسل    ختج 

 الت ليزاجت ضاع ت الز رلا  تلقال لال الفرد ا  االختاللاجت كتشاف  أن  - 4ب /

 .االختاللجت هذف لتقجبل الزنجسو   اإل شجدات

 .الت ليزي  ال زلي  لجعلي  ل  جدة ال  س أله ا  التقييم نتجئي  حلل أن - 7ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 .الزق    الر ج جت للزهج ات التطويقي  النزجذج ؤدي الطجلل  –1ج/

  الزنجساو الخجصا  بجلا  س التقاة م لجليأساه  ان تالطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

 .أد اته  استخ ام

 للفار ق الزالئزا  الت ليزيا  الزهاج ات  تنفياذ التخطايطالطجلال ساتخ م   -3ج/.

 .التال يذ بين الفرد  

 التنفياذ لال التال ياذ اشاتراك تحقاق التال الت ليزيا  األنشاط  صازيمت  - 4ج/

 . التقة م

 .الت ليزي  ال زلي   تطة ر لتحسين الت لم بيئ  قيجدة  - 5ج/

 .الزق    الت ليزي  لألنشط  الزنجسو  الت ليزي  الةسجئل تصزيم  - 6ج/

 المهارات العامة -د

 الزراحال لل للتال يذ الر ج ي   الزهج ات  الز ج   الز لة جت تةصيل   -1د/

 .الزختلف  ال  اسي 

 د  س لال  الزقج نا   النقا   التخطايط ال قيقا   الزالحيا  االبتكاج   -2د/

 .بجلز  س  الر ج ي  التربي  أنشط  
 الر ج ا  برناج ي  تطاة ر لزتجب ا  الزختلفا  ، التقيايم  ساجئل تطوياق  -3د/

 .أه اله تحقيق  ن  التأك  ، الز  سي 

 الجزاجعل ال زال علا   القا  ة الف اجل، االتصجل  هج ات  سجئل استخ ام  - 4د/

 .الر ج ل بجلزججل الزرتوط  ال زليجت لتف يل

 .عجئ   ألضل استفجدة أقص  لتحقيق الةقت إدا ة - 5د/

محتوى  -4

 المقرر

عدد  الموضوع

 الساعات

 1األسوةع 

 :  الج ء النيري
 4 مافية وأفمية طرق التدريس. -

                      : الج ء ال زلل 
 .(التطبيقى)فكرة عامة عن طرق التدريس   -

 2األسوةع 

 التربية الرياضية المدرسية. مافية -

 أفمية التربية الرياضية المدرسية. -

 4 أفداف التربية الرياضية المدرسية. -

 :الج ء ال زلل  

 الخطوات   والمشى   والجرى. -
 .الدورانات  -

 .تحركات الذراعين  -
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 قاطرات. 4و  3تكوين قاطرة وقاطرتين و -

 3األسوةع 

 :الج ء النيري 

مكانتها( من  –مافيتها  –: )ميهومها طرق التدريس  -

 4 العملية التعليمية.
  : الج ء ال زلل 

 –"ميهوم  وأعياؤه وطريقة كتابت  والندا  علي "  الة ع اإلبت ائ  -

بالرعلين/  األوضاع المشتقة )بالذراعين/ –األوضاع األصلية 

 األوضاع الخاصة. –بالجذع( 

 4األسوةع 

 :الج ء النيري 

طرق وأساليب  بعل المتويرات الملثرة فى اختيار -

 4 التدريس.

 :الج ء ال زلل 

 / /دائرة ضلع مربع ناقص / ص  / اطرة)قالتشكيالت -

 اإلنتشار الحر(. / مقلث ناقص ضلع / دائرة نص 

 5األسوةع 

  :الج ء النيري 

بعل المتويرات الملثرة فى اختيار طرق وأساليب  -

 4 التدريس.

       : الج ء ال زلل 
التشممكيالت مممع مراعمماة تقسمميم الطلبممة إلممى إعممادة علممى  -

 مجموعات إلعطا  كل طالب فرصة التطبيق.

 6األسوةع 

 :الج ء النيري 

 ممييات الطريقة الجيدة للتدريس. -

 أسس نجاحها. -

 4 معاييرفا. -
                      : الج ء ال زلل 

إمتحان فى كييية تدريس أو تكوين التشكيالت  -

إعطا  الطلبة فكرة عامة عن ".عليهابالندا ات الصحيحة 

خطوات( وتحضير كل طالب  2وطريقة تنييذفا ) األلعاب الصويرة

 ."فى دفتر التحضيرلعبة بدون أدوات(  –)لعبة بأدوات 

  7األسوةع 

  :الج ء النيري 

 ا تحجن تحر ر  -

4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

                      : الج ء ال زلل 
 أل جب صغيرة. -

طالب  وتحضير كل التمرينات على شكل ألعابإعطا  الطلبة فكرة عامة عن "

 ."تمرين على شكل لعبة فى دفتر التحضير 0عدد 

  8األسوةع 

 :الج ء النيري 

 طرق التدريس العامة. -

 . 4 تصنييها 
                      : الج ء ال زلل 

 تزر نجت عل  شكل أل جب. -
وتحضير كل طالب نموذج  عمباز الموانعإعطا  الطلبة فكرة عامة عن "

 ."لجمباز الموانع فى دفتر التحضير

  9األسوةع 

 :الج ء النيري 

 طرق التدريس العامة )تصنييها( . -

 4 المبادئ العامة لطرق التدريس. -
                      : الج ء ال زلل 

 جزوجز  ةانع. -
وتحضير كل طالب نموذج للنشاط  النشاط الحرإعطا  الطلبة فكرة عامة عن "

 ."الحر فى دفتر التحضير

  11األسوةع 

 :الج ء النيري 

بعل الطرائق المستخدمة فى تدريس التربية  -

 الرياضية.

)اليرق بين الطريقة واألسلوب وإستراتيجيات 

 التدريس(.

4 

                      : الج ء ال زلل 
 نشجط حر. -

المحاضرة القادمة مع وعود دفتر التحضير   مع  بجإل تحجنالتنبي  على الطلبة "

 ."كتابة كل طالب بدفتر التحضير لما سيقوم بتنييذه فى اإلمتحان

  11األسوةع 

 :الج ء النيري 

بعل الطرائق المستخدمة فى تدريس التربية  -

 الرياضية.

الطريقة واألسلوب وإستراتيجيات )اليرق بين  -

 التدريس(.

4 

 :                    الج ء ال زلل  
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 إ تحجن ل  كيفي  ت   س ج ء اإلحزجء. -
 وتحضير كل طالب فى دفتر اإلعداد البدنىإعطا  الطلبة فكرة عامة عن "

 ."خطوات تعليم التمرين" تمرين مع كييية تدريس  لهما 0التحضير عدد 

  12األسوةع 

 .فى الطرق السابقة خطوات تعليم المهارات الحركية -

 أكتساب المهارات الحركية. مراحل -

                      : الج ء ال زلل  4

)قيام كل طالب بتدريس ما تم تحضيره  إع اد ب ن  -
 ("تمرين 0عدد "

"خطوات مع كييية تدريس  لهما  -تمرين  0التنبي  على الطلبة بتحضير عدد "

 تعليم التمرين" فى دفتر التحضير.

  13األسوةع 

 :الج ء النيري 

 تنييذه(.  –تنظيمة  –التدريس المصور )أفميت   -

 .مكونات وأشكال وأسابب الممارسة التطبيقية -

 .التشكيالت 

 . أساليب األدا 

 التكونيات النظامية. -
4 

                      : الج ء ال زلل 
)قيمام كمل طالمب بتمدريس مما تمم تحضميره  إع اد با ن  -

 ("تمرين 0عدد "
مممع كيييممة  -تمممرين  0التنبيمم  علممى الطلبممة بتحضممير عممدد "

 ."تدريس  لهما "خطوات تعليم التمرين" فى دفتر التحضير

  14األسوةع 

 :الج ء النيري 

 ا تحجن  -

 . أقسام الندا 

 .األوضاع فى التمرينات البدنية 
4 

                       : الج ء ال زلل
 0عدد " )قيام كل طالب بتدريس ما تم تحضيرهإع اد ب ن   -

 ("تمرين

  15األسوةع 

 :الج ء النيري 

 .الندا  على األوضاع المختلية للتمرينات البدنية 

 .مصطلحات مهمة عند كتابة التمرين 

 نقاط يجب مراعاتها عند تدريس التمرينات. -

4 

                      : الج ء ال زلل 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 )مع قيام بعل الطلبة راج   عج   عل  الج ء التزهي    -

 .بتدريس الجي  التمهيدى(
  61 األسوةع

 الج ء النيري :

 طبيعة أسلوب التدريس. -

 أساليب التدريس وأنواعها. -

 :الج ء ال زلل  4

)الخطوات    راج   عل   ج تم د استه ل  التيرم األ ل  -

الممدورانات   وتحركممات الممذراعين   وتكمموين والجممرى   ووالمشممى   

 .الوضع اإلبتدائى(قاطرات   و 4و  3قاطرة وقاطرتين و

 . "التنويه عل  الطلو  بزراج   التشكيالت"
  71األسوةع 

 الج ء النيري :

 بعل أساليب تدريس التربية الرياضية. -

 :الج ء ال زلل - 4

 .)التشكيالت(  راج   عل   ج تم د استه ل  التيرم األ ل  -

)ألعاب صويرة   التنويه عل  الطلو  بزراج   ج ء اإلحزجء "

 . "وتمرينات على شكل ألعاب   وعمباز موانع   ونشاط حر   وإعداد بدنى(
  81األسوةع 

 الج ء النيري :

 البرنامج الشامل للتربية الرياضة المدرسى. -

 "خصائصة".

 4 مكونات برنامج التربية الرياضية المدرسى. -
 : الج ء ال زلل-

ألعماب صمويرة   ) راج   عل   اج تام د اساته لا  التيارم األ ل  -

 . (وتمرينات على شكل ألعاب   وعمباز موانع   ونشاط حر   وإعداد بدنى

 . "التنويه عل  الطلو  بتحضير النشجط الت ليز "
  91األسوةع 

 النيري :الج ء 

 درس التربية الرياضية : -

  أغراضة  -درس التربية الرياضية ) ميهومة– 

 صيات (.

 .اعتبارات فامة عند التحضير 

 .المواصيات التى يجب مراعتها فى سجل التحضير 
4 

 :الج ء ال زلل -

 نشجط ت ليز  . -

التنويه عل  الطلو  بكتجب   حتة  هذف الزحج رة ل  دلتر "

  ".التحضير
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  21األسوةع 

 الج ء النيري :

 درس التربية الرياضية :)أقسام( مكونات  -

 (.التمهيدىالجي  )

 . ) إحما  )أنواعة 

 .إعداد بدنى 
4 

 :الج ء ال زلل -

 نشجط ت ليز  . -

 . "التنويه عل  الطلو  بتحضير النشجط التطويق "
  21األسوةع 

 الج ء النيري :

 درس التربية الرياضية :

  تطبيقى(. –الجي  الرئيسى )تعليمى 

 .الجي  الختامى 

 .نماذج للدروس 
4 

 :الج ء ال زلل -

 .نشجط تطويق  -

 ."عل  الطلو  بتحضير الج ء الختج  التنويه "
  22األسوةع 

 الج ء النيري :

 بعل األساليب واإلستراتيجيات التدريسية لييادة فاعلية التدريس: -

 .الواعبات اإلضافية 

 ."التنظيم الدائراى "األدا  فى محطات 

 .فقرات الرابل 

4 
 :الج ء ال زلل -

 الج ء الختج   . -

 . " بط : النشجط الت ليز  + التطويق  + الج ء الختج  "

التنويه عل  الطلو  بكتجب   حتة  الج ء الختج   ل  دلتر "

  ".التحضير

التنويه عل  الطلو  بتحضير نزةذج كج ل لإل تحجن .. "

 . "ل  دلتر التحضير كتجبته 
  23األسوةع 

 الج ء النيري :

 درس التربية الرياضية فى ظروف خاصة. -

 4 نماذج من دروس التربية الرياضية. -

 :الج ء ال زلل -

 .ل  كل ش و (لقط  5-1إ تحجن تطويق  لل  س كج ال  ) قم  -
  24األسوةع 

 : الج ء النيري

 النشاط الداخلى. -

 النشاط الخارعى. -

4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 البرامج الخاصة )التربية البدنية المعدالة(. -

 :الج ء ال زلل -

لقط ل  كل ش و (  11-6إ تحجن تطويق  لل  س كج ال  ) قم  -

. 
  25األسوةع 

 : الج ء النيري

فى التربية الوسائل المعينة السمعية والبصرية واستخداماتها  -

 الرياضية.

  أفمية استخدام المدرس للوسائل التعليمية فى تدريس التربية

 الرياضية.

 .المبادئ العامة الستخدام الوسائل التعليمية 

4 

 :الج ء ال زلل -

لقااط لاا  كاال  15-11إ تحااجن تطويقاا  للاا  س كااج ال  ) قاام  -

 .ش و ( 
  26األسوةع 

 الج ء النيري :

  الحركية بالوسائل المعينة.تعليم المهارات 

 .الخطوات األساسية فى استخدام الوسائل المعينة 

 .أنواع الوسائل المعينة واستخدامتها 
4 

 :الج ء ال زلل -

لقااط لاا  كاال  21-16إ تحااجن تطويقاا  للاا  س كااج ال  ) قاام  -

 .ش و ( 

 .()للزتخلفين عن اإل تحجنإ تحجن تطويق  لل  س كج ال   -

  27األسوةع 

 الج ء النيري :

 .استخدام وسائل القياس والتقويم 

 .دور المدرس عند استخدام الوسائل المعينة 

 .دور المدرس نحو المتعلمين استخدام الوسائل المعينة 
4 

 :الج ء ال زلل -

  راج   عج   . -

  28األسوةع 

 الج ء النيري :

 4 ا تحجن تحر ر  -
 :الج ء ال زلل -

  راج   عج   . -

  29األسوةع 

 الج ء النيري :

 تنظيم وإدارة الدورات الرياضية. -

 .مراععة عامة -

4 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 :الج ء ال زلل -

  راج   عج   . -

  31األسوةع 

 الج ء النيري :

  راج   عج  . -
4 

 :الج ء ال زلل -

 .*  راج   عج  

 

 602 جزجلل ع د السجعجتإ

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

 .محاضرات نظرية 5/6 
 )البحوث المقدمة(. مهمات بحقية 5/0
 .التعلم الذاتى 5/3
 خرائل ميافيم. 5/4
 التعلم اإللكترونى. 5/5
 .الدروس العلمية  5/1
 التعلم التعاونى. 5/2
 التبادلى. 5/0
 التدريس المصور. 5/9

أساليب -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 
   المتعقرينمحاضرات إضافية للطلبة 
    التواصممل عممن طريممق شممبكات التواصممل )اليمميس بمموك " باسممم اليرقممة

 موقع باسم القسم ..... الخ"(
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تقويم الطالب -2

األساليب  -و

 التوقيت )األسبوع( -و المستخدمة
 -ج

توزيع 

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية
الرابع ، الثانى عشر ، العشرون ، الثامن األسبوع : 
 والعشرون

 جتد ج 11

 تقييم
 تطبيقي( -)تحريري

 الثامن والعشرين( –)السابع  األسبوع : تحريرى 
من الثالث والعشرون إلى السادا  –الحادى عشر  –تطبيقى األسبوع : )السادا 

 والعشرون(
 جتد ج 21

 جتد ج 31 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  41 :    الثانىالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  111 :    الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
04 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

  

 د ج  211  إجمالى الدرجة

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ظظ

 
 .األسس العلمية والعملية لطرق التدريس 
 ة.ئيواألدا ةدليل إرشادى للمهارات التدريسي 

 

 ال يوجد - ملزمةكتب   -أأأ

 كتب مقترحة -ببب

مجدى محمود فهيم محمد   أميره محمود ط  عبد الرحيم : األسس العملية والعملية لطرق  -
 م.0265وأساليب التدريس   ملسسة عالم الرياضة للنشر   اإلسكندرية   

أمين الخولى   عمال الدين الشافعى: منافج التربية البدنية المعاصرة   دار اليكر العربى  -
 م.0222القافرة     

مصطيى السايح محمد  :  أساليب التدريس في التربية البدنية والرياضية   مكتبة اإلشعاع  -
 .م0223   الينية   اإلسكندرية

عابر عبد الحميد عابر  : اتجافات وتجارب معاصرة في تقويم أدا  التلميذ والمدرس    -
 .م 0220/ دار اليكر العربي   القافرة

لى على عبد الل  : طرق تدريس التربية البدنية بين النظرية والتطبيق    عصام الدين متو -
 م.0265ملسسة عالم الرياضة للنشر   اإلسكندرية   

: أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية   مكتبة  عي  مصطيى الطناوى -
 .م0220  األنجلو المصرية   القافرة 

اتيجيات التعليم وأساليب التعلم   مكتبة األنجلو المصرية   مجدو عييي إبرافيم  : إستر -
 .م0224   القافرة

تطبيقات(    –مبادئ  –التدريس فى ضو  الواقع المعاصر للتربية الرياضية )ميافيم  -

 .م0262ملسسة عالم الرياضة للنشر   اإلسكندرية   
 

دوريات علمية أو  -ججج
 نشرات. الخ

 عامعة مدينة السادات. –مجلة علوم التربية الرياضة والبدنية   كلية التربية الرياضية  -

 .المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية   كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم   عامعة حلوان -

 

 المادة منسق
 مجدى محمود فهيم محمدأ.د / 

 (            التوقيع )                             

                                                                       
 رئيا القسم

 (               التوقيع )                        
 مجدى محمود فهيم محمد أ.د /            

 
 

 

 

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0الجودة   تاريخ اعتماد مجلس 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 ثالثا : التربية الصحية :
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المواد الصحية قسم:  

( دراسى أول) فصل  بنينللفرقة الثانية  التربية الصحيةتوصيف مقرر 

 م0261م  / 0265للعام الدراسى  

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثانية بنينالفرقة/ المستوى:     التربية الصحية : اسم المقرر

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 4 نظري ساعة  0× وحدة    0

 هدف المقرر-0

 بجلز لة جت  الز ج   األسجسي  الزرتوط  بجلنشجط الر ج ل ا  اد الطجلل  -43

. 

 بجلز ج  جت  اإلشتراطجت  الخ  جت الصحي  . ا  اد الطجلل -44

 بزصجد  ال   ي   كجلح  األ راض الز      . ا  اد الطجلل -45
 . ب    التربي  الصحي  لل تحقيق أه ا  الصح  ال ج  ا  اد الطجلل  -46

   رل  الطجلل بجلرعج   الصحي  الز  سي   -47

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -و

 اإلشتراطجت الصحي  لل برا ي التربي  الر ج ي  الز  سي  . عل   ر ت  -1أ 

 عالق  التربي  الصحي  بجلتربي  الو ني  عل   ر ت   -2أ 

 الجةانل الصحي  الزرتوط  بجلنشجط الر ج ل  ر   -3أ 

 المهارات الذهنية -و

التربي  الصحي   الرعج    أهزي    فهةمالطجلل     ك -1ب

 الز  سي .الصحي 

 كال  ن  ججالت  أسجليل التربي  الصحي   أسس التربي  الصحي .  حلل -2ب 

 د   التربي  الصحي  ل  تحقيق أه ا  الصح  ال ج  . نجقش  -3ب 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

التربي  أهم نتجئي ال  اسجت  الوحةث الح  ث  لل  ججل علم  تطوق -1ج 

 الصحي  

  فهةم   وجدئ التربي  الصحي القيجم ب رض  -2ج 

 المهارات العامة -د

 تقر را األسس الصحي   الفرد الززج س الت لم الذاتلاستخ ام -1 د

 علل الز لة    ن  صجد هج الزختلف  .  حصل -2 د

 الذات  . تنزي  الت لم -2د/

 استخ ام  هج ات   سجئل األتصجل الف جل . -3د/

 عدد الساعات الموضوعمحتوى  -4
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 1األسوةع  المقرر

االشتراطجت الصحي  ل  برنج ي التربي  الر ج ي  

  الخ  جت الصحي  الزرتوط  بجلز ا س.

4 

 2األسوةع 

عالق  التربي  الصحي  بجلتربي   – أسس التربي  الصحي 

 الو ني  

4 

 3األسوةع 

التربي  الصحي    راحل النزة، التربي  الصحي   بيئ  

 التال يذ  حجججتهم   يةلهم.

4 

 4األسوةع 

 التربي  الصحي   الزن ل  الزجتزع.
4 

 5األسوةع 

 التربي  الصحي .  أسس  ججالت  أسجليل
4 

 6األسوةع 

د   التربي  الصحي  ل  تحقيق أه ا  الصح   -

 ال ج  .

4 

  7األسوةع 

 . طرق التربية الصحية  -

 العدوى والمناعة  طرق انتشار العدوى ". -

4 

  8األسوةع 

 مصادر العدوى"  مكافحة األمراض المعدية. -

 المناعة )تعرييها وأنوعها(. -

4 

  9األسوةع 

تق  م الوحث الة قل الزطلةب  ن الطلوه عن د    -

 التربي  الصحي  لل تحقيق أه الهج .

 مافية الصحية المدرسية -الرعاية الصحية المدرسية -

 أفمية برامج الصحية المدرسية. - 

4 

  11األسوةع 

 الرعاية الصحية للتالميذ. -

 اإلشراف الصحى اليومى. -تقويم صحة التالميذ  -

4 
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  11األسوةع 

 اختبارات التصيية واليحوص الجماعية. -

4 

  12األسوةع 

 المعدية ومكافحتها.الوقاية من األمراض  -
4 

  13األسوةع 

  الرعاية فى حالة الطوارئ واإلسعافات األولية. -
4 

   14األسوةع 

 . رعاية التالميذ المعاقين )ذوىاإلحتياعات الخاصة( -
4 

  15األسوةع 

 . رعاية التالميذ المعاقين )ذوىاإلحتياعات الخاصة( -
4 

 

 12 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب -5

 التعليم

 والتعلم

  الزحج رات 

     الوحةث الزق 

   ال رض الشفه 

  جزةعجت ال زل  

أساليب -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   
  حج رات غير األسجسي 

 النصح  اإل شجد لذ ي الق  ات الزح  دة 
 

 : تقويم الطالب -2
األساليب  -أأ

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -بب المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 اتدرع   5 التاسعاألسبوع :  أوراق دراسية

 ات درع   62   الخاما عشر األسبوع:   تقييم 
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 رابعا : العاب القوي :
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات

  تطبيقي( -)تحريري 

 اتدرع   5  األول خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 ــــــــــــ ال يوجد االمتحان العملي  النهائي

 درعة    02 األول الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ددد
 المقرر مذكرات  

 الدراسية الكتب 

 كتب ملزمة -ههه
  دار  6بهمما  الممدين إبممرافيم سممالم  : الصممحة والتربيمم  الصممحي    ط -ووو

  . 6992اليكر العربي   القافرة   

 كتب مقترحة -ززز

الققافة الصحي  ابوالعال احمد عبد اليتاح و كمال عبد الحميد :  -ححح

 م.0226  دار اليكر العربي   القافرة   6للرياضيين   ط

اللجنة الدولية للصليب األحمر: الهالل األحمر المصرى  الحرية  -ططط

  م.0226الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر  

دوريات علمية أو  -ووو
 نشرات. الخ

http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843 
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm 
http://www.almichaal.org/spip.php?article137 
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477 

 منسق المادة
       عبدالحليم يوسف عبدالعليم  د / م.أ.

                                     (                                 التوقيع )       

 رئيس القسم
 عبدالحليم يوسف عبدالعليم  د / م.أ.                 
 (                  التوقيع )                         

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843
http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm
http://www.almichaal.org/spip.php?article137
http://www.almichaal.org/spip.php?article137
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477
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 كلية: التربية الرياضية 
 العاب القوىقسم:  

) بنين /    الثانية  للفرقة  القوى العابتوصيف مقرر 

 األول بنات ( فصل دراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

  

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثانيةالفرقة/ المستوى:   العاب القوى بنيناسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 4 عملي 0 نظري ساعة   0× وحدة     3

 هدف المقرر-0

 ا  اد الطجلل بجلز لة جت  الز ج   االسجسي   ال لةم الزرتوط  بجل جب القة  . -48

 إع اد الطجلل الداء  هج ات ال جب القة   تطويق اشتراطجت اال ن  السال   . -49

 إكسجب الطجلل  هج ات االتصجل الف جل الت  تسهم ل  لهم احتيجججت الزت لزين .  -51

إكسجب الطجلل الزهج ات األسجسي   ب ض الزهج ات الفني  لل   ج   أل جب القةي    -51

 . 

اتقجن الزهج ات اللغة   الضر     للت ج ل   لهج لزةاجه   ختلف التح  جت ل  ال جب  -52

 القة  . 

 المقرر:المستهدف من -3

 المعلومات والمفاهيم -أأ

ت اار  الطجلاال علاا  الز ااج   االسجسااي  التج  خياا   الفلسفساا   التربة اا   1أ/

  االجتزجعي  الل جب القة  .

 الطجلل عل  الزوجدئ  االسس الحركي  ل   سجبقجت ال جب القة  . ت ر 2أ/

 ت ر  الطجلل عل  الز ج   النير   الزرتوط  بزسجبقجت ال جب القة  .  3أ/

ت اار  الطجلاال علاا  الزصااطلحجت ال لزياا   اللغة اا  الزنجسااو  لاا  ال ااجب  4أ/

 القة  .

 ت ر  الطجلل علل ب ض  ةاد القجنةن الخجص بزج   س  ن الزهج ات 5أ/

 المهارات الذهنية -بب

الت ليم  التقة م الختيج  الضل  سجبقجت  فج ل الطجلل بين اسجليل -1ب/

 ال جب القة  .

 حلل الطجلل  هج ات ال جب القة  ل   ةء الجةانل الحية    اسس -2ب/

 الحرك  الزيكجنيكي  الر ج ي .

 ح د الز ةقجت   تةقع التح  جت الت  تةاجه بيئ   زج س  ال جب القة   -3ب/

. 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

  ؤدي الطجلل النزجذج التطويقي  لزسجبقجت ال جب القة  . –1ج/

اجراءات اال ن  السال   القجنةني   ج ت لزت   ن الطجلل طوق   -2ج/

http://phed.usc.edu.eg/
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  الصحي  ل   بيئ   زج س  ال جب القة  .

  وتكر الطجلل األد ات الو  ل  لسجبقجت أل جب القةي. 3ج/

 جب القة  الحتيجججت  صزم   نفذ الورا ي  الةح ات الت ليزي  ل  ال-3ج/

 الزستفي  ن .

 المهارات العامة -د

 . ل   ججل ال جب القة استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   -1د/

الت ج اال باار ح الفر ااق  اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل للتاا   ل خااج ج اليااةم  -2د/

 .عل   سجبقجت ال جب القة  ال  اسل

عن  ت ليم  ت   ل  سجبقجت ال جب  اجراءات اال ن  السال   استخ ام -3د/

 القة  .

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

االسس الزيكجنيكي  لزسجبقجت  -لزسجبقجت الجةاج   

 ال جب القة  .
1 

 الجي  العملي  
 الت ليزي   لزسجبقجت الجةاج  .الخطةات 

 2األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت الجةاج  .

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت الجةاج  .

 3األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

تكنةلةجيج ال ليم ل  ال جب القة   -لزسجبقجت الجةاج   

. 
1 

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت الجةاج  .

 4األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت الةثل ال جل  .

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت الةثل ال جل  .

 5األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 راحل النزة  التطة  ل   -لزسجبقجت الةثل ال جل   

 ال جب القة  .

1 
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 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت الةثل ال جل  .

 6األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت الةثل ال جل  .

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت الةثل ال جل  .

 7األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت قذ  القرص .

 الجي  العملي  
 القرص .الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت قذ  

 8األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

+ بعل المصطلحات األعنبية  لزسجبقجت قذ  القرص .

 الخاصة بألعاب القوو
1 

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت قذ  القرص .

 9األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت قذ  القرص .

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت قذ  القرص .

 11األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت الزةانع .

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت الزةانع .

 11األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت الزةانع .

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت الزةانع .

 12األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 
1 
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 لزسجبقجت القف  بجل ان   .

 الجي  العملي  
 الت ليزي   لزسجبقجت القف  بجل ان  .الخطةات 

 13األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت القف  بجل ان   .

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت القف  بجل ان  .

 14األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت اطجح  الزطرق   .

 الجي  العملي  
 الخطةات الت ليزي   لزسجبقجت اطجح  الزطرق  .

 15األسوةع 

النةاح  الفني   القةاع  القجنةني   الجي  النظرو 

 1 لزسجبقجت اطجح  الزطرق   .

 الجي  العملي  
 تطويقجت + اعزجل سن  

 92 إجمالي عدد الساعات

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 المحاضرات . -

 البحوث المقدمة . -

 المشروعات . -

 العرض الشيهى . -

 الدروس العملية . -

أساليب  -1

التعليم والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

  حج رات خج ج الج  ل ال  اسل للزت ثر ن   -

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -تت

توزيع  -ج )األسبوع( التوقيت -ثث المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 الخاما  األسبوع أوراق دراسية

 -)تحريري  تقييم  درجة45
 تطبيقي(

 الرابع األسبوع
 الثامناألسبوع 

 درجة 65 االول خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

http://phed.usc.edu.eg/
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 خامسا : منازالت : )مالكمة(
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المنازالت والرياضات المائيه قسم: 
فصل ال) بنين( المالكمه للفرقه الثانيه توصيف مقرر 

 االول  دراسيال

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

  

 درجة 45 نهاية الفصل الدراسي االول االمتحان العملي  النهائي

 درجة 45 نهاية الفصل الدراسى االول  التحريري النهائياالمتحان 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ككك
 : االسا النظرية والتطبيقية فى العاب القوى الجزم الثانيمحمد عنبر بالل، عاطف سيد أحمد .64

 جامعة مدينة السادات  –مذكرات غير منشورة، كلية التربية الرياضية 

 كتب ملزمة -للل
 اجرى افقز ارمى .  - .65
 االسا العملية فى تطبيق مسابقات العاب القوى . - .61
 القانون الدولى اللعاب القوى - .62

 كتب مقترحة -ممم

 العاب القوى بين النظرية والتطبيق . .60

 االسا الفسيولوجية لمسابقات العاب القوى  .69

 نظريات التدريب فى العاب القوى . .02

دوريات علمية أو  -ننن
 نشرات. الخ

http:/www.iaaf.com 

http:/www.rdccairo.org 

http:/www.humancinetics.com 

 
 

 المادة منسق
 عاطف سيد أحمد د / م.أ.

 التوقيع )                                               (

 
 

 رئيا القسم
 محمد عنبر محمد باللأ.د / 

 (      التوقيع )                                         
 

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثانيه الفرقة/ المستوى:  مالكمه اسم المقرر:
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 التخصص: عام
 الساعات األسبوعيةعدد  عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 ق92 عملي ق32 نظري ساعة  0× وحدة   6

هدف  -2

 المقرر

 

 إكسجب الطجلل بجلز ج    الز ة جت الزرتوط  بر ج   الزالكز   -53

 بجلنةاحل الفنيه  القجنةنيه الخجص  بر ج   الزالكز   ا  اد الطجلل -54

 إكسجب الطجلل الزهج ات األسجسي   ب ض الزهج ات الفني  بر ج   الزالكز   -55

 إكسجب الطجلل  هج ات اإلتصجل الف جل التل تسهم لل لهم إحتيجججت الزت لزين . -56

 إع اد الطجلل لزةاكو  سةق ال زل . -57

 إ  اد الطجلل بإجراءات األ ن  السال    كيفي  تطويقهج  -58

 المستهدف من المقرر: -3

المعلومات  -تت
 والمفاهيم

 علل تج  خ الل وه  ت ر  الطجلل  1أ/

 علل قجنةن الل وه الطجلل ت ر  2أ/

  ت ر  الطجلل علل الزفجهيم الخجصه بجلل وه  3أ/

  ت ر  الطجلل علل الزوجدئ  االسجسيه لل وه  4ا/

 المهارات الذهنية -ثث

 الطجلل االداء الفنل للكزجت تصة   -1ب/

 نةاحل الفنيه للكزه  الزستقيزه اليزنل  اللكزه الزستقيزه اليسري  زي  بين ال-2ب/

 ال لجع  الهجةم   ك ال القجت بين   -3ب/

  فج ل بين دلجع  يل الج ع للخلف  دلجع الخطة للخلف – 4ب /

المهارات المهنية  -ج
 الخاصة بالمقرر

 نزجذج للزهج ات التل ت لزهج    ؤدي الطجلل –1ج/

 اللكزجت الهجة يه  ال لجعي   ه  ن  ج ت لز الطجللطوق   -2ج/

 الهجةم الزضجد  لقج الستراتيجيجت الحلقه الطجلل ستخ م   -3ج/

 تطويق إجراءات األ ن  السال   القجنةني   الصحي  لل بيئ  الززج س  . 4ج/
 

 المهارات العامة -د

 إستخ ام أد ات   سجئل اإلتصجل الف جل -1د/

 أقصل إستفجدة . إدا ة الةقت لتحقيق -2د/

 تنزي  الت ج ن  ال زل الجزجعل. -2د/
 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 2األسوةع  1األسوةع 

 والجي  النظر
 4 النةاحل الفنيه للكزجت الججنويه  -

 الجي  العملي  
 ن   ل علل اللكزجت الججنويه 

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
2 
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 + ورقة دراسية االصجبجت لل   ج ه الزالكزه 

 الجي  العملي  
 ت   ل علل اللكزجت الججنويه للج ع 

 5األسوةع 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 + ورقة دراسية طرق الةقج ه  ن االصجبجت لل الزالكزه 

 الجي  العملي  
 ت   ل علل ال لجعجت الخجصه بجللكزجت الججنويه للراس  الج ع 

 7االسوةع  6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 االجه ف  االد ات الزستخ  ه لل الزالكزه 

 ليالجي  العم
 اختوج  عزلل 

 9االسوةع  8األسوةع ا

 الج ء النيري

 االد ات الخجصه بجلزالكزين 

 الج ء ال زلل 

 ت   ل علل اللكزجت الصجع ف للراس

4 

 11األسوةع  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 الخةاص الفسيةلةجيه للزالكزين 

 الجي  العملي  
 اللكزجت الصجع ف للج ع  دل جتهج

 31األسوةع 21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 الخطوات التعليمي  للمهارات الحركي  

 الجي  العملي  
  راج ه 

 51األسوةع 41األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4  00-_6القانون الدولي من 

 الجي  العملي  

 إختوج  عزلل 
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 إجزجلل ع د السجعجت

 
32 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 

 األ  اق الوحثي  -

  حلقجت نقجشي 

 .الت لم الذاتل 

   ال   س ال زلي 

 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

 
 محاضرات خارج الجدول الدراسي للمتعقرين -

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -جج

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -حح المستخدمة

 الدرجات

 أعمال السنة

أوراق 
 دراسية

 : الثالث األسبوع 
 األسبوع : الخاما

 د ج 5

 تقييم 
 -)تحريري
 تطبيقي(

 2األسبوع:  
 65األسبوع : 

 

 د ج 5

مناقشة 
 وحوار

 األول خالل الفصل الدراسي
 د ج 3

  ج د11 األولالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 11 األول الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -سسس
 ال يوجد

 

 ال يوجد كتب ملزمة -ععع

 كتب مقترحة -ففف
 تعليم وتدريب المالكمه 

 المالكمه للمبتدئين 

 المرجع في المالكمه

دوريات  -صصص
 علمية أو نشرات. الخ

 

 االتحاد المصري للمالكمه 

 االتحاد الدولي في المالكمه

 المادة منسق
 أحمد سعيد خضرأ.د / 

 التوقيع )                               (

 رئيا القسم
 مني مصطفي أ.د /

 التوقيع )                               (
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 
 خامسا : منازالت : )مصارعة(

 (12نزةذج  قم )

 مدينة السادات عامعة:

 التربية الرياضية  كلية:

 قسم: االلعاب 

 (االولدراسي الفصل ال)  الثانية بنينللفرقة  "المصارعة" المنازالاتتوصيف مقرر
 0262/ 0261للعام الدراسي  
  

 بيانات المقرر -6

 الرمز الكودى: ال
اسم المقرر: منازالت 

 "المصارعة"
 الفرقة/ المستوى: الثانى بنين

 التخصص: عام
 عدد الساعات االسبوعية عدد الوحدات الدراسية االسبوعية

 دقيقة 92 عملى   دقيقة32 نظرى ساعة 0× وحدة  6
 

هدف  -0

 المقرر

 الطجلل الز ج    الز لة جت الزرتوط  بر ج   الزصج ع  إكسجب  -59

 اكسجب الطجلل الزهج ات االسجسي   ب ض الزهج ات الفني  بر ج   الزصج ع  الحرة -61

 الطجلل  هج ات االتصجل الف جل الت  تسهم ل  لهم احتيجججت الزت لزينإكسجب  -61

 المستهدف من المقرر:-3

المعلومات  -جج

 والمفاهيم

 ت ر  الطجلل علل االداء الفنل السليم لو ض  هج ات الزصج ع  الحرة 1أ/

 ت ر  الطجلل علل ب ض  ةاد قجنةن الزصج ع  2أ/

 ت ر  الطجلل علل الز ج   النير   الزرتوط  بجلزصج ع   3أ/

 ت ر  الطجلل عل  الزصطلحجت ال لزي   اللغة   الزرتوط  بجلزصج ع   4أ/

 

المهارات  -حح

 الذهنية

 تصة  التسلسل الحركل للزهج ات االسجسي   ب ض  هج ات  -1ب/

  الزصج ع  الر  جني 

 تزي  بين االداء الصحيح  االخطجء الشجئ   لل الزهج ات الزت لز  -2ب/

  فج ل بين أسجليل الت ليم  التقة م الختيج  انسوهج للزهج ات -3ب/

 

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0اعتماد مجلس الجودة   تاريخ 

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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ـــــارات  -ج المه

ـــــــة  المهني

ــــــــة  الخاص

 بالمقرر

 الطجلل نزةذج للزهج ات التل تم ت لزهج ؤد   –1ج/

 تطوق  ح ة ت ليزي  لجزيع الزهج ات -2ج/

 تطوق اجراءات اال ن  السال   القجنةني   الصحي  لل بيئ  الززج س  -3ج/

 

المهارات  -د

 العامة

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . - 6/د

االتصاجل الف اجل للتا   ل خاج ج الياةم الت ج ل بر ح الفر اق  اساتخ ام  -2د/

 ال  اسل.

 شوك  الز لة جت لكتجب  اال  اق ال  اسي  استخ ام -3د/

 

محتوى  -4

 المقرر

 

 عدد الساعات الموضوع

 والثاني األسبوع األول
o  عام وخاص بالمصارعةبدني اعداد 

4 
 

 الثالث والرابعاألسبوع 
o  فى المصارعة الحرة األساسيةالمهارات 

o  مراحل تعلم المهارات الينية للمصارعة

 الحرة

4 
 

 الخاما والسادااألسبوع 
o  المراععة على ما سبق من مهارات

 اساسية

o  ادا  بعل المهارات من وضع الصراع

 عاليا

o مقدمة فى انقاص الوزن 

4 
 

 السابع والثامن األسبوع
o المراععة على ما سبق 

o بعض مهارات اإلجالا مأدا 

o المصارعة  محددات االنتقام فى 

4 
 

 والعاشر التاسعاألسبوع 

o المراععة على ما سبق 

o ادا  بعل مهارات الصراع من أسيل 

o  تنظيم وإدارة البطوالت فى رياضة

 المصارعة

4 
 

 والثانى عشر عاشرالحادي  األسبوع
o المراععة على ما سبق 

o اختبارات الخاصة برياضة المصارعة 

4 
 

 عشر الرابععشر و الثالثاألسبوع 
o المراععة على ما سبق 

4 
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o بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة 

 الخاما عشر األسبوع
o مراععة على كل المهارات السابقة 

o بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة 

o تقييم الطلبة 

2 

 ساعة32 اجمالي عدد الساعات 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 العرض الشفهي 
 االوراق البحثية 
  نقاشيةحلقات 
 الدروا العملية 

أساليب -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة 

 محاضرات خارج الجدول الدراسي للمتعثرين  -

 تقويم الطالب: -2

األساليب  -خخ
 المستخدمة

 توزيع الدرجات -ج التوقيت )األسبوع( -دد

 الثانى عشر –االسبوع الثامن  -السادا   – الرابع األسبوع   اوراق دراسية
 أعمال السنة درجة  63

 تطبيقي( -)تحريري
 الخاما عشر األسبوع

 درجة 62 نهاية الفصل الدراسي االول  االمتحان العملي  النهائي

االمتحان التحريري 
 النهائي

 درجة 62 نهاية الفصل الدراسى االول 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -0

مذكرا -ققق
 ت

 األساسية لرياضة المصارعة ئالمباد -

كتب  -ررر
 ملزمة

 ال يوجد -

كتب  -ششش
 مقترحة

 قانون( –تريب  –المصارعة )تعليم  .06

 أسا التدريب فى المصارعة  .00
دوريا -تتت

ت علمية أو 
 نشرات ... الخ

 اليوجد

 

 

 

  الزجدة  نسق     

  ئيس القسم                    أ.د/ أحز  عو  الحزي  عزج ة
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 أ.د/  نل  صطفل  حز     

 (                      التةقيع: )                التةقيع: )                           (

                                                         

  

 
 خامسا : منازالت : )مبارزة(

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 .الزنجزالت   الر ج جت الزجئي قسم:  
)   الثانية  للفرقة المنازالت )المبارزة (توصيف مقرر 

 اول( فصل دراسي بنين 

 م0262/ 0261الدراسي للعام 

  بيانات المقرر -6

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261 / 66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق

 االولي بنينالفرقة/ المستوى:  المنازالتاسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 ق92 عملي ق32 نظري ساعة  0× وحدة    6

 هدف المقرر-0

 

  ج       لة جت ال لةم األسجسي    ال لةم الزرتوط  إع اد الطجلل لتطويق  -62

 .زوج زةبجل

   الت لم الزستزر. زوج زةلإلطالع    تجب   الج    لل ال إع اد الطجلل -63

إكسجب الطجلل الق  ة عل  اإلبتكج    الزالحي  ال قيق    التخطيط لل د  س  -64

 .زوج زةال

 لهم إحتيجججت الزت لزين .إكسجب الطجلل  هج ات اإلتصجل الف جل التل تسهم لل  -65

 

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -خخ

 .زوج زة ر  الطجلل الزوجدئ   األسس الحركي  لل  1أ/

 .زوج زة ر  الطجلل  وجدئ   طرق الت   س   القةاع  القجنةني  لل 2أ/

 ر  الطجلل أسجليل التقاة م الزختلفا  كزا خل لتحساين الت لايم   ت   ا    3أ/

 .بر ج   الزوج زة التطة  الو نل   الز رلل   االنف جلل

ت ااار  الطجلااال علااال الزصاااطلحجت ال لزيااا   اللغة ااا  الزرتوطااا  بر ج ااا  4أ/
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 الزوج زة .

 المهارات الذهنية  -دد

لل  ةء أسس الحرك   زوج زةلا لزهج ات ل األداء الزهج ييتحل -1ب/

 الر ج ي .

   بين ال لةم األخري. زوج زةال  ك ال القجت   التكج ل بين   ج     -2ب/

  زي  بين األداء الصحيح  األخطجء الشجئ   لل الزهج ات الزت لز   -3ب/

  تصة  التسلسل الحركل للزهج ات األسجسي  لل   ج   الزوج زة  4ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

أثنجء ق الطجلل إجراءات األ ن   السال   القجنةني    الصحي  يتطو –1ج/

 .زوج زةال   س ال زلي  لل

أسلةب التقة م الزنجسل كأسجس للتخطيط   تنفيذ  يق الطجللتطو -2ج/

 .زوج زةالزهج ات الت ليزي  لل

 المهارات العامة -د

 .الزستزر   ال زل لل شكل  جزةعجت  زج س  الت لم الذاتل   الت لم  – 7/د

 .زوج زة  س الإدا ة الةقت لتحقيق أقص  استفجدة   ألضل عجئ  لل د– 8/د

الر ج ي  الخجصا  بر ج ا  الف جليجت   الزشج ك  الف جل  لل الزسجبقجت  -3د/

 .الزوج زة
 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
0 

 الجي  العملي  
 االع اد الو نل الخجص بر ج   الزوج زة

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الزوج زةأهزي    ج   

 الجي  العملي  
 الزهج ات االسجسي  بر ج   الزوج زة

 الط ن -حزل السالح  –التحركجت  – قف  االست  اد 

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0  راج   عن الهجةم الوسيط

 الجي  العملي  
  راج   عن الهجةم الوسيط

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0  كةنجت( –أنةاع  -الهجةم الزركل ) ت ر ف  -

 الجي  العملي  
 الهجةم الزركل ) طر ق  االداء ( -
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 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
الهجز  ال  د   الثنجئي  + الهجزه ال  د   الثالثي  ) 

 0  كةنجت ( –أنةاع  -ت ر ف 

 الجي  العملي  
ال  د   الثالثي  ) الهجز  ال  د   الثنجئي  + الهجزه 

 طر ق  االداء (

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0  كةنجت ( –أنةاع  -الهجزه الز د جه ) ت ر ف 

 الجي  العملي  
 الهجزه الز د جه )طر ق  االداء (

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
 كةنجت  –أنةاع  -الهجزه القجط   الزغيرة ) ت ر ف  -

) 
0 

 الجي  العملي  
 الهجزه القجط   الزغيرة ) طر ق  االداء ( -

  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 اختوج  تحر ري. 

 الجي  العملي  

 .عزلل  راج   عل   ج سوق 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 –أنةاع  -الهجز  القجط   عكس الزغيرة ) ت ر ف 

  كةنجت(
0 

 الجي  العملي  
 )طر ق  االداء (الهجز  القجط   عكس الزغيرة 

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
الخطةات الفني   -تجج ز ح  د الحلو   –ز ن الزوج اة  

   الت ليزي    األخطجء الشجئ   لل الهجةم الوسيط.

0 
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 الجي  العملي  
 زركل تطويقجت عل  الهجةم ال

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 

 الجي  العملي  
 سن  ا تحجن عزلل اعزجل

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 انةاع ال لجعجت بر ج   الزوج زة

 0 ال لجع غير النججح ( –) ال لجع النججح 
 الجي  العملي  

 تطويق انةاع ال لجعجت بر ج   الزوج زة

 ال لجع غير النججح ( –) ال لجع النججح 

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
  راج   علل  هج ات الهجةم الوسيط 

  راج   علل  هج ات الهجةم الزركل -

 0  راج   علل الزهج ات ال لجعي  -

 الجي  العملي  
  راج   علل  هج ات الهجةم الوسيط 

  راج   علل  هج ات الهجةم الزركل -

  راج   علل الزهج ات ال لجعي  -

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 

 الجي  العملي  
 اختوج  تطويقل.

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 استكزجل اعزجل السنه

 الجي  العملي  
 استكزجل اعزجل السنه

 

 32 إجزجلل ع د السجعجت
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

             

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

   

   . ال   س ال زلي 
 

 .الت لم الت ج نل 
 

 .جزةعجت ال زل  

 

أساليب -1

التعليم 

للطالب والتعلم 

ذوي القدرات 

 المحدودة

    
  محاضرات خارج الجدول الدراسي للمتعقرين   
   
 
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ذذ

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -رر المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 العاشر   األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم  د ج  11
 (تطبيقي-تحريري)

 الثامناألسبوع:  
 الرابع عشراألسبوع : 

 د ج   4 األول  خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج   11 اال ل الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج   11 اال ل الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 ال  ةج  مذكرات -ثثث

 ال  ةج  كتب ملزمة -خخخ

 كتب مقترحة -ذذذ

     مركي 4ط : األسس الينية للمبارزة إبراهيم نويل عو  ال  
 .م(0225)الكتاب للنشر   القافرة 

 المبادئ األساسية للمبارزة   : أسج   عو  الرحزن علل
 .م(0222)ملسسة الجوفرو   المنصورة

 دار 4طـ  : المبارزة سالح الشيش عوجس عو الفتجح الر لل  
 .م(6993)اليكر العربي   القافرة

 كلية  : المبارزة بين التعليم والتدريب  حز   جيه سكر  
 . م( 0220)التربية الرياضية   عامعة المنوفية

 

 

دوريات علمية  -ضضض
 أو نشرات. الخ

 http:://.www.fencing.net 

 http:://.www.pbt fencing. com 
 

 

 رئيا القسم المادة منسق
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 سادسا : كرة اليد :

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 االلعابقسم:  
فصل ال) بنين(    الثانية  للفرقةكرة اليد توصيف مقرر

 االولدراسي ال

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

 أحمد ابراهيم عزبأ.د / 
 (                            التوقيع )           

 مني مصطفيأ.د / 
 (                        لتوقيع )                  ا

 
 

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

  م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 الثانيةالمستوى:الفرقة/  كرة اليداسم المقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 3 عملي 6 نظري ساعة 0× وحدة    0

هدف -0

 المقرر

 

  صطلحجت _ قجنةن ( -تج  خ -بجلز ج    الز لة جت عن كرة الي  )  جهي ا  اد الطجلل  -66

 الداء الزهج ات االسجسي  الهجة ي   ال لجعي  لل كرة الي  إع اد الطجلل -67

 إع اد الطجلل كز لم للتربي  الر ج ي  -68

 إ  اد الطجلل بز ج ير األ ن  السال   لتجنل اإلصجب   -69

 ت ر  الطجلل علل األخطجء الشجئ    كيفي  إصالحهج  -71

 ت ر  الطجلل علل عالق  كرة الي  بو ض ال لةم الزرتوط   -71

 ل  هج ات التةاصل الف جل.أكتسجب الطجل -72

 

 المستهدف من المقرر:-3

 بزجهي   تج  خ   صطلحجت كرة الي الطجلل   فت ر 1أ/ المعلومات والمفاهيم -ذذ
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بزتطلوجت االداء السليم للزهج ات االسجسي  الهجة ي   ال لجعي   الطجلل ف ت ر2أ/

 لل كرة الي 

 الي  ت ر ف الطجلل بجلز لة جت القجنةني  الخجص  بكرة 3أ/

  كتل الطجلل  وجدئ طرق الت   س الخجص  بكرة الي  4أ/

 المهارات الذهنية -رر

 الطجلل التسلسل الحركل للزهج ات االسجسي  الهجة ي   ال لجعي تصة    -1ب/

 الصحيح للزهج ات االسجسي  الحركي   االخطجء الشجئ  زي  بين االداء  -2ب/

  ب ض ال لةم االخري ) الفسيةلةجل(  ج   كرة الي    ك ال القجت بين   -3ب/

المهارات المهنية  -ج
 الخاصة بالمقرر

 نزةذج لللزهج ات التل ت لزهج  ؤدي الطجلل –1ج/

   ج     هج ات لل اع اد الةح ة الت ليزي ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

الي  اجراءات اال ن  السال   القجنةني  للزج س    ج   كرة الطجلل ستخ م   -3ج/

  ن خالل القجنةن ال  لل
 

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . 9/د

الت ج ااال بااار ح الفر اااق  اساااتخ ام االتصاااجل الف اااجل للتااا   ل خاااج ج الياااةم  -2د/

 ال  اسل.

لل الزجم الطجلل بجللغ  االنجلي     ن خالل الزصطلحجت االجنوي  الزستخ     -3د/

 كرة الي 
 

محتوى -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 مافية كرة اليد الجي  النظرو 
4 

 التمرير الكرباعي والبندولي الجي  العملي  
 

 2األسوةع 

 الخطوات التعليمية والينية  -تاريخ كرة اليد  الجي  النظرو 
 4 

 التمريرتطبيقات وتدريبات لتنمية الجي  العملي  
 

 3األسوةع 

 المصطلحات االعنبية –ورقة دراسية عن التمرير  الجي  النظرو 

 4 المستخدمة في كرة اليد
 االستقبال في كرة اليد انواع وتدريباتالجي  العملي  

 

 4األسوةع 

 االمن والسالمة ومراعاة عدم االصابة في كرة اليد الجي  النظرو 
 4 

 التنطيل في كرة اليد الجي  العملي  
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 5األسوةع 

 الخطوات التعليمية واالخطا  الشائعة الجي  النظرو 
 4 

 تدريبات لتنمية مهارة التنطيل –اختبار تطبيقي الجي  العملي  
 

 6األسوةع 

 الخطوات التعليمية والينية واالخطا  الشائعة الجي  النظرو 
 4 

 ارتكاز مهارة التصويب بخطوةالجي  العملي  
 

  7األسوةع 

 ورقة دراسية عن االستقبال والتصويب الجي  النظرو 
 4 

 مهارة التصويب من الجروالجي  العملي  
 

  8األسوةع 

 الخطوات الينية والتعليمية الجي  النظرو 
 4 

 مهارة التصويب بالوثب العليالجي  العملي  

 

  9األسوةع 

 الشائعة في ادا  المهارةاالخطا  الجي  النظرو 
 4 

 تدريبات لتطوير التصويب بالوثب العليالجي  العملي  
 

  11األسوةع 

  ورقة دراسية عما سبق دراستة الجي  النظرو 
 4 

 التصويب بالوثب لالمامالجي  العملي  
 

  11األسوةع 

 االخطا  الشائعة في ادا  المهارة الجي  النظرو
 

4 
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 لالمام تدريبات لتطوير التصويب بالوثب –اختبار تطبيقي الجي  العملي  
 

  12األسوةع 

 الخطوات التعليمية والينية واالخطا  الشائعة للمهارة الجي  النظرو 
 4 

 الخداع البسيل تعليم وتدريبالجي  العملي  
 

  13األسوةع 

 واالخطا  الشائعة  للمهاراتالخطوات التعليمية والينية  الجي  النظرو 

 الدفاعية
 4 

 الصد حائل –التوطية  –المقابلة  –تعليم التحركات الدفاعية الجي  العملي  
 

  14األسوةع 

 اليسيولوعي بكرة اليدعلم عالقة  الجي  النظرو 
 4 

 ربل المهارات الهجومية والدفاعية الجي  العملي 
 

  15األسوةع 

 القانون قانون كرة اليد و اعرا ات امن وسالمة الالعبين في الجي  النظرو 
 4 

 التطبيق من خالل مباريات تعليميةالجي  العملي  
 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
 ساعة 16

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

 ال رض الشفهل -
 اال  اق الوحثي  -
 حلقجت نقجشي  -
  ال   س ال زلي  -

أساليب -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

   
    عزل  جزةعجت تقة   ب   انتهجء اليةم ال  اسل للطالب الزت ثر ن 
   

 
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -زز

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -سس المستخدمة

 الدرجات
 د ج 11 الثالث والسابع والعاشر األسبوع :  أوراق دراسيةأعمال 
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 الفصل الدراسي الثاني الفرقة الدراسية الثانية بنين -5-4

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4 التربي  1

 - 4 علم النفس 2

 - 4 بيةلةجيج الر ج   3

 - 4 طرق ت   س  تربي  عزلي  )  زت ة ( 4

 2 1 حجسل آلل 5

 2 1  زت ة (لغ  إنجلي    )  6

 تقييم  السنة
 تطبيقي( -)تحريري 

 الخامااألسبوع:  
 الحادي عشر األسبوع : 

 د ج 21

 د ج 11 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج 31  االولالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 31 االولالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -   
 

 مذكرة القسم ) تعليم كرة اليد (

 كتب ملزمة -ظظظ
 

 اليوجد

 كتب مقترحة -أأأأ

 

   دار اليكر العربي  القافرة.4ط م(: كرة اليد للجميع 6994منير عرعس إبرافيم ) -
  6م(: رباعية كرة اليد الحديقة  ط0220كمال عبد الحميد  محمد صبحي حسانين ) -

 الطبعة القانية  مركي الكتاب للنشر  القافرة.

: تطبيقات الهجوم في م(0222) زيد  مدح  محمود الشافعي بوأعماد الدين عباس  -

   منشأة المعارف  القافرة.6ط كرة اليد 
 

دوريات علمية  -بببب
 أو نشرات. الخ

 

8. http:://.www. international hand ball federation.com 
 

 المادة منسق
 طارق محمد علي النصيريأ.د / 

 (                               التوقيع )            

 رئيا القسم
 محمد طلعت ابو المعاطيأ.د / 

 التوقيع )                                    (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 4 - كرة ق م 7

 4 -   ج    جئي  8

 8 - تزر نجت  جزوجز 9

 21 18 اإلجزـــــــجلل
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 اوال : التربية :
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 أصول التربية الرياضية والترويحقسم:  
) بنين / بنات ( الثانية للفرقة  التربية توصيف مقرر 

  ثانيفصل دراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

  ربيانات المقر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثانية بنينالفرقة/ المستوى:  التربية  اسم المقرر:

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 0 نظري ساعة  0× وحدة   6

 هدف المقرر-0

 إ  اد الطجلل بجلز ج    الز لة جت االسجسيه  الخجص  بجلتربي  -1

 إكسجب الطجلل األصةل الفلسفي   اإلجتزجعي  للتربي   -2

  رل  د   التربي  الو ني   األنشط  الحركي   الر ج ي  لل  -3

 إ سجء ترسيخ التقجلي   األعرا  االجتزجعي  

للتفجعل النشط  اإل ججبل  ع بيئ  الزجتزع  ن خالل  إع اد الطجلل -4

 الز سكرات .

 إع اد الطجلل لزةاكو  سةق ال زل . -5

 إكسجب الطجلل  هج ات األتصجل الف جل  الزشج ك  الف جل   -6
 

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -زز

 التربة اا  علاال الز ااج   األسجسااي  التج  خياا   الفلساافي     اار  الطجلاال 1أ/

  االجتزجعي   النفسي  للتربي  الر ج ي  .

  الطجلل علل الزوجدئ  السيجسجت الالز   لل زلي  الت ليزي  الف جل  .  ر  2أ/

   ر ف الطجلل علل الزذاهل الفلسفي   عالقتهج بجلتربي .  3أ/

 الزصطلحجت ال لزي   اللغة   الزنجسو  لل  ججالت األنشط  الر ج ي  . 4أ/

 المهارات الذهنية -سس

 تصة  الطجلل  تح د الز ةقجت  تتةقع التح  جت التل تةاجه بيئ   -1ب/

 الززج س  الر ج ي   تختج  األنسل بين الو ائل .

 أسجليل التنشئ  اإلجتزجعي   التنشئ  الر ج ي  زي  بين  -2ب/

  تصة  الطجلل ال الق  بين الز  س   الزجتزع الخج جل. -3ب/

جلل علل الربط  التكج ل بين لر ع أنشط  التربي  الر ج ي  ق  ة الط – 4ب/

  التربي  .

 ؤدي الطجلل نتجئي ال  اسجت  الوحةث  تستخ  هج لل تطة ر الزججل  –1ج/المهارات المهنية الخاصة  -ج
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 الر ج ل بالمقرر

 ستخ م الطجلل تصزيم األنشط  الر ج ي  بجلز سكرات   ن حيث التنفيذ  -2ج/

  التقة م

 ؤدي الطجلل تخطيط  تنفيذ الزهج ات الت ليزي  الزالئز  للفر ق  -3ج/

 الفرد   بين الطجلوجت

  ستخ م الطجلل األسجليل   الةسجئل الزنجسو  للقيجدة لل الز سكرات. 4ج/

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . - 11/د

 اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل للتاا   ل خااج ج اليااةم الت ج اال باار ح الفر ااق  -2د/

 ال  اسل.

 كتجبه التقر ر  عر هج بجستخ ام  سجئل االتصجل  التكنةلةجيج الح  ث  -3د/

 استخ ام األتصجل الف جل  ع الطالب  -3د/

محتوى -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 –ت ر ف  –ت ر ف التربي   – ق    عن التربي   -

 أه ا  التربي 

0 

 الجي  العملي 

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
األصةل اإلجتزجعي   –أصةل التربي   –تج  خ التربي  

 للتربي 
0 

 الجي  العملي  

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
عالق   –األصةل الفلسفي  للتربي   –ت ر فهج  –الفلسف  

 الفلسف  بجلتربي  الر ج ي 

0 

 الجي  العملي  

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
الزذاهل الفلسفي   عالقتهج  –ت ر ف التربي  الر ج ي  

 بجلتربي  الر ج ي    )  ق  د اسي  (
0 

 الجي  العملي  

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 التطويع اإلجتزجعل –التنشئ  اإلجتزجعي  

0 

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
663 

 كلية التربية الرياضية
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 الجي  العملي  

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ) ا تحجن أعزجل سن ( –التنشئ  الر ج   

0 

 0الجي  العملي  

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
  اإلتججهجت الةال    لل التنشئ  

0 

 الجي  العملي  

  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
 األنشط  لل  قت الفراغ –التربي  للفراغ 

0 

 الجي  العملي  

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0  ت ر فهج  –الز  س    -األنشط  لل  قت الفراغ 

 الجي  العملي  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
د    أهزي  الز  س  لل  –ت ر فهج  –الز  س  

 الز  س   الثقجل  +)  ق  د اسي  ( –الزجتزع 

0 

 الجي  العملي  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
عالق  الز  س   –الز  س  كزؤسس  ت ليزي   تكج ل  

 بجلزجتزع الخج جل +) ا تحجن أعزجل سن  (

0 

 الجي  العملي  

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
الز  س   –األنشط  الزختلف  التل تق  هج الز  س  

  الحراك االجتزجعل

د   التربي  الو ني   األنشط  الحركي   -

 الر ج ي  لل إ سجء ترسيخ التقجلي   األعرا  

 االجتزجعي 

0 
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 الجي  العملي 

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 –أهزي  الز سكر  ن التربة    –ت ر فهج  -الز سكرات  

للتفجعل النشط  اإل ججبل  ع بيئ    ةاصفجت الز سكر -

 الزجتزع  ن خالل الز سكرات .

0 

 الجي  العملي  

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
الحرك   –القيجدة لل الز سكر  –أنةاع الز سكرات 

 الكشفي   

0 

 الجي  العملي  

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
إ تحجن شفةي أعزجل السن   + ب ض الزصطلحجت 

 اللغة   الخجص  بجلتربي  الر ج ي  
0 

 الجي  العملي  

 32 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

  الزحج رات  

      الوحةث الزق 

 ال رض الشفهل 

 ال صف الذهنل 

 

أساليب -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

   
  محاضرات خارج الجدول الدراسي للمتعقريين دراسيا   
   

 
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -شش

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -صص المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية
 الرابع األسبوع : 

 د ج  21 األسبوع: العاشر

 السادااألسبوع:   تقييم 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 
 ثانيا : علم النفس :

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 اصول التربيه الرياضيه والترويحقسم:  
 ( فصل دراسي ينبن) الثانيهللفرقةعلم النفس توصيف مقرر

  ثانى

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

 الحادي عشر األسبوع :  ()تحريري 
 األسبوع الخاما عشر 

 االثاني خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج .....  ..........الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  81 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -جججج
 

 أصول التربية 

 

 كتب ملزمة -دددد
 

 ال يوجد

 كتب مقترحة -هههه
 

 ال يوجد 

دوريات علمية أو  -وووو
 نشرات. الخ

  /https://arz.wikipedia.org/wiki..تربيه_ قج نه
 

 المادة منسق
  عادل رمضان بخيت  د / أ.

 (        التوقيع )            

 رئيا القسم
 وائل السيد قنديل أ.د / 

 (                  التوقيع )  
 

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 التانيه بنينالفرقة/ المستوى:  علم التفا اسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 4 نظري ساعة 0× وحدة    0
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 هدف المقرر-0

 

 بجلز ج    الزفجهيم  الز لة جت الخجصه ب لم النفس ا ا  اد الطجلل  -73

 لزةاكوه سةق ال زل  إع اد الطجلل -74

 الزهج ات الالز ه لتطويق نير جت الت لم بشكل عزل  اثنجء الت   سإكسجب الطجلل  -75

 ت ر  الطجلل علل ب ض الزصطلحجت األجنوي  الرتوط   الخجص  ب لم النفس  -76

 أع اد الطجلل لزةاكو  سةق ال زل . -77

 ت ر  الطجلل علل  هج ات اإلتصجل الف جل . -78

 

 المستهدف من المقرر:-3

 والمفاهيمالمعلومات  -شش

 الزفجهيم الزختلفه ل لم النفس ت ر  الطجلل 1أ/

فهم الطجلل الفرق بين نير جت الت لم الزختلفه  كيفيه االستفجدف  نهج لا  ت2أ/

 الت   ل الر ج  

 ت ر  الطجلل نير جت ال ال يه  كيفيه االستفجدف  نهج 3أ/

 ت ر  الطجلل خصجئص النزة ل  الزراحل السنيه الزختلفه4أ/

 ت ر  الطجلوه الزهج ات ال قليه الزختلفه  اهزيتهج 5أ/

 تفهم الطجلل  شكالت االع اد النفس  ل  الزججل الر ج  6أ/

 تفهم الطجلل سيكةلةجيه الزنجلسه الر ج يه7أ/

 ت ر  الطجلل اسجليل التغلل عل  قلق الزنجلسه 8أ/

المهارات  -صص
 الذهنية

  تصة  الطجلل كيفيه اداء جلسه لالسترخجء  -1ب/

  تصة  الطجلل كيفيه اداء جلسه للتصة  ال قل  -2ب/

    ك الطجلل ال القه بين التغذ ه  االسترخجء  -3ب/

    ك الطجلل ال ةا ل الزؤثرف عل   راحل النزة الزختلفه4ب/

  زي  الطجلل بين  فهةم ال قل  الجسم  الر ح 5ب /

  زي  الطجلل الفر ق الزهنيه ل   ججل االع اد الفس  6ب/

  زي  الطجلل بين الزرض النفس   ال قل  7ب/

 فج ل الطجلل بين نطر جت الت لم  اختيج  انسوهج تو ج لنةع النشجط  8ب/ 

  الزرحله السنيه

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 ت لم الطجلل  كيف  صزم  جلسه للتصة  ال قل   تنفذهج عل     1ج/

 ز يالتهج

 جلسه لالسترخجء تنفذهج عل  ز يالتهج  ت لم الطجلل  كيف  صزم  2 ج/

  ت لم الطجلل  كيف  طوق  ج ت لزته  ن نير جت الت لم بشكل عزل   3ج/

 ت لم الطجلل  كيف  طوق الطجلل  هج ف تح      وط اله    الح  ث   4ج/
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 كلية التربية الرياضية
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 الذات  اال ججب .

  ت لم الطجلل  كيف  طوق  هج ف ادا ف الضغةط.  5ج/

  طوق  هج ات التفكير. ت لم الطجلل  كيف    6ج/

  ت لم الطجلل  كيف  طوق  هج ف تجكي  الذات.  7ج/
 

 المهارات العامة -د

اساااتخ ام الااات لم الاااذات   ااان خاااالل تحضاااير الزة اااةعجت الزختلفاااه   -1د/

   نجقشجتهج اثنجء الزحج رف .

 اليعال. االتصال مهارات وسائل استخدام  -2د/

  سجئل التكنةلةجيج الح  ثه.كتجبه  تق  م االبحجث بجستخ ام  -3د/

 الحياة وفي الرياضي المجال في ونظرياتة  التعلم ممارسة  -4د/

 .عامة بصية

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 :الجي  النظرو 

المدارس -مافي  علم النيس وعلم النيس الرياضى  

–اليروع االساسي  لعلم النيس –المختلي  لعلم النيس 

 افداف علم النيس الرياضى

4 

 الجي  العملي  
 

 2األسوةع 

 :الجي  النظرو 

 مبادئ ( -خصائص-السلوك اإلنساني ) ميهوم 

 

4 

 الجي  العملي  

 3األسوةع 

 :الجي  النظرو 

 وبنا ( –الشخصية )ميهوم 

 

4 

 الجي  العملي  

 4األسوةع 

 :الجي  النظرو 

_ الشخصي   الر ج   الشخصي  )نير جت الشخصي  

) 

 +   ق  د اسي  

4 

 الجي  العملي  
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 –تصنيف  –أهزي   – فهةم  ال ال ي   نير جتهج ) 

 الززج س  الر ج ي  ( –تطة  ال ال ي  

4 

 الجي  العملي  

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
ال  الع  –نير جت ال ال ي  )تةجيهجت لونجء ال ال   

 نير جت ال ال ي  ( –الزرتوط  بجلنشجط الر ج ل 

4 

 الجي  العملي  

  7األسوةع 

 :الجي  النظرو 

تصنيف (  أنةاع الحرك   –الزهج ات الحركي  )  خل 

 الر ج ي    الخجص  ب لم نفس النزة

4 

 الجي  العملي  

  8األسوةع 

  الجي  النظرو

  هج ات الت لم  +   ق   التعلم ونظرياتة والنضج 

 د اسي  

4 

 الجي  العملي  

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
اإلع اد النفسل الر ج ل )اإلخصجئل النفسل الر ج ل 

) 

 

4 

 الجي  العملي  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
  ال قلي   جلسجت اإلسترخجء  الزهج ات النفسي 

4 

 الجي  العملي  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 

-سيكةلةجي  الجزجع  الر ج ي  ) تزجسك الفر ق 

 تص ع الفر ق (

   ق  د اسي  + 

4 
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 الجي  العملي  

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
د   ال  ب لل الت ر  علل  يجهر الخلل لل الجزجع  

 الر ج ي 

 إ تحجن تحر ري أعزجل سن 

4 

 الجي  العملي  

  13األسوةع 

 الج ء النيري 
  التةجيهجت التطويقي  لتنزي  تزجسك الجزجع 

4 

 الجي  العملي  

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 

نزجذج لو ض اإلختوج ات  –الجةانل النفسي  لألداء 

 النفسي  
4 

 الجي  العملي  

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
ب ض الزصطلحجت األجنوي  الزستخ    لل علم النفس 

 + ا تحجن شفة  أعزجل السن   

4 

 الجي  العملي  

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
12 

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

  الزحج رات 
 الوحةث الزق  ه 
  ال رض الشفه 
 جلسجت  نزجذج  
 جزةعجت ال زل  

 

أساليب -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

القدرات ذوي 

 المحدودة

    
    حج رات ا جليه خج ج الج  ل ال  اس  للطجلوجت الزت ثر ن
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 
  

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ضض

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع(-طط المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية
  : الثج ن األسوةع 
 د ج 11 االسوةع :الحجد  عشر 

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 الخج س عشراألسوةع : 
 د ج 5

 د ج 5 الثاني خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج - الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 81 الثانىالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 علم النفس الرياضي مذكرات -زززز

 ال يوجد كتب ملزمة -حححح

 كتب مقترحة -طططط

اسامه كامل راتب :علم النفس الرياضى  -1
 ،دار الفكر العربى

جوديت عبد الهادى :نظريات التعلم  -2
وتطبيقاتها ،دار الثقافه للنشر 

 والتوزيع 
محمد حسن عالوى :علم النفس الرياضى ،دار  -3

 المعارف
 

 

دوريات علمية أو  -وووو
 نشرات. الخ

 

http://www.badnia.net/badnia 

http://www.iraqacad.org/library.htm 

 محمد حسين بكر د / م.أ.
 (                                التوقيع )         

 رئيا القسم
 وائل السيد قنديلأ.د / .

                                (التوقيع )                                          
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

http://phed.usc.edu.eg/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 بيولوجيا الرياضة :ثالثا : 
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المواد الصحية قسم:  

 الثانيدراسي ) بنين ( فصل  الثانية للفرقة    بيولوجيا الرياضةتوصيف مقرر 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر-6
  

 

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثانية  بنينالفرقة/ المستوى:  بيولوجيا الرياضةاسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 4 نظري ساعة     0× وحدة      0

 هدف المقرر-0

 

 ب لم بيةلةجيج الر ج   .الخجص  بجلز ج    الز لة جت    اد الطجللإ -79

للوحث لل علم بيةلةجيج   إتوجع الزنهي ال لزل الزستزر طالعلإلالطجلل ع اد إ -81

 . الر ج   

علم  بيةلةجيج تطويق   ج      لة جت إكسجب الطجلل الق  ة علل  -9

  . الر ج ل الزججللل  الر ج  

 ت ر  الطجلل علل نيم إنتجج الطجق  . -11

 المستهدف من المقرر:-3

المعلومات  -ضض
 والمفاهيم

 علم بيةلةجيج الر ج  .عل   فهةم  الطجلل ر  ت   -1أ/

 .بجلتربي  الو ني علم بيةلةجيج الر ج   عالق  الطجلل علل   ر  ت -2 /أ

  ت ر  الطجلل علل ب ض االختوج ات الةظيفي  ألجه ة الجسم . -3 /أ

  ت ر  الطجلل علل الخصجئص الويلةجي  ألنةاع األنشط  الر ج ي  . – 4أ/

 المهارات الذهنية -طط

 .علم بيةلةجيج الر ج     ك الطجلل الز رل  بأهزي    فهةم    -/1ب

 أساس  علام بيةلةجياج الر ج ا  ان  جاجالت  أساجليل  كآالطجلل حلل   -2/ب

  التربي  

 .الخجص  بجلزججل الر ج ل  الصحي         

التربي  ل  تحقيق أه ا   بيةلةجيج الر ج  علم د  الطجلل نجقش   -3/ب

 .الر ج ي 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

ل  اسجت  الوحةث الح  ث  لل أهم نتجئي ا  ت لم الطجلل كيف  طوق  -1ج 

 بيةلجيج علم   ججل

 .الر ج          

http://phed.usc.edu.eg/
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 بيةلةجيج الر ج   .علم  فهةم   وجدئ ب رض  قةم الطجلل  -2ج 

 ججالت بيةلةجيج الر ج   لل علم الزوجدئ األسجسي  الطجلل ستخ م   -3ج/

 الحيجة .

 المهارات العامة -د

 . لفرد الززج سلاألسس الفسيةلةجي  لكتجب    ر جتقال إستخ ام -1د/

 الزصطلحجت الفسيةلةجي  بجللغ  االنجلي    الخجص  بويئ  ال زل إستخ ام -2د/
. 

 إستخ ام الطجلل  سجئل   هج ات اإلتصجل الف جل . -3د/

 ت لم الطجلل كيفي  إدا ة الةقت لتحقيق اله   الزنشةد.  -4د/

محتوى -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 التغذ    النشجط الر ج   . -
4 

 2األسوةع 

 نيم إنتجج الطجق  : -

 التعري  بنظم إنتاج الطاقة . -

التياعل بين نظم إنتاج الطاقة أثنا  التدريب  -

 الرياضى .

4 

 3األسوةع 

إسمممممهامات نظمممممم إنتممممماج الطاقمممممة خمممممالل األدا   -

 الرياضى .

 تجديد مصادر إنتاج الطاقة . -

4 

 4األسوةع 

 االنقباض العضلى . -

 بيولوعيا الجسم أثنا  التدريب الرياضى. -

 

4 

 5األسوةع 

 إ تحجن تحر ري -

 . النشاط الرياضى فى حياة اإلنسان أفمية -

4 

 6األسوةع 

 الحركية . بيولوعيا نمو القدرات -
4 

  7األسوةع 

تأثير التدريب الرياضى على بنا  الجسم  -

 وتكوين  .

4 

http://phed.usc.edu.eg/
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  8األسوةع 

 اإليقاع الحيوى والنشاط الرياضى . -
4 

   9األسوةع 

تق  م الة ق  ال  اسي  الخجص  إنتجج الطجق   -

  النشجط الر ج ل

 ةولوعية ألنواع األنشطة الرياضيالخصائص البي -

. 

4 

  11األسوةع 

التدريب الرياضى فى الظروف المناخية  -

 المختلية .

4 

  11األسوةع 

 اإلستشيا  فى المجال الرياضى . -

 المنشطات فى المجال الرياضى . -

4 

  12األسوةع 

 اإلختبارات الوظييية ألعهية الجسم المختلية . -

 إ تحجن تحر ري  -

4 

  13األسوةع 

 األكسدة البيولوعية . -

4 

  14األسوةع 

 الحرة . لشواردا -
4 

  15األسوةع 

 االستشيا  .من  ستيادة االوسائل  -
4 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
 ساعة 12

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

 .  حج رات نير   -

 .  هزجت بحثي  -

 .الت لم الذات   -

http://phed.usc.edu.eg/
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 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 
 القدم:رابعا : كرة 

أساليب -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   
 للطجلوجت الزت ثرات ب   انتهجء اليةم ال  اسل  حج رات  -
 عن  تحقيق  ستة جت  تق  هالتشجيع  االثجبه  -
  حج رات غير األسجسي  -

 

 : تقويم الطالب -2
األساليب  -ظظ

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -عع المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درعة   5 التاسع األسبوع  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 السادا واألسبوع الثاني عشر  األسبوع
 درعة   62

 درعة  5 الثاني خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 ــــــــــــ ال يوجد االمتحان العملي  النهائي

 درعة  02 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -كككك
 المقرر مذكرات  

 الدراسية الكتب 

 كتب ملزمة -لللل

مركي   6  ط مبادئ فسيولوعيا الرياضة:  أحمد نصر الدين سيد -

 م.0264  القافرة    الكتاب الحديث

اللجنة الدولية للصليب األحمر: الهالل األحمر المصرى  الحرية  -

 الدولية للصليب األحمر 

 م.0226والهالل األحمر                                                              

 كتب مقترحة -مممم

-  Baxter DE (1994) The Foot and Ankle in Sports. St                     

    Louis: Mosby. 
- Renstrom P (1994) Persistently Painful sprained ankle, Journal 

   of the American Academy of Orthopedic Surgeons 25:270- 280. 

دوريات علمية أو  -نننن
 نشرات. الخ

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/sportsinjuries.html 
http://home.hia.no/~stephens/exphys.htm 
http://sportsmedicine.about.com 

 المادة منسق
 حمدي عبده عبد الواحد عاصمأ.د / 

 (                                         التوقيع )   

 رئيا القسم     
 م.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم أ.

 (                 )                              التوقيع 
 

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/sportsinjuries.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/sportsinjuries.html
http://home.hia.no/~stephens/exphys.htm
http://home.hia.no/~stephens/exphys.htm
http://sportsmedicine.about.com/
http://sportsmedicine.about.com/
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 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 االلعابقسم:  
) بنين( فصل    الثانية  للفرقة  كرة قدمتوصيف مقرر 

 الثانىدراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر-6

  

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق

 الثانيةالفرقة/:  كرة قدماسم المقرر: 

 عام التخصص:
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 3 عملي 6 نظري ساعة  0× وحدة    0 

 هدف المقرر-0

 

 بالمعلومات والمعارف واإلستنتاعات الخاصة بكرة القدم.امداد الطالب  -06

 . كرة القدم  االساسية فىمهارات الم يعلى طريقة تعلللتعرف الطالب  اعداد -00

األخطا  الشائعة في أدا  المهارات معرفة الخطوات التعليمية والينية والطالب  اكساب -03

 .لكرة القدم األساسية

 إعداد الطالب لمواكبة سوق العمل . -04

إكساب الطالب مهارات ومعارف تمكنة من تطبيق إشتراطات األمن والسالمة في بيئة  -05

 الممارسة الرياضية .

 

 المستهدف من المقرر:-3

 والمفاهيم المعلومات -ظظ

 المعارف االساسية لتاريخ ونشأة كرة القدم على عرف الطالبتي  1أ/

 . يلم الطالب بالمصطلحات االعنبية المرتبطة بكرة القدم  2أ/

   رل  الطجلل بجلجةانل القجنةني  الخجص  بكرة الق م . 2أ/

  ت ر  الطجلل علل طرق الت   ل الزستخ    لل كرة الق م .

 الذهنيةالمهارات   -عع

 يتصور التسلسل الحركي للمهارات االساسية فى كرة القدم.  -1ب/

 الصحيح والخاطى  للمهارات االساسية فى كرة القدم .يميي بين االدا   -2ب/ 

   كرة القدم عوامل األمن والسالمة لبيئة تدريب رياضة درك ي  -3ب/

 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 نموذج صحيح للمهارات االساسية فى كرة القدم.يلدو الطالب  –1ج/

 .معارف ومهارات فى كرة القدم يطبق الطالب ما تعلم  من  -0ج/

 .إعرا ات االمن والسالمةيستخدم الطالب  -3ج/
 

 ة على العمل الجماعي مع زمالئ  .  تقدرو تعامل الطالب -6د المهارات العامة -د
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 . دور المعلم أو المدرب أمام أقران  وتبادل األدوار التعليمية استخدام -0د

 التت لم الذاتل  ن خالل األ  اق ال  اسي  . -3د

 التةاصل الف جل  ن خالل ال زل الجزجعل . -4د

محتوى -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 مافية ونشأة كرة القدم

 الجي  العملي  
 االحما  فى كرة القدم

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 وأفداف االحما  فى كرة القدمميهوم وأفمية 

4 

 الجي  العملي  
 االحزجء ل  كرة الق م

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
الخطوات التعليمية والينية واالخطا  الشائعة فى مراحل 

 تعلم المهارات االساسية فى كرة القدم

4 

 الجي  العملي  
   راحل ت لم الزهج ات االسجسي  ل  كرة الق م 

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أ  اق د اسي .

4 

 الجي  العملي  
 مراحل تعلم المهارات االساسية فى كرة القدم

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أفمية االعداد المهارى فى كرة القدمميهوم و

4 

 الجي  العملي  
 المهارات االساسية فى كرة القدم

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 المهارات االساسية فى كرة القدمتقسيم 

4 

 الجي  العملي  
 المهارات االساسية فى كرة القدم

http://phed.usc.edu.eg/
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  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
كرة عوامل األمن والسالمة لبيئة تدريب رياضة معرفة 

   القدم 

4 

 الجي  العملي  
 المهارات االساسية فى كرة القدم

  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
  تقييم تحريرى

4 

 الجي  العملي  

 المهارات االساسية فى كرة القدم

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
الخطوات التعليمية والينية واالخطا  الشائعة للمهارات 

 االساسية فى كرة القدم

4 

 الجي  العملي  
 االساسية فى كرة القدمالمهارات 

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تقييم تطبيقى 

4 

 الجي  العملي  
 طرق التدريب على المهارات االساسية فى كرة القدم

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
طرق التدريب على المهارات االساسية فى  أنواع مافية و 

 كرة القدم

4 

 الجي  العملي  
 المهارات االساسية فى كرة القدم طرق التدريب على

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 المصطلحات االعنبية المرتبطة بكرة القدم

4 

 الجي  العملي  

 خطوات التدريب على المهارات االساسية فى كرة القدم

http://phed.usc.edu.eg/
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  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 التعلم الذاتى فى كرة القدم 

4 

 الجي  العملي  
 الذاتى فى كرة القدم ) تطبيقات عملية(التعلم 

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ( 11:  جدة  1قجنةن كرة الق م )  ن  جدة 

4 

 الجي  العملي  
 تطبيق عملى ()  ةاقف تحكيزي 

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ( 11:  جدة  1قجنةن كرة الق م )  ن  جدة 

4 

 الجي  العملي  
 تطبيق عملى ()  ةاقف تحكيزي 

 

 12 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

 محاضرات 
 .عرض شيهى 
 . حلقات نقاشية  
 مجموعات عمل.  

 .  ال   س ال زلي 

أساليب -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 .عمل محاضرات  بعد انتها  اليوم الدراسى للطالب المتعقرين   
    
   
 
 

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -فف األساليب المستخدمة -  

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 الرابعاألسبوع :  أوراق دراسية

 د ج  41
 تقييم 

 (تطبيقي-تحريري)

 الثامن: األسبوع 
 العاشر : األسبوع 

 الثاني  خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج 31 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

http://phed.usc.edu.eg/
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 د ج 31 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -سسسس
 تدريب( -مذكرة كرة القدم )تعليم

 

 كتب ملزمة -عععع
 

 ال يوجد

 كتب مقترحة -فففف

 

اإلعداد المهارو لالعب  ( :0220حسن السيدأبو عبده) -

 . اإلسكندرية مطبعة اإلشعاع الينية   مكتبة و   0  ط كرة القدم
تمرينات اإلحما   (:6991مفتى ابراهيم حماد ) -

    مركي الكتاب للنشر  القافرة.0  طوالمهارات فى برامج تدريب كرة القدم

دوريات علمية  -صصصص
 أو نشرات. الخ

 

http://www.efa.com.eg/ -  

http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id- 
eg/home.aspx-http://www.cafonline.com/ar  

 المادة منسق
 محمود الحوفىأ.د / 

 (                               التوقيع )        

 رئيا القسم
 طارق محمد النصيريأ.د / 

 (                         وقيع )                      الت
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 
 خامسا : الرياضات المائية :

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المنازالت والرياضات المائية قسم:
 (  ) بنين الثانية  للفرقة  السباحةتوصيف مقرر 

 م0262/ 0261للعام الدراسي  الثاني دراسيال فصلال

 بيانات المقرر-6

 الثانية بنينالفرقة/ المستوى:   السباحةاسم المقرر:  الرمز الكودي:ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 3 عملي 6 نظري ساعة  0× وحدة    0

 هدف المقرر-0
 

 إ  اد الطجلل بجلنةاحل الفني   القجنةني  لسوجح  ال حف علل اليهر. -86

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.efa.com.eg/
http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id
http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id
http://www.cafonline.com/ar-eg/home.aspx
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 بجلز ج     الز لة جت لل لةم الزرتوط  بر ج   السوجح .   اد الطجللإ -87

 لتصزيم  تطويق ال   س الت ليزي   لسوجح  ال حف علل اليهر. إع اد الطجلل -88

 إكسجب الطجلل الزهج ات الخجص  بسوجح  ال حف علل اليهر -89

 إكسجب الطجلل الزهج ات الخجص  بجلو ء  ال   ان لل سوجح  ال حف علل اليهر. -91

 إع اد الطجلل لزةاكو  سةق ال زل . -91

 إ  اد الطجلل إشتراطجت األ ن  السال    تطويقهج .  -92

 

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -  

 علل النةاحل الفني   القجنةني  لسوجح  ال حف علل اليهر. ت ر  الطجلل 1أ/

علاا  الز ااج   االسجسااي  الزرتوطاا  بااجل لةم االخااري ) علاام  الطجلاال ت اار  2أ/

  ظجئف االعضجء ، علم الحرك  (.

ت ااار  الطجلااال علااال الزقاااج يس االسجساااي   القجنةنيااا  لحزاااجم الساااوجح     3أ/

 السوجقجتئ    الزختلف .

ت ار  الطجلال بجلزواجدئ  االساس الحركيا   الزيكجنيكيا  الخجصا  بر ج ا   4أ/

 السوجح .

 الطجلل علل  سجئل التقة م الخجص  بر ج   السوجح .ت ر    5أ/
 

 المهارات الذهنية -فف

  ك الربط  التكج ل بين   ج   السوجح   بين ال لةم االخري)  علم   -1ب/

  ظجئف االعضجء ، علم الحرك   (

 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

الخجص  بر ج   النزجذج التطويقي  للزهج ات الحركي    ؤدي الطجلل –1ج/

 السوجح .

 هج ات االنقجذ بجالد ات  ب  ن اد ات ل  ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

   ج   السوجح .

الةح ات  ال   س الت ليزي  الزنجسو  الحتيجججت  الطجلل صزم   نفذ  -3ج/

 الزستفي  ن  ن   ج   السوجح .

 المهارات العامة -د

 فجدة  الضل عجئ .ادا ة الةقت لتحقيق اقصل است  -1د/

 الق  ة علل ال زل الجزجعل . -2د/

  زج س  الت لم الزستزر  الت لم الذاتل لل   ج   السوجح . -3د/

 قيجدة األلراد لتحقيق األه ا  الزنشةدة .  – 4د/

 

 

محتوى -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 

 االسس الزيكجنيكي  لر ج   السوجح 

4 
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 الجي  العملي  

 الطفة عل  اليهر خج ج الحزجم   ع  سك الحجئط

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 

 4 ال لةم الزرتوط  بر ج   السوجح 

 الجي  العملي  

 الطفة عل  اليهر داخل الحزجم   ع السن  عل  الحجئط

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 

 4 االسس القجنةني  لسوجح  اليهر

 الجي  العملي  

 الطفة عل  اليهر الب    سجل   زكن 

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 

 الزقج يس القجنةني  لحزجم السوجح 
 الجي  العملي   4

)ت ليم  ربجت الرجلين ، تصحيح االخطجء (لسوجح   

 اليهر

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 

اليهر +  إشتراطجت حف علل ل الفنل لسوجح  ال التحلي

 4 األ ن  السال    تطويقهج

 الجي  العملي  

) ت   وجت علل الطفة  ع  ربجت الرجلين ،  تصحيح  

 االخطجء (

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 

 4 السوجح ل  ت ليم الطرق 

 الجي  العملي  

 ) ت ليم حركجت الذ اعين ،  تصحيح االخطجء ( 

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 

 لت ليم السوجح  +   ق  د اسي  النقجط الزهز  

4 
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 الجي  العملي  

ت   وجت )  اليهرحف علل ل الفنل لسوجح  ال التحلي

 (،  تصحيح االخطجء   علل حركجت الذ اعين

  8األسوةع 

 ترم ( 111ا تحجن عزلل اعزجل سن  ) 
4 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
االسس ال ج   التل  جل  راعتهج لل أداء طرق 

 السوجح 
4 

 الجي  العملي  
 اليهرت   وجت علل سوجح  ال حف علل 

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 اد ات  اجه ة الت   ل الخجص  بجلسوجح 

 الجي  العملي   4
 التنفس لل سوجح  ال حف علل اليهرت ليم 

 التةالق لل سوجح  ال حف علل  اليهرت ليم 

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
نزجذج ل   س ت ليزي  لسوجح  ال حف علل  اليهر _ 

 4 التقة م لل   ج   السوجح  .

 الجي  العملي  
 ت ليم ال   ان لل  سوجح  ال حف علل  اليهر

 ت   وجت علل سوجح  ال حف علل ا اليهر

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 عةا ل اال ن  السال   الخجص  بر ج   السوجح 

 الجي  العملي  

 ت   وجت علل سوجح  ال حف علل  اليهر

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 التقة م لل سوجح  الزنجلسجت

4 
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 الجي  العملي  
 ت   وجت علل سوجح  ال حف علل ا اليهر

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 ( 11:  6قجنةن السوجح  )  ن  جدة 

 الجي  العملي  
 اليهر ت   وجت علل سوجح  ال حف علل 

  15األسوةع 

 اليهر ت   وجت علل سوجح  ال حف علل 
4 

 

 12 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

  1 الزحج رات 

 1ال رض الشفهل 
     الوحةث الزق. 

 الت لم التنجلسل. 
 .الت لم التوجدلل 
 .الت لم الت ج نل 

 ال   س ال زلي  . -

أساليب التعليم -1

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

   
 . حج رات خج ج الج  ل ال  اسل  
   

 
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -قق

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -كك المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج  11  السابعاألسبوع : أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 الثامناألسبوع:  
 د ج  15         

 د ج 15 الثاني  خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  31 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -قققق
 القسم

 

 كتب ملزمة -رررر
 

 ال يوجد 

 مقترحةكتب  -شششش
مجدي شكري : تطبيقات حديثة في السباحة، المركز العربي  -7

 م.2111للنشر، 

محمد علي القط : السباحة بين النظرية والتطبيق ،  -8
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 م.1998المركز العربي للنشر ، 

مصطفي كاظم، ابوالعال عبد الفتاح، اسامة راتب: السباحة  -9

 م.1998من البداية الي البطولة،دار الفكر العربي،

 

 

 

 منسق المادة
 احمد عبد الحكيمأ.د / 

 التوقيع )                                           (

 رئيس القسم
 مني مصطفيأ.د / 

    (                  )                           التوقيع

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261 / 66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

  م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 سادسا : التمرينات والجمباز :

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 التمرينات والجمباز قسم: 
( ) بنين  الثانية للفرقة والجمباز التمرينات توصيف مقرر

 ثانيفصل دراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر-6

: ال يالرمز الكود
 ينطبق 

 الثانية بنين الفرقة/ المستوى:  التمرينات والجمبازاسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 3 عملي 6 نظري  ساعة0×وحدة    0

 هدف المقرر-0

طالب بجلز لة جت ال لةم األسجسي  الزرتوط   الفؤائ   القيم التربة   ا  اد ال -93

 للجزوجز 

  تطوياق  هاج ات   ج ا  الجزواجز ،  اكسجب الطجلل القا  ة علال أداء -94

 . الززج س  بيئ  لل  السال   الصحي  األ ن اشتراطجت
 الزصطلحجت الخجص  بجلجزوجز  الضر     اللغة   الزهج ات إكسجب الطجلل -95

 لسهةل  ت لزه.

 إكسجب الطجلل بجلز لة جت  الز ج   الخجص  بر ج   الجزوجز . -96

  هن      ب الجزوجز .  أخالقيجت آداب إكسجب الطجلل  -97

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -قق

   ر  الطجلل  جهي   تج  خ   أنةاع   ج   الجزوجز.  1أ/

 لت   س الجزوجز .  ر  الطجلل األسس  النير جت ال ج   2أ/

  اار  الطجلاال النااةاحل الفنياا   الخطااةات الت ليزياا   األخطااجء الشااجئ    3أ/

  طرق السن  لزهج ات الجزوجز . 

  ر  الطجلل  قج يس   ةصفجت األجه ة الفني  التل تستخ م لل الجزوجز  4أ/

 الفنل للرججل . 

 

 المهارات الذهنية -كك

 لت لم  هج ات الجزوجز .   ك الطجالل القةاع  األسجسي   -1ب/

 لنةاحل الفني   الخطةات الت ليزي  لزهج ات الجزوجز.  زي  بين ا  -2ب/

 التزر نجت الزسجع ة  د ج  إتقجن األداء .   ك ال القجت بين   -3ب/

  زج س  الجزوجز  بيئ  تةاجه التل التح  جت   تةقع الز ةقجت  ح د  - 4ب /

 . الو ائل بين األنسل   ختج 

 الحركي . للزهج ات التطويقي  النزجذج  ؤدي الطجلل –1ج/المهارات المهنية الخاصة  -ج
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  الصحي  القجنةني   السال   األ ن إجراءاته  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/ بالمقرر

 .الززج س  الر ج ي  بيئ  لل

 صزم الطجلل نزجذج للتزر نجت الزسجع ة التل  ستخ  هج لل إتقجن  -3ج/

 الزطلةب  .الزهج ات 

 المهارات العامة -د

 تنزي  الت ج ن  ال زل الجزجعل   -1د/

 تنزي  الت لم الذاتل  -2د/

 استخ ام  هج ات   سجئل اإلتصجل الف جل  -3د/

 قيجدة األلراد لتحقيق اله   الزنشةد . -4د/

  زج س  الت لم الزستزر  الت لم الذاتل . – 5د/

محتوى -4

 المقرر

 الساعاتعدد  الموضوع

 1األسوةع 

:   أنواع الجمباز والعلوم المرتبطة برساضة الجي  النظرو 

 4 الجمباز   

 : الجي  العملي  

 أعداد بدني عام 

 2األسوةع 

مافية وأفمية  : االنتقا  في الجمباز _الجي  النظرو 

 4 رياضة الجمباز 

 : إعداد بدني خاص الجي  العملي  

  

 3األسوةع 

المواصيات القانونية لجهاز طاولة القيي   -:  الجي  النظرو 

طرق  -أخطا  شائعة–خطوات تعليمية  –)نواحي فنية 

 سند (

 

4 

 : القيي داخال علي عهاز طاولة القيي  الجي  العملي  

 

 :4األسوةع 

: مواصيات ومقاييس عهاز  الحركات الجي  النظرو 

 األرضية  + ورقة دراسية 

 
4 

  ) الدحرعة األمامية المكورة (الجي  العملي 
 

 5األسوةع 

الخطوات  -:  شرح ) النواحي الينية  الجي  النظرو 
4 
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طرق السند األخطا  الشائعة ( للدحرعة  –التعليمية 

 الخليية المكورة 

 

 : الدحرعة الخليية المكورة الجي  العملي  

 

 6األسوةع 

الخطوات  -:  شرح ) النواحي الينية  الجي  النظرو 

طرق السند األخطا  الشائعة ( للشقلبة ا  –التعليمية 

المامية علي اليدين +بعل المصطلحات األعنبية 

 الخاصة برياضة الجمباز 

 

4 

 : الشقلبة ااالمامية علي اليدين  الجي  العملي  

 

  7األسوةع 

 :  الجي  النظرو 

طرق  –الخطوات التعليمية  -شرح ) النواحي الينية  

 السند األخطا  الشائعة (  الشقلبة ااالمامية علي اليدين  
4 

 الشقلبة ااالمامية علي اليدين   :  الجي  العملي 

  8األسوةع 

الخطوات  -:  شرح ) النواحي الينية  الجي  النظرو 

طرق السند األخطا  الشائعة ( الشقلبة  –التعليمية 

 األمامية علي عهاز طاولة القيي + ورقة دراسية 

 4 
 : الجي  العملي  

الشقلبة األمامية علي عهاز طاولة القيي + بعل 

 المصطلحات الخاصة برياضية الجمباز 

 

  9األسوةع 

الخطوات  -:  شرح ) النواحي الينية  الجي  النظرو 

طرق السند األخطا  الشائعة ( للوقوف علي  –التعليمية 

 اليدين 

 

4 
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 : الوقوف علي اليدين الجي  العملي  

 

  11األسوةع 

الخطوات  -:  شرح ) النواحي الينية  الجي  النظرو 

طرق السند األخطا  الشائعة ( للوقوف علي  –التعليمية 

 اليدين ) دحرعة أمامية ( 
 

4 

 علي اليدين ) دحرعة امامية (: الوقوف الجي  العملي  
 

  11األسوةع 

الخطوات  -: شرح ) النواحي الينية  الجي  النظرو 

طرق السند األخطا  الشائعة ( للشقلبة  –التعليمية 

 الجانبية علي اليدين )العجلة (
 

4 

 : الشقلبة الجانبية علي اليدين ) العجلة ( الجي  العملي  
 

  12األسوةع 

الخطوات  -:  شرح ) النواحي الينية  الجي  النظرو 

طرق السند األخطا  الشائعة ( للمييان  –التعليمية 

 األمامي 

 

4 

 : الزي ان األ ج ل  الجي  العملي  
 

  13األسوةع 

الخطوات  -شرح ) النواحي الينية    الجي  النظرو 

طرق السند األخطا  الشائعة ( مهارة دورة  –التعليمية 

+   ق   المقعدة الخليية من االرتكاز االمامي )عهاز العقلة (

 د اسي  
4 

:  مهارة دورة المقعدة الخليية من االرتكاز الجي  العملي  

 االمامي )عهاز العقلة (

 

  14األسوةع 

 -:  اإلصابات في رياضة الجمباز  الجي  النظرو 

المواصيات والمقاييس القانونية لجهازو المتوازو 

 والعقلة 

4 
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   : الوقوف علي الكتيين ) المتوازو (الجي  العملي
 

  15األسوةع 

 )معايير األمن والسالمة ألعهية الجمباز (الجي  النظرو 

 4 

 ) بطن ( عهاز العقلة الجي  العملي  
 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
 س 12

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

  

  الزحج رات 

     الوحةث الزق 

  ال رض الشفهل 

  الت لم التنجلسل 

   ال   س ال زلي 

 

أساليب -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

  حج رات خج ج الج  ل ال  اسل للطالب الزت ثر ن  

 

 :تقويم الطالب -2
 األساليب -لل

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -مم المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 الثالث  عشر   –الثامن  –الرابعاألسبوع :  أوراق دراسية

 د ج   41
 تقييم 

 تطبيقي( -)تحريري 

  األسبوع : الخاما عشر 

 الثاني خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج 31 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 31 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -تتتت
 

  الجمباز للفرقة االثانية  إعداد قسم التمرينات

 والجمباز

 كتب ملزمة -ثثثث
 

  . محمد إبراهيم شحاته : تدريب الجمباز المعاصر
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 الفصل الدراسي األول الفرقة الدراسية الثالثة بنين -5-5

الكودي الرقم 
 للمقرر

 عنوان المقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4 طرق ت   س 1

 - 4 إصجبجت  إس جلجت أ لي  2

 - 4  وجدئ علم حرك  3

 2 1 حجسل آلل 4

 2 1 لغ  إنجلي    )  زت ة ( 5

 8 - اختيج ي أ ل ) زت ( 6

 2 - اختيج ي ثجنل )  زت  ( 7

 4 - ( ت   ل  ي انل ) زت ة 8

 18 14 اإلجزـــــــجلل

 اوال: طرق التدريس :

 (12نزةذج  قم )

 امعة: مدينة الساداتج
 كلية: التربية الرياضية 

 م0223العربي .القاهرة الطبعة األولي .دار الفكر 

 كتب مقترحة -خخخخ

 

 دي يوسف : تكنولوجيا الحركة في الجمباز ااحمد اله

 م6990. مطبعة التوني 

  عادل عبدالبصير: النظريات واألسس العلمية في

العقلة .  –متوازي  –حصان القفز  –تدريب الجمباز 

 م.6990الجزء الثاني . دار الفكر العربي 

 

دوريات علمية أو  -ذذذذ
 الخ نشرات.

 

9. http:://.www.arabcoach.com 

10. http:://.www.humankinetics.com 
 

 المادة منسق                  
 حمدي وتوت د / أ.م. 

                                 التوقيع )                   
) 

 رئيا القسم
 أمل صالح سرورأ.د / 

           التوقيع )                                        
) 

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

  م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 رق التدريا والتدريب والتربية العمليةطسم:  ق
فصل دراسي   بنين الثالثة للفرقة  طرق التدريسوصيف مقرر ت

 أول

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 يانات المقررب -6

 

هدف  -0

 المقرر

 التدريس. إمداد الطالب بالمعلومات والمعارف المرتبطة بطرق -6

 إعداد الطالب للتدريس المهنى )تدريس درس التربية الرياضية(. -0

 إكساب الطالب مهارات تدريس التربية الرياضية. -3

طبيممق إشممتراطات األمممن والسممالمة فممى بيئممة تمهممارات ومعممارف تمكنهمما مممن الطالممب إكسمماب  -4

 الممارسة الرياضية.

 التربية الرياضية.إكساب الطالب آداب وأخالقيات مهنة معلم  -5

 إمداد الطالب بمتابعة الجديد فى مجال طرق تدريس التربية الرياضية. -1

إكساب الطالب للمعلومات والمعارف الخاصمة بكيييمة إسمتخدام التقنيمات والتطبيقمات التكنولوعيمة  -2

 الناشئة "الحديقة" لدعم وتحسين بيئة الممارسة الرياضية.

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات -لل

 والمفاهيم

 يعرف الطالب طرق وأساليب وإستراتيچيات تدريس التربية الرياضية. -6أ/
 يعرف الطالب ما فى المهارات التدريسية المستخدمة فى التربية الرياضية. -0أ/
 يعرف الطالب األفداف التعليمية من مهارات تدريس التربية الرياضية. -3أ/
 المهارات التدريسية. صخصائو ميهوميعرف الطالب  -4أ/
 يعرف الطالب خطوات تعليم المهارات الحركية. -5أ/
 التربية العملية. مشكالتو مبادئو أفميةو أفدافو ميهوميعرف الطالب  -1أ/
 يعرف الطالب التشكيالت والتكوينات المستخدمة فى درس التربية الرياضية. -2أ/
 دريب الميدانى.فى التلتوعي  واإلشراف يعرف الطالب ما يتعلق با -0أ/
 يعرف الطالب الجوانب المختلية المتعلقة بمعلم التربية الرياضية.  -9أ/
 .لإلصابات فى درس التربية الرياضية العامة األسبابيعرف الطالب  -62أ/
بممدرس التربيممة  والسممالمةتمموفير عوامممل األمممان  يعممرف الطالممب كيمم  يمكممن -66أ/

 .الرياضية

 المهارات الذهنية -مم

 يدرك الطالب كييية القيام بتدريس درس التربية الرياضية. -6ب/
يميممي الطالممب بممين األدا  داخممل الكليممة وبممين األدا  فممى الواقممع اليعلممى بمممدارس  -0ب/

 التدريب الميدانى "التربية العملية".
 يقارن الطالب بين الطرق التى يمكن إستخدامها فى تدريس التربية الرياضية. -3ب/
 لب قواعد الندا  على التمرينات البدنية.يحلل الطا -4ب/
مهممارات" فممى  62المهممارات التدريسممية المتعممددة "يممدرك الطالممب العالقممة بممين  -5ب/

 التربية الرياضية.

 الثجلث  بنينلفرقة/ المستوى: ا  طرق الت   سسم المقرر: ا لرمز الكودي:ال ينطبق ا

 لتخصص: عاما
 دد الساعات األسبوعيةع دد الوحدات الدراسية األسبوعيةع

 ظرين ساعة  0× وحدة    0
4 

 ساعات
 اليوجد مليع
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يميي الطالب بمين الطمرق وبمين األسماليب وبمين اإلسمتراتيجيات المسمتخدمة فمى  -1ب/
 تدريس التربية الرياضية.

 التعليمية من مهارات تدريس التربية الرياضية.يدرك الطالب األفداف  -2ب/
يتصور "يتخيل" الطالب الواقمع اليعلمى أثنما  قيامم  بالتمدريس بممدارس التربيمة  -0ب/

 العملية.
يتصور الطالب أنسب التشكيالت والتكوينات التى يمكمن إسمتخدامها أثنما  تنييمذ  -9ب/

 درس التربية الرياضية.

المهارات المهنية  -ج
 المقررالخاصة ب

 يلدو الطالب النماذج التطبيقية لمهارات تدريس التربية الرياضية. –6ج/
يطبق الطالمب مما تعلمم  ممن مهمارات التمدريس بمالواقع اليعلمى بممدارس التربيمة  -0ج/

 العملية.
 يطبق الطالب إعرا ات األمن والسالمة فى درس التربية الرياضية. -3ج/
دريس المناسبة عند القيام بتنييمذ درس التربيمة يستخدم الطالب طرق وأساليب الت -4ج/

 الرياضية.
 يستخدم الطالب التشكيالت والتكوينات أثنا  تنييذ درس التربية الرياضية. -5ج/

 المهارات العامة -د

 إستخدام االتصال اليعال والتعامل بروح اليريق فيما يخص التدريس بمدارس التربية العملية. -6د/

كيفية كتابة التقارير الخاصة بطرق التدريس بفترة القدرة على  -2د/
التدريب الميدانى المدرسى وكيفية عرضها من خالل أحد الوسائل 

 التكنولوجية.
 إدارة الوق  لتحقيق اإلستيادة من المهارات التدريسية فى تدريس التربية البدنية. -3د/
مجمال التمدريب الميمدانى  القدرة على التعلم الذاتى وممارسة التعلميم المسمتمر فمى -4د/

 والحياة بصية عامة.
 وتالميممذ الب  وبمين الطم البإسمتخدام وسمائل مهمارات اإلتصمال اليعمال ممع الطم -5د/

مدارس التربية العملية   والقدرة علمى التمدريس الجمماعى لتحقيمق أقصمى إسمتيادة ممن 
 مهارات تدريس التربية الرياضية.

تدريب الميدانى لتحقيمق أفمداف مهمارات تمدريس القدرة على كييية قيادة طالب ال -1د/
 التربية الرياضية.

محتوى  -4

 المقرر

 

 الموضوع
عدد 

 الساعات
 1األسوةع 

 الجي  النظرى
 فكرة عامة عن مقرر طرق التدريس -

 سجعجت 4
 ميهوم طريقة التدريس ..  -
 ميهوم إسلوب التدريس ..  –
 ميهوم إستراتيجية التدريس ..  –

 العملىالجي  
 

- 

 2األسوةع 
 الجي  النظرى

 ..  والمعاصر التقليدىميهوم التدريس فى إطاره  -
 ..  التى تميي التدريس المعاصر عن التقليدى ظافرالم –
 ..  العوامل التى يعتمد عليها التدريس المعاصر –

 سجعجت 4
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 المبادئ العامة للتدريس المعاصر ..  -
 ..  أفمية مهنة التدريس –
 الميافيم العامة للتدريس المعاصر ..  -

 الجي  العملى
 

- 

  3األسوةع 
 الجي  النظرى

 ميهوم التربية العملية ..  -
 أفداف التربية العملية ..  -
 أفمية التربية العملية ..  -
 مبادئ التربية العملية ..  -

 سجعجت 4

 مشكالت التربية العملية ..  -
 الجي  العملى

 
- 

 2األسبوع 

 الجي  النظرى
 التشكيالت والتكوينات المستخدمة فى درس التربية الرياضية..  -
 التمرينات واألوضاع البدنية فى درس التربية الرياضية ..  -
 التمرينات اليوعية والجماعية ..  -
 سجعجت 4 طريقة أو خطوات تعليم التمرين ..  -
 ميهوم المهارات التدريسية ..  -
 خصائص مهارات تدريس التربية الرياضية ..  -
 األفداف التعليمية من مهارات تدريس التربية الرياضية ..  -
 مهارة تحديد األفداف ..  -
 ..  همهارة تخطيل الدرس وتحضير –
 مهارة إعداد وتجهيي مكان الدرس ..  –

 الجي  العملى
 

- 

  5األسوةع 
 الجي  النظرى

 مهارة تقديم وعرض الدرس )الجي  التمهيدى( ..  -
 سجعجت 4

 مهارة تقديم وعرض الدرس )الجي  الرئيسى( ..  -
 الجي  العملى

 
- 

  6األسوةع 
 الجي  النظرى

 مهارة تقديم وعرض الدرس )الجي  الختامى( ..  -
 مهارة إستمرارية الدرس ..  -

 سجعجت 4
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 مهارة تنوع المقيرات ..  –
 مهارة إستخدام الوسائل التعليمية ..  –
 مهارة إدارة اليصل وضبل النظام ..  –

 الجي  العملى
 

- 

 )تربية عملية متصلة(                           7األسبوع 

 الجي  النظرى
 

- 

 الج ء ال زل 

 
- 

 )تربي  عزلي   تصل (                           8األسوةع  
 الجي  النظرى

 
- 

  الجي  العملى
 

- 

 2األسبوع 

 الجي  النظرى
 سجعجت 4 امتحان تحريرى -
 .. واعبات معلم التربية البدنية  -
 .. واعبات معلم التربية البدنية بالمدرسة  -
 ..  المسئوليات العامة لمعلم التربية البدنية -

 الجي  العملى
 

- 

 11األسوةع 
 الجي  النظرى

 الصيات الشخصية والمهنية لمعلم التربية البدنية ..  -
 الصيات الواعب توافرفا فى معلم التربية البدنية ..  -

 سجعجت 4

الصممميات والخصمممائص التمممى يجمممب أن يتميمممي بهممما طالمممب التمممدريب  -
 الميدانى .. 

 الجي  العملى
 

- 

 11األسوةع 
 الجي  النظرى

 ..  درس التربية الرياضيةاألسباب العامة لإلصابات فى  -
ن والسممالمة االتربيممة الرياضممية فممى تمموفير عوامممل األممم دور معلممم -
 ..  درس التربية الرياضيةب

 سجعجت 4
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 عالقات معلم التربية البدنية ..  -
 مجاالت عمل معلم التربية البدنية ..  -

 الجي  العملى
 

- 

 12األسوةع 
 الجي  النظرى

 كييية تقويم معلم التربية البدنية ..  -

 سجعجت 4
 برنامج التربية البدنية ..  -
 تقويم برنامج تدريس التربية البدنية ..  -
)أفممداف التقممويم فممى بنمما  برنممامج التممدريس/ سمممات وأسممس عمليممة  -

التقويم فى برامج التدريس/ خطموات تقمويم البرنمامج/ وسمائل التقمويم/ 
 والقياس( اليرق بين التقويم

 الجي  العملى
 

- 

 03األسبوع 

 الجي  النظرى
أسممس التوعيمم  الينممى فممى تممدريب الطممالب علممى أنشممطة ومهممارات  -

 التدريس .. 
 وسائل التوعي  الينى فى التدريب على التدريس ..  -

 سجعجت 4

 خطوات تعليم المهارات الحركية ..  –
 الجي  العملى

 
- 

 14األسوةع  
 النظرىالجي  

 ميهوم التقنيات التعليمية والتطبيقات التكنولوچية الناشئة ..  -
 سجعجت 4 التطبيقات التكنولوچية الناشئة وإستخداماتها ..  -
 التقنيات التعليمية وإستخداماتها ..  -
الميمممافيم والمالحظمممات الخاصمممة بجمممي  التمرينمممات البدنيمممة بمممدرس  -

 التربية الرياضية .
 العملىالجي  

 
- 

 15األسوةع  
 الجي  النظرى

 مراععة عامة -
 سجعجت 4

 امتحان تحريرى -
 الجي  العملى

 
- 

 سجع  52 إجزجل  ع د السجعجت

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
641 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 المحاضرات النظرية 5-6

 التعلم الذاتى 5-0

 خرائل الميافيم والمواد التعليمية 5-3

 لمناقشاتا 5-4

 ىالشيهالعرض  5-5

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوى 

القدرات 

 المحدوده 

 التعلم الذاتى 1-6
 ىالعرض الشيه 1-0
 المناقشات 1-3

 تقويم الطالب: -2
األساليب  -أ

 المستخدمة
 التوقيت )األسبوع( -ب

توزيع  -ج

 الدرجات

أعزجل 

 السن 

خرائل ذفنية 
ومواد تعليمية 
ومناقشة وحوار 
 "تقييم شيهى"

 د ج  15 خالل اليصل الدراسى

 تقييم
 -)تحريرو
 تطبيقي(

 9األسبوع   -
 د ججت 5 55 األسبوع  -

 ... د ج  نهج   الفصل ال  اسل .................  اال تحجن ال زلل  النهجئل

 د ج  81  األ لنهج   الفصل ال  اس   اال تحجن التحر ري النهجئل

 والمراجع:قائمة الكتب الدراسية   -0

لطمرق  والعمليمةالعلميمة  األسمس:  نجما   محممد محممد زكمى محسمن صمالحمجمدى محممود فهميم    - مذكرات -أ -ضضضض

  . م0220 المنوفيةعامعة  –كلية التربية الرياضية بالسادات  – 6الجي   - التدريس

 - النظريمة والتطبيمقالتربية البدنية بين  تدريس طرق: عبدالل  متولى الدين عصام -A كتب مليمة -ب -    
 .م0261اإلسكندرية  -للطباعة دار الوفا  ملسسة عالم الرياضة للنشر و

B-  :التدريس فمى ضمو  الواقمع المعاصمر عبدالل  عبدالحليم محمد   رحاب عادل عبل
دار الوفما  ملسسة عمالم الرياضمة للنشمر و تطبيقات(-مبادئ-للتربية الرياضية )ميافيم

 .م0261اإلسكندرية  -للطباعة 
 - المعلومماتىوالعملية التعليمية فى عصر التمدفق  الكمبيوتر :عييي إبرافيم  مجدى .a كتب مقترحة -ج -ظظظظ

 م .0222القافرة  –مكتبة األنجلو المصرية 
b. مكتبممة األنجلممو  - الممتعلموأسمماليب  التعلمميم إسممتراتيچيات:  عييممي إبممرافيم مجممدى

 م .0223القافرة  –المصرية 
c.  :  األسممس العلميممة والعمليممة فممى طممرق مجممدى محمممود فهمميم   أميممرة محمممود طمم

اإلسمممكندرية  -للطباعمممة دار الوفممما  ملسسمممة عمممالم الرياضمممة للنشمممر و - التمممدريس
 .م0261

d. وتأفيل معلمم التربيمة  إعداد تكنولوچيا :سعد زغلول   مصطيى السايح محمد  محمد
 م .0224اإلسكندرية  – 0ط  –دار الوفا  –  الرياضية

http://phed.usc.edu.eg/
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e. منشممأة  - الرياضمميةالتعلمميم والممتعلم فممى التربيممة  تكنولوچيمما :مصممطيى سممالم  وفيقممة
 م .0220اإلسكندرية  – 6الجي   –المعارف 

  دوريات علمية أو نشرات الخ -د -أأأأأ

مواقممممممممع شممممممممبكة  -د -ببببب

المعلومممممات الدوليممممة )مواقمممممع 

المممممتعلم اإللكترونمممممى والمممممتعلم 

 الذاتى(

a. http://ahmedthussaam.wixsite.com/pecb-sports 

b. http://ahmedthussaam.wixsite.com/exercises 

c. http://www.idosi.org/wjss/wjss3(4)10.htm 

d. http://www.idosi.org/wjss/3(4)10/5.pdf 

e. http://www.idosi.org/wjss/wjss4(3)11.htm 

f. http://www.idosi.org/wjss/4(3)11/18.pdf 

g. http://www.idosi.org/wjss/wjss4(4)11.htm 

h. http://www.idosi.org/wjss/4(4)11/8.pdf 
 

 منسق المادة
 رئيس القسم 

 أ.د/ مجدى محمود فهيم  أ.م.د/ عبدالله عبدالحليم محمد

 التوقيع : )                                    (  التوقيع : )                             (

     

    

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

 ثانيا : اصابات واسعافات اولية :
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المواد الصحية قسم:  
   األولية إصابات المالعب واالسعافاتتوصيف مقرر 

للعام الدراسي  األولدراسي ( فصل  ) بنينالثالثةللفرقة

 م2026/ 1026

 بيانات المقرر-6

  

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

إصابات المالعب : اسم المقرر الرمز الكودي:ال ينطبق 
 واالسعافات األولية

 الثالثة بنينالفرقة/ المستوى: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية الدراسية األسبوعيةعدد الوحدات 

 - عملي 4 نظري ساعة  0× وحدة    0

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
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 هدف المقرر-0

 

 بجلز لة جت  الز ج   الزرتوط  بجصجبجت الزالعل  االس جلجت اال لي .  ا  اد الطجلل -98

 هج ات    ج   تزكنه  ن تطويق اشتراطجت األ ن  السال   ل  بيئ   الطجللاكسجب  -99

 الززج س  الر ج ي  .

الق  ة عل  تصزيم  تطويق برا ي التأهيل الحرك  لو ض  إكسجب الطجلل -111

 االصجبجت الر ج ي  .

اكسجب الطجلل ألداب  أخالقيجت  هن  أخصجئ  اصجبجت الزالعل  التأهيل  -111

 الحرك .

 و  سةق ال زل.اع اد الطجلل لزةاك -112

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -نن

   ر  الطجلل  فهةم االصجب  الر ج ي   تقسيزجتهج الزختلف  .  - 1أ/

  ر  الطجلل د   الز  ب الر ج       س التربي  الر ج ي  ل   ججل   -2أ/

 اصجبجت الزالعل .

  ر  الطجلل األسوجب ال ج   لح  ث االصجب  ل  الزججل الر ج     – 3أ/

 .  طرق الةقج    نهج 

  ر  الطجلل اعراض االصجبجت الر ج ي  الزختلف  الخجص  بـ )ال ياجم   – 4أ/

 الزفجصل ( . –ال ضالت –

 المهارات الذهنية -هه

    ك الطجلل القةاع  األسجسي  ل الج االصجبجت الر ج ي  . -1ب/

  زي  الطجلل بين الت ل  اال هجق  االجهجد . -2ب/

  زي  الطجلل بين الش   التقلص  التز ق . -3ب/

 زي  الطجلل بين ك م ال ضالت  ك م ال يجم  ك م الزفجصل  ك م  -4ب/

 األعصجب .

  زي  الطجلل بين أنةاع الن  ف .  - 5ب /

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 األ ليه الخجص  بو ض أصجبجت ال ضالت .االس جلجت  ؤدي  –1ج/

 االس جلجت األ ليه الخجص  بو ض أصجبجت ال يجم. ؤدي   -2ج/

 االس جلجت األ ليه الخجص  بو ض أصجبجت الزفجصل  . ؤدي   -3ج/

  ستخ م الطجلل اال بط   الجوجئر  االشرط  الالصق  . – 4ج/

 اصجبجت الزالعل . صزم الطجلل برا ي للتأهيل الحرك  لو ض  -5ج/
 

 المهارات العامة -د
 تنزي  الت ج ن  ال زل الجزجع  .  -1د/

 تنزي  الت لم الذات  . -2د/

http://phed.usc.edu.eg/
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 استخ ام  هج ات   سجئل األتصجل الف جل . -3د/

 

محتوى -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 4 ت ر ف االصجب   تقسيزجتهج الزختلف  . فهةم 

 2األسوةع 

د   الز  ب الر ج       س التربي  الر ج ي  ل  

 . ججل اصجبجت الزالعل 

4 

 3األسوةع 

االسجبجب ال ج   لالصجب  ل  الزججل الر ج    طرق 

 الةقج    نهج .
4 

 4األسوةع 

 القةاع  األسجسي  ل الج اصجبجت الزالعل .

 كيفي  استخ ام اال بط   الجوجئر  االشرط  الالصق  .

4 

 5األسوةع 

 اصجبجت ال ضالت .

 ( اال هجق  –الت ل– ) االجهجد 

  التز ق ( –الش    -)التقلص 

  ك م ال ضالت 

  التهجب اال تج  ال ضلي  

4 

 6األسوةع 

 اصجبجت الجهجز ال يز  .

 اعرا هج ال ج    –تقسيزجتهج  –الكسة  ال

 االس جلجت اال لي  . – الزة  ي  

 . ك م ال يجم 

4 

  7األسوةع 

 تربية عملية متصلة )تدريب ميدانى (
- 

http://phed.usc.edu.eg/
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  8األسوةع 

 - تربية عملية متصلة )تدريب ميدانى (

  9األسوةع 

 اصجبجت الزفجصل  

 . انةاع الزفجصل 

 . تز ق ا بط  الزفصل 

   اصجبجت  فصل الركو  + برنج ي تأهيل  حرك

 الصجبجت  فصل الركو  .

   ق  د اسي  عن اصجب  الغضج  ف الهاللي  

 لزفصل الركو  .

 

4 

  11األسوةع 

 اصجبجت  فصل الكتف.

   خلع  فصل الكتف +برنج ي تأهيل  حرك

  الصجب  خلع  فصل الكتف

4 

  11األسوةع 

 اصجبجت  فصل الزرلق.

 اصجب  كةع العل التنس   

4 

  12األسوةع 

 اصجبجت  فصل الكجحل .

  الزلخ /الج ع /االلتةاء ال بط  الكجحل 

  االس جلجت اال لي  ل  الزل ل –االعراض  

 التأهيل الحرك  الصجبجت الكجحل  

4 

  13األسوةع 

 

 أصجبجت ال زةد الفقر  

  االعراض  االس جلجت اال لي  ل  الزل ل. 

 التأهيل الحرك  الصجبجت  

  

4 

http://phed.usc.edu.eg/
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  14األسوةع 

 الن  ف 

 . انةاع الن  ف 

 االس جلجت اال لي  للن  ف  

4 

  15األسوةع 

 تقيم تحر ر  أعزجل سن  . 
4 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
50 

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

  الزحج رات 

     الوحةث الزق 

   ال رض الشفه 

  جزةعجت ال زل  

أساليب -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   
 

  حج رات غير األسجسي 
 النصح  اإل شجد لذ ي الق  ات الزح  دة 

 

 : تقويم الطالب -2
األساليب  -نن

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -هه المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 ات.درع5 التاسعاألسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 الخاما عشر األسبوع:  

 
 ات درع62

 اتدرع5 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 ــــــــــــ يوجدال  االمتحان العملي  النهائي

 درعة 02 األول الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ججججج
 

 أصابات المالعب واالسعافات االولية بين النظرية والتطبيق.

 

 كتب ملزمة -ددددد
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

               

 

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 
 مبادئ علم الحركة :ثالثا : 

 (12نزةذج  قم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 طرق التدريا والتدريب والتربية العمليةقسم:  
 

 فصل دراسي اول  ) بنين(  القالقة توصي  مقرر مبادئ علم الحركة لليرقة

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر-6

 كتب مقترحة -ههههه

 .2116إلصجبجت  اإلس جلجت األ لي  ،كلي  التربي  الر ج ي  جج    الزنصة ة ،الزنصة ة    حت قجسم : 

 

الر ج ي   ال الج الحرك  ،كلي  التربي  الر ج ي  ،جج    حلةان ،القجهرة    هج حنف  قطل  إخر ن:

2118. 

 

دوريات علمية أو  -ووووو
 نشرات. الخ

 

 

ar.facebook.com/AltbAlryadyBynAlnzrytWalttbyq-https://ar/*  

 

 

 

 منسق المادة
 حمدى عبده عاصم أ.د / 

 التوقيع )                                          (

 رئيس القسم
  م.د / عبدالحليم يوسف عبدالعليم أ.

                   (                                 التوقيع )              
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 بنين -الثالثة   / الفرقة  مبادئ علم الحركةاسم المقرر:   ال ينطبقالرمز الكودي:

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي  نظري ساعة  0× وحدة    0

 فدف المقرر-0

 

ا  اد الطجلل بزجهي  الحرك   ت ر فجتهج  تقسيزجتهج    اخل  (1

 .د استهج

 - سجع  4

http://phed.usc.edu.eg/
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الطجلل   لة جت عن  ستة جت   حج   الحرك  لل اكسجب  (2

 .الفراغ

اكسجب الطجلل  جهي  الزهج ة الحركي    راحلهج الفني   (3

  تغيراتهج الوية يكجنيكي   الر ةز الوية يكجنيكي    ح ات 

 .قيجسهج 

 .اكسجب الطجلل اقسجم الزيكجنيكج الحية    ت ر فهج (4

  .نيكلاكسجب الطجلل   لة جت عن التحليل الوية يكج (5

 .اع اد الطجلل الستخراج الت   وجت النةعي   ن التحليل الوية يكجنيكل (6

 

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -وو

 

 .الت ر  علل  وجدئ  اسس الحرك  الر ج ي   1أ/

الت ااااار  علااااال الزصاااااطلحجت ال لزيااااا  الزنجساااااو  لااااال  جاااااجل التحليااااال  2أ/

 .الوية يكجنيكل 

 

 المهارات الذهنية -وو

 

 .تصة  كيفي  تحليل الزهج ات الحركي   1ب/

  .التزيي  بين االداءات الزختلف   لقج للزسج  الحركل للزهج ة الر ج ي  2ب/

 .اد اك ال القجت بين الزتفيرات الوية يكجنيكي   3ب/

 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 

 . ؤدي الطجلل النزةذج الحركل الصحيح للزهج ة  1ج/

 . طوق الطجلل  ج ت لزه  ن   ع ت   ل نةعل صحيح للزهج ة الحركي   2ج/

 . ستخ م الطجلل االجراءات اال ني   لقج للزسج  الحركل للزهج ة  3ج/

 
 

 المهارات العامة -د

 

 .كيفي  استخراج الزتغيرات الوية يكجنيكي   ن التحليل الحركل  -1د/

قيجم الطجلل بتحقيق االه ا  الزنشةدة بجلت ر  علل االخطاجء الزةجاةدة  -2د/

لل االداء الحركل  اصالحهج  ذلك بة ع ت   وجت نةعيا  تحاجكل  اقاع االداء 

 .الحركل للزهج ة 

 

 محتوى المقرر-4

 

 الموضوع -66
 

عدد  -60
 الساعات
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 1األسوةع 

 الج ء النيري 
  جهل الحرك   ت ر فجتهج  -

  الحرك     اخل د استهججت تقسيز -

4 

 2األسوةع 

 الج ء النيري 

  ستة جت   حج   الحرك  لل الفراغ  -

الحركجت التل تتم  ةاز   لكل  ستةي  حةل  -

 كل  حة  

 

4 

 3األسوةع 

  الج ء النيري

  جهل الزهج ة الحركي    راحلهج الفني   -

 الزتغيرات الوية يكجنيكي  للزهج ة الحركي   -

 

4 

 4األسوةع 

 الج ء النيري 

 ت ر ف الزيكجنيكج الحية    -

  اقسجم الزيكجنيكج الحية     ججل استخ ا جتهج -

4 

 5األسوةع 

 الج ء النيري 

 التحليل الوية يكجنيكل -

االجراءات  االد ات الزستخ    الجراء التحليل  -

  الوية يكجنيكل

4 

 6األسوةع 

 الج ء النيري 

التحليل الر ةز الوية يكجنيكي  الزستخ    لل  -

 الحركل

 ح ات القيجس الزستخ    للزتغيرات  -

  الوية يكجنيكي 

   ق  د اسي  -

4 
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  7األسوةع 

 التربي  ال زلي  الزتصل 

 
- 

  8األسوةع 

 التربي  ال زلي  الزتصل 

 
- 

  9األسوةع 

  الج ء النيري 

  راج    ج سوق  -

 ا تحجن تحر ري علل  ج سوق  -

 

4 

  11األسوةع 

 الج ء النيري 

  جهل الت   وجت النةعي  -

   لزجذا  تم استخ ام الت   وجت النةعي  -

 

4 

  11األسوةع 

 الج ء النيري 

 الكر نةجرام  -

  ت ر ف الكر نةجرام  لزجذا  تم استخ ا ه -

 

4 

  12األسوةع 

 الج ء النيري 

 الكر نةجرام ال ائري –الكر نةجرام الخطل  -

تطويقجت للكر نةجرام الخطل  الكر نةجرام  -

 ال ائري 

   ق  د اسي  -

4 

  13األسوةع 

 الج ء النيري 

 نير   الزقذ لجت  -

  تطويقجت علل نير   الزقذ لجت -

4 
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  14األسوةع 

 الج ء النيري 

 تطويقجت علل نير   الزقذ لجت  -

  ا تحجن تحر ري علل  ج سوق -

 

4 

  15األسوةع 

 الج ء النيري 

  راج   عج   علل  ج سوق  -

   راج   عج   علل  ج سوق -

4 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
50 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 
 الزحج رات 
     الوحةث الزق 
   الحلقجت الت ليزي 
 ال صف الذهنل 

 

أساليب التعليم  -1
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات المحدودة

 
  الزراج جت 
  ص ةبجت لل الزقر االستزجع لزج  ةاجههم  ن 
 اعجدة شرح االج اء الغج ض  بجلنسو  اليهم  

 

 تقويم الطالب: -2

 توزيع الدرعات -ج التةقيت )األسوةع( -وو األساليب المستخدمة -63

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية
 السجدساألسوةع : 

 االسوةع : الثجنل عشر
 اتدرع 5

 تقييم 
 )تحريري( 

 التجسعاألسوةع: 

 عشرالرابع األسوةع : 
 اتدرع 5

 مناقشة وحوار
 وسلوك وغياب 

 خالل الفصل ال  اسل
 اتدرع 62

 - ال  ةج  االمتحان العملي  النهائي

 درعة 02 اال لالفصل ال  اسل  االمتحان التحريري النهائي
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 
 رابعا : االختياري االول : )كرة يد(

 (12 قم )نزةذج 

    ن  السجدات جج   :  

 التربي  الر ج ي   كلي :  

 األل جب  قسم: 

2117/ 2116( لل جم ال  اسل  زت  ) لصل د اسل  الثجلث  للفرق  كرة الي    تةصيف  قر 

  

 بيجنجت الزقر  -1
 اختيج   ا ل  –: الثجلث  الفرق / الزستة   كرة الي اسم الزقر :  الر   الكةد : ال  نطوق 

 ع د السجعجت االسوةعي  ع د الةح ات ال  اسي :  التخصص: عجم 

 6 عزل  2 نير  سجع   x 4 ح ة  2

 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ززززز
 

  ذكرات لل علم الحرك  

 

 كتب ملزمة -ححححح
 

  نية  علم الحرك  للو ء لل  سجبقجت ال    
 

 كتب مقترحة -ططططط

 
د اسجت   زلي  لل –الزيكجنيكج الحية    –علم الحرك   الزيكجنيكج الحية   
 بية يكجنيكج الحركجت الر ج ي   

 

دوريات علمية  -ييييي
 أو نشرات. الخ

 

Journal applied of biomechanics – new studies of athletics- track coach   

 

 منسق المادة
 خالد عبدالحميد حسانين شافع أ.د / 

 
   التوقيع )                                        (

 رئيس القسم
 مجدى محمود فهيم محمد أ.د /              
 

      (                            التوقيع )            
                                                 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس 

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 بالمعارف والمعلومات عن مجال كرة اليد.  الطالب إمداد .6 ه   الزقر -2

إعداد الطالب مهاريا وبمدنيا ليكمون قمادرا علمى ممارسمة كمرة اليمد وقمادرا  .0

 وتدريبها .على تعليمها 

إكساب الطالب مهارات االتصال اليعال التى قد تسمهم فمى فهمم احتياعمات  .3

 المجموعات المستهدف  .

 اكساب الطالب القدرة على اكتشاف االخطا  وكييية عالعها . .4

 اعداد الطالب لموكبة سوق العمل في المجال الرياضي. .5

 :الزسته    ن الزقر -3
الز لة جت  -أ

  الزفجهيم

الطالب مافية وأفمية مهارات كرة اليد واالسمتخدامات األمقمل لهما يعرف  .6

 أثنا  المنافسات.

 األسس التى ينتقى على أساسها ممارسي كرة اليد. يعرف الطالب .0

 يعرف الطالب القانون وكييية تحكيم مباريات كرة اليد. .3

يعممرف الطالممب طممرق االعممداد البممدنى المهممارى وكيييممة اسممتخدام الطممرق  .4

 مساعدة لذلك .والوسائل ال

 يعرف الطالب كي  يكتش  األخطا  الينية وطرق تصحيحها . .5

يعممرف الطالممب كيييممة االتصممال اليعممال مممع التالميممذ مممن خممالل اختيممار  .1

 األسلوب التعليمي األمقل .

 األدا  الجيد والتسلسل الحركي للمهارات . تصور ي .6 الزهج ات الذهني  -ب

 الصحيح واألدا  الذو يشوب  اخطا ا فني  .    ميي بين األدا ي .0

المجال وبين العلوم االخمرو مقمل التشمريح ووظمائ  درك العالقات بين ي .3

االعضا  وعلم النيس الرياضمى  وعلمم الحركمة التمى ممكمن ان تملثر فمى 

 العملية التعليمية .

الزهج ات الزهني   -ج

 الخجص  بجلزقر 

مهممارات الهجوميممة والدفاعيممة العبممين يمملدو الطالممب النممماذج التطبيقيممة لل .6

 وحارس مرمى فى كرة اليد.

أسمماليب لقيمماس المسممتوى المهممارى والبممدني مممن  يطبممق الطالممب ممما تعلممم  .0

 للتالميذ. 

يصمم الطالب األنشطة التعليمية والبرامج التى تحقق اشتراك التالميذ فى  .3

 التعليم  لمهارات كرة اليد. 

المجتمع المحيل  بالعممل ممن خمالل العممل يتياعل الطالب ايجابيا مع بيئة  .4

 الجماعي .

يكتش  الطالب التالميذ المتيوقين من خالل أدا فمم الجيمد ووضمع بمرامج  .5

 متقدم  لهم. 

يكتش  الطالب الحماالت المتمأخرة  ويضمع البمرامج التمى تعمالج األخطما   .1

 الينية التى تم اكتشافهم .

 للعبة بطريقة احترافية. ينتقى الطالب التالميذ القادرين على ممارسة ا .2
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 استخدام التعلم الذاتي من خالل أعداد األوراق الدراسية  . .6 الزهج ات ال ج   -د

خمارج داخمل والتعامل بروح اليريق واسمتخدام االتصمال اليعمال للتمدريب  .0

 اليوم الدراسي.

 ة.اعرا ات االمن والسالم استخدام .3

 ادارة الوق  لتحقيق اقصي استيادة وافضل عائد. .4

  حتة  الزقر -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الساعات الموضوع

  1األسوةع 

 الجي  النظرو 

 مافية عناصر اللياقة البدنية العامة 

 الجي  العملي 

 عناصر اللياقة البدنية العامةتطبيقات على كييية  تنمية 

 ساعات 0

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 

ورقة دراسية فى  مافية عناصر اللياقة البدنية الخاصة بكرة 

 .اليد وافم العضالت العاملة 

 الجي  العملي 

عناصر اللياقة البدنية الخاصة تطبيقات على كييية تنمية 

 العضالت العاملة فى كرة اليدوتنمية   بكرة اليد 

 ساعات 0

  3األسوةع 

 الجي  النظرو 

 ورقة دراسية فى مافية  القدرات التوافقية وانواعها 

 عوامل االمن والسالمة

 الجي  العملي 

 القدرات التوافقيةتطبيقات على تنمية  -

 تقييم -

 ساعات 0

  4األسوةع

 الجي  النظرو 

 انواع المهارات الهجومية بدون كرة 

 الجي  العملي 

 هجومية بدون كرة ال مهاراتتطبيقات على ال

 ساعات 0

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 

 افمية االستالم والتصني  والنقاط الينية واالخطا  الشائعة 

 الجي  العملي 

 ساعات 0
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 االلتقاط -اإليقاف  –اللق  تطبيقات على 

  6األسوةع 

 الجي  النظرو 

افمية مسكة الكرة والتمرير الكرباعى من االرتكاز  والنقاط 

 الينية واالخطا  الشائعة

 الجي  العملي  

التمريمممر الكربممماعى  ممممن  –مسمممكة الكمممرة  تطبيقمممات علمممى 

 االرتكاز

 ساعات 0

  7األسوةع 

 تربي  عزلي   تصله 

 

 

  8األسوةع  

 تربي  عزلي   تصله

 

 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 

افمية التمرير من الجرى واستخدامات  وافم النقاط الينية 

 واالخطا  الشائعة

 الجي  العملي 

  التمرير الكرباعى من الجرى  تطبيقات على 

 ساعات 0

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 

افمية التمرير برسغ اليد والدفع وافم النقاط الينية واالخطا  

 الشائعة

 الجي  العملي 

 التمرير بالدفع    -التمرير برسغ اليد   تطبيقات على 

 ساعات 0

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 

 التنطيل  وافم النقاط الينية واالخطا  الشائعةافمية 

 الجي  العملي 

 باستمرار –لمرة واحده تطبيقات على التنطيل 

 ساعات 0

  12األسوةع

 الجي  النظرو 

افمية التصويب من االرتكاز  وافم النقاط الينية واالخطا  

 ساعات 0
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 الشائعة 

 الجي  العملي 

  التصويب من االرتكاز 

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 

افمية التصويب من الوثب الطويل والعالي  وافم النقاط 

 الينية واالخطا  الشائعة 

 الجي  العملي 

التصمويب ممن  –التصويب من الوثب الطويمل تطبيقات على 

 الوثب العالي

 ساعات 0

  14األسوةع  

 الجي  النظرو 

افمية التصويب من الجرى  وافم النقاط الينية واالخطا  

 الشائعة

 الجي  العملي 

 والتصويب من الوثب  – التصويب من الجرىتطبيقات على 

 ساعات 0

  15األسوةع  

 الجي  النظرو 

وافم النقاط الينية   السقوط والطيرانافمية التصويب من 

 واالخطا  

 الشائعة

 الجي  العملي 

التصويب من     -التصويب من السقوط   تطبيقات على 

 الطيران 

 

 ساعات 0

 16األسوةع 

 الجي  النظرو 

 مافية وانواع الخداع 

 الجي  العملي 

 بالجسم تطبيقات على الخداع 

 ساعات 0

 17األسوةع  

 الجي  النظرو 

 مافية وانواع الخداع بالكرة 

 الجي  العملي 

 ساعات 0
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 بتويير اتجاه الجرى     -بالكرة     تطبيقات على الخداع  

 تقييم -

  18األسوةع  

 الجي  النظرو 

 مافية المهارات الدفاعية 

 الجي  العملي 

 التحركات الدفاعية –وقية االستعداد الدفاعى تطبيقات على  

 ساعات 0

  19األسوةع 

 الجي  النظرو 

 مافية الدفاع على التصويب وطرق الدفاع على التصويب 

 الجي  العملي 

 الدفاع ضد التصويبتطبيقات على 

 ساعات 0

 21األسوةع  

 الجي  النظرو 

 الخطوات الينية للدفاع على التمرير والتنطيل 

 الجي  العملي 

 الدفاع ضد التمرير تطبيقات على 

 الدفاع ضد التنطيلتطبيقات على 

 تقييم -

 ساعات 0

  21األسوةع  

 الجي  النظرو 

 مافى المهارات الهجومية لحارس المرمى

 العلوم المرتبطة برياضة كرة اليد

 الجي  العملي 

 المهارات الهجومية لحارس المرمىتطبيقات على 

 ساعات 0

  22األسوةع  

 الجي  النظرو 

 مافية المهارات الدفاعية لحارس المرمى 

 الجي  العملي 

 المهارات الدفاعية لحارس المرمىتطبيقات على 

 تقييم -

 ساعات 0

  23األسوةع  

 تربي  عزلي   تصله
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  24األسوةع  

 عزلي   تصلهتربي  
 

 25األسوةع  

 الجي  النظرو 

  1-6القانون من ماده 

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القانون والتحكيم من خالل مباريات مصورة

 

 ساعات 0

  26األسوةع  

 الجي  النظرو 

 االنتقا  ورقة دراسية فى

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القانون 

 ساعات 0

  27األسوةع 

 الجي  النظرو 

 االستكشافورقة دراسية فى 

 الجي  العملي 

  من خالل مباريات مصورة االستكشافتطبيقات على 

 ساعات 0

  28األسوةع  

 الجي  النظرو 

  القياس فى كرة اليدورقة دراسية فى 

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القياس وإعرا  االختبارات 

 ساعات 0

  29األسوةع  

 الجي  النظرو 

   60-2القانون من مادة 

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القانون والتحكيم من خالل مباريات مصورة 

 ساعات 0

  31األسوةع  

 الجي  النظرو 

 60-63القانون من ماده 

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القانون والتحكيم من خالل مباريات مصورة

  تقييم -

 ساعات 0
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 ساعة 020 إجزجلل ع د السجعجت 

أسجليل الت ليم -5

   الت لم

 –العرض الشيهي  –البحوث المقدمة   -المحاضرات 

التعلم  –علسات ونماذج  –حلقات نقاشية  –الدروس العملية 

 التعلم التعاوني –التعلم االلكتروني  –التنافسي 

 

أسجليل الت ليم -6

 الت لم للطالب ذ   

 الق  ات الزح  دة 

مجموعات تدريبية لتنمية وتطوير األدا   تابعة لمركي  

 الخدمة العامة بالكلية 
 

 تقة م الطالب : -7

 األساليب المستخدمة
 التوقيت ) األسبوع (

توزيع 
 الدرجات

اعمال 

 السنة

 12  00 – 02- 01 – 3  -0   األسبوع أوراق دراسية

تقييم                    

 )تحريرو

 وتطبيقي(

 12  31 – 22 – 21 – 17 -3 األسبوع 

 42 الدراسي  العام خالل  مناقشة وحوار 

 602 اليصل الدراسي القانى  االمتحان العملي النهائي

 602 اليصل الدراسي القانى  االمتحان التحريرى النهائى 

قجئز  الكتل -8

  الزراجع
  

  شعبة كرة اليد  ذكرات  -أ

  ال يوعد كتل  ل     -ب

 .6994الطبعة الرابعة  كرة الي  للجزيع،منير عرعس:  -6 كتل  قترح   -ج

 تطويقجت لل كرة الي محمد حسن عالوى  كمال عبد الحميد:  -0

6992. 

  كرة الي  الح  ث كمال عبد الحميد  محمد صبحي حسانين:  -3

 .0226الطبعة األولى 

عماد الدين عباس أبو زيد  كمال درويش  سامى محمد على:  -4

 .6990  الطبعة األولى    الفسيةلةجي  لكرة الي األسس 

 

د   جت علزي  أ   -د

 نشرات 
  االتحاد الدولى لكرة اليد 

 
  

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
615 
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  ئيس القسم نسق الزجدة                                                           

                                                طج ق  حز  النصيريأ/د/                                     طج ق  حز  النصيريأ.د/  

 التةقيع : )                        ( التةقيع : )                       (                            

              

             

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

 رابعا : االختياري االول : )هوكي(
 

 (12نزةذج  قم )
    ن  السجدات جج   :   

 التربي  الر ج ي   كلي :     

 األل جب  قسم:         

/ 2116بنين )  زت  ( لل جم ال  اسل تةصيف  قر  أختيج   أ ل )هةك  ( للفرق  الثجلث   

2117 
  

 بيجنجت الزقر  -1
 الفرق     :     الثجلث   بنين الهةك )أختيج   أ ل (اسم الزقر :   الر   الكةد   :  ال نطوق

 

 ع د السجعجت األسوةعي  ع د الةح ات ال  اسي  األسوةعي   التخصص : عجم

 عزل                         نير  سجع  4×   ح ة     2

 

  ه   الزقر  -2

ا -113
لر ج ا   لزهاج ات األسجساي ل الت ليزيا   اللزجم بجلجةانل التج  خي   القجنةني   الزواجدئ

 .الزقر ةالهةك   الت   وجت التطويقي  عل  الزهج ات 

ا -114
   اد الطجلل بجلز لة جت  الز ج   االسجسي   ال لةم الزرتوط  بر ج   الهةك .

إ -115
الطجلاال الداء الزهااج ات الزرتوطاا  بر ج اا  الهااةك   تطويااق اشااتراطجت اال اان عاا اد 

  السال   .

إ -116
 كسجب الطجلل االلزجم بجلجةانل الزختلف  لإلع اد الو ن  لر ج   الهةك .

ا -117

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0اعتماد مجلس الجودة   تاريخ 

2 6 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

الطالع  اتوجع الزنهي ال لز  لحل الزشكالت   تجب   الج    ل    ج   الهةك   الات لم 

 .الزستزر  

ا -118
ياا  لزراكاا  الل اال للت ج اال   هااج ضاار     بجلتحركااجت الخططياا  الزو ئلتقااجن الزهااج ات ا

 لزةاجه   ختلف  ةاقف الل ل الزشجبه  للزوج  جت ل    ج   الهةك .

 الزسته    ن الزقر : -3

الز لة جت  -أأأ

  الزفجهيم

 الت ليزياا  للزهااج ات  الزوااجدئ الجةاناال األسجسااي  التج  خياا   الز ااج   القجنةنياا   علاا   ت اار  - 1أ/

 األسجسي  لر ج   الهةك .

 لر ج   الهةك .ين ئ  للورنج ي الشج ل لت ليم الزوت الزحج   ال ج الطجلل   ر   -2أ/

للزهااج ات األسجساااي   الخطااةات الت ليزياا   األخطاااجء الشااجئ   الزراحاال الفنيااا   حاا د الطجلاال  – 3أ/

 .الزقر ة لر ج   الهةك  

 .الزقر ة  لر ج   الهةك قةاع  القجنةن ال  ل    الطجلل   ر  - 4أ/

 ت ر  الطجلل عل  الجةانل الزختلف  لإلع اد الو ن  لر ج   الهةك .. -5أ/

ت ر  الطجلل عل  الزواجدئ بجلتحركاجت الخططيا  الزو ئيا  لزراكا  الل ال للت ج ال   هاج لزةاجها   -6أ/

  ختلف  ةاقف الل ل الزشجبه  للزوج  جت ل    ج   الهةك .

   الز ج   النير   الزطلحجت ال لزي   اللغة   الزرتوط  بر ج   الهةك  . ت ر  الطجلل عل -7أ/

الزهج -ببب

  ات الذهني 

لت لايم الزوتا ئين  الت ليزيا   فج ل الطجلل باين اساجليل الات لم  التقاة م الختياج  الضال الزواجدئ -1ب/ 

 األسجسي  لر ج   الهةك . الزهج ات

 لفر اقل بجلهجةم  الا لجع الخجص الخططلبجلججنل  الزرتوط   النةاح  التحركجت   ب ض حلل  - 2ب/

 ل  الزوج اة لر ج   الهةك .

 حلل الطجلل الزهج ات األسجسي  لر ج ا  الهاةك   لا   اةء الجةانال الحية ا   اساس الحركا  -3ب/

 الر ج ي .

م  ال زاال علاا  تصااحيحهج  عاا  لر ج اا  الهااةك  كتشااف االخطااجء الفنياا  الشااجئ   لاا  االداء  -4ب/

 تكرا هج .

 ابتكج  ت   وجت ج   ة خجص  بت ليم الزوت ئين .ترح  ق -5ب/

 لر ج   الهةك    ةقف  ن  ةاقف الل ل ل  الزوج اةب ض  ةاد القجنةن الزقر ة بكل  ربط  -6ب/

  ح د الز ةقجت   تةقع التح  جت الت  تةاجه بيئ    ةاقف الل ل الزشجبه  لزوج  جت الهةك   7ب/

الزهج ات  -ج

الزهني  الخجص  

 بجلزقر 

  .الزقر ةلر ج   الهةك  لزهج ات األسجسي  النزجذج التطويقي  ل ؤد    -1ج/

 .الزقر ة لر ج   الهةك  لزهج ات الزختلف  لعل  أكسجب الزوت ئين النضي الحرك   زل   - -2ج/

 .الزقر ةلر ج   الهةك    قةم بجلتحكيم لزةاقف الل ل  االزوج  جت  -3ج/

 بأنةاعهج  . الزقر ة ؤدي الطجلل النزجذج التطويقي  لزةاقف الل ل لزوج  جت الهةك   – 4ج/

 طوااق الطجلاال  ااج ت لزااه  اان إجااراءات اال اان  السااال   القجنةنياا   الصااحي  التاا  تةاجااه بيئاا   -5ج/

 الززج س  للزهج ات األسجسي    ةاقف الل ل الزشجبه  لزوج  جت الهةك  .

 ااا  الهاااةك  الحتيججاااجت الااات لم  الةحااا ات التطويقيااا  الزنجساااو  لر ج صااازم   نفاااذ أساااجليل  -6ج/

 الزستفي  ن .
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  الزهج ات ال ج   -د

ا 11/د
 د   جت –جزع الز لة جت  ن  صجد   ختلف  )  راجع ستخ ام الت لم الذاتل  ن خالل 

 .شوك  الز لة جت ال  لي  ( –ابحجث 

خاج ج الياةم  داخال  الت ج ل بار ح الفر اق  اساتخ ام االتصاجل الف اجل للتا   ل للا  الء الطاالب  -2د/

 ال  اسل .

 عن  الت ليم  الت   ل . اجراءات اال ن  السال   استخ ام -3د/

  حتة  الزقر  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع د السجعجت الزة ةع
 األسوةع األ ل

   الج ء النير 

 لر ج   الهةك  .التطة  التج  خ   راحل    

 الج ء ال زل      

 ل  الزوج  جت الحكجم  هجم  ع د الزل ل  اد اته 

 )تطويااق  نزااجذج  اان الخطااةات الت ليزياا   النااةاح  الفنياا   األخطااجء الشااجئ  (

  .للزهج ات 

8 

 األسوةع الثجن 

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق    

للزهاااج ات  الت ليزيااا   الناااةاح  الفنيااا   األخطاااجء الشاااجئ  الخطاااةات شااارح  

 االسجسي 

 الج ء ال زل      

ت   وجت تطويقي  عل  الخطةات الت ليزي   النةاح  الفني   األخطجء  -

 للزهج ات   الشجئ  (

8 

   األسوةع الثجلث

    الج ء النير 

 أهزيته ( – فهة ه  –الت لم  نير جته )ت ر فه 

 ال زل الج ء      

 خطةات –الت   وجت التطويقي  عل  الزهج ات األسجسي  ) راحل لني    -

 –  قف  األست  اد –ت ليزي  ( لر ج   الهةك   ب  ن كرة ) سك الزضرب 

 تحركجت الق  ين

8 

 األسوةع الرابع

    الج ء النير 

 نير جت الت لم   شرح نير جته

 الج ء ال زل      

ت   وجت الخطةات الت ليزي   النةاح  الفني   األخطجء الشجئ    راج    -

  لر ج   الهةك  . بجلكرة  الت   وجت التطويقي  عل  الزهج ات األسجسي  

8 

 األسوةع الخج س

 الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق

8 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  وجدئ الزهج ات الهجة ي  الفرد   -

 الج ء ال زل      

الزهج ات الهجة ي  الفرد   بجلكرة  ب  ن  وجدئ تطويق  نزجذج  ن   -

.(لر ج   الهةك )  

  األسوةع السجدس

 الج ء النير 

 عةا ل اال ن  السال   الخجص  بر ج   الهةكل.  

 الج ء ال زل      

لر ج   الفرد   بجلكرة  ب  ن )  لجعي  وجدئ الزهج ات التطويق  نزجذج  ن   -

 .(الهةك 

 

الزهاج ات الهجة يا  الفرد ا  باجلكرة  با  ن  عل الت   وجت التطويقي   -

 .(لر ج   الهةك )

8 

 األسوةع السجبع

 تربي  عزلي   تصل 
- 

  األسوةع الثج ن

 

           تربي  عزلي   تصل 
- 

 األسوةع التجسع

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق  

 الفرد    لجعي الزهج ات ال جهي       

 الج ء ال زل      

لر ج ا  الفرد ا  باجلكرة  با  ن )  لجعيا الزهج ات ال الت   وجت التطويقي  عل  -

 .(الهةك 

يهج . نزجذج  ن التشكيالت ال لجعي  الوسيط   الت   وجت التطويقي  عل -  

8 

  األسوةع ال جشر

   الج ء النير 

 الج ء ال زل      

 

هجالتطويقي  علينزجذج  ن التشكيالت الهجة ي  الوسيط   الت   وجت  -  

8 

 ألسوةع الحجد  عشرا

 الج ء النير 

  الفرق بين الت لم  الت ليم   الت لم  تطويقجت إح   نير جته

 الج ء ال زل      

التحركااجت بااجلكرة  باا  ن ت لاايم الزوتاا ئين ) النيااجم الشااج ل لت لاايم الزواا ئين () -

 كرة(. 

8 

 األسوةع الثجن  عشر

 

    الج ء النير 

8 
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  جهي  الةاجوجت  الزتطلوجت الهجة ي   ال لجعي  

 الج ء ال زل      

تاا   وجت تطويقياا  علاا  الةاجوااجت  الزتطلوااجت الهجة ياا   ال لجعياا   -

 .( لقج لكل  رك  ن  راك  الل ل ل  الزوج اة لر ج   الهةك 
 األسوةع الثجلث عشر     

    الج ء النير 

 لكل  رك   ال لجعي  الةاجوجت  الزتطلوجت الهجة ي أد ا  

 الج ء ال زل      

 راج اا  للتاا   وجت التطويقياا  علاا  الةاجوااجت  الزتطلوااجت  الهجة ياا   -

 ال لجعيااا   لقاااج لكااال  ركااا  ن  راكااا  الل ااال لااا  الزواااج اة لر ج ااا  

   .(الهةك 

8 

 عشر رابع األسوةع ال

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق     

 بجلكرة  ب  ن التحركجت وجدئ  جهي    

 الج ء ال زل      

لر ج   بجلكرة  ب  ن ) التحركجت  الزهج ات  الخطط وجدئ تطويق   -

 .(الهةك 

8 

 عشرخج س األسوةع ال

    الج ء النير 

 بجلكرة  ب  ن التحركجت وجدئ أهزي   أه ا  

 الج ء ال زل      

التحركااجت بجلتاا   ل علاا  الزهااج ات بجلتحركااجت   راج اا  علاا   وااجدئ -

 .(لر ج   الهةك بجلكرة  ب  ن )  الخطط الزختلف  

8 

 عشرسجدس األسوةع ال

    الج ء النير 

 الجزل الحركي     جهي 

 الج ء ال زل      

تشتزل عل  الخطةات  الزوجدئ  تطويق ب ض الجزل الحركي   الوسيط  الت  -

 .السجبق  الزهج ات 

8 

 عشرسجبع األسوةع ال 

    الج ء النير 

 الجزل الحركي   أنةاع  أه ا  

 الج ء ال زل 

تشااتزل علاا   تاا   وجت تطويقياا  علاا  الجزاال الحركياا   الوساايط  التاا  -

 .السجبق الخطةات  الزوجدئ  الزهج ات 

8 

 عشرلثج ن األسوةع ا 

    الج ء النير 

       راحل األع اد الزهج   تنفيذ  فهةم  أهزي    -

 الج ء ال زل 

  راحل األع اد الزهج    ع نزجذج  ن الطالب لتنفيذ 

8 
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 عشرتجسع األسوةع ال

    الج ء النير 

 لر ج   الهةك . األختوج ات  القيجس  التقة م لألداء الزهج   -

 الج ء ال زل      

 تنفيذ الزهجم القجنةني   ن خالل تحكيم  إدا ة الزوج  جت الت   وي  )كيفي  -

الضربجت الركني   - رب  الج اء  –احتسجب األه ا  )ل  الل ل الزفتةح 

 الج ائي  (

8 

 ل شر ناألسوةع ا

   الج ء النير 

  جهي   أه ا   أهزي  األختوج ات لقيجس عنجصر الليجق  الو ني  

 الج ء ال زل 
لقيجس عنجصر الليجق  الو نيا  الخجصا  بر ج ا  األختوج ات  نزجذج  ن -

 الهةك .

8 

 ل شر نا الحجد    األسوةع

 الج ء النير 

 ألداءا لقيجس  تقييم األختوج ات  جهي   أه ا   أهزي   

 الج ء ال زل      

 لر ج   الهةك . ألداء الزهج  ا لقيجس  تقييم األختوج ات  نزجذج  ن -

8 

 ل شر نا الثجن    األسوةع

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق   

  الهةك  لل لحراس  الزر    األسجسي  الزهزجت  الةاجوجت   جهي 

 الج ء ال زل      

لحراس   األسجسي  الزهج ات  الزهزجت  الةاجوجت  تطويق نزجذج لو ض -

 الهةك  لل الزر   
ت   وجت جزجعي  بجلتصة ل  ن داخل ال ائرة بجلزهج ات  األسجسي  عل  حج س 

 لل لحراس  الزر    األسجسي  الزر   للتأكي  عل  الزهزجت  الةاجوجت 

 الهةك 

8 

 ل شر نا الثجلث   األسوةع

 

 تربي  عزلي   تصل            

- 

 ل شر نا الرابع    األسوةع

 

 تربي  عزلي   تصل                 

 

- 

  ل شر نا خج س  األسوةع ال

 الج ء النير 

 الضربجت الركني  الج ائي  ( - رب  الج اء  –)الل ل الزفتةح  جهي   

 الج ء ال زل      

 

 رب   –ت   وجت تطويقي  )عل  أحراز  األه ا  )ل  الل ل الزفتةح  -

8 
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 الضربجت الركني  الج ائي  ( -الج اء 

 ل شر نا سجدس  األسوةع ال

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق    

 ل  الهةك  الزوج  جت ادا ة      

 الج ء ال زل      

 ع د ألراد  تشكيل  لجن  .  ةاقف تطويقي  عن كيفي  أدا ة الزوج اة -

 ال  لي (.الزوج  جت  ادا ة ل  الحكجم 

8 

 األسوةع السجبع   ال شر ن

    الج ء النير 

 النضي الحرك  جهي   أهزي            

 الج ء ال زل      

 

لحرك  ت ليم الزوت ئين النضي الت   وجت ج   ة خجص   تصزيم  تطويق -

.لر ج   الهةك   الزختلف  التحركجت  الزوجدئ الخططي   الزهج ات   

 . 

8 

 األسوةع الثج ن   ال شر ن

 الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق 

 (حرك نير جت الحرك   التحليل ال) 

 الج ء ال زل      

 

 (حرك ) تطويق نير جت الحرك   التحليل التحليل للت   وجت تطويقي    -
ر ج   الحركي  ل االداءات ل  الحرك   التحكم للتةجيهت   وجت تطويقي   و

  . الهةك 

8 

 ل شر نا تجسع  األسوةع ال 

    الج ء النير 

  جهي  عنجصر الليجق  الو ني   أنةاعهج   

 الج ء ال زل      

 

االسجسي  ب نجصر الليجق  الو ني   ت   وجت تطويقي   لربط الزهج ات  الحركجت  -

 ال ج    الخجص  بر ج   الهةك   .

8 

 لثالثين األسوةع ا 

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق   

  جهي  عنجصر الليجق  الو ني   أنةاعهج  أسجليل تنزيتهج .  

 الج ء ال زل      

 

لقيجس  أختوج  عنجصر الليجق  الو ني  الخجص  ,  إختوج ات  تطويقجت  - 

 الزهج ت األسجسي    األداء الزهج   لر ج   الهةك  .

8 

 سجع   218          إجزجل  ع د السجعجت                                                                                   
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

أسجليل الت ليم  -5

  الت لم

 )  الزحج رات التطويقي  ) ال زلي 
  .  الزحج رات النير     ال رض الشفه 
 .  الزهزجت الوحثي    نجقشجت لل  ةاد الزقر 
     الزشر عجت الوحثي  الجزجعي   الفرد. 

أسجليل الت ليم -6

 الت لم للطالب ذ   

 الق  ات الزح  دف 

الزصجبين أ  الزر   أ   الزت ثر ن أ  ت ة ضي  بج  ل ز ن  للطالب  اجوجت كت   وجت -

  الر ج يين

 

 تقة م الطالب: -7
األسجليل  -يي

 الزستخ   
 تةقيت التقييم -أأأ

تةز ع نسل  -ج

 ال  ججت 
 د ج  41 (         30، 21،    22،   22،   02،   2،   1،  2           (   األ  اق د اسي  

 أعزجل السن 

 -شفة   -)تحر ري

 تطويقل(

 :   )فصل دراسى أول(
 السادس األسبوع

 التاسع األسبوع                          
 الثانى عشراألسبوع 

 الخامس عشراألسبوع          
 )فصل دراسى ثانى( :

 عشر السابعاألسبوع     
 العشرين األسبوع                             

  الخامس والعشريناألسبوع           
 التاسع والعشريناألسبوع          

 

 د ج   15

 د ج  15

 د ج  15

 د ج  15

 

 د ج   15

 د ج  15

 د ج  15

 د ج  15

 

 د ج  121 نهج   الفصل ال  اسل الثجن  اال تحجن ال زلل  النهجئل

 د ج  121 نهج   الفصل ال  اس  الثجن   اال تحجن التحر ري النهجئل

 قجئز  الكتل ال  اسي   الزراجع:  -8
 ال ةج   -  ذكرات -ككككك

كتل  -للللل

  ل   

 ال ةج 

كتل  -ممممم

  قترح 

 ، دا  الز ج   ، القجهرة. 9( : الهةك  ، ط  1994 حز   حسن عال   ) 

 الشج ل لالعول الهةكل عجم.م : اإلع اد 2116 حز  أحز  عو  الله إبراهيم 

م: الح  ث ل    ج   الهةك  ، الطو   أ ل ، دا  الةلجء ل نيج  2118عليجء  حز  س ي  ع    

 الطوجع   النشر اإلسكن    .

 أخر ن : الزشر ع القة   للهةك  دا  الةلجء ل نيج الطوجع   النشر 2111طج ق  حز  خليل الجزجل

 اإلسكن    .

 

 جالت  -ننننن

علزي   د   جت 

 أ  نشرات ... الخ

• Dutch Field Hockey: www.dutchfieldhockey.com 

• Pinoke Neder Lands Hockey bond www.knhb.nl 

• Pinok Jongens A2: www.pinakedongersa2.tk. 

• Toernooien: www.hockey.net.nl. 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

• Hockey Paglna : http//hockey.pagina.nl. 

          

  ئيس القسم                       نسق الزجدة                                            

 أ/د/ طج ق  حز  نصير                                          طج ق  حز  خليل الجزجلأ.م.د/  

 

 (                     التةقيع : )             (                                          التةقيع : )         

         

 

 رابعا : االختياري االول )مالكمة(
 (60نموذج رقم )

 الساداتجامعة: مدينة 
 كلية: التربية الرياضية 

 المنازالت والرياضات المائيه قسم: 
  الثالثهللفرقة اول مالكمهاختياري توصيف مقرر 

 م0262/ 0261للعام الدراسي ممتد فصل دراسي  ) بنين(

  بيانات المقرر -6

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

 بنينالثالثة الفرقة/ المستوى:   اختياري اول مالكمه اسم المقرر: الرمز الكودي:ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 1 عملي 0 نظري ساعة  4× وحدة   0

 هدف المقرر -2

 

 بجلنةاحل الفنيه  القجنةنيه الخجص  بر ج   الزالكز . ا  اد الطجلل -119

 اع ادا  نجسوج ليكةن  تخصص   زي ا لل   ج ه الزالكز . إع اد الطجلل -111

 الخطط  الزهج ات االسجسيه للزالكز  . الطجللإكسجب  -111

 إ  اد الطجلل ألسس الرعج   الصحي  للزالكزين. -112

 

 المستهدف من المقرر: -3

المعلومات  -تتت
 والمفاهيم

علااال الز اااج   االسجساااي  التج  خيااا  الخجصااا  بر ج ااا   ت ااار  الطجلااال  1أ/

 الزالكز . 

 علل قجنةن الل و . الطجلل ت ر  2أ/

 علل الزفجهيم الخجصه بجلل و  . ت ر  الطجلل  3أ/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  ت ر  الطجلل علل الزوجدئ  االسجسيه لل و . 4ا/

 ت ااار  الطجلااال علااال الزصاااطلحجت ال لزيااا   اللغة ااا  الخجصااا  بر ج ااا   5أ/

 الزالكز . 

المهارات  -ثثث
 الذهنية

 الطجلل االداء الفنل للكزجت.  تصة   -1ب/

نةاحل الفنيه للكزه  الزستقيزه اليزنل  اللكزه الزستقيزه  زي  بين ال-2ب/

 اليسري. 

 ال لجع  الهجةم .  ك ال القجت بين   -3ب/

  فج ل بين دلجع  يل الج ع للخلف  دلجع الخطة للخلف . – 4ب /

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

  هج ف الهجةم  ال لجع  الخ اع.   ؤدي الطجلل –1ج/

 اللكزجت الهجة يه .ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

 الهجةم الزضجد  لقج الستراتيجيجت الحلقه .الطجلل ستخ م   -3ج/

 طوق الطجلل اشتراطجت اال ن  السال   القجنةني   الصحي  الخجص   4ج/

 بر ج   الزالكز .
 

 المهارات العامة -د

 إستخ ام أد ات   سجئل اإلتصجل الف جل.   -1د/

 الةقت لتحقيق أقصل إستفجدة . إدا ة  -2د/

 تنزي  الت ج ن  ال زل الجزجعل.  -3د/
 

 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 2األسوةع    1األسوةع 

 والجي  النظر

 16 االع اد الو نل ال جم  الخجص لل الزالكز  - 
 الجي  العملي  

 ت   وجت االع اد الو نل ال جم  الخجص لل الزالكز 

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 8   النةاحل الفني  لللكزجت

 الجي  العملي  
   راج ه عج ه علل اللكزجت الزستقيزه

 5األسوةع  4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 االسس ال ج ه لزراحل الت ليم لل   ج ه الزالكزه

61 
 الجي  العملي  

 كزجت الججنوي   الصجع ة راج ه عج ه علل الل

 

  6األسوةع 

 الجي  النظرو   
8 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الخطةات الت ليزي    األخطجء الشجئ   للكزجت

 ليالجي  العم
  الخ اع لل الزالكز 

   8األسوةع  7األسوةع 

 - تربيه عزلل  تصله

 11األسوةع   11األسوةع  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 24 االسس ال ج ه لزراحل الت ليم لل   ج ه الزالكزه تجبع 

 الجي  العملي  
 إختوج  عزلل 

 31األسوةع   21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 16 االسس ال ج ه الختيج  النجشئين 

 الجي  العملي  
  راج   علل  الهجةم  الخ اع  ال لجع 

 51األسوةع   41األسوةع 

 الجي  النظرو 
 16 اختوج ات اختيج  النجشئين 

 الجي  العملي  

 خالل الزنجلس  إختوج  عزلل  ن

 71األسوةع   16األسوةع 

 الجي  النظرو 
 16 اسس الرعج ه الصحيه للزالكزين 

 الجي  العملي  
  راج   علل الهجةم لل الزالكز 

   19األسوةع    18األسوةع 

 الجي  النظرو 
 61 الزراحل الزختلفه للرعج ه الصحيه لل الزالكزه 

 الجي  العملي  
 الهجةم راج ه علل 

 21األسوةع  21األسوةع 

 الجي  النظرو 
16 
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  راج ه علل النيري

 عةا ل اال ن  السال  

 الجي  العملي  

  راج   علل  ج سوق لل شكل جةالت

 22األسوةع   

 الجي  النظرو 
 0  15:1القجنةن   ن 
 الجي  العملي  

 إختوج  عزلل علل  ج سوق

 24األسوةع   23األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 
- 

 26األسوةع   25األسوةع 

 الجي  النظرو 
 16 16:28القجنةن  ن  جدة 

 الجي  العملي  

  بط اللكزجت الهجة ي  لل صة ة  جزةعجت لكم 

 28األسوةع   27األسوةع 

 الجي  النظرو 
 16 إختوج  تحر ري علل القجنةن

 الجي  العملي  
 الزراج   علل الهجةم  ال لجع

 31األسوةع   29األسوةع 

 الجي  النظرو

  راج   علل الزة ةعجت النير  

16 

 الجي  العملي  
  تطويق الهجةم لل شكل  نجلسه

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
020 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 األ  اق الوحثي  -

  حلقجت نقجشي  

 .الت لم الذاتل 

 الزحج رات 

 الت لم الت ج نل 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 
  اب ج : االختيج ي اال ل ) صج ع (

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   
 ال يوعد

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ببب

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -تتت المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج 31 1 60 64 61األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 66األسبوع:  
 65األسبوع : 

 00:  األسبوع
 00:  األسبوع

 د ج 111

 د ج 31 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج 121   الثاني الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 121 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -سسسسس
 ال يوجد

 

 ال يوجد كتب ملزمة -ععععع

 كتب مقترحة -ففففف
 تعليم وتدريب المالكمه  

 المالكمه للمبتدئين 

 المرجع في المالكمه

دوريات علمية  -صصصصص
 أو نشرات. الخ

 

 االتحاد المصري للمالكمه 

 االتحاد الدولي في المالكمه

 المادة منسق
 أحمد سعيد خضرأ.د / 

 التوقيع )                               (

 رئيا القسم
 مني مصطفي أ.د /

 (                               التوقيع )
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 (12نزةذج  قم )

 مدينة السادات عامعة:

 التربية الرياضية  كلية:

 قسم: االلعاب 

اختيارى اول " المصارعة " للفرقة الثالثة بنين ) الفصل الدراسي األول توصيف مقرر
 والثانى(

 0262/ 0261للعام الدراسي  
  

 بيانات المقرر -6

 الرمز الكودى:ال ينطبق
اسم المقرر: اختيارى اول 

 "المصارعة"
 الفرقة/ المستوى: الثالثة بنين

 عام التخصص:
 عدد الساعات االسبوعية عدد الوحدات الدراسية االسبوعية

 1 عملى   0 نظرى ساعة 4× وحدة 0
 

 الطجلل الز ج    الز لة جت الزرتوط  بر ج   الزصج ع  الر  جني  إكسجب  -113 هدف المقرر -2

 إكسجب الطجلل الزهج ات األسجسي   الزهج ات الفني  بر ج   الزصج ع  الر  جني  -114

 الطجلل  هج ات االتصجل الف جل الت  تسهم ل  لهم احتيجججت الزت لزينإكسجب  -115

 االطالع  إتوجع الزنهي ال لز  لحل الزشكالت   تجب   الج    ل    ج   الزصج ع  -116

 ا  اد الطجلل بجلتغذ   للر ج يين  خجص    ج   الزصج ع . -117

 المستهدف من المقرر: -3

المعلومات  -ججج

 والمفاهيم

 األداء الفنل السليم لزهج ات الزصج ع  الر  جني ت ر  الطجلل علل  1أ/

 ت ر  الطجلل علل ب ض  ةاد قجنةن الزصج ع  2أ/

 ت ر  الطجلل علل الز ج   النير   الزرتوط  بجلزصج ع   3أ/

 ت ر  الطجلل عل  الزصطلحجت ال لزي   اللغة   الزرتوط  بجلزصج ع   4أ/

 

المهارات  -ححح

 الذهنية

الحركل للزهج ات االسجسي   ب ض  هج ات  تصة  التسلسل  -1ب/

  الزصج ع  الر  جني 

  زي  بين االداء الصحيح  االخطجء الشجئ   لل الزهج ات الزت لز  -2ب/

  فج ل بين أسجليل الت ليم  التقة م الختيج  انسوهج للزهج ات  -3ب/

الق  ة عل  تح    الز ةقجت  تةقع التح  جت  اختيج  األنسل بين  -4ب/

 ائل لحلهجالو 

 

ــــــــــارات  -ج المه

ـــة  ـــة الخاص المهني

 بالمقرر

  ؤد  الطجلل نزةذج للزهج ات التل تم ت لزهج –1ج/

  طوق  ح ة ت ليزي  لجزيع الزهج ات -2ج/

 تصزيم  تنفيذ الورا ي  الةح ات الت   وي    -3ج/
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 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . - 12/د

الت ج اال باار ح الفر ااق  اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل للتاا   ل خااج ج اليااةم  -2د/

 ال  اسل.

 شوك  الز لة جت لكتجب  اال  اق ال  اسي  استخ ام -3د/

 إدا ة الةقت لتحقيق أقص  استفجدة  ألضل عجئ  -4د/

 الزشج ك  الف جل  ل  التجز جت الزهني  الزحلي   القة ي   -5د/

 

 

 محتوى المقرر -4

 

 عدد الساعات الموضوع

 والثاني  األسبوع األول
o  عام وخاص بالمصارعةبدني إعداد  

16 

 الثالث األسبوع 
o  فممى المصممارعة  األساسمميةادا  المهممارات

 الرومانية 

o  تعلمممممممم الخطممممممموات الينيمممممممة لمهمممممممارات

المصارعة الرومانية من وضع الصمراع 

 من اعلى 

o تاريخ المصارعة 

8 

 والرابع والخاما األسبوع 

o  المراععة على ما سبق من مهارات 

o  أدا  بعل المهارات الهجومية والدفاعية

  من وضع الصراع عاليا

o  اإلعددددددداد البدددددددنى الخدددددداص لرياضددددددة
 المصارعة

16 

  و الثامن السابع األسبوع
o التربية العملية المتصلة 

 
------- 

  التاسعو السادا األسبوع
o  إعممممداد بمممممدنى عمممممام وخممممماص برياضمممممة

  المصارعة

o المراععة على ما سبق  

o  أدا  المهممارات الهجوميممة والدفاعيممة مممن

 وضع الصراع عاليا

16 

  والحاى عشر عاشرال األسبوع
o المراععة على ما سبق 

o مممن  الهجوميممة والدفاعيممة أدا  المهممارات

16 
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 وضع الصراع عاليا

o  اإلعداد المهارى لرياضة المصارعة 

  الثانى عشر والثالث عشراألسبوع 
o المراععة على ما سبق 

o مممن  الهجوميممة والدفاعيممة أدا  المهممارات

  وضع الصراع عاليا

o   بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة 

16 

 عشر اوالخامالرابع عشر  األسبوع
o  مراععمممة علممممى كممممل المهممممارات السممممابقة

الهجوميممممممممة والدفاعيممممممممة  للمصممممممممارعة 

 الرومانية من وضع الصراع من أعلى 

o  تقييم الطلبة 

o  التوذية للرياضيين 

16 

 عشر عوالساب عشر االساد األسبوع 
 عام وخاص بالمصارعةبدني إعداد  -  
 

16 

 والتاسع عشر الثامن عشر األسبوع
مراجعة على بعض مهدارات المصدارعة مدن  -

 وضع 
 الصراع من أعلى   
 بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة   -
 الخطوات التعليمية والفنية لمهارات اإلجالا  -
 إنقاص الوزن المتعمد -

 

16 

 العشرين األسبوع
o - على ما سبق المراععة 

o   بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة 

 الهجوميمممممممة والدفاعيمممممممة أدا  المهمممممممارات   -   

 لمهارات   

 اإلعالس       

8 

الواحددددددد والعشددددددرين والثدددددداني  األسددددددبوع
 والعشرين 

o  إعممممداد بمممممدنى عمممممام وخممممماص برياضمممممة

 المصارعة 

o  المراععة على ما سبق 

أدا  المهمممممممارات الهجوميمممممممة والدفاعيمممممممة    -   

61 
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 لمهارات   

 اإلعالس        

 بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة   -
اإلصددددددابات الرياضدددددددية فدددددددى رياضدددددددة  -    

 المصارعة

القالممممممث والعشممممممرين والرابممممممع  األسممممممبوع

 والعشرين 

 التربية العملية المتصلة
- 

الخدددداما والعشددددرين والسددددادا  األسددددبوع
 والعشرين 

o المراععة على ما سبق 

 الهجوميمممممممة والدفاعيمممممممة أدا  المهمممممممارات   -   

 لمهارات   

 لمهارات الصراع من أسيل       

16 

السددددددابع والعشددددددرين والثددددددامن  األسددددددبوع
 والعشرين 

o المراععة على ما سبق 

 الهجوميمممممممة والدفاعيمممممممة أدا  المهمممممممارات   -   

 لمهارات   

 لمهارات الصراع من أسيل       
  أدام مباريات بين الطلبة -
  تحكيم مباريات  -
البطدددددددوالت فدددددددى رياضدددددددة تنظددددددديم وإدارة  -

 المصارعة

16 

 التاسع والعشرين والثالثين  األسبوع
o المراععة على ما سبق 

المراععممة علممى بعممل مهممارات الصممراع    -

 من أعلى 

ومهمممارات الصمممراع  سومهمممارات اإلعمممال    

 من أسيل 

 أدا  مباريات بين الطلبة  -

 تحكيم مباريات    -

16 

 020 اجمالى عد الساعات 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 العرض الشفهي 
 البحوث المقدمة 
 حلقات نقاشية 
 الدروا العملية 
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 التعلم التعاوني 
 المحاضرات 

أساليب التعليم  -1

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة 

 ال يوجد -

 تقويم الطالب: -2

 توزيع الدرجات -ج التوقيت )األسبوع( -ججج األساليب المستخدمة -ثثث

والثانى  –الثامن عشر  -الخاما عاشر –الحاى العاشر  –الثانى    اوراق دراسية
 الثامن والعشرين –الخاما والعشرين  –العشرين 

 درجات 12

 أعمال السنة
 تطبيقي( -)تحريري

 درجات 622 التاسع والعشرين األسبوع

 درجة 602 )ممتد( والثانى نهاية الفصل الدراسي األول االمتحان العملي  النهائي

 درجة 602 )ممتد( والثانى نهاية الفصل الدراسى األول التحريري النهائياالمتحان 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -0

 األساسية لرياضة المصارعة ئالمباد - مذكرات -ققققق

 ال يوجد - كتب ملزمة -ررررر

 كتب مقترحة -ششششش
 قانون( –تريب  –المصارعة )تعليم  .03

 أسا التدريب فى المصارعة  .04
دوريات علمية  -تتتتت

 ... الخأو نشرات 
 

 

       

  استجذ الزجدة

  ئيس القسم                    أ.د/ أحز  عو  الحزي  عزج ة  

 أ.د /  نل  صطفل                        التةقيع: )                           (

 التةقيع )                                   (      

  

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

  اب ج : االختيج ي اال ل ) وج زة(

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المائيةالمنازالت والرياضات قسم:  

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   
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 كلية التربية الرياضية
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)     الثالثةقة للفراختياري اول المبارزةتوصيف مقرر 

 االول والثاني( فصل دراسي بنين

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

االختياري االول اسم المقرر:  الرمز الكودي:ال ينطبق
 )مبارزة(

 الثالثة بنينالفرقة/ المستوى:

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية األسبوعيةعدد الوحدات الدراسية 

 1 عملي 0 نظري  اتساع 0× وحدة    4

 هدف المقرر  -2

 ا  اد الطجلل بجلز ج    الز لة جت الزرتوط  بزججل الزوج زة. -1

إع اد الطجلل لزةاجه  التح  جت الزستقولي  عن طر ق استخ ام تكنةلةجيج  -2

 الز لة جت  التقنيجت الح  ث .

الز لة جت عن كيفي  تصزيم  تطويق الورا ي  الةح ات إكسجب الطجلل  -3

 الر ج ي   الخجص  بجلزوج زة .

للحرك  الر ج ي  لل   ج   الزوج زة  تجثيرهج عل   لهم الهيجكل التنييزي  -4

 .الزستة  الزحلل  ال  لل

 إ  اد الطجلل بجلزهج ات الخجص  بر ج   الزوج زة. -5

 

 المستهدف من المقرر:-3

 والمفاهيمالمعلومات  -خخخ

   ر  الطجلل الز ج   النير   الزرتوط  بزجدة الزوج زة.  1أ/

   ر  الطجلل اسس الوحث ال لز   طرق التقييم ل  الزوج زة2أ/

  ت   ا  ت لايم لتحساين كزا خل بةصافهج الزختلفا  التقاة م   رل  أسجليل 3أ/

 التطة 

 لال الزواج زة  ج ا    االنف اجلل لززج سال  االجتزاجعل  الز رلال الوا نل

 السني  الزختلف   الزراحل

 ت ر  الطجلل علل القجنةن الخجص بر ج   الزوج زة. 4ا/

 المهارات الذهنية  -ددد

 تصة  الطجلل الزهج ات   ح د الز ةقجت   تةقع التح  جت الت   -1ب/

 تةاجه بيئ  الززج س  الر ج ي    ختج  االنسل بين الو ائل لحلهج.

 الت ليم  التقة م الختيج  انسوهج. زي  بين اسجليل -2ب/

   ك ال القجت بين  هج ات   ج   الزوج زة  اسس الحرك  الر ج ي   -3ب/

 .ل   ةء الجةانل الحية  

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 ؤدي الطجلل النزجذج التطويقي  للزهج ات الحركي  ل    ج    –1ج/

 الزوج زة.

 ن برا ي   ح ات طوقج الحتيجججت الزستفي  ن  طوق الطجلل  ج ت لز   -2ج/

   .ل  الزججل الر ج  

  ستخ م الطجلل نتجئي ال  اسجت  الوحةث ل  تطة ر  ججل الزوج زة. -3ج/
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 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . - 13/د

للتاا   ل خااج ج اليااةم  الت ج اال باار ح الفر ااق  اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل -2د/

 ال  اسل.

 .اجراءات اال ن  السال   استخ ام -3د/
 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الزةاد ال لزيه

 الجي  العملي   0
 االحزجء

   ع التحف 

 تحركجت الق  ين

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 اسس استخ ام ال لجعجت

 الجي  العملي  
 الهجةم الزركل  ن تهة شه  اح ة

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 انةاع ال لجعجت

0 

 الجي  العملي  
 الهجةم الزركل  ن اكثر  ن تهة شه

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ال لجعجت االسجسي 

0 

 الجي  العملي  
 الهجةم الزركل  ن اكثر  ن تهة شه

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الخطط الخجص  بجل لجعجت

0 

 الجي  العملي  
 الة ع الثجبت  الزتق م

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الخطط ال لجعي  الخجص  بجلهجةم

0 
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 الجي  العملي  
 االع اد للهجةم

  7األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 
 ــــ

  8األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 
 ــــ

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 

 0 الخطط ال لجعي  الخجص  بجلهجةم

 الجي  العملي  
 الهجةم علل النصل

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الخطط الخجص  بجلهجةم

 الجي  العملي  
 الزسكجت النصلي 

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الخطط الخجص  بجلهجةم

 الجي  العملي  
 الزسكجت النصلي 

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الةح ة ال  ني  للتوج ز

 الجي  العملي  

 الزسكجت النصلي 

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الةح ة ال  ني  للتوج ز

 الجي  العملي  
 انةاع ال لجعجت

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
0 
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 انةاع ال لجعجت

 الجي  العملي  
 ال لجع  الرد

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الةح ة ال  ني  للتوج ز

 الجي  العملي  
 الرد  الرد الزضجد

  61األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الةح ة ال  ني  للتوج ز

 الجي  العملي  
 انةاع ال لجعجت

  17األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 نير جت الهجةم الزركل 

 الجي  العملي  
  ن تهة ش   اح ةالهجةم الزركل 

  81األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 ب ض قةانين االسلح  الثالثه

 الجي  العملي  
 الهجةم الزركل

  91األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الغرض  ن الزوج زة

 الجي  العملي  
 الرد  الرد الزضجد

  21األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 طر ق  استخراج نتجئي االد ا  التزهي   
 الجي  العملي  

 الزسكجت النصليه

 21األسوةع 
 الجي  النظرو  

 د س الزوج زة
0 
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 الجي  العملي  
 د س الزوج زة

  22األسوةع 
 الجي  النظرو 

 الةح ة ال  ني  للتوج ز
 لجي  العملي  

 استخراج نتجئي الزوج زة

0 

  23األسوةع 
 تربية عملية متصلة 

 ــــــــ

 24األسوةع 
 تربية عملية متصلةا

 

 ــــــــــــــــــــ

 

 25األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 التحكيم الكهربل
 الجي  العملي  

  وج اة الزوج زة

  26األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 الةح ة ال  ني  للتوج ز
 الجي  العملي  

 انةاع ال لجعجت

 27األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 اهزيه الزوج زة
 الجي  العملي  

 الرد  الرد الزضجد

 28األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 الت   ل الفردي
 الجي  العملي  

 ال  س الت   ول

  29األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 ا تحجن اعزجل سنه نيري
 الجي  العملي  

 

 31األسوةع 
 الجي  النظرو 

0 
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 عةا ل اال ن  السال  

 الجي  العملي  
 اعزجل سنه عزللا تحجن 

 

 020 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

 
  المحاضرات 

 
 البحوث المقدمة 

 
   التعلم التعاوني 

 

 جلسات ونماذج 
  

 

أساليب التعليم  -1

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

 

 

 
     التعلم التعاوني 

 

  الدروا العلمية 
 

   زيارة ميدانية 
 

 

 :الطالبتقويم  -2
األساليب  -ححح

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -خخخ المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 63  األسبوع : 
   60  األسبوع : 
  02  األسبوع : 
 05  األسبوع : 

 د ج  41

 تقييم 
 (تطبيقي-تحريري)

 09األسبوع:  
 32األسبوع : 

 د ج  81

 د ج  41 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  121 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  121 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ثثثثث
 

 

  كتب ملزمة -خخخخخ
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 كتب مقترحة -ذذذذذ

     4ط األسس الينية للمبارزة:  إبراهيم نويل عو  ال  
 .(م0225)مركي الكتاب للنشر   القافرة 

 للمبارزة األساسيةالمبادئ  : أسج   عو  الرحزن علل  
 .م(0222)المنصورة   الجوفروسسة لم

 4ـط  سالح الشيش المبارزة:  عوجس عو الفتجح الر لل  
 .(م6993)دار اليكر العربي   القافرة

 كلية  المبارزة بين التعليم والتدريب:   حز   جيه سكر  
 . م( 0220)التربية الرياضية   عامعة المنوفية

 

دوريات علمية  -ضضضضض
 أو نشرات. الخ

 http:://.www.fencing.net -غغغغغ

 http:://.www.pbt fencing. com -ظظظظظ
 

 

 المادة منسق
 أحمد ابراهيم عزبأ.د / 

 التوقيع )                                           (

 رئيا القسم
 مني مصطفي  أ.د /

 التوقيع )                                         (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 (كرة السلةرابعا : االختياري االول )
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 األلعابقسم:  
 )بنين ( للفرقةالثالثة اختياري أول كرة سلةتوصيف مقرر 

 ممتدة

 م 0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 ثالثة بنينالفرقة/ المستوى:   كرة سلة اختياري أول  اسم المقرر:

 عامالتخصص: 
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 1 عملي 0 نظري ساعة  4× وحدة    0

هدف  -2

 المقرر

 .إ  اد الطجلل بجلز لة جت  الز ج   الخجص  بزهج ات ال لجع  الهجةم لل كرة السل  -118

 .إكسجب الطجلل الق  ة عل  االبتكج   التخطيط لت   وجت كرة السل  -119

 .للزهج ات األسجسي  لل كرة السل أداء الطجلل  -121

 إ  اد الطجلل بجلنةاحل القجنةني  الخجص  بر ج   كرة السل  . -121

 .الخجص  بر ج   كرة السل  الو ني إ  اد الطجلل بجلنةاحل  -122

 إع اد الطجلل لزةاكو  سةق ال زل لل الزججل الر ج ل. -123

 

 المستهدف من المقرر: -3

المعلومات  -ذذذ
 والمفاهيم

 . الزصطلحجت الخجص  بر ج   كرة السل    ر  الطجلل 1أ/

 . كيفي  اإلع اد الو نل لكرة السل   فهم الطجلل 2أ/

 .  ر  الطجلل النةاحل القجنةني  لر ج   كرة السل  3أ/

 . فهم الطجلل التغذ   الزنجسو  لالعل كرة السل  4أ/

 .  ر  الطجلل أسجسيجت ال لجع الفردي 5أ/

 المهارات الذهنية -ررر

  .التحركجت ال لجعي  الزنجسو تصة   ستطيع -1ب/

 .الصحيح  الخجطئ لزهج ات كرة السل بين األداء   ستطيع التزيي -2ب/

 . ستطيع أن  فج ل بين أسجليل الت ليم الزنجسو  للزهج ات األسجسي  لكرة السل   -3ب/

المهارات المهنية  -ج
 الخاصة بالمقرر

 .لكرة السل نزةذج للزهج ات الهجة ي    ؤدي الطجلل –1ج/

 .نزةذج للزهج ات ال لجعي  لكرة السل   ؤدي الطجلل -2ج/

 . طوق أسلةب التقة م الزنجسل للزهج ات لل كرة السل   – 3ج/

 .تصزيم الت   وجت الزنجسو  لتنزي  الزهج ات األسجسي  لل كرة السل  – 4ج/
 

 األ  اق ال  اسي   .استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد  - 14/د المهارات العامة -د
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خااج ج اليااةم  داخاال   الت ج اال باار ح الفر ااق  اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل للتاا   ل -2د/  

 ال  اسل.

 .ت لم كيفي  أدا ة  قت الت   ل لتحقيق أقص  استفجدة – 3د/  

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0  راج   نير   عل   ج تم ت لزه  -                
 الجي  العملي  

  راج   عل   ج تم ت ليزه  ن  هج ات الفرق  األ ل  - 

 

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0  راج   نير   عل   ج تم ت لزه  -                
 الجي  العملي  

 األ ل  راج   عل   ج تم ت ليزه  ن  هج ات الفرق   - 

 

 3األسوةع

 الجي  النظرو 
 ساعات 0  راج   نير   عل   ج تم ت لزه  -                
 الجي  العملي  

  راج   عل   ج تم ت ليزه  ن  هج ات الفرق  األ ل  - 

 

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي  
 كيفي  ت ليم  سك الكرة  الزحج  ة  -

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي  
 كيفي  ت ليم التصة ل  ن الثوجت  -              

 6األسوةع 

 ساعات 0 الجي  النظرو 
 الجي  العملي  
 كيفي  ت ليم التصة و  السلزي   -              

 -  7األسوةع 
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 تربي  عزلي   تصل  -

  8األسوةع 

          الجي  النظرو 
 الجي  العملي   -

 تربي  عزلي   تصل             

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 اختوج  نيري -               

 الجي  العملي  
 اختوج  عزلل  -               

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الجي  العملي   ساعات 0

تاا   وجت  ركواا  علاا  الزهااج ات التاال تاام  -              

 ت لزهج

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0  صطلحجت كرة السل   -               

 الجي  العملي  
 كيفي  ت ليم أنةاع التزر رة الزختلف  -               

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0  صطلحجت كرة السل  -              
 الجي  العملي  

 كيفي  ت ليم التةقف   -

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 التغذ   لل كرة السل  -               

 الجي  العملي  
               

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0  ق    عن ال لجع لل كرة السل  -                    

 الجي  العملي  
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 الخطةات ال لجعي  -             

  15األسوةع 

 ساعات 0                 الجي  النظرو 
 الجي  العملي  
 الخطةات ال لجعي  -             

  16األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 شرح القجنةن ال  لل لل كرة السل     -                

 الجي  العملي  
    

 17األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي 
 تطويقجت عل  القجنةن ال  لل لكرة السل  -               

 18األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 أسجسيجت ال لجع الفردي -               

 الجي  العملي  
 ت ليم ال لجع الفردي -               

 19األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 أسجسيجت ال لجع الفردي -               

 الجي  العملي  
 ت ليم ال لجع الفردي  -              

 21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 االختوج ات الزهج    لل كرة السل   -                 

 الجي  العملي  
 تطويق االختوج ات الزهج     -                 

 21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 االختوج ات الزهج    لل كرة السل   -                   

 الجي  العملي  
 تطويق االختوج ات الزهج     -                   

 ساعات 0 22األسوةع 
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 الجي  النظرو 
 

 الجي  العملي  
   راج   عل   ج تم د استه  -              

 23األسوةع 

 الجي  النظرو 
 - 

 الجي  العملي  
 تربي  عزلي   تصل   -              

 24األسوةع 

 - الجي  النظرو 
 الجي  العملي  
 تربي  عزلي   تصل   -              

 25األسوةع 

 الجي  النظرو 
تنزي  عنجصر الليجق  الو ني  لالعل كرة  -                

 السل 
 ساعات 0

 الجي  العملي  
              -  

 26األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي  
تطويقجت عل  تنزي  عنجصر الليجق   -              

 الو ني 

 27األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي  
تطويقجت عل  تنزي  عنجصر الليجق   -               

 الو ني 

 28األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 اختوج  نيري -               

 الجي  العملي  
 اختوج  عزلل -               
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 29األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي  
  راج   عل   ج تم د استه   -              

 31األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي  
  راج   عل   ج تم د استه  -               

 

 ساعة 020 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 المحاضرات

 العرض الشفهي

 العمليةالدروا 

 التعلم التنافسي

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 
 العمليةالدروا 

 التعلم التعاوني

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ددد

 توزيع الدرجات -ج التوقيت )األسبوع( -ذذذ المستخدمة

أعمال 
 السنة

 د ج  41 الثالثون األسبوع        أوراق دراسية

 تقييم 
 -)تحريري 

 تطبيقي(

 عملي ( -التاسع )تحريرياألسبوع 
 عملي ( -الثامن والعشرون  )تحريرياألسبوع 

 
 

 د ج  81

 د ج  41 خالل العام الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  121  الثانيالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  121 الثانيالفصل الدراسي االمتحان التحريري 
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 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 
 رابعا : االختياري االول )كارتية(

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -أأأأأأ
 

 

كتب  -بببببب
 ملزمة

 

 

كتب  -جججججج
 مقترحة

 

  صطفل  حز  ز  ان -1

 

 احز  أ ين لةزي-2

  حز  عو  الرحيم  -3

 

  حز   حزةد عو  ال ا م  ـ  4

 ,  حز  صوحل حسجنين   

  دار اليكر كرة السلة للمدرب والمدرس( 6990: )

 العربي  القافرة.

    المكتبة المصرية .كرة السلة للناشئين( 0224:)

  الطبعة القانية    منشأة  الهجوم في كرة السلة( 6995):

 المعارف  باإلسكندرية  .

 , دار اليكر العربي , ( الحديث في كرة السلة  6999):

 , القافرة.0ط  
 

دوريات علمية أو  -دددددد
 نشرات. الخ

 
http://www.coachesclipboard.net/ 
 
www.breakthroughbasketball.com 
 
http://basketballcoachweekly.com/ 

 
 المادة منسق

 طارق عبد الرؤوفأ.د / 
 التوقيع )                                              (

 رئيا القسم
 طارق النصيريأ.د / 

 التوقيع )                                        (     
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   
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 المائيةقسم:  المنازالت والرياضات 

فصل دراسي  ) بنين(الثجلث للفرقة   اختيج ي أ ل كج اتيهتوصيف مقرر 

 األ ل  الثجنل

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر-6

  

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثالثة الفرقة/ المستوى: اسم المقرر: اختياري أول كاراتيه

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 1 عملي 0 نظري ساعة  4× وحدة   0

هدف -0

 المقرر

 ا  اد الطجلل بجلليجق  الو ني   الز لة جت  الز ج   عن   ج   الكج اتيه -14

 إع اد الطجلل ليكةن  هيأ للت   ل أ  التحكيم أ  االدا ة لل   ج   الكج اتيه -15

 ال لزي  الخجص  بجلكج اتيهإكسجب الطجلل الزهج ات األسجسي   الزصطلحجت  -16

 ا  اد الطجلل بجلقةاع  القجنةني  الخجص  بر ج   الكج اتيه. -17

 لل  التقة م القيجس  طرق ، ال لزل الوحث أن   ر  أسس -18

 .التربي الر ج ي   الكج اتيه

 

 المستهدف من المقرر:-3

المعلومات  -أ
 والمفاهيم

   ر  الطجلل  ج هي  الكج اتيه  للسفته 1/

 الكج اتيه  تج  خ  الطجلل نشأة  تطة   ر  2أ/

   ر  الطجلل التقسيم الفنل لر ج   الكج اتيه 3أ/

   ر  الطجلل كيفي  االستفجدة  ن ال لةم الزختلف  لل الكج اتيه 4أ/

 المهارات الذهنية -ب

كأنه لل  وج اة ل لي  لتنزي  ثقته بنفسه  تركي  انتوجهه   تصة  الطجلل أداؤف  -1ب/

 انف جالته سيطرته علل 

   األداء الخجطئ. زي  بين االداء الصحيح -2ب/

 . زي  بين  هج ات الرجلين  الي  ن - 3ب/

 . زي  بين الزهج ات ال لجعي   الهجة ي  -4ب/

المهارات المهنية  -ج
 الخاصة بالمقرر

  ؤدي الطجلل د   الز لم  د   الحكم  د   اإلدا ي .–1ج/

  هج ات  لنةن لل  حجكجة لوطةل   ن تنييزه  ز الؤف . طوق الطجلل  ج ت لزه  ن  -2ج/

 ستخ م الطجلل كجل  الةسجئل  األسجليل  االد ات التل ت لزهج  عزل بهج أثنجء د استه  -3ج/

. 
 

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل اع اد األ  اق ال  اسي   . -1د/

 االتصجل الف جل للت   ل خج ج اليةم ال  اسل.الت ج ل بر ح الفر ق  استخ ام  -2د/

 .اجراءات اال ن  السال   استخ ام-3د/
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خجص  بجلتربي    عق  ن  ات  ال ر ض  زهرججنجتالوطةالت  ال   ات  التنييم  -4د/

 الر ج ي     ج   الكج اتي .

 .تنييم بطةل  لكل الطلو  العول الكج اتيه جزيع الزراحل  الفرق -5د/

محتوى -4

 المقرر

عدد  الموضوع

 الساعات

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 

األد ات الزسجع ة لل ت لم  ت   ل   ج     -تج  خ   ج   الكج اتيه 
 الكج اتيه  كذلك الزستخ   

 

 

 

0 

 لنةن   ج   الكج اتيه . - وجدئ   ج   الكج اتي  الجي  العملي  

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
ت لم  ت   ل   ج   الكج اتيه  كذلك الزستخ    لل  األد ات الزسجع ة لل

 إدا ة الوطةالت

 

 

0 

 الزهج ات األسجسي  لر ج   الكج اتي الجي  العملي  

 3األسوةع 

 التقسيم الفنل لر ج   الكج اتيه .الجي  النظرو 

 

 

0 
 الزهج ات األسجسي  لر ج   الكج اتي الجي  العملي  

 4األسوةع 

القجنةن كج ال ) نيري ، عزلل ( .  الت   الت التل طرأت عليه الجي  النظرو 

 كجتج

 

0 

 هيجن سجن دان -هيجن نل دان  - هيجن شة دان  -الجي  العملي  

 5األسوةع 

القجنةن كج ال ) نيري ، عزلل ( .  الت   الت التل طرأت عليه  الجي  النظرو 

 كة يتيه

 

0 

 هيجن جة دان . -هيجن  ةن دان  -  -الجي  العملي

 6األسوةع 

 القجنةن كج ال ) نيري ، عزلل ( .  الت   الت التل طرأت عليه الجي  النظرو 

 

0 

 تيكل نل دان . -تيكيشة دان  الجي  العملي  

  7األسوةع 

 الجي  النظرو

 تربي  عزلي   تصل  خج ج الكلي  

 

 

- 
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  8األسوةع 

 الجي  النظرو 

 عزلي   تصل  خج ج الكلي تربي  

 

 

- 

  9األسوةع 

 اإلصجبجت لل   ج   الكج اتيه . الطر  ال لةي الجي  النظرو

 

 

0 
 بسجي دايالجي  العملي  

  11األسوةع 

 اإلصجبجت لل   ج   الكج اتيه . الطر  السفلل الجي  النظرو 

 

 

0 
 بسجي دايالجي  العملي  

  11األسوةع 

 طرق الت   ل الزختلف   تطويقجتهجالجي  النظرو 

 

 

0 
 جيةنالجي  العملي  

  12األسوةع 

 طرق الت   ل الزختلف   تطويقجتهجالجي  النظرو 

 

 

0 
 جيةن - الجي  العملي 

  13األسوةع 

  راج   قجنةن الكة ييه الجي  النظرو 

 

0 

  راج   علل الزهج ات األسجسي  -الجي  العملي

  14األسوةع 

  راج   قجنةن الكة ييه الجي  النظرو 

 

0 

  راج   علل الزهج ات األسجسي  -الجي  العملي  

  15األسوةع 

  راج   علل قجنةن الكجتج- الجي  النظرو 

 

0 

  راج   علل الجزل الحركي الجي  العملي  

  16األسوةع 

  راج   علل قجنةن الكجتجالجي  النظرو 

 

0 

  راج   علل الزهج ات األسجسي   الجزل الحركي  الجي  العملي  

  17األسوةع 

 الت   ل الر ج ل   فجهيم ، أه ا  ، خصجئص ، وجدئ  الحزلالجي  النظرو 

 

0 

 التحركجت .الجي  العملي  
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  18األسوةع 

 الت   وي    ة الت   وي الت   ل الر ج ل ، الالجي  النظرو 

 

0 

  وةن كة يتيه .إالجي  العملي 

  19األسوةع 

ابتكج ات لل   ج   الكج اتيه   سجئل  طرق  أسجليل  أد ات الجي  النظرو 

  أجه ة
 

 

0 

 الجي  العملي  
 جة هةن كة يتيه 

 

 21األسوةع 

الزشكالت الخجص  بجلكج اتيه لل ) الكلي  ـ الزحجلي  ـ الجزهة    الجي  النظرو 

  اقتراحجت للتغلل عليهج  تالشل ح  ثهج .( 

 

 

0 

  ةاقف خططي الجي  العملي  

  21األسوةع 

 الةسجئل الح  ث  لل انتقجء الر ج يين  الكج اتيه.الجي  النظرو 

 

0 

  ةاقف خططي الجي  العملي  

  22األسوةع 

ـ الجزهة    الزشكالت الخجص  بجلكج اتيه لل ) الكلي  ـ الزحجلي  الجي  النظرو 

 (  اقتراحجت للتغلل عليهج  تالشل ح  ثهج .

 

0 

  ةاقف خططي الجي  العملي  

  23األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل  خج ج الكلي الجي  النظرو 

- 

 24األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل  خج ج الكلي الجي  النظرو 

- 

 25األسوةع 

 ه كيفي  تنزيتهم لل الكج اتيالق  ات الحركي  الخجص  الجي  النظرو 

 

0 

  ةاقف خططي الجي  العملي  

 26األسوةع 

 الختوج ات لل  ججل   ج   الكج اتيه .االجي  النظرو 

 

0 
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 كة يتيه حر  شر ط .   الجي  العملي  

 27األسوةع 

  نجقشجت  اقتراحجت بخصةص الزة ةعجت النير   الجي  النظرو 

 

0 

 كة يتيه حر  شر ط .   الجي  العملي 

 28األسوةع 

  راج   علل الزة ةعجت النير   الجي  النظرو 

 

0 

 جزل خططي  هجة ي    ةاقف أداؤهج .الجي  العملي  

 29األسوةع 

  راج   الجي  النظرو 

 

0 

  راج   الجي  العملي  

 31األسوةع 

 ----الجي  النظرو 

 

0 

 ال زلل  أعزجل السن ا تحجن الجي  العملي  

 

 إجزجلل ع د السجعجت
 ساعة 020

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

 محاضرات ومناقشات  -69
 وسائل عرض وايضاح داتا شو -02
التعلم االلكتروني عمل عروبات علي مواقع التواصمل االعتمماعي المختليمة واتمس آب  -21

 وفيس بوك

أساليب -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 
 حقهم علي االشتراك في اندية خارعية   -00

 تخصيص وق  اضافي لهم بعد اليوم الدراسي  -03
 اعطائهم مواد علمية وفيديوفات تعليمية -04
 

 تقويم الطالب: -2
األساليب  -أ

 توزيع الدرجات -ج التوقيت )األسبوع( -ب المستخدمة

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

ورقة بحثية في تعديالت القانون  : 3األسبوع 
 وشرحها

القدرات الحركية ورقة بحثية في :00األسبوع  
 الخاصة

 د ج ( 31)الزجزةع  
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طالرق تنميالة عناصالر ورقة بحثية في :  02األسبوع 
 البدنية ةاللياق

االصجبجت الر ج ي  الشجئ    طرق الةقج    نهاج : 20األسبوع 

  عالجهج
االختوج ات الزهج    ورقة بحثية في :21األسبوع 

 الخجص 
 تقييم 

 تطبيقي( -)تحريري 

  09األسبوع: 
 د ج 111

 د ج 31 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج 121 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 121 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 والمراجع:قائمة الكتب الدراسية   -0

 مذكرات -أ
 

 

 كتب ملزمة -ب
 

 

 كتب مقترحة -ج

 الهجةم لل الكج اتيه د. شر ف ال ة ل .25

كتجب نير جت  تطويقجت )كجتج( د. أحز   حزةد إبراهيم.  نشأة الز ج    .26

 اإلسكن    

كتجب نير جت  تطويقجت )كة يتيه( ( د. أحز   حزةد إبراهيم.  نشأة الز ج    .27

 اإلسكن    
 الكج اتيه االتحجد ال  لل للكج اتيهقجنةن   ج   

دوريات علمية أو نشرات.  -د
 الخ

 http:://.www.wkf.com -ف
 - http:://.www.wuko.cm 

 

 منسق المادة
 أ.د /  أ.د / رضا يوسف يسري
 التوقيع )                                      (

 رئيا القسم
 أ.د /  مني مصطفي محمد

 (                         التوقيع )                  
 

 م     2116/  11/  1تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 2116/  11/  8تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 2116/ 11/ 15تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 (كرة القدمرابعا : االختياري االول )

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 االلعابقسم:  

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
023 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 ممتدفصل دراسي  ) بنين(  الثالثةللفرقة    كرة قدمتوصيف مقرر 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

 الفرقة الثالثة إختيارى أولالفرقة/:  كرة قدماسم المقرر:  الرمز الكودي:ال ينطبق

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية األسبوعيةعدد الوحدات الدراسية 

 1 عملي 0 نظري ساعة  4× وحدة    0 

هدف  -2

 المقرر

 

 .بالمعلومات والمعارف المرتبطة بكرة القدمامداد الطالب  -604

 .  كمعلم للتربية الرياضيةالطالب  اعداد -605

 .المهارات الحركية فى كرة القدمالطالب  اكساب -601

 .وكييية عالعها اكساب الطالب القدرة على اكتشاف االخطا  -602

 إعداد الطالب لمواكبة سوق العمل في المجال الرياضي. -600

 

 المستهدف من المقرر: -3

المعلومات  -ت
 والمفاهيم

 تعرف الطالب على عناصر االعداد البدنى فى كرة القدم. 1أ/

 بكرة القدم. فىتعرف الطالب علي االصابات الرياضية    2أ/

 . تعرف الطالب على محددات ومراحل االنتقا  فى كرة القدم  3أ/

 

المهارات   -ث
 الذهنية

 .االدا  الجيد والتسلسل الحركى الصحيح لمهارات كرة القدميتصور   -1ب/

 . طرق تدريب عناصر االعداد البدنى فى كرة القدميميي بين  -2ب/ 

    أفمية نظم إنتاج الطاقة وعالقتها بكرة القدمدرك ي  -3ب/

 

المهارات  -ج
المهنية الخاصة 

 بالمقرر

 .النماذج التطبيقية للمهارات فى كرة القدميلدو الطالب  –1ج/

 . قانون كرة القدم من خالل المباريات المصورةيطبق الطالب  -0ج/

 .القانونية والصحية في بيئة الممارسة إعرا ات االمن والسالمةيستخدم الطالب  -3ج/

 الطالب ايجابيا مع بيئة المجتمع المحيل  بالعمل من خالل العمل الجماعييتياعل   -4ج/
 

المهارات  -د
 العامة

 على العمل الجماعي مع زمالئ  .    تقدرو تعامل الطالب -6د

 . دور المعلم أو المدرب أمام أقران  وتبادل األدوار التعليمية استخدام -0د

 .  أعداد األوراق الدراسيةاستخدام التعلم الذاتي من خالل   -3د

 .تعلم كييية أدارة وق  التدريب لتحقيق أقصى استيادة  – 4د/
 

محتوى  -4

 المقرر

عدد  الموضوع

 الساعات

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ميهوم وأفمية االحما  فى كرة القدم

0 
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 الجي  العملي  
 االحما  فى كرة القدم

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 االحزجء ل  كرة الق مأقسجم 

0 

 الجي  العملي  
 االحزجء ل  كرة الق م

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أفداف االحما  فى كرة القدم

0 

 الجي  العملي  
  االحزجء ل  كرة الق م

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 مافية طرق التدريب على المهارات االساسية فى كرة القدم

0 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 المصطلحات االعنبية المرتبطة بكرة القدم

0 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 عوامل االمن والسالمة لبيئة التدريب فى كرة القدم

0 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
   تربية عملى متصلة

- 

 الجي  العملي  
   تربية عملى متصلة

  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
   تربية عملى متصلة

- 
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 الجي  العملي  

   تربية عملى متصلة

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أوراق دراسية

0 

 الجي  العملي  
 االعداد البدنى فى كرة القدم

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
  ميهوم وأفمية االعداد البدنى فى كرة القدم

0 

 الجي  العملي  
 تقييم تطبيقى

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 انواع االعداد البدنى فى كرة القدم

0 

 الجي  العملي  
 البدنى فى كرة القدماالعداد 

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 طرق تدريب عناصر االعداد البدنى فى كرة القدم

0 

 الجي  العملي  

 االعداد البدنى فى كرة القدم

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 طرق تدريب عناصر االعداد البدنى فى كرة القدم

0 

 الجي  العملي  
 القدماالعداد البدنى فى كرة 

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 طرق تدريب عناصر االعداد البدنى فى كرة القدم

.................................................................................................. 

 الجي  العملي  
 االع اد الو ن  ل  كرة الق م

0 
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  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 د اسي  أ  اق

0 

 الجي  العملي  
 االعداد البدنى فى كرة القدم

 

  16األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أنواع االصابات فى كرة القدمميهوم وأسباب و

0 

 الجي  العملي  
 )االسعافات االولية لالصابات فى كرة القدم( االصابات فى كرة القدم

  17األسوةع  

 الجي  النظرو 
 تقييم تحريرى

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )االسعافات االولية لالصابات فى كرة القدم( االصابات فى كرة القدم

0 

  18األسوةع  

 الجي  النظرو 
 ميهوم وأفمية االنتقا  فى كرة القدم

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 االنتقا  فى كرة القدم

0 

  19األسوةع  

 الجي  النظرو 
 أفداف االنتقا  فى كرة القدم

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 االنتقا  فى كرة القدم

0 

  21األسوةع  

 الجي  النظرو 
 مراحل االنتقا  فى كرة القدممحددات و

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

  االنتقا  فى كرة القدم

0 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  21األسوةع  

 الجي  النظرو 
 نظم انتاج الطاقة وعالقتها بكرة القدمالمعلومات والمعارف الخاصة ب

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 ) تطبيقات عملية( كرة القدمفى نظم انتاج الطاقة 
 

0 

  22األسوةع  

 الجي  النظرو 
 تقييم تحريرى

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية( نظم انتاج الطاقة فى كرة القدم

0 

  23األسوةع  

 الجي  النظرو 
 تربية عملى متصلة

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 تربية عملى متصلة
 

 

- 

  24األسوةع  

 الجي  النظرو 
 تربية عملى متصلة

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 تربية عملى متصلة

 

 

- 

  25األسوةع  

 الجي  النظرو 
 االعداد النيسى فى كرة القدم

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 المدرب فى كرة القدم 

0 

  26األسوةع  

 الجي  النظرو 
 أوراق دراسية

.............................................................................. 

0 
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 الجي  العملي  
 المدرب فى كرة القدم

  27األسوةع  

 الجي  النظرو 
  االعداد الذفنى فى كرة القدم

.............................................................................. 
 الجي  العملي  
 تقييم تطبيقى

0 

  28األسوةع  

 الجي  النظرو 
 قانون كرة القدم الخماسية 

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 مواق  تحكيمية )تطبيقات عملية( 

0 

  29األسوةع  

 الجي  النظرو 
 كامالقانون كرة القدم 

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 مواق  تحكيمية

0 

  31األسوةع  

 الجي  النظرو

 قجنةن كرة الق م كج ال 

 

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 مواق  تحكيمية

0 

 اجزجل  ع د السجعجت 
020 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 عرض شيهى  -

 أوراق دراسية  -

 دروس عملية -محاضرات  -
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أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب 

ذوي 

القدرات 

المحدود

 ة

 
 .عمل مجموعات تقوية بعد انتها  اليوم الدراسى للطالب المتعقرين   
   
   
 
 

 :تقويم الطالب -2

األساليب  -ت

 التوقيت )األسبوع( -ث المستخدمة
 -ج

توزيع 

 الدرجات

أعمال 
 السنة

أوراق 
 دراسية

 التاسع:  األسبوع
 االسبوع : الخاما عشر 

 االسبوع : السادا والعشرون

 د ج  21

 د ج  21

 د ج  21

 تقييم 
-تحريري)

 (تطبيقي

 العاشر األسبوع: 
 االسبوع : السابع عشر

 الثانى والعشرون : األسبوع 
 السابع والعشرون: األسبوع 

 د ج  21

 د ج  21 

 د ج  21

 د ج  21

مناقشة 
 وحوار

 21 خالل الفصل الدراسي

 د ججت

االمتحان العملي  
 النهائي

 121  الثانىالفصل الدراسي 

 د ج 

االمتحان التحريري 
 النهائي

 121 الثانى الفصل الدراسي

 د ج 

 الكتب الدراسية والمراجع:قائمة   -0

 مذكرات -ز
 اليوجد

 

 كتب ملزمة -ح
 

 ال يوجد

 كتب مقترحة -ط

 " االعداد البدنى لالعبى كرة القدم( 2111)حسن السي  أبة عو ة 

  اليتح للطباعة والنشر   االسكندرية . 3ط"  

تمرينات اإلحما  والمهارات فى برامج تدريب كرة  :(1996مفتى ابراهيم حماد ) -

    مركي الكتاب للنشر  القافرة.0القدم  ط

 .: التدريب واإلعداد البدني في كرة القدم  منشأة المعارف  اإلسكندرية (2111) ا رالله احز  الوسجط  -

دوريات علمية  -و
 أو نشرات. الخ

 

http://www.efa.com.eg/ -  
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http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id- 
eg/home.aspx-http://www.cafonline.com/ar  

 

 

 المادة منسق
 حسن الحوفيمحمود أ.د / 

 التوقيع )                                       (

 رئيا القسم
 طارق محمد النصيريأ.د / 

 التوقيع )                                             (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65مجلس الكلية     تاريخ اعتماد 

 

 
 رابعا : االختياري االول )الكرة الطائرة(

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 االلعابقسم:  
فصل ال( اختياري أول)  الثالثةللفرقة  كرة الطائرة  توصيف مقرر

 ممتددراسي ال

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 المقرربيانات  -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثالثة الفرقة/ المستوى: كرة الطائرةاسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 1 عملي 0 نظري ساعة 4× وحدة    0

 هدف المقرر -2

 

 -تج  خ -بجلز ج    الز لة جت عن كرة الطجئرة )  جهي ا  اد الطجلل  -129

  صطلحجت(

 الداء الزهج ات االسجسي   ال نجصر الو ني  لل كرة الطجئرة إع اد الطجلل -131

 الداء ب ض الخطط الهجة ي   ال لجعي  إع اد الطجلل -131

 إع اد الطجلل كزسئةل ادا ي لل تنييم بطةالت للتربي  الر ج ي  -132

 إ  اد الطجلل بجلتغذ   الخجص  بر ج   الكرة الطجئرة -133

 

 المقرر:المستهدف من  -3

  وجدي الت لم الحركل( الكرة الطجئرة –)بتج  خ ف الطجلل  ت ر 1أ/ المعلومات والمفاهيم -ج

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id
http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

بزتطلواااجت االداء الساااليم للزهاااج ات االسجساااي  لااال الكااارة  الطجلااال ف ااات ر 2أ/

 الطجئرة

بزتطلوااااجت االداء السااااليم لااااو ض الخطااااط الهجة ياااا   الطجلاااال ف اااات ر   3أ/

  ال لجعي 

 بجلز لة جت القجنةني  الخجص  بكرة الطجئرةت ر ف الطجلل  4أ/

 المهارات الذهنية -ح

الطجلل التسلسل الحركل للزهج ات االسجسي  الهجة ي  تصة    -1ب/

  ال لجعي 

 الصحيح للزهج ات االسجسي  الحركي   االخطجء الشجئ  زي  بين االداء  -2ب/

االخري )علم   ج   كرة الطجئرة  ب ض ال لةم   ك ال القجت بين   -3ب/

 الت   ل ـ علم الفسيةلةجل ـ علم التنييم  االدا ة(

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 نزةذج لللزهج ات التل ت لزهج  ؤدي الطجلل –1ج/

   ج     هج ات لل اع اد الةح ة الت ليزي ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

القجنةني  للزج س    ج   كرة اجراءات اال ن  السال   الطجلل ستخ م   -3ج/

 الطجئرة  ن خالل القجنةن ال  لل
 

 

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . 15/د

خاج ج داخال  الت ج ل بار ح الفر اق  اساتخ ام االتصاجل الف اجل للتا   ل  -2د/

 اليةم ال  اسل.

 ن خالل الزصطلحجت االجنوي  الزجم الطجلل بجللغ  االنجلي     -3د/

 الزستخ    لل كرة الطجئرة
 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

  الجي  النظرو 

 0 نوذة تج  خي  عن تطة  الكرة الطجئرة.  تج  خ الكرة الطجئرة
  الجي  العملي  

 ال جب صغيرة  تزهي    لر ج   الكرة الطجئرة

 2األسوةع 

  الجي  النظرو 

 0 الزرتوط  بجلكرة الطجئرة الق  ات الو ني  ال ج  
 الجي  العملي  

ت   وجت تطويقي  للق  ات الو ني  ال ج   الزرتوط  بجلكرة 

 الطجئرة

 3األسوةع 

  الجي  النظرو 

 الق  ات الو ني  الخجص  الزرتوط  بجلكرة الطجئرة

 الخجص  لل    ق  د اس  عن الق ا ات الو ني  ال ج  

0 
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 الكرة الطجئرة

 الجي  العملي  

الزرتوط  الو ني  الخجص  ت   وجت تطويقي  للق  ات 

 بجلكرة الطجئرة

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 

  وجدئ  خصجئص الت لم الحركل
  الجي  العملي   0

ت   وجت تطويقي  لزهج ة )اال سجل  ن اعلل )تنس( ، 

 تزر ر  ن اسفل(تزر ر  ن اعلل لال جم ، 

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 

 0  راحل ت لم الزهج ة الحركي .

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لزهج ة )الضرب  السجحق  الزةاج (

 6األسوةع 

  الجي  النظرو 

 لزهج ة حجئط الص الخطةات الت ليزي   الزراحل الفني  
 الجي  العملي   0

 لزهج ة حجئط الص ت   وجت تطويقي  

 اختوج  تطويقل

  7األسوةع 

 - تربــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عزــــــــــــــــــلل

  

  8األسوةع 

 - تربــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عزــــــــــــــــــلل

 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 

 االخطجء الشجئ    طرق اصالحهجاالخطجء القجنةني   

 حجئط الص  لزهج ة
0 

 الجي  العملي  

http://phed.usc.edu.eg/
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 ت   وجت تطويقي  لزهج ة حجئط الص .

  11األسوةع 

  الجي  النظرو 

ال لجع  لزهج ةالخطةات الت ليزي   الزراحل الفني  

 الفردي
0 

 الجي  العملي  

 ال لجع الفردي. لزهج ة ت   وجت تطويقي 

  11األسوةع 

   الجي  النظرو

 االخطجء الشجئ    طرق اصالحهجاالخطجء القجنةني   

 لزهج ة ال لجع الفردي

 عةا ل اال ن  السال  

0 

 الجي  العملي  

 ال لجع الفردي. لزهج ة ت   وجت تطويقي 

  12األسوةع 

  الجي  النظرو 

 شرح ال الق  بين  هج ة حجئط الص   ال لجع الفردي

 0 حجئط الص   ال لجع الفردي  ق  د اسي  عن 
 الجي  العملي  

ت   وجت تطويقي  لربط  هج ة حجئط الص   ال لجع 

 الفردي

  13األسوةع 

  الجي  النظرو 

حجئط الص    الضرب  السجحق  شرح ال الق  بين  هج ة

 0  ال لجع الفردي

 الجي  العملي  

حجئط السجحق    الضرب  ت   وجت تطويقي  لربط  هج ة

 الص   ال لجع الفردي

  14األسوةع 

  الجي  النظرو 

 شرح طر ق  ال لجع عن اال سجل بخزس العوين.

  الجي  العملي  0

ت   وجت تطويقي  طر ق  ال لجع عن اال سجل بخزس 

 العوين.

 اختوج  تطويقل
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  15األسوةع 

  الجي  النظرو 

 0 (3: 3()4: 2شرح طر ق  الهجةم ال  جي  )

 الجي  العملي  

 (3: 3()4: 2) ت   وجت تطويقي  الهجةم ال  جي 

  61األسوةع 

  الجي  النظرو 

شرح  بط ال لجع عن اال سجل بخزس العوين   طر ق  

 0 الهجةم ال  جي .

 الجي  العملي  

ت   وجت تطويقي  لربط ال لجع عن اال سجل بخزس 

 العوين   طر ق  الهجةم ال  جي .

  71األسوةع 

  الجي  النظرو 

الالعل الليور  لل ال لجع عن   سئةلي  د    تة يح

اال سجل بخزس العوين ،  د  ف لل طر ق  الهجةم 

 0 ال  جي .

 الجي  العملي  

الالعل الليور  لل ال لجع  لزسئةلي   ت   وجت تطويقي 

عن اال سجل بخزس العوين ،  د  ف لل طر ق  الهجةم 

 ال  جي .

  81األسوةع 

  الجي  النظرو 
 شرح طر ق  ال لجع عن اال سجل بأ بع العوين.

 الجي  العملي   0

ت   وجت تطويقي  طر ق  ال لجع عن اال سجل بأ بع 

 العوين.

 اختوج  تطويقل

  91األسوةع 

  الجي  النظرو 
 (2: 4شرح طر ق  الهجةم ال  جي  )

  ق  د اسي  عن طر ق  ال لجع عن اال سجل بخزس 

  أ بع العوين

0 

 الجي  العملي  

 (2: 4ت   وجت تطويقي  الهجةم ال  جي  )

  21األسوةع 

  الجي  النظرو 
0 
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شرح  بط ال لجع عن اال سجل بخزس بج بع   طر ق  

 (.2: 4الهجةم ال  جي )
 الجي  العملي  

ت   وجت تطويقي  لربط ال لجع عن اال سجل بأ بع العوين 

 (2: 4) ال  جي   طر ق  الهجةم 

  21األسوةع 

  الجي  النظرو 
الالعل الليور  لل ال لجع عن   سئةلي  د    تة يح

العوين ،  د  ف لل طر ق  الهجةم  أ بعاال سجل ب

 0 (.2: 4) ال  جي 

 الجي  العملي  

الالعل الليور  لل ال لجع ت   وجت تطويقي  لزسئةلي  

العوين ،  د  ف لل طر ق  الهجةم  أ بععن اال سجل ب

 (.2: 4) ال  جي 

  22األسوةع 

  الجي  النظرو 
التحليل التشر حل لل ضالت ال ج ل  لل  هج ة الكرة 

 0 الطجئرة

 الجي  العملي  

تطويق الزهج ات االسجسي  لل الكرة الطجئرة  تة يح 

  ال ضالت ال ج ل  لل كل  هج ة

  23األسوةع 

 - تربــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عزــــــــــــــــــلل
 

  24األسوةع 

 - تربــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عزــــــــــــــــــلل
 

  25األسوةع 

  الجي  النظرو 
 نيم انتجج الطجق  لل الكرة الطجئرة

  ق  د اسي  تحليل تشر حل لل ضالت ال ج ل   نيم 

 انتجج الطجق 

0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي  

 استخ ام نيم انتجج الطجق  لل ت   ل الكرة الطجئرة

 اختوج  تطويقل

  26األسوةع 

  الجي  النظرو 

 .الت ذ   قول  أثنجء  ب    وج  جت الكرة الطجئرة
 الجي  العملي   0

الس رات   تة ح لل صة ة ج ا لتفسير لةائ  الغذاء 

الحرا    لزكةنجت الغذاء قول  أثنجء  ب    وج  جت 

  الكرة الطجئرة

  28األسوةع   27األسوةع 

  الجي  النظرو 
 .الكرة الطجئرة ر ج  إدا ة  تنييم بطةالت ل

 61   ق  د اسي  عن تنييم بطةالت الكرةالطجئرة
 الجي  العملي  

للكرة الطجئرة  كةن   ن الفرق اقج   بطةل    ج ي  

ال  اسي  الزختلف   تطويق تنييم الوطةل  بجالشتراك  ع 

 اختيج ي ا ل الفرق  الراب  

  29األسوةع 

  الجي  النظرو 
 تفسير القجنةن ال  لل للكرة الطجئرة

 الجي  العملي   0

تطويقجت عزلي  لل تصزيم  اقج    ل ل الكرة الطجئرة 

 .بزشتزالته

 اختوج  تطويقل

  31األسوةع 

  الجي  النظرو 
 0 )الحكجم( تفسير القجنةن ال  لل للكرة الطجئرة

 الجي  العملي  

اقج    وج  جت تجر وي  )تطويق نيجم التحكيم لل 

 الزوج  جت الرسزي (

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
 ساعة 020
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 ال رض الشفهل -
 
 اال  اق الوحثي  -
 
 حلقجت نقجشي  -
 
  ال   س ال زلي  -

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   
    عزل  جزةعجت تقة   ب   انتهجء اليةم ال  اسل للطالب الزت ثر ن 
   

 
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ج

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ح المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 الثالث :األسبوع   
 الثاني عشر :األسبوع   
 التاسع عشر :األسبوع   

 الخامس والعشرون :األسبوع    
 : السابع والعشرون       االسبوع   

 د ج  61

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 السادس :األسبوع   
 الرابع عشر :األسبوع   
 الثامن عشر :األسبوع   

 الخامس والعشرون :األسبوع
 : التاسع والعشرون     االسبوع

 د ج  81

 د ج  21 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  121  االولالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  121 االولالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ك
 

(: الكرة الطائرة ، مذكرة غير منشورة ، 0222)خالد البطاوي 

 كلية التربية الرياضية ، جامعة مدينة السادات

 كتب ملزمة -ل
 

 اليوجد

 كتب مقترحة -م

 

الح  ث ، دا  الفكر للطوجع  الكرة الطجئرة   ةسةع  (:1996)اكرم زكل خطج و   .28

  التةز ع، عزجن.

الزصري ، ( : لن الكرة الطجئرة ،  طو   1999إلين  د ع لرج ) .29

 االسكن    .
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 االختياري االول )سباحة( رابعا :
 

 (12نزةذج  قم )

    ن  السجدات جج   :   

 التربي  الر ج ي   كلي :     

 الزنجزالت   الر ج جت الزجئي   قسم: 

 الثجلث  للفرق   إختيج   أ ل )   ج جت  جئي  ( تةصيف  قر 

 2117/ 2116لل جم ال  اسل 
  

 بيجنجت الزقر  -1
إختيج   أ ل   اسم الزقر :  الر   الكةد : ال  نطوق 

 )   ج جت  جئي  (

 الثجلث : الفرق  

 ع د السجعجت اإلسوةعي  اإلسوةعي ع د الةح ات ال  اسي  التخصص: عجم 

 سجع  4 ح ف  *  2
 عزل   نير 

 

 

(: الكرة الطجئرة الز جصرة،  كتو    طو   الغ ، 211علل حسل الله  آخر ن ) .31

 الطو   األ ل  .

: الكرة الطائرة ،تاريخ، تعليم، تدريب، تحليل، قانون،  (0222) على مصطفى طه   .15

 .دار الفكر العربي ، القاهرة 

دوريات علمية أو نشرات.  -ن
 الخ

 

11. http:://.www. fivb.org/ 
 

 

 

 منسق المادة
 ايمن مرضيد / 

 التوقيع )                                        (

 رئيس القسم
 محمد طلعت ابو المعاطيأ.د / 

 التوقيع )                                           (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

 
 

0 1 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 ه   الزقر  -2

 مداد الطالب بالمعلومات والمعارف الخاصة برياضة السباحة.إ  -6

 اكساب الطالب المهارات وانواع السباحات المختلية. -0

إمممداد الطالممب بممالنواحي الينيممة واالخطمما  الشممائعة الخاصممة بممانواع السممباحات  -3

 المختلية.

 امداد الطالب بالنواحي القانونية الخاصة برياضة السباحة. -4

 اكساب الطالب كييية انتقا  الناشئين في السباحة. -5

 اكساب الطالب كييية تصميم الوحدات التدريبية الخاصة برياضة السباحة. -1

 الزسته    ن الزقر : -3

الز لة جت -أ

 زفجهيم ال

 النواع السباحة. تعرف الطالب علي النواحي الينية 6أ/

 تعرف الطالب علي التوذية الرياضية الخاصة بالسباحين. 0أ/

 تعرف الطالب علي طرق انتقا  الناشئين.  3أ/

 تعرف الطالب علي القواعد القانونية النواع السباحة . 4أ/

 

الزهج ات -ب 

 الذهني 

انااةاع الزهااج ات الزختلفاا  لاال الطجلاال التسلساال الحركاال للزهااج ات تصااة    6ب/ 

 .السوجحجت

 . حلل الطجلل الزهج ات الزختلف  لل انةاع السوجحجت 0ب/

 الصحيح للزهج ات االسجسي  الحركي   االخطجء الشجئ  زي  بين االداء   3ب/

الزهج ات  -ج

الزهني  الخجص  

 بجلزقر 

 نزةذج لللزهج ات التل ت لزهج  ؤدي الطجلل –1ج/

   هج ات لل اع اد الةح ة الت ليزي   ج   ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

اجااراءات اال اان  السااال   القجنةنياا  للزج ساا    ج اا  كاارة الطجلاال سااتخ م   -3ج/

 الطجئرة  ن خالل القجنةن ال  لل

الزهج ات  -د

 ال ج  

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . 16/د

خاج ج الياةم داخال  الت ج ل بار ح الفر اق  اساتخ ام االتصاجل الف اجل للتا   ل  -2د/

 ال  اسل.

الزجم الطجلل بجللغ  االنجلي     ن خالل الزصطلحجت االجنوي  الزستخ    لل  -3د/

 السوجح .

 حتة   - 4

 الزقر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الساعات الموضوع

 األسوةع األ ل

 إصالح أخطجء -شرح تحليل لن   الج ء النير   -

الج ء ال زل  ت   وجت تحسين أداء سوجح  ) زحف  - 8

 ال حف عل  اليهر  (  –عل  الوطن 

 

 

 لثجن األسوةع ا

إصالح  -الج ء النير  شرح تحليل لن     هج     -

 أخطجء جةانل ت ليزي 
8 

 الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء  -
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثجلثاألسوةع ا

 8 الج ء النير  الزهج ات األسجسي  لت ليم السوجح  -
 الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء  -

 

 رابعاألسوةع ال

 –الج ء النير  الزهج ات األسجسي  لت ليم السوجح   -

 8   ق  د اسي 

 الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء -

 

 خج ساألسوةع ال

 8 النجشئين ل  السوجح الج ء النير  أسس إنتقجء  -
 الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء -

 

 سجدساألسوةع ال

 –الج ء النير  أسس إنتقجء النجشئين ل  السوجح   -

 8   ق  د اسي 
اختوج   –الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء  -

 تقييم  سنة 

 سجبعاألسوةع ال

 - الج ء النير   -
 الج ء ال زل   -

 تربي  عزلي   تصل 

 ثج ناألسوةع ال

 - الج ء النير  -
 الج ء ال زل   -

 تربي  عزلي   تصل 

 تجسعاألسوةع ال

إصالح  -الج ء النير  شرح تحليل لن     هج     -

 8 أخطجء جةانل ت ليزي 

 الج ء ال زل  ت لم سوجح  الص   -

 

  جشراألسوةع ال

إصالح  -لن     هج    الج ء النير  ا شرح تحليل  -

 8 أخطجء جةانل ت ليزي 

 الج ء ال زل  ت لم سوجح  الص   -
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 حجد  عشراألسوةع ال

 الج ء النير  عن ت   وجت تحسين األداء -

 8 عةا ل اال ن  السال   -

 الج ء ال زل  ت لم سوجح  الص   -

 

 ثجن  عشراألسوةع ال

 8 الج ء النير  ت   وجت تحسين األداء  -
 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -

 

 ثجلث عشراألسوةع ال

الج ء النير  أه ا  برنج ي ت ليم سوجح  الص      -

 8   ق  د اسي   –كيفي  قيجس نججح الورنج ي 

 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -

 

 رابع عشراألسوةع ال

 8 النير  ت   وجت تحسين األداءالج ء  -
 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -

 

 خج س عشراألسوةع ال

 8 الج ء النير  ت   وجت تحسين األداء -
 إختوج  عزل  –الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل   -

 

 االسوةع السجدس عشر   

 الج ء النير  طرق ت   ل السوجح  -  
8 

 حا ة ت   ويا   –الج ء ال زل  تحساين األداء  -   

  ستخ م طرق الت   ل 

 سجبع عشراألسوةع ال

 8   ق  د اسي   –الج ء النير  طرق ت   ل السوجح   -
 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -

 

 االسوةع الثج ن عشر   

 الج ء النير  طرق ت   ل السوجح  -  
8 

  ح ة ت   وي  شج ل الج ء ال زل   -    

 

 عشر االسوةع التجسع   

 الج ء النير  ت   وجت تحسين األداء -  
8 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -    

 االسوةع ال شر ن   

 8 الج ء النير  ت   وجت تحسين األداء -  

 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -    

 االسوةع الحجد    ال شر ن   

  قااا   –الجااا ء النيااار  التغذ ااا  للساااوجحين  -  

 د اسي 
8 

 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -    

 االسوةع الثجن    ال شر ن   

 الج ء النير  التغذ   للسوجحين -  
8 

 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -    

 

 االسوةع الثجلث   ال شر ن   

 - الج ء النير   -  

 تربي  عزلي   تصل  -    

 االسوةع الرابع   ال شر ن   

 - الج ء النير   -  

 تربي  عزلي   تصل  -    

 االسوةع الخج س   ال شر ن   

 الج ء النير  قجنةن السوجح  -  

إختواج   –الج ء ال زلا   حا ة ت   ويا  شاج ل   -   8

 تقييم  ستة 

 

 االسوةع السجدس   ال شر ن   

 الج ء النير  قجنةن السوجح  -  
8 

 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -  

 

 االسوةع السجبع   ال شر ن   

 الج ء النير  قجنةن غطس -  

إختواج   –الج ء ال زل   ح ة ت   ويا  شاج ل   -    8

 عزل 

 

 االسوةع الثج ن   ال شر ن   

 8 الج ء النير  قجنةن غطس  -  

 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل  -    
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 االسوةع التجسع   ال شر ن   

 الج ء النير  قجنةن غطس -  
8 

 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  شج ل   -    

 

 االسوةع الثالثين   

 الج ء النير  إستكزجل أعزجل السن  -  
8 

 الج ء ال زل  إ تحجن عزل  -    

 

 إجزجل  ع د السجعجت
218 

أسجليل - 5

 الت ليم  الت لم

 
 . المحاضرات – 1
 . البحوث المقدمة  - 2
 . العرض الشفهي - 3
 . مجموعات العمل  - 4
 . الدروا العلمية - 5
 . المشروعات – 6
 . حلقات نقاشية - 7
 . جلسات ونماذج - 8
 . التعلم التنافسي - 9

 . التعلم اإللكتروني - 11
 .التعلم التعاوني   - 11
 

أسجليل الت ليم -6

 الت لم للطالب ذ   

 الق  ات الزح  دف 

 ال  ةج  -

 

 تقة م الطالب: -7
األسجليل  -خ

 الزستخ   
 )األسوةع( التةقيت -د

تةز ع  -ج

 ال  ججت

أعزجل 

 السن 

 

ا  اق 

 د اسي  

 –السابع عشر  –الثالث عشر  –الثانى عشر  –السادس  –الرابع   
 الحادى و العشرين

       
 د ج  61

 تقييم

 –) تحر ر  

 تطويق  (

 الخج س   ال شر ن  –اإلسوةع : السجدس  

 د ج  81 السجبع   ال شر ن –اإلسوةع :  الخج س عشر   

 نجقش    

 حةا 

 
 د ج  21

 د ج  121  .................نهج   الفصل ال  اسل  النهجئل ال زلل اال تحجن 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 د ج  121  .................نهج   الفصل ال  اس   اال تحجن التحر ري النهجئل

 قجئز  الكتل ال  اسي   الزراجع:  -8
 القسم -  ذكرات -س

 .................................... - كتل  ل    -ع

 أسج   كج ل  اتل –األسس األ لي  لت   ل السوجح   .32 كتل  قترح  - 

 أبة ال ال أحز  عو  الفتجح –ت   ل السوجح  للزستة جت ال ليج  .33

 إنقجذ  عل   حز  زك    آخر ن –ت   ل  –ت ليم  –السوجح  تكنيك  .34

 سجع  سوجح  أبة ال ال أحز  عو  الفتجح 12*  4 .35

   ج   السوجح   صطف  كجظم   أبة ال ال .36
د   جت علزي  أ   -ص

 نشرات ... الخ

1 www.fina.org 

2 www.swimming.org 

3 www.swimsmooth.com 

4 www.enjoy-swimming.com 

5 https://speedo.com.au/speedo-fit/swim-programs/starter25 

6 http://www.100swimmingworkouts.com/ 

7 http://swimming.about.com/od/sampleswimworkouts/a/8_week_

plan.htm 

 

       

                         ئيس القسم                                                                            أستجذ الزجدة            

  ن   صطف أ/د/                                            صطف  عزيرةأ.د/  

 (                         التةقيع : )  التةقيع : )                      (                         

                          

 

  

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.swimming.org/
http://www.swimsmooth.com/
http://www.enjoy-swimming.com/
https://speedo.com.au/speedo-fit/swim-programs/starter25
http://www.100swimmingworkouts.com/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  اب ج : االختيج ي اال ل )جةد (

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المنازالت والرياضات الماية قسم:  
فصل  ) بنين(الثالثة رقةفلل اختياري اول جودوتوصيف مقرر 

/ 0261للعام الدراسي ممتد فصل دراسي )اول وثاني( دراسي 

 م0262

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثالثة الفرقة/ المستوى:  اختياري اول جودو اسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 ساعه1 عملي ساعه0 نظري ساعة 4× وحدة   0

 هدف المقرر -2

 

 بجلز لة جت  الز ج   الزرتوط  بر ج ي  الجةد    اد الطجللعا -134

  هج ات    ج   تزكنه  ن   ل  هج ات الجةد   الطجلل اكسجب -135

 الق  ة علل تنفيذ  هج ات التثويت  إكسجب الطجلل -136

 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -خ

    ر  الطجلل الزوجدي االسجسي  لر ج ي  الجةد   1أ/

   ر  الطجلل الزهج ات الزختلف  للر ل  التثويت لل الجةد   2أ/

 الطجلل علل القةاع  القجنةني  الخجص  بر ج   الجةد . ت ر   3أ/

   ر  الطجلل طرق ال لجع لل الجةد   4أ/

 المهارات الذهنية -د

   ك الطجلل القةاع  االسجسي  لر ل الزهج ة   -1ب/

 الطجلل بين  هج ات الر ل   هج ات التثويت زي   -2ب/

  زي  الطجلل بين طرق ال لجع لل الل ل  ن اعلل  الل ل اال  ل  -3ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

  هج ات الر ل  ن اعلل بصة ة جي ة   ؤدي الطجلل –1ج/

  ؤدي الطجلل  هج ات التثويت بصة ة جي ة  -2ج/

  ؤدي الطجلل طرق ال لجع بصة ة جي ة  -3ج/
 

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . 17/د

خج ج اليةم  داخل الت ج ل بر ح الفر ق  استخ ام االتصجل الف جل للت   ل -2د/

 ال  اسل.

 شوك  الز لة جت لكتجب  اال  اق ال  اسي . استخ ام -3د/

 إدا ة الةقت لتحقيق أقص  استفجدة  ألضل عجئ  -4د/

 الزشج ك  الف جل  ل  التجز جت الزهني  الزحلي   القة ي   -5د/

http://phed.usc.edu.eg/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية 

 8 في رياضة الجودو 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 

 2األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية 

 0 في رياضة الجودو 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 

 3األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية 

 0 في رياضة الجودو 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 

 4األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية 

 0 في رياضة الجودو 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 

 5األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية 

 في رياضة الجودو 
0 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

http://phed.usc.edu.eg/
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 6األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية 

 0  في رياضة الجودو
 الجي  العملي  

 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 

 

 

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تربية عملي 

- 

 الجي  العملي  
 

  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
 - تربية عملي 

 الجي  العملي  
 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الرمي 

 من اعلي
0 

 الجي  العملي  
 بعل مهارات الرمي من اعلي تعليم

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الرمي 

 من اعلي
0 

 الجي  العملي  
 بعل مهارات الرمي من اعلي تعليم

 11األسوةع 

 الجي  النظرو 
الرمي  شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات

0 

http://phed.usc.edu.eg/
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 من اعلي

 الجي  العملي  
 بعل مهارات الرمي من اعلي تعليم

 12األسوةع 

 الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الرمي 

 من اعلي
0 

 الجي  العملي  
 بعل مهارات الرمي من اعلي تعليم

 13األسوةع 

 الجي  النظرو 
التعليمية لمهارات الرمي  شرح النقاط الينية والخطوات

 من اعلي
0 

 الجي  العملي  
 بعل مهارات الرمي من اعلي تعليم

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات التقبي  

 الجي  العملي  
 تعليم بعل مهارات التقبي  

  51األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات التقبي  

 الجي  العملي  
 تعليم بعل مهارات التقبي  

 61االسبوع 
 الجي  النظرو 

 شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الخنق 
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 تعليم بعل مهارات الخنق 

0 

 62االسبوع 
 الجي  نظرو 

 شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الخنق 
........................................................................................ 

0 

http://phed.usc.edu.eg/
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 الجي  العملي 
 تعليم بعل مهارات الخنق 

 60االسبوع 
 شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الكسر

........................................................................................ 
 الجي  العملي 

 تعليم بعل مهارات الكسر

0 

 69االسبوع
 الجي  النظرو 

 شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الكسر
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 تعليم بعل مهارات الكسر

0 

 02االسبوع
 الجي  النظرو 

 شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لطرق الدفاع 
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 تعليم بعل الطرق الدفاعية لمهارات الرمي 

0 

 06االسبوع 
 الجي  النظرو 

 شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لطريقة الدفاع
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 تعليم بعل الطرق الدفاعية لمهارات التقبي  

0 

 00االسبوع 
 الجي  النظرو 

 شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لطريقة الدفاع 
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 تعليم بعل الطرق الدفاعية لمهارات الخنق

 

0 

 03االسبوع
 الجي  النظرو 

 تربية عملية 

 

- 

 04االسبوع 
 الجي  النظرو 

 تربية عملية 
  

- 

  05االسبوع
 0 الجي  النظرو 
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 شرح بعل الطرق الدفاعية لمهارات الكسر
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 تعليم بعل الطرق الدفاعية لمهارات الكسر

 01االسبوع 
 الجي  النظرو 

 )نظرو(شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )عملي(

 

0 

 02االسبوع 
 الجي  النظرو 

 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )نظرو(
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )عملي(

 

0 

 00االسبوع 
 الجي  النظرو 

 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )نظرو(
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )عملي(

 

0 

 09االسبوع 
 الجي  النظرو 

 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )نظرو(
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )عملي(

 

 

 

0 

 32االسبوع
 الجي  النظرو 

 االختبار العملي
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 

0 
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 إجزجلل ع د السجعجت

 
 ساعة 020

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

   المحاضرات 
   البحوث المقدمة 
  العرض الشيهي 
  مجموعات العمل 

 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

  
 محاضرات غير اساسية خارج اليوم الدراسي   
    النصح واالرشاد لذوو القدرات المحدودة 

 
   

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ذ

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ر المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج  11 00األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 64األسبوع:  
 09األسبوع : 

 د ج  61  

 د ج   61

 د ج  31 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  121   الثاني  الفصل الدراسي االمتحان العملي  النهائي

 د ج  121  الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ق

ايهاب كامل عفيفي ، الجودو ، االساا والتطبيقات مؤسسة مختار  /أ.د
  م6991للنشر 

  م6993أ.د/ محمد حامد شداد ، االسا العلمية لتدريب الجودو 
 

 كتب ملزمة -ر
أ.د/ عبدالحليم محمد عبدالحليم الطرق الحديثة لتعليم الجودو دار ابو الوفا 

 م 0263القانونية 
 

 كتب مقترحة -ش
  6992سعد الجودو اصول ومناهج وكالة ندا لالعالن أ/ جمال محمد 

 
دوريات علمية أو نشرات.  -ت

 الخ

 

http://judoinfo.com/ 

 المادة منسق
 أ.د عبد الحليم معاذ

 (                                           التوقيع ) 

 رئيا القسم
 مني مصطفي أ.د / 

                              (التوقيع )                                            
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 رابعا : االختياري االول )تنس ارضي(

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 األلعابقسم:  
اختياري الثالثة  للفرقةاالرضي  التنس  توصيف مقرر

 ممتد فصل دراسي بنين( )أول

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق

اختياري تنا اول تنا  اسم المقرر:
 ارضي

  الثالثة : الفرقة

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 1 عملي 0 نظري ساعة   4× وحدة    0

 هدف المقرر -2
 

 يتعرف الطالب على المعلومات والمعارف المرتبطة برياضة التنس. (6
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

فمي  الجديمد كمل ومتابعمةبماإلطالع  المشمكالت  لحل العلمي المنهج إتباع (0

 التنس .رياضة 

 امداد الطالب بالمهارات االساسية الخاصة برياضة التنس االرضي. (3

 اكساب الطالب للمواد القانونية الخاصة  برياضة التنس االرضي.                        (4

 يالحديقمة واالسمتيادة منهما فم والتقنيمات تالمعلومما تكنولوعيما اسمتخدام (5

     . التنس

وممدرب لرياضمة التمنس موافقما لسموق إعداد الطالمب ليقموم بمدور معلمم  (1

 العمل.

 . المهنة وأخالقيات آداب تطبيق  (2
 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ذ

 يتعرف على المعارف االساسية التربوية والتاريخية لرياضة التنس .  -6/أ

 رياضة التنس. يتعرف الطالب على طرق تحليل فى - 0أ/

 الخاصة برياضة التنس . يلم الطالب بالمصطلحات - 3أ/

 يتعرف الطالب علي االصابات الخاصة برياضة التنس االرضي. – 4أ/

 . الحيوية بالجوانب المرتبطة األساسية المعارفب يلم - 5أ/

 المهارات الذهنية  -ر

لرياضمة   الممارسمة بيئمة تواعم  التمي المعوقمات  التحمديات ويتوقمع يحدد  -6ب/

 التنس

 لحلها . البدائل بين األنسب ويختار          

 يميي بين االدا  الصحيح و األخطا  الشائعة  في رياضة التنس .  - 0ب/

 يياضل بين أساليب التقييم و التقويم المختلية في رياضة التنس .    – 3ب/

يياضل بين أساليب و طرق التدريس و التعلم الختيار انسبها في رياضمة  -4ب/

 التنس.

التعليمممات  ويضممع المعرفممة تلقممي فممي اليرديممة الفمماتختاإل يكتشمم   -5ب/

 واإلرشادات

 .االختالفات  فذه لتقابل المناسبة        

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 يلدى نموذعاً عيداً للمهارات المتعلمة في رياضة التنس  -  6ج/

 يطبيق عوامل األمن والسالمة في رياضة  التنس . - 0ج /

 للتنس .  للمهارات الحركية التطبيقية النماذج يلدو - 3ج/

يطبق قانون رياضة التنس من خالل أدائة أشواط فردية أو مجموعات  -4ج/

 مكتملة.
 

 المهارات العامة -د

 تعامل الطالب وقدرتة على العمل الجماعي مع زمالئ  .   -6د/

 التعليمية . استخدام دور المعلم أو المدرب أمام أقران  وتبادل األدوار - 0د/

 .عائد وأفضل استيادة أقصى لتحقيق الوق  يتعرف الطالب كييية إدارة 3د/

 .بالمصطلحات الخاصة بالتخصص  اإللمام   -4د/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 األسوةع األ ل

 .  التنس: المدخل إلى رياضة  الجانب النظرو     

 : تدريبات احساسات المضرب . الجانب التطبيقي      
0 

 الثجنلاألسوةع 

                           التنس .: تاريخ و تطور رياضة   الجانب النظرو    

 :  الجانب التطبيقي    

 تدريبات احساسات المضرب . .6

 تدريبات إحساس الكرة . .0

 الجمع بين االحساسات . .3

0 

 الثجلث:األسوةع 

 : الجانب النظرو   

 المعلم و أدارة الوق  .    

 : الجانب التطبيقي    

تبممادل األدوار بممين الطممالب بعضممهم  بممبعل )معلممم و     

طمممممالب ( لتمممممدريبات  إحساسمممممات الكمممممرة  والملعمممممب و 

 المضرب.

0 

 الرابع:األسوةع 

  : الجانب النظرو    

فمي المتعلم و محاولمة تموفير اليردية  تختالفااإلإدراك     

 .االختالفات  فذه لتقابل المناسبةطرق 

         الجانب التطبيقي:   

                تدريبات الدمج بين اإلحساسات )بعد التعديل على إدراك  

 اإلختالفات(

0 

 الخج س:األسوةع 

 الجانب النظرو:    

خطوات   –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية     

أفمية كل مهارة  –مراحل التعلم للمهارة  -تعليمية 

 واستخدامها.

 :الجانب التطبيقي   

 :القبل بيد واحدة   أوال    

 التدريبات على القبل بيد واحدة. 

 : القبل باليدين .  ثانيا    

 تدريبات على القبل باليدين .

0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 السجدساألسوةع 

 : الجانب النظرو   

 تعلم الضربات األرضية  االمامية بيد واحدة:   

مراحل التعلم  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 أفمية مهارة واستخدامها. –للمهارة 

 الجانب التطبيقي:  

 أرضية أمامية مستقيمة بالقبضة -6    

 الشرقية ثم العامة .        

Forehand groundstroke flat) 
Eastern , Continental ) 

  بالقبضة تدريبات تطبيقية على تعلم المهارة

 الشرقية .

  تدريبات تطبيقية على تعلم المهارة بالقبضة

 العامة .

0 

 : 8,  7األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 

 

 : 9األسوةع 

 الجانب النظرو:    

 : واحدةتابع تعلم الضربات األرضية  االمامية بيد 

 -خطوات تعليمية  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 أفمية مهارة واستخدامها. –مراحل التعلم للمهارة 

 الجانب التطبيقي:  

 أرضية أمامية بيد واحدة  بالدوران العلوو  -0

Forehand groundstroke top spin  Western ,) 

Continental ) 

 .تدريبات تطبيقيةمتدرعة على المهارة 

 ) اختوج  تقة زل (

0 

 : 11األسوةع 

 الجانب النظرو:   

 : واحدةتابع تعلم الضربات األرضية  االمامية بيد  

  -خطوات تعليمية   –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 مراحل التعلم للمهارة 

 أفمية مهارة واستخدامها.

 الجانب التطبيقي:

 الخليي :أرضية أمامية بيد واحدة  بالدوران   - 3     

( Forehand groundstroke slice )     

   المهارة .تدريبات تطبيقية متدرعة على               

 :11 األسوةع 

 الجانب النظرو: 

 واحدة: الخليية بيد تعلم الضربات األرضية         

خطوات    –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية        

أفمية مهارة  –مراحل التعلم للمهارة  -تعليمية 

 واستخدامها.

 الجانب التطبيقي:

  واحدة :تعلم الضربات األرضية  الخليية بيد  

 . الوربيةأرضية خليية مستقيمة بالقبضة   -6     

        

 Backhand groundstroke flat) 

Western grip ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

0 

 12األسوةع 

 الجانب التطبيقي: 

تدريبات تطبيقية على تحسين إدا  المهارة     

 بالقبضة الوربية .       

0 

 :14,  13األسوةع 

 أرضية خليية مستقيمة باليدين . -0     

(2Backhand groundstroke slice)     

 :    الجانب النظرو

  -خطوات تعليمية   –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 أفمية مهارة واستخدامها. –مراحل التعلم للمهارة 

 

 

 

 

 

61 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 : الجانب التطبيقيى

 الخطوات التعليمية  .6

 تدريبات تطبيقية على المهارة. .0

 :  15 األسوةع  

 اليسيولوعية . موضوعات في التوذية و القياسات     

 الجانب النظرو:  

 محاضرات و أوراق دراسية فيها

 الجانب التطبيقي :

 استخدام أعهية القياسات اليسيولوعية المعملية . 

0 

 : 17, 16 األسوةع 

 االصجبجت ل  التنس

 الجانب النظرو. 

تعري  و ميهوم مافية و انواع و  .6

 -طرق الحماية  –تقسيم االصابات ( 

البرامج  -أشهر االصابات في التنس 

 العالعية 

 الجانب التطبيقيى :

تطبيقات التأفيل العالعي بمجموعة من التمرينات        

 متدرعة لكل إصابة . 
 ) اختوج  تقة زل (

 

 

 

 

61 

 :  19,  18 األسوةع 

 : ت لم  هج ة األ سجل

 :    الجانب النظرو 

مراحل  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية  -6

 التعلم للمهارة 

 أفمية مهارة واستخدامها -0

 النواحي القانونية لإلرسال  -3

 : الجانب التطبيقيى

 الخطوات التعليمية . -6

 تدريبات تطبيقية على المهارة. -0

      االرسال المستقيم( Flat serve 

 

 

 

 

 

 

 

61 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 : 06,  02 األسوةع 

 : تجبع ت لم  هج ة األ سجل

 :    الجانب النظرو 

خطوات  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية  .6

  –مراحل التعلم للمهارة  -تعليم المهارة  

 أفمية مهارة واستخدامها . .0

 النواحي القانونية لإلرسال . .3

 : التطبيقيىالجانب 

 الخطوات التعليمية . -6

 تدريبات تطبيقية على المهارة. -0

 اإلرسال البريمة  Spin Serve   تدريبات

تطبيقية على تعلم المهارة )اإلرسال 

 البريمة(

 

   

61 

 :   22االسوةع 

 : تجبع ت لم  هج ة األ سجل

 :    الجانب النظرو   

  -خطوات تعليمية  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 أفمية مهارة واستخدامها –مراحل التعلم للمهارة 

 النواحي القانونية لإلرسال 

 : الجانب التطبيقيى   

 الخطوات التعليمية . -6

 تدريبات تطبيقية على المهارة. -0

    Slice serve  اإلرسال القاطع 

 تدريبات تطبيقية على تعلم المهارة )اإلرسال القاطع(

0 

 23,  24األسوةع 

  تربي  عزلي   تصل 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 ) اختوج  تقة زل ( : 02, 26,   25 األسوةع
 :الجانب النظرو  

عناصر اللياقة البدنية الخاصة  برياضة  التنس  .6

 . 

اختبارات و قياس اللياقة البدنية  الخاصة  .0

 برياضة التنس.  

 اختبارات المهارة في رياضة التنس .    .3

 

 : الجانب التطبيقيى 

ادا  نماذج من االختبارات البدنية عمليا ) معمل  .6

 ملعب (  –

أدا  نماذج من اختبارات االدا  المهارو عمليا  .0

 ) محكمين و ُمختبرين ( .

 

 

 

 

 

04 

 ) اختوج  تقة زل (:   28األسوةع 
 الزصطلحجت االجنوي  لل   ج    التنس :

 الجانب النظرو : 

أفم المصطلحات و التعري  بها ألكقرفا استخداما في  

 مجال رياضة التنس .

 : الجانب التطبيقي 

تطبيق ذلك من خالل مبارايات و أشواط  -6

 متكاملة . 

استخدام الشبكة العنكبوتية و المكتبات للتعلم بها  -0

. 

 

0 

 : 31,  29األسوةع و

 قجنةن   ج   التنس 

 الجانب النظرو: 

 شرح المواد للقانون في شكل حلقات بحقية وورش عمل 

 الجانب التطبيقي :

 تطبيق ذلك على شكل مباريات فعلية .

61 

 

 020 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

  

 عمليةمحاضرات  5-6

 مهمات بحقية 5-0

 التعلم الذاتى  5-3
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 التبادليالتعلم  5-4            

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 

عن طريق مركي تدريبات للطالب المتعقرين بعد انتها  اليوم الدراسي  -

 الخدمة
   

   
 
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ز

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -س المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 التاسع :  األسبوع
 الحادي عشراالسبوع:

 االسبوع : الرابع عشر 
 اإلسبوع الخاما عشر
 االسبوع : الثامن عشر 

 االسبوع : العشرون 
 االسبوع : السادا والعشرون.
 االسبوع : التاسع و العشرون

 د ج   81   

 تقييم
 
 

 (تطبيقي-تحريري)
 
 

 التاسع األسبوع: 
 االسبوع : السابع عشر

 الخاما والعشرون : األسبوع 
 الثامن والعشرون: األسبوع 

 
 خالل العام الدراسي 

 مجموع الدرجات العمال السنة 
 الثانيالفصل الدراسي 

 الثاني الفصل الدراسي 

 

 

 

 د ج   61

 د ج  21 مناقشة وحوار

 د ج   161 

 د ج  121 االمتحان العملي  النهائي

 د ج  121 االمتحان التحريري النهائي

 والمراجع:قائمة الكتب الدراسية   -0

 مذكرات -ث
 

 ال يوجد 

 كتب ملزمة -خ
 ال يوجد

 

 كتب مقترحة -ذ
 ( : التدريب الرياضي . دار اليكرالعربي, القافرة0222حسن عالوو ) د 

(: االختبمارات و المقماييس فمي التربيمة الرياضمية. 0222محمد صمبحي حسمانين ) 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 

 
 رابعا : االختياري االول )تنس طاولة(

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 التربية الرياضية  كلية:

 األلعابقسم:  
)  الثالثةللفرقة    اختياري اول تنس الطاولةتوصيف مقرر 

 ممتدفصل دراسي  ( بنين

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

        دار                                                                                                                          

 اليكرالعربي, القافرة .

 ( :فسيولوعيا اللياقة البدنية0223أبو العال عبد اليتاح, احمد نصر الدين )           

 دار اليكر العربي  , القافرة .              

(: الموسموعة العلميمةفي التمدريب الرياضمي . 6992طلحة حسام الدين ,واخرون )

 مركي الكتاب للنشر . القافرة 

P. G & others, Sport Nutrition (2006) : human kinetics   
 

دوريات علمية أو  -ض
 نشرات. الخ

 

 

 المادة منسق
 محمد طلعت أبو المعاطي أ.د / 

 التوقيع )                                            (

 رئيا القسم
 طارق النصيري  أ.د / 

 التوقيع )                                          (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

ثالثة )بنين( إختياري الفرقة/ المستوى:  تنا الطاولةاسم المقرر: 
 أول

 عدد الساعات األسبوعية الوحدات الدراسية األسبوعيةعدد  التخصص: عام
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 1 عملي 0 نظري ساعة  4× وحدة    0

 هدف المقرر -2

 ألداء ب ض الزهج ات الهجة ي   ال لجعي  لل تنس الطج ل . الطجلل إع اد -137

 الز لة جت  الز ج   األسجسي  عن تنس الطج ل . الطجلل إكسجب -138

 القجنةن ال  لل لتنس الطج ل .الز لة جت  الز ج   عن إكسجب الطجلل  -139

  هج ات اإلتصجل الف جل داخل  حج رات تنس الطج ل . إكسجب الطجلل -141

 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ز

 ت ر  الطجلل عل  اإلع اد الو نل ال جم  الخجص لل تنس الطج ل . 1أ/

  لل تنس الطج ل . ت ر  الطجلل عل  تنييم  إدا ة بطةل  2أ/

 الطجلل عل  االختوج ات الو ني  لل تنس الطج ل . ت ر   3أ/

 ت ر  الطجلل عل  األد ات الزسجع ة لل تنس الطج ل .  4أ/

ت ر  الطجلل عل  القجنةن ال  لل لر ج   تنس الطج لا  )الفصالين األ ل   5أ/

  الثجنل(.

 المهارات الذهنية -س

 ال لجعي   لل  الطجلل التسلسل الحركل للزهج ات الهجة ي تصة    -1ب/

 تنس         الطج ل .

الصحيح  األخطجء الشجئ   لزهج ات تنس  داءبين األالطجلل زي   -2ب/

 الطج ل .

 الزهج ات الزختلف  لل تنس الطج ل .بين ال القجت الطجلل   ك   -3ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

النزجذج التطويقي  للزهج ات الهجة ي   ال لجعي   لل  الطجلل  ؤدي –1ج/

 تنس الطج ل .

 قجنةن تنس الطج ل   ن خالل  وج اة. الطجللطوق   -2ج/

إجراءات األ ن  السال   القجنةني  لززج س    ج   تنس الطجلل   طوق -3ج/

 الطج ل   ن خالل القجنةن ال  لل. 

 المهارات العامة -د

 .استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل إع اد األ  اق ال  اسي   -1د/

الت ج اال باار ح الفر ااق  اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل للتاا   ل خااج ج اليااةم   -2د/

 ال  اسل.

 الزكتو   شوك  الز لة جت لكتجب  األ  اق ال  اسي . استخ ام  -3د/

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 2، 1األسوةع 

 : النظروالجي  

 اإلعداد البدني العام والخاص في تنس الطاولة. -
0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 :الجي  العملي 

 البدني العام والخاص في تنس الطاولة.  تدريبات لإلعداد -

 3األسوةع 

 : الجي  النظرو

 0  مافية كل مهارة من المهارات األساسية لتنس الطاولة. -

 :الجي  العملي 

  لتنس الطاولة.تصني  المهارات األساسية  -

 5،  4األسوةع 

 : الجي  النظرو

الخطوات التعليمية   والمراحل الينية للقبضات ووقية االستعداد -

  وحركات القدمين.
 الجي  العملي   61

 االستعداد وحركات القدمين. القبضة ووقية  مهارات -

اختبار عملي على القبضات ووقية االستعداد وحركمات  -

 القدمين.

 6األسوةع 

 :الجي  النظرو 

الخطوات التعليمية   والمراحل الينية لدوران الكرة  -

 لألمام.
0 

 الجي  العملي  
 دوران الكرة لألمام. -

 8،  7األسوةع 

 ــــــــ .تربية عملية متصلة-

 11،  11،  9 األسوةع

 الجي  النظرو 
بوعمم  الخطمموات التعليميممة   والمراحممل الينيممة لإلرسممال  -

 المضرب األمامي مع الدوران األمامي للكرة.

الخطوات التعليمية   والمراحل الينية لإلرسال بوع   -

 المضرب الخليي مع الدوران األمامي للكرة.

 تنظيم وإدارة بطولة في تنس الطاولة. -
04 

 الجي  العملي  
مممممع  والخليممممي المضممممرب األمممممامي اإلرسممممال بمممموعهي-

 الدوران األمامي للكرة.

المضمرب األممامي  ياختبار عملي على اإلرسال بوعه -

 والخليي مع الدوران األمامي للكرة.

 04  14،  13،  12األسوةع 
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 الجي  النظرو 
الخطمموات التعليميممة   والمراحممل الينيممة لإلرسممال بوعمم   -

 للكرة. الخلييالمضرب األمامي مع الدوران 

الخطوات التعليمية   والمراحل الينية لإلرسال بوع   -

 للكرة. الخلييالمضرب الخليي مع الدوران 

 اإلختبارات البدنية في تنس الطاولة. -
 الجي  العملي  

مممممع  والخليممممي المضممممرب األمممممامي اإلرسممممال بمممموعهي-

 للكرة. الخلييالدوران 

المضرب األمامي  ياختبار عملي على اإلرسال بوعه -

 للكرة. الخلييوالخليي مع الدوران 

  18،  17،  16،  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 للضمربة السماحقةالخطوات التعليمية   والمراحل الينية  -

 بوع  المضرب األمامي.

 للضربة الساحقة الخطوات التعليمية   والمراحل الينية  -

 بوع  المضرب الخليي.

 .(األول الدولي في تنس الطاولة )اليصلن القانو  -

30 

 الجي  العملي  

 والخليي. المضرب األمامي الضربة الساحقة بوعهي -

المضمرب  الضربة السماحقة بموعهياختبار عملي على  -

 .والخليي األمامي

  22،  21،  21،  19األسوةع 

 الجي  النظرو 
 البالونيممةللكممرة الخطمموات التعليميممة   والمراحممل الينيممة  -

 بوع  المضرب األمامي.

 للكرة البالونية  الخطوات التعليمية   والمراحل الينية  -

 بوع  المضرب الخليي.

 .األدوات المساعدة في تنس الطاولة  -
30 

 الجي  العملي  
 والخليي. المضرب األمامي الكرة البالونية بوعهي -

المضرب  الكرة البالونية بوعهياختبار عملي على  -

 والخليي األمامي
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 24،  23األسوةع 

 ــــــــ .تربية عملية متصلة-

   27،  26،  25األسوةع 

 الجي  النظرو 
للضمممممربة الخطممممموات التعليميمممممة   والمراحمممممل الينيمممممة  -

 بوع  المضرب األمامي. المستقيمة

للضربة   الخطوات التعليمية   والمراحل الينية  -

 بوع  المضرب الخليي. المستقيمة

 .القاني( ن الدولي في تنس الطاولة )اليصلالقانو  -

04 

 الجي  العملي  
 والخليي. المضرب األمامي الضربة المستقيمة بوعهي -

 الضربة  المستقيمة بوعهياختبار عملي على  -

 والخليي. المضرب األمامي

  31،  29،  28األسوةع 

 الجي  النظرو 
بوعممم   للمممدفعالخطممموات التعليميمممة   والمراحمممل الينيمممة  -

 المضرب األمامي.

بوع   للدفع   الخطوات التعليمية   والمراحل الينية  -

 04 المضرب الخليي.

 الجي  العملي  

 والخليي. المضرب األمامي الدفع بوعهي -

 المضرب األمامي الدفع بوعهياختبار عملي على  -

 والخليي.

 

 ع د السجعجتإجزجلل 

 
 ساعة 020

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 ال رض الشفهل.  -
 اال  اق الوحثي . -
 حلقجت نقجشي . -

  .ال   س ال زلي  -

 الزحج رات -
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أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 
 .عزل  جزةعجت تقة   ب   انتهجء اليةم ال  اسل للطالب الزت ثر ن   

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ش

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ص المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

الرابع ، الثاني عشر ، الخاما عشر ، األسبوع : 
 التاسع عشر ، 

 الخاما والعشرين ، الثامن والعشرين.

 د ج  31

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

الخاما ، الحدادي عشدر ، الرابدع عشدر ، األسبوع:  
 الثامن عشر ، 

 الثاني والعشرين ، السابع والعشرين ، الثالثون.

 د ج  111

 د ج  21 الدراسي العامخالل  مناقشة وحوار

 د ج  121  الثانيالفصل الدراسي نهاية  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  121  الثانيالفصل الدراسي نهاية  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات - 
 –ت   ل  –ت ليم  –سلسل  الز رل  الر ج ي  ألل جب الزضرب )تج  خ  -

 قجنةن(
 .الج ء الثجنل )تنس الطج ل (

 ال  ةج  - كتب ملزمة -ظ

 كتب مقترحة -أأ

 األسس ال لزي  لل تنس الطج ل . -

 ت   ل(. –الزرجع لل تنس الطج ل  )ت ليم  -

 تطويقجت عزلي (. –تنس الطج ل  )أسس نير    -
 

دوريات علمية أو  -بب
 نشرات. الخ

12. http:://.www. allabouttabletennis.com. 
13. http:://.www. tabletennis.about.com. 
14. http:://.www. tabletenniscoach.com 

 المادة منسق
 جوزيف ناجي أديب                                                               أ.د /

 التوقيع )                                            (

 رئيا القسم
 طارق محمد النصيري أ.د / 

 التوقيع )                                           (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
042 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 
  

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 (تمرينات وجمبازرابعا : االختياري االول )
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 التمرينات والجمباز قسم:  
للتخصص األول الفرقة   التمرينات والجمبازتوصيف مقرر 

/ 0261للعام الدراسي أول  فصل دراسي ( ) بنين الثالثة

 م0262

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثالثة بنين الفرقة/ المستوى:  التمرينات والجمباز  اسم المقرر:

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية الدراسية األسبوعيةعدد الوحدات 

 1 عملي 0 نظري ساعة 4×وحدة    0

 هدف المقرر -2

 

طالب بجلز لة جت ال لةم األسجسي  الزرتوط   الفؤائ   القيم ا  اد ال -141

 التربة   للجزوجز.

 اكسجب الطجلل الزهج ات الخجص  بر ج   بجلتزر نجت  الجزوجز . -142

 الخجص  بر ج   الجزوجز. اكسجب الطجلل  هج ات االنتقجء -143

  هاج ات   ج ا  الجزواجز ،  اكساجب الطجلال القا  ة علال أداء -144

 . الززج س  بيئ  لل  السال   الصحي  األ ن اشتراطجت  تطويق
 الزصطلحجت الخجص   الضر     اللغة   الزهج ات إكسجب الطجلل -145

 بجلجزوجز لسهةل  ت لزه.

 الجزوجز .   ب  هن    أخالقيجت إكسجب الطجلل آداب -146

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ش

   ر  الطجلل  جهي   تج  خ   أنةاع   ج   الجزوجز.  1أ/

   ر  الطجلل األسس  النير جت ال ج   لت   س الجزوجز .2أ/

  اار  الطجلاال النااةاحل الفنياا   الخطااةات الت ليزياا   األخطااجء الشااجئ    3أ/

  طرق السن  لزهج ات الجزوجز . 

  ر  الطجلل  قج يس   ةصفجت األجه ة الفني  التل تستخ م لل الجزوجز  4أ/

 الفنل للرججل . 

  ت ر  الطجلل علل االصجبجت الخجص  بر ج   الجزوجز. 5أ/

 المهارات الذهنية -ص

    ك الطجالل القةاع  األسجسي  لت لم  هج ات الجزوجز  -1ب/

 لنةاحل الفني   الخطةات الت ليزي  لزهج ات الجزوجز  زي  بين ا  -2ب/

 التزر نجت الزسجع ة  د ج  إتقجن األداء    ك ال القجت بين   -3ب/

  زج س  الجزوجز  بيئ  تةاجه التل التح  جت   تةقع الز ةقجت  ح د  - 4ب /

 الو ائل بين األنسل   ختج 

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
049 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 الحركي . للزهج ات التطويقي  النزجذج  ؤدي الطجلل –1ج/

  الصحي  القجنةني   السال   األ ن إجراءاته  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

 .الززج س  الر ج ي  بيئ  لل

 صزم الطجلل نزجذج للتزر نجت الزسجع ة التل  ستخ  هج لل إتقجن  -3ج/

 الزهج ات الزطلةب  . 

 المهارات العامة -د

 تنزي  الت ج ن  ال زل الجزجعل   -1د/

 تنزي  الت لم الذاتل  -2د/

 استخ ام  هج ات   سجئل اإلتصجل الف جل  -3د/

 

 محتوى المقرر -4

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 : مافية الجمباز الجي  النظرو 
0 

 : الجي  العملي  

 أعداد بدني عام 

 2األسوةع 

 0 : االنتقا  في الجمباز الجي  النظرو 
 : إعداد بدني خاص الجي  العملي  

  

 3األسوةع 

 0 االنتقا  في الجمباز   -:  الجي  النظرو 

 الزكة ة: الدحرعة األمامية الجي  العملي  

 :4األسوةع 

 دليل االنتقجء  : الجي  النظرو 

 0 

 المكورة: الدحرعة الخليية الجي  العملي 

 

 5األسوةع 

 0 :   ج ير االنتقجء  الجي  النظرو 

 الزي ان األ ج ل   : الجي  العملي  

 6األسوةع 

 :  معايير االنتقا   الجي  النظرو 

 
0 

 : الوقوف علي الرأس    الجي  العملي  
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  7األسوةع 

 تربية عملية
- 

  8األسوةع 

 تربية عملية
- 

  9األسوةع 

 :  معايير االنتقا   الجي  النظرو 
0 

 الوقوف علي اليدين الجي  العملي  

 

  11األسوةع 

 0 :  قياس المستوو البدني والمهارو الجي  النظرو 
 : الشقلبة الجانبية علي اليدين )العجلة (الجي  العملي  

 

  11األسوةع 

 0 :  قياس المستوو البدني والمهارو الجي  النظرو 
 : الشقلبة الجانبية علي اليدين ) العجلة ( الجي  العملي  

 

  12األسوةع 

 0 : اإلصابات في رياضة الجمباز  الجي  النظرو 
 : الشقلو  الججنوي  علل الي  ن  ع  بع لف    الجي  العملي  

 

  13األسوةع 

 0 اإلصابات في رياضة الجمباز     الجي  النظرو 

 الشقلو  األ ج ي  علل الي  ن :  الجي  العملي  

  14األسوةع 

:   معايير األمن والسالمة في رياضة  الجي  النظرو 

 0 الجمباز   
  : الجي  العملي

 الشقلو  األ ج ي  علل الي  ن 

  15األسوةع 

  ج ير األ ن  السال   لل   ج    الجي  النظرو : 
0 
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 الجزوجز 

 الشقلو  الخلفي  علل الي  ن  : الجي  العملي 

  16األسوةع 

 الج ء النيري : ب ض  ةاد القجنةن ال  لل للجزوجز 

 الج ء ال زلل :  الشقلو  الخلفي  علل الي  ن
0 

 

 17األسوةع 

 الج ء النيري :  ب ض  ةاد القجنةن ال  لل للجزوجز

  forward sasloالج ء ال زلل :  

0 

 18األسوةع 

 بعل مواد القانون الدولي للجمباز الج ء النيري :  

 forward sasloالج ء ال زلل : 

0 

 19األسوةع

 بعل مواد القانون الدولي للجمباز الج ء النيري :  

 الج ء ال زلل : القف  لتحج علل حصجن القف  

0 

  21األسوةع 

 بعل مواد القانون الدولي للجمباز  الج ء النيري :  

 الج ء ال زلل : القف   زج علل حصجن القف  

0 

  21األسوةع 

 بعل مواد القانون الدولي للجمباز  الج ء النيري :  

 الج ء ال زلل : الشقلو  األ ج ي  علل الي  ن )حصجن القف  (

0 

 22األسوةع  

 كييية إحتساب الدرعة في الجمباز  الج ء النيري :  

 األ ج ي  علل الي  ن )حصجن القف  (الج ء ال زلل : ا لشقلو  

 

0 

 23األسوةع  

 تربي  عزلي  
- 

  24األسوةع  

 تربي  عزلي  
- 
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 25األسوةع  

 الج ء النيري : لججن التحكيم 

 الج ء ال زلل : الزشل علل الزتةازي بجلي  ن 

0 

 26األسوةع  

 األعهية المساعدة في رياضة الجمباز وأفميتها الج ء النيري :  

 اال تكجز الج ء ال زلل : 

0 

 27األسوةع  

 صا الت ومالعب الجمباز الج ء النيري :  

 : الزرجحجت الج ء ال زلل 

0 

 28األسوةع  

 مالبس العب الجمباز :  الج ء النيري 

 الج ء ال زلل : الزرجحجت

0 

 29األسوةع  

 الج ء النيري :  إدا ة الوطةالت  الهيكل التنييزل لهج 

 الج ء ال زلل : الةقة  علل الكتفين 

0 

 31األسوةع  

 الج ء النيري :  ادا اة الوطةالت  الهيكل التنييزل لهج

 الج ء ال زلل :  الخر ج  النهج   الحركي  

0 

  

 ساعة  020 اجزجلل ع د السجعجت

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

  

  الزحج رات 

     الوحةث الزق 

  ال رض الشفهل 

  الت لم التنجلسل 

  جزةعجت ال زل  

  الت لم االلكتر نل 

 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   ال رض الشفهل 

  جزةعجت ال زل    
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ض

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ط المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج 61 00-01--60-65-66-62- -4األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 الخاما عشراألسبوع:  
 الثالثوناألسبوع : 

  ج د81

 د ج 21 الدراسي العام  خالل مناقشة وحوار

 د ج 121 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 121 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -جج
 

  الجمباز للفرقة الثالثة   إعداد قسم التمرينات

 والجمباز

 كتب ملزمة -دد
 

  . محمد إبراهيم شحاته : تدريب الجمباز المعاصر

 م2113الطبعة األولي .دار الفكر العربي .القاهرة 

 كتب مقترحة -هه

 

  الجمباز احمد الهادي يوسف : تكنولوجيا الحركة في

 م1992. مطبعة التوني 

  عادل عبدالبصير: النظريات واألسس العلمية في

العقلة .  –متوازي  –حصان القفز  –تدريب الجمباز 

 م.1998الجزء الثاني . دار الفكر العربي 

 

دوريات علمية أو  -وو
 نشرات. الخ

 

15. http:://.www.arabcoach.com 

16. http:://.www.humankinetics.com 
 

 المادة منسق
 حمدي أحمد السيد وتوتد /م.أ.

 التوقيع )                                           (

 رئيا القسم
 أمل صالا سرور.د / أ
 (                                     التوقيع )         

 

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 

 

 (العاب قويرابعا : االختياري االول )
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 قسم ألعاب القوي قسم:  
 (للفرقة الثالثة )بنين ألعاب القوي اختياري اولتوصيف 

 ممتدفصل دراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6
  

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثالثة / بنينالفرقة/ المستوى:  إختياري ألعاب قوياسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 1 عملي 0 نظري ساعة  4× وحدة    0

 هدف المقرر -2

 

 بجلز ج    الز لة جت الخجص  بأل جب القةي. ا  اد الطجلل -147

 الق  ة عل  تطويق ال لةم النير   الر ج ي  لل أل جب القة  . -148

  زج س  الفكر الزو ع الخالق. -149

 تصزيم  تطويق الورا ي  الةح ات الر ج ي   -151

 ليكةن   لزج   حكزج     بج  إدا  ج ألل جب القةي. إع اد الطجلل -151

 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم -ض

  علل تج  خ  أه ا   للسف  أل جب القةي ت ر  الطجلل  1أ/

علااال الزراحااال الفنيااا   الخطاااةات الت ليزيااا   الناااةاحل  الطجلااال ت ااار   2أ/

  القجنةني  لزسجبقجت أل جب القةي

 علل الح  ث لل  سجئل القيجس  التقة م لل ال جب القةي. الطجلل  ت ر  3أ/

 علل األسس الزيكجنيكي  ألداء  هج ات أل جب القةي. ت ر  الطجلل  4أ/

  تر  الطجلل عل  الزصطلحجت ال لزي   اللغة   ألل جب القة  5أ/

 المهارات الذهنية -ط

  تصة  التسلسل الحركل لزهج ات أل جب القة  -1ب/

 الفنل لزسجبقجت الةثل  الر ل  الجري.  زي  بين االداء -2ب/

 الزراحل الفني  الزكزل  لألداء الفنل.  ك ال القجت بين   -3ب/

 

م، دلع الجل ، قذ  811م، 211م، 111 هج ة الـ   ؤدي الطجلل –1ج/المهارات المهنية الخاصة  -ج
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 القرص، الةثل الطة ل، الةثل الثالثل.  بالمقرر

إجراءات األ ن  السال   القجنةني   الصحي  لل بيئ  الطجلل طوق   -2ج/

 الززج س  الر ج ي .

تصزيم  تنفيذ  إدا ة  ح ة ت   وي  ا  ت ليزي  صغر  لل أل جب   -3ج/

 القةي.

 المهارات العامة -د

 إدا ة الةقت لتحقيق أقصل إستفجدة .  -1د/

 الذاتل م زج س  الت لم الزستزر  الت ل  -2د/

 االلزجم بجللغ  اإلنجلي    لتف يل بيئ  ال زل. -3د/

محتوى  -4

 المقرر

 الساعاتعدد  الموضوع

 2األسوةع ،  1األسوةع 

 الجي  النظرو 

 61 تصزيم الةح ة الت   وي   الت ليزي  الصغر . -
 الجي  العملي  

 ت   وجت االع اد الو نل ال جم  الخجص لل ال جب القةي.

 4،  االسوةع 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تج  خ  للسف   طوي    سجبقجت أل جب القة . -

 الزراحل الفني ، الخطةات الت ليزي ، قجنةن    -

 م.111 هج ة الـ      

 
61 

 الجي  العملي  
تجبع ت   وجت االع اد الو نل ال اجم  الخاجص لال  -

 ال جب القةي.

 م.111ت ليم/ ت   ل  هج ة الـ  -

 6األسوةع ، 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الزراحل الفني ، الخطةات الت ليزي ، قجنةن     -

 م.811 هج ة الـ      

 
61 

 الجي  العملي  
 م.811ت ليم/ ت   ل  هج ة الـ  -

 8األسوةع  7األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 
 ــ 

 11األسوةع  ،9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تقييم األداء الزهج   لزسجبقجت أل جب القة .  -

61 
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 الجي  العملي  
 م .811م ، 111اختوج  عزلل لزهج ة الـ  -

  12األسوةع  ،11األسوةع 

 الجي  النظرو 
الزراحل الفني ، الخطةات الت ليزي ، قجنةن  هج ة 

 الةثل الطة ل.

 61 ادا ة  هج ة الةثل الطة ل -

 الجي  العملي

 ت ليم/ ت   ل  هج ة الةثل الطة ل.

 الةثل الطة لاختوج  عزلل لزهج ة 

 14األسوةع ،  13األسوةع 

 الجي  النظرو 

 61 األسس الزيكجنيكي  لزسجبقجت أل جب القة .

 الجي  العملي  
 ت ليم  هج ة الةثل الثالثل

  51األسوةع 

 الجي  النظرو

 استخ ام الحجسل لل اإلدا ة الر ج ي  -
 الجي  العملي   

 إ تحجن عزلل أعزجل سن 

0 

  71األسوةع ،  61األسوةع 

 الجي  النظرو 
الزراحل الفني ، الخطةات الت ليزي ، قجنةن  هج ة دلع  -

 الجل .

 ادا ة  هج ة دلع الجل . -
 

61 

 الجي  العملي  

 ت ليم/ ت   ل  هج ة دلع الجل . -

 91األسوةع  ،81األسوةع 
 الجي  النظرو 

 طرق الت   س  الت ليم لل ال جب القة  -

 الجي  العملي   61

 اختوج  عزلل لزهج ة دلع الجل . -

 ت ليم  هج ة قذ  القرص. -
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 21األسوةع  ،21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 طرق الت   س  الت ليم لل ال جب القة  -

61 
 الجي  العملي  

 ت ليم  هج ة قذ  القرص  -

 اختوج  لزهج ة قذ  القرص -

 22األسوةع 
 الجي  النظرو 

الزراحل الفني ، الخطةات الت ليزي  ، قجنةن  هج ة  

 م.411

 م.411ادا ة  تحكيم  هج ة  -
0 

 الجي  العملي  
 م.411ت ليم/ ت   ل  هج ة   -
 

 24األسوةع ، 23األسوةع ، 
 - تربية عملي متصلة

  25األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تةز ع الحزل الت   ول -
 0 

 الجي  العملي  
 م411عزل  لزهج ة  اختوج  -
 

  27األسوةع ،  26األسوةع 

 الجي  النظرو  

 م.1511الزراحل الفني  ، الخطةات الت ليزي  ، قجنةن  -

 م.1511ادا ة  هج ة  -   

 

61 

 الجي  العملي  
 م.1511ت ليم/ ت   ل  هج ة   -
 

 

  29األسوةع ،  28األسوةع 

 الجي  النظرو

 اإلصجبجت الر ج ي  . -

 

61 

 الجي  العملي  
 تطويقجت عزلي  لل تحكيم بطةل  أل جب القةي . -
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 31األسوةع 
 الجي  النظرو

 تحكيم ( -القجنةن ال  لل ) اد ات -
 

0 

 الجي  العملي  
  راج جت علل الجةانل ال زلي    التطويقي . -
 

 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
020 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 العرض الشيهي  

 األوراق البحقية 

 حلقات نقاشية  

 .التعلم الذاتي 

 العص  الذفني 
 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   ال  ةج 
   

 
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ظ

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ع المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج  31 ،60 65 69 00 1 3األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

  62 األسبوع:
 60 األسبوع :
 65 األسبوع :
 69 األسبوع :
 06 األسبوع :
 05األسبوع :

 د ج  111 

 د ج   31 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج 121   الثانيالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 121 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

  مذكرات -زز
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

              

 
 (كرة يداالختياري الثاني )خامسا : 

 (12نزةذج  قم )

    ن  السجدات جج   :  

 التربي  الر ج ي   كلي :  

 األل جب  قسم: 

 2117/ 2116( لل جم ال  اسل  زت  ) لصل د اسل الثجلث  للفرق  كرة الي   تةصيف  قر 
  

 بيجنجت الزقر  -1
اختيج    –: الثجلث  الزستة الفرق /   كرة الي اسم الزقر :  الر   الكةد : ال  نطوق 

 ثجن  

 ع د السجعجت االسوةعي  ع د الةح ات ال  اسي :  التخصص: عجم 

 ق91 عزل  ق31 نير  سجع   x 2 ح ة  1

 

 ال يوجد 

 كتب ملزمة -حح
 

 ال يوجد 

 كتب مقترحة -طط

 اجر  ا    اقف   ن  رك  التنزي  االقليز . -أ

 القجنةن ال  ل  ل  ال جب القة .  -ب

 سوجقجت الزضزج    سجبقجت الزي ان.  -ج

 لسيةلةجيج  سجبقجت الر ل. -د
 

دوريات علمية أو نشرات.  -ه
 الخ

http://.www.rdccairo.org 
iaaf.net.http://.www 

 

 
 

 المادة منسق
 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة 

 (                      التوقيع )            
 

                

 
                         

 رئيا القسم   
 محمد عنبر محمد بالل  أ.د/          
 (                  التوقيع )                              

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 كلية التربية الرياضية
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 بالمعارف والمعلومات عن مجال كرة اليد . الطالب إمداد .1 ه   الزقر  -2

وقمادرا علمى إعداد الطالب مهاريا وبدنيا ليكون قادرا على ممارسة كمرة اليمد  .2

 تعليمها .

إكسمماب الطالممب مهممارات االتصممال اليعممال التممى قممد تسممهم فممى فهممم احتياعممات  .0

 المجموعات المستهدف . 

 اكساب الطالب القدرة على اكتشاف االخطا  وكييية عالعها . .9

 :الزسته    ن الزقر  -3
الز لة جت -أ

  الزفجهيم

يعرف الطالب مافية وأفمية مهارات كرة اليد واالستخدامات األمقل لها أثنا   .2

 المنافسات.

 األسس التى ينتقى على أساسها ممارسي كرة اليد. يعرف الطالب .0

 يعرف الطالب القانون وكييية تحكيم مباريات كرة اليد. .9

يعمممرف الطالمممب طمممرق االعمممداد البمممدنى المهمممارى وكيييمممة اسمممتخدام الطمممرق  .62

 ئل المساعدة .والوسا

 يعرف الطالب كي  يكتش  األخطا  الينية وطرق تصحيحها . .66

يعرف الطالب كييية االتصال اليعال مع التالميمذ ممن خمالل اختيمار األسملوب  .60

 التعليمي األمقل .

الزهج ات -ب

 الذهني 
 األدا  الجيد والتسلسل الحركي للمهارات . تصور ي .4

 شوب  اخطا ا فني   .  الصحيح واألدا  الذو ي ميي بين األدا ي .5

المجممال وبممين العلمموم االخممرو مقممل التشممريح ووظممائ  درك العالقممات بممين يمم .1

االعضمما  وعلممم الممنيس الرياضممى  وعلممم الحركممة التممى ممكممن ان تمملثر فممى 

 العملية التعليمية .

الزهج ات الزهني   -ج

 الخجص  بجلزقر 

والدفاعيمممة العبمممين يممملدو الطالمممب النمممماذج التطبيقيمممة للمهمممارات الهجوميمممة  .0

 وحارس مرمى فى كرة اليد.

 أساليب لقياس المستوى المهارى والبدني للتالميذ. من  يطبق الطالب ما تعلم  .9

يصمم الطالمب األنشمطة التعليميمة والبمرامج التمى تحقمق اشمتراك التالميمذ فمى  .62

 التعليم  لمهارات كرة اليد .

العمممل مممن خممالل العمممل يتياعممل الطالممب ايجابيمما مممع بيئممة المجتمممع المحمميل  ب .66

 الجماعي .

يكتشمم  الطالممب التالميممذ المتيمموقين مممن خممالل أدا فممم الجيممد ووضممع بممرامج  .60

 متقدم  لهم. 

يكتش  الطالب الحاالت المتأخرة  ويضع البرامج التى تعالج األخطما  الينيمة  .63

 التى تم اكتشافهم .

 افية .ينتقى الطالب التالميذ القادرين على ممارسة اللعبة بطريقة احتر .64
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 استخدام التعلم الذاتي من خالل أعداد األوراق الدراسية  . .5 الزهج ات ال ج   -د

التعاممممل بمممروح اليريمممق واسمممتخدام االتصمممال اليعمممال للتمممدريب خمممارج اليممموم  .1

 الدراسي.

 ة.اعرا ات االمن والسالم استخدام .2

 ادارة الوق  لتحقيق اقصي استيادة وافضل عائد. .0

  حتة  الزقر  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الساعات الموضوع

  1األسوةع 

 الجي  النظرو 

 مافية عناصر اللياقة البدنية العامة 

 الجي  العملي 

 عناصر اللياقة البدنية العامةتطبيقات على كييية  تنمية 

 ساعات 0

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 

ورقة دراسية فى  مافية عناصر اللياقة البدنية الخاصة 

 .بكرة اليد  وافم العضالت العاملة 

 الجي  العملي 

عناصر اللياقة البدنية الخاصة تطبيقات على كييية تنمية 

 العضالت العاملة فى كرة اليدوتنمية   بكرة اليد 

 ساعات 0

  3األسوةع 

 الجي  النظرو 

 ورقة دراسية فى ادارة وتنظيم بطول  فى كرة اليد 

 الجي  العملي 

 تنظيم بطولة مصورة فى كرة اليد

 ساعات 0

  4األسوةع

 الجي  النظرو 

 انواع المهارات الهجومية بدون كرة 

 الجي  العملي 

 هجومية بدون كرة ال مهاراتتطبيقات على ال

 ساعات 0

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 

 افمية االستالم والتصني  والنقاط الينية واالخطا  الشائعة 

 الجي  العملي 

 االلتقاط -اإليقاف  –اللق  تطبيقات على 

 ساعات 0

 ساعات 0  6األسوةع 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  النظرو 

افمية مسكة الكرة والتمرير الكرباعى من االرتكاز  

 والنقاط الينية واالخطا  الشائعة

 الجي  العملي  

التمريمممر الكربممماعى  ممممن  –مسمممكة الكمممرة  تطبيقمممات علمممى 

 االرتكاز

  7األسوةع 

 - تربي  عزلي   تصله 

  8األسوةع  

 تربي  عزلي   تصله

 

- 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 

افمية التمرير من الجرى واستخدامات  وافم النقاط الينية 

 واالخطا  الشائعة

 الجي  العملي 

  التمرير الكرباعى من الجرى  تطبيقات على 

 ساعات 0

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 

افمية التمرير برسغ اليد والدفع وافم النقاط الينية 

 واالخطا  الشائعة

 الجي  العملي 

 التمرير بالدفع    -التمرير برسغ اليد   تطبيقات على 

 ساعات 0

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 

 النقاط الينية واالخطا  الشائعةافمية التنطيل  وافم 

 الجي  العملي 

 باستمرار –لمرة واحده تطبيقات على التنطيل 

 ساعات 0

  12األسوةع

 الجي  النظرو 

افمية التصويب من االرتكاز  وافم النقاط الينية واالخطا  

 الشائعة 

 الجي  العملي 

  التصويب من االرتكاز 

 ساعات 0
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  13األسوةع 

 الجي  النظرو 

افمية التصويب من الوثب الطويل والعالي  وافم النقاط 

 الينية واالخطا  الشائعة 

 الجي  العملي 

التصويب من  –التصويب من الوثب الطويل تطبيقات على 

 الوثب العالي

 ساعات 0

  14األسوةع  

 الجي  النظرو 

افمية التصويب من الجرى   وافم النقاط الينية واالخطا  

 الشائعة

 الجي  العملي 

والتصويب من  – التصويب من الجرىتطبيقات على 

 الوثب 

 ساعات 0

  15األسوةع  

 الجي  النظرو 

وافم النقاط الينية   السقوط والطيرانافمية التصويب من 

 واالخطا  

 الشائعة

 الجي  العملي 

التصويب من     -التصويب من السقوط   تطبيقات على 

 الطيران 

 

 ساعات 0

 16األسوةع 

 الجي  النظرو 

 مافية وانواع الخداع 

 الجي  العملي 

 بالجسم تطبيقات على الخداع 

 ساعات 0

 17األسوةع  

 الجي  النظرو 

 مافية وانواع الخداع بالكرة 

 الجي  العملي 

 بتويير اتجاه الجرى     -بالكرة     تطبيقات على الخداع  

 ساعات 0
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 تقييم -

  18األسوةع  

 الجي  النظرو 

 مافية المهارات الدفاعية 

 الجي  العملي 

التحركمممات  –وقيمممة االسمممتعداد المممدفاعى تطبيقمممات علمممى  

 الدفاعية

 ساعات 0

  19األسوةع 

 الجي  النظرو 

 مافية الدفاع على التصويب وطرق الدفاع على التصويب 

 الجي  العملي 

 الدفاع ضد التصويبتطبيقات على 

 ساعات 0

 21األسوةع  

 الجي  النظرو 

 الخطوات الينية للدفاع على التمرير والتنطيل 

 الجي  العملي 

 الدفاع ضد التمرير تطبيقات على 

 الدفاع ضد التنطيلتطبيقات على 

 تقييم -

 ساعات 0

  21األسوةع  

 الجي  النظرو 

 مافى المهارات الهجومية لحارس المرمى

 الجي  العملي 

 الهجومية لحارس المرمىالمهارات تطبيقات على 

 ساعات 0

  22األسوةع  

 الجي  النظرو 

 مافية المهارات الدفاعية لحارس المرمى 

 الجي  العملي 

 المهارات الدفاعية لحارس المرمىتطبيقات على 

 تقييم -

 ساعات 0

  23األسوةع  

 تربي  عزلي   تصله
- 

 -  24األسوةع  
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 تربي  عزلي   تصله

 25األسوةع  

 الجي  النظرو 

  1-6القانون من ماده 

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القانون والتحكيم من خالل مباريات مصورة

 

 ساعات 0

  26األسوةع  

 الجي  النظرو 

 االنتقا  ورقة دراسية فى

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القانون 

 ساعات 0

  27األسوةع 

 الجي  النظرو 

 االستكشافورقة دراسية فى 

 الجي  العملي 

  من خالل مباريات مصورة االستكشافتطبيقات على 

 ساعات 0

  28األسوةع  

 الجي  النظرو 

  القياس فى كرة اليدورقة دراسية فى 

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القياس وإعرا  االختبارات 

 ساعات 0

  29األسوةع  

 الجي  النظرو 

   60-2القانون من مادة 

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القانون والتحكيم من خالل مباريات مصورة 

 ساعات 0

  31األسوةع  

 الجي  النظرو 

 60-63القانون من ماده 

 الجي  العملي 

 تطبيقات على القانون والتحكيم من خالل مباريات مصورة

  تقييم -

 ساعات 0

 ساعة 50 إجزجلل ع د السجعجت 

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
011 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

أسجليل الت ليم  -5

   الت لم

 –العرض الشيهي  –البحوث المقدمة   -المحاضرات 

 –علسات ونماذج  –حلقات نقاشية  –الدروس العملية 

 التعلم التعاوني –التعلم االلكتروني  –التعلم التنافسي 

 

أسجليل الت ليم  -6

 الت لم للطالب ذ   

 الق  ات الزح  دة 

مجموعات تدريبية لتنمية وتطوير األدا   تابعة لمركي  

 الخدمة العامة بالكلية 
 

 تقة م الطالب :  -2

 توزيع الدرعات التوقي  ) األسبوع (  األساليب المستخدمة

اعمال 

 السنة

 65  00 – 02- 01 – 3  -0   األسبوع أوراق دراسية

تقييم                    

 )تحريرو

 وتطبيقي(

 65  31 – 22 – 21 – 17  األسبوع 

 62 الدراسي  العام خالل  مناقشة وحوار 

 32 اليصل الدراسي القانى  االمتحان العملي النهائي

 32 اليصل الدراسي القانى  االمتحان التحريرى النهائى 

قجئز  الكتل  -8

  الزراجع
  

  شعبة كرة اليد  ذكرات  -ت

  ال يوعد كتل  ل     -ث

الطبعة الرابعة  كرة الي  للجزيع،منير عرعس:  -6 كتل  قترح   -ج

6994. 

تطويقجت لل محمد حسن عالوى  كمال عبد الحميد:  -0

 .6992 كرة الي 

كرة الي  كمال عبد الحميد  محمد صبحي حسانين:  -3

 .0226  الطبعة األولى الح  ث 

عماد الدين عباس أبو زيد  كمال درويش  سامى محمد  -4

  الطبعة األولى  الفسيةلةجي  لكرة الي األسس على: 

  6990. 

 

د   جت علزي  أ   -د

 نشرات 
  االتحاد الدولى لكرة اليد 

       

  ئيس القسم نسق الزجدة                                                           

                                     طج ق  حز  النصيري أ.د/                                     حز  صالح ابة سر عأ.د/  

 التةقيع : )                     ( التةقيع : )                       (                               
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

             

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 
 

 

 
 

 

 (هةكلخج سج : االختيج ي الثجنل )

 (12نزةذج  قم )
    ن  السجدات جج   :   

 التربي  الر ج ي   كلي :     

 األل جب  قسم:         

/ 2116)هةك  ( للفرق  الثجلث  بنين )  زت  ( لل جم ال  اسل  ثجن تةصيف  قر  أختيج   

2117 

 بيجنجت الزقر  -1
 ( ثجنلأختيج   بنين   )  الثجلث الفرق     :     اسم الزقر :  الهةك   الر   الكةد   :  ال نطوق

 ع د السجعجت األسوةعي  ع د الةح ات ال  اسي  األسوةعي   التخصص : عجم

 عزل                         نير  سجع  2×   ح ة     1

 

الزرحل   – الزراحل  التج  خي  لر ج   الهةك  ) الزرحل  الو ائي   االلزجم بجلجةانل  أه   الزقر  -2

 -الزرحل  ال جلزي  ( الزهج ات األسجسي )  راحل لني  –الزرحل  القة ي  –الش وي  

 بط الزهج ات ب نجصر الليجق  الو ني   - راحل ت لم -أخطجء شجئ   ( -خطةات ت ليزي 

 لر ج   الهةك   الت   وجت لزهج ات األسجسي  بط الزهج ات بخطط الل ل ل –

 .  الزقر ةالتطويقي  عل  الزهج ات 

 الر ج ي   الزسجبقجت  الطرق  األسجليل الزختلف  لتنييم  التتنييم  إدا ة الوطةالت

 الزسجبقجت.

 م يالتحك -ال  اسجت  الوحةث الزرتوط  بزججل   ج   الهةكل  بخجص  لل )أإلدا ة– 

 اتخجذ القرا ( . –التقة م 

 . القجنةن ال  لل لر ج   الهةكل 

 كل .أخر الت   الت التل طرأت علل القجنةن  تأثيرهج علل  ستةي الهة 

  (  العل . 11الزقج ن  بجلفرق بين تطويق قجنةن الهةك  الخزجس   الهةك ) 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 ق92 ق32
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 الزسته    ن الزقر :-3

الز لة جت  -ظ
األسجسي    الزفجهيم

 لر ج ج الهةك .

–الزرحل  الش وي   –  رل  الطجلل الزراحل  التج  خي  لر ج   الهةك  ) الزرحل  الو ائي   – 1أ/

أخطجء  -خطةات ت ليزي  -الزرحل  ال جلزي  ( الزهج ات األسجسي  )  راحل لني  –الزرحل  القة ي  

لزهج ات  بط الزهج ات بخطط الل ل ل – بط الزهج ات ب نجصر الليجق  الو ني   - راحل ت لم  -شجئ   (

 . الزقر ةلر ج   الهةك   الت   وجت التطويقي  عل  الزهج ات  األسجسي 

 جت  الز ج   االسجسي  ل  تتنييم  إدا ة الوطةالت الر ج ي   الزسجبقجت الطجلل الز لة  ر   -2أ/

لر ج   الهةك    الطرق  األسجليل الزختلف  للتحكيم  تنييم  الزوج  جت الزسجبقجت ل    ج   

 الهةك (. 

 -ال  اسجت  الوحةث الزرتوط  بزججل   ج   الهةكل  بخجص  لل )أإلدا ة الطجلل   ر  - 4أ/

 . اتخجذ القرا (  لر ج   الهةك  –التقة م  –م يالتحك

 ت ر  الطجلل عل  الجةانل الزختلف  لزةاد القجنةن ال  لل لر ج   الهةكل . -5أ/

 ت ر  الطجلل عل  أخر الت   الت التل طرأت علل القجنةن  تأثيرهج علل  ستةي الهةكل . -6أ/

تطويق قجنةن الهةك  الخزجس   الهةك  ) ت ر  الطجلل الزوجدئ األسجسي  الزقج ن  بجلفرق بين  -7أ/

 ( العل . 11

لت ليم الزوتا ئين  الت ليزي   فج ل الطجلل بين اسجليل تنفيذ الزهج ات األسجسي    الضل الزوجدئ -1ب/ الزهج ات الذهني  -ع

األسجسااي  لر ج اا  الهااةك   تفااجد  األخطااجء القجنةنياا   الشااجئ    الفاارق بياانهم عناا  تنفيااذ  الزهااج ات

  ت ليم الزهج ات األسجسي  .

 لر ج   الهةك . الزقر ة الت   وجت التطويقي  عل  الزهج ات  التحركجت  ب ض حلل  - 2ب/

 حلل الطجلل الزهج ات األسجسي  لر ج   الهةك   لا   اةء الجةانال الحية ا  لتحركاجت الحكاجم -3ب/

  اسس التحكيم ل  الزوج  جت.

 ال زاال علاا  تصااحيحهج  عاا م  لر ج اا  الهااةك لاا  االداء   كتشااف االخطااجء الفنياا  الشااجئ   -4ب/

 تكرا هج .

 -ال  اسجت  الوحةث الزرتوط  بزججل   ج   الهةكل  بخجص  لل )أإلدا ة الطجلل   ر  -5ب/

 . اتخجذ القرا (  لر ج   الهةك  –التقة م  –م يالتحك

 لر ج   الهةك   الزوج اة ةقف  ن  ةاقف الل ل ل  ب ض  ةاد القجنةن الزقر ة بكل  ربط  -6ب/

 ح د الز ةقجت   تةقع التح  جت الت  تةاجه الحكجم   بيئ    ةاقاف الل ال الزختلفا  باين تطوياق  7ب/

 ( العل لزوج  جت الهةك  . 11قجنةن الهةك  الخزجس   الهةك  ) 

 الزقر ة لر ج   الهةك  لزهج ات األسجسي  نزجذج تطويقي   لو ض ا ؤد    -1ج/الزهج ات الزهني   -ج
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 الزقر ة لر ج   الهةك  لزهج ات الزختلف  لعل  أكسجب الزوت ئين النضي الحرك   زل   - -2ج/ الخجص  بجلزقر 

 الضارب  الحارة (  – ارب  الجا اء  – قةم بجلتحكيم لزةاقاف الل ال ) الضارب  الركنيا  الج ائيا   -3ج/

 .الزقر ةلر ج   الهةك  

 بأنةاعهج  . الزقر ةالنزجذج التطويقي  لزةاقف التحكيم لزوج  جت الهةك    ؤدي الطجلل – 4ج/

 طوااق الطجلاال  ااج ت لزااه  اان إجااراءات اال اان  السااال   القجنةنياا   الصااحي  التاا  تةاجااه بيئاا    -5ج/

( العل لزوج  جت الهاةك   11  ةاقف الل ل الزختلف  بين تطويق قجنةن الهةك  الخزجس   الهةك  ) 

. 

 ستخ م الطجلل  نتجئي ال  اسجت  الوحةث الزرتوط  بزججل   ج   الهةكل  بخجص  لل  -6ج/

 . اتخجذ القرا (  لر ج   الهةك  –التقة م  –التحكم  -)أإلدا ة

 

  الزهج ات ال ج   -د

ا 18/د
 –ستخ ام الةسجئط الت ليزي   ليقةم الطجلل  بجلتحكيم لزةاقف الل ل ) الضرب  الركنيا  الج ائيا  

 أع اد األ  اق ال  اساي  لا   جاجل  الزقر ةلر ج   الهةك   الضرب  الحرة (  –ب  الج اء  ر

   ج   الهةك  .

الت ج ل بر ح الفر ق  استخ ام االتصجل الف جل للتا   ل للا  الء الطاالب  خاج ج الياةم ال  اسال  -2د/

بأنةاعهاااج   أقج ااا   الزقااار ةلياااؤدي الطجلااال النزاااجذج التطويقيااا  لزةاقاااف التحكااايم لزوج  اااجت الهاااةك  

 الزوج  جت الةد   لر ج   الهةك  .

استخ ام إجراءات اال ن  السال   القجنةني   الصحي  الت  تةاجه بيئ    ةاقاف الل ال الزختلفا   -3د/

 ( العل لزوج  جت الهةك  . 11بين تطويق قجنةن الهةك  الخزجس   الهةك  ) 

  الزوج  جت ال  لي  لر ج   الهةك   . تطويق   شجه ة الزةاقف الزشجبه  

  حتة  الزقر  -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع د السجعجت الزة ةع
 األسوةع األ ل

 يالج ء النير

لر ج   الهةك  عور الزراحل التج  خي  الزختلف   التطة  التج  خ   - 

  حليج  عجلزيج 

 الج ء ال زل      

الخطةات الت ليزي   النةاح  الفني   األخطجء الشجئ    الت   وجت  -

التطويقي  عل  الزهج ات األسجسي  لر ج   الهةك   ب  ن كرة ) سك 

تحركجت الق  ين (  عرض لتطة ر األد ات  – قف  األست  اد  –الزضرب 

 تخطيط الزل ل   ستل  جته ( –الكرات  –) ضج ب 

 أع اد ب ن  عجم.      

2 

 األسوةع الثجن 

    الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق

 .ل  الزوج  جت الحكجم  هجم  ع د الزل ل  اد اته   قجنةني 

 الج ء ال زل      

نزجذج  ن الخطةات الت ليزي   النةاح  الفني   األخطجء الشجئ   

 الت   وجت التطويقي  عل   ب ض الزهج ات األسجسي   لر ج   الهةك  

 .بجلكرة

2 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

   األسوةع الثجلث

    الج ء النير 

شرح الخطةات الت ليزي   النةاح  الفني   األخطجء الشجئ   لوجق  

 الزهج ات األسجسي  .

 الج ء ال زل      

نزجذج  ن الخطةات الت ليزي   النةاح  الفني   األخطجء الشجئ   

الهةك   الت   وجت التطويقي  عل   بجق   الزهج ات األسجسي   لر ج   

 .بجلكرة

2 

  الرابعاألسوةع 

    الج ء النير 

 . اجوجت   تطلوجت  أ شجدات عج   للحكجم       

 الج ء ال زل      

 .  قةم الطجلل بززج س  التحكيم لزةاقف الل ل ل   الضرب  الركني  الج ائي  -

2 

 خج ساألسوةع ال

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق       

 . أ شجدات للحكجم لتحقيق  لع  ستة    ج   الهةك نصجئح   

 الج ء ال زل      

   . قةم الطجلل بززج س  التحكيم لزةاقف الل ل ل   الضرب  الحرة -

2 

 سجدساألسوةع ال

   الج ء النير  

بين حكز  الزوج اة لزسجبقجت  ا الزوج  جتالشجئ   ل  لقجنةني  االخطجء ا 

 . كيفي  تفجد هج

 الج ء ال زل      

 . قةم الطجلل بززج س  التحكيم لزةاقف الل ل ل    رب  الج اء  -

بين حكز  لزسجبقجت  ا الزوج  جتالشجئ   ل  لقجنةني  كتشف االخطجء انزجذج ل

 .الزوج اة  كيفي  تفجد هج

2 

 بعسجاألسوةع ال

 .تربي  عزلي   تصل 
- 

 ثج ناألسوةع ال

 تربي  عزلي   تصل  .     
- 

  األسوةع التجسع

    الج ء النير 

 .نصجئح   أ شجدات للحكجم لتحقيق  لع  ستة    ج   الهةك 

 الج ء ال زل      

  .الت   الت التل طرأت ح  ثج   عل  القجنةن  كيفي  استغالله

ل  الهةك    "challenge". قةم الطجلل بززج س  التحكيم لزةاقف الل ل   -

  الخزجس 

2 

 األسوةع ال جشر

    الج ء النير  

 .نصجئح   أ شجدات للحكجم لتحقيق  لع  ستة    ج   الهةك 

2 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الج ء ال زل      

بيئ    ةاقف الل ل   قةم الطجلل بززج س  التحكيم لزةاقف الل ل ل   

 .( العل لزوج  جت الهةك  11الزختلف  للهةك  ال ) 

 ألسوةع الحجد  عشرا

   الج ء النير  

الز ةقجت  التح  جت الت  تةاجه الحكجم   بيئ    ةاقف عرض   نجقش   -

 ل  الزوج  جت . الل ل الزختلف 

 الج ء ال زل      

 . قةم الطجلل بتتنييم  إدا ة بطةالت لر ج   الهةك  

2 

 األسوةع الثجن  عشر

   الج ء النير 

ال  اسجت  الوحةث الزرتوط  بزججل   ج   الهةكل  بخجص  عرض   نجقش   

 ( .التحكم  -لل )أإلدا ة

 الج ء ال زل      

 األسجليل  الطرق الزختلف  لتنييم الزسجبقجت     

 . ال   ات ال جلزي   ( -ال   ات الزحلي  –الكأس  -) ال     

2 

 األسوةع الثجلث عشر     

   الج ء النير 

   .ال جلزي  (  –األلر قي  –أسجليل تتنييم  إدا ة الوطةالت ل  ال   ات الزحلي  

 الج ء ال زل      

 .األجراءات األدا    للحكجم )قول  أثنجء  ب   (الزوج اة  بطهج بجلججنل الفن  

2 

 عشر رابع األسوةع ال

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق         

الطجلل لألخطجء القجنةني  للزهج ات األسجسي  لر ج   الهةك   تحليل   نجقش   

 .ل   ةء الجةانل الحية   لتحركجت الحكجم  اسس التحكيم ل  الزوج  جت

 الج ء ال زل      

تطويقجت للطالب ألخر الت   الت التل طرأت علل القجنةن  تأثيرهج علل 

 . ستةي الهةكل

 

2 

 عشرخج س األسوةع ال

  الج ء النير 

ال  اسجت  الوحةث الزرتوط  بزججل   ج   الهةكل  بخجص  عرض   نجقش   

 .اتخجذ القرا (  –التقة م  )لل 

 الج ء ال زل      

 .تطويقجت للطالب عن  اجوجت الحكجم قول  أثنجء  الزوج  جت 

2 

 عشرسجدس األسوةع ال

   الج ء النير 

الخجصااا  بشاااأن    نجقشااا  الطجلااال ب اااض لاااةائح أالتحاااجد الزصااار  للهاااةك  

 . أختصجصجت الحكجم  لججن التحكيم ل  الزوج  جت

 الج ء ال زل      

 قاةم الطجلال بنزااجذج لززج سا   هج اه  القيااجم بأختصجصاجته قوال  أثنااجء  -

2 
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 .  ب   الزوج اة

 عشرسجبع األسوةع ال 

   الج ء النير 

للحكزاااين لااا   الزختلفااا   التحركاااجت  القاااجنةن   صاااطلحجت علااا   ت ااار 

ألشاااج ات علااا  الزخجلفاااجت ا  كيفيااا  الزواااج اة   أختصجصاااجت كااال حكااام 

  .  األخطجء القجنةني  

 الج ء ال زل      

للحكزاين لا  الزواج اة   أختصجصاجت  الزختلفا  تطويقجت عزليا  للتحركاجت 

  . األشج ة  للحكزين عل  الزخجلفجت  األخطجء القجنةني    كيفي  كل حكم 

2 

 عشرلثج ن ااألسوةع  

   الج ء النير 

 .شرح الزةاد القجنةني  لسةء السلةك  الزخجلفجت  ال قةبجت 

 الج ء ال زل 

تطويق نزجذج  ن الجــ اءات  سـةء السلـةك  ال قةبجت  تصجع هج ل  

سلةكيجت الل ــل األنذا ات  التحذ رات  الطرد (   وج  جت الهةك  )

 . الحــــةادث

2 

 عشرتجسع األسوةع ال

    الج ء النير 

 الزةاصفجت  الزساتل  جت  دائرة التصة ل  سم  لكيفي القةاع  القجنةني  

 القجنةني  لزر     ج   الهةك  .

 الج ء ال زل      

 الزةاصاافجت  الزسااتل  جت  دائاارة التصااة ل  ساام نزااةذج عزلاا  لكيفياا  

 القجنةني  لزر     ج   الهةك  .

2 

 ل شر نا األسوةع

 الج ء النير 

للضرب  الركني  الج ائي    كيفي   نحهج  أداءهج قجنةناج القةاع  القجنةني   

 للفر ق الزهججم  أ جكن تةاج  الز ال ين ل    ج   الهةك  .

 الج ء ال زل      

 قااةم الطجلاال بززج ساا  التحكااايم لزةاقااف الزخجلفااجت  ال قةبااجت  كيفيااا  

  الزستحق لكل  خجلف   عقةب  .  ال  ن الكر ت احتسجب

2 

 ل شر نا الحجد    األسوةع

 الج ء النير 

تطويقاااجت نير ااا  عااان كيفيااا  تتنيااايم  إعااا اد  إدا ة الوطاااةالت الر ج اااي  

  الزسجبقجت  الطرق  األسجليل الزختلف  لتنييم الزسجبقجت .

 الج ء ال زل 

 .نزةذج ألقج   بطةل  أ  د  ة أ   هرججن للزسجبقجت  لر ج   الهةك 

2 

 ل شر نا    ثجن ال األسوةع

   الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق        

 لا  التحكايم  هيئا . الزواج اة ل  الهاةك   ز ان احتسجب األه ا   كيفي  -

2 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 .الزوج اة  ادا ة

 الج ء ال زل      

عرض   نجقش  ال  اسجت  الوحةث الزرتوط  بزججل   ج ا  الهاةكل  -

 التحكم ( . - بخجص  لل )اإلدا ة

 الثجلث  ال شر ن  األسوةع

 - تربي  عزلي   تصل .                                   

 الرابع  ال شر ن  األسوةع

 - تربي  عزلي   تصل .                                 

  ل شر نا خج س  األسوةع ال

 الج ء النير 

الزقار   الزوج  اجت  الزةاقاف الشجئ   ل   لقجنةني  االخطجء ا  نجقش  حةل

أعطجئهاااج لرصااا   تأثيرهاااج علااا   جر اااجت الل ااال  لالعوااا  الهاااةك  لااا  

  . الزوج  جت
 الج ء ال زل      

الشجئ    لقجنةني  االخطجء ا  قةم الطجلل بتطويق نزجذج ألكتتشج   أحتسجب 

 . أعطجئهج لرص   لالعل الهةك الزقر   الزوج  جت  الزةاقف ل  

2 

 ل شر نا سجدس  األسوةع ال

 الج ء النير 

   ق  د اسي  ليزج سوق      

عرض   نجقش  الز ةقجت  التح  جت الت  تةاجه الحكجم   بيئ    ةاقف  -

 .ل  الزوج  جت الل ل الزختلف 

 الج ء ال زل      

 قةم الطجلل بنزجذج  ن الز ةقجت  التح  جت الت  تةاجه الحكجم   بيئ  

 .ل  الزوج  جت   ةاقف الل ل الزختلف 

2 

 ل شر نا سجبع  األسوةع ال

   الج ء النير 

 لق ب ض  الزستل  جت  ال ال جت  ة حج عليه هةك    سم  ل ل كيفي   

 .الزوج  جتقف ااالشتراطجت الخجصه بزة

 الج ء ال زل      

 ة اااحج علياااه هاااةك    زل ااال قاااةم الطجلااال بأعااا اد  طااارح نزاااةذج  ل -

قااااف ا لااااق ب ااااض االشااااتراطجت الخجصااااه بزة الزسااااتل  جت  ال ال ااااجت 

 .الزوج  جت

2 

 ل شر نا   ثج ناألسوةع ال

   الج ء النير 

  اإلدا ة للفر ق  الفرق بين القيجدةكيفي  تسجيل الالعوين ل  الزوج اة   

 . أختصجصجت  ؤسجء الفرق أثنجء الزوج اة 
 الج ء ال زل 

  .نزةذج سجل الالعوين بجلزوج  جت لت   ل  الطالب كيفي  ت   نه 

2 

 2 ل شر نا تجسع  األسوةع ال
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

   الج ء النير 

 .الزوج اة  ن النجحي  األدا      ادا ة قيجدة 

 عةا ل اال ن  السال  .

 الج ء ال زل      

تطويقجت للطالب ألخار الت ا  الت التال طارأت علال القاجنةن  تأثيرهاج علال 

 . ستةي الهةكل 

 .تطويقجت للطالب عن  اجوجت الحكجم قول الزوج  جت
 لثالثين األسوةع ا 

   الج ء النير 

كيفيااا  تفاااجد  الضاااغةط  األحتاااراق النفسااا  للحكاااجم لااا  الزوج  اااجت ذات  

 . ستة  الص ةب 

 الج ء ال زل      

  هااجم  عاا د   سااتل  جته  قااجنةن الهااةك   ل االكيفياا  أعاا اد  تخطاايط  

 .ل  الزوج  جت الحكجم

 

2 

 لثالثين األسوةع ا 

   الج ء النير 

كيفي  تفاجد  الضاغةط  األحتاراق النفسا  للحكاجم لا  الزوج  اجت  راج     

 ذات  ستة  الص ةب 

 الج ء ال زل      

 الهةك . تطويق  قيجس كفجءة األداء لحكجم   ج  

2 

 سجع   52إجزجل  ع د السجعجت                                                                                                 

أسجليل الت ليم  -5

  الت لم

 )  الزحج رات التطويقي  ) ال زلي 
  .  الزحج رات النير     ال رض الشفه 
  ةاد الزقر  .الزهزجت الوحثي    نجقشجت لل  
 

أسجليل الت ليم  الت لم -6

للطالب ذ   الق  ات 

 الزح  دف 

الزصجبين أ  الزر   أ   الزت ثر ن أ  ت ة ضي  بج  ل ز ن  للطالب  اجوجت كت   وجت -

  الر ج يين

 

 تقة م الطالب: -7
   األسجليل الزستخ    -غ

 أعزجل السن 

 -شفة   -)تحر ري

 تطويقل(

 (   22،   22،   02 ،   1،  2  (:            (األوراق دراسية) 
 
 

 :      )فصل دراسى أول(
 السادس األسبوع

 التاسع األسبوع                          
 الثانى عشراألسبوع 

          
 :      )فصل دراسى ثانى(

 د ججت11

 

 

 د ججت  5 

 د ججت  5

 د ججت  5
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 األسبوع الحادى والعشرين     
 الخامس والعشريناألسبوع              
 الثامن والعشريناألسبوع            

 

 د ججت  5

 د ججت  5

 د ججت  5

 
 د ج  31 نهج   الفصل ال  اس  الثجن   اال تحجن ال زلل  النهجئل

 د ج  31  نهج   الفصل ال  اسل الثجن  اال تحجن التحر ري النهجئل

 قجئز  الكتل ال  اسي   الزراجع:  -8
 ، دا  الز ج   ، القجهرة. 9( : الهةك  ، ط  1994 حز   حسن عال   )   ذكرات -يي

 م : اإلع اد الشج ل لالعول الهةكل عجم.2116 حز  أحز  عو  الله إبراهيم 

م: الح  ث ل    ج   الهةك  ، الطو   أ ل ، دا  الةلجء ل نيج  2118عليجء  حز  س ي  ع    

 الطوجع   النشر اإلسكن    .

 أخر ن : الزشر ع القة   للهةك  دا  الةلجء ل نيج الطوجع   النشر 2111 حز  خليل الجزجل طج ق

 اإلسكن    .

 Dutch Field Hockey: www.dutchfieldhockey.com • كتل  ل    -كك

• Pinoke Neder Lands Hockey bond www.knhb.nl 

• Pinok Jongens A2: www.pinakedongersa2.tk. 

• Toernooien: www.hockey.net.nl. 

• .nl.Hockey Paglna : http//hockey.pagina 

  كتل  قترح  -لل

 جالت  د   جت  -مم

 علزي  أ  نشرات ...الخ

 

 الزجدة                                                        ئيس القسم نسق         

 أ/د/ طج ق  حز  نصير                                   طج ق  حز  خليل الجزجلأ.م.د/  

 

 التةقيع : )                   (                                  التةقيع : )                   (            

         

 م 0261/ 66/ 65الكلية     تاريخ اعتماد مجلس 

 

 ( الكز خج سج : االختيج ي الثجنل )

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المنازالت والرياضات المائيه قسم: 
    الرابعهللفرقة    اختياري ثان مالكمهتوصيف مقرر 

 ممتدفصل دراسي  ) بنين(

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الرابعه بنينالفرقة/ المستوى:   اختياري ثان مالكمه اسم المقرر:

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 دقيقه92 عملي دقيقه32 نظري ساعة  0× وحدة   6

 هدف المقرر -2

 

 بجلنةاحل الفنيه  القجنةنيه  الخجص  بر ج   الزالكز . ا  اد الطجلل -152

 اع ادا  نجسوج ليكةن  تخصص   زي ا لل   ج ه الزالكز . إع اد الطجلل -153

 الخطط  الزهج ات االسجسيه للزالكز . إكسجب الطجلل -154

 إ  اد الطجلل ألسس الرعج   الصحي  للزالكزين. -155

 الزالكز .اكسجب الطجلل كيفي  استخ ام الكزويةتر لل  -156
 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم - 

علااال الز اااج   االسجساااي  التج  خيااا  الخجصااا  بر ج ااا   ت ااار  الطجلااال   1أ/

 الزالكز .

 علل قجنةن الل و . الطجلل ت ر  2أ/

  ت ر  الطجلل علل الزفجهيم الخجصه بجلل و .  3أ/

  ت ر  الطجلل علل الزوجدئ  االسجسيه لل و . 4ا/

 ت ااار  الطجلااال علااال الزصاااطلحجت ال لزيااا   اللغة ااا  الخجصااا  بر ج ااا    5أ/

 الزالكز .  

 المهارات الذهنية -ف

 الطجلل االداء الفنل للكزجت. تصة   -1ب/

نةاحل الفنيه للكزه  الزستقيزه اليزنل  اللكزه الزستقيزه  زي  بين ال-2ب/

 اليسري. 

 ال لجع  الهجةم.   ك ال القجت بين   -3ب/

  فج ل بين دلجع  يل الج ع للخلف  دلجع الخطة للخلف.  – 4ب /

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

  هج ف الهجةم  ال لجع  الخ اع.   ؤدي الطجلل –1ج/

 اللكزجت الهجة يه .ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

 الهجةم الزضجد  لقج الستراتيجيجت الحلقه.الطجلل ستخ م   -3ج/

  طوق الطجلل اشتراطجت اال ن  السال   القجنةني   الصحي  الخجص  بر ج   الزالكز .  -4ج/
 

 المهارات العامة -د

 إستخ ام أد ات   سجئل اإلتصجل الف جل   -1د/

 إدا ة الةقت لتحقيق أقصل إستفجدة .  -2د/

 تنزي  الت ج ن  ال زل الجزجعل.  -2د/
 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 2األسوةع    1األسوةع 

 4 والجي  النظر
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 النةاحل الفنيه للكزجت - 

 الجي  العملي  
 ن   ل علل اللكزجت الزستقيزه

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 2 الزستقيزه  للكزجتالخطةات الت ليزيه  االخطجء الشجئ ه 

 الجي  العملي  
   راج ه عج ه علل اللكزجت الزستقيزه

 5األسوةع  4األسوةع 

 الجي  النظرو 
النةاحل الفنيه  الخطةات الت ليزيه للكزجت الججنويه 

  الصجع ف
4 

 الجي  العملي  
 كزجت الججنوي   الصجع ة راج ه عج ه علل الل

  6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 2 تنييم الوطةالت لل الزالكزه

 ليالجي  العم
  راج ه علل اللكزجت لل صة ف جةالت

   8األسوةع 7االسوةع 

 تربيه عزلل  تصله 
- 

 11األسوةع   11األسوةع 9االسوةع 

 الجي  النظرو 
 6 الز سكرات الت   ويه لل الزالكزه  

 الجي  العملي  
 إختوج  عزلل 

 31األسوةع   21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 تشكيل اللججن لل بطةالت الزالكزه  

 الجي  العملي  
 الهجةم  ال لجع لل الزالكزه  

 51األسوةع   41األسوةع 

 الجي  النظرو 
4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الكزويةتر لل  ججال الزالكزه 

 الجي  العملي  

 إختوج  عزلل  ن خالل الزنجلس 

 71األسوةع   16األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 استخ ا جت الكزويةتر لل  ججل الزالكزه 

 الجي  العملي  
 الخ اع لل الزالكزه 

     19األسوةع   18األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 لةائ  استخ ام الكزويةتر لل  ججل الزالكزه 

 الجي  العملي  
  بط لكزجت الهجة يه لل صة ف هجةم  ضجد

 21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 كيفيه استخ ام الكزويةتر لل  ججل الزالكزه 

 
2 

 الجي  العملي  

  راج   علل  ج سوق لل شكل جةالت

 22األسوةع   21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 15:1القجنةن   ن 

 الجي  العملي  
 إختوج  عزلل علل  ج سوق

 24األسوةع   23األسوةع 

 تربيه عزلل  تصله
- 

 26األسوةع   25األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 28:15القجنةن  ن  جدة 

 الجي  العملي  
 ج تطويقل الستخ ام الكزويةتر لل تحكيم الزوج  جتنزةذ

 28األسوةع   27األسوةع 

 الجي  النظرو 
 إختوج  تحر ري علل القجنةن

4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي  
 الزراج   علل الهجةم  ال لجع   الخ اع 

 عةا ل اال ن  السال  

 31األسوةع   29األسوةع 

 الجي  النظرو

 النير   راج   علل الزة ةعجت 

4 

 الجي  العملي  
  الزراج ه علل اللكزجت  ال لجع  الخ اع  الهجةم لل شكل  نجلسجت

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
50 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

  

 األ  اق الوحثي  -

  حلقجت نقجشي  

 .الت لم الذاتل 

  الزحج رات 

 الت لم الت ج نل 

 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   
 ال يوعد

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ف

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ق المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج 11  62، 66 األسبوع  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 66األسبوع:  
 65األسبوع : 

 00:  األسبوع
 00:  األسبوع

 د ج 21

 د ج 11 الدراسيخالل الفصل  مناقشة وحوار

 د ج 31   الثاني الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 31 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -نن
 ال يوجد

 

 ال يوجد كتب ملزمة -سس
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 (مصارعةخامسا : االختياري الثاني )
 (12نزةذج  قم )

 مدينة السادات عامعة:

 التربية الرياضية  كلية:

 قسم: االلعاب 

اختيارى ثانى "المصارعة" للفرقة الثالثة بنين ) الفصل الدراسي األول توصيف مقرر
 والثانى(

 0262/ 0261للعام الدراسي  
  

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودى:ال 
 ينطبق

اسم المقرر: اختيارى ثانى 
 "المصارعة"

 الفرقة/ المستوى: الثالثة بنين

 التخصص: عام
 الساعات االسبوعيةعدد  عدد الوحدات الدراسية االسبوعية

 دقيقة 92 عملى   دقيقة32 نظرى ساعة 0× وحدة 
 

 الطجلل الز ج    الز لة جت الزرتوط  بر ج   الزصج ع  الر  جني  إكسجب  -157 هدف المقرر -2

 إكسجب الطجلل الزهج ات األسجسي   الزهج ات الفني  بر ج   الزصج ع  الر  جني  -158

 الت  تسهم ل  لهم احتيجججت الزت لزينالطجلل  هج ات االتصجل الف جل إكسجب  -159

 االطالع  إتوجع الزنهي ال لز  لحل الزشكالت   تجب   الج    ل    ج   الزصج ع  -161

 المستهدف من المقرر: -3

 ت ر  الطجلل علل األداء الفنل السليم لزهج ات الزصج ع  الر  جني  1أ/المعلومات  -ق

 كتب مقترحة -عع
 تعليم وتدريب المالكمه  

 المالكمه للمبتدئين 

 المرجع في المالكمه

دوريات علمية أو  -فف
 نشرات. الخ

 

 االتحاد المصري للمالكمه 

 االتحاد الدولي في المالكمه

 المادة منسق
 أحمد سعيد خضرأ.د / 

 التوقيع )                               (

 رئيا القسم
 مني مصطفي أ.د /

 التوقيع )                               (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الزصج ع ت ر  الطجلل علل ب ض  ةاد قجنةن  2أ/ والمفاهيم

 ت ر  الطجلل علل الز ج   النير   الزرتوط  بجلزصج ع   3أ/

 ت ر  الطجلل عل  الزصطلحجت ال لزي   اللغة   الزرتوط  بجلزصج ع   4أ/

 

 المهارات الذهنية -ك

 تصة  التسلسل الحركل للزهج ات االسجسي   ب ض  هج ات الزصج ع   -1ب/

  الر  جني 

 تزي  بين االداء الصحيح  االخطجء الشجئ   لل الزهج ات الزت لز  -2ب/

  فج ل بين أسجليل الت ليم  التقة م الختيج  انسوهج للزهج ات  -3ب/

الق  ة عل  تح    الز ةقجت  تةقع التح  جت  اختيج  األنسل بين الو ائل  -4ب/

 لحلهج

 

ــــــــــارات  -ج المه

ـــة  ـــة الخاص المهني

 بالمقرر

 الطجلل نزةذج للزهج ات التل تم ت لزهج ؤد   –1ج/

 تطوق  ح ة ت ليزي  لجزيع الزهج ات -2ج/

 تصزيم  تنفيذ الورا ي  الةح ات الت   وي    -3ج/

 

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . - 19/د

للتاا   ل خااج ج اليااةم الت ج اال باار ح الفر ااق  اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل  -2د/

 ال  اسل.

 شوك  الز لة جت لكتجب  اال  اق ال  اسي  استخ ام -3د/

 إدا ة الةقت لتحقيق أقص  استفجدة  ألضل عجئ  -4د/

 الزشج ك  الف جل  ل  التجز جت الزهني  الزحلي   القة ي   -5د/

 

 محتوى المقرر -4

 

 عدد الساعات الموضوع

 والثاني  األسبوع األول
o  عام وخاص بالمصارعةبدني إعداد  

4 

 والرابعالثالث األسبوع 
o  فمى المصمارعة  األساسميةتعلمم المهمارات

 الرومانية 

o  تعلمممم الخطممموات الينيمممة لعمممل مهمممارات

المصارعة الرومانية من وضع الصمراع 

 من أعلى 

o مافية المصارعة وتاريخ المصارعة 

4 

 الخاما األسبوع 
o  المراععة على ما سبق من مهارات 

o  أدا  بعل المهارات الهجومية والدفاعية

  من وضع الصراع عاليا

2 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

o  اإلعددددددداد البدددددددنى الخدددددداص لرياضددددددة
 المصارعة

 الثامن و السابع األسبوع
o التربية العملية المتصلة 

- 

  التاسعو السادا األسبوع
إعمممممداد بمممممدنى عمممممام وخممممماص برياضمممممة  -

 المصارعة

o المراععة على ما سبق  

o والدفاعيممة مممن  أدا  المهممارات الهجوميممة

 وضع الصراع عاليا

4 

  والحاى عشر عاشرال األسبوع
o المراععة على ما سبق 

o   الهجومية والدفاعية المهاراتبعل أدا 

 من وضع الصراع عاليا

o  اإلعداد المهارى لرياضة المصارعة 

4 

  الثانى عشر والثالث عشراألسبوع 
o المراععة على ما سبق 

o   الهجومية والدفاعية المهاراتبعل أدا 

  من وضع الصراع عاليا

o   بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة 

4 

 عشر اوالخامالرابع عشر  األسبوع
o  مراععمممة علممممى كممممل المهممممارات السممممابقة

الهجوميممممممممة والدفاعيممممممممة  للمصممممممممارعة 

 الرومانية من وضع الصراع من أعلى 

o  تقييم الطلبة 

o  انقاص الوزن المتعمد 

4 

 عشر عوالساب عشر االساد األسبوع 
 عام وخاص بالمصارعةبدني إعداد  -  
 

4 

 والتاسع عشر الثامن عشر األسبوع
مراجعة على بعض مهدارات المصدارعة مدن  -

 وضع 
 الصراع من أعلى   
 بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة   -
الخطددوات التعليميددة والفنيددة لددبعض لمهددارات  -

 اإلجالا 

4 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الرياضية فى رياضة المصارعةاإلصابات  -
 

 العشرين األسبوع
o على ما سبق المراععة 

o   بعل القواعد الدولية لقانون المصارعة 

  الهجومية والدفاعية المهاراتبعل أدا     -    

 لمهارات اإلعالس        

2 

الواحددددددد والعشددددددرين والثدددددداني  األسددددددبوع
 والعشرين 

o المراععة على ما سبق 

  الهجومية والدفاعية المهارات بعل أدا    -    

 لمهارات اإلعالس       

 بعل  القواعد الدولية لقانون المصارعة   -
o - المنشطات 

4 

الثالددددددث والعشددددددرين والرابددددددع  األسددددددبوع
 والعشرين 

o التربية العملية المتصلة 

 

- 

الخدددداما والعشددددرين والسددددادا  األسددددبوع
 والعشرين 

o المراععة على ما سبق 

 الهجوميمممممممة والدفاعيمممممممة المهممممممماراتأدا     -   

 لمهارات   

 لمهارات الصراع من أسيل       

4 

السددددددابع والعشددددددرين والثددددددامن  األسددددددبوع
 والعشرين 

o المراععة على ما سبق 

 الهجوميمممممممة والدفاعيمممممممة أدا  المهمممممممارات   -   

 لمهارات   

 لمهارات الصراع من أسيل       
  أدام مباريات بين الطلبة -
  تحكيم مباريات  -
تنظددددددديم وإدارة البطدددددددوالت فدددددددى رياضدددددددة  -

 المصارعة

4 

 التاسع والعشرين والثالثين  األسبوع
o المراععة على ما سبق 

4 

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
004 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

المراععممة علممى بعممل مهممارات الصممراع    -

 من أعلى 

ومهمممارات الصمممراع  سومهمممارات اإلعمممال    

 من أسيل 

 أدا  مباريات بين الطلبة  -

 تحكيم مباريات    -
 50 اجمالى عدد الساعات 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 العرض الشفهي 
 البحوث المقدمة 
 حلقات نقاشية 
 الدروا العملية 
  التعلم التعاوني 
 المحاضرات 

أساليب التعليم  -1

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة 

 ال يوجد -

 تقويم الطالب: -2

 الدرجاتتوزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ل األساليب المستخدمة -ك

الرابع  –الثامن عشر  -الخاما عاشر –العاشر  --الخاما  –الرابع    اوراق دراسية
 الثامن والعشرين –والعشرين 

 درجات 65

 أعمال السنة
 تطبيقي( -)تحريري

 درجات 05 التاسع والعشرين األسبوع

 درجة 32 )ممتد( والثانى نهاية الفصل الدراسي األول االمتحان العملي  النهائي

 درجة 32 )ممتد( والثانى نهاية الفصل الدراسى األول االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -0

 ال توجد - مذكرات -صص

 أسا التدريب فى المصارعة - كتب ملزمة-قق

 كتب مقترحة -رر
 قانون( –تريب  –المصارعة )تعليم  .32

 أسا التدريب فى المصارعة  .30
دوريات علمية  -شش

 نشرات ... الخأو 
 

 

       

 

 

 استجذ الزجدة

 

  ئيس القسم                    أ.د/ أحز  عو  الحزي  عزج ة  
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 أ.د /  نل  صطفل                                             التةقيع: )                           (

 (                  التةقيع: )                    

  

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

 خج سج : االختيج ي الثجنل ) وج زة(

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المائيةالمنازالت والرياضات قسم:  
)    الثالثة للفرقة  اختياري ثاني المبارزةتوصيف مقرر 

 االول والثانيبنين( فصل دراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق

االختياري الثاني ) اسم المقرر: 
 مبارزة(

 الثالثة بنينالفرقة/ المستوى:

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية األسبوعية عدد الوحدات الدراسية

 ق92 عملي ق32 نظري  اتساع 0× وحدة    6

 هدف المقرر -2

 ا  اد الطجلل بجلز ج    الز لة جت الزرتوط  بزججل الزوج زة. -7

إع اد الطجلل لزةاجه  التح  جت الزستقولي  عن طر ق استخ ام تكنةلةجيج  -8

 الز لة جت  التقنيجت الح  ث .

الز لة جت عن كيفي  تصزيم  تطويق الورا ي  الةح ات إكسجب الطجلل  -9

 الر ج ي   الخجص  بجلزوج زة .

للحرك  الر ج ي  لل   ج   الزوج زة  تجثيرهج عل   لهم الهيجكل التنييزي  -11

 .الزستة  الزحلل  ال  لل

 

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم -ل

   ر  الطجلل الز ج   النير   الزرتوط  بزجدة الزوج زة.  1أ/

   ر  الطجلل اسس الوحث ال لز   طرق التقييم ل  الزوج زة2أ/

  ت   ا  ت لايم لتحساين كزا خل بةصافهج الزختلفا  التقاة م   رل  أسجليل 3أ/

 التطة 

 لال   ج ا  الزواج زة  االنف اجلل لززج سال  االجتزاجعل  الز رلال الوا نل

 السني  الزختلف   الزراحل
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 المهارات الذهنية  -م

 تصة  الطجلل الزهج ات   ح د الز ةقجت   تةقع التح  جت الت   -1ب/

 تةاجه بيئ  الززج س  الر ج ي    ختج  االنسل بين الو ائل لحلهج.

  زي  بين اسجليل الت ليم  التقة م الختيج  انسوهج.-2ب/

  ج   الزوج زة  اسس الحرك  الر ج ي     ك ال القجت بين  هج ات  -3ب/

 ل   ةء الجةانل الحية  

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 ؤدي الطجلل النزجذج التطويقي  للزهج ات الحركي  ل    ج    –1ج/

 الزوج زة.

 طوق الطجلل  ج ت لز   ن برا ي   ح ات طوقج الحتيجججت الزستفي  ن  -2ج/

 ل  الزججل الر ج    

  ستخ م الطجلل نتجئي ال  اسجت  الوحةث ل  تطة ر  ججل الزوج زة. -3ج/
 

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . - 21/د

الت ج اال باار ح الفر ااق  اسااتخ ام االتصااجل الف ااجل للتاا   ل خااج ج اليااةم  -2د/

 ال  اسل.

 اجراءات اال ن  السال   استخ ام -3د/
 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الزةاد ال لزيه

 الجي  العملي   0
 االحزجء

   ع التحف 

 تحركجت الق  ين

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الهجةم الوسيط

 الجي  العملي  
 الهجةم الوسيط

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 ) الهجزه الزستقيز  ( الهجةم الوسيط

 الجي  العملي  
 ) الهجزه الزستقيز  ( الهجةم الوسيط

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ) الهجزه الزغيرة ( الهجةم الوسيط

0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي  
 ) الهجزه الزغيرة (الهجةم الوسيط 

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 ) الهجزه عكس الزغيرة (  الهجةم الوسيط

 الجي  العملي  
 ) الهجزه عكس الزغيرة (الهجةم الوسيط

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 ) الهجزه القجط   (الهجةم الوسيط

 الجي  العملي  
 ) الهجزه القجط   (الهجةم الوسيط

  7األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 
 ـــــــــــــ

  8األسوةع 

 عزلي   تصل تربي  
 ـــــــــــ

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 االع اد للهجةم ) الهجةم علل النصل (

 الجي  العملي  
 الهجةم علل النصل

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الهجةم علل النصل

 الجي  العملي  
 الهجةم علل النصل  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 التزهي     ) الوةل  (تسجيل نتجئي االد ا  

 الجي  العملي  
 تسجيل نتجئي االد ا  التزهي     ) الوةل  (

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 تسجيل نتجئي االد ا  التزهي     ) الوةل  (

 الجي  العملي  

 تسجيل نتجئي االد ا  التزهي     ) الوةل  (

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الزركلالهجةم 

 الجي  العملي  
 الهجةم الزركل

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الهجةم الزركل

 الجي  العملي  
 الهجةم الزركل

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 الهجةم الزركل

 الجي  العملي  
 الهجةم الزركل

  61األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 انةاع ال لجعجت

 الجي  العملي  
 انةاع ال لجعجت

  17األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 انةاع ال لجعجت

 الجي  العملي  
 انةاع ال لجعجت

  81األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 اشج ات التحكيم لل الزوج زة

 الجي  العملي  
 اشج ات التحكيم لل الزوج زة
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  91األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 اشج ات التحكيم لل الزوج زة

 الجي  العملي  
 اشج ات التحكيم لل الزوج زة

  21األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 اشج ات التحكيم لل الزوج زة
 الجي  العملي  

 اشج ات التحكيم لل الزوج زة

 21األسوةع 
 الجي  النظرو  

 0 اشج ات التحكيم لل الزوج زة
 الجي  العملي  

 اشج ات التحكيم لل الزوج زة

  22األسوةع 
 ـــــــــ تربية عملية متصلة

  23األسوةع 
 ـــــــــ تربية عملية متصلة 

 24األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 الةح ة ال  ني  للتوج ز
 الجي  العملي  

 الةح ة ال  ني  للتوج ز

 25األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 التحكيم الكهربل
 الجي  العملي  

 التحكيم الكهربل

  26األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 اهزيه الزوج زة
 الجي  العملي  

 اهزيه الزوج زة

 27األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 الهجةم الوسيط
 الجي  العملي  

 الهجةم الوسيط
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 28األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 الهجةم الزركل 
 الجي  العملي  

 الهجةم الزركل

  29األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 ا تحجن اعزجل سنه نيري
 الجي  العملي  

 

 31األسوةع 
 الجي  النظرو 

 0 
 الجي  العملي  

 ا تحجن اعزجل سنه عزلل
 

 50 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب -5

التعليم 

 والتعلم

 
  المحاضرات 

 
 البحوث المقدمة 

 
   التعلم التعاوني 

 

 جلسات ونماذج 
  

 

أساليب -1

التعليم 

للطالب والتعلم 

ذوي القدرات 

 المحدودة

 
     التعلم التعاوني 

 

  الدروا العلمية 
 

   زيارة ميدانية 
 

   
 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -م

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ن المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 9  األسبوع : 
   66  األسبوع : 
  01  األسبوع : 

 د ج  15
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 
      

 

 تقييم 
 (تطبيقي-تحريري)

 09األسبوع:  
 32األسبوع : 

 د ج  15

 د ج  11 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  31 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -تت
 

 

 ملزمةكتب  -ثث
 

 

 كتب مقترحة -خخ

     4ط األسس الينية للمبارزة:  إبراهيم نويل عو  ال  
 .(م0225)مركي الكتاب للنشر   القافرة 

 للمبارزة األساسيةالمبادئ  : أسج   عو  الرحزن علل  
 .م(0222)المنصورة   الجوفروسسة لم

 4ـط  سالح الشيش المبارزة:  عوجس عو الفتجح الر لل  
 .(م6993)العربي   القافرةدار اليكر 

 كلية  المبارزة بين التعليم والتدريب:   حز   جيه سكر  
 . م( 0220)التربية الرياضية   عامعة المنوفية

 

دوريات علمية أو نشرات.  -ذذ
 الخ

 http:://.www.fencing.net -ضض

 http:://.www.pbt fencing. com -غغ
 

 

 المادة منسق
 أحمد ابراهيم عزبأ.د / 

 (                          التوقيع )                      

 رئيا القسم
 مني مصطفي  أ.د /

 التوقيع )                                                 (
 

 م0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم 

 م               0261/ 66/  0تاريخ اعتما مجلس الجودة 

 م    0261/  66/  65لس الكلية تاريخ اعتماد مج

 

 (كرة السلةخامسا : االختياري الثاني ) 

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات     
 كلية: التربية الرياضية     
 األلعابقسم:       
 ممتدة ) بنين ( الثالثة  للفرقة  سلة اختياري ثاني كرةتوصيف مقرر  
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 م 0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 ثالثة بنينالفرقة/ المستوى:   كرة سلة اختياري ثاني  اسم المقرر:

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 ق 92 عملي ق 32 نظري ساعة   0× وحدة    6

 

هدف -0

 المقرر

 . الز ج   الخجص  بزهج ات ال لجع  الهجةم لل كرة السل إ  اد الطجلل بجلز لة جت  -1

 .إكسجب الطجلل الق  ة عل  االبتكج   التخطيط لت   وجت كرة السل  -2

 .أداء الطجلل للزهج ات األسجسي  لل كرة السل  -3

 إ  اد الطجلل بجلنةاحل القجنةني  الخجص  بر ج   كرة السل  . -4

 .كرة السل  بوطةالتالخجص  التنييزي  إ  اد الطجلل بجلنةاحل  -5

 

 المستهدف من المقرر:-3

المعلومات -أ
 والمفاهيم

 . كيفي  ت ليم  هج ات كرة السل    ر  الطجلل 1أ/

 . كيفي  تنييم  وج  جت كرة السل   فهم الطجلل 2أ/

 .  ر  الطجلل النةاحل القجنةني  لر ج   كرة السل  3أ/

 .السل  فهم الطجلل التغذ   الزنجسو  لالعل كرة  4أ/

المهارات -ب
 الذهنية

 طر ق  أداء الزهج ات األسجسي  لل كرة السل تصة   ستطيع -1ب/

 الصحيح  الخجطئ لزهج ات كرة السل بين األداء   ستطيع التزيي -2ب/

  ستطيع أن  فج ل بين أسجليل الت ليم الزنجسو  للزهج ات األسجسي  لكرة السل   -3ب/

المهارات  -ج
المهنية الخاصة 

 بالمقرر

 نزةذج للزهج ات الهجة ي  لكرة السل   ؤدي الطجلل –1ج/

 نزةذج للزهج ات ال لجعي  لكرة السل   ؤدي الطجلل -2ج/

  ستطيع الطجلل أن  قةم بتحكيم  وج  جت كرة السل  بشكل  و أي – 3ج/

 تصزيم الت   وجت الزنجسو  لتنزي  الزهج ات األسجسي  لل كرة السل  – 4ج/

المهارات  -د
 العامة

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . - 21/د

 الت ج ل بر ح الفر ق  استخ ام االتصجل الف جل للت   ل خج ج اليةم ال  اسل. -2د/  

 ت لم كيفي  أدا ة  قت الت   ل لتحقيق أقص  استفجدة – 3د/  

4-

محتوى 

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 راج     -                

 نير   عل   ج تم ت لزه

 ساعات 0
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي  
 

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
                 

 الجي  العملي   ساعات 0
 راج   عل   ج تم  - 

 ت ليزه  ن  هج ات الفرق  األ ل 

 

 3األسوةع

           الجي  النظرو 

 الجي  العملي   ساعات 0
كيفي  تنفيذ ت   وجت  - 

 التحكم لل الكرة 

 

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 

 الجي  العملي   ساعات 0
كيفي  ت ليم  سك  -

 الكرة  الزحج  ة 

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الجي  العملي   ساعات 0

كيفيااااا  ت لااااايم   -              

 التصة ل  ن الثوجت

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الجي  العملي   ساعات 0

كيفيااااا  ت لااااايم   -              

 التصة و  السلزي 

  7األسوةع 

تربي  عزلي    -              -

  تصل 

 -            8األسوةع 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

   

تربي  عزلي   -

  تصل 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 اختوج  نيري -               

 الجي  العملي  
 اختوج  عزلل  -               

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 

 ساعات 0
 الجي  العملي  
ت   وجت  ركوا   -              

علاااا  الزهاااااج ات التااااال تااااام 

 ت لزهج

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 صطلحجت   -               

 كرة السل 

 ساعات 0

 الجي  العملي  
                 

  12األسوةع 

             الجي  النظرو 

 ساعات 0
 الجي  العملي  

كيفي  ت ليم    -

  هج ة التةقف

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0                
 الجي  العملي 
كيفي  ت ليم  -                 

 أنةاع التزر رة الزختلف 

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
التغذ     -                

 ساعات 0
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 لالعل كرة السل 

 الجي  العملي  
              

  15األسوةع 

         الجي  النظرو 

التغذ   لالعل  -                 

 كرة السل 
 ساعات 0

 الجي  العملي  
              

  16األسوةع 

 الجي  النظرو 
شرح     -                

القجنةن ال  لل لل كرة 

 السل 

 ساعات 0

 الجي  العملي  
    

 17األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي 
تطويقجت عل   -               

 القجنةن ال  لل لكرة السل 

 18األسوةع 

 الجي  النظرو 
 اجوجت   -               

 اإلدا ي لل كرة السل 
 ساعات 0

 الجي  العملي  
               -  

 19األسوةع 

 الجي  النظرو 
 اجوجت   -               

 اإلدا ي لل كرة السل 
 ساعات 0

 الجي  العملي  
              -   

 21األسوةع 

 الجي  النظرو 
                 -   

 ساعات 0
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي  
الت   وجت   -                 

 الزركو  لكرة السل 

 21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0  -                   

 الجي  العملي  
الت   وجت   -                   

 الزركو  لكرة السل 

 22األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الجي  العملي  
 راج   عل    -              

   ج تم د استه

 ساعات 0

 23األسوةع 

 الجي  النظرو 
 - 

 الجي  العملي  
تربي  عزلي    -              

  تصل 

 24األسوةع 

 الجي  النظرو 
 - 

 الجي  العملي  
تربي  عزلي    -              

  تصل 

 25األسوةع 

 الجي  النظرو 
تنييم  إدا ة  -                

 بطةالت كرة السل 
 ساعات 0

 الجي  العملي  
               -  

 26األسوةع 

 الجي  النظرو 
تنييم   -                 

  إدا ة بطةالت كرة السل 

 ساعات 0
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي  
              -  

 27األسوةع 

 الجي  النظرو 
تنييم  إدا ة   -                

 بطةالت كرة السل 
 ساعات 0

 الجي  العملي  
                

 28األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 اختوج  نيري -               

 الجي  العملي  
 اختوج  عزلل -               

 29األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي  
 راج   عل     -              

  ج تم د استه

 31األسوةع 

 الجي  النظرو 
 ساعات 0 

 الجي  العملي  
 راج   عل    -               

  ج تم د استه

 

 ساعة 50 إجزجلل ع د السجعجت

5-

أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 
 المحاضرات

 العرض الشفهي

 العمليةالدروا 

 التعلم التنافسي
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 أساليب -1 

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 
 العمليةالدروا 

 التعلم التعاوني

 

 

 

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ه

 المستخدمة
التوقيت  -و

 توزيع الدرجات -ج )األسبوع(

أعمال 
 السنة

أوراق 
 دراسية

 الثالثون األسبوع       
 د ج  11

 تقييم 
 

 -)تحريري
 تطبيقي(

التاسالالالالالالالالالالالع األسالالالالالالالالالالالبوع 
 عملي ( -)تحريري

الثالالالالالالالالالالالالامن األسالالالالالالالالالالالالبوع 
 -والعشالالالرون  )تحريالالالري

 عملي (

 د ج  21

مناقشة 
 وحوار

 خالل العام الدراسي
 د ج  11

االمتحان العملي  
 النهائي

  الثانيالفصل الدراسي 
 د ج  31

االمتحان التحريري 
 النهائي

 الثانيالفصل الدراسي 
 د ج  31

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ظظ
 

 

 كتب ملزمة -أأأ
 

 

كتب  -ببب
 مقترحة

 

  صطفل  حز  ز  ان -1

 

 احز  أ ين لةزي-2

  حز  عو  الرحيم  -3

 

  دار اليكر كرة السلة للمدرب والمدرس( 6990: )

 العربي  القافرة.

    المكتبة المصرية .كرة السلة للناشئين( 0224:)

  الطبعة القانية    منشأة  الهجوم في كرة السلة( 6995):

 المعارف  باإلسكندرية  .
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 (كاراتيةخامسا : االختياري الثاني )

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 والرياضات المائيةقسم:  المنازالت 

) بنين( فصل  ثجلث الللفرقة     اختيج ي ثجن كج اتيهتوصيف مقرر 

 األ ل  الثجنلدراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

  حز   حزةد عو  ال ا م  ـ  4

 ,  حز  صوحل حسجنين   

 , دار اليكر العربي , ( الحديث في كرة السلة  6999):

 , القافرة.0ط  
 

دوريات  -ججج
علمية أو 

 نشرات. الخ

 
http://www.coachesclipboard.net/ 
 
www.breakthroughbasketball.com 
 
http://basketballcoachweekly.com/ 

              

 المادة منسق
 طارق عبد الرؤوفأ.د / 

 التوقيع )                                               (

 رئيا القسم
 طارق النصيريأ.د / 

 التوقيع )                                      (      
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 
  

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثالثةالفرقة/ المستوى:  اسم المقرر: اختياري ثاني كاراتيه

 عدد الساعات األسبوعية األسبوعيةعدد الوحدات الدراسية  التخصص: عام
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 دقيقة 92 عملي دقيقة32 نظري ساعة  0× وحدة   6

هدف  -2

 المقرر

 الو ني   الز لة جت  الز ج   عن   ج   الكج اتيها  اد الطجلل بجلليجق   -1

 ليكةن  هيأ للت   ل أ  التحكيم أ  االدا ة لل   ج   الكج اتيهإع اد الطجلل -2

 الزهج ات األسجسي   الزصطلحجت ال لزي  الخجص  بجلكج اتيهإكسجب الطجلل  -3

الر ج ي   التربي  لل  التقة م القيجس  طرق ال لزل، الوحث أن   ر  أسس -4

 . الكج اتيه

 

 المستهدف من المقرر:-3

 المعلومات والمفاهيم-أ

 . ج هي  الكج اتيه  للسفته  ر  الطجلل  1/

  . الكج اتيهنشأة  تطة    ر  الطجلل 2أ/

 .التقسيم الفنل لر ج   الكج اتيه  ر  الطجلل  3أ/

 .كيفي  االستفجدة  ن ال لةم الزختلف  لل الكج اتيه  ر  الطجلل  4أ/

 المهارات الذهنية-ب

الطجلل أداؤف كأنه لل  وج اة ل لي  لتنزي  ثقته بنفسه  تركي  انتوجهه  تصة   -1ب/

 . سيطرته علل  انف جالته

  االداء الخجطئ.الصحيح   زي  بين االداء -2ب/

 . هج ات الرجلين  الي  ن  زي  بين - 3ب/

 . زي  بين الزهج ات ال لجعي   الهجة ي  -4ب/

المهارات المهنية  -ج
 الخاصة بالمقرر

 د   الحكم  د   اإلدا ي.  الطجللؤدي   –1ج/

 . هج ات  لنةن لل  حجكجة لوطةل   ن تنييزه  ز الؤف  ن  ه ج ت لزالطجلل طوق   -2ج/

كجل  الةسجئل  األسجليل  االد ات التل ت لزهج  عزل بهج أثنجء  ستخ م الطجلل  -3ج/

  .د استه
 

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل اع اد األ  اق ال  اسي   . -1د/

 االتصجل الف جل للت   ل خج ج اليةم ال  اسل.الت ج ل بر ح الفر ق  استخ ام  -2د/

 اجراءات اال ن  السال   استخ ام -3د/

 األنسل الر ج ي    ختج  الززج س  بيئ  تةاجه التل التح  جت   تةقع الز ةقجت  ح د -4د/

 .لحلهج الو ائل بين

  بطةالت   هرججنجت.تنييم د  ات  عق  ن  ات  -5د/

  العول الكج اتيه جزيع الزراحل  الفرقتنييم بطةل  لكل الطلو   -6د/

عدد  الموضوع محتوى المقرر-4

 الساعات
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 

األد ات الزسجع ة لل ت لم  ت   ل   ج     -تج  خ   ج   الكج اتيه 

 الكج اتيه  كذلك الزستخ   

0 

 الجي  العملي  

 لنةن   ج   الكج اتيه . - وجدئ   ج   الكج اتي  

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
األد ات الزسجع ة لل ت لم  ت   ل   ج   الكج اتيه  كذلك الزستخ    لل 

 إدا ة الوطةالت

0 

 الجي  العملي  
 الزهج ات األسجسي  لر ج   الكج اتي 

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 التقسيم الفنل لر ج   الكج اتيه .

0 

 الجي  العملي  
 األسجسي  لر ج   الكج اتي الزهج ات 

  4األسوةع 

القجنةن كج ال ) نيري ، عزلل ( .  الت   الت التل طرأت عليه   الجي  النظرو 

 كة يتيه

0 

 الزهج ات األسجسي  لر ج   الكج اتي     -الجي  العملي  

  5األسوةع 

القجنةن كج ال ) نيري ، عزلل ( .  الت   الت التل طرأت عليه  الجي  النظرو 

 كة يتيه

0 

 الزهج ات األسجسي  لر ج   الكج اتي     -   الجي  العملي

 6األسوةع 

 التقسيم الفنل لر ج   الكج اتيه .  الجي  النظرو 

0 

  هيجن شة دان    الجي  العملي  

  7األسوةع 

 عزلي   تصل  خج ج الكلي تربي   الجي  النظرو 

- 

  8األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل  خج ج الكلي   الجي  النظرو 

- 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

  9األسوةع 

 اإلصجبجت لل   ج   الكج اتيه . الطر  ال لةي الجي  النظرو

0 

  هيجن شة دان     الجي  العملي  

  11األسوةع 

 اإلصجبجت لل   ج   الكج اتيه . الطر  السفلل  الجي  النظرو 

0 

  هيجن شة دان    الجي  العملي  

  11األسوةع 

 قجنةن الكة يتيه  ت   الته   الجي  النظرو 

0 

 هيجن نل دان .    الجي  العملي  

  12األسوةع 

 طرق الت ليم  الت لم  الت   س   الجي  النظرو 

0 

 هيجن نل دان .   - الجي  العملي 

  13األسوةع 

 طرق الت ليم  الت لم  الت   س   الجي  النظرو 

0 

 هيجن نل دان .   - الجي  العملي

  14األسوةع 

 طرق الت ليم  الت لم  الت   س   الجي  النظرو 

0 

 هيجن سجن دان  -الجي  العملي  

  15األسوةع 

  راج   علل قجنةن الكة يتيه- الجي  النظرو 

0 

 هيجن سجن دان  الجي  العملي  

  16األسوةع 

  راج   علل قجنةن الكجتج   الجي  النظرو 

0 

  راج   علل الزهج ات األسجسي   الجزل الحركي   الجي  العملي  

  17األسوةع 

  راج    الجي  النظرو 

0 

  راج   علل الزهج ات األسجسي   الجزل الحركي   الجي  العملي  

  18األسوةع 

     الجي  النظرو 

0 
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  وةن كة يتيه .إ   الجي  العملي 

  19األسوةع 

ابتكج ات لل   ج   الكج اتيه   سجئل  طرق  أسجليل  أد ات  الجي  النظرو 

  أجه ة
 

0 

  وةن كة يتيه .إ  الجي  العملي  

 21األسوةع 

الزشكالت الخجص  بجلكج اتيه لل ) الكلي  ـ الزحجلي  ـ   الجي  النظرو 

 الجزهة    (  اقتراحجت للتغلل عليهج  تالشل ح  ثهج .

0 

 جة هةن كة يتيه   الجي  العملي  

  21األسوةع 

   الجي  النظرو 

0 

 جة هةن كة يتيه     الجي  العملي  

  22األسوةع 

الزشكالت الخجص  بجلكج اتيه لل ) الكلي  ـ الزحجلي  ـ     الجي  النظرو 

 الجزهة    (  اقتراحجت للتغلل عليهج  تالشل ح  ثهج .

0 

  ةاقف خططي    الجي  العملي  

  23األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل  خج ج الكلي الجي  النظرو 

-- 

 24األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل  خج ج الكلي    الجي  النظرو 

- 

 25األسوةع 

    الجي  النظرو 

0 

  ةاقف خططي   الجي  العملي  

 26األسوةع 

 الختوج ات لل  ججل   ج   الكج اتيه .ا  الجي  النظرو 

0 

 كة يتيه حر  شر ط .      الجي  العملي  

 27األسوةع 

  نجقشجت  اقتراحجت بخصةص الزة ةعجت النير    الجي  النظرو 

0 
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 كة يتيه حر  شر ط .     الجي  العملي 

 28األسوةع 

  راج   علل الزة ةعجت النير    الجي  النظرو 

0 

     ةاقف تحكيزي   الجي  العملي  

 29األسوةع 

  راج    الجي  النظرو 

0 

  راج   الجي  العملي  

 31األسوةع 

 ----  الجي  النظرو 

0 

 ا تحجن ال زلل  أعزجل السن الجي  العملي  

 

 إجزجلل ع د السجعجت
 ساعة 50

أساليب -5

 التعليم والتعلم

 محاضرات ومناقشات  -
 وسائل عرض وايضاح داتا شو  -
الممتعلم االلكترونممي عمممل عروبممات علممي مواقممع التواصممل االعتممماعي المختليممة  -

  واتس آب وفيس بوك

أساليب -1

التعليم والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

   
 حقهم علي االشتراك في اندية خارعية  -

 تخصيص وق  اضافي لهم بعد اليوم الدراسي  -
   اعطائهم مواد علمية وفيديوفات تعليمية -

 

 تقويم الطالب: -2
 توزيع الدرجات -ج التوقيت )األسبوع( -أأ األساليب المستخدمة -و

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 التقسيم القنيالثالث ورقة بحثية في   : 3األسبوع 
ورقة بحثية في طرق تنفيذ السابع  7األسبوع  

 الدورات الرياضية
فالالي تعالالديالت ورقالالة بحثيالالة  عشالالر :  00األسالالبوع 

 القانون
االصااجبجت الر ج ااي  الشااجئ    طاارق الةقج اا   : 20األسالالبوع 

  نهج  عالجهج

د ج  علل كل   ق   2.5

 بحثي 

 د ججت(11)الزجزةع 

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

  09األسبوع: 
 د ج  21

 د ج  11 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار
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 د ج  31  الثانيالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 والمراجع:قائمة الكتب الدراسية   -0

 مذكرات -ددد
 

 

 كتب ملزمة -ههه
 

 

 كتب مقترحة -ووو

 

 الهجةم لل الكج اتيه د. شر ف ال ة ل .39

كتجب نير جت  تطويقجت )كجتج( د. أحز   حزةد إبراهيم.  نشأة الز ج     .41

 اإلسكن    

كتجب نير جت  تطويقجت )كة يتيه( ( د. أحز   حزةد إبراهيم.  نشأة الز ج    .41

 اإلسكن    
 الكج اتيه االتحجد ال  لل للكج اتيهقجنةن   ج   

دوريات علمية أو نشرات.  -ززز
 الخ

 http:://.www.wkf.com -ححح
 http:://.www.wuko.cm -ططط

 

 منسق المادة
 أ.د / رضا يوسف يسري

 التوقيع )                                               (

 رئيا القسم
 أ.د / مني مصطفي محمد

 (                            التوقيع )                 
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 خامسا : االختياري الثاني )كرة القدم(
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 االلعابقسم:  
فصل  ) بنين(  الثالثةللفرقة    كرة قدمتوصيف مقرر 

 ممتددراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق

 الثالثة إختيارى ثانىالفرقة/:  كرة قدماسم المقرر: 

 التخصص: عام

 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 نظري ساعة  0× وحدة    6 
32 
 دقيقة

 دقيقة 92 عملي

 هدف المقرر -2

 

 .بالمعلومات والمعارف المرتبطة بكرة القدمامداد الطالب  -6

 .  كمعلم للتربية الرياضيةالطالب  اعداد -0

 .القدم كرة اكساب الطالب المعلومات والمعارف عن قانون -3

 .اكتشاف االخطا  وكييية عالعهااكساب الطالب القدرة على  -4

 

 المستهدف من المقرر: -5

 المعلومات والمفاهيم -ن

 .تعرف الطالب تنظيم وادارة بطوالت كرة القدم  1أ/

 .على توذية العبى كرة القدمتعرف الطالب    2أ/

 

 المهارات الذهنية  -ه

 .االدا  الجيد والتسلسل الحركى الصحيح لمهارات كرة القدميتصور   -1ب/

    أفمية نظم إنتاج الطاقة وعالقتها بكرة القدمدرك ي  -2ب/

 يميي الطالب بين االدا  المهارى الصحيح والخاطى . – 3ب/

 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 .النماذج التطبيقية للمهارات فى كرة القدميلدو الطالب  –1ج/

 . المصورةقانون كرة القدم من خالل المباريات يطبق الطالب  -0ج/

 .القانونية والصحية في بيئة الممارسة إعرا ات االمن والسالمةيستخدم الطالب  -3ج/
 

 المهارات العامة -د

 ة على العمل الجماعي مع زمالئ  .  تقدرو تعامل الطالب -6د

 . دور المعلم أو المدرب أمام أقران  وتبادل األدوار التعليمية استخدام -0د

 .  الذاتي من خالل أعداد األوراق الدراسية استخدام التعلم  -3د
 

 

 

 عدد الساعات الموضوع محتوى المقرر -1
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 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 ميهوم وأفمية االحما  فى كرة القدم

 الجي  العملي  
 االحما  فى كرة القدم

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أقسام االحما  فى كرة القدم

0 

 الجي  العملي  
 االحما  فى كرة القدم

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أفداف االحما  فى كرة القدم

0 

 الجي  العملي  
 االحما  فى كرة القدم 

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 
 المصطلحات االعنبية المرتبطة بكرة القدم  

0 

 الجي  العملي  
 االحما  فى كرة القدم

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 المصطلحات االعنبية المرتبطة بكرة القدم

0 

 الجي  العملي  
 االحما  فى كرة القدم

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
 مافية طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم 

0 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
   متصلةتربية عملى 

  

- 

 الجي  العملي  
   تربية عملى متصلة
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  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
   تربية عملى متصلة

 

-  

 الجي  العملي  

   تربية عملى متصلة

 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أوراق دراسية 

0 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تقييم تحريرى  

0 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أنواع طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم 

0 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أوراق دراسية  

0 

 الجي  العملي  

 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 عوامل االمن والسالمة لبيئة التدريب فى كرة القدم  

0 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم
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  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 .االعنبية المرتبطة بكرة القدمالصطلحات  

.................................................................................................. 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

0 

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 أوراق دراسية 

0 

 الجي  العملي  
 تدريب المهارات االساسية فى كرة القدمطرق 

  16األسوةع 

 الجي  النظرو 
 سجالت مدرب كرة القدم 

0 

 الجي  العملي  
 طرق تدريب المهارات االساسية فى كرة القدم

0 

  17األسوةع  

 الجي  النظرو 
 سجالت المدرب فى كرة القدم 

.............................................................................. 
 الجي  العملي  
 تقييم تطبيقى

0 

  18األسوةع  

 الجي  النظرو 
 سجالت المدرب فى كرة القدم  

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية( تنظيم وادارة البطوالت الرياضية فى كرة القدم

0 

  19األسوةع  

 الجي  النظرو 
 طرق تنظيم بطوالت ومسابقات كرة القدم  

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية( البطوالت الرياضية فى كرة القدمتنظيم وادارة 

0 
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  21األسوةع  

 الجي  النظرو 
 طرق تنظيم بطوالت ومسابقات كرة القدم  

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية( تنظيم وادارة البطوالت الرياضية فى كرة القدم

0 

  21األسوةع  

 الجي  النظرو 
 ميهوم نظم انتاج الطاقة وعالقتها بكرة القدم

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية( تنظيم وادارة البطوالت الرياضية فى كرة القدم

0 

  22األسوةع  

 الجي  النظرو 
 تقييم تحريرى 

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية( تنظيم وادارة البطوالت الرياضية فى كرة القدم

0 

  23األسوةع  

 الجي  النظرو 
 تربية عملى متصلة

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 تربية عملى متصلة
 

 

-  

  24األسوةع  

 الجي  النظرو 
 تربية عملى متصلة

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 تربية عملى متصلة

 

 

-  

  25األسوةع  

 الجي  النظرو 

 التوذية فى كرة القدم

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

0 
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 )تطبيقات عملية( نظم إنتاج الطاقة فى كرة القدم

  26األسوةع  

 الجي  النظرو 
 أوراق دراسية

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية( نظم إنتاج الطاقة فى كرة القدم

0 

  27األسوةع  

 الجي  النظرو 
 التوذية فى كرة القدم  

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية( نظم إنتاج الطاقة فى كرة القدم

0 

  28األسوةع  

 الجي  النظرو 
 قانون كرة القدم الخماسية

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية(  مواق  تحكيمية 

0 

  29األسوةع  

 الجي  النظرو 
 قانون كرة القدم كامال

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية(  مواق  تحكيمية

0 

  31األسوةع  

 الجي  النظرو

 قجنةن كرة الق م كج ال 

 

.............................................................................. 
 الجي  العملي  

 )تطبيقات عملية(  مواق  تحكيمية

0 

 اجزجل  ع د السجعجت 
50 
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أساليب  -2

التعليم 

 والتعلم

 عرض شيهى  -

 أوراق دراسية  -

 محاضرات  -

 دروس عملية -

أساليب  -0

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 
 .عمل مجموعات تقوية بعد انتها  اليوم الدراسى للطالب المتعقرين   
   
   
 
 

 :تقويم الطالب -2

 التوقيت )األسبوع( -تت األساليب المستخدمة -بب
 -ج

توزيع 

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 التاسع:  األسبوع
 االسبوع : الثانى عشر

 االسبوع : الخاما عشر 
 االسبوع : السادا والعشرون

 د ججت  5

 د ججت  5

 د ججت  5

 د ججت 5

 تقييم 
 (تطبيقي-تحريري)

 العاشر األسبوع: 
 االسبوع : السابع عشر

 الثانى والعشرون: األسبوع 

 د ج  5

 د ج  5 

 د ج  5

 

 د ججت 5 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  31  الثانىالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31 الثانى الفصل الدراسي االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ووو
 اليوجد

 

 كتب ملزمة -ككك
 

 ال يوجد

 مقترحةكتب  -للل

  مطبعمة اإلشمعاع الينيمة    0  ط اإلعداد المهارو لالعب كرة القدم:  (2118حسن السي  ابة عو ف )

 اإلسكندرية .

 

تمرينات اإلحما  والمهارات فى برامج  (:6991مفتى ابراهيم حماد ) -
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    مركي الكتاب للنشر  القافرة.0  طتدريب كرة القدم
 

دوريات علمية أو  -ممم
 نشرات. الخ

 

http://www.efa.com.eg/ -  

http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id- 
ome.aspxeg/h-http://www.cafonline.com/ar  

 المادة منسق
 محمد حسن الحوفيأ.د / 

 التوقيع )                                           (

 رئيا القسم
 طارق محمد النصيريأ.د / 

 التوقيع )                                           (
 

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.efa.com.eg/
http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id
http://www.soccerxpert.com/soccerdrills/id
http://www.cafonline.com/ar-eg/home.aspx
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 (الكرة الطائرةخامسا : االختياري الثاني )
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 االلعابقسم:  
( ثاناختياري )  الثالثةللفرقة  كرة الطائرة  توصيف مقرر

 ممتددراسي الفصل ال

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثالثة الفرقة/ المستوى: كرة الطائرةاسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 ق92 عملي ق32 نظري ساعة 4× وحدة    0

هدف  -2

 المقرر

 

 -تج  خ -بجلز ج    الز لة جت عن كرة الطجئرة )  جهي ا  اد الطجلل  -1

  صطلحجت(

 الداء الزهج ات االسجسي  لل كرة الطجئرة إع اد الطجلل -2

 الداء ب ض الخطط الهجة ي   ال لجعي  إع اد الطجلل -3

 إع اد الطجلل كزسئةل ادا ي لل تنييم بطةالت للتربي  الر ج ي  -4

 

 المستهدف من المقرر: -5

 المعلومات والمفاهيم-أ

  وجدي الت لم الحركل( الكرة الطجئرة –)بتج خ ف الطجلل  ت ر 1أ/

بزتطلواااجت االداء الساااليم للزهاااج ات االسجساااي  لااال الكااارة  الطجلااال ف ااات ر 2أ/

 الطجئرة

بزتطلوااااجت االداء السااااليم لااااو ض الخطااااط الهجة ياااا   الطجلاااال ف اااات ر   3أ/

  ال لجعي 

 بجلز لة جت القجنةني  الخجص  بكرة الطجئرةت ر ف الطجلل  4أ/

 المهارات الذهنية-ب

الطجلل التسلسل الحركل للزهج ات االسجسي  الهجة ي  تصة    -1ب/

  ال لجعي 

 الصحيح للزهج ات االسجسي  الحركي   االخطجء الشجئ  زي  بين االداء  -2ب/

االخري )علم   ج   كرة الطجئرة  ب ض ال لةم   ك ال القجت بين   -3ب/

 الفسيةلةجل ـ علم التنييم  االدا ة(

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 نزةذج للزهج ات التل ت لزهج  ؤدي الطجلل –1ج/

   ج     هج ات لل اع اد الةح ة الت ليزي ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

  ج   كرة اجراءات اال ن  السال   القجنةني  للزج س  الطجلل ستخ م   -3ج/

http://phed.usc.edu.eg/
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 كلية التربية الرياضية
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 الطجئرة  ن خالل القجنةن ال  لل
 

 

 المهارات العامة -د

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . 22/د

خاج ج داخال  الت ج ل بار ح الفر اق  اساتخ ام االتصاجل الف اجل للتا   ل  -2د/

 اليةم ال  اسل.

االجنوي  الزجم الطجلل بجللغ  االنجلي     ن خالل الزصطلحجت  -3د/

 الزستخ    لل كرة الطجئرة
 

محتوى  -1

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

  الجي  النظرو 

 0 نوذة تج  خي  عن تطة  الكرة الطجئرة ال  لي 
  الجي  العملي  

 ال جب صغيرة  تزهي    لر ج   الكرة الطجئرة

 2األسوةع 

  الجي  النظرو 

 0 الطجئرة لل  صرنوذة تج  خي  عن تطة  الكرة 
 الجي  العملي  

ت   وجت تطويقي  لزهج ة اال سجل  ن أسفل ،  التزر ر 

  ن أسفل

 3األسوةع 

  الجي  النظرو 

الخطةات الت ليزي   الزراحل الفني  لزهج ة  اال سجل 

   ن اعلل )تنس(
0 

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي   لزهج ة  اال سجل  ن اعلل )تنس(

 4األسوةع 

 الجي  النظرو 

لزهج ة  اال سجل  ن  االخطجء الشجئ    طرق اصالحهج

 اعلل )تنس(
0 

  الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي   لزهج ة  اال سجل  ن اعلل )تنس(

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 

 0 االخطجء القجنةني  لزهج ة  اال سجل  ن اعلل )تنس(

 الجي  العملي  

 تطويقي   لزهج ة  اال سجل  ن اعلل )تنس(ت   وجت 

http://phed.usc.edu.eg/
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 6األسوةع 

  الجي  النظرو 

 0   ق  د اسي  عن اال سجل  ن اعلل )تنس(
 الجي  العملي  

 اختوج  تطويقل

  7األسوةع 

 - تربــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عزــــــــــــــــــلل

  

  8األسوةع 

 - تربــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عزــــــــــــــــــلل

 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 

 0 الخطةات الت ليزي   الزراحل الفني  لزهج ة  حجئط الص 

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لزهج ة حجئط الص .

  11األسوةع 

  الجي  النظرو 

 0 حجئط الص   لزهج ة  طرق اصالحهجاالخطجء الشجئ   
 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لزهج ة حجئط الص .

  11األسوةع 

   الجي  النظرو

 0 حجئط الص   لزهج ة   االخطجء القجنةني

 الجي  العملي  

 ت   وجت تطويقي  لزهج ة حجئط الص .

  12األسوةع 

  الجي  النظرو 

ال لجع  لزهج ةالخطةات الت ليزي   الزراحل الفني  

 الفردي
0 

 الجي  العملي  

 ال لجع الفردي. لزهج ة ت   وجت تطويقي 

  13األسوةع 

  الجي  النظرو 
0 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 االخطجء الشجئ    طرق اصالحهجاالخطجء القجنةني   

 لزهج ة ال لجع الفردي
 الجي  العملي  

 ال لجع الفردي. لزهج ة ت   وجت تطويقي 

  14األسوةع 

  الجي  النظرو 

 شرح ال الق  بين  هج ة حجئط الص   ال لجع الفردي

 0   ق  د اسي  عن حجئط الص   ال لجع الفردي
  الجي  العملي 

ت   وجت تطويقي  لربط  هج ة حجئط الص   ال لجع 

 الفردي

 قلاختوج  تطوي

  15األسوةع 

  الجي  النظرو 
حجئط الص    الضرب  السجحق  ال الق  بين  هج ةشرح 

 0  ال لجع الفردي

 الجي  العملي  

حجئط السجحق    الضرب  ت   وجت تطويقي  لربط  هج ة

 الص   ال لجع الفردي

  61األسوةع 

  الجي  النظرو 
عن  )خطأ الزرك ( شرح الجةانل القجنةني  لال سجل 

 0 استخ ام طر ق  ال لجع عن اال سجل 

 الجي  العملي  

عن  )خطأ الزرك ( لال سجل ت   وجت تطويقي  قجنةني  

 استخ ام طر ق  ال لجع عن اال سجل 

 81األسوةع   71األسوةع 

  الجي  النظرو 

شرح الجةانل القجنةني  )خطأ ال   ان(  لطر ق  ال لجع 

 4 عن اال سجل بخزس العوين.

 الجي  العملي  

قجنةني  لطر ق  ال لجع عن اال سجل ت   وجت تطويقي  

 بخزس العوين.

 21ألسوةع ا  91األسوةع 

  الجي  النظرو 

شرح الجةانل القجنةني  )خطأ ال   ان(  لطر ق  ال لجع 

 عن اال سجل بأ بع العوين.

4 
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 الجي  العملي  

ت   وجت تطويقي  قجنةني  لطر ق  ال لجع عن اال سجل 

 بأ بع العوين.

 تطويقلاختوج  

  21األسوةع 

  الجي  النظرو 

)الجةانل الالعل الليور   سئةلي  د    تة يح

 0 العوين بخزسلل ال لجع عن اال سجل  القجنةني (

 الجي  العملي  

)الجةانل  الالعل الليور ت   وجت تطويقي  لزسئةلي  

 العوين بخزسلل ال لجع عن اال سجل  القجنةني (

  22األسوةع 

  الجي  النظرو 

)الجةانل  الالعل الليور   سئةلي  د    تة يح

 0 العوين  أ بعلل ال لجع عن اال سجل ب القجنةني (

 الجي  العملي  

)الجةانل الالعل الليور  ت   وجت تطويقي  لزسئةلي  

 العوين  أ بعلل ال لجع عن اال سجل بالقجنةني ( 

  23األسوةع 

 - تربــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عزــــــــــــــــــلل
 

  24األسوةع 

 - تربــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عزــــــــــــــــــلل
 

  25األسوةع 

  الجي  النظرو 
 ا توجط علم الفسيةلةجل بر ج   الكرة الطجئرة

ا توجط علم الفسيةلةجل بر ج   عن   ق  د اسي  

 الكرة الطجئرة
0 

 الجي  العملي  

ت   وجت تطويقي  لتة يح عالق  علم الفسيةلةجل 

 (اختوج  تطويقل.  ) بر ج   الكرة الطجئرة

  26األسوةع 

  الجي  النظرو 
0 
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 .تحليل قجنةنل للكرة الطجئرة الزصغرة

 الجي  العملي  

   صغرة  صة ة )لي  ة(استخ ام بطةالت كرة طجئرة 

  28األسوةع   27األسوةع 

  الجي  النظرو 
 .الكرة الطجئرة ر ج  إدا ة  تنييم بطةالت ل

 4   ق  د اسي  عن تنييم بطةالت الكرةالطجئرة
 الجي  العملي  

اقج   بطةل    ج ي  للكرة الطجئرة  كةن   ن الفرق 

بجالشتراك  ع  ال  اسي  الزختلف   تطويق تنييم الوطةل 

 )اختيج ي ا ل  ثجن للكرة الطجئرة(

  29األسوةع 

  الجي  النظرو 
 0 القجنةن ال  لل للكرة الطجئرة تحليل  تفسير

 الجي  العملي  

تطويقجت عزلي  لل تصزيم  اقج    ل ل الكرة الطجئرة 

 (اختوج  تطويقل)      .بزشتزالته

  31األسوةع 

  الجي  النظرو 
 0 )الحكجم( القجنةن ال  لل للكرة الطجئرةتفسير 

 الجي  العملي  

اقج    وج  جت تجر وي  )تطويق نيجم التحكيم لل 

 الزوج  جت الرسزي (

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
 ساعة 50

أساليب  -2

التعليم 

 والتعلم

 ال رض الشفهل -
 
 اال  اق الوحثي  -
 
 حلقجت نقجشي  -
 
  ال   س ال زلي  -

أساليب  -0

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

   
    عزل  جزةعجت تقة   ب   انتهجء اليةم ال  اسل للطالب الزت ثر ن 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 المحدودة

 :تقويم الطالب -2
األساليب  -ثث

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -جج المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 السادس :األسبوع   
 الرابع عشر :األسبوع   

 الخامس والعشرون :األسبوع    
 : السابع والعشرون       االسبوع   

 د ج  15

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 السادس :األسبوع   
 الرابع عشر :األسبوع   
 التاسع عشر :األسبوع   

 الخامس والعشرون :األسبوع
 : التاسع والعشرون     االسبوع

 د ج  21

 د ج   5 الدراسيخالل الفصل  مناقشة وحوار

 د ج  31 ممتدالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31 ممتدالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ننن
 

(: الكرة الطائرة ، مذكرة غير منشورة ، 0222خالد البطاوي )

 مدينة الساداتكلية التربية الرياضية ، جامعة 

 كتب ملزمة -سسس
 

 اليوجد

 كتب مقترحة -ععع

 

الح  ث ، دا  الفكر للطوجع  الكرة الطجئرة   ةسةع  (:1996)اكرم زكل خطج و   .42

  التةز ع، عزجن.

( : لن الكرة الطجئرة ،  طو   الزصري ، 1999إلين  د ع لرج ) .43

 االسكن    .
 كتو    طو   الغ ، (: الكرة الطجئرة الز جصرة، 211علل حسل الله  آخر ن ) .44

 الطو   األ ل  .

: الكرة الطائرة ،تاريخ، تعليم، تدريب، تحليل، قانون،  (0222) على مصطفى طه   .55

 .دار الفكر العربي ، القاهرة 

دوريات علمية أو  -ففف
 نشرات. الخ

 

17. http:://.www. fivb.org/ 
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 كلية التربية الرياضية
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 خامسا : االختياري الثاني )سباحة(

 (12نزةذج  قم )

    ن  السجدات جج   :   

 التربي  الر ج ي   كلي :     

 الزنجزالت   الر ج جت الزجئي   قسم: 

 الثجلث  للفرق   إختيج   ثجن  )   ج جت  جئي  ( تةصيف  قر 

 2117/ 2116لل جم ال  اسل 
  

 بيجنجت الزقر  -1
إختيج   ثجن    اسم الزقر :  الر   الكةد : ال  نطوق 

 )   ج جت  جئي  (

 الثجلث : الفرق  

 ع د السجعجت اإلسوةعي  اإلسوةعي ع د الةح ات ال  اسي  التخصص: عجم 

 سجع  2 ح ف  *  1
 عزل        نير 

 

 

ه    -2

 الزقر 

 والمعارف الخاصة برياضة السباحة.مداد الطالب بالمعلومات إ -6

 اكساب الطالب المهارات وانواع السباحات المختلية. -0

إمداد الطالب بالنواحي الينية واالخطا  الشائعة الخاصة بانواع السمباحات  -3

 المختلية.

 امداد الطالب بالنواحي القانونية الخاصة برياضة السباحة. -4

 احة.اكساب الطالب كييية انتقا  الناشئين في السب -5

 اكساب الطالب كييية تصميم الوحدات التدريبية الخاصة برياضة السباحة. -1

 منسق المادة
 ايمن مرضيد / 

 التوقيع )                                          (

 رئيس القسم
 طارق محمد النصيريأ.د / 

 التوقيع )                                            (
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65الكلية     تاريخ اعتماد مجلس 

 

 
 

 ق 92 ق 32
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 الزسته    ن الزقر :-3

الز لة جت -أ

 زفجهيم ال

 تعرف الطالب علي النواحي الينية النواع السباحة. 6أ/

 تعرف الطالب علي االخطا  الشائعة. 0ا/

 السباحة .تعرف الطالب علي القواعد القانونية النواع  4أ/

 

 

الزهج ات -ب 

 الذهني 

الزهااج ات الزختلفاا  لاال انااةاع الطجلاال التسلساال الحركاال للزهااج ات تصااة    6ب/ 

 .السوجحجت

 . حلل الطجلل الزهج ات الزختلف  لل انةاع السوجحجت 0ب/

 الصحيح للزهج ات االسجسي  الحركي   االخطجء الشجئ  زي  بين االداء   3ب/

الزهج ات  -ج

الخجص  الزهني  

 بجلزقر 

 نزةذج لللزهج ات التل ت لزهج  ؤدي الطجلل –1ج/

   ج     هج ات لل اع اد الةح ة الت ليزي ه  ن الطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

اجااراءات اال اان  السااال   القجنةنياا  للزج ساا    ج اا  كاارة الطجلاال سااتخ م   -3ج/

  الطجئرة  ن خالل القجنةن ال  لل

الزهج ات  -د

 ال ج  

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . 23/د

خاج ج الياةم داخال  الت ج ل بار ح الفر اق  اساتخ ام االتصاجل الف اجل للتا   ل  -2د/

 ال  اسل.

الزجم الطجلل بجللغ  االنجلي     ن خاالل الزصاطلحجت االجنويا  الزساتخ    لال  -3د/

 السوجح .

 حتة   - 4

 الزقر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الساعات الموضوع

 األسوةع األ ل

 إصالح أخطجء –الج ء النير  شرح تحليل لن   -
الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء زحف عل   - 2

 الوطن .

 

 لثجن األسوةع ا

 إصالح أخطجء –الج ء النير  شرح تحليل لن   -
الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء زحف عل   - 2

 الوطن .

 

 لثجلثاألسوةع ا

 إصالح أخطجء –الج ء النير  شرح تحليل لن   -
الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء زحف عل   - 2

 الوطن .

 

 رابعاألسوةع ال

 إصالح أخطجء –شرح تحليل لن   الج ء النير  -
2 
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ت   وجت تحسين األداء زحف عل   الج ء ال زل  - 

 الوطن .

 

 خج ساألسوةع ال

التشكيالت  –الج ء النير  شرح تحليل لن   -

 2   ق  د اسي  –الزستخ    ل  ت ليم السوجح  
ت   وجت تحسين األداء زحف عل   الج ء ال زل  -

 الوطن .

 

 سجدساألسوةع ال

 قجنةن –الج ء النير  شرح تحليل لن   -

2 
الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء زحف عل   -

 الوطن .

 

 سجبعاألسوةع ال

 تربي  عزلي   تصل  الج ء النير   -

 الج ء ال زل  -

 ثج ناألسوةع ال

 تربي  عزلي   تصل  الج ء النير   -
 الج ء ال زل    -

 تجسعاألسوةع ال

الج ء النير  أه ا  برنج ي ت ليم سوجح  ال حف  -

 2 عل  الوطن   كيفي  قيجس نججح الورنج ي
 ح ف ت   وي  لتحسين التحزل   األداء  الج ء ال زل  -

 الفن  لسوجح  ال حف عل  الوطن

 

  جشراألسوةع ال

 الج ء النير  كيفي  تجهي    إخراج د س السوجح  -
الج ء ال زل  إختوج  عزل  ل  سوجح  ال حف عل   - 2

 الوطن

 

 حجد  عشراألسوةع ال

الج ء النير  كيفي  تجهي    إخراج د س السوجح   -

 2   ق  د اسي  –

 الج ء ال زل   ح ف ت   وي  لتحسين األداء الفن  -
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 ثجن  عشراألسوةع ال

 الج ء النير   ةاقف ت ليزي  ) د  س ( -

 2 عةا ل اال ن  السال  . -

 الج ء ال زل   ح ف ت   وي  لتحسين األداء الفن  -

 

 ثجلث عشراألسوةع ال

 2 الج ء النير    ةاقف ت ليزي  ) د  س ( -
 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  لتحسين األداء الفن  -

 

 رابع عشراألسوةع ال

 2 الج ء النير   ةاقف ت ليزي  ) د  س ( -
 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  لتحسين األداء الفن  -

 

 خج س عشراألسوةع ال

 قجنةن -النير   ت   وجت لتحسين األداء الفن الج ء  -
الج ء ال زل  إختوج  ت   س لسوجح  ال حف عل   - 2

 الوطن

 

 االسوةع السجدس عشر   

إصاااالح  –الجااا ء النيااار  شااارح تحليااال لنااا   -  

 2 أخطجء لسوجح  ال حف عل  اليهر

الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء زحف عل   -   

 اليهر

 سجبع عشراألسوةع ال

 –إصالح أخطجء  –الج ء النير  شرح تحليل لن   -

 2   ق  د اسي  – راحل الت لم الحرك  ل  السوجح  
 الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء -

 

 

 االسوةع الثج ن عشر   

إصاااالح  –الجااا ء النيااار  شااارح تحليااال لنااا   -  

 أخطجء
2 

 األداء الج ء ال زل  ت   وجت تحسين -    

 عشر االسوةع التجسع   

إصاااالح  –الجااا ء النيااار  شااارح تحليااال لنااا   -  

 أخطجء
2 

 الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء -    
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 االسوةع ال شر ن   

إصاااالح  –الجااا ء النيااار  شااارح تحليااال لنااا   -  

 أخطجء
2 

 الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء -    

 االسوةع الحجد    ال شر ن   

إصاااالح  –الجااا ء النيااار  شااارح تحليااال لنااا   -  

 أخطجء
2 

 الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء -    

 االسوةع الثجن    ال شر ن   

إصاااالح  –الجااا ء النيااار  شااارح تحليااال لنااا   -  

 أخطجء
2 

 الج ء ال زل  ت   وجت تحسين األداء -    

 االسوةع الثجلث   ال شر ن   

 تربي  عزلي   تصل  الج ء النير   -  

 الج ء ال زل   -    

 االسوةع الرابع   ال شر ن   

 تربي  عزلي   تصل  الج ء النير   -  

 الج ء ال زل   -    

 االسوةع الخج س   ال شر ن   

الجاا ء النياار  أهاا ا  برنااج ي ت لاايم سااوجح   -  

ال حف عل  اليهر   كيفي  قيجس نجاجح الورناج ي 

   ق  د اسي  –

 

الج ء ال زل   ح ف ت   وي  لتحسين األداء  -  

 الفن 

2 

 االسوةع السجدس   ال شر ن   

 الج ء النير   ةاقف ت ليزي  ) د  س ( -  
 الج ء ال زل   ح ة ت   وي  لتحسين األداء الفن  -   2

 إختوج  عزل  لسوجح  ال حف عل  اليهر -

 

 االسوةع السجبع   ال شر ن   

 ةاقااااف ت ليزياااا  ) -الجاااا ء النياااار  قااااجنةن  -  

 2 د  س (

أداء  –الجاا ء ال زلاا   حاا ف ت   وياا  ) تحزاال  -   

  هج   (

 االسوةع الثج ن   ال شر ن   

 ةاقاااف ت ليزيااا  )  -الجااا ء النيااار  قاااجنةن  -  
2 
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 د  س (

أداء  –الجاا ء ال زلاا   حاا ف ت   وياا  ) تحزاال  -   

  هج   (

 االسوةع التجسع   ال شر ن   

 الج ء النير  قجنةن -  
2 

الج ء ال زل  إختوج  تا   س لساوجح  ال حاف  -   

 عل  اليهر

 االسوةع الثالثين   

 2 الج ء النير  إستكزجل أعزجل السن  -  

 الج ء ال زل  إ تحجن ال زل  -    

 إجزجل  ع د السجعجت
52 

أسجليل - 5

 الت ليم  الت لم

 
 . المحاضرات – 1
 . البحوث المقدمة  - 2
 . العرض الشفهي - 3
 . مجموعات العمل  - 4
 . الدروا العلمية - 5
 . المشروعات – 6
 . نقاشيةحلقات  - 7
 . جلسات ونماذج - 8
 . التعلم التنافسي - 9

 . التعلم اإللكتروني - 11
 .التعلم التعاوني   - 11
 

أسجليل الت ليم  الت لم -6

للطالب ذ   الق  ات 

  الزح  دف

 غير  ف ل  -

 

 تقة م الطالب: -7
األسجليل  -حح

 الزستخ   
 )األسوةع( التةقيت -خخ

 تةز ع  -ج

 ال  ججت

أعزجل 

 السن 

 

ا  اق 

 د اسي  

 الخامس و العشرين –السابع عشر  –الحادى عشر  –الخامس    
       

 د ججت 15

 تقييم

 –) تحر ر  

 تطويق  (

 التجسع   ال شر ن –السجدس   ال شر ن  –الخج س عشر  –ال جشر 

 

 

 

 د ج  15

 د ج  11  نجقش    
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 حةا 

 د ج  31  .................نهج   الفصل ال  اسل  النهجئل ال زلل اال تحجن 

 د ج  31  .................نهج   الفصل ال  اس   اال تحجن التحر ري النهجئل

 قجئز  الكتل ال  اسي   الزراجع:  -8
 القسم  -  ذكرات -صصص

كتل  -ققق

  ل   

- .................................... 

كتل  -   

  قترح 
 إنقجذ  عل   حز  زك    آخر ن –ت   ل  –ت ليم  –السوجح  تكنيك  .46

 سجع  سوجح  أبة ال ال أحز  عو  الفتجح 12*  4 .47

   ج   السوجح   صطف  كجظم   أبة ال ال .48
د   جت  -ششش

علزي  أ  نشرات 

 ... الخ

18. www.fina.org 

19. www.swimming.org 

20. www.swimsmooth.com 

21. www.enjoy-swimming.com 

 

       

                              ئيس القسم                                                                            أستجذ الزجدة            

  صطف  ن  أ/د/                                             صطف  عزيرةأ.د/  

 التةقيع : )                   (                   التةقيع : )                          (      

              

             

 
 

 

 

  

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 جةد (خج سج : االختيج ي الثجنل )

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 المنازالت والرياضات المائية قسم:  
فصل  ) بنين(الثالثةللفرقة اختياري تاني جودوتوصيف مقرر 

/ 0261للعام الدراسي ممتد فصل دراسي )اول وثاني( دراسي 

 م0262

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثالثة الفرقة/ المستوى:  اختياري تاني جودو اسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 ق92 عملي ق32 نظري ساعة 0× وحدة   6

هدف  -2

 المقرر

 

 بجلز لة جت  الز ج   الزرتوط  بر ج ي  الجةد    اد الطجللعا -1

  هج ات    ج   تزكنه  ن   ل  هج ات الجةد   الطجلل اكسجب -2

 الق  ة علل تنفيذ  هج ات التثويت  إكسجب الطجلل -3

 

 المستهدف من المقرر: -4

 المعلومات والمفاهيم-أ

    ر  الطجلل الزوجدي االسجسي  لر ج ي  الجةد   1أ/

   ر  الطجلل الزهج ات الزختلف  للر ل  التثويت لل الجةد   2أ/

   ر  الطجلل طرق ال لجع لل الجةد   3أ/

  ت ر  الطجلل علل القةاع  القجنةني  الخجص  بر ج   الجةد . 4أ/

 المهارات الذهنية-ب

   ك الطجلل القةاع  االسجسي  لر ل الزهج ة   -1ب/

 الطجلل بين  هج ات الر ل   هج ات التثويت زي   -2ب/

  زي  الطجلل بين طرق ال لجع لل الل ل  ن اعلل  الل ل اال  ل  -3ب/

المهارات المهنية  -ج
 الخاصة بالمقرر

  هج ات الر ل  ن اعلل بصة ة جي ة   ؤدي الطجلل –1ج/

  ؤدي الطجلل  هج ات التثويت بصة ة جي ة  -2ج/

  ؤدي الطجلل طرق ال لجع بصة ة جي ة  -3ج/
 

المهارات -د

 العامة

 استخ ام الت لم الذاتل  ن خالل أع اد األ  اق ال  اسي   . 24/د

خاج ج الياةم  داخل الت ج ل بر ح الفر ق  استخ ام االتصجل الف جل للت   ل -2د/

 ال  اسل.

 شوك  الز لة جت لكتجب  اال  اق ال  اسي . استخ ام -3د/

 الةقت لتحقيق أقص  استفجدة  ألضل عجئ  إدا ة -4د/

 عدد الساعات الموضوعمحتوى  -5
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 1األسوةع  المقرر

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية في 

 رياضة الجودو 
2 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 2األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية في 

 رياضة الجودو 
0 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 3األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية في 

 رياضة الجودو 
0 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 4األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية في 

 رياضة الجودو 
0 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 5األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية في 

 رياضة الجودو 
0 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 

 6األسوةع 

  الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية للمبادو االساسية في 

  رياضة الجودو
0 

 الجي  العملي  
 تعليم المبادو االساسية في رياضة الجودو 
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  7األسوةع 

 تربية عملي 
- 

  8األسوةع 

 تربية عملي 
- 

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الرمي من 

 اعلي
0 

 الجي  العملي  
 بعل مهارات الرمي من اعلي تعليم

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الرمي من 

 اعلي
0 

 الجي  العملي  
 بعل مهارات الرمي من اعلي تعليم

 11األسوةع 

 الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الرمي من 

 اعلي
0 

 الجي  العملي  
 اعليبعل مهارات الرمي من  تعليم

 12األسوةع 

 الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الرمي من 

 اعلي
0 

 الجي  العملي  
 بعل مهارات الرمي من اعلي تعليم

 13األسوةع 

 الجي  النظرو 
شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات الرمي من 

 اعلي

0 
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 الجي  العملي  
 بعل مهارات الرمي من اعلي تعليم

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
لرمي من شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات ا

 اعلي
0 

 الجي  العملي  
 رمي من اعليتعليم بعل مهارات ال

  51األسوةع 

 الجي  النظرو 
رمي من شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لمهارات ال

 اعلي
0 

 الجي  العملي  
 رمي من اعليتعليم بعل مهارات ال

 61االسبوع 
 الجي  النظرو 

الخطوات التعليمية لمهارات الرمي من شرح النقاط الينية و

 اعلي
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 الرمي من اعليتعليم بعل مهارات 

0 

 62االسبوع 
 الجي  نظرو 

 الخطوات التعليمية لمهارات التقبي شرح النقاط الينية و
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 تعليم بعل مهارات التقبي 

0 

 60االسبوع 
 والخطوات التعليمية لمهارات التقبي شرح النقاط الينية 

........................................................................................ 
 الجي  العملي 

 تعليم بعل مهارات التقبي 

0 

 69االسبوع
 الجي  النظرو 

 والخطوات التعليمية لمهارات التقبي شرح النقاط الينية 
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 تعليم بعل مهارات التقبي 

0 
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 02االسبوع
 الجي  النظرو 

  ة والخطوات التعليمية لمهارات التقبي شرح النقاط اليني
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 تقبي تعليم بعل الطرق الدفاعية لمهارات ال

0 

 06االسبوع 
 الجي  النظرو 

في  شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لطريقة الدفاع

 العب من اعلي
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 لمهارات العب من اعلي  تعليم بعل الطرق الدفاعية 

0 

 00االسبوع 
 الجي  النظرو 

في  شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لطريقة الدفاع

  العب من اعلي
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 يم بعل الطرق الدفاعية لمهارات العب من اعلي تعل

 

0 

 03االسبوع
 الجي  النظرو 

 تربية عملية 
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 

- 

 04االسبوع 
 الجي  النظرو 

 تربية عملية 
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 

- 

  05االسبوع
 الجي  النظرو 

شرح النقاط الينية والخطوات التعليمية لطرق الدفاع في 

 العب من اعلي 
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 عب من اعلي بعل الطرق الدفاعية لمهارات ال تعليم 

0 

 01االسبوع 
 0 الجي  النظرو 
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 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )نظرو(
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )عملي(

 
 02االسبوع 

 الجي  النظرو 
 الجودو  )نظرو(شرح بعل مواد قانون رياضة 

........................................................................................ 
 الجي  العملي 

 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )عملي(

 

0 

 00االسبوع 
 الجي  النظرو 

 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )نظرو(
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )عملي(

 

0 

 09االسبوع 
 الجي  النظرو 

 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )نظرو(
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 شرح بعل مواد قانون رياضة الجودو  )عملي(

 

 

 

0 

 32االسبوع
 الجي  النظرو 

 االختبار العملي
........................................................................................ 

 الجي  العملي 
 

0 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
 ساعة 50

أساليب  -1

التعليم 

   المحاضرات 
   البحوث المقدمة 
  العرض الشيهي 
  مجموعات العمل 
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  والتعلم

أساليب  -2

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

  محاضرات غير اساسية   
    النصح واالرشاد لذوو القدرات المحدودة 
  استرشاد اكاديمي لطالب ذوو القدرات المحدودة 

 
   

 

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ذذ األساليب المستخدمة -دد

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج  11 00األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 -)تحريري 

 تطبيقي(

 64األسبوع:  
 09األسبوع : 

 د ج  11  

 د ج   11

 د ج  11 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  31  الثاني  الفصل الدراسي االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -تتت

ايهاب كامل عفيفي ، الجودو ، االساا والتطبيقات مؤسسة مختار  /أ.د
  م6991للنشر 

  م6993أ.د/ محمد حامد شداد ، االسا العلمية لتدريب الجودو 
 

 كتب ملزمة -ثثث
أ.د/ عبدالحليم محمد عبدالحليم الطرق الحديثة لتعليم الجودو دار ابو الوفا 

 م 0263القانونية 
 

 كتب مقترحة -خخخ
  6992جمال محمد سعد الجودو اصول ومناهج وكالة ندا لالعالن  أ/
 

دوريات علمية أو  -ذذذ
 نشرات. الخ

 

http://judoinfo.com/ 

 المادة منسق
 أ.د/ عبد الحليم معاذ

 (                                         التوقيع ) 

 رئيا القسم
 مني مصطفي أ.د / 

                              (التوقيع )                                            
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   
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 (تنس ارضيخامسا : االختياري الثاني )
 (60)نموذج رقم 

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 األلعاب قسم:
) الثالثةللفرقةارضي  تنس ثان اختياريتوصيف مقرر

 )فصل دراسي ممتد((بنين

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق

 الثالثة الفرقة/ : التنساسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية الدراسية األسبوعيةعدد الوحدات 

 ق 92 يعمل ق 32 نظري ساعة 0×  ساعة 6

هدف  -2

 المقرر

 

 إعداد الطالب كمعلم للتربية الرياضية. -6

رياضة والمرتبطة بالمعارف والمعلومات األساسية   إكساب الطالب -0

 تنس ال

 امداد الطالب بعناصر اللياقة البدنية الخاصة برياضة التنس. -3
 . تنسلرياضة الإكساب الطالب المعلومات والمعارف عن القانون الدولي ل -4

 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم-أ

: علممى المعممارف االساسممية التربويممة والتاريخيممة لرياضممة  الطجلاالت اار    1أ/

  التنس .

 رياضة التنس. على طرق تحليل فى:   ت ر  الطجلل -0أ/

 بالمصطلحات الخاصة برياضة التنس .:   لم الطجلل - 3أ/

 للرياضة. الحيوية بالجوانب المرتبطة األساسية بالمعارف:  الطجلل  لم  -4أ/

 المهارات الذهنية-ب

 . لرياضة التنس  الممارسة بيئة تواع  التي المعوقات  التحديات  تةقع -1ب/

 .لحلها  البدائل بين األنسب ويختار          

 الصحيح و األخطا  الشائعة  في رياضة التنس .  االدا  زي  بين  -2ب/

 بين أساليب التقييم و التقويم المختلية في رياضة التنس .     فج ل -3ب/

التعليمممات  ويضممع المعرفممة تلقممي فممي اليرديممة ختالفمماتاإل  كتشااف -4ب/

 واإلرشادات
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 .االختالفات  فذه لتقابل المناسبة        

بين أساليب و طرق التدريس و التعلم الختيار انسبها فمي رياضمة   فج ل -5ب/

 التنس.

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 .  نموذعاً عيداً للمهارات المتعلمة في رياضة التنس  ؤد  –6ج/

 عوامل األمن والسالمة في رياضة  التنس .  طويق -ج / 

 للتنس .  الحركيةللمهارات  التطبيقية النماذج  ؤدي -3ج/

قانون رياضة التنس من خالل أدائة أشواط فردية أو مجموعات   طوق 4ج/

 . مكتملة
 

 المهارات العامة -د

 تعامل الطالب وقدرتة على العمل الجماعي مع زمالئ  .   -1د/

 استخدام دور المعلم أو المدرب أمام أقران  وتبادل األدوار التعليمية . - 0د/

 .عائد وأفضل استيادة أقصى لتحقيق الوق  الطالب كييية إدارةيتعرف  - 3د/

 .خصص بالمصطلحات الخاصة بالت اإللمام -4د/
 

 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

  : الجانب النظرو 

 المدخل إلى رياضة  التنس

 :  لجانب التطبيقي  

 تدريبات احساسات المضرب

0 

 2األسوةع 

 :  النظروالجانب 

 تاريخ و تطور رياضة  التنس .       

 :  الجانب التطبيقي 

 تدريبات احساسات المضرب . .4

 تدريبات إحساس الكرة . .5

 الجمع بين االحساسات .

0 

 3األسوةع 

 : الجانب النظرو

 المعلم و أدارة الوق  .     

 : الجانب التطبيقي

)معلم و تبادل األدوار بين الطالب بعضهم  ببعل      

طالب ( لتدريبات  إحساسات الكرة  والملعب و 

 المضرب.

0 

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg


 

   

 

 

 

 

 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
332 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 4األسوةع 

  : الجانب النظرو

فمي المتعلم و محاولمة تموفير اليرديمة ت ختالفااإلإدراك    

 .االختالفات  فذه لتقابل المناسبةطرق 

         الجانب التطبيقي:

على  تدريبات الدمج بين اإلحساسات )بعد التعديل    

 إدراك اإلختالفات(

0 

 5األسوةع 

 الجانب النظرو: 

مراحل التعلم  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 أفمية كل مهارة واستخدامها. –للمهارة 

 :الجانب التطبيقي

 أوال :القبل بيد واحدة      

 التدريبات على القبل بيد واحدة. 

 ثانيا : القبل باليدين .     

 تدريبات على القبل باليدين .           

0 

 6األسوةع 

 : الجانب النظرو

 واحدة: تعلم الضربات األرضية  االمامية بيد    

مراحل التعلم  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية     

 للمهارة 

   أفمية مهارة واستخدامها.    

 الجانب التطبيقي:

) الشرقية ثم  أرضية أمامية مستقيمة بالقبضة -6     

 .العام( 

        

Forehand groundstroke flat) 
Eastern , Continental ) 

  تدريبات تطبيقية على تعلم المهارة بالقبضة

 الشرقية .

  تدريبات تطبيقية على تعلم المهارة بالقبضة

 العامة .

 

0 
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  7األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 
- 

  8األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 
- 

  9األسوةع 

 الجانب النظرو: 

  واحدة تابع تعلم الضربات األرضية  االمامية بيد     

مراحل التعلم  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 . أفمية مهارة واستخدامها –للمهارة 

  الجانب التطبيقي:

 بالدوران العلووأمامية بيد واحدة  أرضية -0     

Western ,  Forehand groundstroke top spin) 

Continental ) 

 تدريبات تطبيقيةمتدرعة على المهارة            

0 

 11األسوةع 

 الجانب النظرو: 

 تابع تعلم الضربات األرضية  االمامية بيد واحدة:

مراحل التعلم  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 أفمية مهارة واستخدامها. –للمهارة 

 التطبيقي:الجانب 

 أرضية أمامية بيد واحدة  بالدوران  الخليي : - 3     

( Forehand groundstroke slice )     

 المهارة . تدريبات تطبيقية متدرعة على             

0 

 :11األسوةع 

 الجانب النظرو: 

 :الخلفي  بي   اح ةتعلم الضربات األرضية         

خطوات  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية        

0 
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 أفمية مهارة واستخدامها. –تعليمية  

 الجانب التطبيقي:

 :  الخلفي  بي   اح ةتعلم الضربات األرضية  

 أرضية خليية مستقيمة بالقبضة الوربية.  -6     

 ( Backhand groundstroke flat Western grip) 

 

 :12األسوةع 

 الجانب النظرو: 

 الخلفي  بي   اح ةتعلم الضربات األرضية         

 الجانب التطبيقي: 

تدريبات تطبيقية على تحسين إدا  المهارة    

 بالقبضة الوربية      

0 

 :14,  13األسوةع 

 أرضية خليية مستقيمة باليدين . -0     

(2Backhand groundstroke slice)     

 :    الجانب النظرو

  –خطوات تعليمية  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 أفمية مهارة واستخدامها.

 : الجانب التطبيقيى

 الخطوات التعليمية  .3

 تدريبات تطبيقية على المهارة. .4

4 

 :15األسوةع  

 اليسيولوعية . موضوعات في التوذية و القياسات     

 الجانب النظرو:  

 محاضرات و أوراق دراسية فيها

 الجانب التطبيقي :

 استخدام أعهية القياسات اليسيولوعية المعملية . 

0 
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 17,  16األسوةع 

 االصجبجت ل  التنس

 الجانب النظرو. 

تعري  و ميهوم مافية و انواع و  .0

 -طرق الحماية  –تقسيم االصابات ( 

البرامج  -أشهر االصابات في التنس 

 العالعية 

 الجانب التطبيقيى :

تطبيقات التأفيل العالعي بمجموعة من التمرينات        

 متدرعة لكل إصابة . 

4 

  19,  18االسوةع 

 : ت لم  هج ة األ سجل

 :    الجانب النظرو 

مراحل التعلم  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 أفمية مهارة واستخدامها –للمهارة 

 النواحي القانونية لإلرسال 

 : التطبيقيىالجانب 

 الخطوات التعليمية . -3

 تدريبات تطبيقية على المهارة.

   االرسال المستقيم-   ( Flat serve 

 

4 

 . 21,  21األسوةع 

 : تجبع ت لم  هج ة األ سجل

 :    الجانب النظرو 

مراحل التعلم  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية 

 أفمية مهارة واستخدامها –للمهارة 

 النواحي القانونية لإلرسال 

 : الجانب التطبيقيى

 الخطوات التعليمية .3

 تدريبات تطبيقية على المهارة.  .4

 

 اإلرسال البريمة  Spin Serve  

تدريبات تطبيقية على تعلم المهارة 

4 
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 )اإلرسال البريمة(

 

   

  22األسوةع 

 : تجبع ت لم  هج ة األ سجل

 :    الجانب النظرو

مراحل  –االخطا  الشائعة  –المراحل الينية  -6

 أفمية مهارة واستخدامها . –التعلم للمهارة 

 النواحي القانونية لإلرسال . -0

 : الجانب التطبيقيى

 الخطوات التعليمية . -6

 تدريبات تطبيقية على المهارة. -0

    Slice serve  اإلرسال القاطع                 

  تدريبات تطبيقية على تعلم المهارة

 القاطع()اإلرسال 

0 

  24،  23االسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 
- 

 .: 27,  26,  25 األسوةع 

 :الجانب النظرو  

عناصر اللياقة البدنية الخاصة  برياضة  التنس  .4

 . 

اختبارات و قياس اللياقة البدنية  الخاصة  .5

 برياضة التنس .   

 اختبارات المهارة في رياضة التنس .    .1

 : الجانب التطبيقيى 

ادا  نماذج من االختبارات البدنية عمليا ) معمل  .3

 ملعب (  –

أدا  نماذج من اختبارات االدا  المهارو عمليا  .4

 ) محكمين و ُمختبرين ( .

1 
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 : 28األسوةع 

 المصطلحات االعنبية في رياضة  التنس .

 الجانب النظرو : 

أفم المصطلحات و التعري  بها ألكقرفا استخداما في  

 مجال رياضة التنس .

 : الجانب التطبيقي 

تطبيق ذلك من خالل مبارايات و أشواط  -3

 متكاملة . 

استخدام الشبكة العنكبوتية و المكتبات للتعلم بها  -4

. 

0 

 31,   29األسوةع و

 قجنةن   ج   التنس 

 الجانب النظرو: 

 شرح المواد للقانون في شكل حلقات بحقية وورش عمل 

 الجانب التطبيقي :

 تطبيق ذلك على شكل مباريات فعلية .

4 

 

 50 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 

 عمليةمحاضرات  5-6

 مهمات بحقية 5-0

 التعلم الذاتى  5-3

 التبادليالتعلم  5-4            
 

 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 

 

عن طريق مركي تدريبات للطالب المتعقرين بعد انتها  اليوم الدراسي 

 الخدمة
   
 
 
 

                           
 

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -زز األساليب المستخدمة -رر

 الدرجات

http://phed.usc.edu.eg/
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

                

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

 التاسع :  األسبوع األسبوع : 
 االسبوع : الرابع عشر 
 االسبوع : الثامن عشر 

 االسبوع : السادا والعشرون.
 االسبوع التاسع و العشرون

 د ج  25

 تقييم 
 (تطبيقي-تحريري)

 التاسع األسبوع: 
 االسبوع : السابع عشر

 الخاما والعشرون : األسبوع 
   الثامن والعشرون: األسبوع 

 د ج  15 

 د ج  41 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج   31         : الثاني الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج   31       : الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -ضضض
 

 ال يوجد

 كتب ملزمة -   
 

 ال يوجد 

 مقترحةكتب  -ظظظ

 

( : التمممممممممدريب الرياضمممممممممي . دار اليكرالعربمممممممممي,                        0222محممممممممممد حسمممممممممن عمممممممممالوو )         

 القافرة.

(: االختبمممارات و المقممماييس فمممي التربيمممة الرياضمممية. دار 0222محممممد صمممبحي حسمممانين )           

 اليكرالعربي, القافرة .

 ( :فسيولوعيا اللياقة البدنية0223لدين )أبو العال عبد اليتاح, احمد نصر ا          

 دار اليكر العربي  , القافرة . 

(: الموسمموعة العلميممةفي التممدريب الرياضممي . مركممي 6992طلحممة حسممام الممدين ,واخممرون )         

 الكتاب للنشر . القافرة 

Sport Nutrition (2006) : P. G, & others . human kinetics 
 

دوريات علمية أو  -أأأأ
 نشرات. الخ

www.wtf.comhttp:// - 
http://www.itf.com - 
http://www.etf.com.eg   

tennis magazine.com   
 

 المادة منسق
 محمد طلعت أبو المعاطي أ.د / .

 التوقيع )                                            (

 رئيا القسم
 طارق  النصيري أ.د / 

 التوقيع )                                              (

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.wtf.com/
http://www.itf.com/
http://www.itf.com/
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 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 

 (تنس طاولةخامسا : االختياري الثاني )

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 األلعابقسم:  
 ( ) بنين الثالثةللفرقة    اختياري ثان تنس الطاولةتوصيف مقرر 

 ممتدفصل دراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

 ثالثة )بنين( إختياري ثانالفرقة/ المستوى:  تنا الطاولةاسم المقرر:  ال ينطبق لرمز الكودي:ا

 التخصص: عام

 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 نظري ساعة  0× وحدة    6
32 
 دقيقة

 عملي
92 
 دقيقة

 هدف المقرر -2

 ألداء ب ض الزهج ات الهجة ي   ال لجعي  لل تنس الطج ل . الطجلل إع اد -1

 الز لة جت  الز ج   األسجسي  عن تنس الطج ل . الطجلل كسجب -2

 الز لة جت  الز ج   عن القجنةن ال  لل لتنس الطج ل .إكسجب الطجلل  -3

  هج ات اإلتصجل الف جل داخل  حج رات تنس الطج ل . إكسجب الطجلل -4

 

 المقرر:المستهدف من  -5

 المعلومات والمفاهيم-أ

  لل تنس الطج ل . ت ر  الطجلل عل  تنييم  إدا ة بطةل  1أ/

 الطجلل عل  صفجت   هجم اإلدا ي لل تنس الطج ل . ت ر   2أ/

ت اار  الطجلاال علاا  القااجنةن الاا  لل لر ج اا  تاانس الطج لاا  )الفصاال   3أ/

 األ ل(.

 المهارات الذهنية-ب

التسلسل الحركل للزهج ات الهجة ي   ال لجعي  لل الطجلل تصة    -1ب/

 تنس         الطج ل .

الصحيح  األخطجء الشجئ   لزهج ات تنس  داءبين األالطجلل زي   -2ب/

 الطج ل .

 الزهج ات الزختلف  لل تنس الطج ل .بين ال القجت الطجلل   ك   -3ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

النزجذج التطويقي  للزهج ات الهجة ي   ال لجعي   لل  الطجلل  ؤدي –1ج/

 تنس الطج ل .

 قجنةن تنس الطج ل   ن خالل  وج اة. الطجللطوق   -2ج/

http://phed.usc.edu.eg/
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 كلية التربية الرياضية
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إجراءات األ ن  السال   القجنةني  لززج س    ج   الطجلل   طوق -3ج/

 تنس الطج ل   ن خالل القجنةن ال  لل. 

 المهارات العامة -د

 .الذاتل  ن خالل إع اد األ  اق ال  اسي  استخ ام الت لم  -1د/

الت ج ل بر ح الفر ق  استخ ام االتصاجل الف اجل للتا   ل خاج ج الياةم   -2د/

 ال  اسل.

 الزكتو   شوك  الز لة جت لكتجب  األ  اق ال  اسي . استخ ام  -3د/

 محتوى المقرر -1

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 : الجي  النظرو

 0  مافية كل مهارة من المهارات األساسية لتنس الطاولة. -

 :الجي  العملي 

  تصني  المهارات األساسية لتنس الطاولة.-

 4،  3،  2األسوةع 

 : الجي  النظرو

الخطوات التعليمية   والمراحل الينية للقبضات ووقية االستعداد -

  وحركات القدمين.
 الجي  العملي   1

 االستعداد وحركات القدمين. القبضة ووقية  مهارات-

اختبممممار عملممممي علممممى القبضممممات ووقيممممة االسممممتعداد -

 وحركات القدمين.

 6،  5األسوةع 

 :الجي  النظرو 

الخطوات التعليمية   والمراحل الينية لدوران الكرة -

 لألمام.
4 

 الجي  العملي  
 دوران الكرة لألمام.-

 8،  7األسوةع 

 .عملية متصلةتربية -
 ــــــــ

 12، 11،  11،  9 األسوةع

 الجي  النظرو 
للضممممربة الخطمممموات التعليميممممة   والمراحممممل الينيممممة  -

 بوع  المضرب األمامي. المنطورة

للضربة  الخطوات التعليمية   والمراحل الينية  -

 بوع  المضرب الخليي. المنطورة

 تنظيم وإدارة بطولة في تنس الطاولة. -

0 
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 الجي  العملي  
 المضمممممرب األممممممامي بممممموعهي الضممممربة المنطمممممورة -

 .والخليي

 يبمممموعه الضمممربة المنطمممورة اختبمممار عملمممي علمممى  -

 المضرب األمامي والخليي.

  16،  15،  14،  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
الخطوات التعليمية   والمراحل الينية لإلرسمال بوعم   -

 للكرة. األماميالمضرب األمامي مع الدوران 

ل بوع  الخطوات التعليمية   والمراحل الينية لإلرسا -

 0 للكرة. المضرب الخليي مع الدوران األمامي
 الجي  العملي  

ممممع  والخليمممي المضمممرب األممممامي اإلرسمممال بممموعهي-

 للكرة. األمامي الدوران 

مضرب ال ياختبار عملي على اإلرسال بوعه -

 للكرة. األمامي والخليي مع الدوران األمامي

  21،  19،  18،  17األسوةع 

 الجي  النظرو 
للضممممربة الخطمممموات التعليميممممة   والمراحممممل الينيممممة  -

 بوع  المضرب األمامي. المستقيمة

للضربة   الخطوات التعليمية   والمراحل الينية  -

 0 بوع  المضرب الخليي. المستقيمة
 الجي  العملي  

 األمممممامي المضممممرب بمممموعهي الضممممربة  المسممممتقيمة -

 والخليي.

 بممموعهي الضمممربة  المسمممتقيمةاختبمممار عملمممي علمممى  -

 .والخليي المضرب األمامي

  22،  21األسوةع 

 الجي  النظرو 
للضممممربة  الخطمممموات التعليميممممة   والمراحممممل الينيممممة  -

 بوع  المضرب األمامي. المسقطة

 .اإلدارو في تنس الطاولة  -

4 

 الجي  العملي  
 .المضرب األمامي بوع الضربة المسقطة  -

http://phed.usc.edu.eg/
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 24،  23األسوةع 

 ــــــــ .تربية عملية متصلة-

  26،  25األسوةع 

 الجي  النظرو 
للضممممربة  الخطمممموات التعليميممممة   والمراحممممل الينيممممة  -

 .الخلييبوع  المضرب  المسقطة

 4 .اإلدارو في تنس الطاولة  -
 الجي  العملي  

 الخليي.المضرب  الضربة المسقطة بوع  -

 الضربة  المسقطة بوعهياختبار عملي على  -

 والخليي. المضرب األمامي

  31،  29،  28،  27األسوةع 

 الجي  النظرو 
بوعمم   للممدفعالخطمموات التعليميممة   والمراحممل الينيممة  -

 المضرب األمامي.

بوع   للدفعالخطوات التعليمية   والمراحل الينية  -

 المضرب الخليي.

 الدولي لتنس الطاولة )اليصل األول(.القانون  -
0 

 الجي  العملي  

 والخليي. المضرب األمامي الدفع بوعهي -

 المضرب األمامي الدفع بوعهياختبار عملي على  -

 والخليي.

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
 ساعة 50

أساليب  -2

التعليم 

 والتعلم

 ال رض الشفهل.  -
 اال  اق الوحثي . -
 حلقجت نقجشي . -

  .ال زلي ال   س  -

 الزحج رات -

 

أساليب  -0

التعليم 

والتعلم 

 
 .عزل  جزةعجت تقة   ب   انتهجء اليةم ال  اسل للطالب الزت ثر ن   
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للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -شش األساليب المستخدمة -سس

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية

عشر ،  السابع والعشرين ، الثالث األسبوع : 
 الثالثون.
 

 د ج  11

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

الرابع ، الثاني عشدر ، السدادا عشدر ، األسبوع:  
 العشرين ، 

 السادا والعشرين ، الثالثون.

 د ج  21

 د ج  11 الدراسي العامخالل  مناقشة وحوار

 د ج  31  الثانيالفصل الدراسي نهاية  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31  الثانيالفصل الدراسي نهاية  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -بببب
 –ت   ل  –ت ليم  –سلسل  الز رل  الر ج ي  ألل جب الزضرب )تج  خ  -

 قجنةن(
 .الج ء الثجنل )تنس الطج ل (

 ال  ةج  - كتب ملزمة -جججج

 كتب مقترحة -دددد

 األسس ال لزي  لل تنس الطج ل . -

 ت   ل(. –الزرجع لل تنس الطج ل  )ت ليم  -

 تطويقجت عزلي (. –تنس الطج ل  )أسس نير    -
 

دوريات علمية أو  -هههه
 نشرات. الخ

22. http:://.www. allabouttabletennis.com. 
23. http:://.www. tabletennis.about.com. 
24. http:://.www. tabletenniscoach.com 

 

          

 المادة منسق
 جوزيف ناجي أديب                                                               أ.د /

 (                     لتوقيع )                    ا

 رئيا القسم
 طارق محمد النصيري أ.د / 

 (                      ع )                         التوقي
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 خامسا : االختياري الثاني )تمرينات وجمباز(
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 التمرينات والجمباز قسم:  
للتخصص الثاني  الفرقة   والجمباز التمرينات  توصيف مقرر

 م0262/ 0261للعام الدراسي أول دراسي  فصل ) بنين(الثالثة 

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق 

 الثالثة بنينالفرقة/ المستوى:  التمرينات والجمباز اسم المقرر: 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية الدراسية األسبوعيةعدد الوحدات 

 ق92 عملي ق32 نظري ساعة 0×وحدة    6

 هدف المقرر -2

 

طالب بجلز لة جت ال لةم األسجسي  الزرتوط   الفؤائ   القيم ا  اد ال -1

 التربة   للجزوجز .

 اكسجب الطجلل الزهج ات الخجص  بر ج   بجلتزر نجت  الجزوجز . -2

  هااج ات   ج اا  الجزوااجز ،  أداء اكسااجب الطجلاال القاا  ة علاال -3

 . الززج س  بيئ  لل  السال   الصحي  األ ن اشتراطجت  تطويق
 اكسجب الطجلل  هج ات االنتقجء الخجص  بر ج   الجزوجز. -4

 الزصطلحجت الخجص   الضر     اللغة   الزهج ات إكسجب الطجلل -5

 بجلجزوجز لسهةل  ت لزه.

    ب الجزوجز . هن     أخالقيجت آداب إكسجب الطجلل  -6

 المستهدف من المقرر: -2

 المعلومات والمفاهيم-أ

   ر  الطجلل  جهي   تج  خ   أنةاع   ج   الجزوجز.  1أ/

   ر  الطجلل األسس  النير جت ال ج   لت   س الجزوجز .2أ/

  اار  الطجلاال النااةاحل الفنياا   الخطااةات الت ليزياا   األخطااجء الشااجئ    3أ/

  طرق السن  لزهج ات الجزوجز . 

  اار  الطجلاال  قااج يس   ةصاافجت األجهاا ة الفنياا  التاال تسااتخ م لاال  4أ/

 الجزوجز الفنل للرججل . 

 المهارات الذهنية-ب

    ك الطجالل القةاع  األسجسي  لت لم  هج ات الجزوجز  -1ب/

 لنةاحل الفني   الخطةات الت ليزي  لزهج ات الجزوجز  زي  بين ا  -2ب/

 التزر نجت الزسجع ة  د ج  إتقجن األداء    ك ال القجت بين   -3ب/

  زج س  الجزوجز  بيئ  تةاجه التل التح  جت   تةقع الز ةقجت  ح د  - 4ب /

 الو ائل بين األنسل   ختج 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 الحركي . للزهج ات التطويقي  النزجذج  ؤدي الطجلل –1ج/

 القجنةنياا   السااال   األ اان إجااراءاته  اان الطجلاال  ااج ت لزااطوااق   -2ج/
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 .الززج س  الر ج ي  بيئ  لل  الصحي 

 صزم الطجلل نزجذج للتزر نجت الزسجع ة التل  ستخ  هج لل إتقجن  -3ج/

 الزهج ات الزطلةب  . 

 العامة المهارات -د

 تنزي  الت ج ن  ال زل الجزجعل   -1د/

 تنزي  الت لم الذاتل  -2د/

 استخ ام  هج ات   سجئل اإلتصجل الف جل  -3د/

 

محتوى  -0

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 : مافية الجمباز الجي  النظرو 
0 

 : الجي  العملي  

 أعداد بدني عام 

 2األسوةع 

 0 : االنتقا  في الجمباز الجي  النظرو 
 : إعداد بدني خاص الجي  العملي  

  

 3األسوةع 

 0 االنتقا  في الجمباز   -:  الجي  النظرو 

 الزكة ة: الدحرعة األمامية الجي  العملي  

 :4األسوةع 

 دليل االنتقجء  : الجي  النظرو 

 0 

 المكورة: الدحرعة الخليية الجي  العملي 

 

 5األسوةع 

 0 :   ج ير االنتقجء  الجي  النظرو 

 الزي ان األ ج ل   : الجي  العملي  

 6األسوةع 

 :  معايير االنتقا   الجي  النظرو 

 0 

 : الوقوف علي الرأس    الجي  العملي  
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  7األسوةع 

 تربية عملية
-- 

  8األسوةع 

 تربية عملية
-- 

  9األسوةع 

 :  معايير االنتقا   الجي  النظرو 
0 

 الوقوف علي اليدين الجي  العملي  

 

  11األسوةع 

الخطوات  –:   : شرح ) النواحي الينية الجي  النظرو 

األخطا  الشائعة ( للشقلبة  –طرق السند –التعليمية 

 االجانبية علي اليدين

0 

 : الشقلبة الجانبية علي اليدين )العجلة (الجي  العملي  
 

  11األسوةع 

 :   معايير االنتقا   الجي  النظرو 
0 

 : الشقلبة الجانبية علي اليدين ) العجلة ( الجي  العملي  
 

  12األسوةع 

 0 :  معايير االنتقا   الجي  النظرو 
 لشقلبة الجانبية علي اليدين ) العجلة ( 6:   الجي  العملي  

 

  13األسوةع 

الخطوات  –: شرح ) النواحي الينية   الجي  النظرو 

األخطا  الشائعة ( للشقلبة  –طرق السند –التعليمية 

 األمامية علي اليدين 

0 

 الشقلو  األ ج ي  علل الي  ن :  الجي  العملي  

  14األسوةع 

:   معايير األمن والسالمة في رياضة  الجي  النظرو 

 0 الجمباز   
  : الجي  العملي

 الشقلو  األ ج ي  علل الي  ن 
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  15األسوةع 

  ج ير األ ن  السال   لل   ج    الجي  النظرو : 

 0 الجزوجز 

 الشقلو  األ ج ي  علل الي  ن  : الجي  العملي 

  16األسوةع 

 الج ء النيري : ب ض  ةاد القجنةن ال  لل للجزوجز 

 0 لج ء ال زلل :  الشقلو  األ ج ي  علل الي  ن ا

 

 17األسوةع 

الخطوات  –: شرح ) النواحي الينية الج ء النيري :  

األخطا  الشائعة ( للشقلبة  –طرق السند –التعليمية 

  ع  بع لف   الجانبية  علي اليدين

 الج ء ال زلل :  الشقلو  الججنوي  علل الي  ن  ع  بع لف  

0 

 18األسوةع 

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية  الج ء النيري :  

األخطا  الشائعة ( للشقلبة  –طرق السند –التعليمية 

  ع  بع لف  الجانبية  علي اليدين

 الج ء ال زلل :  الشقلو  الججنوي  علل الي  ن  ع  بع لف 

 19األسوةع 0

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية  الج ء النيري :  

األخطا  الشائعة ( للقيي فتحا   –طرق السند –التعليمية 

 علي حصان القيي 

 الج ء ال زلل : القف  لتحج علل حصجن القف  

 

  21األسوةع 

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية   الج ء النيري :  

األخطا  الشائعة ( للقيي ضما  –طرق السند –التعليمية 

 علي حصان القيي

 الج ء ال زلل : القف   زج علل حصجن القف  

0 
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  21األسوةع 

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية   الج ء النيري :  

األخطا  الشائعة ( للقيي ضما   –طرق السند –التعليمية 

 علي حصان القيي

 الج ء ال زلل :  القف   زج علل حصجن القف 

 

0 

 22األسوةع  

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية   الج ء النيري :  

األخطا  الشائعة ( للشقلبة  –طرق السند –التعليمية 

 األمامية علي اليدين ) حصان القيي (

 (الج ء ال زلل : ا لشقلو  األ ج ي  علل الي  ن )حصجن القف  

0 

 23األسوةع  

 تربي  عزلي  
- 

  24األسوةع  

 تربي  عزلي  
- 

 25األسوةع  

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية  الج ء النيري : 

األخطا  الشائعة ( للشقلبة  –طرق السند –التعليمية 

 األمامية علي اليدين ) حصان القيي (

 (الج ء ال زلل : : ا لشقلو  األ ج ي  علل الي  ن )حصجن القف  

0 

 26األسوةع  

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية  الج ء النيري :  

األخطا  الشائعة ( للشقلبة  –طرق السند –التعليمية 

 األمامية علي اليدين ) حصان القيي (

 الج ء ال زلل :  ا لشقلو  األ ج ي  علل الي  ن )حصجن القف  (

0 

 27األسوةع  

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية  الج ء النيري :   
0 
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األخطا  الشائعة ( للوفقوف  –طرق السند –التعليمية 

 علي الكتيين ) المتوازو (

 الج ء ال زلل : الةقة  علل الكتفين )  تةازي ( 

 28األسوةع  

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية  الج ء النيري :  :   

األخطا  الشائعة ( للوفقوف  –طرق السند –التعليمية 

 علي الكتيين ) المتوازو (

 الج ء ال زلل : ا الةقة  علل الكتفين )  تةازي ( 

0 

 29األسوةع  

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية  الج ء النيري :  

األخطا  الشائعة للبطن  –طرق السند –التعليمية 

 )العقلة (

 الج ء ال زلل : الوطن ) عقل  ( 

0 

 31األسوةع  

الخطوات  –شرح ) النواحي الينية  : الج ء النيري 

األخطا  الشائعة للبطن  –طرق السند –التعليمية 

 )العقلة (

 الج ء ال زلل :  ا الوطن ) عقل  (

0 

  

 ساعة  50  ع د السجعجت األسوةعي 

أساليب  -9

التعليم 

 والتعلم

  

  الزحج رات 

     الوحةث الزق 

  ال رض الشفهل 

  الت لم التنجلسل 

  جزةعجت ال زل  

  الت لم االلكتر نل 

أساليب  -62

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 

 

   ال رض الشفهل 

  جزةعجت ال زل    

 

 

 :تقويم الطالب -2
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 (العاب قويخامسا : االختياري الثاني )
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 قسم ألعاب القوي قسم:  

األساليب  -صص

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -ضض المستخدمة

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج 15 00-01--60-65-66-62- -4األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

 الخاما عشراألسبوع:  
 الثالثوناألسبوع : 

  ج د21

 د ج 5 الدراسي العامخالل  مناقشة وحوار

 د ج 31 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 31 الثانيالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -وووو
 

 الثالثة   إعداد قسم التمرينات  الجمباز للفرقة

 والجمباز

 كتب ملزمة -زززز
 

  . محمد إبراهيم شحاته : تدريب الجمباز المعاصر

 م2113الطبعة األولي .دار الفكر العربي .القاهرة 

 كتب مقترحة -حححح

 

  احمد الهادي يوسف : تكنولوجيا الحركة في

 م1992الجمباز . مطبعة التوني 

  عادل عبدالبصير: النظريات واألسس العلمية في

العقلة .  –متوازي  –حصان القفز  –تدريب الجمباز 

 م.1998الجزء الثاني . دار الفكر العربي 

 

دوريات علمية أو  -طططط
 نشرات. الخ

 

25. http:://.www.arabcoach.com 

26. http:://.www.humankinetics.com 
 

 المادة منسق
 العزيزم.د/ أحمد محمد عبد 

 التوقيع )                                             (

 رئيا القسم
 أمل صالا سرور.د / أ

 (                                التوقيع )             
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65مجلس الكلية     تاريخ اعتماد 
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 (للفرقة الثالثة )بنين ألعاب القوي اختياري ثانيتوصيف 

 ممتدفصل دراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي  

 المقرربيانات  -6
  

 الثالثة / بنينالفرقة/ المستوى:  إختياري ثان ألعاب قوياسم المقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام

 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 نظري ساعة  0× وحدة    6
32 
 دقيقة

 عملي
92 
 دقيقة

هدف  -2

 المقرر

 

 بجلز ج    الز لة جت الخجص  بأل جب القةي. ا  اد الطجلل -1

 الق  ة عل  تطويق ال لةم النير   الر ج ي  لل أل جب القة  . -2

  زج س  الفكر الزو ع الخالق. -3

 تصزيم  تطويق الورا ي  الةح ات الر ج ي .  -4

 ليكةن   لزج   حكزج     بج  إدا  ج ألل جب القةي. إع اد الطجلل -5

 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم-أ

 . علل تج  خ  أه ا   للسف  أل جب القةي ت ر  الطجلل  1أ/

علل الزراحل الفني   الخطةات الت ليزي   النةاحل القجنةني   الطجلل ت ر   2أ/

   لزسجبقجت أل جب القةي.

 علل الح  ث لل  سجئل القيجس  التقة م لل ال جب القةي. الطجلل  ت ر  3أ/

 الطجلل علل األسس الزيكجنيكي  ألداء  هج ات أل جب القةي. ت ر   4أ/

  تر  الطجلل عل  الزصطلحجت ال لزي   اللغة   ألل جب القة  5أ/

 مهارات الذهنيةلا-ب

  تصة  التسلسل الحركل لزهج ات أل جب القة  -1ب/

 الفنل لزسجبقجت الةثل  الر ل  الجري.  زي  بين االداء -2ب/

 الزراحل الفني  الزكزل  لألداء الفنل.  ك ال القجت بين   -3ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

م، دلع الجل ، قذ  القرص، 811م، 211م، 111 هج ة الـ   ؤدي الطجلل –1ج/

 الةثل الطة ل، الةثل الثالثل. 

إجراءات األ ن  السال   القجنةني   الصحي  لل بيئ  الطجلل طوق   -2ج/

 الززج س  الر ج ي .

 تصزيم  تنفيذ  إدا ة  ح ة ت   وي  ا  ت ليزي  صغر  لل أل جب القةي.  -3ج/

 المهارات العامة -د

 إدا ة الةقت لتحقيق أقصل إستفجدة .  -1د/

 الذاتل م زج س  الت لم الزستزر  الت ل  -2د/

 االلزجم بجللغ  اإلنجلي    لتف يل بيئ  ال زل. -3د/

 عدد الساعات الموضوعمحتوى  -4
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 2األسوةع ،  1األسوةع  المقرر

 الجي  النظرو 

 4 تصزيم الةح ة الت   وي   الت ليزي  الصغر . -
 الجي  العملي  

 ت   وجت االع اد الو نل ال جم  الخجص لل ال جب القةي.

 4،  االسوةع 3األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تج  خ  للسف   طوي    سجبقجت أل جب القة . -

 الزراحل الفني ، الخطةات الت ليزي ، قجنةن    -

 4 م.111 هج ة الـ      
 الجي  العملي  

تااجبع تاا   وجت االعاا اد الواا نل ال ااجم  الخااجص لاال  -

 ال جب القةي.

 م.111ت ليم/ ت   ل  هج ة الـ  -

 6األسوةع ، 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الزراحل الفني ، الخطةات الت ليزي ، قجنةن     -

 م.811 هج ة الـ      
4 

 الجي  العملي  
 م.811ت ليم/ ت   ل  هج ة الـ  -

 8األسوةع  7األسوةع 

 تربي  عزلي   تصل 
 ــ 

 11األسوةع  ،9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 4 تقييم األداء الزهج   لزسجبقجت أل جب القة .  -

 الجي  العملي  
 م .811م ، 111اختوج  عزلل لزهج ة الـ  -

  12األسوةع  ،11األسوةع 

 الجي  النظرو 
الزراحل الفني ، الخطةات الت ليزي ، قجنةن  هج ة الةثل 

 الطة ل.

 4 ادا ة  هج ة الةثل الطة ل -

 الجي  العملي

 ت ليم/ ت   ل  هج ة الةثل الطة ل.

 اختوج  عزلل لزهج ة الةثل الطة ل
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 14األسوةع ،  13األسوةع 

 الجي  النظرو 

 4 األسس الزيكجنيكي  لزسجبقجت أل جب القة .

 الجي  العملي  
 ت ليم  هج ة الةثل الثالثل

  51األسوةع 

 الجي  النظرو

 استخ ام الحجسل لل اإلدا ة الر ج ي  -
 الجي  العملي   

 إ تحجن عزلل أعزجل سن 

0 

  71األسوةع ،  61األسوةع 

 الجي  النظرو 
الت ليزي ، قجنةن  هج ة دلع  الزراحل الفني ، الخطةات -

 الجل .

 ادا ة  هج ة دلع الجل . -
4 

 الجي  العملي  

 ت ليم/ ت   ل  هج ة دلع الجل . -
 

 91األسوةع  ،81األسوةع 
 الجي  النظرو 

 طرق الت   س  الت ليم لل ال جب القة  -

 الجي  العملي   4

 اختوج  عزلل لزهج ة دلع الجل . -

 قذ  القرص.ت ليم  هج ة  -
 

 21األسوةع  ،21األسوةع 

 الجي  النظرو 
 طرق الت   س  الت ليم لل ال جب القة  -

4 
 الجي  العملي  

 ت ليم  هج ة قذ  القرص  -

 اختوج  لزهج ة قذ  القرص -

 22األسوةع 
 الجي  النظرو 

الزراحل الفني ، الخطةات الت ليزي  ، قجنةن  هج ة  

 م.411

 م.411 تحكيم  هج ة ادا ة  -

0 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 الجي  العملي  
 م.411ت ليم/ ت   ل  هج ة   -
 

 24األسوةع ، 23األسوةع 
 تربية عملي متصلة

- 

  25األسوةع 

 الجي  النظرو 
 0 تةز ع الحزل الت   ول -

 الجي  العملي  
 م411اختوج  عزل  لزهج ة  -
 

  27األسوةع ،  26األسوةع 

 الجي  النظرو  

 م.1511الزراحل الفني  ، الخطةات الت ليزي  ، قجنةن  -

 م.1511ادا ة  هج ة  -   

4 

 الجي  العملي  
 م.1511ت ليم/ ت   ل  هج ة   -

 

  29األسوةع ،  28األسوةع 

 الجي  النظرو

 اإلصجبجت الر ج ي  . -

4 

 الجي  العملي  
 تطويقجت عزلي  لل تحكيم بطةل  أل جب القةي . -

 

 31األسوةع 
 الجي  النظرو

 تحكيم ( -القجنةن ال  لل ) اد ات -
0 

 الجي  العملي  
  راج جت علل الجةانل ال زلي    التطويقي . -

 

 50 إجمالي عدد الساعات

ــــاليب  -5 أس

ـــيم  التعل

 والتعلم

 ال رض الشفهل   

  األ  اق الوحثي 

  حلقجت نقجشي   

 .الت لم الذاتل 

 ال صف الذهنل 

أســــــــاليب  -1

 التعلـــــــيم

والتعلم للطالب 

ذوي القـــدرات 

 المحدودة

   ال  ةج 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

              

  

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع(-ظظ األساليب المستخدمة -طط

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 د ج  11 00،  69،  65،  60،  1،  3  األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

  62 األسبوع:
 60 األسبوع :

 65 : األسبوع
 69 األسبوع :
 06 األسبوع :
 05األسبوع :

 د ج  21 

 د ج   11 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  31   الثانيالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج  31 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -وووو
 

 ال يوجد 

 كتب ملزمة -كككك
 

 ال يوجد 

 كتب مقترحة -لللل

 اجر  ا    اقف   ن  رك  التنزي  االقليز . - 

 القجنةن ال  ل  ل  ال جب القة .  -ز

 سوجقجت الزضزج    سجبقجت الزي ان.  -ح

 لسيةلةجيج  سجبقجت الر ل. -ط

 دوريات علمية أو نشرات. الخ -و
http://.www.rdccairo.org 

iaaf.net.http://.www 

 

 المادة منسق
 أ.د/ مصطفى مصطفى عطوة 

 (                  التوقيع )                  
 

            

 رئيا القسم          
 محمد عنبر محمد بالل  أ.د/         
 (                  التوقيع )                            

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 سادسا : التدريب الميداني )التربية العملية( 
 (12نزةذج  قم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 طرق التدريا والتدريب والتربية العمليةقسم:  
فصل   الثالثة بنينللفرقة   تدريب ميدانىتوصيف مقرر 

 ممتدةدراسي 

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

الرمز الكودي: ال 
 ينطبق

 بنينة لثالثاالفرقة/ المستوى:  تدريب ميدانى خارجىاسم المقرر: 

 التخصص: عام

 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 عملي ال يوجد نظري ساعات 4× وحدة    6
4 

 ساعات

 هدف المقرر -2

 .بنجء الزجتزع لل : الر ج ي  التربي  د   .1

بجلزججل  الزرتوط   ال لةم األسجسي  ال لةم    لة جت   ج   تطويق .2

 الر ج  .

 السال    األ ن اشتراطجت  تطويق الر ج ي  ، األنشط   هج ات  ؤد  .3

 الر ج ي . الززج س  بيئ  الصحي  لل

 .الت ليزي   الةح ات الورا ي طويق   م صز .4

الز ج   األسجسي   النير   الزرتوط  بأنةاع الر ج جت تطويق  .5

 الزختلف  للتربي  الر ج ي .

الر ج جت ؤدي النزجذج التطويقي  للزهج ات الحركي  لل  ختلف أنةاع   .6

 .األسجسي 

صزم   نفذ الورا ي  الةح ات الزنجسو  الحتيجججت الزستفي  ن لل   .7

 الزججل الر ج ل.

أسجليل الت ليم  التقة م الختيج  أنسوهج لألنشط  طرائق  فج ل بين   .8

 الر ج ي  الزختلف .

حلل  هج ات الر ج جت الفرد    الجزجعي  لل  ةء الجةانل الحية     .9

 . ج ي  أسس الحرك  الر

 .للمواطنة التطبيقي واليهم المهنة  وأخالقيات آداب طبيقي .11
 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم-أ

 .للتربي  الر ج ي  األسجسي  الز ج    ر  الطجلل  1أ/

 الر ج اجت باأنةاع الزرتوطا  النير ا  الز اج    ار  الطجلال  2أ/

   الجزجعي .  الفرد  

  جااجالت لاال الزنجسااو   اللغة اا  ال لزياا  الزصااطلحجت  اار   3أ/

 .الر ج ي  األنشط 
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

   ر  الزهج ات الت   سي  الزطلةب لنججح الت   س. 4أ/

 للتال يذ الر ج ي   الزهج ات  الز ج   الز لة جت تةصيل   ر  5أ/

 .الزختلف  الزراحل ال  اسي  لل

 لال  الزقج نا   النقا   التخطايط ال قيقا   الزالحيا  االبتكاج   6أ/

 .بجلز  س  الر ج ي  التربي   أنشط  د  س

 .الت لم لجعلي  لضزجن للزت لزين  صحي  آ ن  بيئ  خلق 7أ/

 .بجل زل الزحيط الزجتزع بيئ   ع  اإل ججبل النشط التفجعل 8أ/

 المهارات الذهنية-ب

 الختيج   الت لم  التقة م الت ليم  أسجليلطرائق  بين فج ل   -1ب/

 .الر ج ي  الزختلف  لألنشط  أنسوهج

 الجةانل  ةء لل  الجزجعي  الفرد   الر ج جت  هج ات حلل   -2ب/

 .الر ج ي  الحرك  الحية    أسس

تةقع التح  جت التل تةاجه بيئ  الززج س  تح د الز ةقجت     -3ب/

 بين الو ائل لحلهج.األنسل    ختج الر ج ي  

  بينهاج ، الر ج اي  التربي  أنشط  لر ع بين  التكج ل الربط  - 4ب /

 .ال لةم األخر   بين

  الزونيا  ، الزنجساو   الززج سا  الت لايم لارص لتاةلير خطط  - 5ب/

 .الت ليزي   الزهجم  الويئ  الطجلل لهم عل 

 الت ليزاجت ضع ت الز رل  تلقل لل الفرد   االختاللجت كتشف   - 6ب/

 .االختاللجت هذف لتقجبل الزنجسو   اإل شجدات

 ال زليا  لجعليا  ل  اجدة الا  س ألها ا  التقيايم نتاجئي  حلال - 7ب/

 .الت ليزي 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 .الزق    الر ج جت للزهج ات التطويقي  النزجذج ؤدي الطجلل  –1ج/

  استخ ام  الزنجسو التقة م لجليأسه  ن تالطجلل  ج ت لزطوق   -2ج/

 .أد اته

 الزالئزا  الت ليزيا  الزهاج ات  تنفياذ التخطايطالطجلل ستخ م   -3ج/.

 .التال يذ بين الفرد   للفر ق

 لال التال ياذ اشاتراك تحقاق التال الت ليزيا  األنشاط  تصازيم  - 4ج/

 . التقة م التنفيذ

 .الت ليزي  ال زلي   تطة ر لتحسين الت لم بيئ  قيجدة  - 5ج/

 الت ليزياا  لألنشااط  الزنجسااو  الت ليزياا  الةسااجئل تصاازيم  - 6ج/

 .الزق   

 المهارات العامة -د

 لل للتال يذ الر ج ي   الزهج ات  الز ج   الز لة جت ةصيل    -1د/

 .الزختلف  ال  اسي  الزراحل

 لال  الزقج نا   النقا   التخطايط ال قيقا   الزالحيا  االبتكاج   -2د/

 .بجلز  س  الر ج ي   أنشط  التربي  د  س

 برناج ي  تطاة ر لزتجب ا  الزختلفا  ، التقيايم  ساجئل طوياق   -3د/
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 .أه اله تحقيق  ن  التأك  ، الز  سي  الر ج  

 ال زال علا   القا  ة الف اجل، االتصاجل  هاج ات  سجئل  ستخ م  - 4د/

 .الر ج ل بجلزججل الزرتوط  ال زليجت لتف يل الجزجعل

 .عجئ   ألضل استفجدة أقص  لتحقيق الةقت إدا ة - 5د/

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 األسوةع 

 :  الج ء النيري

)توعهات وتعليمات  محاضرات نظرية

ساعات 4   وإرشادت(.

 X42 يوميًا 

يوم 

 تقريبًا 

                      : الج ء ال زلل 
تدريب ميدانى خارعى بالمدارس الحكومية 

ً  "منيصلة"   وبواقع  بواقع يوم واحد أسبوعيا

بكل فصل دراسى "متصلة" ويبدا  أسبوعان 

من بداية العام الدراسى حتى نهاية شهر ابريل 

 من العام.
 

 إجزجلل ع د السجعجت

 

ساعة  612

 تقريباً 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 )توعهات وتعليمات وإرشادت(. محاضرات نظرية 5/6 

 زيارة ميدانية. 5/0
 نماذج للدروس "تدريس مصور". 5/3
 العملية.الدروس  5/4
 حلقات نقاشية. 5/5
 مجموعات عمل. 5/1
 ورش عمل تطبيقية. 5/2
 تعلم تنافسى. 5/0

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

   محاضرات إضافية للطالبات المتعقرات 
  التواصممل عممن طريممق شممبكات التواصممل )اليمميس بمموك " موقممع

 الخ"(.معلمات الود   موقع باسم القسم ..... 
 .ورش عمل تطبيقية 

   

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -   األساليب المستخدمة -عع

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 جتد ج......  الرابع األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم
 تطبيقي( -)تحريري

 جتد ج 81 )خالل العام( األسبوع : تطبيقى 

 جتد ج.......  خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  121 :    الثانىالفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 د ج .....  :    ال يوجــــــــــــــــــدالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 إجمالى الدرجة
التقييم )فى ضوم محور وأبعاد استمارات 
 –التقييم المعدة من قبل القسم "أعمال السنة 

 امتحان نهائى" والمعتمدة 
 د ج  211

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -مممم

 
 .األسس العلمية والعملية لطرق التدريس 
 ة.ئيواألدا ةدليل إرشادى للمهارات التدريسي 
 .دليل التربية العملية 

  - كتب ملزمة  -نننن

 كتب مقترحة -سسسس

محمود فهيم محمد   أميره محمود ط  عبد الرحيم : األسس العملية مجدى  -
والعملية لطرق وأساليب التدريس   ملسسة عالم الرياضة للنشر   

 م.0265اإلسكندرية   
أمين الخولى   عمال الدين الشافعى: منافج التربية البدنية المعاصرة   دار  -

 م.0222اليكر العربى   القافرة   
حمد  :  أساليب التدريس في التربية البدنية والرياضية   مصطيى السايح م -

 .م0223   مكتبة اإلشعاع الينية   اإلسكندرية
عابر عبد الحميد عابر  : اتجافات وتجارب معاصرة في تقويم أدا  التلميذ  -

 .م 0220/ والمدرس   دار اليكر العربي   القافرة
ربية البدنية بين النظرية عصام الدين متولى على عبد الل  : طرق تدريس الت -

 م.0265والتطبيق    ملسسة عالم الرياضة للنشر   اإلسكندرية   
: أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث  عي  مصطيى الطناوى -

 .م0220  التربوية   مكتبة األنجلو المصرية   القافرة 
  مكتبة األنجلو مجدو عييي إبرافيم  : إستراتيجيات التعليم وأساليب التعلم  -

 .م0224   المصرية   القافرة
 –مبادئ  –التدريس فى ضو  الواقع المعاصر للتربية الرياضية )ميافيم  -

 م.0262تطبيقات(   ملسسة عالم الرياضة للنشر   اإلسكندرية   

 

دوريات علمية أو  -عععع
 نشرات. الخ

 عامعة مدينة السادات. –مجلة علوم التربية الرياضة والبدنية   كلية التربية الرياضية  -

المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية   كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم    -

 .عامعة حلوان

 

 المادة منسق
 مجدى محمود فهيم محمدأ.د / 

 (                      لتوقيع )                    ا
 

 

                                                                       
 رئيا القسم

 التوقيع )                                        (
 مجدى محمود فهيم محمد أ.د /            

 
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261 / 66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     
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 الفصل الدراسي الثاني الفرقة الدراسية الثالثة بنين -5-1

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4 اختوج ات   قج يس 1

 - 4 علم نفس 2

 - 4 طرق ت   ل 3

 2 1 لغ  إنجلي    )  زت ة ( 4

 8 - اختيج ي أ ل )  زت  ( 5

 2 - اختيج ي ثجنل )  زت  ( 6

 4 - ) زت ة( ت   ل  ي انل 7

 16 13 اإلجزـــــــجلل

 اوال : االختبارات والمقاييس :
 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 أصول التربية الرياضية والترويح الرياضى قسم:  
 (ين)بنالثالثةللفرقة االختبارات والمقاييسمقررتوصيف 

 الثانىدراسي الفصل ال

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

  بيانات المقرر -6

 الثالثة بنين  الفرقة/ المستوى: اختبارات ومقاييا اسم المقرر:  الرمز الكودي:ال ينطبق

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 4 نظري ساعة 0× وحدة    0

هدف  -2

 المقرر

 

زقج يس الزرتوط  بجلزججل بجلز ج    الز لة جت لالختوج ات  الا  اد الطجلو   -1

 .الر ج  

 –اكسجب الطجلو  االختوج ات  القيجسجت الزختلف  لل الزججل الر ج ل ) ب ني  -2

 جسزي  (. –  رلي  

 لزةاكو  سةق ال زل. إع اد الطجلل -3

 تطويق  سجئل التقييم الزختلف   إكسجب الطجلل -4

 التفجعل النشط اال ججب   ع بيئ  الزجتزع الزحيط بجل زل  -5

 

 المستهدف من المقرر: -0

ت اار  الطجلواا  علاال الز ااج   االسجسااي  التج  خياا  الخجصاا  بجالختوااج ات  1أ/ المعلومات والمفاهيم-أ
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  الزقج يس.

 طرق القيجس  التقة م ل  التربي  الر ج ي  .  الطجلل ر    2أ/

 أسجليل التقة م الزختلفه كز خل لتحسين الت لم  الطجلل  ر   3أ/

   ر  الطجلل   كةنجت  عنجصر الليجق  الو ني  .  4أ/

   ر  الطجلل  االختوج ات الز رلي   كيفي   تطويقهج .  5أ/

 المهارات الذهنية-ب

قيجسجت  –  رلي   –شكل االداءات الو ني   االختوج ات ) ب ني  تصة    -1ب/

 جسزي  (

 لتقة م  التقييم ل  الزججل الر ج   .زي  بين ا -2ب/

استخ ام االختوج ات  الزقج يس  كيفي  االستفجدف   ك ال القجت بين   -3ب/

  نهج ل   ججل ال زل .

 توج ات  الزقج يس. اد اك الطجلل للز ج الت ال لزي  لل  ججل االخ – 4ب/

اد اك الطجلل ال الق  بين اهزي  االختوج ات  الزقج يس  سةق ال زل   5ب/

 الحجل  .

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 نزجذج لالختوج ات الو ني   الز رلي  الخجص  بجلزججل .  ؤدي الطجلل  –1ج/

 ل اسلةب التقة م الزنجسل  استخ ام اد اته. الطجلطوق   -2ج/

االختوج ات  الزقج يس لتحسين  تطة ر ال زلي   الطجللستخ م   -3ج/

 الت ليزي  .
 

 المهارات العامة -د

 ادا ة الةقت لتحقيق اقص  استفجدة  ن الزججل  -1د/

 قيجدة االلراد لتحقيق االه ا   -2د/

 الق  ة عل  ال زل الجزجع  لتف يل ال زليجت الزرتوط  بجلزججل الر ج   -3د/
 

 

 

محتوى  -3

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 الجي  النظرو 
 نوذة تج  خي  

  القيجس  االختوج   التقة م ل  الزججل الر ج  
4 

 الجي  العملي  

 2األسوةع 

 الجي  النظرو 
 –  ا ج القيجس  –اه ا  القيجس  – فهةم القيجس 

 انةاع القيجس   ستة جته 

4 

 الجي  العملي  

 3األسوةع 

 الجي  النظرو 

4 
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 فهةم  –الفرق بين االختوج   القيجس – فهةم االختوج  

اه ا   انةاع  –الفرق بين التقة م  القيجس  –التقة م 

 )  ق  د اسي ( –التقة م 
 الجي  العملي  

 4 األسوةع

 الجي  النظرو 
تقسيزجت  تصنيفجت  –أهزي  االختوج ات  الزقج يس 

استخ ا جت االختوج ات  –االختوج ات  الزقج يس 

 -اخطجء القيجس – الزقج يس ل  التربي  الر ج ي  

 أختوج  تحر ري علل  جسوق 

4 

 الجي  العملي  

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
 الزة ةعي  (  –الز ج الت ال لزي  ) الص ق 

4 

 الجي  العملي  

 6األسوةع 

 الجي  النظرو 
الز ج الت ال لزي  ) الثوجت  الز ج ير (  تطلوجت تطويق 

 االختوج  

4 

 الجي  العملي  

  7األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تربي  عزلي   تصل   

 

 

- 
 الجي  العملي  

  8األسوةع 

 الجي  النظرو 
 تربي  عزلي   تصل  

 

 

- 
 الجي  العملي  

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 خطةات   راحل تنييم  ادا ة االختوج ات  الزقج يس  

 إختوج  تحر ري علل  ج سوق

 

 

4 

 الجي  العملي 

 4  11األسوةع 
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 الجي  النظرو 
 االختوج ات الو ني  

 الجي  العملي  

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 االختوج ات الو ني 

4 

 الجي  العملي  

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
  إختوج  تحر ري علل  جسوق - االختوج ات الو ني 

4 

 الجي  العملي  

  13األسوةع 

 الجي  النظرو 
 االختوج ات الز رلي  

4 

 الجي  العملي  

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
 بطج    االختوج  

4 

  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
 القيجسجت االنثر بة تر   

4 

 

 ساعة50 إجزجلل ع د السجعجت

أساليب  -4

التعليم 

 والتعلم

  حلقجت نقجشي   –الزحج رات 

     الوحةث الزق 

   ال رض الشفه 

  جزةعجت ال زل  

أساليب  -5

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

 
   حج رات خجصه خج ج الج  ل ال  اس  
 
 
 

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع(-قق األساليب المستخدمة -فف

 الدرجات

 د ج 5 الثانى األسبوع :  أوراق دراسيةأعمال 
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 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 

 
 ثانيا : علم النفس :

 (60نموذج رقم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 اصول التربيه الرياضيه والترويحقسم:  
فصل ( نين بالثالثة)للفرقة علم النفس الرياضى توصيف مقرر

  ثانى دراسي

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

 تقييم  السنة
 (تطبيقي-تحريري)

 الرابع األسبوع:  
 الثانى عشر  –االتاسع األسبوع : 

 د ج  7

 د ججت 8 الثاني  خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج ..... ال يوجد الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج .81 الثانى الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -فففف
 قراءات فى االختبارات والمقاييس 

 

 كتب ملزمة -صصصص
 ال يوجد 

 

 مقترحةكتب  -قققق
 

 2115_  حز  نصر ال  ن   ةان  الز خل لل القيجس
   حز  صوحل حسجسين –القيجس  التقة م 

دوريات علمية أو  -رررر
 نشرات. الخ

 ال يوجد 

 

 المادة منسق
 وائل السيد قنديل أ.د / 

 (                       التوقيع )                    

 رئيا القسم
 وائل السيد قنديل أ.د / .

 التوقيع )                                           (
 

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 التالثة بنينالفرقة/ المستوى:  علم التفا الرياضىاسم المقرر:  الرمز الكودي:ال ينطبق 

 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية التخصص: عام
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 - عملي 4 نظري ساعة 0× وحدة    0

 هدف المقرر -2

بجلز ج    الزفجهيم  الز لة جت الخجصه ب لم النفس ا  اد الطجلل  -6

 الر ج  . 

الزهج ات الالز ه لتطويق نير جت الت لم بشكل عزل  اثنجء إكسجب الطجلل  -7

 الت   س.

 طوق الطجلل نزجذج للزهج ات ال قليه كجلسجت االسترخجء  التصة   -8

 ال قل .

 إكسجب الطجلل التفجعل النشط اإل ججبل  ع بيئ  ال زل . -9

 لزةاكوه سةق ال زل . إع اد الطجلل -11

 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم-أ

 الزفجهيم الزختلفه ل لم النفس. ت ر  الطجلل 1أ/

فهم الطجلل الزصطلحجت ال لزي   اللغة   الزنجسو  لل  ججل علم النفس ت2أ/

 الر ج ل. 

ت اار  الطجلاال كيفيااه االسااتفجدف  اان  ة ااةعجت علاام الاانفس لاال الحيااجة  3أ/

 الر ج ي . 

 ت ر  الطجلل الزهج ات ال قليه الزختلفه  اهزيتهج. 5أ/

 الر ج  .تفهم الطجلل  شكالت االع اد النفس  ل  الزججل 6أ/

تفهم الطجلل سيكةلةجيه الزنجلسه الر ج يه  كيفي  تفجدي التةتر النفسل 7أ/

 قول الزنجلسجت. 

 ت ر  الطجلل اسجليل التغلل عل  قلق الزنجلس . 8أ/

 .اإلغتراب لل الزججل الر ج ل ت ر  الطجلل  9أ/

 المهارات الذهنية-ب

  تصة  الطجلل كيفيه اداء جلسه لالسترخجء.  -1ب/

  تصة  الطجلل كيفيه اداء جلسه للتصة  ال قل .  -2ب/

  زي  الطجلل بين  فهةم ال قل  الجسم  الر ح. 5ب /

  زي  الطجلل الفر ق الزهنيه ل   ججل االع اد الفس . 6ب/

  زي  الطجلل بين الزرض النفس   ال قل  .7ب/

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 صزم الطجلل جلسه للتصة  ال قل     رل  كيفي  تنفيذهج عل    1ج/

 ز الئه.

  صزم الطجلل جلسه لالسترخجء    رل  كيفي  تنفيذهج عل  ز الئه. 2 ج/

  طوق الطجلل  ج ت لزته  ن نير جت الت لم بشكل عزل . 3ج/
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  طوق الطجلل  هج ف تح      وط اله    الح  ث الذات  اال ججب . 4ج/

  طوق الطجلل  هج ف ادا ف الضغةط. 5ج/

  طوق الطجلل  هج ات التفكير. 6ج/

  طوق الطجلل  هج ف تجكي  الذات. 7ج/
 

 المهارات العامة -د

اساااتخ ام الااات لم الاااذات   ااان خاااالل تحضاااير الزة اااةعجت الزختلفاااه   -1د/

   نجقشجتهج اثنجء الزحج رف.

خااالل تقاا  م االبحااجث تنزيااه القاا  ف علاا  القيااجدف  ال زاال الجزااجع   اان  -2د/

 الجزجعيه.

 كتجبه  تق  م االبحجث بجستخ ام  سجئل التكنةلةجيج الح  ثه. -3د/

 الزشج ك  الف جل  لل التجز جت الزهني  . 4د/
 

 

 

 

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 :الجي  النظرو 

الز ا س  - جهيه علم النفس  علم النفس الر ج    

 الزختلفه ل لم النفس 

4 

 الجي  العملي  

 2األسوةع 

 :الجي  النظرو 

اه ا  علم النفس –الفر ع االسجسيه ل لم النفس 

 الر ج  

4 

 الجي  العملي  

 3األسوةع 

 :الجي  النظرو 

 السلةك  –  ا س علم النفس 

4 

 4األسوةع 

 :الجي  النظرو 

  نجهي الوحث لل علم النفس 

4 

 5األسوةع 

 الجي  النظرو 
  نجهي الوحث لل علم نفس الر ج ي  

4 

 6األسوةع 

 الجي  النظرو
4 
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  ال زليجت ال قلي 
 طوي ت  ( –الذكجء ) الت ر ف 

 الجي  العملي  

  7األسوةع 

 :الجي  النظرو 

 التربية العملية المتصلة
- 

 الجي  العملي  

  8األسوةع 

  الجي  النظرو

 التربية العملية المتصلة  
-- 

 الجي  العملي  

  9األسوةع 

 الجي  النظرو 
 )  ق  د اسي ( نير جت الذكجء

4 

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
ال ةا ل التل تؤثر علل  –خطةات عزلي  اإلدا ك 

 اإلد اك 

4 

  11األسوةع 

 الجي  النظرو 
 خطةات ( –التذكر )  فهةم 

4 

  12األسوةع 

 الجي  النظرو 
  ستة جت   راحل التذكر 

 ا تحجن شفة 

4 

  13األسوةع 

 الج ء النيري 
 )  ق  د اسي (اإلغتراب لل الزججل الر ج ل 

4 

  14األسوةع 

 الجي  النظرو 
ال الج بجلز نل كفني   ن لنيجت ال الج الةجةدي _ 

 ب ض الزصطلحجت األجنوي  لل علم النفس الر ج ل  

سيكةلةجيه الزنجلساه الر ج ايه  كيفيا  تفاجدي التاةتر 

 النفسل قول الزنجلسجت. 

4 
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  15األسوةع 

 الجي  النظرو 
  شكالت االع اد النفس  ل  الزججل الر ج  .

 ا تحجن شفة  

4 

 

 إجزجلل ع د السجعجت

 
50 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

  الزحج رات 
 الوحةث الزق  ه 
  ال رض الشفه 
  نزجذججلسجت   
 جزةعجت ال زل  

 

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم للطالب 

ذوي القدرات 

 المحدودة

 
    حج رات ا جليه خج ج الج  ل ال  اس  للطجلوجت الزت ثر ن -

   
 
 

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -لل األساليب المستخدمة -كك

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 أوراق دراسية
 الثامن األسبوع : 

 االسبوع :الثالث عشر
 د ج 5

 تقييم 
 تطبيقي( -)تحريري 

  الثانى عشر األسبوع: 
 الخاما عشراألسبوع : 

 د ج 11

 د ج 5 الثاني  خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 د ج  --- الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي

 د ج 81 الثانىالفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

 مذكرات -شششش
 

 قراءات وموضوعات في علم النفس الرياضي 

 كتب ملزمة -تتتت
 

 ال يوجد 

 

 كتب مقترحة -ثثثث

اسامه كامل راتب :علم النفس الرياضى  -4
 ،دار الفكر العربى

جوديت عبد الهادى :نظريات التعلم  -5
وتطبيقاتها ،دار الثقافه للنشر 

 والتوزيع 
:علم النفس الرياضى  محمد حسن عالوى -6
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 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

 
  

 ،دار المعارف
 

 

دوريات علمية أو  -خخخخ
 نشرات. الخ

 

http://www.badnia.net/badnia 

http://www.iraqacad.org/library.htm 

 المادة منسق
 إبراهيم الباقيريمحمد أ.د / 

 (                     وقيع )                      الت

 رئيا القسم
 وائل السيد قنديلأ.د / .

                                (التوقيع )                                          
 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0الجودة    تاريخ اعتماد مجلس

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.badnia.net/badnia
http://www.badnia.net/badnia
http://www.iraqacad.org/library.htm
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 (240) 0123062ت : وفاكس     محافظة المنوفية –مدينة السادات  –المنطقة الرابعة 

http://phed.usc.edu.eg 
Email: sport_sadat_edu@usc.edu.eg 

 
321 

 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

 ثالثا : طرق التدريب :
 (12نزةذج  قم )

 جامعة: مدينة السادات
 كلية: التربية الرياضية 

 طرق التدريا والتدريب والتربية العمليةقسم:  
فصل دراسي   الثالثة بنينللفرقة طرق تدريبتوصيف مقرر 

 ثانى

 م0262/ 0261للعام الدراسي 

 بيانات المقرر -6

 بنينة لثالثاالفرقة/ المستوى:  يبتدرالاسم المقرر:  الرمز الكودي:ال ينطبق

 التخصص: عام

 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 نظري ساعة 0× وحدة    0
4 

 ساعات
 ال يوجد عملي

 هدف المقرر -2

 اكسجب الطجلل النيرة الفلسفي  للت   ل الر ج ل .  (1

 .الت   ل الر ج ل بقةانين   وجدئ ا  اد الطجلل (2

 بزكةنجت الحزل الت   ول  طرق تقنين االحزجل الت   وي . ا  اد الطجلل (3

 اع اد الطجلل لفهم ال الق  بين الحزل الت   ول  الراح   التكيف . (4

 الت   ل الر ج ل .الطجلل قةاع  (    اكسجب 5

 كيفي  تصزيم  تشكيل د  ات  لترات حزل الت   ل الر ج ل. (    اكسجب الطجلل6

 -ال ائري –الزستزر  –اكسجب الطجلل ب ض طرق  اسجليل الت   ل ) الفتري (    7

 الولية تري( .

 الطجلل لفهم عزلي  انتقجء النجشئين  كيفي  ت   وهم .(    اع اد 8

 لل الستخ ام الق  ات التةالقي   الت ر  عل  اسجليل تنزيتهج.(    اع اد الطج9

 ( اع اد الطجلل لزةاكو  سةق ال زل لل الزججل الر ج ل.11
 

 المستهدف من المقرر: -3

 المعلومات والمفاهيم-أ

 .للت   ل الر ج ل األسجسي  الز ج   الطجلل  لخص 1أ/

   وجدي الت   ل الر ج لبقةانين  الزرتوط  النير   الز ج   ر  الطجلل   2أ/

  الفرد    الجزجعي . الر ج جت استخ ا جتهج لل 

  شرح الطجلل  كةنجت الحزل الت   ول  تطويقجته لل األنشط  الر ج ي  الزختلف . 3/أ

   ر  الطجلل الفرق بين الحزل الت   ول  الراح   التكيف.  4/أ

 الر ج ل . ذكر الطجلل ال لةم ذات ال الق  بقةاع  الت   ل  5/أ

  ذكر الطجلل أنةاع ال   ات الت   وي    ة ح لترات حزل الت   ل الزختلف  . 6/أ

  شرح الطجلل ب ض طرق  اسجليل الت   ل الر ج ل.  7أ/

 لخص الطجلل طرق ت   ل النجشئين  استخ ا جت الق  ات التةالقي  لل برا ي  8/أ

 الت   ل الزختلف .

  نجقش للسفجت الت   ل الر ج ل . -1ب/ المهارات الذهنية-ب
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 قةانين   وجدي الت   ل الر ج ل . حلل  -2ب/

 . كةنجت الحزل الت   ول  الطرق الزختلف  لتقنين حزل الت   ل    ك-3ب/

 نجقش ال الق  بين حزل الت   ل  الراح   عزلي  التكيف لل التا   ل -4ب /

 الر ج ل .

  نجقش قةاع  الت   ل الر ج ل . – 5ب/

   زي  بين د  ات  لترات الحزل الت   ول .   – 6ب/

  زي  بين طرق  اسجليل الت   ل الزختلف  . – 7ب/

  نجقش إجراءات انتقجء النجشئين. -8/ب

 تصة  نزجذج  ن الت   وجت التةالقي     ع تصة  ألساجليل تنزيتهاج  -9/ب

 . 

المهارات المهنية الخاصة  -ج
 بالمقرر

 .نزجذج لتطويقجت قةانين   وجدئ الت   ل الر ج ل صزم الطجلل  –1ج/

 صاازم الطجلاال  حاا ة ت   وياا   ااع  راعااجة  كةنااجت الحزاال التاا   ول  -2ج/

 للت   وجت داخل الةح ة الت   وي  .

 كتاال الطجلاال  جزةعاا   اان التاا   وجت  وااين ليهااج ال القاا  بااين الحزاال  -3ج/

  الراح  . 

التال تراعاا  قةاعا   اسااس  نزاجذج لاو ض الةحاا ات الت   ويا  صازم  -4ج/

 الت   ل الر ج ل 

  تصة  الطجلل أنةاع د  ات  لترات حزل الت   ل.  – 5ج/

 –الزساتزر  –لو ض طارق  اساجليل التا   ل ) الفتاري نزجذج  صزم  - 6ج/

 الولية تري(. -ال ائري

  طاا  نزااةذج  ة ااح اإلجااراءات التاال  تو هااج لاال عزلياا  االنتقااجء  – 7/ج

 للنجشئين . 

  طااال نزاااجذج ت   ويااا  للتااا   وجت القااا  ات التةالقيااا  لااال التااا   ل  – 8/ج

 الر ج ل.

 المهارات العامة -د

 الزختلف  للت   ل الر ج ل .  الز ج   الز لة جت استخ ام   -1د/

 القيجم بجستخ ام قةانين   وجدئ الت   ل الر ج ل الزختلف .   -2د/

لحزل الت   ل  الراح  بصاة   توج نا  داخال األنشاط   استخ ام نزجذج  -3د/

 الر ج ي . 

 كتجب  التقج  ر الخجص  بطرق  أسجليل الت   ل  كيفي  عر هج .  - 4د/

 . زكنه استفجدة أقص  لتحقيق الةقت إدا ة - 5د/

 .الق  ة علل ت   ل ال  الء  -6/د

محتوى  -4

 المقرر

 عدد الساعات الموضوع

 1األسوةع 

 :  النيريالج ء 

   خل ألسس  للسف  الت   ل. -

 "الزفهةم ، الت ر ف ، الخصجئص"

4 
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 ال  ةجــــــــــ                        :الج ء ال زلل 

 2األسوةع 

 :الج ء النيري 

 الجةانل الرئيسي  للت   ل الر ج  . -

 قةانين الت   ل الر ج  . -

 . وجدئ الت   ل الر ج  

4 

 ال  ةجــــــــــ                     :الج ء ال زلل 

 3األسوةع 

 :الج ء النيري 

 الجةانل الرئيسي  للت   ل الر ج  . -

 قةانين الت   ل الر ج  . -

  وجدئ الت   ل الر ج  . -

4 

 ال  ةجــــــــــ                        :الج ء ال زلل 

 4األسوةع 

 :الج ء النيري 

 الز  ب الر ج  . -

الت   و  ،  طرق تقنين األحزجل الحزل  -

 الت   وي .

4 

 ال  ةجــــــــــ                     : الج ء ال زلل

 5األسوةع 

  :الج ء النيري 

الحزل الت   و  ،  طرق تقنين األحزجل  -

 .الت   وي 

4 

 ال  ةجــــــــــ                  : الجي  العملي 

 6األسوةع 

 :الج ء النيري 

الحزل الت   و  ،  طرق تقنين األحزجل  -

 الت   وي .

 ال الق  بين الحزل  الراح   التكيف. -

4 

 ال  ةجــــــــــ                        :الج ء ال زلل 

  7األسوةع 

 - تربي  عزلي   تصل  -
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  8األسوةع 

 - تربي  عزلي   تصل 
 

  9األسوةع 

 :الج ء النيري 

 الر ج  .أسس الت   ل  -

"عالق  الت   ل الر ج   بو ض ال لةم ذات 

 ال الق  بقةاع  الت   ل الر ج  ".

4 

 ال  ةجــــــــــ                        :الج ء ال زلل 

  11األسوةع 

 :الج ء النيري 

 ا تحجن تحر ر  -

 د  ات حزل الت   ل. -

 لترات حزل الت   ل. -

4 

 ال  ةجــــــــــ                        :الج ء ال زلل 

  11األسوةع 

 :الج ء النيري 

 د  ات حزل الت   ل. -

 لترات حزل الت   ل. -

4 

 ال  ةجــــــــــ                      :الج ء ال زلل  

  12األسوةع 

 :الج ء النيري 

 ب ض طرق  أسجليل الت   ل. -

 –ال ائر   –الزستزر  –" الفتر  

 الولة يتر "

4 

 ال  ةجــــــــــ                        :الج ء ال زلل 

  13األسوةع 

 :الج ء النيري 

 ب ض طرق  أسجليل الت   ل. -

 –ال ائر   –الزستزر  –" الفتر  

 الولة يتر "

4 

 ال  ةجــــــــــ                        :الج ء ال زلل 

 4  14األسوةع 
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 :الج ء النيري 

 األنتقجء  ت   ل النجشئين. -

 ال  ةجــــــــــ                       : الج ء ال زلل

  15األسوةع 

 :الج ء النيري 

 الق  ات التةالقي . -

 )  ق  د اسي ( "طرق  أسجليل تنزيتهج".

4 

 ال  ةجــــــــــ                       :الج ء ال زلل 
 

 ع د السجعجتإجزجلل 

 
50 

أساليب  -5

التعليم 

 والتعلم

 . حج رات نير   5/1 
 )الوحةث الزق   (.  هزجت بحثي  5/2
 خرائط  فجهيم.  5/3
 العرض الشفهي 5/4
 الت لم الذاتل 5/5

أساليب  -1

التعليم 

والتعلم 

للطالب ذوي 

القدرات 

 المحدودة

o   للطالب الزت ثر ن  حج رات إ جلي 
 

o    التشجيع  اإلثجب   التحفي 

 :تقويم الطالب -2

توزيع  -ج التوقيت )األسبوع( -نن األساليب المستخدمة -مم

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 جتد ج 5  الخاما عشراألسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم
 تطبيقي( -)تحريري

 جتد ج 5 )العاشر( األسبوع : 

 جتد ج 11 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

:                               ال الفصل الدراسي  االمتحان العملي  النهائي
 يوجــــــــــــــــد

 د ج .... 

:                                         الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي
 الثانى

 د ج  81

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -0

  مذكرات -ذذذذ

م(: التا   ل الر ج ال 2112صالح  حسن نجج,  حز   حز  ذكل ) - ملزمةكتب   -ضضضض
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 اجوااجت ـ طااارق ـ تخطااايط ـ تقااة م, الطجب ااا  اال لااال, اإلساااال ي  

 للطوجع   النشر, الور الشرقل شوين الكةم.
م(:   خل أسس   فجهيم   وجدئ علم 2111صالح  حسن نجج ) -

   النشر, الور الت   ل الر ج ل, الطجب   اال لل, اإلسال ي  للطوجع
 الشرقل شوين الكةم.

 

 كتب مقترحة -    

 حز  حسن عال  : علم الت   ل الر ج  ، دا  الفكر ال رب ،  -
 م1992القجهرة، 

م(:  هج ات الرؤ   الوصر   للر ج يين، 2114زك   حز  حسن ) -
 الزكتو  الزصر  ، اإلسكن    .

م(: القيجس  التقة م لل التربي  2114 حز  صوحل حسجنين ) -
الو ني   الر ج  ، الج ء األ ل، الطو   السجدس ، دا  الفكر 

 ال ربل، القجهرة.
م(: الزهج ات الر ج ي  )أسس الت ليم 2112 فتل إبراهيم حزجد ) -

 . الت   ل  ال ليل الزصة (,  رك  الكتجب للنشر, القجهرة

دوريات علمية أو  -ظظظظ
 نشرات. الخ

 – جل  علةم التربي  الر ج    الو ني  ، كلي  التربي  الر ج ي   -
 جج       ن  السجدات.

الزجل  ال لزي  للتربي  الو ني   الر ج ي  ، كلي  التربي  الر ج ي   -
 .للونين بجلهرم ، جج    حلةان

- http://www.slideshare.net/JoelSmithCSCS/basic-concepts-
of-training-theory 

- http://www.aweber.com/form-
sorry.htm?message=missing&data=name%2Cemail%2
C 

- http://sportphd.blogspot.com.eg/ 2115/18 /ballistic-
training.html 

- http://blog.iraqacad.org/?cat=6 
 

 المادة منسق
 محمد محمد زكى محمود أ.د / 

 التوقيع )                                           (
 

                                                                      
 رئيا القسم

 (                        وقيع )                   الت
 مجدى محمود فهيم محمد أ.د /              

 

 م     0261/  66/  6تاريخ اعتماد مجلس القسم   

 م 0261/  66/  0تاريخ اعتماد مجلس الجودة   

 م 0261/ 66/ 65تاريخ اعتماد مجلس الكلية     

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg
http://www.slideshare.net/JoelSmithCSCS/basic-concepts-of-training-theory
http://www.slideshare.net/JoelSmithCSCS/basic-concepts-of-training-theory
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 الفصل الدراسي األول الفرقة الدراسية الرابعة بنين -5-2

 عنوان المقرر الرقم الكودي للمقرر
 عدد الساعات أسبوعياً 

 تطبيقية نظرية

 - 4  وجدئ بحث علزل  إحصجء 1

 - 4 تر  ــــــــح 2

 - 4 القـــــــةام 3

 2 1 حجسل آلل 4

 8 - اختيج ي أ ل ) زت ( 5

 2 - اختيج ي ثجنل ) زت ( 6

 4 - ت   ل  ي انل ) زت ة(  7

 16 13 اإلجزـــــــجلل

 الفصل الدراسي الثاني الفرقة الدراسية الرابعة بنين -5-0

الرقم 
الكودي 
 للمقرر

 عنوان المقرر

 ً  عدد الساعات أسبوعيا

 تطبيقية نظرية

 - 4  اإلدا ةالتنييم  1

 - 4 تربيــــــ  2

 - 4 طرق ت   ل 3

 8 - اختيج ي أ ل ) زت ( 4

 2 - اختيج ي ثجنل ) زت ( 5

 4 - ت   ل  ي انل ) زت ة( 6

 16 13 اإلجزـــــــجلل

 متطلبات القبول في البرنامج (6
حاصمال علممى يشمترط فمي قيمد الطالممب لنيمل درعمة البكممالوريوس فمي التربيمة الرياضممية أن يكمون 

 شهادة القانوية العامة أو ما يعادلها باإلضافة إلى ما يأتي :

) أ ( أن ينجح الطالب في االختبارات التي يقررفا مجلس الكلية التي تقب  لياقة الطالمب واسمتعداده 

 للقيام بمتطلبات التربية الرياضية )شخصي   قوام   قدرات بدنية   مهارات رياضية ( 

 قومسيون الطبي لياقت  للمهنة.) ب ( أن يقرر ال

 لوائح التقدم في البرنامج وإكماله (7

   %02يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيا نسبة حضور ال تقل عن 

ولمجلس الكلية بنا  على طلب مجالس األقسام المختصة أن يصدر قرارا بحرمان الطالب من التقدم 

لالمتحان في المقررات التي لم يستوف فيها نسبة الحضور وفي فذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في 

رات التي حرم من التقدم لالمتحان فيها إال إذا قدم الطالب عذرا يقبل  مجلس الكلية فيعتبر غائبا بعذر المقر

 622  ويجوز عدم التقيد بهذه النسبة في المقررات التي يحضرفا الطالب في مجموعات كبيرة تصل إلى 

 طالبا أو أكقر.
 ( نالسنة األولى )سنة دراسية كاملة على فصلين دراسيي
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 كلية التربية الرياضية

 وحدة ضمان الجودة والتأهيل لالعتماد

قل الطالب من اليرقة األولى إلى اليرقة القانية إذا نجح في عميع المقمررات أو كمان راسمبا فيمما ين

العربيممة ومقممرر اللوممة  ةعممن مقممررين مممن اليرقممة األولممى. تسمممح للطالممب الراسممب فممي مقممرر اللومم دال يييمم

هما سمابقا. ويملدى الطالمب اإلنجلييية باالنتقال إلى اليرقة القالقة وذلمك باإلضمافة إلمى المقمررين  المشمار إلي

االمتحان فيما رسب في  من مقررات مع طالب اليرقة التي يمدرس بهما ويعتبمر نجاحم  فمي فمذه الحالمة فمي 

 المقررات بتقدير مقبول.  

 (  نالسنة الثانية )سنة دراسية كاملة على فصلين دراسيي
نجح في عميع المقررات أو كان راسبا فيما ال  إذاينقل الطالب من اليرقة القانية إلى اليرقة القالقة 

يييد عن مقررين من اليرقمة القالقمة كمما يسممح للطالمب الراسمب فمي مقمرر اللومة اإلنجليييمة باالنتقمال إلمى 

اليرقة القالقة وذلك باإلضافة إلى المقررين المشار إليها سابقا. ويلدى الطالب االمتحان فيما رسب في  ممن 

 .رقة التي تدرس بها يعتبر نجاح  في فذه الحالة في فذه المقررات بتقدير مقبولمقررات مع طالب الي

 

 

  

 (  نالسنة الثالثة )سنة دراسية كاملة على فصلين دراسيي
ينتقل الطالب من اليرقة القالقة إلى اليرقة الرابعة إذا نجح في عميع المقررات أو كان راسبا فيمما 

لقمة ويملدى الطالمب االمتحمان فيمما رسمب فيم  ممن مقمررات ممع طمالب ال يييد عن مقررين ممن اليرقمة القا

 اليرقة التي يدرس بها ويعتبر نجاح  في فذه الحالة في فذه المقررات بتقدير مقبول.

يبقمى لإلعمادة طالمب اليرقمة القالقمة الراسمب فمي ممادة التربيمة العمليمة ولمو كمان ناعحما فمي المممواد 

 ية العملية األخرى على أن يمتحن في مادة الترب

 (  نالسنة الرابعة ) سنة دراسية كاملة على فصلين دراسيي
يحصل الطالب على درعة بكالوريوس التربية الرياضية في حالة اعتيازه ونجاح  لجميع المقررات التي 

يدرسها  في اليرقة الرابعة وكذلك اعتيازه لمقررات اليرقة األولى في حالة إذا قد كان راسبا فيها بنيس 

 معدل السابق اإلشارة إلي .ال

 تقويم النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج (1

 العينة األداة المقييم

 %52 استبيان السنة النهائيةطالب  -6

 %05 مقابالت الخريجون  -0

 %05 مقابالت المستييدين ) عهات التوظي  ( -3

 أ.د/ نافد خيرو  تقرير المراععون الخارعيين ) إذا كان ينطبق ( -4

 أوليا  األمور استبيان ) إن وعد ( آخرون -5

 

http://phed.usc.edu.eg/
mailto:sport_sadat_edu@usc.edu.eg

