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 1اٌظفؾخ 

 
  

 
      

 ِظ األوبد٠ّٟ ٚطف اٌجشٔب       

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 الًتبية البدنية وعلـو احلركة

 و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ /عبِؼخ د٠بٌٝ ؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّ .1

 اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌؾشوخ / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌش٠بػخ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ  –رشث١خ أعبع١خ 

 ش٠بػخاٌاٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ  –أعبع١خ ثىبٌٛس٠ٛط رشث١خ  اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فظٍٟ وٛسعبد

 ارؾبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ٚصاسح اٌزخط١ؾ –ٚصاسح اٌزشث١خ  اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ األخشٜ  .7

 1/11/2117 ربس٠خ إػذاد اٌٛطف  .8

١خ ٚاْ رىْٛ ٌذ٠ٗ ِٙبساد اعزخذاِٙب فٟ : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّب ثبٌّؼٍِٛبد االرأ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 ِشىالرٗ اٌؾ١بر١خ

 . مغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌشاػخٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ ٌ.ا1

 . اٌش٠بػ١خ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌمغُ إٌشبؽبدٚػغ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّمب١٠ظ اٌخبطخ ٌٍغٛدح فٟ . 2

 . شاِظ اٌخبطخ ثبٌٕشبؽ اٌجذٟٔ ٚاٌؼٍّٟرأ١ً٘ اٌمذساد اٌجشش٠خ ِٓ خالي ٚػغ اٌج. 3

 .خ(ب٘ظ اٌذساع١خ )إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١سفغ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍطٍجخ ِٓ خالي رط٠ٛش إٌّ. 4

 . سفذ اٌّؤعغبد اٌّخزٍفخ ثّالوبد رشث٠ٛخ ٚس٠بػ١خ أوبد١ّ٠خ ِٚزخظظخ. 5

 . د ٚإٌذٚاد فٟ اٌّغبالد وبفخسفغ ِغزٜٛ اٌزفبػً ث١ٓ ِؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٓ خالي ػمذ اٌّؤرّشا. 6

 اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ .11



  
 2اٌظفؾخ 

 
  

 -رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ِٓ خالي:  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ .1
اٌزشش٠ؼ,اٌجب٠ِٛىب١ٔه,وشح  اٌفغٍغخ اٌش٠بػ١خ, اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ,)اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌؾشوخ  -1أ

,وشح ا١ٌذ,وشح اٌغٍخ,وشح اٌّؼشة ,اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس,اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ,اٌغجبؽخ,ؽشائك اٌمذَ

 ,اٌغّٕبعزه (رذس٠ظ اٌزشث١خ ٌش٠بػ١خ

,ِٕب٘ظ  االسشبد اٌزشثٛٞ إٌفغ١خ,  اٌظؾخ ػٍُ إٌفظ, رشث١خ ٚػٍُ إٌفظ)اطٛي رشث١خ, اٌزؼ١ٍُ,-2أ  

االداسح  إٌّب٘ظ ٚاٌىزت اٌّذسع١خ, اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ, ,ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌؼبِخ, اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ اٌجؾش,

 %28,916( ٚؽذح ٚثٕغجخ48طج١ك(, ثٛالغ)اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ)اٌز ٚاالششاف اٌزشثٛٞ,

 ,اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ؽمٛق أغبْ, اٌزشث١خ االعال١ِخ, ,ٌغخ ػشث١خ, صمبفخ ػبِخ)ؽبعجبد -3أ

( 166% ,ػٍّب اْ اعّبٌٟ اٌٛؽذاد اٌىٍٟ )16,867ٚؽذح ٚثٕغجخ( 28( ثٛالغ),اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ ٚاٌظؾ١خ

 ٚؽذح.
  
 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع . –ة 

 ٌّشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌؾشوخرؼ١ٍُ ِبدح  – 1ة 

 ثٕبء عزشار١غ١بد رؼ١ٍُ ِٕبعجخ ٌّشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. – 2ة 

      ٌزم٠ُٛ رؾظ١ً رالِزح اٌزؼ١ٍُ االعبط. اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌؾشوخاٌزشث١خ ثٕبء اخزجبساد ِبدح   - 3ة 

ٌزؼ١ٍُ ِشؽٍخ  اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌؾشوخر١ّٕخ اٌمذساد اٌزار١خ فٟ رط٠ٛش لذسارُٙ ثزؼ١ٍُ ِبدح  -4ة       

 اٌزؼ١ٍُ االعبط.
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

شبف ,ؽشائك خبطخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّفب١ُ٘ اٌشبئؼخ( ٘زا )ؽش٠مخ اٌّؾبػشح ,إٌّبلشخ, االعزغٛاة, االعزى -1

 ِب٠خض اٌزشث١خ إٌظش٠خ.

 )ؽش٠ك اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ٚاٌّغّٛػبد اٌظغ١شح( ف١ّب ٠خض اٌغبٔت اٌؼٍّٟ. -2

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 ٚاٌّشبسوخ. اٌّٛاظجخ% اِزؾبٔبد فظ١ٍخ ,٠ؤخز  ثٕظش االػزجبس 41 -1
 % اخزجبساد ٔٙب٠خ اٌفظً.61 -2

 
 :  ذاف اٌٛعذا١ٔخاال٘ -ط

 اٌزفى١ش إٌبلذ -1ط         

 اٌزفى١ش االثذاػٟ-2ط

 ِٙبساد اٌزٛاطً-3ط

 اؽش رفى١ش خبطخ ثبٌّٛاد اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ-4ط   
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌطش٠ك اٌشبئؼخ: دِظ ر١ّٕخ ٚرؼ١ٍُ ػ١ٍّخ اٌزفى١ش ػّٓ اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ 

 

 

 
  ؽشائك اٌزم١١ُ   
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 ربرٟ ػّٓ اِزؾبٔبد ٔظف اٌفظ١ٍخ ٚٔٙب٠خ اٌفظً

 

 

 
 

 

 .اٌشخظٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 .اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌؾشوخر١ّٕخ ِٙبساد اٌطٍجخ ٌزؼ١ٍُ رالِزح ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٛاد -1د

 ث١ٍبد اٌطٍجخ فٟ ر١ّٕخ اعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌزشث٠ٛخ ٌذٜ رالِزح ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط.ر١ّٕخ لب -2د

 ر١ّٕخ لذساد فٟ اخزجبساد رم١ظ اٌمذساد اٌش٠بػ١خ اٌّزؼٍّخ ٌذٜ رالِزح اٌزؼ١ٍُ االعبط.-3د

 -4د   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 ج١ك اٌفشدٞ(ػٓ ؽش٠ك ِبدح ؽشائك اٌزؼ١ٍُ اٌؼبِخ, اٌزذس٠ت )اٌزط

 

 

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ          

 
 االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ -1
 اٌّالؽظخ اٌّجبششح -2

 

  ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

سِض اٌّمشس أٚ  اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 اٌّغبق

  اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق

    ػٍّٟ ٔظشٞ      

 األٌٚٝ
Univ1101 Human rights 2 - 

 Univ1102 األٌٚٝ
Islamic Education I 2 - 

 Univ1103 األٌٚٝ
Arabic I 2 - 

 Univ1104 األٌٚٝ
Islamic Education  II 2 - 

 Univ1105 األٌٚٝ
English I 2 - 

 Univ1106 األٌٚٝ
Computer I 1 1 
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 Coll 1201 األٌٚٝ
General Psychology 

3 - 

 Coll 1202 The basis of education األٌٚٝ
2 - 

 Coll 1203 Developmental Psychology ٌٚٝاأل
3 - 

 Coll 1204 principals of Education األٌٚٝ
3 - 

 Spor 1301  Fitness I - 2 األٌٚٝ

 Spor 1302 Jmanacetk devices I - 2 األٌٚٝ

 Spor 1303 Volleyball I - 2 األٌٚٝ

 Spor 1304 Football (boys), Jmanacetk rhythmic األٌٚٝ

(Girls) I 
- 2 

 Spor 1305 Basketball I - 2 األٌٚٝ

 Spor 1306 Handball I - 2 األٌٚٝ

 Spor 1307 Arena and field I - 2 األٌٚٝ

 Spor 1308 Performances and festivals Sports - 2 األٌٚٝ

 Spor 1309 Fitness II - 2 األٌٚٝ

 Spor 1310 Anatomy األٌٚٝ
2 - 

 Univ2107 اٌضب١ٔخ
Arabic II 2 - 

 Univ2108 اٌضب١ٔخ
Computer II 1 1 

 Univ2109 Health and Enviroment اٌضب١ٔخ

Education 2 - 

 Univ2110 اٌضب١ٔخ
English II 2 - 

 Univ2111 اٌضب١ٔخ
Democracy 2 - 

 Coll 2205 Educational Psychology اٌضب١ٔخ
3 - 

 Coll 2206 Mental Health اٌضب١ٔخ
2 - 

 Coll 2207 Educational guidance ١خاٌضبٔ
2 - 

 Coll 2208 Educational Statistics اٌضب١ٔخ
3 - 

 Spor 2311 Racket games (tennis) اٌضب١ٔخ
2 2 

 Spor 2312 Basketball II اٌضب١ٔخ
2 2 
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 Spor 2313 Handball II اٌضب١ٔخ
1 2 

 Spor 2314 Arena and field II اٌضب١ٔخ
1 2 

 Spor 2315 Physiology of sports training اٌضب١ٔخ
1 2 

 Spor 2316 Albayumikanek اٌضب١ٔخ
1 2 

 Spor 2317 Racket games (feather, table) اٌضب١ٔخ
2 - 

 Spor 2318 Volleyball II اٌضب١ٔخ
2 - 

 Spor 2319 Football (boys), Jmanacetk rhythmic اٌضب١ٔخ

(Girls) II 1 2 

 Spor 2320 Jmanacetk devices II اٌضب١ٔخ
1 2 

 Spor 2321 Athletic Training اٌضب١ٔخ
2 2 

 Spor 2322 Kinetic analysis 1 2 اٌضب١ٔخ

 Univ3112 اٌضبٌضخ
Arabic III 2 - 

 Univ3113 اٌضبٌضخ
Computer III 1 1 

 - Coll 3209 Research Methods 3 اٌضبٌضخ

 - Coll 3210 TMS 2 اٌضبٌضخ

 - Coll 3211 Measurement and Evaluation 2 اٌضبٌضخ

 - Coll 3212 General methods of teaching 2 اٌضبٌضخ

 Spor 3323 Basketball III اٌضبٌضخ
1 2 

 Spor 3324 Penta football (boys), Jmanacetk اٌضبٌضخ

rhythmic (Girls) 1 2 

 Spor 3325 Handball III - 2 اٌضبٌضخ

 Spor 3326 Jmanacetk devices III - 2 اٌضبٌضخ

 / Spor 3327 Wrestling or martial arts (students) اٌضبٌضخ

Aerobic (students) 
- 2 

 Spor 3328 Volleyball III - 2 اٌضبٌضخ

 Spor 3329 Methods of Teaching Physical اٌضبٌضخ

Education I 2 - 

 Spor 3330 Management and Administration اٌضبٌضخ
2 - 
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 Spor 3331 Arena and field III - 2 اٌضبٌضخ

 Spor 3332 Jmanacetk devices IV - 2 اٌضبٌضخ

 Spor 3333 Handball IV اٌضبٌضخ
1 2 

 Spor 3334 Basketball IV - 2 اٌضبٌضخ

 Spor 3335 Scout and recreational Education اٌضبٌضخ
2 - 

 Spor 3336 Sports Medicine اٌضبٌضخ
2 - 

 Spor 3337 Motor learning اٌضبٌضخ
2 - 

 Univ4114 اٌشاثؼخ
Computer IIII 1 1 

 Univ4115 اٌشاثؼخ
Arabic IIII 2 - 

 Coll 4214 Curricula and textbooks اٌشاثؼخ
2 - 

 Coll 4215 Educational Administration اٌشاثؼخ

and direction 
2 - 

 Coll 4216 Application اٌشاثؼخ
12 - 

 Spor 4338 Swimming اٌشاثؼخ
1 2 

 Spor 4339 Arena and field (decimal) اٌشاثؼخ
1 2 

 Spor 4340 Methods of Teaching Physical اٌشاثؼخ

Education 3 - 

 Spor 4341 Sports Psychology اٌشاثؼخ
2 - 

 Spor 4342 Athletic Training اٌشاثؼخ
2 - 

 Spor 4343 Research Project Graduation اٌشاثؼخ
3 - 

  

 اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ -13

 
 مراجعة اخلطوات السابقة وسلرجاهتا -1

 على ادلستجدات من الكتب والدوريات وشبكة ادلعلومات يف رلاؿ االختصاصاالطالع  -2

 التحديث الدوري )السنوي( خلطط التدريس ادلعتمدة. -3
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 اٌّؼٙذ(١خ أٚ األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍ غ)ٚػِؼ١بس اٌمجٛي   -14

 
 خاضعة لضوابط القبول الخاص بالقسم-

 % معدل الدراسة الثانوية .71
 %درجة القبول الخاص01

 
 
 
 
 
 
 
 

 أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ -15

 اخلربة الشخصية للقائم بتدريس ادلقرر الدراسي. الكتب ، الدوريات، الرسائل اجلامعية ، شبكة ادلعلومات الدولية،
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 ٙبساد إٌّٙظِخطؾ ِ

 ٠شعٝ ٚػغ اشبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبػؼخ ٌٍزم١١ُ

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

اٌغٕخ / 

 اٌّغزٜٛ
 أعبعٟ اعُ اٌّمشس سِض اٌّمشس

أَ 

 اخز١بسٞ

 ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  خ ١اٌّؼشفاأل٘ذاف 

 جشٔبِظ اٌخبطخ ثبٌ

اٌٛعذا١ٔخ  األ٘ذاف

 ٚاٌم١ّ١خ 
ٚاٌزأ١ٍ١٘خ بساد اٌؼبِخ اٌّٙ

اٌّٙبساد األخشٜ  )إٌّمٌٛخ

اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف 

 (ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1101 Human rights ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1102 Islamic Education I ٟأعبع √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1103 Arabic I ٟأعبع √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1104 Islamic Education  II ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1105 English I ٟأعبع √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

Univ1106 Computer I ٟأعبع √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Coll 1201 General Psychology ٟأعبع √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Coll 1202 The basis of education ٟأعبع √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  √ أعبعٟ Coll 1203 Developmental األٌٚٝ
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Psychology 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 1204 principals of Education األٌٚٝ

  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 1301  Fitness I األٌٚٝ

  √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 1302 Jmanacetk devices I األٌٚٝ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 1303 Volleyball I األٌٚٝ

 Spor 1304 Football (boys), Jmanacetk األٌٚٝ

rhythmic (Girls) I 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 1305 Basketball I األٌٚٝ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 1306 Handball I األٌٚٝ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    √ √ أعبعٟ Spor 1307 Arena and field I األٌٚٝ

 Spor 1308 Performances and festivals األٌٚٝ

Sports 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 1309 Fitness II األٌٚٝ

 √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √  أعبعٟ Spor 1310 Anatomy األٌٚٝ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  أعبعٟ Univ2107 Arabic II اٌضب١ٔخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2108 Computer II اٌضب١ٔخ

 Univ2109 Health and Enviroment اٌضب١ٔخ

Education 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2110 English II اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2111 Democracy اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2205 Educational Psychology اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2206 Mental Health اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2207 Educational guidance اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2208 Educational Statistics اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2311 Racket games (tennis) اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2312 Basketball II اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2313 Handball II اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2314 Arena and field II اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2315 Physiology of sports training اٌضب١ٔخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2316 Albayumikanek اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2317 Racket games (feather, table) اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2318 Volleyball II اٌضب١ٔخ

 Spor 2319 Football (boys), Jmanacetk اٌضب١ٔخ

rhythmic (Girls) II 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2320 Jmanacetk devices II اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2321 Athletic Training اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 2322 Kinetic analysis اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ   

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  أعبعٟ Univ2108 Computer II اٌضب١ٔخ

 Univ2109 Health and Enviroment اٌضب١ٔخ

Education 
 √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  أعبعٟ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2110 English II اٌضب١ٔخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2111 Democracy اٌضب١ٔخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2205 Educational Psychology اٌضب١ٔخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2206 Mental Health اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2207 Educational guidance اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2208 Educational Statistics اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ3112 Arabic III اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ3113 Computer III اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3209 Research Methods اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ عٟأعب Coll 3210 TMS اٌضبٌضخ

 Coll 3211 Measurement and اٌضبٌضخ

Evaluation 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Coll 3212 General methods of اٌضبٌضخ

teaching 

 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 3323 Basketball III اٌضبٌضخ

 ,Spor 3324 Penta football (boys) اٌضبٌضخ

Jmanacetk rhythmic (Girls) 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 3325 Handball III اٌضبٌضخ
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 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 3326 Jmanacetk devices III اٌضبٌضخ

 Spor 3327 Wrestling or martial arts اٌضبٌضخ

(students) / Aerobic (students) 
 √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ أعبعٟ

 √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 3328 Volleyball III اٌضبٌضخ

 Spor 3329 Methods of Teaching Physical اٌضبٌضخ

Education I 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Spor 3330 Management and اٌضبٌضخ

Administration 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 3331 Arena and field III اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 3332 Jmanacetk devices IV اٌضبٌضخ

 √   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 3333 Handball IV اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √   √ √ أعبعٟ Spor 3334 Basketball IV اٌضبٌضخ

 Spor 3335 Scout and recreational اٌضبٌضخ

Education 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 3336 Sports Medicine اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 3337 Motor learning اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ4114 Computer IIII اٌشاثؼخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ4115 Arabic IIII اٌشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 4214 Curricula and textbooks اٌشاثؼخ

 Coll 4215 Educational اٌشاثؼخ

Administration and 

direction 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 4216 Application اٌشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 4338 Swimming اٌشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 4339 Arena and field (decimal) اٌشاثؼخ

 Spor 4340 Methods of Teaching Physical اٌشاثؼخ

Education 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √   √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 4341 Sports Psychology اٌشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √   √ √ أعبعٟ Spor 4342 Athletic Training اٌشاثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Spor 4343 Research Project Graduation اٌشاثؼخ
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 وصف المقرر

 التعلم ازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرن

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

 قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد ثقافية  دلركزا/   القسم العلمي 

  الًتبية االسالمية /  رمز ادلقرر/ اسمUniv1102 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/  االوؿ السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 لطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على إف يكوف ا: أىداؼ ادلقرر 

 واسباهبا  العلم ىذا امساء ,الدين اصوؿ بعلم تعلم التعريف. 

 اهلل تعاىل وجود ادلة , وصفاتو اهلل وجود, االذليات ,ادلسلمُت مجهور عند االشناف اركاف   تعلم  .2

 (الوجود  ) النفسية الصفة, االذلية الصفات, االحلاد, ساحلوا خداع, واالخًتاع العناية دليل, احلدوث دليل    تعلم  .3

 ، االرادة ، القدرة ) ادلعاين صفات,( الوحدانية, بالنفس ،القياـ احلوادث سلالفة, البقاء , القدـ ) السلبية الصفات   تعلم  .4
 (  الكالـ ، البصر ، ،السمع احليات ، العلم

 حقو تعاىل يف رنوز ما , تعاىل حقو يف يستحيل ما, احلياة يف التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم -5
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف التعريف بعلم اصوؿ الدين  -2أ

 . الفهم  عن  وجود اهلل وصفاتو   دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة و  -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  تاثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ما يستحيل وما رنوز يف حقو تعاىل  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

امساء اصوؿ الدين واسباهبا  مهارات يف  – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .بات البيتية وادلشاركة الصفية ػ وضع درجات للواج2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 اصوؿ مبعل التعريف  تعلم 2

 ,الدين

 امساء ىذا العلم واسباهبا

  الدين اصوؿ بعلم التعريف

 التقومي البنائي احملاضرة امساء ىذا العلم واسباهبا

2 

 مجهور عند االشناف اركاف تعلم 2

 ادلسلمُت  

 مجهور عند االشناف اركاف

 ادلسلمُت  

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي ةاحملاضر  االذليات  االذليات  تعلم 2 3

4 

 اهلل وجود تعلم 2

 اهلل وجود ادلة ,وصفاتو

 تعاىل  

 ادلة ,وصفاتو اهلل وجود

 تعاىل   اهلل وجود

 التقومي البنائي احملاضرة

5 
2 احلدوث دليل  تعلم 

 دليل العناية واالخًتاع

 ,احلدوث دليل

 دليل العناية واالخًتاع

 التقومي البنائي احملاضرة

 شهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوعامتحاف ال 2 6

7 

 احلواس خداع  تعلم 2

 االحلاد,

 

 احلواس خداع

 االحلاد,

 

 التقومي البنائي احملاضرة

 االذلية الصفات  تعلم 2 8
 

 االذلية الصفات
 

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

  النفسية الصفة  تعلم 2

 ( الوجود)
 

 ( جودالو )  النفسية الصفة

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 ) السلبية الصفات  تعلم 2

 سلالفة, البقاء , القدـ

 بالنفس ،القياـ احلوادث

 ( الوحدانية,

 

 , القدـ ) السلبية الصفات

 احلوادث سلالفة, البقاء

 الوحدانية, بالنفس ،القياـ

) 
 

 التقومي البنائي احملاضرة
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .ية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية اف يدرؾ اذن -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

11 

 ، القدرة ) ادلعاين صفات  تعلم 2
 ،السمع احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ،

 ، القدرة ) ادلعاين صفات
 احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ، ،السمع

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

يف  التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم 2
 احلياة

 التقومي البنائي احملاضرة يف احلياة التوحيد عقيدة تاثَت

 التقومي البنائي احملاضرة تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعلم 2 13

 التقومي البنائي احملاضرة حقو تعاىل يف رنوز ما حقو تعاىل يف رنوز ما تعلم 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) العامة والتأىيلية ادلنقولة  ادلهارات -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د
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 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع مهارات إعداد 5د 

 

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدي علياف، ود. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( قاريرالت, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 www.nourallah.com/directory ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 وصف المقرر

 التعلم صإرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فر يوفر وصف ادلقرر ىذا 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية/  رمز ادلقرر/ اسمUniv1103 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 الب يف هناية السنة الدراسية قادراً على إف يكوف الط: أىداؼ ادلقرر 

 .أقساـ الكالـ   تعلم .1

 أنواع ادلعارؼ    تعلم  .2

 ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمع      تعلم  .3

4.  الرسوؿ خطبة ,(القمر سورة من) الكرمي القرآف آيات  , شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها وحفظها )األدب    تعلم  يف 
 .شوقي أمحد قصيدة , زيدوف ابن نونية , اذلذيل ذؤيب ايب عينية  , حنُت موقعة عدب االنصار
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أقساـ الكالـ  -2أ

 . صوؿ على ادلعرفة والفهم  عن   أنواع ادلعارؼ دتكُت الطلبة من احل -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ادلفرد ، ادلثٌت ، واجلمع -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   االدب  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 تية مع حتليلها وحفظها مهارات يف   شرح القصيدة اآل – 1ب

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .البيتية وادلشاركة الصفية ػ وضع درجات للواجبات 2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي احملاضرة النحو تعريفو ، عالمتو : األسم  تعلم 2 1

2 

العلم ، الضمائر ، امساء   تعلم 2
االشارة ، األمساء ادلوصولة ، 

 . باإلضافة ادلعرؼ باؿ ، ادلعرؼ

   

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 التقومي البنائي احملاضرة النحو ادلثٌت أعرابو تعلم 2 3

4 

مجع ادلذكر السامل ، شروطو  - 2
 . وأعرابو

مجع ادلؤنث السامل ، شروطو  -
 وإعرابو 

مجع التكسَت وبعض 
اوزانو ، مجوع القلة 

 والكثرة

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 يالتقومي البنائ احملاضرة النحو األمساء اخلمسة تعلم 2 5

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 6

7 

شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها  2
  وحفظها

مطولة زىَت بن ايب سلمى اليت 
 مطلعها 

أمن أـ أوىف دمنة مل تكلم       )
 (حبومانة الدراج فادلتثلم

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

8 
 من) كرميال القرآف آيات 2

 ( القمر سورة
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب
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 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

  النحو الوافي ، عباس حسن. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

 مي العراقي مجلة المجمع العل. 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 المكتبة الشاملة. 

 موقع المجلس العلمي. 

9 

 يف  الرسوؿ خطبة 2
 حنُت  موقعة بعد االنصار

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 
 اذلذيل  ذؤيب ايب عينية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 
 زيدوف  ابن نونية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

12 2  التقومي البنائي احملاضرة االدب شوقي  أمحد قصيدة 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب ولد اذلدى فالكائنات ضياء  2 13

 التقومي البنائي احملاضرة مراجعة االدب 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15



  
 25اٌظفؾخ 

 
  

  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

 التعلم رر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلق

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   بية البدنية وعلـو الرياضةقسم الًت / مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  حقوؽ انساف /  رمز ادلقرر/ اسمUniv1101 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 على  إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً : أىداؼ ادلقرر 

 (وخصائصها  االنساف حقوؽ تعريف ) تعلم .1
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 .حقوؽ االنساف من االسالـ موقف  تعلم  .2

 حقوؽ االنساف تصنيفات  تعلم  .3

                                                       اجلماعية االنساف حقوؽ تعلم  .4

 لدولية والداخليةا وادلنازعات احلرب زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم -5

 االنساف  حقوؽ يف واثره االداري الفساد  تعلم  -6

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  موقف االسالـ من حقوؽ االنساف  -2أ

 . من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  تصنيفات حقوؽ االنساف    دتكُت الطلبة  -3أ

                                   دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   حقوؽ االنساف اجلماعية                    -4أ

 ..احلرب وادلنازعات الدولية والداخلية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف حقوؽ االنساف يف زمن  -5أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  الفساد االداري واثره يف حقوؽ االنساف   -6أ 

 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

مهارات يف  نص ادلواد العادلية حلقوؽ االنساف  – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4
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 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 ير عن ادلادة الدراسيةػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقار 3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 النموذج طريقة عرض -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  مهارات يف -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د
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 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

 االنساف حقوؽ تعريف ا  االنساف حقوؽ يفتعر 

 وخصائصها 
 التقومي البنائي احملاضرة

2 

 االنساف حقوؽ تعريف االنساف  حقوؽ خصائص  تعداد 2

 وخصائصها 

 التقومي البنائي احملاضرة

3 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

4 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 5

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 6

 امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 7

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ                                                      اجلماعية االنساف حقوؽ   تعلم 2 8

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ   متعل 2 9

13 

 يف االنساف حقوؽ   تعلم 2
 وادلنازعات احلرب زمن

 والداخلية الدولية

 

 احلرب زمن يف نسافاال حقوؽ

 والداخلية  الدولية وادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة
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11 

 زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم 2

 الدولية وادلنازعات احلرب

 والداخلية 

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 والداخلية  الدولية وادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف واثره االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

 يف واثره االداري الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف اثرهو  االداري الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مصر صادر /موقع كلية احلقوؽ جامعة بنها/مصادر حقوؽ االنساف  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 2313/ 1/2بتاريخ 

 . 2007تقرير الفساد العادلي لعاـ  –منظمة الشفافية الدولية  .

مطابع تكنوبرس  – 2335 – 1ط -كتاب الفساد  –ال فساد / اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  - 
 لبناف –

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 اجلمعة / 378العدد / موقع الوسط/ف حقوؽ اإلنسافمصادر قانو 

 2003 /سبتمرب/ 19/

حقوؽ اإلنساف /سلوؾ األفراد وحقوؽ اإلنساف/ مقاؿ/ امحد حلمي
موقع منظمة /ديب /  2337/ العدد العاشر/العريب رللة عربية

 حقوؽ اإلنساف العادلية

التشريعات العربية الحكاـ اتفاقية االمم  ظاىرة الفساد / دراسة يف مدى مواءمة –د . سليماف عبد ادلنعم 
 . 17ادلتحدة دلكافحة الفساد . ص
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القطاع / االصالح االداري ال يتم اال بالتغيَت اجلذري للفكر واالىداؼ والقوانُت  -فارس الشهايب   ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية
 متاح على ادلوقع االلكًتوين مقاؿ –العاـ من منظور الليربالية االقتصادية 

www.mafhoum.com  

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mafhoum.com/
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 نموذج وصف المقرر  

 

 دحتم.م. سوسن موسى م مدرس المقرر:              () علم النفس العاموصف المقرر    

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما 
وصف  وبين                              والبد من الربط بينها. المتاحة التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 . البرنامج

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

 مواد تربوية/ قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة ادلركز/   القسم العلمي 

  علم النفس العاـ رمز ادلقرر/ اسم /Coll 1201 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوىل/ االوؿ السنة/ الفصل 

 ساعة 45  (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 01-10-2117  لوصفتاريخ إعداد ىذا ا 

 أىداؼ ادلقرر 

 تعريف الطلبة بعلم النفس العاـ بصفة عامة من حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو بالعلـو األخرى. 

 .إكساب الطلبة القدرة على معرفة إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية2-
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 اىتمت بالدراسات النفسية إدراؾ  الطلبة ألىم ادلدارس الغربية اليت. 

 تعريف الطلبة مبفهـو السلوؾ واألسس الفسيولوجية والسيكولوجية ادلؤثرة يف السلوؾ اإلنساين . 

  ( .الدوافع واالنفعاالت واالحساس واالدراؾ واالنتباه)تتبع الطلبة للعمليات اليت تتم داخل اإلنساف 

  ؿ على ادلعرفة واالرتقاء احلضاريتعريف الطلبة بالتعلم  باعتباره الوسيلة للحصو. 

 إدراؾ الطلبة للشخصية  من خالؿ معرفة مفهومها وخصائها والعوامل ادلؤثرة فيها وأنواعها. 

 وتوجيهو لدور علم النفس يف فهم السلوؾ االنساين من اجل ضبطو تقدير الطلبة. 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر.10

   ادلعرفيةاألىداؼ  -أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بعلم النفس العاـ من حيث نشأتو ومفهومو وأىدافو وفروعو وعالقتو   -1أ
 .بالعلـو األخرى

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية -2أ

 .وؿ على ادلعرفة والفهم دلدارس علم النفس والتوجهات الفكرية لكل منهادتكُت الطلبة من احلص -3أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالسلوؾ اإلنساين واألسس الفسيولوجية والسيكولوجية ادلؤثرة فيو -4أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت دوافع السلوؾ االنساين-5أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت االنفعاؿ عند االنساف -6أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالتعلم من حيث معناه وأذنيتو وشروطو ونظرياتو مع الًتكيز                 -7أ
 .وىلرعلى نظرييت التعلم الشرطي لبافلوؼ والتعلم باالستبصار لك

 .دتكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت كل من االحساس واالدراؾ واالنتباه-8أ

 .دتكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وتفسَت الشخصية -9أ
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  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .حتليل ادلفاىيم الواردة  يف ادلقرر – 1

 .هارة التعرؼ على الفروع النظرية والتطبيقية لعلم النفسإكساب م -2

–تقيم مدارس علم النفس. 

 .إستعماؿ تطبيقات نظريات التعلم يف ادلدرسة-4

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 .ومات الدوليةمطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعل-4

 

 

 

 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4
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  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 .وعي الطلبة بادلعارؼ وادلعلومات  وادلفاىيم األساسية لعلم النفس العاـتنمية .-1

 .إبداء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم النفس العاـ وحتمل مسؤولية التعلم الذاٌب-2

 .تقدير الطلبة لدور علم النفس العاـ يف العملية الًتبوية-4 

  طرائق التعليم والتعلم    

حل ادلشكالت  

ىٍت العصف الد 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.2 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية. 3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 . دتكُت الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس العاـ.1 

 .دتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض االضطرابات النفسية.2 

 .عن العمليات العقلية اليت تتم داخل العقل اإلنسايندتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية . 3 

 .دتكُت الطالب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقرر.4
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 .حتليل ادلشكالت الًتبوية والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا. 5

 

 

 بنية المقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  لتعلم المطلوبةمخرجات ا الساعات األسبوع

  :تمكٌن الطلبة من 3 االول 

معرفة كٌفٌة نشوء علم النفس -1

 العام. 

تحدٌد المفاهٌم االساسٌة لعلم  -2

 النفس العام. 

 ىبٌان أهداف علم النفس العام.-3

التمٌز بٌن الفروع النظرٌة  -4 

 لنفس العام.والتطبٌقٌة لعلم ا

 :النفس العام علم

 نشأته ، وتطوره ،مفهومه 

 أهدافه وفروعه. 

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

 :تمكٌن الطلبة من 3 الثاين

تحدٌد عالقة علم النفس بالعلوم -1 

 .األخرى

التعرف على أهم  مدارس علم -2

 النفس.

إستٌعاب دور العلماء العرب -3

 فً مٌدان علم النفس.   والمسلمٌن

عالقة علم النفس بالعلوم 

 .األخرى

 

 مدارس علم النفس.

 

دور العلماء العرب والمسلمٌن 

 فً مٌدان علم النفس.

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

  :تمكٌن الطلبة من 3 الثالث

-2التعرف على مفهوم السلوك. -1

 تحلٌل العوامل التً تؤثر فً السلوك.

  السلوك

العوامل المؤثرة فً 

 السلوك)الوراثة والبٌئة(

 المناقشة واالستجواب

 وحل المشكالت

بحوث    كتابة

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 :تمكٌن الطلبة من 3 الرابع

 إدراك مفهوم الدوافع ووظائفها. -1

.معرفة قٌاس الدافع 

.تصنٌف أنواع الدوافع 

  عن الدوافع.اعطاء أمثلة 

                                        

 الدوافع
االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة
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 :تمكٌن الطلبة من 3 اخلامس

.إدراك مفهوم االنفعاالت 
 معرفة خصائص االنفعاالت.-2

استٌعاب التغٌرات الفسٌولوجٌة -3

 المصاحب لالنفعال.

ت التً التعرف على أهم النظرٌا-4

 فسرت االنفعال.

 إدراك أهمٌة االنفعاالت.-5

 اعطاء أمثلة عن االنفعاالت.-6

 المناقشة واالستجواب االنفعاالت       

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  السادس

 اختبار الشهر االول

  :تمكٌن الطلبة من 3 السابع

 تٌعاب  مفهوم التعلم  وشروطه.اس-1

 معرفة عالقة التعلم بالنضج.-2

 التعرف على أنواع التعلم-3

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة التعلم  

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 الثامن
  لبافلوؼ الشرطي الكالسيكي

حتليل  القوانُت اليت تفسر العالقة بُت -2
 .ت الشرطية وغَت الشرطيةادلثَتا

  

نظريات التعلم                  
 نظرية التعلم الشرطي الكالسيكي)

 ( لبافلوؼ

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 التاسع
  باالستبصار

حتليل  القوانُت اليت تفسر التعلم وفق  -2
 .االستبصار

   

  

 .نظرية التعلم باالستبصار لكوىلر

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة

  ادلشكالت تصميم خطة دلواجهة 3 العاشر

الًتبوية والسلوكية اليت يواجها كمعلم يف 
 .ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا

االلقاء واالستجواب وحل  التطبيقات الًتبوية لنظريات التعلم
 ادلشكالت

 شاركة صفيةم

 مفهـو االحساس التمييز بُت 3 احلادي عشر

 ..واإلدراؾ واالنتباه

حتليل االسس النفسية والعصبية لكل -2
 .من االحساس  واإلدراؾ واالنتباه

بحوث    كتابة ب وادلناقشةااللقاء واالستجوا االحساس واالدراؾ واالنتباه

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 
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 .تصنيف اإلحساسات اخلاصة-3

حتليل العوامل ادلؤثرة يف االنتباه  -4

 .ومشتتاتو

 الموضوع

  .معرفة  مفهـو للشخصية1- 3 الثاين عشر

 .حتديد العوامل ادلؤثرة يف الشخصية-2

 .حتليل خصائص الشخصية-3

 .أستيعاب أنواع الشخصية-4

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة الشخصية

  ثالث عشرال

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 مناقشة البحوث والتقارير الفردية واجلماعية

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

 علم النفس العاـ ،(2311)مشسي، عبد األمَت  زلمد   (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

- مدخل إىل علم ( 2334)داوي الزغوؿ ،عماد وعلي اذلن
 النفس

 أسس علم النفس  ( 1997)عبد اخلالق ،أمحد أمحد -3

 كتب اخرى-

  

                 اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية  )

 ، علم النفس العاـ(2311)زلمد مشسي، عبد األمَت 1-

 ةرلالت البحوث الًتبوية والنفسي-
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 رلالت الدراسات النفسية  -3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرر .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدولية  1-

  دلعرفة مدى االستفادة العلمية والنفسية للمقررتوزيع استبانات على الطلبة  -2

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة والتدريسيُت_3
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 وصف المقرر

 التعلم لقصوى من فرصستفادة ايوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  تعليم اساس /  رمز ادلقرر/ اسمColl 1202 

 إلزامي تاحةأشكاؿ احلضور ادل 

  االوىل/ االوؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 .مفهـو التعليم األساس وتطوره التارسني   تعلم .1

 عليم األساسمدخالت نظاـ الت   تعلم  .2

 أىداؼ التعليم األساس   تعلم  .3

 خصائص التعليم األساس  تعلم  .4

 مربرات األخذ بالتعليم األساس    تعلم -5

 التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية     تعلم  -6

 التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ األجنبية  تعلم -7
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 ادلتحدة األمريكية التعليم األساسي يف الواليات  تعلم -8

 بعض ادلشكالت اليت تواجو التعليم يف العراؽ وزلاولة عالجها  تعلم -9

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 . التارسني دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف   مفهـو التعليم األساس وتطوره  -2أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  أىداؼ التعليم األساس      -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف    خصائص التعليم األساس -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  التعليم األساس يف بعض الدوؿ العربية   -5أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  التعليم األساسي يف عدد من الدوؿ األجنبية  -6أ
 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 ضرة طريقة احملا -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2
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 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  ميةاألىداؼ الوجدانية والقي -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .اساتالتقارير والدر  -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .تمهارات اجراء ادلقارنا  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر
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الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة

1 2 

مفهـو التعليم األساس  تعلم 
 وتطوره التارسني 

مفهـو التعليم األساس وتطوره 
 التارسني 

 ومي البنائيالتق احملاضرة

2 

مدخالت نظاـ التعليم  تعلم 2
 األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة مدخالت نظاـ التعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة أىداؼ التعليم األساس  أىداؼ التعليم األساس  تعلم 2 3

4 

 , خصائص التعليم األساس  تعلم 2

 مربرات األخذ بالتعليم األساس

 ,ليم األساسخصائص التع 

 مربرات األخذ بالتعليم األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة

5 

 ,التعليم األساسي يف األردف  تعلم 2

التعليم   ,التعليم األساسي يف اجلزائر
 األساسي يف مصر

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

6 

 ,التعليم األساسي يف اليمن  تعلم 2

 التعليم األساسي يف ادلغرب

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 7

8 

التعليم األساسي يف   تعلم 2
التعليم األساسي  , البحرين

 يف العراؽ 

 
 

التعليم األساس يف بعض الدوؿ 
 ربية  الع

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

 ,التعليم األساسي يف الياباف  تعلم 2

 التعليم األساسي يف بريطانيا 

  
 

التعليم األساسي يف عدد من 
 الدوؿ األجنبية

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

التعليم األساسي يف الواليات  التعليم األساسي يف السويد  تعلم 2
 ادلتحدة األمريكية 

 التقومي البنائي اضرةاحمل



  
 43اٌظفؾخ 

 
  

11 

 التعليم األساسي يف أدلانيا   تعلم 2
 

التعليم األساسي يف الواليات 
 ادلتحدة األمريكية 

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 التعليم األساسي يف اندونيسيا  تعلم 2

 

التعليم األساسي يف الواليات 
 ادلتحدة األمريكية 

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  الرسوب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  التسرب 2
التعليم يف العراؽ وزلاولة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية وحل مسائل 2 15

 

  البنية التحتية

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

االستاذ الدكتور عبد اهلل حسن ,يف الًتبية ادلقارنة والًتبية الدولية  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  عامل الكتب احلديث,2004,ادلوسوي

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

والمدرس جنان محمد عبد الخفاجي  الفتالوي لمدرس خالد راىيا
والمدرس المساعد ابتسام جعفر جواد الخفاجي حمل عنوان نظام التعليم 

األساس عن مؤسسة دار الصادق الثقافية للطباعة والنشر في بابل ودار 
 . الرضوان للنشر والتوزيع في عمان وبطبعتو األولى

 

 ادلوقع االوؿ للتعليم االبتدائي يف اجلزائر  ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 
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 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .1

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .2

   Spor 1301جذ١ٔخ / ا١ٌٍبلخ اٌ اسم / رمز المقرر .3

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .4

 االٚي / االٌٚٝ الفصل / السنة .5

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .8

 اللياقة البدنية  تعريف  .1

  واإلنتاجيةمن الناحية االجتماعية والصحية والنفسية والعقلية ة يبين اىمية اللياقة البدني .2
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 عناصر اللياقة البدنية يبين اىمية  .3

 كل عنصر من عناصر اللياقة البدنية يشرح   .4

 تمارين خاصة لتطوير كل عنصر من عناصر اللياقة البدنية  إعطاء .5

 
 
 
 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .01

 األىداف المعرفية   -أ
 ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ أل١ّ٘خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ِٓ إٌبؽ١خ االعزّبػ١خ  أل١ّ٘خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -2أ

 .  ٚاإلٔزبع١خٚاٌظؾ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاٌؼم١ٍخ 
 ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌؼٕبطش رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّ -3أ
ٌطشق رّش٠ٓ ٚرط٠ٛش وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

  ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ 
 ١ٌبلخ اٌغغُ ثطشلخ ػ١ٍّخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ فٟ ِغبي رم٠ُٛ   -5أ

 
 لمقرر. األىداف المهاراتية الخاصة با  -ب 

 ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ  أ١ّ٘خ – 1ة

  ٚاإلٔزبع١خا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ِٓ إٌبؽ١خ االعزّبػ١خ ٚاٌظؾ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاٌؼم١ٍخ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ِفَٙٛ ػٕبطش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبطخ   -3ة

  ػٕبطش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ اٌخبطخ ٚأٛاػٙب٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ أٛاع   -4ة 

 .ً ػٕظش ِٓ ػٕبطش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ؽشق ٚرّش٠ٕبد ٌزط٠ٛش و -5ة

 .ثؼغ رّبس٠ٓ رخف١ف اٌٛصْ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌٛصْ اٌّضبٌٟ ٠ج١ٓ  -6ة

 طرائق التعليم والتعلم      
  اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ ـ 1

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط ـ 2

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاةـ 3

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ـ 4

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟـ 5
 التقييم طرائق      

 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 االخزجبساد إٌظش٠خ ـ 2

 ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش 3
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 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ية والصحية واالنتاجيةاللياقة البدنية من جميع النواحي البدنية والنفسية والعقلية واالجتماعيدرك اىمية  -0ج
  لكل عنصر من عناصر اللياقة البدنية يعطي اىمية  -7ج
   بالبيئة اللياقة البدنية يربط  -0ج
 . القدرة على تذليل المشكالت التي تواجو الطالب  -4ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة  – 5ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 
 ـ اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ  1

 ع إٌّٛرط ـ ؽش٠مخ ػش2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

  ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزار5ٟ
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ3
 عامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات ال -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 تطوير عناصر اللياقة البدنية مهارات  -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 . اكتساب التوافق واألداء الحركي العالي الجودةمهارات   -4د
  على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةت مهارا 5د 

. 
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 البنية التحتية  .07
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 بنية المقرر .00

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 ا١ٌبلخ اٌجذ١ٔخ  أ١ّ٘خاٌزؼشف  2 1
١ّةةخ ا١ٌٍبلةةخ ِمذِةةخ ػةةٓ ا٘

 اٌجذ١ٔخ 
إٌّبلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٚاالعزغٛاة
٠ُ اٌزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛ

 ٌزشخ١ظٟا

2 2 

ا١ٌٍبلةخ  أ١ّ٘ةخاٌزؼةشف ػٍةٝ 

اٌجذ١ٔةةةةةةةةخ ِةةةةةةةةٓ إٌبؽ١ةةةةةةةةخ 

االعزّبػ١ةةةةةةةةخ ٚاٌظةةةةةةةةؾ١خ 

ٚإٌفغةةةةةةةةةةةةة١خ ٚاٌؼم١ٍةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٚاالٔزبع١خ

 ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ أ١ّ٘خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

3 2 
ِفٙةَٛ ا١ٌٍبلةخ اٌزؼشف ػٍٝ 

 اٌجذ١ٔخ اٌخبطخ 
ِفَٙٛ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ 

 اٌخبطخ 

إٌّبلشخ 

 عزغٛاةٚاال

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

4 2 
اٌّطبٌٚةةةةخ اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ 

 ٚأٛاػٙب
إٌّبلشخ  اٌّطبٌٚخ ٚأٛاػٙب

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

5 2 
اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ؽةةةةةةةشق 

 ٚرّش٠ٕبد رط٠ٛش اٌّطبٌٚخ 
ؽةةشق ٚرّش٠ٕةةبد رطةة٠ٛش 

 اٌّطبٌٚخ
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اخزجبس ػٍّٟ            + ِمب١ٌٗاالٚي اعئٍخ  اخزجبس اٌشٙش 2 6

7 2 
اٌمٛح اٌؼؼ١ٍخ اٌزؼشف ػٍٝ 

 ٚأٛاػٙب
 اٌمٛح اٌؼؼ١ٍخ ٚأٛاػٙب

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

8 2 

اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ؽةةةةةةةشق 

ٚرّش٠ٕةةةةبد رطةةةة٠ٛش اٌمةةةةٛح 

 اٌؼؼ١ٍخ 

ؽشق ٚرّش٠ٕبد رط٠ٛش 

 اٌمٛح اٌؼؼ١ٍخ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

9 2 
اٌغةةةةةشػخ اٌزؼةةةةةشف ػٍةةةةةٝ 

 ٚأٛاػٙب

إٌّبلشخ  اٌغشػخ ٚأٛاػٙب

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

11 2 
اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ؽةةةةةةةشق 

 ٚرّش٠ٕبد رط٠ٛش اٌغشػخ 

ؽةةشق ٚرّش٠ٕةةبد رطةة٠ٛش 

 اٌغشػخ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌزؼٍُ اٌزارٟ 

11 2 
اٌزؼةةةةةشف ػٍةةةةةٝ اٌّشٚٔةةةةةخ 

 ٚأٛاػٙب 
 اٌّشٚٔخ ٚأٛاػٙب

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 ظٟاٌزشخ١

12 2 
اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ؽةةةةةةةشق 

 ٚرّش٠ٕبد رط٠ٛش اٌّشٚٔخ

ؽةةشق ٚرّش٠ٕةةبد رطةة٠ٛش 

 اٌّشٚٔخ 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 ٚاٌزؼٍُ اٌزارٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

13 2 

اٌزؼةةةةةشف ػٍةةةةةٝ اٌششةةةةةبلخ 

ٚأٛاػٙب ٚؽشق ٚرّش٠ٕبد 

 رط٠ٛش٘ب

اٌششبلخ ٚأٛاػٙب ٚؽةشق 

 ٚرّش٠ٕبد رط٠ٛش٘ب

إٌّبلشخ 

ٚ  ٚاالعزغٛاة

  اٌزؼٍُ اٌزارٟ

 زم٠ُٛ اٌجٕبئٟاٌ

14 2 

اٌٛصْ اٌّضبٌٟ اٌزؼشف ػٍٝ 

ٚاٌةةةةٛصْ اٌضائةةةةذ ٚاٌغةةةةّٕخ 

ٚثؼةةةةغ رّةةةةبس٠ٓ رخف١ةةةةف 

 اٌٛصْ ٚص٠بدرٗ 

اٌٛصْ اٌّضبٌٟ ٚاٌٛصْ 

اٌضائذ ٚاٌغّٕخ ٚثؼغ 

رّبس٠ٓ رخف١ف اٌٛصْ 

 ٚص٠بدرٗ

إٌّبلشخ 

  ٚاالعزغٛاة

ٚػشع إٌّٛرط 

 ٚاٌزؼٍُ اٌزارٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 رم٠ُٛ خزبِٟ                  + اخزجبس ػٍّٟ              ٟٔ اعئٍخ ِمبٌٟاخزجبس اٌشٙش اٌضب 2 15



  
 48اٌظفؾخ 

 
  

-العوامل المؤثرة عليها-مكوناتها–حلمي حسين ؛اللياقة البدنية   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 0995اختباراتها،

 7110الرزاق ؛اللياقة البدنية والصحية،سارة احمد ونورمان عبد 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 ظبدس ِؼشٚفخاالعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 .٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط 

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ فٟ إٌظبَ فٟ اٌؼب2ٌّٟ
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 مشسّٔٛرط ٚطف اٌّ

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 األعبع١خ  د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ عبِؼخ المؤسسة التعليمية .9

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .11

 Spor 1302ؽالة /   أعٙضحعّٕبعزه  اسم / رمز المقرر .11

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .12

 االٚي / االٌٚٝ الفصل / السنة .13

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .15

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .16
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .04

 األىداف المعرفية   -أ
  األسػ١خاْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد إٌٛاؽٟ اٌف١ٕخ ٌٍؾشوبد  -1أ

  األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خاْ ٠فُٙ  -2أ
  اْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد ؽشوبد ؽظبْ اٌمفض  -3أ
 اْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد ؽشوبد اٌّزٛاصٞ  -4أ
 اْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد ؽشوبد اٌؼمٍخ  -5أ

 اْ ٠فُٙ اٌمٛا١ٔٓ ا١ٌّىب١ٔى١خ  - 6أ

 اٌفٕٟ ٌىً فؼب١ٌخ  األداءاْ ٠فُٙ  – 7أ

 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ػً اسع اٌٛالغ -8أ

 
 راتية الخاصة بالمقرر. األىداف المها  -ب 

   األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خ – 1ة

  اٌمفض ػٍٝ ؽظبْ اٌمفض . أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ٚاٌّشعؾبد ػٍٝ  عٙض اٌّزٛاصٞ  األعبع١خ األٚػبعرؼٍُ   -3ة

  ٚؽشوبد عٙبص اٌؼمٍخ  األعبع١خ األٚػبعرؼٍُ   -4ة         

 رؼٍُ اال٘شاِبد ٚاٌؾشوبد ِغ اٌض١ًِ -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5
 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 اد إٌظش٠خ ـ االخزجبس2

  عّٕبعزه اعٙضح اٌطالة ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل المشكالت -0ج
   ن يكون باحث عن االبداع واالبتكار ا -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
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 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج

 طرائق التعليم والتعلم     
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5
 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6
 طرائق التقييم    
 االخزجبساد ػ١ٍّخ ـ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 عّٕبعزه اعٙضح اٌطالة   ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 دة القيامهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
  على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
. 
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 البنية التحتية  .06
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  صائب العبيدي ؛ االسس النظرية في الجمناستك ،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 ث١ٕخ اٌّمشس .15

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِفَٙٛ ػبَ ػٓ اٌغّٕبعزه  2 1

 اٌفٕٟ ٌٍشعبي
رٛػ١ؼ اٌّفَٙٛ اٌؼبَ 

ٌٍغّٕبعزه اٌخبص  

 ثبٌشعبي

ؽش٠مخ االعزىشبف 

 ٚاالعزمظبء
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ ربس٠خ ٚٔشئخ  2 2

 اٌغّٕبعزه
روش اٌغ١ٕٓ ٚاٌزٛاس٠خ 

ؽذاس اٌخبطخ ٚاال

 ثبٌغّٕبعزه

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  ِؼشفخ أٛاع اٌغّٕبعزه 2 3

عّٕبعزه اٌشعبي 

 ٚاالداء ػٍٝ وً عٙبص

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اداء اٌغٍغٍخ اٌؾشو١خ  عٙبص ثغبؽ  اٌؾشوبد االسػ١خ 2 4

 ص...وبٍِخ ػٍٝ اٌغٙب
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
ؽشوبد اٌّشعؾخ  عٙبص اٌّزٛاصٞ 2 5

ٚؽشوبد ٚاٌٛلٛف 

 ػٍٝ االوزبف....

اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

ؽشوبد ِشعؾخ  عٙبص ؽظبْ اٌّمبثغ 2 6

 اٌشع١ٍٓ ....
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ

 اٌزشخ١ظٟ

.. ٌٚٛؽخ مفضعٙبص ِٕظخ اٌ 2 7

 اٌمفض
اٌؼجٛس فزؾب اٌؼجٛس 

 ػّب
  

ؽشوبد اٌّشعؾخ  عٙبص اٌؾٍك 2 8

ٚؽشوبد اٌذٚساْ ؽٛي 

 ِؾٛس اٌغغُ

اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

ؽشوبد اٌزؼٍك  عٙبص اٌؼمٍخ 2 9

ٚاٌّشعؾخ ٚؽشوبد 

 اٌىت

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  اٌّٙبسادأداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 11

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبسح
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اداء رّبس٠ٓ ثذ١ٔخ ٌزم٠ٛخ ا١ٌخ  2 11

 ػًّ اٌؼؼالد

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ رّبس٠ٓ ثذ١ٔخ .. رؾًّ

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ رّبس٠ٓ رش٠ٚؾ١خ رّبس٠ٓ اٌؼبة طغ١شح 2 12

ِؼشفخ االٚلبد ػٍٝ وً عٙبص  2 13

 الداء اٌزّبس٠ٓ

ط ٚط فٟ لبْٔٛ 

 اٌغّٕبعزه

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اخزجبساد ١ِذا١ٔخ ِشاعؼخ 2 14

 ِٟاٌخزباٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 اٌظٍخ ثبٌّمشس االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .17

فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ ٌٍشعبٌٝ  عّٕبعزه األعٙضح ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش  - 1. 

 االعبط

اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ فةةٟ  عّٕبعةةزه االعٙةةضح٠ٛش اٌّمةةشس ٚفمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش . ٠ةةزُ رطةة2

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم قق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد ح

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .17

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  المركز العلمي /القسم  .18

 Spor 1302ؽبٌجبد /   أعٙضحعّٕبعزه  اسم / رمز المقرر .19

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .21

 االٚي / االٌٚٝ الفصل / السنة .21

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .23

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .24

   يبين خصائص ومميزات النواحي الفنية للحركات االرضية .1

  خصائص ومميزات حركات حصان القفز يبين  .2

  خصائص ومميزات حركات المتوازي غير الموحديبين  .3

  خصائص ومميزات حركات عارضة التوازن يبين  .4

  يشرح القوانين الميكانيكية .5

 من الناحية العملية أعالهتطبيق ما ذكر  . 6                            
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 ق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائ .08

 األىداف المعرفية   -أ
  األسػ١خفُٙ خظبئض ١ِّٚضاد إٌٛاؽٟ اٌف١ٕخ ٌٍؾشوبد راْ  -1أ

  األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خ رفُٙاْ  -2أ
 خظبئض ١ِّٚضاد ؽشوبد ؽظبْ اٌمفض   رفُٙاْ  -3أ
 غ١ش اٌّٛؽذ  خظبئض ١ِّٚضاد ؽشوبد اٌّزٛاصٞ  رفُٙاْ  -4أ
 ػبسػخ اٌزٛاصْ خظبئض ١ِّٚضاد ؽشوبد فُٙ راْ   -5أ

 اٌمٛا١ٔٓ ا١ٌّىب١ٔى١خ رفُٙ اْ  - 6أ

 اٌفٕٟ ٌىً فؼب١ٌخ  األداء رفُٙاْ  – 7أ

 ٗ ػً اسع اٌٛالغزطجك ِب رؼٍّراْ  -8أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خ – 1ة

 ؽظبْ اٌمفض . اٌمفض ػٍٝ  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 غ١ش اٌّٛؽذٚاٌّشعؾبد ػٍٝ  عٙض اٌّزٛاصٞ  األعبع١خ األٚػبعرؼٍُ   -3ة

 ػبسػخ اٌزٛاصْٚؽشوبد عٙبص  األعبع١خ األٚػبعرؼٍُ   -4ة 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5
 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ؽبٌجبد أعٙضحعّٕبعزه  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

 
 وجدانية والقيمية األىداف ال -ج

 القدرة على تذليل المشكالت -0ج
  عن االبداع واالبتكار   ةون باحثان تك -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 رفع الروح المعنوية والثقة بالنفس . -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
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 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ٌزؼٍُؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ ا ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5
 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ؽبٌجبد أعٙضحٕبعزه عّ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 حدي واإلصرار وعدم االستسالمبناء جيل روحو الت  -4د
  على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
. 
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 البنية التحتية  .71
 ال يوجد مطلوبة ـ الكتب المقررة ال0

  صائب العبيدي ؛ االسس النظرية في الجمناستك ،   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
؛ الجمباز المعاصر للبنات عبد الستار جاسم محمد وعايدة علي حسين 

،0991 

 ث١ٕخ اٌّمشس .19

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِفَٙٛ ػبَ ػٓ اٌغّٕبعزه  2 1

 طبٌجبداٌفٕٟ ٌٍ
َ اٌؼبَ رٛػ١ؼ اٌّفٙٛ

ٌٍغّٕبعزه اٌخبص  

 ٌطبٌجبدثب

ؽش٠مخ االعزىشبف 

 ٚاالعزمظبء
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ ربس٠خ ٚٔشئخ  2 2

 اٌغّٕبعزه
روش اٌغ١ٕٓ ٚاٌزٛاس٠خ 

ٚاالؽذاس اٌخبطخ 

 ثبٌغّٕبعزه

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع  ِؼشفخ أٛاع اٌغّٕبعزه 2 3

 طبٌجبدٕبعزه اٌعّ

 ٚاالداء ػٍٝ وً عٙبص

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اداء اٌغٍغٍخ اٌؾشو١خ  عٙبص ثغبؽ  اٌؾشوبد االسػ١خ 2 4

 وبٍِخ ػٍٝ اٌغٙبص...
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
ؽشوبد اٌّشعؾخ  غ١ش اٌّٛؽذ  عٙبص اٌّزٛاصٞ 2 5

ٚؽشوبد ٚاٌٛلٛف 

 ٍٝ االوزبف....ػ

اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

ؽشوبد ؽشوبد  ٌمفضعٙبص ؽظبْ ا 2 6

 ِشعؾخ اٌشع١ٍٓ ....
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ

 اٌزشخ١ظٟ

.. ٌٚٛؽخ عٙبص ِٕظخ اٌمفض 2 7

 اٌمفض
اٌؼجٛس فزؾب اٌؼجٛس 

 ػّب
  

اٌٛلٛف ؽشوبد  ػبسػخ اٌزٛاصْعٙبص  2 8

اٌخٍف ٚاٌغ١ش ٌالِبَ 

 ٚاالسرىبص االِبِٟ ....

اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

لفضح اٌخطٛح ٚلفضح  ػبسػخ اٌزٛاصْعٙبص  2 9

اٌزجبدي ٚاٌذٚساْ ػٍٝ 

 181سعً ٚاؽذح ة

 دسعخ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 2 11

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبسح
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽ

اداء رّبس٠ٓ ثذ١ٔخ ٌزم٠ٛخ ا١ٌخ  2 11

 ػًّ اٌؼؼالد

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ رّبس٠ٓ ثذ١ٔخ .. رؾًّ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ رّبس٠ٓ رش٠ٚؾ١خ رّبس٠ٓ اٌؼبة طغ١شح 2 12

ِؼشفخ االٚلبد ػٍٝ وً عٙبص  2 13

 داء اٌزّبس٠ٓال

ط ٚط فٟ لبْٔٛ 

 اٌغّٕبعزه

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اخزجبساد ١ِذا١ٔخ ِشاعؼخ 2 14

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 دح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشساالعزفب

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية
 

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .21

 رظٙش فٟ رط٠ٛش عّٕبعزه األعٙضح  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ  - 1. 

. ٠ةةزُ رطةة٠ٛش اٌّمةةشس ٚفمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش عّٕبعةةزه االعٙةةضح فةةٟ اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ 2

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر و

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .25

 ذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌج القسم العلمي  / المركز .26

 Spor 1303اٌىشح اٌطبئشح /   اسم / رمز المقرر .27

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .28

 االٚي / االٌٚٝ الفصل / السنة .29

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .31

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .31

 على  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً  .32

   معرفة تاريخ الكرة الطائرة في العالم في العراق  .1

   الكرة الطائرة خصائص ومميزات يبين ان  .2

   في الكرة الطائرة  األساسيةمعرفة المهارات  .3

   في الكرة الطائرة  األساسيةكل مهارة من المهارات   أنواعيبين ان  .4

  وانواعها  األساسيةرات االمهيشرح ان  .5

 العملية من الناحية األساسيةالمهارات تطبيق  . 6                                
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .77

 األىداف المعرفية   -أ
  ربس٠خ ٚٔشأح اٌىشح اٌطبئشح فٟ اٌؼبٌُ ٚاٌؼشاق اْ ٠فُٙ  -1أ

  خظبئض ١ِّٚضاد اٌىشح اٌطبئشح اْ ٠فُٙ  -2أ
   فٟ اٌىشح اٌطبئشح  األعبع١خوً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد ُٙ اْ ٠ف -3أ
   األعبع١خوً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد  أٔٛاعاْ ٠فُٙ  -4أ
 ٚأٛاػٙب  األعبع١خاٌفٕٟ ٌٍّٙبساد  األداءاْ ٠فُٙ   -5أ

  ؼ١ٍّخ اٌ ِٓ إٌبؽ١خِب رؼٍّٗ ٠طجك اْ  - 6أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   اٌفٕٟ ٌّٙبسح االسعبي ٚأٛاػٙب األداءٍُ رؼ أ١ّ٘خ – 1ة

  ٌّٙبسح اٌزّش٠ش)االػذاد( ٚأٛاػٙب  اٌفٕٟ أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ٌّٙبسح  اٌؼشة اٌغبؽك  اٌفٕٟ  األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 اٌفٕٟ  ٌّٙبسح  ؽبئؾ اٌظذ ٚأٛاػٙب األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

ّٙبسح ِٚؼشفخ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي اٌّؾبٌٚخ اْ رىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌ -5ة

 ٚاٌفشً 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ِٓ اعً اٌزّىٓاٌزؼٍُ ؽش٠مخ   - 5
 طرقة عرض النموذج  – 6
 طرائق التقييم      

 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 اٌىشح اٌطبئشح ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
    الطلبة اثناء األداء  تنمية روح التعاون بين -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
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 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 صصو االكاديمي والتربوي اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخ – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ِٓ اعً اٌزّىٓاٌزؼٍُ ؽش٠مخ   - 5
 طرقة عرض النموذج – 6
 طرائق التقييم    
 د ػ١ٍّخ ـ االخزجبسا1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 اٌىشح اٌطبئشح ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 يول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكاربناء الم - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
 خ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخرم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔ - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

  
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .23

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ ربس٠خ اٌٍؼجخ  2 1

 فٟ اٌؼبٌُ ٚفٟ اٌؼشاق
ربس٠خ اٌٍؼجخ فٟ اٌؼبٌُ 

 قٚفٟ اٌؼشا
االعزىشبف  ؽش٠مخ 

 ٚاالعزمظبء
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ خظبئض  2 2

١ِّٚضاد اٌىشح اٌطبئشح 

 ٚاٌّٙبساد األعبع١خ 

خظبئض ١ِّٚضاد 

اٌىشح اٌطبئشح 

 ٚاٌّٙبساد األعبع١خ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 3

األعبع١خ ٚأِبوٓ ٚلٛف 

 ٓ اٌالػج١

ششػ اٌّٙبساد 

األعبع١خ ثشىً ػبَ 

 ثأِبوٓٚرؼشف اٌطٍجخ 

 أدائٙب فٟ اٌٍّؼت

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح االسعبي  2 4

 ٚأٛاػٙب.....
اٌخطٛاد اٌف١ٕخ اداء 

ٌّٙبسح االسعبي ِٓ 

 االػٍٝ ٚاالعفً

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

اٌؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح  2 5

 اٌزّش٠ش)االػذاد( ٚأٛاػٙب
اٌخطٛاد اٌف١ٕخ 

ٌّٙبسح اٌزّش٠ش ِٓ 

األػٍٝ ٌألِبَ ِٚٓ 

األػٍٝ ٌٍخٍف ٚآِ 

 االعفً

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؼٍُ ِٓ اعً زاٌؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ِٙبسرٟ أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 6

 االسعبي ٚاٌزّش٠ش 
س٠ٓ ثشىً ِىضف رّب

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبسح
ؼٍُ ِٓ اعً زاٌؽش٠مخ 

  اٌزّىٓ

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح اٌؼشة  2 8

 اٌغبؽك 
ِشاؽً األداء اٌفٕٟ 

 ٌٍؼشة اٌغبؽك 
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

 م٠ُٛ رشخ١ظٟر

اٌزؼشف ػٍٝ أٔٛاع اٌؼشة  2 9

اٌغبؽك اٌؼشة اٌغبؽك 

اٌّٛاعٗ االِبِٟ ٚاٌؼشة 

 اٌغبؽك ثبٌخذاع

ِشاؽً األداء اٌفٕٟ 

ٌٍؼشة اٌغبؽك 

اٌّٛاعٗ االِبِٟ 

ٚاٌؼشة اٌغبؽك 

 ثبٌخذاع

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ئؾ اٌزؼشف ػٍٝ ِب٘شح ؽب 2 11

 اٌظذ 
ؽبئؾ  رٕف١زخطٛاد 

 اٌظذ 
ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ؽبئؾ اٌظذ اٌفشدٞ ٚؽبئؾ  2 11

اٌظذ اٌضٕبئٟ ٚؽبئؾ اٌظذ 

 اٌضالصٟ

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط   األداء اٌفٕٟ ٌىً ٔٛع 

 اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

٠ش ِٙبسرٟ ٌزطٛاداء رّبس٠ٓ  2 12

 اٌؼشة اٌغبؽك ٚؽبئؾ اٌظذ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبسح

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ  ؽش

٠مخ ؽش اعً اٌزّىٓ

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ػٍٝ شىً ٌؼجخ ث١ٓ رّبس٠ٓ  2 13

 فش٠م١ٓ 

رطج١ك اٌّٙبساد 

األعبع١خ ػٍٝ شىً 

 ِجبساح 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

رّبس٠ٓ ػٍٝ شىً ٌؼجخ ث١ٓ  2 14

 فش٠م١ٓ 

رطج١ك اٌّٙبساد 

األعبع١خ ػٍٝ شىً 

 ِجبساح 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 البنية التحتية  .74
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

بناء -تدريب-الكر الطائرة )تعليم سبهان؛حسن رزوقي وحسين  طارق  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 7100قواعد اللعبة(،-أنواع الكرة الطائرة-التغذية-وقيادة الفريق

األساسية لمهارات الكرة الطائرة وطرق  نجالء عباس واخرون؛ المبادئ
  7107، تعلمها

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ة ، التقارير ،....  (المجالت العلمي

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .25

 فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط اٌىشح اٌطبئشحش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش ٠زُ رط٠ٛ - 1. 

فةٟ اٌجطةٛالد االٌّٚج١ةخ ٚثطةٛالد  اٌىةشح اٌطةبئشح. ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙةش فةٟ رطة٠ٛش 2

 اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .33

 ٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ اٌمغُ ا القسم العلمي  / المركز .34

 Spor 1304وشح اٌمذَ ؽالة /   اسم / رمز المقرر .35

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .36

 االٚي / االٌٚٝ الفصل / السنة .37

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .38

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .39

 لسنة الدراسية قادراً على أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية ا .41

 معرفة تاريخ كرة القدم وتطورىا  .1

  معرفة االعداد في كرة القدم   .2

  معرفة االعداد المهاري بكرة القدم   .3

  في لعبة كرة القدم    األساسيةكل مهارة من المهارات   أنواعيبين ان  .4

  وانواعها  األساسيةان يشرح المهارات  .5

 من الناحية العملية األساسيةتطبيق المهارات  . 6                                

  األساسيةالقدرة على تطبيق المهارات الخاصة بكل مهارة من المهارات  – 7                                
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .76

 األىداف المعرفية   -أ
 اٌمذَ ٚرطٛس٘ب   اْ ٠فُٙ ربس٠خ وشح  -1أ

 اْ ٠فُٙ االػذاد اٌّٙبسٞ ٌىشح اٌمذَ    -2أ
    وشح اٌمذَ فٟ  األعبع١خاْ ٠فُٙ وً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد  -3أ
   األعبع١خوً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد  أٔٛاعاْ ٠فُٙ  -4أ
 ٚأٛاػٙب  األعبع١خاٌفٕٟ ٌٍّٙبساد  األداءاْ ٠فُٙ   -5أ

 ٌؼ١ٍّخ  اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ ا - 6أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٚأٛاػٙب   اٌذؽشعخاٌفٕٟ ٌّٙبسح  األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

 ٚأٛاػٙب   اٌذؽشعخاٌفٕٟ ٌّٙبسح  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

  اعزمجبي اٌىشح ثأٔٛاػٙب اٌفٕٟ  ٌّٙبسح   األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 ٚأٛاػٙب ِٕبٌٚخ اٌىشحٙبسح  اٌفٕٟ  ٌّ األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 اٌفٕٟ  ٌّٙبسح  اٌّشاٚغخ ٚاٌخذاع ٚأٛاػٙب األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -5ة

اْ رىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌّٙبسح ِٚؼشفخ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي اٌّؾبٌٚخ  -6ة

 ٚاٌفشً 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  خ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُؽش٠م ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 طرقة عرض النموذج  – 6

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 وشح اٌمذَ ؽالة اٌزٟ رٕبٌٚذ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد 3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج



  
 66اٌظفؾخ 

 
  

 

 .للمشكالت التي تتوجب حلول سريعةيعطي اىمية   - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاةـ ؽش3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 طرقة عرض النموذج – 6
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 وشح اٌمذَ ؽالة ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 تسالمبناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االس  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

  
. 
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 البنية التحتية  .78

 ث١ٕخ اٌّمشس .27

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ ربس٠خ اٌٍؼجخ  2 1

 ٚرطٛس٘ب 
اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌٍؼجخ 

 وشح اٌمذَ 
االعزىشبف  ؽش٠مخ 

 ٚاالعزمظبء
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

االػذاد فٟ وشح اْ ٠زؼشف ػٍٝ  2 2

 اٌمذَ 

  )االػذاد اٌّٙبسٞ( 

 االػذاد فٟ وشح اٌمذَ 

 ػذاد اٌّٙبسٞ(  )اال
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌذؽشعخ اٌزؼشف ػٍٝ  2 3

  ٚأٛاػٙب
اداء اٌخطٛاد اٌف١ٕخ 

ٌّٙبسح اٌذؽشعخ 

ٚأٛاػٙب ِغ ئػطبء 

رّبس٠ٓ خبطخ 

 ٌزط٠ٛش٘ب

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

غ١طشح اٌاٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح  2 4

ػٍٝ اٌىشح )االخّبد (ٚ ِٚٙبسح 

 وزُ اٌىشح ٚأٛاػٙب 

اداء اٌخطٛاد اٌف١ٕخ 

االخّبد  ٌّٙبسح 

ِٚٙبسح وزُ اٌىشح 

 ٚأٛاػٙب 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

اٌؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح ِٕبٌٚخ  2 5

 اٌىشح ٚأٛاػٙب 
ِٙبسح ِٕبٌٚخ اٌىشح 

 ٚأٛاػٙب 
  ػشع إٌّٛرط ٠مخ ؽش

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف   اٌّٙبساد أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 6

 اد ٌزط٠ٛش اٌّٙبس
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌّشاٚغخ بسح اٌزؼشف ػٍٝ ِٙ 2 8

  ٚاٌخذاع ٚأٛاػٙب
 ِشاؽً األداء اٌفٕٟ 

ِٙبسح اٌّشاٚغخ 

 ٚاٌخذاع ٚأٛاػٙب

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 اٌزؼبٟٚٔاٌزؼٍُ ؽش٠مخ 

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

ِٙبسح اٌزٙذ٠ف اٌزؼشف ػٍٝ  2 9

 ٚأٛاػٗ
ِشاؽً األداء اٌفٕٟ 

ٌّٙبسح اٌزٙذ٠ف 

 ٚأٛاػٗ 

  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌّٙبعّخ سح ٙباٌزؼشف ػٍٝ ِ 2 11

  ٚلطغ ٚرشز١ذ اٌىشح 
األداء اٌفٕٟ  ٌّٙبسح 

اٌّٙبعّخ ٚلطغ 

  ٚرشز١ذ اٌىشح  

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح اٌش١ِخ  2 11

 اٌغبٔج١خ ٚأٛاػٙب 
ٙبسح ِ األداء اٌفٕٟ 

اٌش١ِخ اٌغبٔج١خ 

 ٚأٛاػٙب

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبساد ؽبسط  2 12

 اٌّشِٝ ٚأٛاػٙب 

ِٙبساد ؽبسط 

 اٌّشِٝ ٚأٛاػٙب

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

٠مخ اٌزؼٍُ ؽش اٌزّىٓ

 اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ِشوجخ رّبس٠ٓ ِغّٛػخ  2 13

ّبس٠ٓ اٌٍؼت ٌزط٠ٛش ٚر

  اٌّٙبساد األعبع١خ ثىشح اٌمذَ

رطج١ك اٌّٙبساد 

األعبع١خ ػٍٝ شىً 

 ِجبساح رّبس٠ٓ ِشوجخ ٚ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

ثؼغ األعٙضح اٌّغزخذِخ فٟ  2 14

رط٠ٛش اٌّٙبساد االعبع١خ فٟ 

ٚاٌؼٛاًِ اٌّغبػذح  وشح اٌمذَ

 ػٍٝ رؼٍُ ٚرذس٠ت اٌّٙبساد 

اٌزّبس٠ٓ ػٍٝ ١ك رطج

األعٙضح ئػبفخ اٌٝ 

اٌؼٛاًِ اٌّغبػذح 

  ػٍٝ رؼٍُ اٌّٙبساد ح 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخاالعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .29

 فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط وشح اٌمذ٠َزُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش  - 1. 

 فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ وشح اٌمذَ . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش 2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  د٠بٌٝ عبِؼخ المؤسسة التعليمية .41

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .42

 Spor 1304/   اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ ؽبٌجبد اسم / رمز المقرر .43

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .44

 االٚي / االٌٚٝ الفصل / السنة .45

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 1/11/2117 إعداد ىذا الوصف  تاريخ .47

 على  ةفي نهاية السنة الدراسية قادر  ةأىداف المقرر: إن يكون الطالب .48

  التمارين الفنية الحديثة والتمارين البنائية معرفة  .1

    كحركات التموج والمرجحات والجذع   الخاصة للذراعين  األوضاعمعرفة  .2

    الخاصة بالجذع  األوضاعمعرفة  .3

 الدورانات  وأنواعللقدمين من خطوات وقفزات  األساسية وضاعاألمعرفة  .4

 ... والجمناستك والحركات الشبيهة بالرقصمعرفة العالقة بين الرقص  .5

 من الناحية العملية األساسيةتطبيق المهارات  . 6                                

  دقة مهارات الخاصة بكل القدرة على تطبيق ال – 7                                
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .01

 األىداف المعرفية   -أ
    اٌخبطخ ٌٍغّٕبعزه اال٠مبػٟ  ٚاألٚػبعاٌزّبس٠ٓ اٌفٕٟ فُٙ راْ  -1أ

 ززوش اٌّجبدا اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُرأْ اْ  -2أ
     فٟ اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ األعبع١خٙبساد وً ِٙبسح ِٓ اٌّ رفُٙاْ  -3أ
 اٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي ِؾبٚالد إٌغبػ ٚاٌفشً  بأْ رىْٛ ٌذ٠ٙا  -4أ
 ٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ  زطجك ِب رؼٍّراْ  - 5أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   ٚاٌغزعاٌخبطخ ٌٍزساػ١ٓ  األٚػبعرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

 اٌخبطخ ٌٍمذ١ِٓ  األٚػبعرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

   اٌؼشق ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشلض ٚاٌغّٕبعزه ٚاٌؾشوبد اٌشج١ٙخ ثبٌشلض  أ١ّ٘خ  -3ة

 اٌشش٠ؾ ٚاٌؾشوبد اٌخبطخ ثٙب  أداحِٛاطفبد رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 طرقة عرض النموذج  ـ 1

  بوٓ اٌزؼٍُؽش٠مخ ِشاوض ٚأِ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

 ؽبٌجبد

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .لول سريعةيعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب ح  - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
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 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 طرقة عرض النموذج  ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ـ ؽش4٠

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

 ؽبٌجبد
 المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 داء الحركي و تقويمو وتطويرهعلى تحليل اال القابليةمهارات  5د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

  
. 
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 البنية التحتية  .07
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 ث١ٕخ اٌّمشس .31

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ش٠مخ اٌزم١١ُؽ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزّبس٠ٓ اٌف١ٕخ  ِؼشفخ اٌزّبس٠ٓ اٌف١ٕخ اٌؾذ٠ضخ  2 1

اٌؾذ٠ضخ ٚاٌزّبس٠ٓ 

 اٌجٕبئ١خ 

اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

ِؼشفخ األٚػبع اٌخبطخ  2 2

 ٌٍزساػ١ٓ ٚاٌغزع 
ؽشوبد اٌزّٛط 

 ٚؽشوبد اٌّشعؾخ 
اٌزم٠ُٛ  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 اٌزشخ١ظٟ

ع األعبع١خ رؼٍُ األٚػب 2 3

 ٌٍمذ١ِٓ 
اٌغ١ش اال٠مبػٟ  

ٚاٌشوغ اال٠مبػٟ 

 ٚخطٛح اٌضؽٍمخ 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رؼٍُ األٚػبع األعبع١خ  2 4

 ٌٍمذ١ِٓ
األداء اٌفٕٟ ٌمفضح 

اٌغضاي ٚاٌمطخ ٚلفضح 

 اٌفغٛح .....

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 ١ظٟاٌزشخ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ  2 5

  اٌشلض ٚاٌغّٕبعزه 
أ١ّ٘خ رذس٠ظ 

اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ 

 ٚربس٠خٗ 

إٌّبلشخ ؽش٠مخ 

 ٚاالعزغٛاة 
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌذٚسأبد أٔٛاع رؼٍُ  2 6

 ٚاٌزّش٠ٕبد اٌىشٚثبر١ى١خ 
أٔٛاع اٌذٚسأبد 

ٚاٌزّش٠ٕبد 

 ٚ اٌمٍجبد  اٌىشٚثبر١ى١خ

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رّبس٠ٓ ِىضفخ ٌزط٠ٛش  ساد ٙبأداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّ 2 7

 اٌّٙبساد 
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ  اخزجبس  2 8

اٌؾشوبد اٌشج١ٙخ ِؼشفخ  2 9

 ثبٌشلض 

اٌؾشوبد اٌّؾٛس٠خ 

ب١ٌخ ٚاٌغ١ش االٔزم

 أزمب١ٌخ 

 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 ااٌزشخ١ظٟ 

اٌّشعؾخ اٌجٕذ١ٌٚخ  ِٛاطفبد أداح اٌشش٠ؾ ِؼشف  2 11

ٚاٌّشعؾخ اٌّزمبؽؼخ 

 ٚاٌؾشوخ ثأداح اٌشش٠ؾ 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

اٌذٚسأبد ؽٛي اٌغغُ  اح اٌشش٠ؾِٛاطفبد أدِؼشف  2 11

ٚرؾذ اٌشع١ٍٓ 

ٚسثطّٙب ِغ اٌفمشاد 

 ثأٔٛاػٙب 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

اٌغٍٛط ثزّٛط  ِٛاطفبد أداح اٌشش٠ؾِؼشف  2 12

ٚاٌزّٛط اٌؾٍضٟٚٔ 

ٚاٌؾشوبد ثبٌشش٠ؾ 

أٔٛاع   8ػٍٝ شىً 

 اٌشِٟ 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

رّبس٠ٓ ِىضفخ ٌزط٠ٛش  ساد ٙبأداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّ 2 13

 اٌّٙبساد 
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اخزجبساد ١ِذا١ٔخ ِشاعؼخ 2 14

 خزبِٟاٌزم٠ُٛ اٌ  اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ ٙبئٟرم٠ُٛ ٔ 2 15
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 7101اميرة عبد الواحد ؛ اسس تعلم الجمناستك االيقاعي ،   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ير ،....  (المجالت العلمية ، التقار 

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .33

 فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبطاٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ فمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚ - 1. 

فةةٟ اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ اٌغّٕبعةةزه اال٠مةةبػٟ . ٠ةةزُ رطةة٠ٛش اٌّمةةشس ٚفمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش 2

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

اً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .49

 ُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ اٌمغ القسم العلمي  / المركز .51

 Spor 1305وشح اٌغٍخ  /   اسم / رمز المقرر .51

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .52

 االٚي / االٌٚٝ الفصل / السنة .53

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .55

 سنة الدراسية قادراً على أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية ال .56

 وكيف ظهرت في العراق على تاريخ اللعبة  الطلبة  ان يتعرف .1

    ان يتعرف على حدود وتخطيط الملعب  .2

    ان يتعرف على مهارات كرة السلة  واللياقة البدنية والوقفة الصحيحة  .3

     يتعرف على المهارات الهجومية ان  .4

 قة االداء الفني لها وطري  األساسيةان يشرح المهارات  .5

 أنواعو معرفة و بكرة السلة الدفاع يؤدي ان  .6

 من الناحية العملية األساسية. تطبيق المهارات 7                            

  األساسية. القدرة على تطبيق المهارات الخاصة بكل مهارة من المهارات  8                               
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 رر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المق .04

 األىداف المعرفية   -أ
    وشح اٌغٍخ ٚظٙٛس٘ب فٟ اٌؼشاق اْ ٠فُٙ ربس٠خ  -1أ

    رخط١ؾ اٌٍّؼت ثىشح اٌغٍخ اْ ٠فُٙ  -2أ
     و١ف١خ رؼٍُ وً  ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد االعبع١خ اْ ٠فُٙ  -3أ
   ي اٌّٛالغ اٌظؾ١ؾخ ٠طجك اٌٛلفخ اٌظؾ١ؾخ ٌالػت وشح اٌغٍخ ٚاؽزالاْ  -4أ
 ٚأٛاػٙب  األعبع١خاٌفٕٟ ٌٍّٙبساد  األداءاْ ٠فُٙ   -5أ

 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   - 6أ

 اْ ٠فُٙ اٌذفبع ٚو١ف١خ ادائٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   - 6أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   ؾخ ٌالػت وشح اٌغٍخ اٌٛلفخ اٌظؾ١اٌفٕٟ  األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

 ٚأٛاػٙب   اٌزّش٠شاٌفٕٟ ٌّٙبسح  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ثأٔٛاػٙب   اٌّؾبٚسحاٌفٕٟ  ٌّٙبسح   األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 ٚأٛاػٙباٌزظ٠ٛت اٌفٕٟ  ٌّٙبسح   األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 أٛاع اٌذفبع ثىشح اٌغٍخ  األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -5ة

 

 م والتعلم طرائق التعلي     
 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة ـ 1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 وشح اٌغٍخ    ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 عرض النموذجطرقة  ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 وشح اٌغٍخ   ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3
 ي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخص -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 . بدنية خاصة باأللعاب الرياضية مهارات  -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -4د 
 ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط - 5د

  ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ - 6د
. 
   



  
 77اٌظفؾخ 

 
  

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .35

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ػٍٝ ربس٠خ اٌٍؼجخ  اٌزؼشف 2 1

  ٚظٙٛس٘ب ثبٌؼشاق  ٚرطٛس٘ب
ٍؼجخ اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌ

ٌغٍخ ٚظٙٛس٘ب وشح ا

  فٟ اٌؼشاق

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رخط١ؾ اٌٍّؼت زؼشف ػٍٝ اٌ 2 2

ٚو١ف١خ رؼٍُ اٌّٙبساد 

   االعبع١خ ٚا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ 

رخط١ؾ اٌٍّؼت ٚو١ف١خ 

رؼٍُ اٌّٙبساد 

االعبع١خ ٚا١ٌٍبلخ 

 (  اٌجذ١ٔخ   

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌٛلفخ اٌظؾ١ؾخ اٌزؼشف ػٍٝ  2 3

ٌالػت وشح اٌغٍخ ٚاؽزالي 

  اٌّٛالغ 

اٌٛلفخ اٌظؾ١ؾخ 

ٌالػت وشح اٌغٍخ 

 ٚاؽزالي اٌّٛالغ  

 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌّٙبساد اٌزؼشف ػٍٝ  2 4

  اٌٙغ١ِٛخ  فٟ وشح اٌغٍخ 
اداء اٌخطٛاد اٌف١ٕخ 

اعزمجبي ِٚغه  ٌّٙبسح

  اٌىشح 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

اٌؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ٙبسح اٌزّش٠ش اٌزؼشف ػٍٝ ِ 2 5

 ٚأٛاػٙب  ثىشح اٌغٍخ
اٌزّش٠ش  ِٙبسح 

اٌظذس٠خ ٚاٌّشرذح 

 ِٚٓ فٛق اٌشأط 

  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  اٌّٙبساد  ٠ٓ ٌزط٠ٛش أداء رّبس 2 6

 اد ٌزط٠ٛش اٌّٙبس
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌزظ٠ٛت ِٓ اٌضجبد  اٌزظ٠ٛت  اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح  2 8

ثب١ٌذ٠ٓ ِٓ اِبَ اٌظذس 

 اٌزظ٠ٛت ثب١ٌذ٠ٓ ِٓ

  فٛق اٌشأط 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ 

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اٌزظ٠ٛت ث١ذ ٚاؽذح  اٌزظ٠ٛت اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح  2 9

ِٓ اِب اٌظذس 

  ٚاٌزظ٠ٛت اٌؾشح 

  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ٌّٙبسح  األداء اٌفٕٟ    اٌزظ٠ٛت اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح  2 11

 اٌزظ٠ٛت اٌغٍّٟ 

ٚاٌزظ٠ٛت ِٓ اٌمفض 

   ٚاٌخطبفٟ 

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  اٌّٙبساد  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 11

 اد ٌزط٠ٛش اٌّٙبس
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

أٛاع اٌذفبع )اٌذفبع   اٌذفبع ثىشح اٌغٍخ اٌزؼشف ػٍٝ  2 12

ػذ الػت اٌمطغ ٚػذ 

 اٌالػت اٌّؾبٚس(

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

ٚاٌزٛلف  اٌزؼشف ػٍٝ اٌذفبع  2 13

 ثىشح اٌغٍخ  

اٌذفبع سعً ٌشعً 

ٚاؽذ اٚ اوضش ٚاٌذفبع 

  ػذ الػت االسرىبص 

 اعٚاٌخذ

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
 اٌزم٠ُٛ

 ٌزشخ١ظٟ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  اٌّٙبساد  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 14

 اد ٌزط٠ٛش اٌّٙبس
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ    اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 بنية التحتية ال .06
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 7104يسار صباح جاسم ؛ اساسيات كرة السلة ،   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 0999مؤيد عبد اهلل وفايز بشير ؛ كرة السلة ، 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  العزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشسا

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .37

 فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط وشح اٌغٍخ اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش  ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد - 1. 

 فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ  وشح اٌغٍخ. ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش 2
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر 

 ؛.والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج. االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية 

   مواد ثقافية/ متطلبات جامعة   ادلركز/ القسم العلمي 

  الًتبية اإلسالمية ادلقرر رمز/ اسم /Univ1104 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثاين / االوىل  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  ـ1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 .احلياة العامة تعريف الطالب أذنية مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين وأثرىا على1- 

 .بياف معٌت النبوة والرسالة ومهمتهما2- 

 .التعريف بالقرآف الكرمي والكتب السماوية األخرى3- 

 .بياف معٌت ادلعجزة وكيفية وقوعها وما ىي صفات األنبياء4- 

 .بياف ادلقصود بالوحي وكيفية نزولو5- 
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 . بياف حكم التوبة واإلشناف باليـو اآلخر6- 

 . الطالب وتنمية قدراتو بشأف الرد على ادلنحرفُت واخلارجُت عن األصوؿ العقدية الصحيحة ادلعتدلة السليمة تعريف7- 

 .بياف واقع اإلسالـ الصحيح بأسلوب علمي ىادؼ مبسط8- 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .ادلعرفة والفهم لالطار الفكري دلادة الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الديندتكُت الطلبة من احلصوؿ على  -1أ

ألىم موضوعات الًتبية اإلسالمية فيما يتعلق بالنبوة والرسالة وبياف معناذنا دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -2أ
 .الصحيح

وعات تتعلق بأصوؿ الدين وبياف االحنرافات العقدية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتحليل وتفسَت موض -3أ
 .فيها

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم مصادر ومراجع دراسة مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدين ادلعتدلة  -4أ
   .غَت ادلنحرفة

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .دلطروح للدراسة بأسلوب علمي أكادشني ىادؼيقارف بُت ادلوضوعات ا  –1ب

 . زنلل ادلوضوعات ذات الصلة ويبُت أسباهبا  – 2ب

 . يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات الًتبية اإلسالمية – 3ب

    . رنمع معلومات عن أشهر ادلوضوعات الفكرية واألصولية  ويدرسها    -4ب

  طرائق التعليم والتعلم     

تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة مبفردات ادلقرر الدراسي.  

توضيح وشرح ادلادة الدراسية من قبل التدريسي. 

مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر دراسة الًتبية اإلسالمية وعلة أصوؿ الدين . 

ية  للحصوؿ على معرفة اضافية مبادة الًتبية اإلسالميةحتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتون. 
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 استخداـ طرائق االلقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة. 

 طرائق التقييم      

اختبارات يومية بأسئلة زلددة. 

وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية. 

 وحتديد درجات ذلا. الطلبة بإجناز حبوث يف الًتبية اإلسالمية وأصوؿ الدينتكليف. 

اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية. 

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 . أف يفسر وزنلل موضوعات الًتبية اإلسالمية واصوؿ الدين -1ج

 .يفرؽ بُت طبيعة ادلوضوعات اإلسالمية واختالؼ العلـو -2ج

 .يقيم بعض النصوص وادلعلومات اإلسالمية بشكل صحيح-3ج

 . العلـو الشرعية لتحصل لو الفائدة خاصة يف مادة الًتبية اإلسالمية وعلم أصوؿ الدينيقارف بُت  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

طريقة حل ادلشكالت. 

العصف الذىٍت. 

 .احملاكاة -3

 

 طرائق التقييم    

حريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت، والتحليل واالستنتاجاالمتحاف الت. 

طلب اجراء مقارنات بُت موضوعات دينية سلتلفة. 

كتابة حبوث عن موضوعات إسالمية واصولية حباجة إىل دراسات وحبوث معمقة. 

 امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية. 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)  ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة -د 

 .يستخدـ ادلصادر وادلراجع ادلعاصرة وادلصطلحات والدالالت ادلعاصرة -1د
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 .تشكيل مجاعات من الطلبة لدراسة موضوعات ادلادة الدراسية ادلعاصر للتوصل إىل نتائج علمية وموضوعية بصددىا -2د

كز البحثية ذات الصلة وادلكتبات اليت حتتوي على الكتب األصولية لإلفادة منها يف سعة االطالع وكتابة االفادة من ادلرا  -3د
 .البحوث

   .االفادة من الشبكة العنكبوتية والدوائر وادلؤسسات الدولة ذات العالقة لزيادة معارؼ الطلبة وتوزيعها -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  لوبةسلرجات التعلم ادلط الساعات األسبوع

مدى عجز  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 1
العقل عن إدراك األمور الغيبية دون األنبياء 

 .والرسل

في بيان حاجة العقل اإلنساني إلى 
 .والنبوة ومهمتها.  ىدي النبوة

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

معنى النبي  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 2
 . والرسول والفرق بينهما

تعريف النبي والرسول في اللغة 
 .واالصطالح

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 حل المشكالت -

 باسئلة يوميةامتحانات 1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم من أن النبوة  2 3
ال تنال إال من عند اهلل تعالى وأن األنبياء 

 . بشر مثلنا ولهذا فوائد كثيرة

النبوة اصطفاء واختيار من اهلل 
فوائد  تعالى، بشرية الرسل واألنبياء،

وقوع األعراض البشرية لألنبياء، 
 . مهمة األنبياء

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   .االمتحان األول  الوقوف على مستويات الطلبة 2 4

ن معرفة وفهم وبيان معنى تمكين الطلبة م 2 5
القرآن الكريم والفرق بينو وبين الكتب 

 السماوية األخرى

القرآن الكريم والكتب السماوية 
 .األخرى

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة
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 كتابة ورقة عن الموضوع-3

صفات  ين الطلبة من معرفة وفهمتمك 2 6
  .األنبياء حتى ال تختلط بغيرىم من البشر

 أوالمحاضرة االلقاء .صفات األنبياء والرسل

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

معنى الوحي تمكين الطلبة من معرفة وفهم  2 7
 . والطرق التي ينزل بها

الوحي في اللغة واالصطالح، كيفية 
 .نزول الوحي

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   نياالمتحان الثا  الوقوف على مستويات الطلبة 2 8

 

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معنى المعجزة  2 9
 . وماىية شروطها ولمن تقع

المعجزة في اللغة واالصطالح، 
 .شروط المعجزة

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معجزة  2 13
الرسول عليو الصالة والسالم وىي القرآن 

  .الكريم

معجزة الرسول عليو الصالة 
 .والسالم

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

كين الطلبة من معرفة وفهم اليوم اآلخر تم 2 11
  .وعالمات وقوعو واإليمان بو

 أوالمحاضرة االلقاء .حكم اإليمان باليوم اآلخر

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   االمتحان الثالث الوقوف على مستويات الطلبة 2 12
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تمكين الطلبة من معرفة وفهم التوبة وعلم  2 13
الغيب واختصاص اهلل تعالى بو دون أي أحد 

  .آخر

التوبة حكمها شروطها، علم الساعة 
 .عند اهلل تعالى

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 المحاضرةتحضير 

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الصور النفخ  2 14
 . فيو ومن يقوم بذلك

 أوالمحاضرة االلقاء .النفخ في الصور

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

ين الطلبة من معرفة وفهم الجنة والنار تمك 2 15
 . وبيان حال وصف أىلهما

 أوالمحاضرة االلقاء .الجنة والنار ووصف أىلهما

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البنية التحتية 

 . ليس ىناؾ كتاب منهجي مقرر؛ بل مفردات حبسب القطاعية دلقررة ادلطلوبة ػ الكتب ا1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدي علياف، ود. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
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) اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت واحلديث النبوي الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 www.nourallah.com/directory ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

  إلسالمية والتراث اإلسالميالقيام بمحاضرات إضافية تطويرية للطلبة في تخصص علم أصول الدين والتربية ا.  

 القيام بسفرات علمية للمناطق  اإلسالمية والفكرية المختلفة والمنتشرة في مناطق العراق المختلفة بما يعزز من
 .المعلومات التراثية واإلسالمية للطلبة

ىناك االالف من المصادر         اذ( االنترنيت) االفادة من خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعلومات الدولية  -3      
والمراجع العلمية اإلسالمية المعتدلة لإلفادة منها في تطوير معلومات الطلبة وتحديثها بما يواكب التطورات الحاصلة ال سيما 

 بعد األحداث المتسارعة المتعلقة بالفكر اإلسالمي والتطرف وما إلى ذلك بما يعزز الفهم السليم والعلم الصحيح لجميع
 .الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد  التعلم الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.

 

 

 

 جامعة دياىل-الًتبيةاألساسية يةكل ادلؤسسة التعليمية 

 قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي 

  انكليزية عامة رمز ادلقرر/ اسم /Univ1105 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االوىل/ الثاين السنة/ الفصل 

 ساعة 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117 ا الوصفتاريخ إعداد ىذ 

 أىداؼ ادلقرر 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب 
من  وتطوير شخصية الطالب التربوى و العلمي و المعرفى الجانب فى األدبي للطالب و تمكين الطالب

 0س و المواد التربوية و الثقافيةخالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدرو 
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

 األىداؼ ادلعرفية -أ

 دتكُت الطالب من ادلهارت اللغوية األساسية-1أ

 تطوير مهارة االحملادثة من خالؿ ادلناقشة-2أ

 3تطوير الكتابة من خالؿ النشاطات داخل و خارج الصف -3أ

 درة على التعبَت األدىبتطوير الق-4أ

 تطوير اسلوب البحث العلمى-5أ

 -6أ

 .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 حتسُت مهرات الطالب اللغوية– 1ب

 تطوير اسلوب البحث العلمى – 2ب

 حتسُت القدرة يف التعبَت – 3ب

 تطَت مهارة الكتابة  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 امي حديث واستخداـ اسلوب ادلناقشة يف عرض ادلادةطريقة عرض ادلادة بشكل ع
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 طرائق التقييم

 

 األختبارات الشفهية-1

 األختبارات التحريرية-2

 النشاطات و البحوث-3

 

 األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 الًتكيز على األىداؼ الًتبوية-1ج

 ترسيخ األىداؼ العلمية-2ج

 تطوير األىداؼ ادلعرفية-3ج

 ألىداؼ األنسانية العامةترسيخ ا -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 

 طريقة عرض ادلادة التعليمية باسوب حديث مع استخداـ التقنيات احلديثة مع اعطاء فرصة للمناقشة

 

 طرائق التقييم

 

 األسءلة الشفهية-1

 األسئلة  التحريرية-2
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  .(تعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيادلهارات األخرى ادل) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 تطوير ادلهارات اللغوية األساسية-1د

 تطوير مهارة التكلم و الكتابة-2د

 تطوير شخصية الطالب-3د

 تطوير اسلوب البحث العلمي -4د

 

 

 بنية ادلقرر 

الساعا األسبوع
 ت

أو / اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة
 ادلوضوع

 ة التقييمطريق طريقة التعليم

Nouns Presentatio 3 والثاين-األوؿ

n             and 

discussion  

Presentatio

n             and 

discussion  

Oral or 

written 

test 

Gender Presentatio 3 والرابع-الثالث

nand 

discussion 

Presentatio

nand 

discussion 

Oral or 

written 

test 

 aminationEx 3 والسادس-اخلامس

 

Presentatio

n and 

discussion 

Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

Verbs Presentatio 3 والثامن-السابع

n and 

Presentatio

n and 

Oral or 

written 
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discussion discussion test 

Tenses Presentatio 3 و العاشر-التاسع

n and 

discussion 

Presentatio

and n 

discussion 

Oral or 

written 

test 

و -احلادي عشر
 الثاين عشر

3 Examination 

 

Presentatio

n and 

discussion 

Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

-الثالث عشر

-الرابع عشر

 اخلامس عشر

3 Reading 

passages 

Presentatio

n and 

discussion 

Presentatio

n and 

ssiondiscu 

Oral or 

written 

test 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 

األطالع على الدوريات و ادلواقع األلكًتونية  و ورش العمل  وتدريب الكادر التدريسي واالشًتاؾ بالندوات ذات -1
 االختصاص مع مجيع ادلؤسسات االخرى

 

 البنية التحتية 

 Rapid review of ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

lishgrammarEng 

Developing skills by- (ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

Alexander L.G 

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

-Developing skills by

Alexander L.G 

  .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية
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 مقرروصف ال

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما 
والبد من الربط بينها                              وبين وصف . إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 . البرنامج

 سوسن موسى مدحت مدرس المقرر: م.م.

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

   قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد تربوية  ادلركز/ القسم العلمي  

  علم النفس النمو رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 1203 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االوىل/ الثاين السنة/ الفصل 

 ساعة 31 (الكلي)ية عدد الساعات الدراس 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 مبفهـو علم النفس النمو وأذنيتو وأىدافو تبصَت الطلبة 

 .إكساب الطلبة القدرة على معرفة مطالب النمو يف كل مرحلة إدنائية2-

 إتقاف الطلبة دلفاىيم  بعض من نظريات النمو. 

  خلالق دلراحل النمو يف القرآف الكرميزيادة وعي الطلبة بعظمة ا . 

 إكساب الطلبة صفات ادلريب القادر على تنشئة وتربية جيل صاحل من خالؿ التعرؼ على مبادئ وأساليب علم النفس النمو. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .ادلعرفة والفهم للمفاىيم األساسية لعلم النفس النمودتكُت الطلبة من احلصوؿ على    -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بادلبادئ والقوانُت اليت تتحكم يف مظاىر النمو-2أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بالعوامل ادلؤثرة على النمو يف مراحلو ادلختلفة -3أ

احلصوؿ على ادلعرفة والفهم وحتليل وتفسَت مراحل النمواالنساين من طور النطفة اىل ما بعد  دتكُت الطلبة من -4أ 
 .الوالدة وحىت الوفاة

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم ادلصادر لعلم النفس النمو -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 اليت تتحكم يف النموحتليل ادلبادئ والقوانُت  – 1

 .ادلقدرة على التمييز بُت مظاىر النمو ولكل مرحلة من مراحلو-2

 .إكساب  مهارة التعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف النمو– 3

 .يُقيم خصائص كل مرحلة دنائية-4

 .رنمع معلومات عن اىم  مطالب النمو  يف كل مرحلة من مراحل النمو-5

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء او احملاضرة-1

 االستجواب -2
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 ادلناقشة و حل ادلشكالت -3

 مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية. 
 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية.2

 (راسيةأسئلة بيتية تتعلق بادلادة الد) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .تنمية وعي الطلبة بادلعارؼ وادلعلومات  وادلفاىيم األساسية لعلم النفس النمو.-1

 .استيعاب الطلبة للخصائص اإلدنائية دلراحل النمو-2

 .النفس النمو وحتمل مسؤولية التعلم الذاٌب إبداء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم-3

 .تقدير الطلبة لدور علم النفس النمو يف حل وتوجيو ادلشكالت الًتبوية يف مرحليت الطفولة وادلراىقة-4 

  طرائق التعليم والتعلم    

 حل ادلشكالت  

  العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) بارات اليوميةاالخت.2 
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 .  األوراؽ البحثية الفردية واجلماعية. 3

 (ادلوضوعية وادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .  الطالب من كتابة حبوث  قصَتة فردية ومجاعية يف رلاالت علم النفس النمودتكُت.1 

 . دتكُت الطالب من كتابة تقارير حبثية تربوية عن بعض ادلشكالت يف مرحليت الطفولة وادلراىقة.2 

 .دتكُت الطالب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء واستاذ ادلقرر. 3 

 .كتابة  قائمة بأىم مطالب كل مرحلة من مراحل النمودتكُت الطالب من  .4

 .تنمية مهارات أساليب رعاية النمو. 5

 .حتليل ادلشكالت الًتبوية والسلوكية اليت يواجهها كمعلم يف ادلستقبل ووضع احللوؿ ادلناسبة ذلا.6

 

 

 بنية المقرر

الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة

تمكٌن الطلبة من معرفة كٌفٌة  3 االول 

نشوء علم النفس النمو وتطوره  

 وتحدٌد المفاهٌم االساسٌة

لعلم النفس النمو وبٌان أهمٌته  من 

الناحٌة النظرٌة والتطبٌقٌة وبالنسبة 

 للوالدٌن والمعلمٌن والمجتمع

 :علم النفس النمو

 فه نشأته ، وتطوره ،تعرٌ

أهمٌة دراسته، معنى النمو 

 والنضج والتطور

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من تحدٌد اهم العوامل  3 الثاين

المؤثرة  على جمٌع  مظاهر النمو 

 االنسانً

 العوامل المؤثرة فً النمو

 العوامل الوراثٌة 

 العوامل البٌئٌة 

شاركة الم  االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

تمكٌن الطلبة من تحلٌل المبادئ  3 الثالث

والقوانٌن التً تتحكم فً مظاهر 

كتابة  بحوث   المناقشة واالستجواب الخصائص العامة للنمو

  قصٌرة
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أو تقارٌر     وحل المشكالت النمو

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

  تمكٌن الطلبة من تحلٌل 3 الرابع

لحركً  واللغوي وا النموالجسمً

والعوامل   النموالمختلفة لمراحل

 .المؤثرة فٌها

والحركً  النموالجسمً

واللغوي لمراحل النمو 

 المختلفة 

االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من إدراك مفهوم  3 اخلامس

النمو االنفعالً واالجتماعً 

 األباء لمراحل النمو ودور

 فٌها والمعلمٌن

النمو االنفعالً والنمو 

االجتماعً لمراحل النمو 

 المختلفة

 المناقشة واالستجواب

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

النمو  إستٌعاب تمكٌن الطلبة من 3 السادس

 الخلقً لمراحل النمو
المشاركة  شة واالستجوابالمناق . لمراحل النمو النمو الخلقً

 الصفٌة

 الشهر االول إختبار السابع

 

 يف بياجيو الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 الثامن
 النموالعقلي

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة بياجيو نظرية

 الطلبة دلفاىيم نظرية أريكسوف يف إستيعاب 3 التاسع

 النمواالجتماعي

  

 نظرية أريكسوف

 امتحانات يومية اللقاء واالستجواب وادلناقشةا

 يف كولربج الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 العاشر
 النمواالخالقي

 مشاركة صفية االلقاء واالستجواب وادلناقشة كولربج نظرية

معرفة وفهم الطلبة دلرحلة البلوغ وادلراىقة  3 احلادي عشر
 والتغَتات ادلصاحبة ذلا

راىقة مرحلة البلوغ وادل
 وواالنفعالية اجلسمية)والتغَتات

 ذلا( والعقلية

 امتحانات يومية االلقاء واالستجواب وادلناقشة
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تصميم خطة دلواجهة مشكالت ادلراىقة  3 الثاين عشر
ادلرتبطة بالنمو من خالؿ االسباب وطرؽ 

 الوقاية والعالج

االجتماعي أىم  مظاىرالسلوؾ
  مشكالت ادلراىقُت

  ابااللقاء واالستجو 

 حل ادلشكالت

كتابة  بحوث  

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 مناقشة البحوث والتقارير الفردية واجلماعية

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

  (الطفولة وادلراىقة) زلمد عودة الرشناوي ،علم نفس النمو     (ادلصادر)سية ادلراجع الرئي ػ2

 علم النفس الطفل , عبد  اجلليل الزوبعي وآخروف  -2

 .حامد عبد السالـ زىراف،علم النفس النمو-3

 كتب اخرى-4

  

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ...  (,. التقارير, اجملالت العلمية ) 

 النفس النمو زىراف،علم حامد عبد السالـ  

 رلالت البحوث الًتبوية والنفسية-2

 رلالت الدراسات النفسية  -3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرر .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية
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 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 ات ادلكتبات االلكًتونية وشبكة ادلعلومات الدوليةاالفادة من خدم  1-

  توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مدى االستفادة العلمية والنفسية للمقرر-2

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة والتدريسيُت_3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 98اٌظفؾخ 

 
  

 

 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 الرياضيات/ ي القسم العلم القسم العلمي  / المركز 

 اصوؿ الًتبية اسم / رمز المقرر  /Coll 1204 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 االوىل/ الثاين  الفصل / السنة 

 )ساعة45 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف الًتبية  

 يعدد اىداؼ الًتبية 

 يقارف بُت االصوؿ التارسنية للًتبية 

 شنيز بُت الًتبية قبل االسالـ والًتبية االسالمية  

 يذكر اىم اعالـ الفكر الًتبوي  

 يبُت االصوؿ الفلسفية للًتبية 

 بقارف بُت الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة 

 تعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق ال 
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   األىداف المعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -1أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم دلعٌت الًتبية واىدافها  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألصوؿ الًتبية  -3أ

 لًتبويدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألعالـ الفكر ا -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألصوؿ الًتبية ادلقصودة والغَت مقصودة -5أ

 

 

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 يعدد اىداؼ الًتبية – 1ب

 شنيز بُت االصوؿ التارسنية للًتبية -2ب

 يقارف بُت الًتبية األثنية والًتبية االسبارطية -3ب

 .االصوؿ الفلسفية للًتبية زنلل  - 4ب

 يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات اعالـ الفكر الًتبوي -5ب

 رنمع معلومات عن  الًتبية قبل االسالـ والًتبية االسالمية  -6ب

 شنيز بُت انواع الفلسفة -7ب 

 يقارف بُت اصوؿ الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت ادلقصودة -8ب

 لتعليم والتعلم طرائق ا     

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة بأصوؿ الًتبية1

 ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر الًتبية 3
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 الًتبية ػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باصوؿ4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .اصوؿ الًتبيةػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن 3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة االصوؿ التارسنية للًتبية  -1ج

 يطبق اآلراء الًتبوية ألعالـ الفكر الًتبوي  -2ج

 يقيم بعض األنشطة  -3ج

 الًتبية غي ادلقصودةيقارف بُت أساليب وطرائق الًتبية ادلقصودة و   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .  استعمال طريقة العروض التقديمية 
 . رسم المخططات التوضيحية 
 . طريقة العصف الذىني 
 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 سفاتػ طلب إجراء مقارنات بُت انواع الفل

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت الًتبوية
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 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   

 جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها .مهارات في  -7د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -0د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو واىداؼ 
 الًتبية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب معٌت الًتبية واىدافها

2 2 

التعرؼ على الًتبية يف العصور 
 البدائية

 االصوؿ التارسنية للًتبية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 

 التعرؼ على الًتبية يف وادي

 النيل واديو ,الرافدين

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية

4 2 

التعرؼ على نظاـ الًتبية الصينية 
 والًتبية اليونانية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية

 امتحان الشهر االول اختبار مقالي 2 5

6 2 

سالـ يقارف بُت الًتبية قبل اال
 والًتبية االسالمية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية



اٌظفؾخ   

112 
 

  

7 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية البن 
 خلدوف وابن سينا والغزايل

اعالـ الفكر الًتبوي العريب 
 واالسالمي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

8 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية لكل 
 من روسو وديوي

 اعالـ الفكر الًتبوي الغريب
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

9 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية 
 لسقراط وافالطوف وارسطو

 اعالـ الفكر الًتبوي االغريقي
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ناقشة واالستجوابادل االصوؿ الفلسفية للًتبية فهم فلسفة الًتبية ووظائفها 2 11

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية التعرؼ على فلسفة الًتبية ادلثالية 2 11

 التقومي البنائي واالستجواب ادلناقشة االصوؿ الفلسفية للًتبية الواقعية التعرؼ على فلسفة الًتبية 2 12

13 2 

الًتبية  التعرؼ على فلسفة
 الربمجاتية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية

14 2 

 يقارف بُت الًتبية ادلدرسية والًتبية

 الالمدرسية

الًتبية ادلقصودة والًتبية غَت 
 ادلقصودة

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية امتحاف الشهر الثاين اختبارات 2 15

 ة التحتية البني 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 2008,اصول التربية طارق عبد الرؤوف عامر 

 .3993فلسفة التربية ،ماىر الجعفري وآخرون،

 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( مجالت العلمية ، التقاريرال

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة 
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات المرشدين التربويين

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

  وعالقة الًتبية بالثقافة, ًتبيةاف يشمل ادلقرر الدراسي تعريف اصوؿ الًتبية واجملاالت اليت تتناوذلا اصوؿ ال  
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وبٌن وصف  المتاحة. والبد من الربط بٌنهاالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .57

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .58

 Spor 1306وشح ا١ٌذ  /   اسم / رمز المقرر .59

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .61

 اٌضبٟٔ / االٌٚٝ الفصل / السنة .61

 عبػخ 31 ساعات الدراسية )الكلي(عدد ال .62

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .63

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .64

 ان يتعرف الطلبة  على لعبة كرة اليد ومهاراتها االساسية  .1

  ان يتعرف على المهارات الهجومية     .2

     ان يتعرف على المهارات الدفاعية  .3

  ان يتعرف على المهارات الهجومية     .4

 وطريقة االداء الفني لها   األساسيةان يشرح المهارات  .5

 من الناحية العملية األساسيةتطبيق المهارات  .6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .08

 األىداف المعرفية   -أ
 فظً ٠زؼشف ػٍٝ ٌؼجخ  وشح ا١ٌذ ثشىً ِاْ  -1أ

     ػٍٝ اٌّٙبساد االعبع١خ ثىشح ا١ٌذاْ  -2أ
 ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد االعبع١خ      و١ف١خ رؼٍُ وًاْ ٠فُٙ  -3أ
    وشح ا١ٌذاْ ٠طجك اٌٛلفخ اٌظؾ١ؾخ ٌالػت  -4أ
 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   -5أ

  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٝ ِفَٙٛ وشح ا١ٌذ ِٚٙبسارٙب االعبع١خ .ا١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍ– 1ة

 اٌفٕٟ ٌٍّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ ٚأٛاػٙب ثىشح ا١ٌذ    األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 اٌفٕٟ ٌٍّٙبساد اٌذفبػ١خ ٚثأٔٛاػٙب ثىشح ا١ٌذ   أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 اٌفٕٟ  ٌّٙبسح  اٌّؾبٚسح ثأٔٛاػٙب   األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 أٛاع اٌذفبع ثىشح اٌغٍخ  األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 وشح ا١ٌذ   ٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾ3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة -0ج
 وح المعنوية .تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والر  ..-4ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي    - 5ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ١خ ـ االخزجبساد ػ1ٍّ

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 وشح ا١ٌذ   ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 تكاربناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالب - -0د
 .بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  مهارات  -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

 
. 
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 خ اٌّمشسث١ٕ .39

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ٌؼجخ وشح ا١ٌذ اٌزؼشف ػٍٝ  2 1

   ِٚٙبسارٙب االعبع١خ 
اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌٍؼجخ 

وشح اٌغٍخ ٚظٙٛس٘ب فٟ 

 اٌؼشاق 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ شف اٌزؼ 2 2

    ثىشح ا١ٌذ
ِٙبسح اعزالَ اٌىشح 

   اٌؼب١ٌخ ٚاٌٛاؽئخ 
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ  2 3

 ثىشح ا١ٌذ   
ِٙبسح اٌزمبؽ اٌىشح 

)اٌغبوٕخ ٚاٌّزذؽشعخ 

ثبرغبٖ ِؼبوظ 

ٚاٌّزذؽشعخ ثبرغبٖ ؽشوخ 

اٌالػت ٚاٌّزذؽشعخ ِٓ 

   ٌغبٔت (ا

ػشع ؽش٠مخ 

 إٌّٛرط

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزّش٠شاد اٌمظ١شح    اٌزّش٠ش  اٌزؼشف ػٍٝ  2 4

   اٌّشرذح ٚاٌذفغ ٚاٌزغ١ٍُ 
ػشع ؽش٠مخ 

اٌؼٍُ ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزّش٠شاد اٌّزٛعطخ  - اٌزؼشف ػٍٝ اٌزّش٠ش     2 5

ا١ٌذ )ِٓ ِغزٜٛ ثىشح 

 (اٌىزف ٌألِبَ
 

ػشع ؽش٠مخ 

  إٌّٛرط 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  اٌّٙبساد  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 6

 اد ٌزط٠ٛش اٌّٙبس
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌزّش٠شاد اٌط٠ٍٛخ ِٓ  اٌزؼشف ػٍٝ اٌزّش٠ش     2 8

   فٛق اٌشأط ثىشح ا١ٌذ
ػشع ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

ػشع ؽش٠مخ     اٌّؾبٚسح ثىشح ا١ٌذ  اٌّؾبٚسح اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح  2 9

ؽش٠مخ   إٌّٛرط 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٟاٌزشخ١ظ

اٌزٙذ٠ف ثىشح ا١ٌذ ِٓ -    اٌزٙذ٠ف اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح  2 11

 ( اٌمفض )اِبِبً ، ػب١ٌبً 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزٙذ٠ف ِٓ اٌغمٛؽ + - اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح اٌزٙذ٠ف     2 11

 ِٓ اٌط١شاْ
 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 ٌزّىٓاٌزؼٍُ ِٓ اعً ا

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  اٌّٙبساد  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 12

 اد ٌزط٠ٛش اٌّٙبس
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

اٌّٙبساد اٌزؼشف ػٍٝ  2 13

   اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ 

اٌزؾشوبد اٌذفبػ١خ 

)اٌذفبع ػذ الػت ِؼٗ 

 اٌىشح (

ش٠مخ ػشع ؽ

ؽش٠مخ إٌّٛرط  

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ

 ٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 14

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ   

اٌزؾشوبد اٌذفبػ١خ 

)اٌذفبع ػذ الػت ثذْٚ 

 اٌىشح (

ؽش٠مخ ػشع 

ؽش٠مخ إٌّٛرط  

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ

 ٌزشخ١ظٟ

 خزبِٟاٌاٌزم٠ُٛ    اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 البنية التحتية  .41
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 0997،  كرة اليد للجميع؛   محمد حسن عالوي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  ٌظٍخ ثبٌّمشساالعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد ا

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .41

 اؽً اٌزؼ١ٍُ االعبطفٟ ِش  ا١ٌذ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح  - 1. 

 فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ  ا١ٌذ. ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح 2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم اً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهن

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .65

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .66

 Spor 1307اٌّؼّبس  /  اٌغبؽخ ٚ اسم / رمز المقرر .67

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .68

 اٌضبٟٔ / االٌٚٝ الفصل / السنة .69

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .71

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .71

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .72

  ق في الركض وانواعهابدايات االنطالان يتعرف الطلبة  على  .1

      تكنيك االركاض السريعة والمتوسطة والطويلة ان يتعرف على  .2

      المراحل الفنية لرمي الثقل ان يتعرف على  .3

      المراحل الفنية للوثب العريض ان يتعرف على  .4

  يكون على معرفة بالقانون وتحكيم كل فعالية من فعاليات الساحة والمضماران  .5

 من الناحية العملية الفعالياتتطبيق  .6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .47

 األىداف المعرفية   -أ
  اٌجذا٠بد فٟ اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس اْ ٠زؼشف ػٍٝ  -1أ

     رى١ٕه االسوبع فٟ اٌؼبة اٌغبؽخ ٚا١ٌّذاْػٍٝ ٠زؼشف اْ  -2أ
      سِٟ اٌضمً  ٚفؼب١ٌخ اٌٛصت اٌؼش٠غ  اٌّشاؽً اٌف١ٕخ  ٌفؼب١ٌخاْ ٠فُٙ  -3أ
  ثبٌمٛا١ٔٓ اٌزؾى١ّ١خ اٌخبطخ ثىً فؼب١ٌخ ٌزغٕت اٌٛلٛع ثبٌخطأ   ٠ىْٛ ٍُِاْ  -4أ         
 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   -5أ

  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٚاٌّؼّبس ٚو١ف١خ ادائٙب  ػٍٝ اٌجذا٠بد غٟ اٌؼبة اٌغبؽخا١ّ٘خ اٌزؼشف – 1ة

 رى١ٕه االسوبع فٟ اٌؼبة اٌغبؽخ ٚا١ٌّذاْ    رؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

   ٌفؼب١ٌبد اٌؼبة اٌغبؽخ ٚا١ٌّذاْ اٌفٕٟ  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

  رؾى١ُ وً فؼب١ٌخ ِٓ فؼب١ٌبد اٌٍؼبة اٌغبؽخ ٚا١ٌّذاْ رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ٌّٕبلشخ ٚاالعزغٛاةـ  ؽش٠مخ ا1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس   ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 . ان يمتلك روح القيادة -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
 مؤثرة ان يكون ذو شخصية  -0ج
 .. تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4ج
 التربوي اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي و    - 5ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2
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 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس   ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 .بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  مهارات  -7د
 حو التحدي واإلصرار وعدم االستسالمبناء جيل رو   -0د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

 
. 
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 البنية التحتية  .44

 ث١ٕخ اٌّمشس .43

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 اعُ اٌٛؽذح / أٚ

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌجذا٠بد فٟ اٌزؼشف ػٍٝ  2 1

    اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس 
  اٌجذا٠خ اٌمظ١شح 

 اٌجذا٠خ اٌّزٛعطخ    
ؽش٠مخ ػشع 

اٌؼٍُ ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌجذا٠بد فٟ  2 2

 اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس    
ط٠ٍٛخ ِغ اػبدح اٌجذا٠خ اٌ

 ٌغ١ّغ اٌجذا٠بد 
ؽش٠مخ ػشع 

اٌؼٍُ ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ؽش٠مخ ػشع    رى١ٕه اٌشوغ اٌغش٠غ     رى١ٕه االسوبع اٌزؼشف  2 3

اٌؼٍُ ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ػشع ؽش٠مخ   رى١ٕه اٌشوغ اٌّزٛعؾ اٌزؼشف رى١ٕه االسوبع     2 4

اٌؼٍُ ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ػشع ؽش٠مخ  رى١ٕه اٌشوغ اٌط٠ًٛ  اٌزؼشف رى١ٕه االسوبع     2 5

اٌؼٍُ ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش 2 6

 رى١ٕه االسوبعٌزط٠ٛش 
عً اٌزؼٍُ ِٓ اؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ
 ٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ ا

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌزؼشف ػٍٝ فؼب١ٌخ سِٟ  2 8

 اٌضمً  
ِشاؽً االداء اٌفٕٟ 

 ٌفؼب١ٌخ سِٟ اٌضمً
ػشع ؽش٠مخ 

  إٌّٛرط 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ فؼب١ٌخ سِٟ  2 9

 اٌضمً  
ػشع ؽش٠مخ  ضمًرؾى١ُ فؼب١ٌخ سِٟ اٌ

  إٌّٛرط 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ ا

فؼب١ٌخ  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش 2 11

 سِٟ اٌضمً
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

 فؼب١ٌخ سِٟ اٌضمًٌزط٠ٛش 
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ
 ٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ ا

اٌزؼشف ػٍٝ فؼب١ٌخ اٌٛصت  2 11

 اٌؼش٠غ    
ِشاؽً االداء اٌفٕٟ 

 ١ٌخٌفؼب

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ فؼب١ٌخ اٌٛصت  2 12

 اٌؼش٠غ    
رؾى١ُ فؼب١ٌخ اٌٛصت  

 اٌؼش٠غ

 

ؽش٠مخ ػشع 

ؽش٠مخ  إٌّٛرط  

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

فؼب١ٌخ أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 13

 اٌٛصت اٌؼش٠غ    

ثشىً ِىضف   رّبس٠ٓ

فؼب١ٌخ اٌٛصت ٌزط٠ٛش 

 اٌؼش٠غ    

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

اداء ِشاعؼخ شبٍِخ  ِشاعؼخ  2 14

 ٌغ١ّغ اٌفؼب١ٌبد 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ
 ٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ ا

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ    اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 7117العاب القوى، ريسان خريبط وعبد الرحمن مصطفى،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 7107العاب القوى بين النظرية والتطبيق قتيبة احمد و وياسر منير 

 7100القانون الدولي للمنافسات نرجمة حيدر فائق واسيل جليل 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 ذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخاالعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .45

فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ   اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش  - 1. 

 االعبط

فةٟ اٌجطةٛالد االٌّٚج١ةخ اٌؼبة اٌغةبؽخ ٚاٌّؼةّبس  . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش 2

 الد اٌؼبٌُ ٚثطٛ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ ؤسسة التعليميةالم .73
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 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .79
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   العروض الرياضية تعريف  .1

 وانواعها ومستوياتها واالعداد الفني لها  العروض الرياضية يبين اىمية  .2

  مقومات العروض الرياضية يبين  .3

  االدوات الخاصة والتشكيالت المختلفة معرفة  .4

والجامعية والقومية طبقاَ  تصميم عرض رياضي يقدم في المناسبات واالحتفاالت المدرسية  .5
  لمبادئ تصميم العروض الرياضية  

  معرفة االسس العلمية لتصميم العروض الرياضية -6                                
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 طرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر و  .46

 األىداف المعرفية   -أ
 ٌّفَٙٛ ٚا٘ذاف ٚا١ّ٘خ اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

ألٔٛاع ِٚغز٠ٛبد اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ ٚاػذاد٘ب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -2أ

 اٌفٕٟ 
  ٌّمِٛبد اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظ -3أ
 ٌزّش٠ٕبد اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ ٚلٛاػذ وزبثزٙب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ
 االدٚاد اٌّغزخذِخ ٚرشى١الرٙب اٌّخزٍفخ  ألٔٛاعجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ رّى١ٓ اٌطٍ  -5أ

 والتشكيالت المختارة  معرفة العالقة بين الحركات -6أ
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

  اٌّؼشٚع اٌش٠بػ١خ  أ١ّ٘خ – 1ة

  أٛاع اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ  – 2ة

 االػذاد اٌفٕٟ ٌٍؼشٚع اٌش٠بػ١خ   -3ة

  ِمِٛبد اٌؼشٚع اٌش٠بػخ ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ أٛاع   -4ة 

 . خ ٌزّش٠ٕبد اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ اٌم١بَ ثبٌؾشوبد ٚاالٚػبع االعبع١خ ٚاٌّشزم -5ة

 اداء اٌزشى١الد اٌزٟ ٠زطٍجٙب اٞ ػشع س٠بػٟ -6ة

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ  1

 ـ ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ـ ؽش٠مخ 5
 طرائق التقييم      

 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

اٌؼشٚع ٚاٌّٙشعبٔبد  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

  اٌش٠بػ١خ
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 عية والصحية واالنتاجيةيدرك اىمية اللياقة البدنية من جميع النواحي البدنية والنفسية والعقلية واالجتما -0ج
 اْ ٠ّزٍه اٌشٚػ اٌم١بد٠خ -7ج
   يربط اللياقة البدنية  بالبيئة -0ج
 القدرة على تذليل المشكالت التي تواجو الطالب  . -4ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة  – 5ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 
 ـ اٌششػ ٚاٌزٛػ١ؼ  1

 ـ ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 2

 ّٕبلشخ ٚاالعزغٛاةـ ؽش٠مخ ا3ٌ

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

  اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓـ ؽش٠مخ 5
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

اٌؼشٚع ٚاٌّٙشعبٔبد  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

 اٌش٠بػ١خ
 مة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العا -د 

 القيادة مهارات  -0د   
  القدرة على العمل الجماعي  -7د
 .المتاحة  مكانات االاستغالل  -0د
 . اكتساب التوافق واألداء الحركي العالي الجودةمهارات   -4د

  تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويرهتفكير والالعلى  القدرة  -5د         

 كة الفاعلة وااليجابية من الطالب ر المشا  - 6د
. 
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 بنية المقرر .47

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 
ػٍةةةةٝ اٌؼةةةةشٚع اٌزؼةةةةشف 

  اٌش٠بػ١خ 
ِفِٙٛٙةةةةةةةةةةب ٚا٘ةةةةةةةةةةذافٙب 

  ا١ّ٘زٙب ٚأٛاػٙب ٚ
إٌّبلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

2 2 
اٌؼةةةةشٚع اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ 

 اٌش٠بػ١خ 

اػةةةةةةةذاد٘ب  –ِغةةةةةةةز٠ٛبرٙب 

اٌؼٛاِةةً اٌّةةؤصشح  -اٌفٕةةٟ 

 ثٙب  

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

3 2 
اٌزّش٠ٕةةةةبد اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ 

  االسػ١خ  
اٌزّش٠ٕبد االسػ١خ ثذْٚ 

 ادٚاد   

اٌزم٠ُٛ  بٟٚٔ اٌزؼٍُ اٌزؼ

 اٌزشخ١ظٟ

4 2 
اٌزّش٠ٕةةةةبد اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ 

 االسػ١خ 
اٌزّش٠ٕبد االسػ١خ 

 ثبألدٚاد

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ػشع إٌّٛرط  

5 2 
اٌزّش٠ٕةةةةبد اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ 

  اٌضٚع١خ 
اٌزّش٠ٕةةةةةةةةةبد اٌضٚع١ةةةةةةةةةخ 

 ثبٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ 
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 + اخزجبس ػٍّٟ            ِٛػٛػ١خاالٚي اعئٍخ  اخزجبس اٌشٙش 2 6

7 2 
لٛاػةةذ وزبثةةخ اٌزؼةةشف ػٍةةٝ 

 اٌزّش٠ٕبد اٌضٚع١خ 
االعةةةةظ اٌؼ١ٍّةةةةخ ٌىزبثةةةةخ 

 اٌزّش٠ٕبد اٌضٚع١خ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

8 2 
االدٚاد اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ 

  اٌّغزخذِخ فٟ اٌؼشٚع

أٛاع االدٚاد اٌّغزخذِخ 

  فٟ اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ 

إٌّبلشخ 

 اة ٚاالعزغٛ

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

9 2 
اٌّةذح اٌض١ِٕةخ اٌزؼشف ػٍٝ 

 ٌٍؼشع اٌش٠بػٟ 

اٞ رٛص٠غ ِمشساد 

اٌؼشع ػٍٝ ٚفك 

اٌزٛل١زبد اٌض١ِٕخ اٌّزبػ 

 ٌٍؼشع  

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

11 2 
اٌّٛعةةةةةةة١مٝ ٚ اٌؼةةةةةةةشٚع 

 اٌش٠بػ١خ

اداء ػةةةشٚع ٚرّش٠ٕةةةبد 

 اٌّٛع١مٝذاَ ثبعزخ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

11 2 
ػٍةةةٝ اٌزشةةةى١الد اٌزؼةةةشف 

  اٌّخزٍفخ 

اٌؼًّ ػٍٝ اداء رشةى١الد 

ِخزٍفخ ِٕٚظّخ ٚاٌزةذسة 

 ػ١ٍٙب 

اٌزم٠ُٛ  اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

12 2 
وزبثةةخ ٌٛؽةةخ فةةٟ اٌؼةةشٚع 

 اٌش٠بػ١خ

وزبثخ ٌٛؽخ فةٟ اٌؼةشٚع 

 اٌش٠بػ١خ ٚرطج١مٙب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ٟٔ اٌزؼٍُ اٌزؼبٚ

13 2 
اٌزةةةةذس٠ت ػٍةةةةٝ اٌؼةةةةشٚع 

 اٌش٠بػ١خ 

اداء رّةةةةبس٠ٓ ِىضفةةةةخ ِةةةةٓ 

خةةةةالي ٚػةةةةغ رّش٠ٕةةةةبد 

ٌٚٛؽةةةةةةةةبد ٚرشةةةةةةةةى١الد 

ِخزٍفةةةخ ٚرطج١مٙةةةب ألعةةةً 

 ارمبٔٙب 

  اٌزؼٍُ اٌزارٟ
اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

14 2 
اٌزةةةةذس٠ت ػٍةةةةٝ اٌؼةةةةشٚع 

 اٌش٠بػ١خ 

اداء رّةةةةبس٠ٓ ِىضفةةةةخ ِةةةةٓ 

رّش٠ٕةةةةبد خةةةةالي ٚػةةةةغ 

ٌٚٛؽةةةةةةةةبد ٚرشةةةةةةةةى١الد 

ِخزٍفةةةخ ٚرطج١مٙةةةب ألعةةةً 

 ارمبٔٙب 

  اٌزؼٍُ اٌزارٟ
اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 رم٠ُٛ خزبِٟ                  + اخزجبس ػٍّٟ              ِٛػٛػ١خاخزجبس اٌشٙش اٌضبٟٔ اعئٍخ  2 15
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 البنية التحتية  .48
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 0999موسى فهمي وعادل علي حسين؛ التمرينات والعروض الرياضية،   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
ليلى زىران ؛ االسس العملية والعلمية للتمرينات والتمرينات الفنية 

،0997 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 ح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشساالعزفبد

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .49

 العبطفٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ ا اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ .٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش 1 

 ٌزطٛس اٌؼشٚع اٌش٠بػ١خ اٌّمذِخ فٟ إٌّبعجبد اٌشع١ّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب 2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حق

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .81

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .82

   Spor 1309ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ  /  اسم / رمز المقرر .83

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .84

 اٌضبٟٔ / االٌٚٝ الفصل / السنة .85

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .86

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .87

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .88

   معرفة االحماء وانواعو وفوائده  .1

  القوة واقسامها وكيفية تطويرىمامفهوم المرونة و يبين  .2

  معرفة انواع العضالت وانواع االنقباضات العضلية  .3

 يشرح كل عنصر من عناصر اللياقة البدنية  .4

 تمارين خاصة لتطوير كل عنصر من عناصر اللياقة البدنية  إعطاء .5

  اعطاء التمرينات وفق اسس علمية صحيحة ومدروسة .6
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 ق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائ .51

 األىداف المعرفية   -أ
 ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ أل١ّ٘خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -1أ

ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ِٓ إٌبؽ١خ االعزّبػ١خ  أل١ّ٘خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -2أ

 .  ٚاإلٔزبع١خٚاٌظؾ١خ ٚإٌفغ١خ ٚاٌؼم١ٍخ 
 ى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌؼٕبطش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ رّ -3أ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌطشق رّش٠ٓ ٚرط٠ٛش وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش  -4أ

 ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ  
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ فٟ ِغبي رم٠ُٛ ١ٌبلخ اٌغغُ ثطشلخ ػ١ٍّخ   -5أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

  االؽّبء ٚأٛاػٗ ٚفٛائذٖ  أ١ّ٘خ – 1ة

  ػٕبطش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٚأٛاػٙب ٚر١ّٕزٙب أ١ّ٘خ – 2ة

  اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌؼؼالد ٚو١ف١خ رط٠ٛش٘ب   -3ة

 اِىب١ٔخ اعزخذاَ االعٙضح ٚاالصمبي فٟ رط٠ٛش ػٕبطش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ   -4ة 

 ٕبد ٌزط٠ٛش وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ .ؽشق ٚرّش٠ -5ة

 اعزخذاَ االصمبي ثطشق ػ١ٍّخ ٌزط٠ٛش وً ػؼٍخ ِٓ ػؼالد عغُ االٔغب٠ْج١ٓ  -6ة

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 ِٓ اعً اٌزّىٓـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 4
 طرائق التقييم      

 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ   ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 بناء الميول االيجابية نحو االبداع واالبتكار -0ج
  صر من عناصر اللياقة البدنية يعطي اىمية لكل عن -7ج
   الثقة بالنفس وروح التعاون -0ج
 القدرة على تذليل المشكالت التي تواجو الطالب  . -4ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة  – 5ج
 طرائق التعليم والتعلم     
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 ـ ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّى4ٓ
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ3
 لتوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية ا -د 

 شخصية قيادية واداريةمهارات  -0د   
  نفسية خاصة بمدرس التربية الرياضيةمهارات  -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 . اكتساب التوافق واألداء الحركي العالي الجودةمهارات   -4د
  مو وتطويرهعلى تحليل االداء الحركي و تقوي القابليةمهارات  - 5د 

. 
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 بنية المقرر .50

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

  ػٍٝ االؽّبءاٌزؼشف  2 1
ِمذِةةخ ػةةٓ اإلؽّةةبء ٚأٔٛاػةةٗ 

 ٚفٛائذٖ
إٌّبلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

2 2 
اٌّشٚٔخ + اٌزؼشف ػٍٝ 

 اٌمٛح
  اٌّشٚٔخ , ٚألغبِٙب ِفَٙٛ

 ِفَٙٛ اٌمٛح , ٚأٚعٙٙب
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 رط٠ٛش اٌمٛح  2 3
  اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ رّش٠ٕبد ِزٕٛػخ ٌزط٠ٛش اٌمٛح

اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼؼالد   2 4
اٌؼؼالد أٛاػٙب ٚالغبِٙب 

 ٚاال١ٌبف اٌؼؼ١ٍخ 

شخ إٌّبل

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 رّش٠ٕبد ِزٕٛػخ 2 5
 رّش٠ٕةةةةةبد ِزٕٛػةةةةةخ ٌزطةةةةة٠ٛش

 اٌّطبٌٚخ ٚاٌّشٚٔخ ٚاٌمٛح

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

        اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ                    + اخزجبس ػٍّٟ     ٛػٛػ١خاالٚي اعئٍخ ِ اخزجبس اٌشٙش 2 6

 ّش٠ٕبد ِزٕٛػخر 2 7
 رّش٠ٕةةةةةبد ِزٕٛػةةةةةخ ٌزطةةةةة٠ٛش

 اٌّشٚٔخ ٚاٌغشػخ ٚاٌششبلخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

8 2 

اٌزؼشف ػٍةٝ االٔمجةبع 

اٌؼؼةةةةةةةٍٟ ٚاٌزةةةةةةةذس٠ت 

 ثبألصمبي

أٔٛاع االٔمجبع اٌؼؼٍٟ 

 ٚألغبِٗ

ِفَٙٛ اٌزذس٠ت ثبألصمبي ٚسفغ 

 األصمبي

س٠ت أ١ّ٘خ اٌزشو١ض أصٕبء اٌزذ

 ثبألصمبي

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 رّش٠ٕبد ِزٕٛػخ 2 9
 رّش٠ٕةةةةةبد ِزٕٛػةةةةةخ ٌزطةةةةة٠ٛش

 اٌّشٚٔخ ٚاٌغشػخ ٚاٌششبلخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

11 2 
اٌزةةذس٠ت اٌزؼةةشف ػٍةةٝ 

  ثبألصمبي 

رؾٛؽةةبد األِةةبْ فةةٟ ٌٍزةةذس٠ت 

ثبألصمةةةةةةةةةةةةةةةةبي ٚاألعٙةةةةةةةةةةةةةةةةضح 

ٚطةةةةف ٌّغةةةةىبد ٚ ادٚاألدٚ

األعٙةةةضح  ٚ األصمةةةبي ٚأٔٛاػٙةةةب

ٚاألدٚاد األعبعةةةة١خ ٌٍزةةةةذس٠ت 

شةةشػ و١ف١ةةخ رؾذ٠ةةذ  ٚ ثبألصمةةبي

اٌشةةةذح اٌزةةةٟ ٠جةةةذأ ثٙةةةب اٌالػةةةت 

 ٌٍزذس٠ت ثبألصمبي

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

11 2 

اعةةزخذاَ اٌزؼةةشف ػٍةةٝ 

االعٙةةةضح ٚاالصمةةةبي فةةةٟ 

  اٌزذس٠ت

 ٌزؼش٠ف اٌطالة و١ف١خ اعزخذاَ

األعٙضح ٚاألصمبي ػٕذ اٌزذس٠ت 

رؾذ٠ذ اٌشذح اٌزٟ ٠جذأ ثٙب وً 

ؽبٌت ٌٍزذس٠ت ثبألصمبي 

 د ٚٚاألعٙضح ٚاألدٚا

 ثبعزخذاَ األعٙضح ٚاألصمبي

ؽش٠مخ ػشع 

 إٌّٛرط 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ



اٌظفؾخ   

123 
 

  

 البنية التحتية  .57
 ال يوجد بة ـ الكتب المقررة المطلو 0

-العوامل المؤثرة عليها-مكوناتها–حلمي حسين ؛اللياقة البدنية   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 0995اختباراتها،

 7110سارة احمد ونورمان عبد الرزاق ؛اللياقة البدنية والصحية،
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ،....  (المجالت العلمية ، التقارير 
 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .53

 ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط.٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ فٟ  

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ فٟ إٌظبَ فٟ اٌؼب2ٌّٟ
 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزذس٠ت ثبألصمبي   2 12

اٌزّش٠ٕةةةبد األعبعةةة١خ ٌٍىزفةةة١ٓ 

 ٚ  بيٚاٌزساػ١ٓ ٌٍزذس٠ت ثبألصمة

رّش٠ٕةةةةبد اٌظةةةةذس األعبعةةةة١خ 

 ٌٍزذس٠ت ثبألصمبي

إٌّبلشخ 

   ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

13 2 
اعةةةةةةةةةزخذاَ االعٙةةةةةةةةةضح 

 ٚاالصمبي فٟ اٌزذس٠ت

رّش٠ٕةةةبد ٌٍىزفةةة١ٓ ٚاٌةةةزساػ١ٓ 

ٚاٌظٙةةةةش ثبعةةةةزخذاَ  ٚاٌظةةةةذس

 األعٙضح ٚاألصمبي

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

14 2 
اعةةةةةةةةةزخذاَ االعٙةةةةةةةةةضح 

 ٟ اٌزذس٠تٚاالصمبي ف

رّش٠ٕةةةبد ٌٍىزفةةة١ٓ ٚاٌةةةزساػ١ٓ 

  ٚاٌظةةةةذس ٚاٌةةةةجطٓ ٚاٌةةةةشع١ٍٓ
 ثبعزخذاَ األعٙضح ٚاألصمبي

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 رم٠ُٛ خزبِٟ                  + اخزجبس ػٍّٟ              ِٛػٛػ١خاخزجبس اٌشٙش اٌضبٟٔ اعئٍخ  2 15
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما إذا كان

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .89

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .91

 Spor 1310/   ػٍُ اٌزشش٠ؼ  اسم / رمز المقرر .91

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .92

 / االٌٚٝ اٌضبٟٔ الفصل / السنة .93

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .94

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .95

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .96

 علم التشريحاىيم مف ان يتعرف الطلبة  على  .1

 لبدنية وعلوم الرياضةب بأىمية علم التشريح في التربية اتعريف الطال .2

     جميع اجهزة جسم االنسان  ان يتعرف على  .3

  ان يتعرف على المهارات الهجومية     .4

  كل جهاز من اجهزة جسم االنسان ان يشرح   .5

  يقارن بين اجهزة جسم االنسان ان  .6
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 التقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم و  .54

 األىداف المعرفية   -أ
     ِبرا ٔؼٕٟ ثبٌخ١ٍخ اْ ٠فُٙ  -1أ

     اٌٛػغ ٚاالططالؽبد اٌزشش٠ؾ١خ اْ ٠فُٙ  -2أ
 اْ ٠زؼشف ػٍٝ ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ ِٚىٛٔبرٗ  -3أ
 ٠فُٙ ِؼٕٝ اٌغٙبص اٌؼؼٍٟ ِٚؼشفخ أٛاع اٌؼؼالد اْ  -4أ
  عٙبص اٌذٚساْ ِىٛٔبرٗ اْ ٠فُٙ   -5أ

   ٍٝ عٙبص اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ٚاعضائ٠ٗزؼشف ػاْ  - 6أ

 ٠زؼشف ػٍٝ اٌغٙبص اٌؼظجٟ ِٚىٛٔبرٗ اْ  - 6أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ِؼشفخ وً عضء ِٓ اعضاء عغُ االٔغبْ أ١ّ٘خ – 1ة

   اْ ٠مبسْ ث١ٓ اعٙضح عغُ االٔغبْ  – 2ة

   ِىٛٔبد وً عضء ِٓ اعضاء اعٙضح عغُ االٔغبْ  أ١ّ٘خ  -3ة

 ٚػبئف اعٙضح عغُ االٔغبْ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 اٌّؾبػشح ؽش٠مخ   ـ 2

 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

  ػٍُ اٌزشش٠ؼ   ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -7ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة . -0ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . .-4ج
 مجال تخصصو االكاديمي والتربوي اكتساب المفاىيم األساسية في  - 5ج
  

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح   ـ 2

 
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

  زشش٠ؼ ػٍُ اٌ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم -7د
  قويمو وتطويرهعلى تحليل االداء الحركي و ت القابليةمهارات  -0د
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  -4د 
  ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ - 5د

 
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .55

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِؼشفخ اُ٘ اٌّفب١ُ٘  شف ػٍٝ اٌخ١ٍخ اٌزؼ 2 1

ثبٌخ١ٍخ اٌخبطخ 

اٌؼؼ١ٍخ ِٚىٛٔبرٙب 

 ٚٚظبئفٙب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌّؾبػشح 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌٛػغ  2 2

 ٚاالططالؽبد اٌزشش٠ؾ١خ    
اٌٛػغ ٚاالططالؽبد 

 اٌزشش٠ؾ١خ    
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌّؾبػشح 

ّٛد اٌفمشٞ اٌؼ اٌزؼشف ػٍٝ ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ    2 3

ٚاالػالع ٚػظبَ 

االؽشاف اٌؼ١ٍب 

ٚاٌغفٍٝ  ٚأٛاع 

 اٌؼظبَ ...... 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

أٛاع اٌؼؼالد  اٌزؼشف ػٍٝ اٌغٙبص اٌؼؼٍٟ    2 4

ٚالغبِٙب ِٓ ؽ١ش 

 –اٌشىً ٚاٌٛظ١فخ 

ػؼالد االؽشاف 

   اٌؼ١ٍب ....

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

ػؼالد االؽشاف اٌزؼشف  2 5

  اٌغفٍٝ 
ػؼالد االؽشاف 

اٌغفٍٝ  اٌزٟ رؼًّ 

  ػٍٝ اٌّفبطً  ....

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ػؼالد اٌشلجخ  2 6

 ٚػؼالد اٌجطٓ 
ػؼالد اٌشلجخ 

 ٚػؼالد اٌجطٓ
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

اخزجبس ٔظشٞ اعئٍخ  ُ رم٠ٛ 2 7

 ِٛػٛػ١خ 
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّفبطً فٟ  2 8

 عغُ االٔغبْ 
 -أٛاػٙب–اٌّفبطً 

 ٚظبئفٙب    -ؽشوبرٙب
 اٌّؾبػشح ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌمٍت   -ٗ ِىٛٔبر اٌزؼشف ػٍٝ اٌغٙبص اٌذٚساْ  2 9

    )رغب٠ٚفٗ ٚطّبِبرٗ(
 اٌّؾبػشح ٠مخ ؽش

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌغٙبص اٌؼظجٟ ٌٍمٍت  اٌغٙبص اٌذٚساْ اٌزؼشف ػٍٝ  2 11

    اطٛاد اٌمٍت
 اٌّؾبػشح ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌمغُ اٌزٕفغٟ اٌؼٍٛٞ اٌزؼشف ػٍٝ  اٌغٙبص اٌزٕفغٟ 2 11

  ٟ  اٌمغُ اٌزٕفغٟ اٌغفٍ
 اٌّؾبػشح ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اغش١خ اٌغٕت  اٌزؼشف ػٍٝ  اٌغٙبص اٌزٕفغٟ 2 12

 ٚاٌؼؼالد اٌزٕفغ١خ 

 اٌّؾبػشح ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

–اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ    اٌغٙبص اٌؼظجٟاٌزؼشف ػٍٝ  2 13

اٌغٙبص  -ِىٛٔبرٗ 

 ٟ اٌّشوضٞاٌؼظج

 اٌّؾبػشح ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌغٙبص اٌؼظجٟ  اٌزؼشف ػٍٝ اٌغٙبص اٌؼظجٟ   2 14

اٌغٙبص –اٌّؾ١طٟ 

  اٌؼظجٟ اٌّغزمً 

 اٌّؾبػشح ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

اعئٍخ اخزجبس ٔظشٞ  رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15

 ِٛػٛػ١خ 

 اٌخزبِٟم٠ُٛ اٌز  
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 البنية التحتية  .56
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  0981عمار قمع؛ التشريح الوظيفي ،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  اٌظٍخ ثبٌّمشساالعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد 

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .57

 ٗ ِٓ لجً اٌى١ٍبد ٚاٌغبِؼبداالػزّبد ػٍٝ اٌّمشساد اٌزٟ رظذس ِٓ ا١ٌٙئخ اٌمطبػ١خ ِٚب ٠زُ الزشاؽ -  . 
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 / الفصل الثالث  المرحلة الثانية
 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 ؛.من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج المتاحة. والبد التعلم االستفادة القصوى من فرص

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2107 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ ثالثال السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 ( .هتاخرب اف واخوا, اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

2.  زلمد الكرمي للرسوؿ الوداع حجة خطبة , (واخلصائص السمات) اإلسالـ صدر عصر يف االدبية احلياة) األدب  تعلم  , 

 , النقائض شعر ,األموي العصر يف األدبية احلياة  ,(ابيات 10 حفظ ف النقدي التعليق ، حياتو) : زىَت بن لكعب الربدة قصيدة 

 (ابيات 10 فظح) جرير : أوؿ دنوذج

 (  أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : دنوذج ثاين 

 :يف االمالء كتابة االمالء تعلم -3

 الًتتيب اذلجائي والصوٌب واألجبدي للحروؼ العربية . 

احلروؼ الشمسية والقمرية 

 كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   ؼ ادلعرفيةاألىدا -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

خرب اف , اسم كاف واخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  يف  النحو  -1أ
 ( . . واخواهتا

خطبة ( , السمات واخلصائص) احلياة االدبية يف عصر صدر اإلسالـ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف االدب -2أ
احلياة (,  ابيات 13حياتو ، التعليق النقدي ف حفظ : )قصيدة الربدة لكعب بن زىَت ,   حجة الوداع للرسوؿ الكرمي زلمد 

 (   أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : دنوذج ثاين (, ابيات 13حفظ )جرير : دنوذج أوؿ , شعر النقائض , األدبية يف العصر األموي

, واألجبدي للحروؼ العربية , الًتتيب اذلجائي والصوٌب ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف كتابة االمالء   -أ3

 (كتابة التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة, احلروؼ الشمسية والقمرية
 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات يف االدب – 1ب

 .ق مبوضوعات النحومهارات تتعل -2ب

 .مهارات تتعلق بكتابة االمالء  -3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .بيتية وادلشاركة الصفية ػ وضع درجات للواجبات ال2
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 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر
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 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ م الوحدة اس سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 
 اخلرب , ادلبتدأ 2

 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو نائب الفاعل, الفاعل  2 2

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح النحو اسم كاف وأخواهتا 2 3

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح والنح اسم اف واخواهتا 2 4

5 

2 صدر عصر يف االدبية احلياة 

 السمات) اإلسالـ

  (واخلصائص

  خطبة حجة الوداع
للرسوؿ الكرمي زلمد 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

6 

2 بن لكعب الربدة قصيدة 

 التعليق ، حياتو) : زىَت

 10 حفظ ف النقدي

 ( ابيات

 

 مي البنائيالتقو  احملاضرة االدب

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 7

8 

2 العصر يف األدبية احلياة 

  األموي

 شعر النقائض 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

9 
2 حفظ) جرير : أوؿ دنوذج 

 (ابيات 10
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 

2 فظح) الفرزدؽ : ثاين دنوذج 

 (أبيات 10
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 2 
والصوٌب اذلجائي الًتتيب 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء
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 .  العربية للحروؼ واألجبدي
 

12 
2 والقمرية الشمسية احلروؼ 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

13 
 ادلربوطة التاء كتابة 2

 والتاء ادلبسوطة

 التقومي البنائي ضرةاحملا االمالء

 التقومي البنائي عرض دنوذج االمالء مراجعة 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

 حسن  النحو الوافي ، عباس. 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

بة الشاملة المكت. 

 موقع المجلس العلمي. 

  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً 

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية – جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية 

 قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  النفس الًتبويعلم  رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2205 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 

 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

بُت التعلم والتعليم وبُت  فهم ظاىرٌب التعلم والتعليم والعوامل ادلؤثرة فيهما وتفسَت نواتج االحداث اليت تتخلل العالقة
 .ادلعلم وادلتعلم

زيادة قدرة ادلعلم لرؤية ما زندث عن بعد من تغَتات تعليمية لدى الطلبة والتخطيط لتلبية توقعاتو يف االحداث 
 .التعليمية من تغَتات

 تنظيم وصياغة المعرفة واستخدامها وتطبيقها في المواقف التعميمية.
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 التعليم والتعلم والتقييموطرائق  سلرجات ادلقرر 

  :-جعل الطالب قادراً على اف   :األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو علم النفس الًتبوي -1أ

 يبُت أذنية علم النفس الًتبوي  -2أ

 زندد اىداؼ علم النفس الًتبوي -3أ

 شنيز بُت األىداؼ النظرية والعملية لعلم النفس الًتبوي -4أ

 عليميوضح خصائص مهنة الت-5أ

 يبُت العالقة بُت علم النفس الًتبوي والعلـو االخرى -6أ

 زندد خصائص شخصية ادلعلم ادلرغوب فيها  -7أ

 يعدد وظائف علم النفس الًتبوي-8أ

 يعلل اذنية زلاور فاعلية العملية التعليمية  -9أ

 العوامل ادلؤثرة يف فاعلية العملية التعليمية يتعرؼ على  -13أ

 ةيعرؼ الدافعي-11أ

 يبُت العالقة بُت الدافعية والتعلم  -12أ

 زندد الوظائف التعليمية للدافعية -13أ

 يعرؼ مفهـو الذاكرة  -14أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة  -15أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة  -16أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتوازية-17أ

 يبُت أذنية دراسة الذاكرة -18أ
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 اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة وادلتوازية يقارف بُت -19أ

 يعدد أنواع الذاكرة -23أ

 .يوضح العالقة بُت الذاكرة والتعلم  -21أ

 يبُت اىم النظريات ادلعاصرة اليت فسرت الذاكرة -22أ

 يعرؼ النظرية ادلعرفية  -23أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية ادلعرفية   -24أ

 .لوكيةيعرؼ النظرية الس  -25أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية السلوكية  -26أ

 يعرؼ نظرية اجلشطالت -27أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب نظرية اجلشطالت  -28أ

 يناقش آلية عمل الذاكرة  -29أ

 يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف عملية التذكر -33أ

 زندد اىم السبل لتحسُت عملية التذكر -31أ

 ـو النسيافيعرؼ مفه -32أ

 يعرؼ نظرية التداخل -33أ

 يبُت آلية عمل النسياف من خالؿ نظرية التداخل -34أ

 زندد اىم العوامل ادلؤثرة يف النسياف -35أ

 يعرؼ انتقاؿ اثر التدريب  -36أ

 يوضح أذنية دراسة انتقاؿ اثر التدريب -37أ

 يبُت ابعاد انتقاؿ اثر التدريب -38أ
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 ر التدريبيعدد أنواع انتقاؿ اث -39أ

 يقارف بُت االنتقاؿ ادلوجب والسالب ألثر التدريب -43أ

 زندد النظريات احلديثة النتقاؿ اثر التدريب -41أ

 يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر التدريب -42أ

 يعرؼ التغذية ادلرتدة -43أ

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة -44أ

 زندد أنواع التغذية ادلرتدة -45أ

 يعرؼ التعلم -46أ

 يبُت شروط التعلم اجليد -47أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب اللغة -48أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب ادلهارات احلركية -49أ

 يبُت اىم نظريات التعلم وقوانينو -53أ

 يوضح العالقة بُت االكتشاؼ والتعلم  -51أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 داخل الصف ادلدرسي( العملي)رفة النظرية اىل اجلانب التطبيقي زندد آلية نقل ادلع – 1ب

 يطبق اسًتاتيجيات استثارة الدافعية داخل الصف ادلدرسي _ 2ب

 يطبق األساليب ادلناسبة للتقليل من اثر النسياف  – 3ب

 (التعلم)يصمم ادلواقف التعليمية اليت تيسر انتقاؿ اثر التدريب   - 4ب

 م يف ادلواقف التعليمية  يطبق نظريات التعل -5ب

 .يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت التعليمية بناًء على مبادئ علم النفس الًتبوي     -6ب
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  طرائق التعليم والتعلم     

 األسئلة التحفيزية – العصف الذىٍت – االستجواب – ادلناقشة – احملاضرة ادلعدلة

 

  طرائق التقييم     

 ،اختبارات مفاجئة  والواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة( التقارير)عماؿ الطلبة التقومي ادلستمر أل- 

Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية  -

  .التقومي  النهائي من خالؿ االختبار النهائي  -

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم والعلماء يف تطور علم النفس الًتبوي  -1ج

 يبدي االىتماـ الفاعل بدراسة مادة علم النفس الًتبوي -2ج

 تنمية االجتاىات اإلرنابية حنو عملية التعلم  -3ج

 تعديل االجتاىات السلبية حنو عملية التعلم-4ج

  والتعلم طرائق التعليم    

 األسئلة ادلتشعبة – ادلناقشة – العصف الذىٍت

 

  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

ادلالحظة وادلتابعة. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 
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  .(يادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخص) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعية -1د

 يطبق مبادئ علم النفس الًتبوي يف دراسة مشكالت واقعية   -2د

 ينمي مهارات التعلم التعاوين     -3د

 مهارة الرسم البياين دلنحنيات التعلم ادلختلفة -4د

 

 قرربنية ادل 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو علم النفس  3 1
 الًتبوي

 يبُت أذنية علم النفس الًتبوي  

زندد اىداؼ علم النفس 
 الًتبوي

شنيز بُت األىداؼ النظرية 
 والعملية لعلم النفس الًتبوي

ل ادلعرفة النظرية زندد آلية نق
اىل اجلانب التطبيقي 

داخل الصف ( العملي)
 ادلدرسي

 

تعريف علم النفس الًتبوي 

اذنية علم النفس الًتبوي 

اىداؼ علم النفس الًتبوي 

  عالقة علم النفس الًتبوي
 بالعلـو االخرى

احملاضرة ادلعدلة 
 ادلناقشة -

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( لتفاعلا

زندد خصائص شخصية  3 2
  ادلعلم ادلرغوب فيها

يعدد وظائف علم النفس 

 خصائص شخصية ادلعلم
اخلصائص )ادلرغوب فيها 

اخلصائص  –النفسية 
اخلصائص العقلية  –اجلسمية 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

ر التقومي ادلستم
 -امتحاف يومي )

 التقارير – ادلشاركة
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 الًتبوي

  

 

 

  (اخلصائص االجتماعية –

 -وظيفة علم النفس الًتبوي 

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يعلل اذنية زلاور فاعلية  3 3
  العملية التعليمية

يتعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف 
 فاعلية العملية التعليمية

تفسَت العملية التعليمية  

 العملية التعليمية وعلم النفس
زلاور فاعلية العملية )الًتبوي 
  (التعليمية

  العوامل ادلؤثرة يف فاعلية
 العملية التعليمية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

 يعرؼ الدافعية 3 4

يبُت العالقة بُت الدافعية 
 والتعلم  

زندد الوظائف التعليمية 
 للدافعية

 

تعريف الدافعية  

  للدافعية الوظائف التعليمية
الوظيفة  –الوظيفة االستثارية )

 –الوظيفة الباعثة  –التوقعية 
 (الوظيفة العقابية او التهذيبية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يطبق اسًتاتيجيات استثارة  3 5
الدافعية داخل الصف 

  يادلدرس

 

  اسًتاتيجيات استثارة دافعية
 التالميذ حنو التعلم

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

  يعرؼ مفهـو الذاكرة 3 6

 يبُت آلية عمل الذاكرة 

 يبُت أذنية دراسة الذاكرة

يقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجلة 

تعريف الذاكرة  

 اذنية دراسة الذاكرة 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل
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 يةادلتسلسلة وادلتواز 

7 3 

 

 امتحان الشهر األول

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 

 يعدد أنواع الذاكرة 3 8

يوضح العالقة بُت الذاكرة 
 .والتعلم 

ت ادلعاصرة يبُت اىم النظريا
 اليت فسرت الذاكرة 

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية ادلعرفية  

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية السلوكية

 

  وجهات نظر معاصرة يف
تفسَت الذاكرة ودناذجها 

وجهة  –وجهة النظر ادلعرفية )
 وجهة نظر –النظر السلوكية 

 ( اجلشتالت

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 زيةالتحفي

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

  يناقش آلية عمل الذاكرة 3 9

يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف 
 عملية التذكر

زندد اىم السبل لتحسُت 
 عملية التذكر

آليات عمل الذاكرة  

 العوامل ادلؤثرة يف عملية
 التذكر 

 سبل حتسُت عملية التذكر 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ مفهـو النسياف 3 11

يبُت آلية عمل النسياف من 
 خالؿ نظرية التداخل

زندد اىم العوامل ادلؤثرة يف 

اسباب النسياف 

  نظرية يف تفسَت النسياف
الكف )التداخل القبلي )

والتداخل البعدي ( الرجعي
 ( الكف التقدمي)

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 
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 النسياف

 

 ( التفاعل

  يعرؼ انتقاؿ إثر التدريب 3 11

يوضح أذنية دراسة انتقاؿ إثر 
 التدريب

 

التدريب إثر اذنية دراسة انتقاؿ  

  يف انتقاؿ إثر التدريبتعر 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

)  التقومي ادلستمر

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يبُت ابعاد انتقاؿ إثر التدريب 3 12

يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر 
 التدريب

يصمم ادلواقف التعليمية اليت 
تيسر انتقاؿ اثر التدريب 

 (التعلم)

 

 التدريب إثر انتقاؿابعاد  

 نظريات انتقاؿ إثر التدريب 

حل 
 – ادلشكالت

 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ التغذية ادلرتدة 3 13

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة

 زندد أنواع التغذية ادلرتدة

 

تعريف التغذية ادلرتدة  

ابعاد التغذية ادلرتدة 

 انواع التغذية ادلرتدة 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ التعلم 3 14

 يبُت شروط التعلم اجليد

يوضح اثر التعلم يف اكتساب 
اللغة و اكتساب ادلهارات 

 احلركية

 

تعريف التعلم 

شروط التعلم اجليد 

اللغة )واكتساب  التعلم- 

 (ادلهارات احلركية 
 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل
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يبُت اىم نظريات التعلم  3 15
 وقوانينو

يوضح العالقة بُت 
 االكتشاؼ والتعلم

مهارة الرسم البياين دلنحنيات 
 ختلفةالتعلم ادل

نظريات التعلم وقوانينو 

االكتشاؼ والتعلم 

منحنيات التعلم 

 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

التقويم التكويني   امتحان الشهر الثاني 3 16
امتحان )

 (تحريري

 البنية التحتية  

 ال توجد  طلوبةػ الكتب ادلقررة ادل1

  علم النفس الًتبوي االزيرجاوي، اسس فاضل زلسن (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 عماد عبد الرحيم الزغلوؿ، مبادئ علم النفس الًتبوي

 فؤاد ابو حطب، معجم عمم النفس والتربية

 2صاحل زلمد علي أبو جادو، علم النفس الًتبوي ط

 عمم النفس التربوي محمود عبد الحميم منسي، مدخل الى

 عزت جرادات، مدخل الى التربية

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح البحوث والرسائل ببعض يوصى

 

 بل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوينموقع جامعة با .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
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http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

باجلوانب التطبيقية اليت ختص مهنة التعليم اثراء ادلقرر الدراسي  . 
 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . مبرىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 .البرنامج

 

 كلية التربية األساسية / جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية 

  قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة/مواد تربوية المركز/ القسم الجامعي 

  الصحة النفسية  رمز المقرر/ اسم /Coll 2206 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

  الثانية / الثالث السنة/ الفصل 

 ساعة 30 (الكلي)لدراسية عدد الساعات ا 

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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  3/30/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  إن يكون الطالب في نهاية الفصل الدراسي قادراً على: أىداف المقرر : 

والجنس  والراحو والسرور من مصادر اشباع احتياجاتو كالطعام والبهجو استخالص اللذة
 . والعمل

 

 .بهدف تمكينو من التخطيط بطريقو ابداعيو لدى الفرد من امكانيات عقليو استغالل ما -2
 

 .والجماعيو  الشخصيو اقامو توازن منسجم بين المعايير .3

الشكل المرغوب يو  عى يقوم بوظائفو كى تسعى الى تكيف الفرد داخل جماعو العمل-4
 واالمثل

خبرات  فى عالقات انسانيو ناضجو دون ان ينغمس فى تمكين الفرد من االنخراط .5
 .غير ناضجو طبيعو تذا

 تمكين الفرد من مواجهو بعض مواقف الفشل واالحباط والحرمان بدون قلق .6

 .الصحة النفسية بالنسبة للفرد  اىمية.وتوتر
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

  المعرفة والفهم -أ

 المعرفة والفهم -3أ

 والفهم للصحة النفسية وخصائصها واىميتها  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة -2أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألسس الصحة النفسية  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعناصر الصحة النفسية  -4أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لإلمراض النفسية   -5أ

 ة من الحصول على المعرفة والفهم في مجال تقويم  مادة الصحة النفسية تمكين الطلب  -6أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتطوير مادة الصحة النفسية   -7أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للكتاب المدرسي -8أ
 

  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 القديم والمفهوم الحديث  لمادة الصحة النفسية  يقارن بين المفهوم - 3ب

 يبين اسس  مادة الصحة النفسية  - 2ب

 يحلل مادة  الصحة النفسية الى عناصرىا -3ب
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 . يجمع معلومات عن  الصحة النفسية    -4ب

 .يفسر اسباب  االمراض النفسية  -5ب

 .يبين تطوير  مادة الصحة النفسية  -6ب

 .مادة الصحة النفسية  يكتب ورقة بحثية عن  -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

   ـ تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بالصحة النفسية1

 .ـ توضيح وشرح المادة الدراسية 2

 ـ مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة واالطالع على مصادر الصحة النفسية  3

 قع االلكترونية للحصول على معرفة  إضافية بالصحة النفسية ـ تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة الموا4

ـ استخدام طرائق اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة 5
 .المناقشة 

 طرائق التقييم      

  ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة1

 .لصفية ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة ا2

 .ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن  الصحة النفسية 3

 .ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  مهارات -ج

 .ان يفسر ويحلل عناصر مادة الصحة النفسية وتطويرىا  -3ج

 يفرق بين الكتاب المنهجي الورقي والكتاب اآللكتروني  -2ج

 ة النفسية  يقيم بعض عناصر مادة الصح -3ج

 يقارن بين بعض مفردات مادة الصحة النفسية    -4ج

 طرائق التقييم    

  ـ االمتحان التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج

 ـ طلب إجراء مقارنات بين االمراض النفسية 

 ـ كتابة بحوث عن بعض االمراض النفسية 

 .ة فكرية واستنتاجية ـ امتحانات يومية بتوجيو اسئل
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 .( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 يستخدم المصادر والمراجع والمصطلحات والدالالت التربوية المعاصرة -3د

 تشكيل جماعات من الطلبة لدراسة عناصر مادة الصحة النفسية -2د

 بنية المقرر 

/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات سبوعاأل

 المساق أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

التعرف على مفهوم  الصحة  2 3
النفسية  وخصائصها 

 وأىميتها

المناقشة  الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على مظاىر الصحة  2 2+3
 النفسية 

المناقشة  فسية مظاىر الصحة الن
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على مناىج الصحة  2 4
 النفسية 

المناقشة  مناىج الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على اىمية الصحة  2 5
 النفسية 

المناقشة  اىمية الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

يفهم  تطور االىتمام  2 6
 بالصحة النفسية  

المناقشة  تطور الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  معايير  السلوك  يفهم معايير السلوك   2 7
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على  مفهوم  2 8
 التكيف 

المناقشة  التكيف النفسي  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  النفسي  التوافق التوافق  التعرف على مفهوم 2 9
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

30+
33 

 التعرف على االمراض 2

 النفسية والعقلية 

 االمراض النفسية

 والعقلية 

المناقشة 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

32+
33 

التعرف على مفهوم تقويم  2
الصحة النفسية وأىدافها 

 ومعاييرىا وطرقها وخطواتها

المناقشة  الصحة النفسية   تقويم
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي
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المناقشة  تطوير الصحة النفسية  الصحة النفسية  فهم تطوير 2 34
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

 امتحان الشهر الثاني -

 
 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

حنان عبد الحميد العناني، ،دار الفكر، : صحة النفسيةال - (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2
 2003 .عمان، األردن

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ، عالء الدين كفافي،،  -2
     2003الرياض ،:دار النشر الدولي

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح بحوث والرسائلال ببعض يوصى

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

on.edu.iq/elearninghttp://repository.uobabyl

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت ختص مهنة التعليم  . 

 

 

 

 

 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .97

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .98

 Spor 2311 االسػٟزٕظ اٌاٌؼبة اٌّؼشة  اسم / رمز المقرر .99

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .111

 / اٌضب١ٔخ اٌضبٌش الفصل / السنة .111

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .112

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .113

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .114

      تاريخ واىداف ومتطلبات لعبة كرة التنس االرضيفة معر  .1

     االرضيان يشرح المهارات االساسية الخاصة  بلعبة التنس  .2

    يمتلك القدرة على ممارسة اللعب الفردي والزوجي .3

 اإلعداد الخططي بالتنس للفردي والزوجي معرفة  .4

  طائرة وانواعها  بلعبة الريشة ال األساسيةان يشرح المهارات  .5

 للعبة وقواعد التحكيم شرح الفقرات القانونية   . 6                             
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .58

 األىداف المعرفية   -أ
   السػٟاْ ٠فُٙ اٌّجبدا االعبع١خ ٌٍؼجخ رٕظ ا -1أ

   االسػٌٍٟؼجخ رٕظ  األعبع١خاْ ٠فُٙ وً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد  -2أ
  ٌٍؼجخ اٌزٕظ االسػٟاْ ٠فُٙ ششػ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  -3أ
 اْ ٠فُٙ االداء اٌفٕٟ ٌٍّٙبساد االعبع١خ ٚأٛاػٙب  – 4أ

 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   - 5أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   االسػٟزٕظ بٌاٌمذ١ِٓ ٚؽشوخ اٌزساػ١ٓ ث اٌفٕٟ ٌّغه اٌّؼشة ٚؽشوخ األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

  السػٍٟزٕظ اٌاٌفٕٟ ٌٍّٙبساد االعبع١خ   أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ا١ّ٘خ رؼٍُ االداء اٌفٕٟ ٌٍؼشثبد االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ٚأٛاع االسعبي ٚاالعزمجبي – 5ة          

 ٌٍزٕظ االسػٟ ِؼشفخ ششػ فمشاد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  أ١ّ٘خ – 6ة          

اْ رىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌّٙبسح ِٚؼشفخ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي اٌّؾبٌٚخ  -7ة

 ٚاٌفشً 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 4
 النموذج  طرقة عرض – 5

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

اٌزٕظ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اٌؼبة اٌّؼشة 3

 االسػٟ

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
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 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي اكتساب المف – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 4
 طرقة عرض النموذج – 5
 طرائق التقييم    
  ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

اٌزٕظ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ اٌؼبة اٌّؼشة 3

  االسػٟ 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 القيادة مهارات  -0د   

 اء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكاربن - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
 اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخرم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ  - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

  
. 
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 البنية التحتية  .61
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 ث١ٕخ اٌّمشس .59

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ اٌزٕظ  2 1

 االسػٟ
رأس٠خ ٌؼجخ اٌزٕظ/ أ٘ذاف 

 ٌؼجخ اٌزٕظ / ِزطٍجبد

 اٌٍؼجخ

اٌزم٠ُٛ  إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّجبدئ  2 2

االعبع١خ ٌٍؼجخ اٌزٕظ 

 االسػٟ 

ؽشوبد –ِغه اٌّؼشة 

 ؽشوخ اٌزساػ١ٓ –اٌمذ١ِٓ 
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 3

 االعبع١خ  
ّٙبسح االداء اٌفٕٟ ٌ

اٌؼشثخ االِب١ِخ 

 ٚاٌؼشثخ اٌخٍف١خ  

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 4

 االعبع١خ  
االداء اٌفٕٟ ٌّٙبسح 

 االسعبي
ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 5

 االعبع١خ  
اٌفٕٟ ٌّٙبسح االداء 

 اعزمجبي االسعبي
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

اٌؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 6

 االعبع١خ  
اٌؼشثخ اٌطبئشح ٚإٌظف 

 ؽبئشح
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 8

 االعبع١خ  
ؽش٠مخ إٌّبلشخ  اٌطبئشح ثضا٠ٚخ اٌؼشثخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 9

 االعبع١خ  
االداء اٌفٕٟ ٌّٙبسح 

اٌؼشثخ اٌغبؽمخ  ٚ 

 اٌؼشثخ  اٌؼب١ٌخ 

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

ٓ اعً ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِ

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 11

 االعبع١خ  
االداء اٌفٕٟ ٌّٙبسح 

 ػشثخ  اٌذٚساْ
ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

االػذاد اْ ٠زؼشف ػٍٝ  2 11

   اٌخططٟ
اإلػذاد اٌخططٟ ثبٌزٕظ 

 ٌٍفشدٞ ٚاٌضٚعٟ
ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 اٌزؼبٟٚٔاٌزؼٍُ  ؽش٠مخ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌّٙبساد أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 12

 االعبع١خ  
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

 ٌّٙبساد ٌزط٠ٛش ا
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ِّبسعخ اٌٍؼجخ ، اٌٍؼت  ِّبسعخ اٌٍؼت  2 13

 اٌفشدٞ ، اٌٍؼت اٌضٚعٟ

 زؼبٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ؼشف ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ زاٌ 2 14

 ٚاطٛي اٌٍؼت ٚاٌزؾى١ُ

ششػ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 

 ٚاطٛي اٌٍؼت ٚاٌزؾى١ُ

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 زبِٟاٌخاٌزم٠ُٛ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 بالمادة الدراسية اإلصدارات الحديثة المتعلقة

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .61

فٟ  )اٌزٕظ االسػٟ(٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌؼبة اٌّؼشة اٌزٕظ - 1

 ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط

فةٟ اٌجطةٛالد االسػةٟ( اٌزةٕظ ). ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رطة٠ٛش اٌؼةبة اٌّؼةشة 2

 االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .115

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .116

 Spor 2312  /    وشح اٌغٍخ اسم / رمز المقرر .117

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .118

 اٌضبٌش  / اٌضب١ٔخ  الفصل / السنة .119

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .111

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .111

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .112

 السلة معرفة  الطلبة  تعريف قياسات ملعب كرة  .1

  التعرف على جميع االدوات الالزمة للتحكيم اثناء وقبل وبعد المباراة     .2

 ان يتعرف على اعداد الالعبين وتبديالتهم .3

  ان يتعرف على واجبات واعداد الحكام داخل وخارج الملعب      .4

 القدرة على ادارة المباراة .5

 المعرفة الدقيقة لتحكيم مباراة بكرة السلة   .6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .67

 األىداف المعرفية   -أ
 اْ ٠فُٙ ل١بعبد ٌٚٛاصَ اٌّجبساح ثىشح اٌغٍخ      -1أ

 اْ ٠فُٙ ٚاعجبد اٌؾىبَ  فٟ ِجبساح وشح اٌغٍخ     -2أ
 اْ ٠فُٙ اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثذخٛي ٚخشٚط اٌالػج١ٓ اصٕبء اٌّجبساح -3أ

 ٗ ػٓ اٌمبْٔٛ ثىشح اٌغٍخ داخً اٌٍّؼتاْ ٠طجك ِب رؼٍّ - 4أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 االسرغبي ٚاٌزؾى١ُ  ثىشح اٌغٍخ    أ١ّ٘خ – 1ة

 اٌفٕٟ ٌزؾشوبد اٌؾىبَ اصٕبء اٌّجبساح    أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 اٌفٕٟ  إلشبساد اٌزؾى١ُ   األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 ذأ اٌّجبساح ٚٔٙب٠زٙب ٌج األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 رؼٍُ لٛاػذ اٚلبد اٌٍؼت أ١ّ٘خ  -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ظش٠خ ـ االخزجبساد ا2ٌٕ

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح اٌغٍخ  3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .. ان -4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 طرائق التعليم والتعلم     
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 عزغٛاةـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاال1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح اٌغٍخ  3
 لتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة وا -د 

 في عملية التحكيم بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 .بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  مهارات  -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 حاالت تحكيميةعلى تحليل  ليةالقابمهارات  -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

 للتحكيم ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ - 6د
. 
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 البنية التحتية  .64

 ث١ٕخ اٌّمشس .63

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 اٌزم١١ُ ؽش٠مخ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ ٔظشح ػبِخ ػٓ  2 1

 لبْٔٛ وشح اٌغٍخ  
ٌؼت + ٚ رؼش٠ف  اٌٍؼجخ

 ٚرؾى١ُ
 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ل١بعبد ٍِؼت  2 2

 وشح اٌغٍخ    
رمغ١ّبد اٌٍّؼت 

ؽغت اٌم١بعبد 

 اٌذ١ٌٚخ  

 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 بٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ رغ١ٙضاد  2 3

 اٌالػج١ٓ
رغ١ٙضاد رؼش٠ف 

ٚاالدٚاد اٌخبطخ 

ٌؼت + ٚ ثبٌٍؼجخ

 ٚرؾى١ُ

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ االخطبء اصٕبء  2 4

 اٌٍؼت
    اٌخطب ٚأٛاػٗ

 
 ٌؼت + ٚرؾى١ُ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ  -  ٚاالعزغٛاة

-ػشع إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّخبٌفخ اصٕبء  2 5

اٌٍؼت ٚاٌفشق ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

 اٌخطأ

 اٌّخبٌفخ 
 ٌؼت + ٚرؾى١ُ

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾىبَ  2 6

 ٚرغ١ٙضارُٙ ٚاػذادُ٘
 ىبَ ِجبساح وشح اٌغٍخ ؽ

 ٌؼت + ٚرؾى١ُ
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌزؼشف ػٍخ ا١ٌخ رؾشن اٌؾىبَ  2 8

 اصٕبء اٌّجبساح
ٌؼت +  رؾشوبد اٌؾىبَ

 ٚرؾى١ُ
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 ؼبٟٚٔاٌزؼٍُ اٌزؽش٠مخ 

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

 اٚلبد اٌّجبساح اٌزؼشف اٚلبد اٌّجبساح 2 9

 ٌؼت + ٚرؾى١ُ
  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾ١بصح ٚفمذاْ  2 11

 اٌىشح
ٌؼت +  ؽ١بصح اٌىشح

 ٚرؾى١ُ
ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼمٛثبد  2 11

 ٚأٛاػٙب ػذ اٌّخبٌفخ ٚاٌخطأ   
اٌؼمٛثبد ػذ اٌّخبٌفخ 

ٌؼت +  ٚاٌخطأ ٚ

 خبٌفخ ٚرؾى١ُ

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

اٌزؼشف ػٍٝ اعزّبسح اٌزغغ١ً  2 12

ٚاِالئٙب اصٕبء ٚلجً ٚثؼذ 

 اٌّجبساح  

 ح اٌزغغ١ًاعزّبس

 ٌؼت + ٚرؾى١ُٚ
 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اشبساد اٌزؾى١ُ  2 13

 ٚا١ٌبرٙب اصٕبء اٌّجبساح

ِغ  ٌؼت + ٚرؾى١ُ

رطج١ك ع١ّغ اٌؾبالد 

 ِّب رمذَ .....

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ

 ١ظٌٟزشخ

ٚرطج١ك اٌزؾى١ُ ثظ١غخ ٌؼت +  2 14

 وبٍِخ

ِغ  ٌؼت + ٚرؾى١ُ

رطج١ك ع١ّغ ِفشداد 

 اٌمبْٔٛ

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ     اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 وجدال ي ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 علي سموم ،قانون كرة السلة ،   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،جع ب ـ المرا

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .65

 ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح اٌغٍخ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط - 1. 

 رط٠ٛش وشح اٌغٍخ فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ 2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

من الربط بٌنها وبٌن وصف  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد

 ؛البرنامج.

 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  المؤسسة التعليمية .1

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .2

    Spor 2313  وشح ا١ٌذ  /  اسم / رمز المقرر .3

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .4

 بٌش/اٌضب١ٔخ اٌض الفصل / السنة .5

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .8

 ل١بعبد ٍِؼت  وشح ا١ٌذ ثشىً ِفظً ان يتعرف الطلبة  على  .1

     ٠زؼشف ػٍٝ فمشاد اٌمبْٔٛ ثىشح ا١ٌذ     ان  .2

 ٠فُٙ و١ف١خ رطج١ك لبْٔٛ وشح ا١ٌذ       ان .3

 ٠طجك اٌٛلفخ اٌظؾ١ؾخ ٌؾىُ وشح ا١ٌذ    ان  .4

 تطبيق المهارات األساسية من الناحية العملية .5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .01

 األىداف المعرفية   -أ
 اْ ٠زؼشف ػٍٝ ل١بعبد ٍِؼت  وشح ا١ٌذ ثشىً ِفظً  -1أ
 اْ ٠زؼشف ػٍٝ فمشاد اٌمبْٔٛ ثىشح ا١ٌذ     -2أ

 اْ ٠فُٙ و١ف١خ رطج١ك لبْٔٛ وشح ا١ٌذ      -3أ
 اْ ٠طجك اٌٛلفخ اٌظؾ١ؾخ ٌؾىُ وشح ا١ٌذ    -4أ
 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   -5أ

  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 لٛاػذ اٌٍؼجخ .ا١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ وشح ا١ٌذ ٚ– 1ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ األداء اٌزؾى١ُ ٚاٌمشاساد اٌزؾى١ّ١خ ثىشح ا١ٌذ     – 2ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ أداء اٌفٕٟ ثأٔٛاػٙب ثىشح ا١ٌذ    -3ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ األداء اٌفٕٟ  ٚاعزخذاَ اشبساد اٌزؾى١ُ اٌظؾ١ؾخ    -4ة 

 أ١ّ٘خ رؼٍُ األداء ٌٍّٝ اعزّبسح اٌزؾى١ُ ثىشح ا١ٌذ  -5ة

 

 ائق التعليم والتعلم طر      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح ا١ٌذ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد ا3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0ج
 تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء     -7ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة -0ج
 .. تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4ج
 يم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي اكتساب المفاى   - 5ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح ا١ٌذ  ـ رى3١ٍ
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 ب الرياضية  .مهارات بدنية خاصة باأللعا -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 مهارات القابلية على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

 
. 
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 البنية التحتية  .07

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

ٌزؼٍُ ِخشعبد ا اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 1

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   
اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌٍؼجخ 

 وشح ا١ٌذ  
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 2

 ذ   ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌ
 –ِٕطمخ اٌّشِٝ اٌؾذٚد 

 اٌّؾظٛساد ٚاٌّغّٛػ    
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 3

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   

ِٕبؽك  –ل١بعبد اٌٍّؼت 

 ل١بعبد اٌخطٛؽ      -اٌٍؼت
ؽش٠مخ ػشع 

 إٌّٛرط

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 4

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   

أٛاػٙب –اٌىشح اٌمب١ٔٛٔخ 

 اؽغبِٙب.     –ل١بعبرٙب –
ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ اٌؼٍُ 

 ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 5

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   

ؽش٠مخ  –اٌٍؼت اٌغٍجٟ 

 ُ ٚاٌزمش٠ش اٌؾى

 

ؽش٠مخ ػشع 

 إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد   2 6

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 8

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   

اٌزىز١ه اٌذفبػٟ ٚأٛاػٗ 

ٚاٌزىز١ه اٌذفبػٟ 

 اٌفشدٞ   

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 9

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   

 –اشبساد اٌزؾى١ُ 

 خ     ّٔبرط رطج١م١–طٛس٠خ 
ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط   ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 11

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   

اٌؼمٛثبد ٚاالٔزاساد 

دل١مخ  2ٚاال٠مبف 

 ٚؽبالد االعزجؼبد 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ  

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 11

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   
اٌزؼذ٠الد اٌمب١ٔٛٔخ 

 اٌغذ٠ذح .

 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ  

 اٌزشخ١ظٟ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد   2 12

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

ؼٍُ ؽش٠مخ اٌز

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 13

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   
 –اعزّبساد اٌزؾى١ُ 

ؽش٠مخ اٌؼًّ ٌؾىبَ 

 اٌطبٌٚخ 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 14

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح ا١ٌذ   
ػج١ٓ ٚرغ١ٙضاد اٌال

 اٌٍّؼت 
ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌخزبِٟ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 0997، محمد حسن عالوي ؛ كرة اليد للجميع   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 7115ترجمة د: سعد محسن ،–القانون الدولي لكرة اليد 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس 

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ونية، مواقع االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكتر 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح ا١ٌذ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط - 1. 

 ١ٌذ فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح ا2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد من الربط التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .9

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .11

 Spor 2314اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس  /   اسم / رمز المقرر .11

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .12

 ب١ٔخ اٌضبٌش/ اٌض الفصل / السنة .13

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .14

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .15

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .16

 ان يتعرف الطلبة  بفعالية الموانع ومراحلها الفنية   .1

 ان يتعرف الطلبة على رمي القرص ومراحلو الفنية  .2

  المراحل الفنية للوثب العالي       ان يتعرف على .3

  ان يتعرف على ادارة وتحكيم كل فعالية       .4

 تطبيق الفعاليات من الناحية العملية .5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .04

 األىداف المعرفية   -أ
   فؼب١ٌخ اٌّٛأغ ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ اْ ٠زؼشف ػٍٝ  -1أ

     اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌشِٟ اٌمشص زؼشف ػٍٝ اْ ٠ -2أ
       ٌٍٛصت اٌؼبٌٟاْ ٠فُٙ اٌّشاؽً اٌف١ٕخ   -3أ
 اْ ٠ىْٛ ٍُِ  ثبٌمٛا١ٔٓ اٌزؾى١ّ١خ اٌخبطخ ثىً فؼب١ٌخ ٌزغٕت اٌٛلٛع ثبٌخطأ   -4أ         
 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ  -5أ

  ٠بػ١خ اٌمذسح ػٍٝ اداسح ٚرؾى١ُ اٌفؼب١ٌبد اٌش – 6أ

  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

  اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌفؼب١ٌخ اٌّٛأغ ا١ّ٘خ اٌزؼشف – 1ة

 اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌفؼب١ٌخ سِٟ اٌمشصرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ٌفؼب١ٌخ اٌٛصت اٌؼبٌٟ اٌفٕٟ  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 اٌفؼب١ٌبد اٌّزوٛسح رؾى١ُ وً ٚ اِىب١ٔخ اداسح   -4ة 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 بد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساع3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يمتلك روح القيادة . -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
 ان يكون ذو شخصية مؤثرة  -0ج
 .. تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4ج
 يم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي اكتساب المفاى   - 5ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس  ـ رى3١ٍ
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 .باأللعاب الرياضية  بدنية خاصة مهارات  -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

 
. 
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 البنية التحتية  .06
 ال يوجد المطلوبة  ـ الكتب المقررة0

 ث١ٕخ اٌّمشس .15

خشعبد اٌزؼٍُ ِ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 فؼب١ٌخ اٌّٛأغاٌزؼشف ػٍٝ  2 1

 فٟ اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس    
اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌغجبق 

     اٌّٛأغ
ؽش٠مخ ػشع 

ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 ؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓزاٌ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌغجبق ا فؼب١ٌخ اٌّٛأغ      2 2

 اٌّٛأغ    
ؽش٠مخ ػشع 

ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رؾى١ُ ٚاداسح عجبق  فؼب١ٌخ اٌّٛأغ      2 3

 اٌّٛأغ 
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ ٚاالعزغٛاة 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

عجبق  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش 2 4

 اٌّٛأغ
بس٠ٓ ثشىً ِىضف رّ

 عجبق اٌّٛأغٌزط٠ٛش 
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ
 ٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ ا

اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌشِٟ  اٌزؼشف فؼب١ٌخ سِٟ اٌمشص     2 5

 اٌمشص  
ػشع ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌشِٟ  فؼب١ٌخ سِٟ اٌمشص      2 6

 اٌمشص  
اٌؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

اٌزّىٓ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

رؾى١ُ ٚاداسح عجبق سِٟ  فؼب١ٌخ سِٟ اٌمشص  2 7

 اٌمشص
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ ٚاالعزغٛاة 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 8

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش 2 9

 سِٟ اٌمشصٌزط٠ٛش 
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ
 ٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ ا

اٌزؼشف ػٍٝ فؼب١ٌخ اٌٛصت  2 11

 اٌؼبٌٟ   
ِشاؽً االداء اٌفٕٟ 

 ٌفؼب١ٌخ اٌٛصت اٌؼبٌٟ
ػشع ؽش٠مخ 

  إٌّٛرط 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

داء اٌفٕٟ ٌٍٛصت ِشاؽً اال فؼب١ٌخ اٌٛصت اٌؼبٌٟ    2 11

 اٌؼبٌٟ 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اداسح ٚرؾى١ُ فؼب١ٌخ  فؼب١ٌخ اٌٛصت اٌؼبٌٟ    2 12

 اٌٛصت اٌؼبٌٟ 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ ٚاالعزغٛاة 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

فؼب١ٌخ أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 13

 اٌٛصت اٌؼبٌٟ
ضف  رّبس٠ٓ ثشىً ِى

فؼب١ٌخ اٌٛصت ٌزط٠ٛش 

 اٌؼبٌٟ

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ
 ٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ ا

اداء ِشاعؼخ شبٍِخ  ِشاعؼخ  2 14

 ٌغ١ّغ اٌفؼب١ٌبد 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ
 ٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ ا

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ    اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 7117العاب القوى، ريسان خريبط وعبد الرحمن مصطفى،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 7107العاب القوى بين النظرية والتطبيق قتيبة احمد و وياسر منير 

 7100القانون الدولي للمنافسات نرجمة حيدر فائق واسيل جليل 

             اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها    
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 
 شس اٌذساعٟ خطخ رط٠ٛش اٌّم .17

٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ  - 1

 االعبط

فةٟ اٌجطةٛالد االٌّٚج١ةخ   ش فٟ رط٠ٛش اٌؼبة اٌغةبؽخ ٚاٌّؼةّبس. ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظ2ٙ

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 اٌّمشس ّٔٛرط ٚطف

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 شث١خ األعبع١خ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌز عبِؼخ المؤسسة التعليمية .17

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .18

 Spor 2315/  اٌفغٍغخ اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ اسم / رمز المقرر .19

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .21

 اٌضب١ٔخ/  اٌضبٌش الفصل / السنة .21

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .22

 1/11/2117 لوصف تاريخ إعداد ىذا ا .23

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .24

 المناىج الخاصة بمادة فسلجة التدريب الرياضي  ان يتعرف الطلبة  على .1

 لبدنية وعلوم الرياضة افسلجة التدريب الرياضي في التربية تعريف الطالب بأىمية  .2

  جسم االنسان      ألجهزةالوظائف الفسلجية ان يتعرف على  .3

      عضالت الجسم والية عملهاان يتعرف على  .4

 مبين وظائفوان يشرح كل جهاز من اجهزة جسم االنسان   .5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .08

 األىداف المعرفية   -أ
      ِب ٘ٛ ػٍُ اٌفغٍغخ اْ ٠فُٙ  -1أ

      ٚرٕظ١ُ عغُ االٔغبْ  ِىٛٔبد اْ ٠فُٙ  -2أ
  اٌخ١ٍخ رفٟ عغُ االٔغبْ ِٚىٛٔبرٙباْ ٠زؼشف ػٍٝ  -3أ
  ِؼٕٝ اٌطبلخ ٚأٛاػٙب ٚو١ف١خ أزبعٙب اْ ٠فُٙ  -4أ
   ٠مبسْ ث١ٓ ٚظبئف اعٙضح عغُ االٔغبْ اْ   -5أ

   اٌمٍت ٚاال١ٌخ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙباْ ٠زؼشف ػٍٝ  - 6أ

 ١خ اٌزجبدي اٌغبصٞ فٟ عغُ االٔغبْ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ٚاٌاْ ٠زؼشف ػٍٝ  - 6أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ِفَٙٛ ػٍُ اٌفغٍغخ  ٚرٕظ١ُ عغُ االٔغبْ  – 1ة

    ِؼشفخ اٌخ١ٍخ ِٚىٛٔٙب  – 2ة

    ثئٔزبعٙبٔٛاع اٌطبلخ ٚو١ف١خ أزبعٙب ٚاالٔظّخ اٌزٟ اٌخبطخ   -3ة

 ٍض اٌؼؼٍٟ ِؼشفخ اٌؼؼالد ِٚىٛٔبرٙب ٚا١ٌخ اٌزم  -4ة 

 اٌمٍت رشش٠ؾٗ ٚػًّ اٌذٚسح اٌذ٠ِٛخ ٚأٛاػٙب  -5ة

 ِؼشفخ اٌغبص اٌزٕفغٟ ٚا١ٌخ اٌزٕفظ -6ة

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح   ـ 2

 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

  فغٍغخ اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ جخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ـ رى١ٍف اٌط3ٍ

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .أن يميل نحو مهنة التدريس كأساس لبناء الجيل الصاعد -0ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -7ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة . -0ج
 ة الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .. تنمي-4ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  - 5ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح   ـ 2

 
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 فغٍغخ اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ـ رى١ٍف ا2ٌ
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 ؼ١ٍُ االعبط.رٛظ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌز - 1د

 اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ   -4د
  بد٠خ ٚاداس٠خِٙبساد شخظ١خ ل١ - 5د

 
. 
   

 ث١ٕخ اٌّمشس .19

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ِفَٙٛ اٌفغٍغخ اْ ٠زؼشف ِؼٕٝ اٌفٍغغخ 2 1
ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

2 2 
اْ ٠زؼشف ا١ٌخ ػًّ 

 اٌٛظبئف اٌفغٍغ١خ
فغ١ٌٛٛع١ب اٌزذس٠ت 

 بػٟاٌش٠
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

3 2 

اْ ٠زؼشف اٌزى٠ٛٓ 

اٌزشش٠ؾٟ ٚاٌٛظ١فٟ 

 ٌٍخ١ٍخ
 اٌخ١ٍخ

ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 اٌطبلخ اْ ٠زؼشف أظّخ اٌطبلخ 2 4
ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح 
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

5 2 

اْ ٠زؼشف اٌزى٠ٛٓ 

اٌزشش٠ؾٟ ٚاٌٛظ١فٟ 

 ٌٍؼؼالد
 اٌؼؼالد

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

6 2 

اْ ٠زؼشف اٌزى٠ٛٓ 

اٌزشش٠ؾٟ ٚاٌٛظ١فٟ 

 ٌٍمٍت
 اٌمٍت

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 البنية التحتية  .71
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  7117علي تركي وريسان خريبط؛ فسيولوجية الرياضة ، الرئيسية )المصادر(   ـ المراجع7
 7100فاضل مذكور؛ مدخل الفسلجة في التدريب الرياضي ،

 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 اٌّؾبػشح

7 2 

اْ ١ّ٠ض ث١ٓ إٌبرظ اٌمٍجٟ 

ٌٍش٠بػٟ ٚاالٔغبْ 

 االػز١بدٞ
 اٌمٍت

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح

 ٕبئٟرم٠ُٛ ث

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ِٛػٛػٟ  رم٠ُٛ 2 8

9 2 
اْ ١ّ٠ض ث١ٓ أٛاع اٌؼغؾ 

 اٌذِٛٞ
 ػغؾ اٌذَ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

11 2 
اْ ٠زؼشف ا١ٌخ ػًّ 

 اٌزٕفظ
 اٌغٙبص اٌزٕفغٟ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

11 2 

اٌشئ٠ٛخ خالي اٌز٠ٛٙخ 

اٌزّبس٠ٓ اٌش٠بػ١خ  اٌؾ١ض 

 ا١ٌّذ اٌزٕفغٟ
 اٌغٙبص اٌزٕفغٟ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

12 2 
اْ ٠زؼشف اٌم١بط اٌؼبٌّٟ 

 ٌٍششبلخ
اٌؼ١ٍّبد اٌؾغبث١خ 

 اٌّؼزّذح

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ رم٠ُٛ ثٕبئٟ 2 13

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 ِشاعؼخ الُ٘ اٌّٛاد ِشاعؼخ 2 14

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ 

 اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ خزبِٟ   اخزجبس ِٛػٛػٟ رم٠ُٛ  2 15
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .21

 د ٚاٌغبِؼبداالػزّبد ػٍٝ اٌّمشساد اٌزٟ رظذس ِٓ ا١ٌٙئخ اٌمطبػ١خ ِٚب ٠زُ الزشاؽٗ ِٓ لجً اٌى١ٍب -  . 

 
 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ يةالمؤسسة التعليم .25

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .26

 Spor 2316/  اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه اسم / رمز المقرر .27

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .28

 اٌضبٌش / اٌضب١ٔخ الفصل / السنة .29

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .31

 1/11/2117 ريخ إعداد ىذا الوصف تا .31

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .32

  مفهوم البايوميكانيك وانواعو ان يتعرف الطلبة  على .1

 لبدنية وعلوم الرياضة افي التربية  البايوميكانيك تعريف الطالب بأىمية  .2

       تالتاثير الميكانيكي للعضالان يتعرف على  .3

 انواع الحركات ان يتعرف  .4

 يتعرف على الكينماتك وانواعوان  .5

 ان يترف على الكينتك  وانواعو .6
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 ان يشرح ما تعلمو من الناحية العملية .7

 
 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .77

 األىداف المعرفية   -أ
      ٗ اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه  ِٚب ٟ٘ أٛاػاْ ٠فُٙ ِب ٘ٛ  -1أ

       ٔغجخ اٌؾشوخ ٚإٌظبَ االؽذاصٟاْ ٠فُٙ   -2أ
  ٠فُٙ اٌزأص١ش ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍؼؼالد اْ  -3أ
   أٛاع اٌؾشوبد اْ ٠فُٙ  -4أ
  ٙب٠مبسْ ث١ٕٚ ٠فُٙ أبٚع اٌى١ّٕبره  اْ  -5أ

   ٠فُٙ أٛاع اٌى١ٕزه ٠ٚمبسْ ث١ٕٙب.اْ  - 6أ

 اْ ٠مبس ث١ٓ اٌى١ّٕبره  ٚاٌى١ٕزه اْ  - 7أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

  اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه ٚأٛاػٗ ِفَٙٛ  – 1ة

 ٔغجخ اٌؾشوخ ٚإٌظبَ االؽذاصٟ ِؼشفخ  – 2ة

    اٌزأص١ش ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍؼؼالد   -3ة

 ِؼشفخ اٌّزغٙبد ٚاٌى١ّبد اٌم١بع١خ ٚاٌّزغؼخِؼشفخ   -4ة 

  ِؼشفخ أٛاع اٌؾشوبد ٚاٌى١ّٕبره ٚأٛاػٗ -5ة

 اٌى١ٕزه ٚأٛاػٗ ؼشفخ ِ -6ة

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح   ـ 2

 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ش٠بػٟ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ فغٍغخ اٌزذس٠ت ا3ٌ

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها  -0ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -7ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة . -0ج
 . تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4ج
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 ساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوياكتساب المفاىيم األ  - 5ج
  

 
 طرائق التعليم والتعلم     
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح   ـ 2

 
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔهـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 2
 لمهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ا -د 

 رٛظ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. - 1د

 س اٌذساعٟ.اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمش-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. ثٕبء اخزجبساد خبطخ ثّغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ   -4د
  ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ - 5د

 
. 
   

 ث١ٕخ اٌّمشس .23

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
أٚ اعُ اٌٛؽذح / 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
ػٍٝ اْ ٠زؼشف 

 اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه

اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه ِفَٙٛ 

 ٚأٛاػٗ

ٚٔغجخ اٌؾشوخ ٚإٌظبَ 

 االؽذاصٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

2 2 

ٔغجخ اٌؾشوخ اْ ٠زؼشف 

ٚإٌظبَ االؽذاصٟ 

 ٚاٌّؾبٚس ٚاٌّغطؾبد

ٔغجخ اٌؾشوخ ٚإٌظبَ 

االؽذاصٟ ٚاٌّؾبٚس 

 ٚاٌّغطؾبد

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

3 2 
ػٍٝ اٌزبص١ش اْ ٠زؼشف 

 ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍؼؼالد
اٌزبص١ش ا١ٌّىب١ٔىٟ 

 ٌٍؼؼالد ٚ اٌّزغٙبد
 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 ػٍٝ اٌى١ّبداْ ٠زؼشف  2 4
اٌى١ّبد اٌم١بع١خ 

ٚ  ٚاٌى١ّبد اٌّزغؼخ

 أٛاع اٌؾشوبد
 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح 

 ثٕبئٟ رم٠ُٛ

5 2 
ػٍٝ اٌى١ّٕبره اْ ٠زؼشف 

 اٌّغزم١ُ 
اٌّغبفخ ٚاالصاؽخ 

 ٚاٌغشػخ ٚاٌزؼغ١ً 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 البنية التحتية  .74
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

الداء صريح عبد الكريم ؛ تطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي وا ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 الحركي 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 خ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخاالعزفبدح ِٓ شجى مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .25

 االػزّبد ػٍٝ اٌّمشساد اٌزٟ رظذس ِٓ ا١ٌٙئخ اٌمطبػ١خ ِٚب ٠زُ الزشاؽٗ ِٓ لجً اٌى١ٍبد ٚاٌغبِؼبد -  . 

 
 
 
 

6 2 
ػٍٝ اٌى١ّٕبره اْ ٠زؼشف 

 اٌّغزم١ُ 
 ؽشوخ اٌّمزٚفبد

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  ِٛػٛػٟ  اخزجبس رم٠ُٛ 2 7

8 2 
٠زؼشف ػٍٝ اٌى١ّٕبره اْ 

 اٌضاٚٞ

اٌّغبفخ اٌضا٠ٚخ ٚاالصاؽخ 

 اٌضا٠ٚخ 

 اٌغشػخ اٌضا٠ٚخ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

9 2 
٠زؼشف ػٍٝ اٌى١ّٕبره اْ 

 اٌضاٚٞ
اٌغشػخ اٌّؾ١ط١خ 

 ٚاٌزؼغ١ً اٌضاٚٞ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 خ اٌّؾبػشح ؽش٠م

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

11 2 
اٌزؼشف ػٍٝ اٌى١ٕزه 

 اٌّغزم١ُ

اٌمٛح ٚاٌٛصْ ٚاٌىزٍخ 

 ٚاٌذفغ ٚو١ّخ اٌؾشوخ 

 االؽزىبن

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

11 2 
اٌزؼشف ػٍٝ اٌى١ٕزه 

 اٌّغزم١ُ
اٌشغً ٚاٌمذسح ٚاٌطبلخ 

  ٚاٌزظبدَ ٚاٌؼغؾ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 غٛاةٚاالعز

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

12 2 
اٌزؼشف ػٍٝ اٌى١ٕزه 

 اٌضاٚٞ 
ِشوض صمً اٌغغُ ٚػضَ 

 اٌمظٛس اٌزارٟ 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ ارؼشف ػٍٝ لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ 2 13
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 ش٠شرم 2 14
رمش٠ش رخض 

 اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ خزبِٟ   اخزجبس ِٛػٛػٟ رم٠ُٛ  2 15
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 المرحلة الثانية / الفصل الرابع 

 وصف المقرر

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

  

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 نية وعلـو الرياضةقسم الًتبية البد/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية الصحية والبيئية  رمز ادلقرر/ اسم /Univ2109 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/الرابع السنة/ الفصل 

 33 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/13/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

جعل الطالب قادر على اف           أىداؼ ادلقرر : 

 

 يعدداىم رلاالت الًتبية الصحية-2/             الصحة يعرؼ 1-

 يتعرؼ على مفهـو الصحة والًتبية الصحية  3-

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية  4-

 يعلل سبب انتقاؿ ادلرض/    -6يعرؼ ادلرض           5-

 يذكر اعراض االمراض وسوء التغذية7-
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 ة  شنيز بُت العادات الصحية وغَت الصحي8-

 توضيح االسعافات االولية وطرقها الصحيحة عند احلاجة9-

 يعدد على العوامل ومسببات االمراض10-

 يوضح فائدة اللقاحات يف احلفاظ على حياة االنساف     11-

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة -1أ

 ف يدرؾ الطرؽ السليمة يف احلفاظ على بيئة خالية من االمراضا -2أ

 اف يبُت كيفية الوقاية من االمراض -3أ

 اف زنلل اعراض ادلرض بالشكل الصحيح-4أ

 اف يعلل مسببات ادلرض -5أ

 اف شنيز العادات الصحية السلمية من اخلاطئة  -6أ

 يعدد طرؽ واساليب الًتبية الصحية-7أ

 اجتة عن سوء التغذيةزندد االمراض الن-8

 يستنتج العالقة بُت الغذاء والبناء اجلسمي وصحتو-9

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 يرسم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة والغذاء – 1ب

 يرسم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة واللقاحات واالصابة باالمراض ادلعدية – 2ب

 البيئة سواء بشكل فردي او مجاعي القدرة على احملافظة على-3

 القدرة على حتويل ادلعرفة ادلكتسبة اىل مهارات فعلية ضرورية اي الناتج ادللموس من االفعاؿ والسلوؾ وادلعرفة -4
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  طرائق التعليم والتعلم     

طريقة احملاضرة 

 طريقة االستجواب 

 طريقة ادلناقشة 

 حل ادلشكالت

 

 

 

  طرائق التقييم     

المتحاف التحريريا  

 االمتحاف الشفهي 

البحوث والتقارير العلمية 

 

 

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 يثمن دور الدوائر الصحية يف محاية ادلواطنُت من االصابة باالمراض -1ج

 يثمن دور العلماء واالطباء الكتشاؼ انواع كثَتة من اللقاحات النقاذ البشرية من االمراض الفتاكة-2ج

  

  طرائق التعليم والتعلم    

طريقة احملاضرة  

طريقة ادلناقشة 

طريقة االستجواب 

حل للمشكالت 

االستكشاؼ 

 



اٌظفؾخ   

181 
 

  

 

  طرائق التقييم   

االمتحانات اليومية وبأسئلة تتطلب اجابات فكرية  

 اعداد التقارير العملية حوؿ مواضيع الصحة والبيئة 

 االسئلة الشفوية 

 

 

 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  امة والتأىيليةالع ادلهارات -د 

 مهارة يف التعامل مع ادلرض -1د

 مهارة وفهم اساليب وطرؽ الًتبية الصحية -2د

 مهارة الربط بُت اعراض ادلرض والوقاية منها-3د

 فهم الطريقة ادلثالية يف اختيار الغذاء الصحي   -4د

 

 ية ادلقرربن 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

  2  اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة
 العامة وكيفية حتقيقها

مفهـو الصحة العامة 
 ومكوناهتا وكيفية حتقيقها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة 

 اختبارات
 حتريرية

 وية االداءوشف

  2  اف يفهم الطالب الًتبية الصحية
 والبيئية واىدافها

 يعدد ادلخاطر اليت يهدد الصحة-

مفهـو الًتبية الصحية 
 واىدافها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  رلاالت الصحةاف يعدد الطالب رلاالت الًتبية احملاضرة  

ادلخترب 

 اختبارات
 حتريرية
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 ادلناقشة   الصحية

 احملاكاة

 وشفوية االداء

  2  اف يذكر الطالب من  طرؽ
  واىداؼ الًتبية الصحية

طرؽ واساليب الًتبية 
  الصحية

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يوضح كيفية احلفاظ على
 الصحة ادلدرسية

  احملاضرة درسيةالصحة ادل

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يبُت الطالب اىداؼ الًتبية
 الصحية

  احملاضرة اىداؼ الًتبية الصحية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف زنلل الطالب عناصر الغذاء
 وفوائدىا

 الغذاء ادلتوازف يبُت مفهـو-

  احملاضرة  عناصر الغذاء

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر االوؿ    اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 اف يفهم الطالب اذنية اللقاحات 

 لالطفاؿ

  احملاضرة عوامل ومسببات االمراض

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يعرؼ الطالب مدى خطورة
 االمراض االنتقالية

بياف طرؽ مكافحة االمراض -

  احملاضرة االمراض االنتقالية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء
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 احملاكاة ادلعدية

  2  اف يعدد الطالب اىم االمراض
  اليت تصيب االطفاؿ

اليت تصيب  االمراض
 االطفاؿ

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2  اف يتعرؼ الطالب اف التدخُت
والكحوؿ والدماف على 

 ادلخدرات من العادات الضارة

  احملاضرة بعض العادات الضارة

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 ضرورة تعلم  الطاؿ اف يدرؾ
  االسعافات االولية

حتديد عناصر االسعافات -
 االولية

  احملاضرة االسعافات االولية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 الصيديلة اف يبُت الطالب ضرورة 

  ادلنزلية

  احملاضرة الصيدلية ادلنزلية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 كاةاحملا 

 اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر الثاين    اختبارات
 حتريرية

 وشفوية االداء

 البنية التحتية  

 ال يوجد   ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 

 2312,ثامر ادلالح ,الًتبية الصحية   (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 2339,الًتبية الصحية واالسعافات االولية  

 االنًتنت 
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                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 كتب الصحة العامة

 مقاالت عن صحة البيئة 

 تقارير علمية

http://kenanaonline.com/users/tamer20 .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

com/posts/435357-11الًتبية الصحية مفهوم 

-http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1

-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85

-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-B1%D8%B9%D9%88%D9%86%D9%81%D8%

%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B/ 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

بالًتبية الصحية مايتعلق توفَت وسائل عرض يف القاعات الدراسية للعرض افالـ ومصورات عن االمراض وكل 

اضافة برامج احلمية بااساليب احلديثة للوقاية من مرض السمنة 

 ؼ على الواقع الصحي بشكل عملي وكيفية اقامة عالقة مع دائرة صحة دياىل للغرض السماح لطلبتنا بزيارات ادليدانية والتعر
 قسم العلـو/ىياـ غائب حسُت . النهوض بو يف بلدنا العزيز  ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/435357مفهوم
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم من فرصمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية/ جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية  

 قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي   

  الدشنقراطية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2111 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

 ساعة 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 دتكُت الطلبة من معرفة ابرز تعاريف الدشنقراطية 

 دتكُت الطلبة من فهم اسباب كثرت تعاريف الدشنقراطية2-

 تعريف الطلبة بأىم ادلصادر3-

  دتكُت الطلبة من حتليل االحداث و مقارنتها من خالؿ قراءة علمية ذلا4

  تعريف الطلبة بفوائد الدشنقراطية وعيوهبا5
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 قراطيةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لالطار الفكري لنشأت الدشن   --1أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم االحداث البارزة في تاريخ واتخاذىا بداية للعمل الديمقراطي-2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم البرز الشخصيات الدشنقراطية اليت لعبت دور يف االحداث السياسية واالقتصادية   -3أ

 ل على المعرفة والفهم وتحليل وتفسير االحداث التاريخية وعالقتها بالعمل الديمقراطيتمكين الطلبة من الحصو  -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم بأىم  مصادر الدشنقراطية -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 معرفة انواع الدشنقراطيات واسباب قيامها – 1ب

 بات الدشنقراطية  يف البالد العربية والبلداف ادلتقدمةيقارف بُت الكتا-2ج

 يقيم بعض الشخصيات العربية  ادلشهورة من خالؿ اتباع ادلنهج العلمي-3ج

 رنمع معلومات عن اىم احداث العمل الدشنقراطي لفًتة معينة ضمن منهج علمي رصُت-4ج   

-     

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 رةااللقاء او احملاض-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة ومطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة وشبكة ادلعلومات الدولية االنًتنيت-3

 

 

  طرائق التقييم     
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 بيتية تتعلق  مبادة الدراسية بأسئلة االختبارات اليومية1-

 يد درجات ذلاتقدمي اوراؽ حبثية فيها خطة علمية زلكمة يف التاريخ العريب  للدالالت الدشنقراطية وحتد-2

 اجراء اختبارات  شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو-3

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 اف يفسر وزنلل احداث تاريخ العرب العاـ ومدلوالتو الدشنقراطية-1ج

 يقارف بُت انواع الدشنقراطيات -2ج

 يقيم بعض النصوص وادلعلومات الدشنقراطية-3ج

 ت الدشنقراطيةاف يعرؼ انواع احلكوما -4ج

  

  طرائق التعليم والتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

احملاكاة 
 

  طرائق التقييم   

امتحاف حتريري لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج 

طلب اجراء مقارنات بُت بعض ادلمارسات الدشنقراطية يف الدوؿ العربية والدوؿ ادلتقدمة 

 ث عن بعض ادلمارسات الدشنقراطيةكتابة حبو 

 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  ادلهارات العامة والتأىيلية -د 

 دتكُت الطالب من كتابة ورقة حبثية عن احد الشخصيات العربية ادلعروفة مبمارستها للدشنقراطية  -1د

 او مصدر عن الدشنقراطية  بنسبة عشر حجمة دتكُت الطالب من تلخيص مرجع-2د

 تطوير قدرة الطالب يف حتليل ادلعلومات  -3د
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 دتكُت الطالب من استخداـ اخلطة العلمية  لدراسة االحداث  الدشنقراطية -4د

  

 

 بنية ادلقرر 

 قييمطريقة الت طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 مفهوم الديمقراطية1- الديمقراطية 2  االوؿ

 تعريف الديمقراطية-2

 مصطلحات الديمقراطية-3

 

االلقاء  

 ادلناقشة 

  امتحانات يومية

 الديمقراطية في االسالم1- الديمقراطية 2 الثاين

 مزايا الدشنقراطية

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن 
 ادلوضوع

لمكونات الرئيسية للديمقراطية ا الديمقراطية   2 الثالث
 الفاعلة

  ادلشاركة الصفية المناقشة واالستجواب

 الدشنقراطية ادلباشرة 1- الديمقراطية 2 الرابع

  مزايا الدشنقراطية
 ادلباشرة وعيوهبا

 امتحانات يومية األلقاء ادلناقشة

  الدشنقراطية النيابية واساليبها الديمقراطية 2 اخلامس

  

تابة ورقة عن ك حل ادلشكالت
 ادلوضوع

  ا متحان الشهر االول ا متحان الشهر االول 2 السادس

 

 

 ا متحان الشهر االول ا متحان الشهر االول

      2 السابع

 الديمقراطية

  

 الدشنقراطية شبو ادلباشرة-

 

ادلناقشة    
 واالستجواب

 امتحانات يومية
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اساليب الديمقراطية   2 الثامن
 شبة المباشرة

 

 االستفتاء الشعيب1-

 االعًتاض الشعيب-2

ادلناقشة 
 واالستجواب

كتابة ورقة عن   
 ادلوضوع

اساليب الدشنقراطية شبة  2 التاسع
 ادلباشرة

 

 االقًتاع الشعيب3-

 اقالة الناخبُت-4

 احلل الشعيب-5

 مشاركة صفية  مناقشة

  انواع احلكومات 2 العاشر

 

 احلكومة االستبدادية1-

 نونية احلكومة القا-2

كتابة ورقة عن  حل ادلشكالت
 ادلوضوع

 احلكومة ادللكية3- انواع احلكومات 2 احلادي عشر

 احلكومة اجلمهورية-4

 امتحاف يومي   وادلناقشة  االلقاء

التمييز بُت احلكومة ادللكية   2 الثاين عشر
 واحلكومة اجلمهورية

كيفية تويل راس الدولة 1-
 واحلكم

 مسؤولية راس الدولة-2

كتابة ورقة عن    وادلناقشة  اللقاءا
 ادلوضوع

 احلكومة ادلطلقة انواع احلكومات  2 الثالث عشر

   احلكومة ادلقيدة 

 ادلناقشة

 واالستجواب

 امتحاف يومي

 احلكومة الفردية6- انواع احلكومات 2 الرابع عشر

حكومة -7
 ( االوليجارشية)االقلية

كتابة ورقة عن  ادلناقشة وااللقاء
 ادلوضوع
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امتحاف الشهر  امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 اخلامس عشر
 الثاين

امتحاف الشهر 
 الثاين

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  

  النصوص االساسية1-  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 الكتب ادلقررة-2

 اخرى-3

ية، الديمقراطية، الدولة المدنية في ميزان العلمانية، الليبرال:مؤلفين مجموعة1-  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  اإلسالم

 محمد شاكر الشريف: حقيقة الديمقراطية -7 

 كتب اخرى-3

 جعفر شيخ -الديمقراطية المفاىيم واإلشكاالت  :ناجي علوش- 1 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية                   )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا
  اسم ال حقيقة لو قراطيةالديم:إدريس

 حافظ صالح واخرون: الديمقراطية والحرية  -7

 عبدالمجيد الريمي: من مفاسد الديمقراطية -0
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 يوكبيديا .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 الموسوعة العربية العالمية 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 ًتونية وشبكة ادلعلومات الدوليةاالفادة من خدمات ادلكتبات االلك   1-

 قياـ بدورات تطويرية للطلبة وتدريسيُت -2

 القياـ بالسفرات العلمية -3
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 االرشاد الًتبوي اسم / رمز المقرر  /Coll 2207 

 إلزامي ضور المتاحةأشكال الح 

 الثانية/الرابع الفصل / السنة 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 فهم واستيعاب فلسفة وأىداؼ االرشاد الًتبوي 

 ادمعرفة اإلطار النظري لإلرش  

 جعل الطالب ملم بأخالقيات العمل االرشادي  

 معرفة ادوار ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي ادلدرسي  

التعرؼ على العالقة ادلهنية االرشادية 

  التعرؼ على اذنية ادلعلومات االساسية للعملية االرشادية 

 معرفة الطالب طرؽ وانواع االرشاد  

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية اجههايو  التعرؼ على بعض ادلشكالت اليت  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
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   األىداف المعرفية -أ

 يعرف مفهوم االرشاد التربوي . -0أ

 يفسر الطالب العالقة المهنية االرشادية . -7أ

 .أسس العامة لإلرشاد النفسييُبين لطالب  -0أ

 د التربوي .يوضح الطالب نظريات االرشا -4أ

 يعدد الطالب طرق وانواع االرشاد . -5أ

 يعطى للطالب أمثلة عن المشكالت التي يواجهها المرشد في المدارس االبتدائية .  -6أ

  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 يقارف بُت االرشاد ادلباشر واالرشاد الغَت مباشر - 1ب

 .وي ومواجهتها زنلل اسباب بعض ادلشاكل الًتب- 2ب

 يطبق كتابة ورقة او حبث يف اي موضوع من موضوعات اإلرشاد الًتبوي -3ب

 .رنمع معلومات عن الظواىر وادلشكالت الًتبوية   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة باإلرشاد الًتبوي1

 ن قبل تدريسي مادة اإلرشاد الًتبويػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية م2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر اإلرشاد 3

 .ػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية باإلرشاد والتوجيو 4

5عض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف ب. 
 

 طرائق التقييم      
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  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلشكالت اإلرشادية  وطرؽ معاجلتها3

 .ومقاليو ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 يدرك اىمية النظريات االرشادية -0ج

 يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  -7ج

 يمارس االنشطة االرشادية   -0ج

 يقيم االنشطة االرشادية . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
ات التوضيحية .رسم المخطط 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت نظريات اإلرشاد

 ػ كتابة حبوث عن الظواىر وادلشكالت

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(لمهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيا -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
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 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -0د

 عن الموضوع . مهارات اجراء المقارنات  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو واىداؼ 
 وبرامج اإلرشاد والتوجيو

 التقومي البنائي قشة واالستجوابادلنا مفهـو االرشاد وانواعو واىدافو

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب االسس العامة لإلرشاد النفسي فهم االسس العامة لإلرشاد 2 2

3 2 

التعرؼ على اخالقيات العمل 
 االرشادي

 اخالقيات العمل االرشادي
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

4 2 

التعرؼ على ادلدرس ادلرشد 
 ادلرشد النفسي ادلدرسيو 

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

5 2 

التعرؼ على احلاجة اىل مرشد 
, نفسي مدرسي يف مدارسنا

والكفايات ادلهنية للمرشد 
واالدوار العامة للمرشد , الًتبوي
 الًتبوي

ادلدرس ادلرشد وادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي اقشة واالستجوابادلن

6 2 

التعرؼ على عالقة ادلرشد 
 , وعالقة ادلرشد باإلدارة, بالطالب

 العالقة ادلهنية االرشادية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب شاديةالعالقة ادلهنية االر فهم عالقة ادلرشد بادلؤسسات  2 7
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اذنية , واالفراد خرج ادلدرسة
 ادلعلومات ومصادرىا

 مقالية اختبارات  اختبارات امتحاف الشهر االوؿ امتحاف الشهر االوؿ 2 8

9 2 

التعرؼ على مسات ادلعلومات 
 وشروطها

ادلعلومات االساسية للعملية 
 االرشادية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

11 2 

, االتعرؼ على ادلقابلة وانواعه

 احلالة وفهم دراسة

طرؽ اكتشاؼ معامل شخصية 
 الفرد

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

11 2 

فهم الذات والسمات والعوامل 
 واالصطفاء

 بعض نظريات االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

12 2 

فهم االرشاد غَت ادلباشر واالرشاد 
 اخلياري

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي شة واالستجوابادلناق

13 2 

التعرؼ على االرشاد اجلماعي 
 والفردي

 طرؽ وانواع االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

14 2 

التعرؼ على اخنفاض التحصيل 
التعرؼ , والكذب, االكادشني

والغَتة , على مشكلة الغش 
 العدواف

 يواجهها بعض ادلشكالت اليت

 دارس االبتدائيةادلرشد يف ادل

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية اختبارات اختبارات امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 2013حمد

 2009نبيل محمد الفحل . برامج االرشاد النفسي تأليف د
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 2005التوجيو واالرشاد النفسي حامد عبد السالم زىران 

  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف
 3102حمد

 

 محاضرات المرشدين التربويين ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

, الفئات االكثر اذنية يف عملية االرشاد, اف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور االرشاد ، اخالقيات التعامل بُت ادلرشد وادلسًتشد 

  ت االزماتاالرشاد وق
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياىل  يةادلؤسسة التعليم 

   قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  اإلحصاء الًتبوي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2208 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  عداد ىذا الوصفتاريخ إ 

 أىداؼ ادلقرر 

 التعريف مببادئ اإلحصاء الًتبوي

 .الطلبة ببعض ادلصطلحات اإلحصائية ودور اإلحصاء يف تقدـ العلـو اإلنسانية تعريف

 .تزويد الطلبة مبهارات تطبيق قوانُت اإلحصاء الًتبوي 

 .ناسب دلعاجلة البيانات اإلحصائية وتفسَت النتائجتزويد الطلبة مبهارات التعرؼ على األسلوب اإلحصائي ادل

 وبيانياً  جدولياً  تزويد الطلبة مبهارات معاجلة البيانات اخلاـ

 .يكتسب الطلبة القدرة على عمليات التفكَت ادلنطقي والقدرة على االستنتاجات ذات ادلعٌت
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 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

  :-جعل الطالب قادراً على اف:   عرفيةاألىداؼ ادل -أ

 يعرؼ مفهـو اإلحصاء الًتبوي -1أ

 يوضح العالقة بُت القياس واالحصاء -2أ

 يعرؼ مفهـو رلتمع البحث وعينتو -3أ

 شنيز بُت رلتمع البحث وعينة البحث -4أ

 زندد طرؽ اختيار العينات البحثية-5أ

  االحتماليةيقارف بُت العينات االحتمالية والعينات غَت -6أ

 يبُت أسباب اختيار العينات  -7أ

 شنيز بُت البيانات الكمية والبيانات النوعية-8أ

 يعرض البيانات من خالؿ االعمدة البيانية والدائرة البيانية  -9أ

 يقارف بُت اإلحصاء الوصفي واالحصاء االستداليل-13أ

 يعرؼ مقاييس النزعة ادلركزية -11أ

 سايب والوسيط وادلنواؿ شنيز بُت الوسط احل-12أ

 يعرؼ مقاييس التشتت -13أ

 شنيز بُت مقاييس التشتت  -14أ

 يبُت أنواع مقاييس التشتت -15أ

 يوضح أذنية مقاييس التشتت  -16أ

 يعرؼ مقاييس االرتباط-17أ

 يبُت أنواع مقاييس االرتباط -18أ
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 يقارف بُت معامل ارتباط بَتسوف ومعامل ارتباط سبَتماف -19أ

 يبُت أذنية اإلحصاء االستداليل -23أ

 .يوضح العالقة بُت الفرضيات ومستوى الداللة  -21أ

 يعرؼ الفرضية الصفرية -22أ

 (البحثية)يعرؼ الفرضية البديلة  -23أ

 شنيز بُت الفرضية الصفرية والفرضية البديلة   -24أ

 .يوضح العالقة بُت الدرجة ادلعيارية والدرجة االصلية  -25أ

 خطوات اختبار الفرضياتزندد  -26أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 زندد الطرؽ اإلحصائية ادلالئمة لنوعية احباث سلتلفة وإجراء ادلعاجلات اإلحصائية ذلا – 1ب

 يطبق مقاييس النزعة ادلركزية ومقاييس التشتت لتحليل نتائج االختبار _ 2ب

 اـ معامل ارتباط بَتسوفزندد العالقة بُت متغَتين باستخد – 3ب

 زندد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط سبَتماف  - 4ب

 يصيغ الفرضيات مبا يتالءـ مع مشكلة الدراسة   -5ب

 .صياغة ادلشكالت على شكل دناذج رياضية  شنكن التفاعل معها إحصائياً    -6ب

 ائيةيقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت وفق النتائج اإلحص  -7ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 األسئلة التحفيزية –العصف الذىٍت  –االستجواب  –ادلناقشة  –احملاضرة ادلعدلة 

 

  طرائق التقييم     

 مفاجئة والواجبات ادلكلفُت هبا ومشاركتهم وتفاعلهم مع اقراهنم ومع استاذ ادلادة  ،اختبارات( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 
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Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية  -

 . التقومي  النهائي من خالؿ االختبار النهائي  -

 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم والعلماء يف تطور اإلحصاء الًتبوي  -1ج

 اـ الفاعل بدراسة مادة اإلحصاء الًتبوييبدي االىتم -2ج

 يؤدي الواجبات اليت يكلف هبا بدقة علمية  -3ج

 يشارؾ يف حل ادلعادالت اإلحصائية داخل قاعة الدرس-4ج

 يستخدـ مهارات التفكَت اإلبداعي للوصوؿ اىل حل ادلشكالت-5ج

  طرائق التعليم والتعلم    

 تشعبةاألسئلة ادل –ادلناقشة  –العصف الذىٍت 

 

  طرائق التقييم   

التقارير وادللخصات واوراؽ العمل. 

ادلالحظة وادلتابعة. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 

 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 طرؽ علمية واستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت واقعيةمهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة ب -1د

 مهارة استخداـ التفكَت االحصائي  -2د

 يطبق مبادئ اإلحصاء الوصفي واالستداليل يف دراسة مشكالت واقعية   -3د
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 ينمي مهارات التعلم الذاٌب    -4د

 مهارة استخداـ الرسـو البيانية -5د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو اإلحصاء  3 1
يبُت أذنية  –الًتبوي 

يوضح العالقة  -اإلحصاء 
 بُت القياس واالحصاء

 ،اإلحصاء 

 تعريف اإلحصاء 

أذنية علم اإلحصاء 

  القياس واالحصاء 

 -احملاضرة ادلعدلة 

 ادلناقشة

ومي ادلستمر التق
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

  زندد أنواع القياس 3 2

يعرؼ مفهـو رلتمع البحث 
 وعينتو

شنيز بُت رلتمع البحث وعينة 
 البحث

زندد طرؽ اختيار العينات 
 البحثية

 

أنواع القياس  

 اجملتمع 

  العينة 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -ومي امتحاف ي)

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يقارف بُت العينات االحتمالية  3 3
 والعينات غَت االحتمالية

 يبُت أسباب اختيار العينات 

 -يوضح الرموز اإلحصائية 

أنواع العينات 

 الرموز اإلحصائية 

  البيانات الكمية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 –اركة ادلش)

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل
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شنيز بُت البيانات الكمية  3 4
 والبيانات النوعية

شنثل البيانات من خالؿ 
 االعمدة البيانية 

البيانات النوعية  

  االعمدة البيانية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –
 ( لتفاعلا

شنثل البيانات من خالؿ  3 5
ادلدرج التكراري وادلضلع 

 التكراري

ادلدرج التكراري  

 ادلضلع التكراري 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

شنثل البيانات من خالؿ  3 6
ادلنحٍت التكراري والدائرة 

 البيانية

 التكراريادلنحٍت 

 الدائرة البيانية 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

7 3 

 

 امتحان الشهر األول

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 

يقارف بُت اإلحصاء الوصفي  3 8
 واالحصاء االستداليل

يستوعب مفهـو مقاييس 
 النزعة ادلركزية 

يطبق مقاييس النزعة ادلركزية 
ومقاييس التشتت لتحليل 

 نتائج االختبار

ادلقاييس االحصائية 

الوسط احلسايب 

 الوسط ادلرجح 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل
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شنيز بُت الوسط احلسايب  3 9
  والوسيط وادلنواؿ

 

يطالوس 

 ادلنواؿ 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 يعرؼ مقاييس التشتت 3 11

 يبُت أنواع مقاييس التشتت

 يستخرج قيمة ادلدى للبيانات 

مقاييس التشتت 

 ادلدى 

 – العصف الذىٍت

 األسئلة التحفيزية

  ادلستمرالتقومي

 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يستخرج قيمة التباين  3 11
 واالحنراؼ ادلعياري للبيانات

التباين 

 االحنراؼ ادلعياري 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

عالقة بُت متغَتين زنلل ال 3 12
باستخداـ معامل ارتباط 

 بَتسوف ومعامل ارتباط

 سبَتماف

معامل ارتباط بَتسوف 

 معامل ارتباط سبَتماف 

 –حل ادلشكالت 
 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يصيغ فرضيات الدراسة  3 13
  وزندد مستوى الداللة

الفرضيات 

  الداللةمستوى 

-حل ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 زندد الدرجة ادلعيارية 3 14

سنترب الفرضيات للوصوؿ اىل 
االستنتاجات ادلناسبة واقًتاح 

الدرجة ادلعيارية 

تاختبار الفرضيا 
 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
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احللوؿ للمشكالت وفق 
 النتائج اإلحصائية

 –الواجبات  –
 ( التفاعل

 امتحان الشهر الثاني 3 15

 

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 مراجعة المادة 3 16

 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

عبد اجلبار توفيق البياٌب و زكريا زكي اثناسيوس ، اإلحصاء الوصفي  (  ادلصادر)الرئيسية ػ ادلراجع 2
 .واالستداليل

 عبد اهلل فالح و وعايش موسى ، اإلحصاء الًتبوي

 عماف الزغلوؿ ، اإلحصاء الًتبوي

 عبد الرمحن عدس ، مبادئ علم اإلحصاء يف الًتبية وعلم النفس

) صى هبا                 اػ الكتب وادلراجع اليت يو 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة واالطاريح يوصى ببعض البحوث والرسائل

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتوين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 :ادلراجع االلكًتونية 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 زلمد مهدي القصاص ، مبادئ اإلحصاء والقياس االجتماعي

 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 ونية ضمن مفردات مادة اإلحصاء الًتبوي مثل برنامجادخاؿ الربامج االلكًت(SPSS  )  او برنامج(Microsoft  

office excel) كوف الربنارلُت يتضمناف معاجلات إحصائية واسعة ختص ادلقرر الدراسي . 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .33

 اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  اٌمغُ القسم العلمي  / المركز .34

 Spor 2317/  اٌؼبة اٌّؼشة رٕظ اٌطبٌٚخ ٚاٌش٠شخ اٌطبئشح اسم / رمز المقرر .35

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .36

 اٌشاثغ / اٌضب١ٔخ الفصل / السنة .37

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .38

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .39

 رر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على أىداف المق .41

   معرفة المبادئ االساسية لعبة تنس الطاولة    .1

    بلعبة التنس الطاولة  ان يشرح المهارات االساسية الخاصة  .2

    الفقرات القانونية للعبة تنس الطاولة الفردي والزوجي شرح .3

    ائرة معرفة تاريخ ومواصفات لعبة الريشة الط .4

  بلعبة الريشة الطائرة  وانواعها  األساسيةان يشرح المهارات  .5
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  شرح الفقرات القانونية للعبة الريشة الطائرة الفردي والزوجي    . 6                             

 
 
 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .76

 األىداف المعرفية   -أ
   اٌّجبدا االعبع١خ ٌٍؼجخ رٕظ اٌطبٌٚخ اْ ٠فُٙ  -1أ

   ؽشوخ اٌمذ١ِٓ ٚؽشوخ اٌزساػ١ٓ اْ ٠فُٙ  -2أ
    ٌٍؼجخ رٕظ اٌطبٌٚخ  األعبع١خاْ ٠فُٙ وً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد  -3أ
 ٠فُٙ ششػ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍؼت اٌفشدٞ ٚاٌضٚعٟ اْ  -4أ
  ربس٠خ ِٚٛاطفبد ٌؼجخ اٌش٠شخ اٌطبئشح اْ ٠فُٙ   -5أ

 فُٙ االداء اٌفٕٟ ٌٍّٙبساد االعبع١خ ٚأٛاػٙب اْ ٠ – 6أ

 اْ ٠فُٙ ششػ فمشاد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍؼت اٌفشدٞ ٚاٌضٚعٟ -7أ

 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   - 8أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   ٓ ثزٕظ اٌطبٌٚخ ٌّغه اٌّؼشة ٚؽشوخ اٌمذ١ِٓ ٚؽشوخ اٌزساػ١اٌفٕٟ  األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

  ٌزٕظ اٌطبٌٚخ  ٌٍّٙبساد االعبع١خ اٌفٕٟ  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

  ِؼشفخ ششػ فمشاد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍؼجخ رٕظ اٌطبٌٚخ  أ١ّ٘خ  -3ة

ششػ ِٛاطفبد اٌٍّؼت ٚاالدٚاد ِٚغه اٌّؼشة ٚؽشوبد اٌمذ١ِٓ ثٍؼجخ اٌش٠شخ          رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة         

 اٌطبئشح

 ا١ّ٘خ رؼٍُ االداء اٌفٕٟ ٌٍؼشثبد االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ٚأٛاع االسعبي ٚاالعزمجبي – 5ة          

 ِؼشفخ ششػ فمشاد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍؼجخ اٌش٠شخ اٌطبئشح  أ١ّ٘خ – 6ة          

اْ رىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌّٙبسح ِٚؼشفخ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي اٌّؾبٌٚخ  -7ة

 ٚاٌفشً 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 4
 طرقة عرض النموذج  – 5

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

اٌؼبة اٌّؼشة ٌٍؼجزٟ  ص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغب3
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 رٕظ اٌطبٌٚخ ٚاٌش٠شخ ٚاٌطبئشح 

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   ت التفكير العلمي اكتساب وتنمية كفاءا -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 علم طرائق التعليم والت    
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 4
 طرقة عرض النموذج – 5
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

ٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ اٌؼبة اٌّؼشة ٌٍؼجزٟ  الؽالع ػٍـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚا3

 رٕظ اٌطبٌٚخ ٚاٌش٠شخ ٚاٌطبئشح 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 القيادة مهارات  -0د   

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االرات استغالل مها -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 6د

 .ؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبدرط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ ر - 7د

  
. 
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 نية التحتية الب .78
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 ث١ٕخ اٌّمشس .27

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌّجبدئ اْ ٠زؼشف ػٍٝ  2 1

 االعبع١خ ٌٍؼجخ رٕظ اٌطبٌٚخ 
ؽشوبد –ِغه اٌّؼشة 

 ؽشوخ اٌزساػ١ٓ –اٌمذ١ِٓ 
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ٚأِبوٓ ؽش٠مخ ِشاوض 

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌّٙبساد اْ ٠زؼشف ػٍٝ  2 2

  االعبع١خ 
االداء اٌفٕٟ ٌّٙبسح 

اٌؼشثخ االِب١ِخ 

 ٚاٌؼشثخ اٌخٍف١خ  

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 3

 االعبع١خ  
االداء اٌفٕٟ ٌّٙبسح 

 االسعبي
ِشاوض ٚأِبوٓ  ؽش٠مخ

 اٌزؼٍُ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 4

 االعبع١خ  
االداء اٌفٕٟ ٌّٙبسح 

اٌؼشثخ اٌغبؽمخ  

 ٚاٌؼشثخ اٌمبؽؼخ 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

اٌؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ششػ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ   اٌزؼشف ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  2 5

 ٚاٌضٚعٟ   ٌٍؼجخ اٌفشدٞ
اٌزم٠ُٛ  إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌّٙبساد أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 6

  االعبع١خ 
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

 ٌّٙبساد ٌزط٠ٛش ا
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

س٠خ ػٍٝ رباٌزؼشف  2 8

ِٚٛاطفبد ٌؼجخ اٌش٠شخ 

  اٌطبئشح 

ششػ ربس٠خ ِٚٛاطفبد 

اٌٍؼجخ ٚاالدٚاد ِٚغىبد 

  اٌّؼشة

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾشوبد  2 9

 االعبع١خ  
ششػ ؽشوخ اٌمذ١ِٓ 

ٚاٌؼشثبد االِب١ِخ  

 ٚاٌخٍف١خ

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

اعً  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

األداء اٌفٕٟ ٌّٙبسح  اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح  االسعبي 2 11

 االسعبي ٚأٛاػٗ 
ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح   2 11

 االعزمجبي 
األداء اٌفٕٟ ٌّٙبسح 

 االعزمجبي ٚأٛاػٗ 
ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 اٌزؼبٟٚٔؼٍُ ؽش٠مخ اٌز

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد  2 12

 االعبع١خ  

رّبس٠ٓ ِىضفخ ٌزط٠ٛش 

 اٌّٙبساد االعبع١خ  

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

إٌٙظ اٌخططٟ ٌٍؼجخ  إٌٙظ اٌخططٟ   2 13

 اٌفشدٞ ٚاٌضٚعٟ  

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

مخ إٌّبلشخ ؽش٠

 ٚاالعزغٛاة 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌؼشف ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ  2 14

 ٚاطٛي اٌٍؼت ٚاٌزؾى١ُ

ششػ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 

 ٚاطٛي اٌٍؼت ٚاٌزؾى١ُ

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 دراسيةاإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة ال

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .29

 اٌؼبة اٌّؼشة رٕظ اٌطبٌٚخ ٚاٌش٠شخ اٌطبئشح ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش  - 1

 فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط

فةٟ اٌؼبة اٌّؼشة رٕظ اٌطبٌٚخ ٚاٌش٠شةخ اٌطةبئشح ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش  .2

 اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

حقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ت

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .41

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .42

 Spor 2318اٌىشح اٌطبئشح /   قرراسم / رمز الم .43

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .44

 اٌضب١ٔخ/  اٌشاثغ الفصل / السنة .45

 عبػخ 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .47

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .48

   صة بالقانون الدولي لكرة الطائرة معرفة جميع المفردات  الخا .1

  معرفة  استمارة التسجيل وكيفية استخدامها    .2

  معرفة اشارات التحكيم وخصائصها   .3

  ان يتعلم معنى كل اشارة من اشارات التحكيم  وألي غرض تستخدم     .4

 من الناحية العملية ما تعلمو ان يطبق .5
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 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .01

 األىداف المعرفية   -أ
   ششػ ع١ّغ اٌّفشداد اٌخبطخ ثبٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍىشح اٌطبئشح اْ ٠فُٙ  -1أ

   اعزّبسح اٌزغغ١ً ٚو١ف١خ اعزخذاِٙب  اْ ٠فُٙ  -2أ
   ٚاٌغشع ِٓ اعزخذاِٙب اشبسح ِٓ اشبساد اٌزؾى١ُ اْ ٠فُٙ وً  -3أ
   ئشح ِٓ إٌبؽ١خ  اٌزؾى١ّ١خ  اٌمذسح اداسح ِجبساح ثبٌىشح اٌطب -4أ
 اٌمذسح رغغ١ً اٌّجبساح ػ١ٍّب ػٍٝ اعزّبسح اٌزغغ١ً   -5أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   ِؼشفخ وً ِفشدح ِٓ ِفشداد اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌٍىشح اٌطبئشح  أ١ّ٘خ – 1ة

   وً اشبسح ِٓ اشبساد اٌزؾى١ُ  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

  و١ف١خ اِالئٙب ٚاٌزأش١ش ػ١ٍٙب رؼٍُ اعزخذاَ اعزّبسح اٌزغغ١ً ٚ أ١ّ٘خ  -3ة

 ِّبسعخ اٌٍؼجخ ٚاداسرٙب ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

ِٚؼشفخ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي اٌّؾبٌٚخ  اٌزؾى١ُاْ رىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك  -5ة

 ٚاٌفشً 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
  ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ؽش٠مخ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 4
 طرقة عرض النموذج  – 5

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

ٍىشح ٌ جخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخرطٛس اٌٍؼ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ 3

 اٌطبئشح

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
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 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ٚاالعزغٛاةـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ 2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 4
 طرقة عرض النموذج – 5
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ  رطٛس اٌٍؼجخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ٌٍىشح 3

 شحاٌطبئ

 
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 دم االستسالمبناء جيل روحو التحدي واإلصرار وع  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

 اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚسٚػ اٌزؼبْٚ . – 8د

  
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .31

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ  اٌمٛاػذ اٌشع١ّخ  3 1

اٌّبدح االٌٚٝ ٌٍىشح اٌطبئشح  

 ٚاٌضب١ٔخ 

ششػ ع١ّغ اٌّبدح االٌٚٝ 

اٌزغ١ٙضاد ٚاالدٚاد 

ٚاٌّبدح اٌضب١ٔخ اٌّشبسوْٛ 

 ٚاٌضبٌضخ شىً اٌٍؼت

االعزىشبف  ؽش٠مخ

  ٚاالعزمظبء

ؽش٠مخ ػشع 

 إٌّٛرط

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ  اٌمٛاػذ اٌشع١ّخ  3 2

  اٌّبدح اٌشثؼخ  ٌٍىشح اٌطبئشح
اٌّبدح اٌشاثؼخ ؽشوبد ششػ 

 اٌٍؼت 
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ   ٚاالعزغٛاة

 ػشع إٌّٛرط 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ  اٌمٛاػذ اٌشع١ّخ  3 3

اٌّبدح اٌخبِغخ ٌطبئشح  ٌٍىشح ا

 ٚاٌغبدعخ 

اٌّبدح اٌخبِغخ ششػ 

اٌزٛلفبد ٚفزشاد اٌشاؽخ 

ٚاٌزأخ١شاد ٚاٌّبدح 

 اٌغبدعخ اٌالػت اٌؾش 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ   ٚاالعزغٛاة

 ػشع إٌّٛرط

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ  اٌمٛاػذ اٌشع١ّخ  3 4

اٌّبدح اٌغبثؼخ ٌٍىشح اٌطبئشح  

 ١٘ٚئخ اٌزؾى١ُ 

اٌّبدح اٌغبثؼخ عٍٛن شػ ش

اٌّشبسو١ٓ  ١٘ٚئخ اٌزؾى١ُ 

 ٚاالعشاءاد 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ    ٚاالعزغٛاة

 ػشع إٌّٛرط

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ششػ ِفظً العزّبسح  اٌزؼشف ػٍٝ اعزّبسح اٌزغغ١ً 3 5

 اٌزغغ١ً ٌٍّجبساح
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

ؽش٠مخ   اٌزؼبٟٚٔ

 ػشع إٌّٛرط

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌششػ اٌّفظً ٌىً اشبسح  ؼشف ػٍٝ اشبساد اٌزؾى١ُ اٌز 3 6

 ٚرطج١مٙب ػ١ٍّب  
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

ؽش٠مخ   اٌزؼبٟٚٔ

 ػشع إٌّٛرط

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ  3 7

 ٌٍؼجخ ٚاٌزؾى١ُ
اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؾى١ُ 

ٚاٌزغغ١ً ِغ اٌزأو١ذ ػٍٝ 

 اشبساد اٌزؾى١ُ  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 ٟٔاٌزؼبٚ
ؽش٠مخ اِبوٓ ِٚشاوض 

  اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اخزجبس ٔظشٞ اعئٍخ   رم٠ُٛ 3 8

 ِٛػٛػ١خ + اخزجبس ػٍّٟ 

 اٌجٕبئٟ اٌزم٠ُٛ  

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ  3 9

 ٌٍؼجخ ٚاٌزؾى١ُ 

اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؾى١ُ 

 ٚاٌزغغ١ً

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
ؽش٠مخ اِبوٓ ِٚشاوض 

 اٌزؼٍُ

ُ اٌزم٠ٛ

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ  3 11

 ٌٍؼجخ ٚاٌزؾى١ُ 

اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؾى١ُ 

 ٚاٌزغغ١ً

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
ؽش٠مخ اِبوٓ ِٚشاوض 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  اٌزؼٍُ

 اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ  3 11

 ٌٍؼجخ ٚاٌزؾى١ُ 

ُ اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؾى١

 ٚاٌزغغ١ً

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
ؽش٠مخ اِبوٓ ِٚشاوض 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  اٌزؼٍُ

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  اخزجبس ػٍّٟ رم٠ُٛ  3 12

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ  3 13

 ٌٍؼجخ ٚاٌزؾى١ُ 

اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؾى١ُ 

 ٚاٌزغغ١ً

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
وٓ ِٚشاوض ؽش٠مخ اِب

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  اٌزؼٍُ

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ  3 14

 ٌٍؼجخ ٚاٌزؾى١ُ 

اٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزؾى١ُ 

 ٚاٌزغغ١ً

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
ؽش٠مخ اِبوٓ ِٚشاوض 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ



اٌظفؾخ   

216 
 

  

 

 البنية التحتية  .07
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

   7107االتحاد الدولي للكرة الطائرة ؛ القواعد الرسمية للكرة الطائرة ،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ير ،....  (المجالت العلمية ، التقار 

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .33

فةٟ اٌجطةٛالد ٚلٛاػذ اٌزؾى١ُ اٌشع١ّخ ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌىشح اٌطبئشح . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب 

 االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  اٌزؼٍُ

 اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  ٟ+ ٔظشٞاخزجبس ػٍّ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 3 15
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذ

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية-0

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز-7

 Spor 2319 وشح لذَ اسم / رمز المقرر-0

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة-4

 اٌشاثغ /اٌضب١ٔخ  الفصل / السنة-5

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي(-6

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف -7

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على -8

  فهم واستيعاب فلسفة وأىداف كرة قدم-0
 معرفة اإلطار النظري  لكرة قدم -7
 معرفة ادوار المدرب في عملية التدريب -0
 التعرف على العالقة مابين كرة القدم  وباقي العلوم المرتبطة  بها -4
 التعرف على أىمية المعلومات األساسية للتدريب الرياضي -5
 معرفة الالعب أو الطالب طرق وأنوع لكرة القدم -6
 على بعض المشكالت التي يواجهها المدرب أثناء التدريب التعرف -7
 التعرف على اسس التكتيك وعالقتو بالتكنيك واللياقة البدنية وقانون اللعبة  – 7
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم-01

 األىداف المعرفية   -أ
 اْ ٠فُٙ االعظ اٌؼبِخ ٌىشح اٌمذَ    -1أ

 عظ اٌزىز١ه ٚػٛاًِ اخز١بسٖ ثىشح اٌمذَ    اْ ٠فُٙ ا -2أ
 اْ ٠فُٙ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزىز١ه ٚاٌزى١ٕه ٚاٌٍجبلخ اٌجذ١ٔخ ٚإٌفغ١خ ثىشح اٌمذَ   -3أ
 اٌمذسح فُٙ أٛاع اٌزىز١ه اٌذفبػٟ ٚاٌٙغِٟٛ ٚاٌّمبسٔخ ث١ّٕٙب      -4أ
 اٌمذسح ِؼشفخ اٌمٛاػذ اٌشع١ّخ ٌىشح اٌمذَ    -5أ

 
  
 هاراتية الخاصة بالمقرر. األىداف الم  -ب 

 ِؼشفخ اعظ اٌزىز١ه ثىشح اٌمذَ     أ١ّ٘خ – 1ة

 ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزىز١ه ٚاٌزى١ٕه ٚا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ٚاٌؾبٌخ إٌفغ١خ     أ١ّ٘خ – 2ة

 ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزىز١ه ٚلبْٔٛ اٌٍؼجخ    أ١ّ٘خ  -3ة

 ٚاٌفشدٞ ٚاٌفشلٟ رؼٍُ اٌزىز١ه ثأٔٛاػٗ اٌذفبػٟ ٚاٌٙغِٟٛ  أ١ّ٘خ  -4ة 

اْ رىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌزؾى١ُ ِٚؼشفخ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي اٌّؾبٌٚخ  -5ة

 ٚاٌفشً 

 االٌّبَ ثبٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٌىشح اٌمذَ  – 6ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ٍُ اٌزؼبٟٚٔ ـ ؽش٠مخ اٌزؼ3

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 4
 طرقة عرض النموذج  – 5

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ  رطٛس اٌٍؼجخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ٌٍىشح 3

 اٌطبئشح

 
 انية والقيمية األىداف الوجد -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
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 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 وانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .تنمية الج – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 زّىٓاٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌؽش٠مخ   - 4
 طرقة عرض النموذج – 5
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ  رطٛس اٌٍؼجخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ٌٍىشح 3

 اٌطبئشح

 
 لمتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى ا -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 و وتطويرهعلى تحليل االداء الحركي و تقويم القابليةمهارات  5د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

 اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚسٚػ اٌزؼبْٚ . – 8د

  
. 
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 بنية المقرر-00

 طريقة التقييم طريقة التعليم وعاسم الوحدة / أو الموض مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ اٌزى١ٕةةةةةةه 

ٚاعةةةةظ ٚػٛاِةةةةً اخز١ةةةةبس 

اٌزى١ٕةةةةه ٚاٌؼاللةةةةخ ِةةةةةبث١ٓ 

 اٌزىز١ه ٚاٌزى١ٕه

 اٌزى١ٕه ثىشح اٌمذَ
إٌّبلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

2 2 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼاللخ ِةبث١ٓ 

اٌزى١ٕةةةةةه ٚا١ٌٍبلةةةةةخ اٌجذ١ٔةةةةةخ 

ٚاٌؾبٌةةةةخ إٌفغةةةة١خ ٚلةةةةبْٔٛ 

 ح اٌمذَاٌخبص ثىش

  اٌزى١ٕه ثىشح اٌمذَ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

3 2 
اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ اٌزى١ٕةةةةةةه 

اٌةةةةذفبػٟ ٚأٔٛاػةةةةٗ,اٌزى١ٕه 

 اٌفشدٞ فٟ اٌذفبع ٚألغبِٗ
 اٌزى١ٕه اٌذفبػٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

4 2 
رطج١ك اٌؼٍّٟ ػٍٝ اٌزى١ٕةه 

اٌةةذفبػٟ ٚاٌزى١ٕةةه اٌفةةشدٞ 

 ٚألغبِٗ

١ةةه اٌةةذفبػٟ )رطج١ةةك اٌزىٕ

 ػٍّٟ(

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط ٚؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

5 2 
اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ اٌزى١ٕةةةةةةه 

اٌغّبػٟ ٚألغبِٗ ٚاٌزى١ٕه 

 اٌفشلٟ فٟ اٌذفبع ٚألغبِٗ
 اٌزى١ٕه اٌذفبػٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

6 2 
رطج١ةةك ػٍّةةٟ ػةةٓ اٌزى١ٕةةه 

اٌغّةةةةةبػٟ ٚاٌفشلةةةةةٟ فةةةةةٟ 

 ذفبع ٚألغبِٙباٌ

اٌزى١ٕةةه اٌةةذفبػٟ )رطج١ةةك 

 ػٍّٟ(

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط ٚؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 ٔظشٞ + ػٍّٟ  اِزؾبْ رم٠ُٛ  2 7
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

8 2 

اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ اٌزى١ٕةةةةةةه 

اٌٙغةةِٟٛ ٚأٔٛاػةةٗ اٌزى١ٕةةه 

 اٌفشدٞ فٟ اٌٙغَٛ ٚألغبِٗ

 اٌزى١ٕه اٌٙغِٟٛ

اخزجبساد  اخزجبساد 

 ِمب١ٌخ

9 2 

رطج١ك ػٍّةٟ ػٍةٝ اٌزى١ٕةه 

اٌٙغِٟٛ ٚاٌزى١ٕةه اٌفةشدٞ 

 ٚألغبِٗ فٟ اٌٙغَٛ

اٌزى١ٕةةه اٌٙغِٟٛ)رطج١ةةك 

 ػٍّٟ(

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط ٚؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

11 2 

اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ اٌزى١ٕةةةةةةه 

اٌغّبػٟ ٚاٌفشلٟ ٚألغبِٙب 

 فٟ اٌٙغَٛ

 ٟاٌزى١ٕه اٌٙغِٛ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

11 2 

رطج١ك ػٍّةٟ ػٍةٝ اٌزى١ٕةه 

اٌغّبػٟ ٚاٌفشلٟ ٚألغبِٙب 

 فٟ اٌٙغَٛ

اٌزى١ٕةةه اٌٙغِٟٛ)رطج١ةةك 

 ػٍّٟ(

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط ٚؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  ٔظشٞ + ػٍّٟ اِزؾبْ رم٠ُٛ  2 12

13 2 
َ )ٔظةشٞ+ لبْٔٛ وةشح اٌمةذ

 ػٍّٟ(
 لبْٔٛ وشح اٌمذَ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

14 2 
لبْٔٛ وةشح اٌمةذَ )ٔظةشٞ+ 

 ػٍّٟ(
 لبْٔٛ وشح اٌمذَ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ
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 البنية التحتية -07
 ال يوجد تب المقررة المطلوبة ـ الك0

د موفق اسعد 1االختبارات والتكنيك في كرة القدم تأليف أ-0 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 محمود

 غازي صالح محمود 1التدريب تأليف د -المفاىيم مكرة قد-7
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 .  (المجالت العلمية ، التقارير ،...
  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ -13

 رذس٠ج١خ خبطخ ثىشح اٌمذَ ِغ ألغبِٙب ٚأٔٛاػٙب, اإلػذاد اٌّٙبسٞ ثىشح اٌمذَ أْ ٠شًّ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚؽذاد

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ٚؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 
 خزبِٟ اٌزم٠ُٛ اٌ  اِزؾبْ ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 15
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف تعلم المبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .49

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .51

 Spor 2319اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ ؽبٌجبد /   اسم / رمز المقرر .51

 إٌضاِٟ تاحةأشكال الحضور الم .52

 اٌشاثغ / اٌضب١ٔخ  الفصل / السنة .53

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .55

 على  ةفي نهاية السنة الدراسية قادر  ةأىداف المقرر: إن يكون الطالب .56

   طرق تدريس الجمناستك االيقاعي معرفة  .1

     االيقاعي على مدار السنة توزيع نشاط تدريس الجمناستك معرفة  .2

     االيقاع الحركي والموسيقي معرفة  .3

  انواع المرجحات والقفزات والدورانات والمشي  واالرتداد معرفة  .4

 مواصفات الكرة وطرق استخدامها معرفة  .5

 الشائعة معرفة قانون الجمناستك االيقاعي بالكرة والصعوبات واالخطاء  . 6                             

 القدرة على تطبيق المهارات الخاصة بكل دقة   – 7                                
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .04

 األىداف المعرفية   -أ
 ٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ    ؽشق رذس٠ظ ااْ رفُٙ  -1أ

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ززوش اٌّجبدا اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ػ١ٍّخرأْ اْ  -2أ
 فٟ اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ     األعبع١خاْ رفُٙ وً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد  -3أ
 اٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي ِؾبٚالد إٌغبػ ٚاٌفشً  بأْ رىْٛ ٌذ٠ٙا  -4أ
 اْ رطجك ِب رؼٍّزٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   - 5أ

  دريس الجمناستك االيقاعي على مدار السنة    ان تفهم الطالبة كيفية توزيع نشاط ت – 6أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ؽشق رذس٠ظ اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ    رؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

 تعلم انواع المرجحات والقفزات والدورانات والمشي  واالرتداد   أ١ّ٘خ – 2ة

  تعلم انواع المرجحات والطبطبة بالكرة    أ١ّ٘خ  -3ة

 سثؾ اٌؾشوبد اٌخبطخ ثبٌىشح ثبٌّٛع١مٝ رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة         

 لبْٔٛ اٌغّٕبعزه اإل٠مبػٟ ثبٌىشح ٚاٌظؼٛثبد ٚاألخطبء اٌشبئؼخِؼشفخ   – 5ة          

 ِؼشفخ اٌؾشوبد ثبعزخذاَ اٌشبخض ِغ ششػ اٌمبْٔٛ  – 6ة         

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 جطرقة عرض النموذ   ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ   ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ3

 ؽبٌجبد

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
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 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .للمشكالت التي تتوجب حلول سريعةيعطي اىمية   - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 طرقة عرض النموذج  ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 لشخ ٚاالعزغٛاةـ ؽش٠مخ إٌّب3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ 3

 ؽبٌجبد
 والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة  -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره لقابليةامهارات  5د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

  
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .35

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 ّٛػٛعاٌ
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

اٌزؼشف ػٍٝ ؽشق رذس٠ظ  2 1

  اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ 
ؽشق رذس٠ظ اٌغّٕبعزه 

اال٠مبػٟ  ٚرٛص٠غ إٌشبؽ ػٍٝ 

 ِذاس اٌغٕخ  

إٌّبلشخ ؽش٠مخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اال٠مبع اٌؾشوٟ ِؼشفخ  2 2

أٛاع  ٚاٌّٛع١مٟ 

 اٌّشعؾبد 

 ّٛع١مٟ  اال٠مبع اٌؾشوٟ ٚاٌ

 أٛاع اٌّشعؾبد
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أٛاع اٌمفضاد رؼٍُ  2 3

ٚاٌذٚسأبد ٚاٌّشٟ 

  ٚاالسرذاد 

أٛاع اٌمفضاد ٚاٌذٚسأبد 

 ٚاٌّشٟ ٚاالسرذاد  
ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ٝ ِٛاطفبد اٌزؼشف ػٍ 2 4

اٌىشح ٚؽشق اعزخذاِٙب 

 ٚاٌؾشوبد اٌشج١ٙخ ثبٌشلض 

ِٛاطفبد اٌىشح ٚؽشق 

اعزخذاِٙب ٚاٌؾشوبد اٌشج١ٙخ 

 ثبٌشلض

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أٛاع اٌّشعؾبد ػٍٝ  رؼٍُ 2 5

   ثبٌىشح
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ  أٛاع اٌّشعؾبد ثبٌىشح  

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أٔٛاع اٌطجطجخ ثبٌىشح ثزساع    اٌطجطجخ ثبٌىشح رؼٍُ أٔٛاع  2 6

ٚثزساػ١ٓ ِٚٓ اٌٛلٛف ِٚٓ 

  اٌغ١ش ٚاٌشوغ    

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 7

 ساد ٙباٌّ
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ٠ٛش اٌّٙبساد رّبس٠ٓ ِىضفخ ٌزط

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ  اخزجبس  2 8

 اٌجٕبئٟ

اٌطجطجخ ِغ اٌض١ًِ ٚرؾذ  رؼٍُ أٔٛاع اٌطجطجخ ثبٌىشح    2 9

  اٌشعً ِٚغ اٌذٚساْ 

 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 ااٌزشخ١ظٟ 

ثزساع  اٌشفغ ٚاالعزالَ  ىشح رؼٍُ سفغ اٌ 2 11

ٚثزساػ١ٓ ِٚٓ اٌٛلٛف ٚاٌٛصت 

ٚاٌشوغ ٚاٌغ١ش ِغ اٌض١ٍِخ 

 ٚثؼًّ لٛط دائشح ثبٌىشح

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

دٚساْ اٌىشح ؽٛي ِؾٛس اٌىشح  رؼٍُ دٚساْ ٚؽذسعخ اٌىشح  2 11

 ٚاٌشعخ ٚاٌغغُ

ٚثزساػ١ٓ دؽشعخ اٌىشح ثزساع 

ػٍٝ األسع ِٚٓ اٌٛلٛف 

ٚاٌغ١ش ٚاٌشوغ ٚاٌٛصت ِغ 

اٌض١ٍِخ ٚػٍٝ اٌزساػ١ٓ ٚػٍٝ 

 رساع ٚاؽذح

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

رؼٍُ سثؾ اٌؾشوبد وبفخ  2 12

 ثبٌّٛع١مٝ 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ  سثؾ اٌؾشوبد وبفخ ثبٌّٛع١مٝ

اعً ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

ِؼشف لبْٔٛ اٌغّٕبعزه  2 13

 اال٠مبػٟ 
اٌغّٕبعزه اإل٠مبػٟ لبْٔٛ 

ثبٌىشح ٚاٌظؼٛثبد ٚاألخطبء 

 اٌشبئؼخ

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

ِٛاطفبد اٌشبخض ٚؽشق  2 14

 اعزخذاِٗ

ِٛاطفبد اٌشبخض ٚؽشق 

 اعزخذاِٗ
ّشعؾبد ٚاٌذٚساْ ػٍٝ شىً اٌ

8 
اٌؼشة اإل٠مبػٟ ٚاٌشِٟ 

 ٚاالعزالَ ٚدؽشعخ اٌشبخض
ؽشوبد ثبعزخذاَ اٌشبخض ِغ 

اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌجٕبئٟ
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 البنية التحتية  .06
 ال يوجد لكتب المقررة المطلوبة ـ ا0

 اميرة عبد الواحد ؛ اسس تعلم الجمناستك االيقاعي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية اإلصدارات

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .37

 عبط٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ اال - 1. 

. ٠ةةزُ رطةة٠ٛش اٌّمةةشس ٚفمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش اٌغّٕبعةةزه اال٠مةةبػٟ فةةٟ اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ 2

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششػ ٌمبْٔٛ اٌشبخض 

 ٚاٌظؼٛثبد ٚاألخطبء اٌشبئؼخ

اٌزم٠ُٛ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15

 خزبِٟاٌ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .57

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .58

 Spor 2320ؽالة /   أعٙضحعّٕبعزه  اسم / رمز المقرر .59

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .61

 اٌشاثغ/ اٌضب١ٔخ  الفصل / السنة .61

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .62

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .63

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .64

   كات االرضيةيبين خصائص ومميزات النواحي الفنية للحر  .1

  خصائص ومميزات حركات حصان القفز يبين  .2

  خصائص ومميزات حركات المتوازي يبين  .3

  خصائص ومميزات حركات العقلة يبين  .4

  خصائص ومميزات حصان المقابض  يبين  .5

  خصائص ومميزات جهاز الحلق  يبين   . 6                            

 من الناحية العملية أعاله. تطبيق ما ذكر  7                               
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .08

 األىداف المعرفية   -أ
  األسػ١خاْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد إٌٛاؽٟ اٌف١ٕخ ٌٍؾشوبد  -1أ

  األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خاْ ٠فُٙ  -2أ
 ٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ ؽظبْ اٌمفض  اْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد ا -3أ
 اْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ اٌّزٛاصٞ  -4أ
 اْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ عٙبص اٌؼمٍخ  -5أ

 اْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ عٙبص ؽظبْ اٌّمبثغ  - 6أ

 ٜ ػٍٝ عٙبص اٌؾٍك اْ ٠فُٙ خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رؤد – 7أ

 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ػً اسع اٌٛالغ -8أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خ – 1ة

 رؼٍُ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ ؽظبْ اٌمفض   أ١ّ٘خ – 2ة

 ا١ّ٘خ رؼٍُ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ اٌّزٛاصٞ    -3ة

  ٚؽشوبد عٙبص اٌؼمٍخ  خاألعبع١ األٚػبعرؼٍُ   -4ة 

 رؼٍُ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ عٙبص ؽظبْ اٌّمبثغ -5ة

 رؼٍُ  اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ عٙبص اٌؾٍك – 6ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 زخؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبث ـ 4
 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ عّٕبعزه اعٙضح اٌطالة  3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل المشكالت -0ج
  البتكار  ان يكون باحث عن االبداع وا -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة-4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 4
 
 طرائق التقييم    
 خزجبساد ػ١ٍّخ ـ اال1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  عّٕبعزه اعٙضح اٌطالة  3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
  على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .39

ِخشعبد  اٌغبػبد األعجٛع

اٌزؼٍُ 

 طٍٛثخاٌّ

ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزم١١ُ

اٌزؼشف ػٍٝ  2 1

ثغبؽ ِفَٙٛ 

اٌؾشوبد 

 االسػ١خ 

خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رإدٜ ػٍٝ 

ِٛاطفبد ٍِؼت  ,.ثغبؽ اٌؾشوبد األسػ١خ

 .اٌؾشوبد األسػ١خ

 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

  ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ االعزىشبف 

 ٚاالعزمظبء

اٌزم٠ُٛ 

 زشخ١ظٟاٌ

 اْ ٠زؼشف ػٍٝ  2 2

ؽشوبد ثغبؽ 

اٌؾشوبد 

 االسػ١خ 

اٌذؽشعخ اٌخٍف١خ ِٓ اٌٛلٛف ٌٍٛلٛف ػٍٝ  -

 .ا١ٌذ٠ٓ
 لفضح اٌشأط -

 لفضح ا١ٌذ٠ٓ األِب١ِخ -
 اٌؼغٍخ اٌجشش٠خ -
 . ؽشوخ اٌغطظ -
 

ؽش٠مخ ِشاوض 

 ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

عٙبص ِؼشفخ  2 3

 اٌمفض ؽظبْ 
خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رإدٜ ػٍٝ  -

 .عٙبص ؽظبْ اٌمفض
 .ِٛاطفبد عٙبص ؽظبْ اٌمفض -

 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

  ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ االعزىشبف 

 ٚاالعزمظبء

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ  2 4

لفضاد ؽظبْ 

 اٌمفض 

 . لفض اٌشأط -
 . لفضح ا١ٌذ٠ٓ -
 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ 

 اعً اٌزّىٓ
ٌزم٠ُٛ ا

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ  2 5

 عٙبص اٌّزٛاصٞ
خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رإدٜ ػٍٝ  -

 .عٙبص اٌّزٛاصٞ
 .ِٛاطفبد عٙبص اٌّزٛاصٞ -
 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

  ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ االعزىشبف 

 ٚاالعزمظبء

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 اٌطٍٛع ِٓ اٌزشع١ؼ االِبِٟ ٌالسرىبص - عٙبص اٌّزٛاصٞ 2 6
 .ع١ؼ اإلثط١ٓ ٌالسرىبص ػٍٝ ا١ٌذ٠ٓرش -
 اٌذؽشعخ األِب١ِخ ِغ فزؼ اٌشع١ٍٓ -
 .وت ػؼذٞ -
ٚلٛف ػٍٝ األوزبف ِٓ اٌّشعؾخ األِب١ِخ  -

 .ٚاٌخٍف١خ
 .وت صاٚٞ ٌٍغٍٛط فزؾب ػٍٝ عٙبص اٌّزٛاصٞ -
 .ِٓ اٌّشعؾخ ٘جٛؽ أِبِٟ + خٍفٟ + عبٔجٟ -
 

ؽش٠مخ األٔشطخ 

 اٌضبثزخ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ء رّش٠ٕبد أدا 2 7

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  أداء رّش٠ٕبد ِىضفخ ٌزط٠ٛش  اٌّٙبساد  

 اٌزؼبٟٚٔ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   اِزؾبْ ٔظشٞ + ػٍّٟ  رم٠ُٛ  2 8

 اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ  2 9

 عٙبص اٌؼمٍخ 

خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رإدٜ ػٍٝ 

 .عٙبص اٌؼمٍخ
 .ِٛاطفبد عٙبص اٌؼمٍخ -
 

ش٠مخ إٌّبلشخ ؽ

  ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ االعزىشبف 

 ٚاالعزمظبء

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 . اٌطٍٛع ثبٌىت ِٓ اٌٛلٛف - عٙبص اٌؼمٍخ 2 11
اٌذائشح اٌخٍف١خ اٌظغ١شح + اٌذائشح األِب١ِخ  -

 .اٌظغ١شح
 .اٌٙجٛؽ اٌخٍفٟ ِٓ االسرىبص األِبِٟ -
 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

ف ػٍٝ اٌزؼش 2 11

عٙبص ؽظبْ 

 اٌّمبثغ

خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رإدٜ ػٍٝ  -

 .عٙبص ؽظبْ اٌّمبثغ
 .ِٛاطفبد عٙبص ؽظبْ اٌّمبثغ -

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

  ٚاالعزغٛاة

ؽشلخ ػشع 

 إٌّٛرط 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
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 البنية التحتية  .41
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 0989صائب عطية احمد ؛ الجمناستك العام ؛   لمصادر(  ـ المراجع الرئيسية )ا7
صالح مجيد العزاوي و بسمان عبد عبد الوىاب ؛ الجمناستك الفني 

 7100التطبيقي، 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 شساالعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّم

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .41

٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش عّٕبعزه األعٙضح  ٌٍشعبٌٝ فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ  - 1. 

 االعبط

فمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش عّٕبعةةزه االعٙةةضح فةةٟ اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ . ٠ةةزُ رطةة٠ٛش اٌّمةةشس 2ٚ

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
 

 

 

 

 

 

اٌزؼشف ػٍٝ  2 12

 عٙبص اٌؾٍك 

خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رإدٜ ػٍٝ 

 .عٙبص اٌؾٍك
 . بد عٙبص اٌؾٍكِٛاطف -
 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

  ٚاالعزغٛاة

ؽشلخ ػشع 

 إٌّٛرط

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ  2 13

 عٙبص اٌؾٍك

 (اٌزشع١ؼ ٚأٔٛاػٗ )أِبِٟ ، خٍفٟ -
 (اٌزؼٍك ٚأٔٛاػٗ )أِبِٟ ، خٍفٟ ، ِمٍٛة -
 (اٌٙجٛؽ ٚأٔٛاػٗ )فزؾب ، ػّب -
 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

ء رّش٠ٕبد أدا 2 14

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  أداء رّش٠ٕبد ِىضفخ ٌزط٠ٛش  اٌّٙبساد  

 اٌزؼبٟٚٔ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌخزبِٟ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .65

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  المركز العلمي /القسم  .66

 Spor 2320ؽبٌجبد /   أعٙضحعّٕبعزه  اسم / رمز المقرر .67

 إٌضاِٟ تاحةأشكال الحضور الم .68

 اٌضب١ٔخ /  اٌشاثغ  الفصل / السنة .69

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .71

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .71

 ان على  ةفي نهاية السنة الدراسية قادر  ةكون الطالبتأىداف المقرر: إن  .72

   قواعد عرض وشرح الحركة وطرق المساعدة في التعليم  تبين .1

   الموسيقى في الحركات االرضية اىمية   تبين .2

  انواع الحركات االرضية   تبين .3

   انواع الحركات على جهاز حصان القفز والمتوازي وعارضة التوازن   تبين .4

  االداء الفني لقفزة الغزالة شرح ت .5

 من الناحية العملية أعالهتطبيق ما ذكر  . 6                            
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 مقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات ال .47

 األىداف المعرفية   -أ
  األسػ١خاْ رفُٙ خظبئض ١ِّٚضاد إٌٛاؽٟ اٌف١ٕخ ٌٍؾشوبد  -1أ

  األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خاْ رفُٙ  -2أ
 ؽظبْ اٌمفض   عٙبص اٌؾشوبد ػٍٝ اْ رفُٙ  -3أ
  ؽشوبد اٌّزٛاصٞاْ رفُٙ  -4أ
 مفضح اٌغضاٌخ االداء اٌفٕٟ ٌاْ رفُٙ   -5أ

  اْ رطجك ِب رؼٍّزٗ ػً اسع اٌٛالغ - 6أ
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خ – 1ة

 اٌمفض ػٍٝ ؽظبْ اٌمفض .  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ٚاٌّشعؾبد ػٍٝ  عٙض اٌّزٛاصٞ  األعبع١خ األٚػبعرؼٍُ   -3ة

 عٙبص ػبسػخ اٌزٛاصْ اٌطٍٛع ػٍٝ ٚؽشوبد األعبع١خ األٚػبعرؼٍُ   -4ة 

 رؼٍُ االداء اٌفٕٟ ٌمفضح اٌغضاٌخ  – 5ة 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5
 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ؽبٌجبد أعٙضحـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  عّٕبعزه 3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل المشكالت -0ج
  ون باحثة عن االبداع واالبتكار  ان تك -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . رفع الروح المعنوية والثقة بالنفس -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2
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 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ٟٚٔ ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼب4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5
 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ؽبٌجبد أعٙضحـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  عّٕبعزه 3
 لة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقو  -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
  االداء الحركي و تقويمو وتطويره على تحليل القابليةمهارات  5د 
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .43

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِؼشفخ لٛاػذ ػشع ٚششػ  2 1

اٌؾشوخ ٚؽشق اٌّغبػذح  

 فٟ اٌزؼٍُ ٚا١ّ٘خ اٌّٛع١مٝ 

لٛاػذ ػشع ٚششػ 

اٌؾشوخ ٚؽشق اٌّغبػذح  

فٟ اٌزؼٍُ ٚا١ّ٘خ اٌّٛع١مٝ 

 فٟ اٌؾشوبد االسػ١خ 

ؽش٠مخ االعزىشبف 

ؽش٠مخ   ٚاالعزمظبء

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌؾشوبد زؼشف ػٍٝ راْ  2 2

 االسػ١خ 
اٌذؽشعخ اٌخٍف١خ إٌّؾ١ٕخ 

 فزؾب

اٌٛلٛف ػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ 

 ثبٌذؽشعخ اٌّزىٛسح االِب١ِخ

ػشع  ؽش٠مخ 

 إٌّٛرط 
اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

اْ رزؼشف ػٍٝ اٌؾشوبد  2 3

 االسػ١خ
 .اٌؼغٍخ اٌجشش٠خ

 .اٌؼغٍخ اٌجشش٠خ

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً  اٌمفض اٌّزىٛس  داخال عٙبص ؽظبْ اٌمفض 2 4

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
ف١ٍخ ٌٍٙجٛؽ اٌّشعؾخ اٌغ عٙبص اٌّزٛاصٞ  2 5

 ِٓ اٌزؼٍك اٌغبٌظ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌطٍٛع االِبِٟ ٌٍذٚساْ  عٙبص اٌّزٛاصٞ 2 6

اٌخٍفٟ ِٓ اٌؼبسػخ اٌغفٍٝ 

 اٌٝ اٌؼ١ٍب 

ؽش٠مخ األٔشطخ 

 اٌضبثزخ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 7

 اٌّٙبساد
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف ٌزط٠ٛش 

 اٌّٙبسح
خ اٌزؼٍُ ؽش٠م

ٚؽش٠مخ   اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 8

اٌطٍٛع ٌالسرمبء اٌّٛاصٞ  عٙبص ػبسػخ اٌزٛاصْ 2 9

 فزؾب ٚ عٍٛط اٌزٛاصْ 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

االِبِٟ  ٚلٛف ا١ٌّضاْ عٙبص ػبسػخ اٌزٛاصْ 2 11

 ٚاٌؼ١ّك 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

   اٌزؼبٟٚٔ

ؽش٠مخ  اٌزؼٍُ ِٓ 

 اعً اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌٙجٛؽ ثبٌمفض إٌّؾٕٟ فزؾب  عٙبص ػبسػخ اٌزٛاصْ 2 11

ٚػّب ٚاٌمفض اٌؼّٛدٞ ِغ 

  اٌذٚساْ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 12

 اٌّٙبساد 

ٌزط٠ٛش  رّبس٠ٓ ِىضفخ

 اٌّٙبساد 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

ؽش٠مخ        اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  لفضح اٌغضاٌخ  االداء اٌفٕٟ ٌمفضح اٌغضاٌخ  2 13

ؽش٠مخ  اٌزؼبٟٚٔ

 ػشع إٌّٛرط 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

رّبس٠ٓ ِىضفخ ٌزط٠ٛش لفضح  اداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش 2 14

 اٌغضاٌخ 

مخ اٌزؼٍُ ؽش٠

 اٌزؼبٟٚٔ
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15

 اٌزؼبٟٚٔ
 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ 
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 البنية التحتية  .44
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  عبد الستار جاسم وعايدة علي حسين ؛ الجمناستك المعاصر للبنات  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
  صائب العبيدي ؛ اسس تعلم الجمناستك

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية
 

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ت ....ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترني

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .45

 ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش عّٕبعزه األعٙضح  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط - 1. 

اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ  . ٠ةةزُ رطةة٠ٛش اٌّمةةشس ٚفمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش عّٕبعةةزه االعٙةةضح فةة2ٟ

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

ن وصف المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .73

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .74

 Spor 2321رذس٠ت س٠بػٟ   اسم / رمز المقرر .75

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .76

 /اٌضب١ٔخاٌشاثغ الفصل / السنة .77

 عبػخ 31 اعات الدراسية )الكلي(عدد الس .78

 17/4/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .79

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .81

 فهم واستيعاب فلسفة وأىداف التدريب الرياضي  -0
 معرفة اإلطار النظري  للتدريب الرياضي   -7
 معرفة ادوار المدرب في عملية التدريب  -0
 ين التدريب الرياضي وباقي العلوم االخرى  عرف على العالقة مابالت -4
 التعرف على اىمية المعلومات االساسية للتدريب الرياضي  -5
 معرفة الالعب او الطالب طرق وانوع التدريب الرياضي   -6
 التعرف على بعض المشكالت التي يواجهها المدرب اثناء التدريب  -7
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 والتعلم والتقييم مخرجات المقرر وطرائق التعليم .46

 األىداف المعرفية   -أ
 التدريب الرياضي يعرف مفهوم  -0أ
 أعظ اٌؼبِخ ٌٍزذس٠ت اٌش٠بػٟلطالب يُبين  -7أ
 للتدريب الرياضي طالب نظريات اليوضح  -0أ
 طرق وانواع التدريب الرياضي طالب اليعدد  -4أ
 .ثناء التدريب المشكالت التي يواجهها المدرب ايعطى للطالب أمثلة عن   -5أ
  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٠مبسْ ث١ٓ رذس٠ت اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ٚث١ٓ رذس٠ت اٌّجزذئ١ٓ  - 1ة

 ٠طجك وزبثخ ٚسلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ  -2ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٙٗ فٟ  اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ   -3ة
 ؼشفخ أٛاع ِٚىٛٔبد ؽًّ اٌزذس٠تِ  - 4ب

 معرفة خصائص واىداف مدرب الناشئين  – 5ب 
 معرفة اىداف وأنواع االداد البدني  – 6ب 

 طرائق التعليم والتعلم      
 طريقة المناقشة واالستجواب  -0
 

 طرائق التقييم      
 ـ اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِؾذدح 1

 ّشبسوخ اٌظف١خ .ـ ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚا2ٌ

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ػٓ اٌّشىالد اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ  ٚؽشق ِؼبٌغزٙب.3

 ـ اخزجبساد شٙش٠خ ثأعئٍخ ِٛػٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ .4
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

  يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة -0ج
 ياضي يمارس االنشطة االخاصة بالتدريب الر  -7ج
 يقيم االنشطة االرياضية  -0ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 
 طريقة المناقشة واالستجواب  -7
 
 طرائق التقييم    
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 ـ االِزؾبْ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌم١بط لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط 

 ـ ؽٍت إعشاء ِمبسٔبد ث١ٓ ٔظش٠بد اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ ٚثبلٟ اٌؼٍَٛ االخشٜ 

 ثخ ثؾٛس ػٓ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّذسث١ٓ اصٕبء اٌزذس٠ت ـ وزب

 ـ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اعئٍخ فىش٠خ ٚاعزٕزبع١خ .
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   
 رات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها .مها -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -0د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .47

 طريقة التقييم التعليمطريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ِفٙةةةةةةةَٛ 

ٚا٘ةةةةةةةةةةةةذاف ٚٚاعجةةةةةةةةةةةةبد 

ِٚىٛٔبد ِٚغبالد ٚاعةظ 

ِٚجةةةةةةةةةةةةبدٜء اٌزةةةةةةةةةةةةذس٠ت 

 اٌش٠بػٟ 

 اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ 
إٌّبلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

2 2 

اٌزؼةةةةةشف ِفٙةةةةةَٛ ٚأةةةةةٛاع 

ِٚىٛٔةةةةةةةةةةبد ٚدسعةةةةةةةةةةبد 

ٚاٌؾّةةةةةةً اٌضائةةةةةةذ ٌؾّةةةةةةً 

 اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ 

 ؽٍّخ اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

3 2 
اٌزؼةةةةشف ػٍةةةةٝ خظةةةةبئض 

 ٚا٘ذاف ِذسة إٌبشئ١ٓ 
 رذس٠ت إٌبشئ١ٓ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

4 2 

اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ِفٙةةةةةةةَٛ 

االػةةةةذاد اٌجةةةةذٟٔ ٚأٛاػةةةةٗ 

ٚاٌمةةٛح اٌؼؼةة١ٍخ ِٚفِٙٛٙةةب 

ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ٚأٛاػٙب 

ٚأةةةةةٛاع رّش٠ٕةةةةةبد اٌمةةةةةٛح 

 اٌؼؼ١ٍخ 

االػةةةةةذاد اٌجةةةةةذٟٔ )اٌمةةةةةٛح 

 اٌؼؼ١ٍٗ ( 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

5 2 

اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ٚأٛاع 

اٌّطبٌٚةةةةةخ ٚو١ف١ةةةةةخ ر١ّٕةةةةةخ 

اٌّطبٌٚةةةةةةةةخ ٚاٌزّش٠ٕةةةةةةةةبد 

 اٌخبطخ ثبٌّطبٌٚخ 

 اٌّطبٌٚخ ) اٌزؾًّ ( 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

6 2 

اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ِفٙةةةةةةةَٛ 

ٌّةةؤصشح ٚا١ّ٘زةةٗ ٚاٌؼٛاِةةً ا

ػٍةةةةةةٝ اٌغةةةةةةشػخ ٚأةةةةةةٛاع 

اٌغةةةةةةةةةةشػخ ٚاٌزّش٠ٕةةةةةةةةةةبد 

 اٌخبطخ ثزط٠ٛش اٌغشػخ 

 اٌغشػخ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اِزؾبْ  اِزؾبْ  2 7
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

8 2 

اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ٚا١ّ٘خ 

ٚأةةٛاع اٌششةةبلخ ٚاٌؼٛاِةةً 

اٌّةةةةةةةؤصشح فةةةةةةةٟ اٌششةةةةةةةبلخ 

ٚاٌزّش٠ٕةةةةةةةةةبد اٌخبطةةةةةةةةةخ 

 ثبٌششبلخ 

 ااٌششبلخ 

اخزجبساد  اخزجبساد 

 ِمب١ٌخ

9 2 

اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ٚا١ّ٘خ 

ٚأةةٛاع اٌّشٚٔةةخ ٚاٌؼٛاِةةً 

اٌّةةةةةةةؤصشح فةةةةةةةٟ اٌّشٚٔةةةةةةةخ 

ٚاٌزّش٠ٕةةةةةةةةةبد اٌخبطةةةةةةةةةخ 

 ثبٌّشٚٔخ 

 اٌّشٚٔخ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟإٌّبلشخ االػةةةذاد اٌخةةةبص ) اٌمةةةٛح اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ االػةةةةةةذاد  2 11
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 البنية التحتية  .48
 ال يوجد لوبة ـ الكتب المقررة المط0

بسطويسي احمد بسطويسي : اسس ونظريات التدريب كتاب  -0 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 م  0999الرياضي دار الفكر العربي ، القاىرة 

عادل عبد البصير : التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق  -7
 1، مركز الكتاب للنشر 

ي ، نظريات وتطبيقات ، دار عصام عبد الخالق : التدريب الرياض -0
 م  0997المعارف اإلسكندرية 

محمد حسن عالوي : علم التدريب الرياضي ، دار المعارف القاىرة   -4
 م 0994

  
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية
 

اٌخبطةةخ ٚاٌمةةٛح االٔفغبس٠ةةخ 

ٌزّش٠ٕةةةبد ٚر١ّٕزٙةةةب  أ٘ةةةُ ا

 اٌخبطخ ثبٌمٛح االٔفغبس٠خ 

 ٚاالعزغٛاة االٔفغبس٠خ ( 

11 2 

اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ 

اٌمةةةةةٛح ا١ٌّّةةةةةضح ثبٌغةةةةةشػخ 

ٚا٘ةةةُ اٌزّش٠ٕةةةبد اٌخبطةةةخ 

 ثٙب 

 اٌمٛح ا١ٌّّضح ثبٌغشػخ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

12 2 

ف ػٍٝ ِفَٙٛ ٚا١ّ٘خ اٌزؼش

ِطبٌٚةةةةةةخ اٌمةةةةةةٛح ٚؽةةةةةةشق 

ر١ّٕزٙةةةةب ٚا٘ةةةةُ اٌزّش٠ٕةةةةبد 

 اٌخبطخ ثٙب 

 ِطبٌٚخ اٌمٛح 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

13 2 

ااٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ ِفٙةةةةةةَٛ 

ٚا١ّ٘ةةةخ ِطبٌٚةةةخ اٌغةةةشػخ 

ٚر١ّٕةةةةخ ِطبٌٚةةةةخ اٌغةةةةشػخ 

ٚا٘ةةةُ اٌزّش٠ٕةةةبد اٌخبطةةةخ 

 ثٙب 

 ِطبٌٚخ اٌغشػخ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ُ اٌجٕبئٟاٌزم٠ٛ

14 2 

اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ ٚأ١ّ٘خ 

ِٚىٛٔةةةةةةةةةبد ٚاٌّظةةةةةةةةةب٘ش 

اٌخبطةةةةةخ ثةةةةةبٌزٛافك ٚا٘ةةةةةُ 

 اٌزّش٠ٕبد اٌخبطخ ثٙب 

 اٌزٛافك 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اِزؾبْ اٌشٙش اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌشٙش اٌضبٟٔ 2 15
اخزجبساد  اخزجبساد

 ِمب١ٌخ
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 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .49

 (   اْ ٠شًّ اٌّمشس اٌذساعٟ اٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ ٚأٔٛاػٙب , اإلػذاد اٌّٙبسٞ ) اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ سة التعليميةالمؤس .81

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .82

 Spor 2322/  اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ  اسم / رمز المقرر .83

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .84

 اٌشاثغ / اٌضب١ٔخ الفصل / السنة .85

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .86

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .87

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .88

  انواع  وقواعد التحليل الحركي  ان يتعرف الطلبة  على .1

التحليل الحركي ومدى الفائدة منو في المجال الرياضي في تحديد  بأىمية  بة تعريف الطل .2
 ء االداء الفني ومعرفة الحلول المناسبة لذلكخطا وتشخيص ا

  ان يتعرف على االجهزة واالدوات المستخدمة في التحليل الحركي       .3
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .51

 األىداف المعرفية   -أ
 ِٚب ٟ٘ أٛاػٗ       اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟاْ ٠فُٙ ِب ٘ٛ  -1أ

       ا١ّ٘خ اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ فٟ اٌغبٔت اٌش٠بػٟ ُٙ  اْ ٠ف -2أ
 و١ف١خ اعزخذاَ االعٙضح ٚاالدٚاد فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ اْ ٠فُٙ  -3أ
    و١ف١خ اعزخذاَ اٌزٍؾ١ً اٌؾشوٟ فٟ االٌؼت اٌش٠بػ١خ ٌّؼشفخ ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٟ االداء اْ ٠فُٙ  -4أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ٚأٛاػٗ   اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوِٟفَٙٛ  – 1ة

  اٌزؾ١ًٍ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍّٙبساد اٌؾشو١خ ِؼشفخ  – 2ة

     االعٙضح ٚاالدٚاد اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ   -3ة

 اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌفؼب١ٌبد اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس ِؼشفخ   -4ة 

  

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح   ـ 2

 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

   اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها  -0ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -7ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة . -0ج
 . تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  - 5ج
  

 
 طرائق التعليم والتعلم     
 العزغٛاةـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚا1

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح   ـ 2
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 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 2
 صي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخ -د 

 رٛظ١ف اٌّٙبساد اٌّىزغجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼشفخ اٌش٠بػ١خ ٌذٜ ؽٍجخ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. - 1د

 اخز١بس اِضٍخ ِٓ ِمشس اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌٚىً ِٕٙب ِٙبساد اٌزٟ رٕبٌٚٙب اٌّمشس اٌذساعٟ.-2د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة رال١ِز اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزطج١ك.-3د

 ٌزال١ِز ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ االعبط. بطخ ثّغبالد اٌزفى١ش اٌش٠بػٟ ثٕبء اخزجبساد خ  -4د
  ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ - 5د

 
. 
   

 ث١ٕخ اٌّمشس .51

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 2 
اٌز١ّض ث١ٓ أٛاع اٌزؾ١ًٍ 

 اٌؾشوٟ
اٌؾشوٟ ِفَٙٛ اٌزؾ١ًٍ 

 ٚأٛاػٗ 
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

2 2 

اٌزؼشف ػٍٝ لٛاػذ 

اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٚاٌزؾ١ًٍ 

ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍّٙبساد 

 اٌؾشو١خ 

 لٛاػذ اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

3 2 

األعٙضح  اٌزؼشف ػٍٝ 

ٚاألدٚاد اٌّغزخذِخ فٟ 

 اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ
اعً رمط١غ اٌؾشوبد ِٓ 

 اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ
 

األعٙضح ٚاألدٚاد 

اٌّغزخذِخ فٟ اٌزؾ١ًٍ 

 اٌؾشوٟ
رمط١غ اٌؾشوبد ِٓ اعً 

 اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ
 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

4 2 

اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌٍشوغ  اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌٍشوغ

 ثأٔٛاػٗ 
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 ُ ثٕبئٟرم٠ٛ

5 2 

اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌشوغ 

 ِٛأغ 111
اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌٍشوغ 

 ثأٔٛاػٗ
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

6 2 

اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌفؼب١ٌبد  اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌشِٟ 

لزف اٌضمً ٚسِٟ  اٌشِٟ

اٌشِؼ ٚسِٟ  اٌمشص 

 ٚسِٟ اٌشِؼ 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 خ اٌّؾبػشحؽش٠م

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ِٛػٛػٟ  رم٠ُٛ 2 7

 رم٠ُٛ ثٕبئٟؽش٠مخ إٌّبلشخ ١بد  اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌفؼبٌاٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌفؼب١ٌبد  2 8
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 البنية التحتية  .57
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

ن وا حمد ثامر حمسن ؛ التحليل الحركي للرياضي ياسر نجاح حسي ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
،7107 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ واقع االنترنيت ....م االلكترونية،ب ـ المراجع 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .53

 االػزّبد ػٍٝ اٌّمشساد اٌزٟ رظذس ِٓ ا١ٌٙئخ اٌمطبػ١خ ِٚب ٠زُ الزشاؽٗ ِٓ لجً اٌى١ٍبد ٚاٌغبِؼبد -  . 

 
 

 

 

 

اٌٛصت اٌؼبٌٟ ٚاٌٛصت  اٌمفض ٚاٌٛصت

 اٌط٠ًٛ 
 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

9 2 

اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌالٌؼبة 

 اٌفشل١خ اٌفشد٠خ
زؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌالٌؼبة اٌ

 اٌفشل١خ اٌفشد٠خ
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

11 2 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ  اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌٍغجبؽخ اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌٍغجبؽخ

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

11 2 
اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌٍزظ٠ٛت 

 فٟ وشح ٌغٍخ
 

وشح اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ فٟ 

 ٌغٍخ
 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

12 2 

اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌشوً وشح 

 اٌمذَ
ؽش٠مخ إٌّبلشخ  رؾ١ًٍ ِٙبساد وشح اٌمذَ

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

13 2 
اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ ٌفؼب١ٌبد 

 اٌغّٕبعزه
اٌزؾ١ًٍ اٌؾشوٟ فٟ 

 اٌغّٕبعزه

خ ؽش٠مخ إٌّبلش

 ٚاالعزغٛاة

 ؽش٠مخ اٌّؾبػشح

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رمش٠ش ٠خض اٌجب١ِٛ٠ىب١ٔه رمش٠ش 2 14
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ خزبِٟ   اخزجبس ِٛػٛػٟ رم٠ُٛ  2 15
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 المرحلة الثالثة / الفصل الخامس 

 وصف المقرر
ف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان يوفر وص

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.؛ التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 
 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية 

 قسم التربية البدنية وعلوم الرياضةمواد ثقافية /  لقسم العلمي  / المركزا 

 العربية العامة اسم / رمز المقرر /Univ3112 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الخامس/ الثالثة الفصل / السنة 

 )ساعة 01 عدد الساعات الدراسية )الكلي 

 0/01/7107 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 رر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على أىداف المق

 تزويد الطلبة بمجموعة من القواعد النحوية. -1

 تنمية المهارات الكتابية لدى الطلبة ورسم الحروف رسماً صحيحاً. -2

 تصويبها. اكساب الطلبة القدرة على تقويم أنفسهم ذاتياَ وذلك بتدريبهم على اكتشاف أخطائهم والعمل على -3

 تمكين الطلبة من معرفة مهارات الفهم واالفهام والتعبير عن تأثرىم بالمواقف المختلفة باستعمال القواعد النحوية. -4

 تمكين الطلبة من معرفة خصائص ومميزات االدب اإلسالمي واالموي واغراضهما. -5

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   معرفيةاألىداف ال -أ

 المعرفة والفهم -0أ
 تمكين الطلبة من معرفة القواعد النحوية وحسن تطبيقها.  -7أ
 تعويد الطلبة على االنتباه واالصغاء والمتابعة.  -0أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باستعمال عالمات الترقيم. -4أ
 حسن استعمال القواعد النحوية..  تمكين الطلبة من الكتابة السريعة لضروراتها و 5أ 

 .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في موضوعات االدب اإلسالمي و االموي.6أ  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 مهارات في تطبيق وحل التمرينات المتعلقة بالموضوع. – 0ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  .مادة الدراسيةتوضيح وشرح ال -1

 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -7
 طريقة التعلم الذاتي. -0

 طرائق التقييم      

  .ـ اختبارات يومية بأسئلة محددة1

 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية.7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز تقارير عن المادة الدراسية.0
 موضوعية ومقالية.ـ اختبارات شهرية بأسئلة 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية. -0ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -1

 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -7
 طريقة التعلم الذاتي. -0

 طرائق التقييم    

 .ات اليومية والشهريةاالختبار  -1

 الواجبات البيتية واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات. -7

 .( المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات. -0د
 ات وتحليلها.مهارات في جمع المعلومات حول الموضوع -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن كل الموضوع. -0د
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 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
 

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 7-النحو 0

مفهوم المنصوبات بصورة  تعلم
عامة واسم ان واخواتها بصورة 

 خاصة

 اسم ان واخواتها 
الشرح والتوضيح باستعمال 

 المناقشة واالستجواب
 التقويم البنائي

7 

مفهوم المنصوبات بصورة  تعلم 7-النحو
عامة وخبر كان واخواتها بصورة 

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعمال  خبر كان واخواتها 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

0 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 عدى ألكثر من مفعول واحد تت

الشرح والتوضيح باستعمال  المفعول بو 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

4 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول المطلق 
 والمفعول فيو 

الشرح والتوضيح باستعمال 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

5 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول ألجلو والمفعول 
 معو 

الشرح والتوضيح باستعمال 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

 امتحان الشهر االول 7-النحو 6

7 

معرفة االدب اإلسالمي واالموي  7-االدب
 منزلتو وأبرز اغراضو

دب اإلسالمي دراسة اال
وابرز -واالموي منزلتو

 اغراضو

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

8 
تحليل وحفظ خطبة الرسول الكريم  7-االدب

 )ص( في حجة الوداع 

خطبة الرسول الكريم 
 )ص( في حجة الوداع

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

9 
عرفة حياة الشاعر كعب بن زىير م 7-االدب

 ابيات(  10) مع حفظ

كعب بن زىير من قصيدة 
 )البردة( 

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

01 

معرفة حياة الشاعر الفرزدق  7-االدب
 01وتحليل  قصيدتو مع حفظ)

 ابيات(  

المحاضرة مصحوبة  من نقائض الفرزدق 
 شةباالستجواب والمناق

 التقويم البنائي

00 
تعليم ومعرفة قواعد كتابة الهمزة  7-االمالء

 المتوسطة والمتطرفة 

قواعد كتابة الهمزة 
 المتوسطة والمتطرفة 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح عالمات الترقيم تعليم ومعرفة قواعد الترقيم 7-االمالء 07

00 
تعليم ومعرفة كتابة التاء المربوطة  7-االمالء

 والمبسوطة

التاء المربوطة والتاء 
 المبسوطة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التدريب على كتابة معرفة كيفية كتابة التنوين مع 7-االمالء 04
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 مواضع التنوين التدريب عليها

 ثانيامتحان الشهر ال 7-االمالء 05

 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 محمد محي الدين عبد الحميد -شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 أبو ىشام نعوم جرجيس زرازير -االمالء الفريد -7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ،....  ( العلمية ، التقاريرالمجالت 

-االستفادة من المصادر التي تتعلق بموضوعات العربية العامة )نحو
 امالء(-ادب

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 
.... 

 االستفادة من مواقع االنترنت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .1

 االلتزام بالقطاعية  
 
 
 
 

 مدرس المادة           
 م. أيمن عبد العزيز كاظم    
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 وصف المقرر
ادلتاحة. والبد من  التعلم ستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛امج.الربط بينها وبُت وصف الربن

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة / تربوية مواد ادلركز/ القسم العلمي 

  مناىج حبث رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3209 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل 

  ساعة 45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/13/2117 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادراً على : أىداؼ ادلقرر 

 العلم والبحث العلمي  تعلم .1

 :مشكلة البحث وفرضياتو   تعلم  .2

 أفراد الدراسة  تعلم -3
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 .أدوات مجع البيانات  تعلم -4

 .البحثإعداد تقرير   تعلم -5

 .ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم -6

 تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة  تعلم -7

 
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 رفة مراحل التوصل إىل ادلع دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
 ماىية العلم ، أىداؼ العلم ، خصائص البحث . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف  مراجعة األدبيات ادلتصلة مبشكلة البحث.  -أ3

 ي.دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف   ادلكتبات والبحث العلم  -4أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف البحث الًتبوي وخطواتو. – 1ب

 مصادر احلصوؿ على ادلشكلة. مهارات تتعلق  -2ب

 أدوات مجع البيانات. مهارات تتعلق   -3ب
 مهارات يف اعداد تقرير البحث -4ب

 .مهارات يف تلخيص رسالة ماجستَت أو دكتوراه من قبل الطلبة -5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادلشاركة الصفية 2

 وث وتقارير عن ادلادة الدراسيةػ تكليف الطلبة بإجناز حب3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 يدرؾ اذنية االعتبارات األخالقية يف البحث الًتبوي -2ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

 يحالشرح والتوض -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 .مراحل التوصل إىل ادلعرفة تعلم 3

تعلم ماىية العلم ، أىداؼ العلم 
 ، خصائص البحث .

 تعلم البحث الًتبوي وخطواتو.

تعلم االعتبارات األخالقية يف 
 البحث الًتبوي.

 العلم والبحث العلمي 

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح

2 

 :تصنيف البحوث تعلم 3

 البحث الوصفي.

 ث التجرييب.البح

 البحث التارسني

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح العلم والبحث العلمي 

3 

مصادر احلصوؿ على   تعلم 3
 .ادلشكلة

 قواعد صياغة ادلشكلة.

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح مشكلة البحث وفرضياتو:
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4 

 .متغَتات البحث  تعلم 3

 فرضيات البحث.

مراجعة األدبيات 
شكلة ادلتصلة مب

 .البحث

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح مشكلة البحث وفرضياتو:

5 

 االستبياف.  تعلم اجراء 3

 ادلقابلة

 التقومي البنائي عرض دنوذج أفراد الدراسة 

6 
 ادلالحظة.  تعلم 3

 

 التقومي البنائي احملاضرة أفراد الدراسة 

 امتحاف الشهر االوؿ اختبارات موضوعية ومقالية 3 7

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 8

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 9

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات والبحث العلمي ادلكتبات والبحث العلمي  تعلم 3 13

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات والبحث العلمي العلميادلكتبات والبحث   تعلم 3 11

12 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي احملاضرة

13 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 وراه من قبل الطلبة.دكت

 التقومي البنائي احملاضرة

14 
تلخيص رسالة ماجستَت أو  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أو 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي عرض دنوذج

 ومقالية   امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية 3 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ة ادلطلوبة ػ الكتب ادلقرر 1

مقدمة في منهج البحث ,ـ2008يونس كرو، العزاوي،رحيم  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 للطباعة والنشر،عماف،األردف. ،دار دجلة1ط,العلمي

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 ـ1990حسُت،   محن،أنورالر  وعبد داود، عزيز حنا, 

، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مناىج البحث الًتبوي
 دار احلكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد، العراؽ.
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 اي موقع يتعلق بالبحوث التربوية  ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

صف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن و

 ؛البرنامج.

 

 جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية 

 قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  تقنيات تربوية رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 3210 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل  

 (31) (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملماً بادلفاىيم االتية أىداؼ ادلقرر 

ان ٌكون الطالب ملما بالمعلومات االتٌة وان تتكون لدٌه مهارات استخدامها فً المشكالت : اهداف المقرر9 – 

 الحٌاتٌة
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 اهمٌة الوسائل والتقنٌات التربوٌة ،مفهومها وفوائدها

 ور مفهوم التقنٌات التربوٌةتط

 دور نظرٌة االتصال فً تطور مفهوم التقنٌات

 تشمل الوسائل والتقنٌات السمعٌة)التسجٌالت الصوتٌة، االذاعة  -بعض الوسائل والتقنٌات التربوٌة
 المدرسٌة، مختبرات اللغة، الرادٌو(

 االرضٌة، المخططات، الشرائح  التقنٌات البصرٌة )اللوحات، السبورات، المصورات ،الخرائط، الكرة
 ،الشفافٌات،(

  التقنٌات السمعٌة البصرٌة )االفالم بأنواعها، التلفزٌون التربوي، الفٌدٌو، السٌنما التعلٌمً؟،االتصال عن
 بعد، الدائرة التلفزٌونٌة المغلقة

 االقمار الصناعٌة واالنترنٌت.

 تصمٌم التعلٌم  – مهارات تقنٌة فً التعلم والتدرٌب- 

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم

  :المعرفة والفهم -أ
 ان ٌدرك الطالب معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/-1

 اف يعرؼ الطالب اذنية التقنيا ت الًتبوية وفوائدىا -2

 التربوٌة كوٌسلة مساعدة فً التعلٌمان ٌعرف الطالب كٌف ٌستخدم التقنٌات  -3

 اف يعرؼ الطالب تطور التقنيات الًتبوية -4

 ان ٌمٌز الطالب بٌن التقنٌات التربوٌة من حٌث اصنافها)سمعٌة، بصرٌة، سمعٌة بصرٌة( -5

 ان ٌعرف الطالب نظرٌة االتصال ودورها فً عملٌة التعلم  -6

 اعدة على الحصول على المعلومات .ان ٌعرف الطالب استخدام االنترنٌت فً المس -7

 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة عمل االقمار الصناعٌة فً نقل المعرفة -8

 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة استعمل التقنٌات التربوٌة عند تطبٌقه فً مجاله العملً -9

 الخاصة بالموضوع المهاراتٌة األهداف  -ب 

 تربوٌة بجمٌع انواعها ومستوٌاتها فً المجاالت االتٌة/:ان تتكون لدى الطلبة مهارات استخدام التقنٌات ال 
 معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/  -1 
 ٌعرف الطالب اهمٌة التقنٌا ت التربوٌة وفوائدها   -2

 يميعرؼ الطالب كيف يستخدـ التقنيات الًتبوية كويسلة مساعدة يف التعل  -3

 (مسعية، بصرية، مسعية بصرية)شنيز الطالب بُت التقنيات الًتبوية من حيث اصنافها   -4

 يعرؼ الطالب نظرية االتصاؿ ودورىا يف عملية التعلم    -5

 .اف يعرؼ الطالب استخداـ االنًتنيت يف ادلساعدة على احلصوؿ على ادلعلومات  -6

 ية يف نقل ادلعرفةاف يعرؼ الطالب كيفية عمل االقمار الصناع -7
  

 طرائق التعلٌم والتعلم      *

ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتعرٌف بالتقنٌات التربوٌة، حٌث تتم تعلٌم التقنٌات التربوٌة بشكل             1-
 .لمرحلة التعلٌم االساس ا عن كٌفٌة استخدامها فً تدرٌس باالمثلة مباشر معزز

وفقا للتسلسل الذي ورد فً المقرر الدراسً عن طرٌق االستعانة بمصادر المعلومات          تهٌئة المحاضرات-2  
 سابقة الذكر.

 ابالغ الطلبة بموضوع المحاضرة الالحقة للتهٌئة.-3  
 ٌقدم الطلبة اوراق تخص موضوعا او اكثر من مواضٌع قٌد الدرس.-4  
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 طرائق التقٌٌم      *

 التقٌٌم الخاصة بالمقر الدراسً التً تحصل اثناء الفصل الدراسً ونهاٌته.؟تأتً ضمنا مع عملٌات  
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة    -ج
  

 طرائق التعلٌم والتعلم     *

ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتقنٌات التربوٌة حٌث تتم تعلٌم المهارات الخاصة بالتقنٌات التربوٌة من 
ا وتشغٌلها ومعرفة خصائصها وسماتها وكٌفٌة العرض من خاللها واستخدامها لنقل المعرفة خالل استعماله

 . الى التالمٌذ بصورة مشوقة وتضامنٌة مع المقرر الدراسٌة
 
 

 طرائق التقٌٌم    *

 اثناء ونهاٌة الفصل الدراسً التٌتحصل ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقرر الدراسً تاتً 
 

 
 

  .(لمهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصًا -د 
 توظٌف التقنٌات التربوٌة فً تعلٌم المعرفة لدى تالمٌذ مرحلة التعلٌم االساس-1

 لدراسًاستخدام التقنٌات التربوٌة فً اعطاء امثلة من خاللها ٌتم تعلم مهارات تناولها المقرر ا-2

 تقٌٌم مدى اكتساب التالمٌذ فً التعلٌم االساس لمهارات تعلم االجهزة الحدٌثة  -3

بناء اختبارات م خالل استخدام التقنٌات التربوٌة خاصة بموضوع الحاسبوب  وكٌفٌة تناولها بصورة  -4

 مشوقة للتالمٌذ.

 

 بنٌة المقرر 

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم ة / أو الموضوعاسم الوحد مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

تعرٌف الوسائل والتقنٌات  2 1
التربوٌة. وجودها والتعرٌف 

 بها بالقران والسنة المطهرة

 التعلٌمٌة،اول تعرٌف الوسائل
 وسٌلة تعلٌمٌة فً القران

المناقشة 
 واالستجواب

 تقوٌم بنائً

اهمٌة الوسائل والتقنٌات  2 2
 التربوٌة

ال الوسائل التقنٌة فً استم اهٌة
 التعلٌم

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌف تطورت الوسائل التعلٌمٌة تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة 2 3

دور نظرٌة االتصال  فً  2 4
 مفهوم التقنٌات التربوٌة

نظرٌة االتصال ودورها فً 
 عملٌة التعلم

 م بنائًتقوٌ مناقشة واستجواب

بعض الوسائل والتقنٌات  2 5
 التربوٌة

تصنٌف الوسائل والتقنٌات 
 التربوٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً --------- اسئلة من المادة المقررة امتحان شهري 2 6



اٌظفؾخ   

259 
 

  

 باالذن الوسائل التً تسمع الوسائل والتقنٌات السمعٌة 2 7
 استخدام حاسة السمع

 تقوٌم بنائً ابمناقشة واستجو

الوسائل التً ٌتم العرض لترى  الوسائل والتقنٌات البصرٌة 2 8
بالعٌن أي استخدام حاسة 

 البصر

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الوسائل والتقنٌات السمعٌة  2 9
 البصرٌة

 الوسائل التً تكون سمعٌة
وبصرٌة أي استخدام حاستً 

 السمع والبصر

 ئًتقوٌم بنا مناقشة واستجواب

الصناعٌة  باالقمار تعرٌف االقمار الصناعٌة وعملها 2 11
 وكٌفٌة عملها

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

وشبكة  بالنترنٌت التعرف االنترنٌت 2 11
المعلومات الدولٌة وكٌفٌة 

الدخول له والبحث واٌصال 
 المعلومات

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب البرنامج التعلٌمًكٌفٌة تصمٌم  تصمٌم التعلٌم 2 12

البٌئة المحلٌة وتصمٌم التقنٌات  2 13
 التربوٌة

كٌفٌة تصمٌم التقنٌات التربوٌة 
 من البٌئة المحلٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

عرض االجهزة امام  بعض اجهزة العرض 2 14
 الطلبةوتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

عرض االجهزة امام الطلبة  زة العرضبعض اجه 2 15
 وتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

 البنٌة التحتٌة 

ٌوجد كتاب منهجً معتمد وقرر للتدرٌس لكن ٌتم  ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 االعتماد على مصادر  متنوعة تغطً الجانب النظري

 العلمٌة المقررة للدمادة

ماجستٌر طرائق تدرٌس  الكرٌطً رٌاض كاظم عزوز ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  2
 –ومدرس التقنٌات التربوٌة فً قسم التربٌة الخاصة 

جامعة بابل كتاب حمل عنوان  –بكلٌة التربٌة االساسٌة 
)التقنٌات التربوٌة رؤٌة منهجٌة معاصرة ( صدر عن 
مكتبة العالمة الحلً للنشر والتوزٌع فً بابل بطبعته 

للطباعة والنشر والتوزٌع فً المملكة  االولى ودار صفاء
 عمان –االردنٌة الهاشمٌة 

 

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 ،....  ( ) المجالت العلمٌة ، التقارٌر

العلمٌة التً تتناول جزء او  واالبحوث الكتب والدورٌات
 اكثر من المادة الدراسٌة

االنترنٌت  ب ـ المراجع االلكترونٌة، مواقع
.... 

جمٌع المراجع التً تخص التقنٌات التربوٌة ولها عالقة 
 بموضوع المادة المقررة

 
  ًخطة تطوٌر المقرر الدراس 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .89

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .91

 Spor 3323وشح اٌغٍخ  /   اسم / رمز المقرر .91

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .92

 اٌخبِظ  / اٌضبٌضخ  الفصل / السنة .93

 عبػخ 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .94

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .95

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .96

 ئو و وكيفية ادامعرفة  الطلبة  تعريف االرتكاز والخداع وانواع .1

     التكتيك الهجومي ومراحل ادائو  .2

     انواع الهجوم السريع واساليبوان يتعرف على  .3
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      الهجوم ضد الدفاع وانواعو ان يتعرف على  .4

  القدرة على اللعب وادارة وتحكيم المباراة  .5

  المعرفة الدقيقة لقواعد تحكيم كرة السلة  .6

 
 
 
 

 ئق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرا .54

 األىداف المعرفية   -أ
     اٌزىز١ه  اٌٙغِٟٛ ٚأٛاػٗ ٚو١ف١خ ادائٗ ثىشح اٌغٍخ اْ ٠فُٙ  -1أ

 ثىشح اٌغٍخ     اٌٙغَٛ اٌغش٠غ ٚأٛاػٗاْ ٠فُٙ  -2أ
     اٌمٛاػذ اٌشع١ّخ ٌٍزؾى١ُ ٚاداسح اٌّجبساح  اْ ٠فُٙ  -3أ

 اٌؼ١ٍّخ   اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ - 4أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ٌالػت وشح اٌغٍخ    ٌالسرىبص ٚاٌخذاع ٚأٛاػٗ ٚو١ف١خ أدائٗ اٌفٕٟ  األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

   ٌٍزىز١ه اٌٙغِٟٛ ٚرمغ١ّبرٗ ٚاعب١ٌجٗ اٌفٕٟ  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

   ٌٍٙغَٛ اٌغش٠غ ٚأٛاػٗاٌفٕٟ   األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 ٌٍٙغَٛ ػذ اٌذفبع ٚأٛاػٗ اٌفٕٟ   األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

  لٛاػذ اٌزؾى١ُ ٚاداسح اٌّجبساح رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 ائق التقييم طر      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح اٌغٍخ  3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
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   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 اعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح اٌغٍخ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذس3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 .بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  مهارات  -7د
 رار وعدم االستسالمبناء جيل روحو التحدي واإلص  -0د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

  ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ - 6د
. 
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 البنية التحتية  .56

 ث١ٕخ اٌّمشس .55

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 ثخاٌّطٍٛ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف االسرىبص  اٌزؼشف ػٍٝ االسرىبص  ٚاٌخذاع    3 1

ٚاٌخذاع ٚأٛاػّٙب 

 ٚو١١ف ٠إدٜ  

 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رمغ١ّبد اٌزىز١ه  اٌزؼشف ػٍٝ اٌزىز١ه اٌٙغِٟٛ     3 2

 اعب١ٌجٗ  اٌٙغِٟٛ ٚ
 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رؼش٠ف اٌٙغَٛ اٌغش٠غ  اٌزؼشف ػٍٝ اٌٙغَٛ اٌغش٠غ    3 3

 ِٚشاؽً ادائٗ    
 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌٙغَٛ  3 4

 اٌغش٠غ   
 اٌٙغَٛ اٌغش٠غ اٌؾش 

غَٛ اٌغش٠غ اٌٙ

اٌّذسٚط  ٚاٌؼٛاًِ 

اٌّّٙخ فٟ ٔغبػ 

 اٌٙغَٛ اٌغش٠غ   

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ  -ٚاالعزغٛاة  

- ػشع إٌّٛرط 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ٠مخ ؽش

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اعب١ٌت اٌٙغَٛ  3 5

 اٌغش٠غ اٌّذسٚط 
اٌٙغَٛ ثٛاعطخ 

 .اٌؾغض اٌّضدٚط
اٌٙغَٛ ثٛاعطخ الػجٟ 

 صاالسرىب

  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

ِؾبوبح ٌٍزىز١ىبد  أداء رّبس٠ٓ  3 6

 ٚأٛاع اٌٙغَٛ  
 رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

ٌّؾبوبح ٌٍزىز١ىبد 

 ٚأٛاع اٌٙغَٛ  

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  + ػٍّٟاخزجبس ٔظشٞ  رم٠ُٛ  3 7

اٌٙغَٛ ػذ  اٌزؼشف ػٍٝ  3 8

 اٌذفبع سعً ٌشعً ثأٔٛاػٗ
ػًّ عزبس ثٛاعطخ 

 .سعٍٟ االسرىبص
 .اٌؾغض ٌزؾش٠ش لبؽؼ١ٓ

 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ 

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اٌٙغَٛ ػذ اٌذفبع سعً أٛاع  3 9

 ٌشعً 
اٌزّش٠ش ٚاٌمطغ ِٓ 

ػٍٝ عبٔجٟ الػجٟ 

 بصاالسرى

  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

األداء اٌفٕٟ  ٌّٙبسح  اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح اٌزظ٠ٛت    3 11

اٌزظ٠ٛت اٌغٍّٟ  

ٚاٌزظ٠ٛت ِٓ اٌمفض 

 ٚاٌخطبفٟ   

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ّخزٍؾ اٌٙغَٛ ػذ اٌذفبع اٌ 3 11

 ثأٔٛاػٗ
اٌٙغَٛ ػذ اٌذفبع 

 اٌّخزٍؾ ثأٔٛاػٗ
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

ِغ  ٌؼت + ٚرؾى١ُ ٌؼت + ٚرؾى١ُ 3 12

رطج١ك ع١ّغ اٌزىز١ىبد 

 ِٚب رمذَ .....

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

ِغ  ٌؼت + ٚرؾى١ُ ٌؼت + ٚرؾى١ُ 3 13

رطج١ك ع١ّغ اٌزىز١ىبد 

 ِٚب رمذَ .....

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ

 ٌزشخ١ظٟ

ِغ  ٌؼت + ٚرؾى١ُ ٌؼت + ٚرؾى١ُ 3 14

رطج١ك ع١ّغ اٌزىز١ىبد 

 ِٚب رمذَ .....

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

 اٌجٕبئُٟ اٌزم٠ٛ

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ     اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 3 15
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 7104يسار صباح جاسم ؛ اساسيات كرة السلة ،   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 0999مؤيد عبد اهلل وفايز بشير ؛ كرة السلة ، 

جع التي يوصى بها                 اـ الكتب والمرا
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 ٚفخاالعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼش مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .57

 ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح اٌغٍخ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط - 1. 

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح اٌغٍخ فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 2
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 ّمشسّٔٛرط ٚطف اٌ

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 خ األعبع١خ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١ عبِؼخ المؤسسة التعليمية .97

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .98

 Spor 3324وشح اٌمذَ ؽالة /  خّبعٟ  اسم / رمز المقرر .99

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .111

 اٌضبٌضخ /  اٌخبِظ الفصل / السنة .111

 عبػخ 45 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .112

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف .113

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .114

 كرة القدم وتطورىا خماسي  معرفة تاريخ  .1

    المقارنة بين كرة القدم الخامس وكرة القدم االعتيادية  .2

  كرة القدم  البدني لخماسي  معرفة االعداد  .3

     ريب لالعبي خماسي كرة القدم معرفة  التمارين التطويرية والتغذية والتد .4

    معرفة االصابات الشائعة  في خماسي كرة القدم     .5

 االلمام بقانون خماسي كرة القدم  . 6                             

  االلمام بإشارات التحكيم   – 7                                
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 م والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعل .58

 األىداف المعرفية   -أ
 وشح اٌمذَ ٚرطٛس٘ب   خّبعٟ اْ ٠فُٙ ربس٠خ  -1أ

    ٠مبسْ ث١ٓ وشح اٌمذَ اٌخّبعٟ ٚوشح اٌمذَ االػز١بد٠خ اْ  -2أ
 وشح اٌمذَ     االػذاد اٌجذٟٔ ٌخّبعٟاْ ٠فُٙ  -3أ
   اٌزّش٠ٕبد اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش خّبعٟ وشح اٌمذَاْ ٠فُٙ  -4أ
  اٌمبْٔٛ اٌخبص ثخّبعٟ وشح اٌمذَ ٠فُٙ اْ   -5أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ِؼشفخ خّبعٟ وشح اٌمذَ ٚرطٛس٘ب    أ١ّ٘خ – 1ة

 اٌفشق ث١ٓ وشح اٌمذَ اٌخّبعٟ ٚوشح اٌمذَ االػز١بد٠خ    رؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

   و١ف١خ اػذاد اٌجذٟٔ ٌخّبعٟ وشح اٌمذَ رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 اٌزّبس٠ٓ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍؼجخ رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 اٌّؼشفخ اٌذل١مخ  ثبإلطبثبد اٌزٟ ٠زؼشع ٌٙب الػت خّبعٟ وشح اٌمذَ    -5ة

اْ رىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌّٙبسح ِٚؼشفخ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي اٌّؾبٌٚخ  -6ة

 ٚاٌفشً 

 خ ٚاشبساد اٌزؾى١ُ  ٌخّبعٟ وشح اٌمذَ االٌّبَ اٌذل١ك ثبٌمبْٔٛ ٚاٌمٛاػذ اٌشع١ّ  - 7ة          

 طرائق التعليم والتعلم      
 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ؽش٠مخ  ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 طرقة عرض النموذج  – 4
 طرائق التقييم      

 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 وشح اٌمذَ ؽالة خّبعٟخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ـ رى١ٍف اٌطٍج3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة . .-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
  ٓ اعً اٌزّىٓ اٌزؼٍُ ِؽش٠مخ  ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 طرقة عرض النموذج – 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 وشح اٌمذَ ؽالةخّبعٟ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  3
 ارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المه -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

  
. 
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 البنية التحتية  .61
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 ث١ٕخ اٌّمشس .59

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ٛؽذح / أٚ اعُ اٌ

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ ربس٠خ  3 1

 اٌٍؼجخ ٚرطٛس٘ب 
اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌؼجخ 

وشح اٌمذَ خّبعٟ 

  ٚرطٛس٘ب 
اٌّمبسٔخ ث١ٓ وشح اٌمذَ 

اٌخّبعٟ ٚوشح اٌمذَ 

 االػز١بد٠خ

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ٟ اْ ٠زؼشف ػٍٝ االػذاد ف 3 2

 خّبعٟ وشح اٌمذَ 

 )االػذاد اٌجذٟٔ (  

االػذاد فٟ خّبعٟ وشح 

 اٌمذَ 

 )االػذاد اٌجذٟٔ (  

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ االػذاد اٌجذٟٔ  3 3

 اٌخبص ٌؾبسط اٌّشِٝ 
االػذاد اٌجذٟٔ اٌخبص 

 ٌؾبسط اٌّشِٝ
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ
اٌزؼشف ػٍٝ ؽبالد اٌضجبد  3 4

 ٌخّبعٟ وشح اٌمذَ  
ؽبالد اٌضجبد ٌخّبعٟ 

 وشح اٌمذَ  
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  رّبس٠ٓ رط٠ٛش٠خ   3 5

االػذاد اٌجذٟٔ  ٌزط٠ٛش

 الػجٟ خّبعٟ وشح اٌمذَ 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

  اٌزّىٓ  

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ؽش٠مخ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  رّبس٠ٓ رط٠ٛش٠خ   3 6

االػذاد اٌجذٟٔ  ٌزط٠ٛش

 الػجٟ خّبعٟ وشح اٌمذَ 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ

 اٌزشخ١ظٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  3 7

اٌزؼشف ػٍٝ اٌزغز٠خ  3 8

 اٌزذس٠ت ٚ
ػاللخ اٌزغز٠خ اٌظؾ١خ 

 ثبٌؾُ ٚاٌٛؽذاد اٌزذس٠ج١خ 
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة 

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ االطبثبد  3 9

 اٌشبئؼخ 
االطبثبد اٌشبئؼخ ثٍؼجخ 

خّبعٟ وشح اٌمذَ ٚو١ف١خ 

 ٚاٌٛلب٠خ ٚاٌؼالط  

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

بْٔٛ خّبعٟ اٌزؼشف ػٍٝ ل 3 11

 وشح اٌمذَ   
اٌششػ اٌّفظً ٌّٛاد 

 لبْٔٛ خّبعٟ وشح اٌمذَ   
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌششػ اٌّفظً ٌّٛاد  لبْٔٛ خّبعٟ وشح اٌمذَ    3 11

 لبْٔٛ خّبعٟ وشح اٌمذَ   
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ىبَ اٌزؼشف ػٍٝ اشبساد ؽ 3 12

 خّبعٟ وشح اٌمذَ  

اشبساد ؽىبَ خّبعٟ 

 وشح اٌمذَ  

ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ِغّٛػخ رّبس٠ٓ ثذ١ٔخ  3 13

ٚرّبس٠ٓ ِشوجخ ٌزط٠ٛش 

 الػجٟ خّبعٟ وشح اٌمذَ 

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  

ٌزط٠ٛش الػجٟ خّبعٟ 

 وشح اٌمذَ  

 اٌجٕبئٟ اٌزم٠ُٛ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

ِشاعؼخ شبٍِخ  ٌّفشداد  ِشاعؼخ شبٍِخ  3 14

إٌّٙظ + ِٕبلشخ 

 اٌزمبس٠ش 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 3 15
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   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .61

 وشح اٌمذَ فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبطخّبعٟ ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش  - 1. 

وشح اٌمذَ فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد خّبعٟ . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش 2

 اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ ة التعليميةالمؤسس .115

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .116

  Spor 3324اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ ؽبٌجبد /  اسم / رمز المقرر .117

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .118

 اٌضبٌضخ /  اٌخبِظ الفصل / السنة .119

 عبػخ 31 سية )الكلي(عدد الساعات الدرا .111

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .111

 على  ةفي نهاية السنة الدراسية قادر  ةأىداف المقرر: إن يكون الطالب .112

 الجمناستك االيقاعي    مواصفات اداء الحبل وطرق استخدامو في معرفة  .1

 أسس اختيار الموسيقى وعالقة الموسيقى بالحركة معرفة  .2

      ة الطوق واستخدامها مواصفات ادامعرفة  .3

    للطوق 8والدوائر وشكل  المرجحات معرفة  .4

 التحكيم للتمرينات الفنية الحديثة معرفة قانون  .5

 القدرة على تطبيق المهارات الخاصة بكل دقة    . 6                             
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .67

 داف المعرفية  األى -أ
     ِٛاطفبد اداء اٌؾجً ٚؽشق اعزخذاِٙب اْ رفُٙ  -1أ

 ززوش اٌّجبدا اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُرأْ اْ  -2أ
 فٟ اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ     األعبع١خاْ رفُٙ وً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد  -3أ
 خالي ِؾبٚالد إٌغبػ ٚاٌفشً اٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ  بأْ رىْٛ ٌذ٠ٙا  -4أ
 اْ رطجك ِب رؼٍّزٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   - 5أ

 لبْٔٛ اٌزؾى١ُ ٌٍزّش٠ٕبد اٌف١ٕخ اٌؾذ٠ضخاْ رفُٙ اٌطبٌجخ  – 6أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ِٛاطفبد أداح اٌؾجً ٚؽشق اعزخذاِٙبرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

 ع١مٝ ٚػاللخ اٌّٛع١مٝ ثبٌؾشوخعظ اخز١بس اٌّٛارؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ِٛاطفبد أداح اٌطٛق ٚاعزخذاِٙبرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة         

 ٌٍطٛق 8اٌّشعؾبد ٚاٌذٚائش ٚشىً رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة         

 اٌزؾى١ُ ٌٍزّش٠ٕبد اٌف١ٕخ اٌؾذ٠ضخلبْٔٛ ِؼشفخ   – 5ة          

  

 طرائق التعليم والتعلم      
 طرقة عرض النموذج  ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

ٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  ا3

 ؽبٌجبد

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .شكالت التي تتوجب حلول سريعةيعطي اىمية للم  - 5ج
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 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 طرقة عرض النموذج  ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ٚاالعزغٛاة ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اٌغّٕبعزه اال٠مبػٟ 3

 ؽبٌجبد
 تأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة وال -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره بليةالقامهارات  5د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

  
. 
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 ة التحتية البني .64
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 ث١ٕخ اٌّمشس .63

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 ٛعاٌّٛػ
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

ِٛاطفبد  اٌزؼشف ػٍٝ  2 1

اداء اٌؾجً ٚؽشق 

   اعزخذاِٙب

،  اٌٛصت ٚاٌمفض ثبٌؾجً 

 8اٌّشعؾخ ٚاٌذٚسأبد ٚشىً 

  ٌٍؾجً اٌشِٟ ٚاعزالَ اٌؾجً 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اعظ اعزخذاَ ِؼشفخ  2 2

خ اٌّٛع١مٝ ٚػالل

  اٌّٛع١مٝ ثبٌؾشوخ 

اعظ اعزخذاَ اٌّٛع١مٝ 

  ٚػاللخ اٌّٛع١مٝ ثبٌؾشوخ 
إٌّبلشخ ؽش٠مخ 

  ٚاالعزغٛاة 
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌغّٕبعزه  2 3

اٌؾذ٠ش ٚاٌجطٛالد اٌؼب١ٌّخ 

ٚثؼغ اٌفشٚلبد فٟ أٛاع 

  اٌغّٕبعزه

اٌغّٕبعزه اٌؾذ٠ش ٚاٌجطٛالد 

ٚثؼغ اٌفشٚلبد فٟ  اٌؼب١ٌّخ

 أٛاع اٌغّٕبعزه

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

سثؾ اٌؾشوبد اٌزؼشف ػٍٝ  2 4

ثغٍغٍخ ِغ اٌّٛع١مٝ ِٓ 

  ؽشوخ ألداح اٌؾجً  48

سثؾ اٌؾشوبد ثغٍغٍخ ِغ 

ؽشوخ ألداح  48اٌّٛع١مٝ ِٓ 

 اٌؾجً  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ؽش٠مخ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٛاطفبد اداء  2 5

   اٌطٛق ٚاعزخذاِٙب 
ِٛاطفبد اداء اٌطٛق 

 ٚاعزخذاِٙب   
إٌّبلشخ ؽش٠مخ 

  ٚاالعزغٛاة
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌّشعؾبد  اٌزؼشف ػٍٝ  2 6

 8ٚشىً  ٚاٌذٚسأبد 

  ٌٍطٛق 

ٚشىً اٌّشعؾبد ٚاٌذٚسأبد  

اٌطٛق  ٌٍطٛق ، سِٟ  8

   ٚاعزالِٗ ِغ ثؼغ اٌؾشوبد

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 7

 ساد ٙباٌّ
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  رّبس٠ٓ ِىضفخ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 

 اٌجٕبئٟ

م٠ُٛ اٌز  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ  اخزجبس  2 8

 اٌجٕبئٟ

اٌطٛق  دؽشعخ رؼٍُ  2 9

ٚاعزالِٗ ِغ ثؼغ 

     اٌؾشوبد

اٌطٛق ٚاعزالِٗ ِغ  دؽشعخ 

     ثؼغ اٌؾشوبد

 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

  اٌزشخ١ظٟ

اٌطٛق ؽٛي  رذ٠ٚش رؼٍُ  2 11

ِؾٛسٖ ٚؽٛي اٌغغُ 

    ٚأؽشافٗ

اٌطٛق ؽٛي ِؾٛسٖ  رذ٠ٚش 

    شافٗٚأؽٚؽٛي اٌغغُ 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

ػًّ عٍغٍخ ِغ أداح رؼٍُ  2 11

خالي اٌّشٚس   اٌطٛق 

اٌطٛق ٚاٌزؼشف ػٍٝ 

طؼٛثبد فٟ اٌطٛق 

 ٚاألخطبء اٌشبئؼخ

 ػًّ عٍغٍخ ِغ أداح اٌطٛق  

خالي اٌطٛق ٚاٌزؼشف اٌّشٚس 

ػٍٝ طؼٛثبد فٟ اٌطٛق 

 ئؼخٚاألخطبء اٌشب

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

اٌزؾى١ُ  لبْٔٛ رؼٍُ  2 12

   ٌٍزّش٠ٕبد اٌف١ٕخ اٌؾذ٠ضخ

اٌزؾى١ُ ٌٍزّش٠ٕبد اٌف١ٕخ  لبْٔٛ 

   اٌؾذ٠ضخ

إٌّبلشخ ؽش٠مخ 

  ٚاالعزغٛاة 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ؽش٠مخ 

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

٠ٕبد اٌزؾى١ُ ٌٍزّش لبْٔٛ  2 13

   اٌف١ٕخ اٌؾذ٠ضخ
اٌزؾى١ُ ٌٍزّش٠ٕبد اٌف١ٕخ  لبْٔٛ 

   اٌؾذ٠ضخ
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ِشاعؼخ شبٍِخ  ِشاعؼخ  2 14

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15

 خزبِٟاٌ
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 7101،اميرة عبد الواحد ؛ اسس تعلم الجمناستك االيقاعي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  ٍخ ثبٌّمشساالعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظ

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .65

 ٟ فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌغّٕبعزه اال٠مبػ - 1. 

. ٠ةةزُ رطةة٠ٛش اٌّمةةشس ٚفمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش اٌغّٕبعةةزه اال٠مةةبػٟ فةةٟ اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ 2

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

عة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوق

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  المؤسسة التعليمية .113

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .114

 Spor 3325 وشح ا١ٌذ  /   اسم / رمز المقرر .115

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .116

 اٌخبِظ / اٌضبٌضخ    الفصل / السنة .117

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .118

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .119

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .121

 طلبة  على لعبة كرة اليد ومهاراتها االساسية ان يتعرف ال .1

 المنظم الجماعي      –الفردي السريع  –انواع الهجوم –ان يتعرف على المهارات الهجومية  .2

 المختلط   –الدفاع رجل لرجل  –تشكيالت الدفاع -ان يتعرف على المهارات الدفاعية   .3

( )المزايا والعيوب 7-4،  0-5ر ، صف-6دفاع المنطقة بتشكيالتو ) تكتيك ان يتعرف على  .4
   (وحاالت االستخدام

 اللعب والتحكيم تطبيق  .5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .66

 األىداف المعرفية   -أ
 اْ ٠زؼشف ػٍٝ ٌؼجخ  وشح ا١ٌذ ثشىً ِفظً  -1أ
     اٌزىز١ه اٌذفبػٟ ٚأٛاػٗاْ ػٍٝ  -2أ

 رؼٍُ وً اٌزىز١ىبد ٚرشى١الرٙب  اْ ٠فُٙ و١ف١خ -3أ
 اْ ٠طجك اٌٛلفخ اٌظؾ١ؾخ ٌالػت وشح ا١ٌذ    -4أ
 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   -5أ

  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 . ِشاؽً ٚأٛاع اٌزىز١ه اٌذفبػٟ ا١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍٝ – 1ة

    ثىشح ا١ٌذ اٌزؼشف ػٍٝ ِضا٠ب ػ١ٛة اٌزىز١ه أ١ّ٘خ  – 2ة

   رشى١الد اٌذفبع ثىشح ا١ٌذأ١ّ٘خ رؼٍُ   -3ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ األداء اٌفٕٟ  ٌّٙبسح  اٌزظ٠ٛت ثأٔٛاػٙب    -4ة 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌٍؼت ٚاٌزؾى١ُ   -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 عً اٌزّىٓؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ ا ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح ا١ٌذ  3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0ج
 وح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    تنمية ر  -7ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة -0ج
 .. تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي    - 5ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 زغٛاةـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالع1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح ا١ٌذ  3
 أىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والت -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 مهارات بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  . -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 ء الحركي و تقويمو وتطويرهمهارات القابلية على تحليل االدا -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

 
. 
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 البنية التحتية  .68

 ث١ٕخ اٌّمشس .67

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ وشح ا١ٌذ  2 1

 بسارٙب االعبع١خ   ِٚٙ
اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌٍؼجخ 

وشح ا١ٌذ  ٚظٙٛس٘ب فٟ 

 اٌؼشاق 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ  2 2

 ثىشح ا١ٌذ   
ؽش٠مخ إٌّبلشخ  أٛاع اٌٙغَٛ ثىشح ا١ٌذ    

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ  2 3

 ثىشح ا١ٌذ   
اٌٙغَٛ اٌغش٠غ ثىشح ا١ٌذ 

ٚاٌٙغَٛ إٌّظُ رىز١ه 

 اٌٙغَٛ اٌغّبػٟ إٌّظُ   

ؽش٠مخ ػشع 

 إٌّٛرط

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 4

 اٌٙغ١ِٛخ ثىشح ا١ٌذ     
اٌٙغَٛ ثالػت ٚاؽذ 

ٚاٌٙغَٛ ثالػج١ٓ ٚ٘غَٛ 

 اٌّٛعٗ اٌغش٠غ    

 ؽش٠مخ ػشع

إٌّٛرط  ؽش٠مخ اٌؼٍُ 

 ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌٙغَٛ إٌّظُ  2 5

 ثىشح ا١ٌذ     
اٌٙغَٛ إٌّظُ ثزغ١١ش 

اٌّشاوض ٚاٌزمبؽؼبد ث١ٓ 

 اٌالػج١ٓ 

 

ؽش٠مخ ػشع 

 إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

شىً ِىضف رّبس٠ٓ ث أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد   2 6

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 8

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ     
اٌزىز١ه اٌذفبػٟ ٚأٛاػٗ 

 ٚاٌزىز١ه اٌذفبػٟ اٌفشدٞ   
ؽش٠مخ ػشع 

ؽش٠مخ إٌّٛرط  

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 9

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ   
رىز١ه دفبع اٌّغّٛػبد 

 اٌّضا٠ب ٚ اٌؼ١ٛة    
ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط   ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 11

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ     
فشلٟ اٌزىز١ه اٌذفبػٟ اٌ

ٚدفبع إٌّطمخ اٌّضا٠ب 

 ٚاٌؼ١ٛة 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ  

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 11

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ     
رىز١ه دفبع إٌّطمخ -

 ، 1-5، 1-6ثزشى١الرٗ 

 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ  

 اٌزشخ١ظٟ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد   2 12

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 13

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ   
اٌزؾشوبد اٌذفبػ١خ 

)اٌذفبع ػذ الػت ِؼٗ 

 اٌىشح (سعً ٌشعً

ؽش٠مخ ػشع 

ؽش٠مخ   إٌّٛرط

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 14

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ   
اٌزؾشوبد اٌذفبػ١خ 

 )اٌذفبع اٌّخزٍؾ (
ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌخزبِٟ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 0997محمد حسن عالوي ؛ كرة اليد للجميع ،   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 0988االسود ومحمد مرزوق؛االعداد الكامل لالعب كرة اليد ،

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 ح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس االعزفبد

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .69

 ظٙش فٟ رط٠ٛش وشح ا١ٌذ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ ر - 1. 

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح ا١ٌذ فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوف

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

  د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ عبِؼخ المؤسسة التعليمية .121

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .122

   Spor 3326ؽالة  أعٙضحعّٕبعزه  اسم / رمز المقرر .123

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .124

 اٌخبِظ/ اٌضبٌضخ   الفصل / السنة .125

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .126

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .127

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .128

   طرق تدريس الجمناستك وتنظيم الدرس يبين  .1

   مقتطفات من قانون الجمناستك وكيفية اعطاء الدرجات  يبين  .2

   فعاليات بساط الحركات االرضية يبين  .3

 فعاليات جهاز حصان القفز يبين  .4

 توازي  فعاليات جهاز الميبين  .5

 فعاليات جهاز حصان المقابض يبين     . 6                            

 فعاليات جهاز الحلق يبين  .  7                               

 من الناحية العملية أعالهتطبيق ما ذكر  . 8                               
 التشكيالت الهرمية والحركات الجمناستيكية الثنائية  . يطبق بعض 9                               
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .71

 األىداف المعرفية   -أ
 ؽشق رذس٠ظ اٌغّٕبعزه اْ ٠فُٙ  -1أ

  لبْٔٛ اٌغّٕبعزه ٚو١ف١خ رغغ١ً إٌمبؽ اْ ٠فُٙ  -2أ

 السػ١خ اْ ٠فُٙ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ  ثغبؽ اٌؾشوبد ا -3أ
 ػٍٝ ؽظبْ اٌمفض  اْ ٠فُٙ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ  -4أ
 اٌّزٛاصٞ اْ ٠فُٙ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ   -5أ
 عٙبص اٌؼمٍخاْ ٠فُٙ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ   -6أ

 عٙبص ؽظبْ اٌّمبثغ اْ ٠فُٙ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ  - 7أ

 عٙبص اٌؾٍك اْ ٠فُٙ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ  – 8أ

 طجك ِب رؼٍّٗ ػً اسع اٌٛالغاْ ٠ -9أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خ – 1ة

 رؼٍُ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ ؽظبْ اٌمفض   أ١ّ٘خ – 2ة

 ا١ّ٘خ رؼٍُ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ اٌّزٛاصٞ    -3ة

  ٚؽشوبد عٙبص اٌؼمٍخ  األعبع١خ األٚػبعرؼٍُ   -4ة 

 رؼٍُ اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ عٙبص ؽظبْ اٌّمبثغ -5ة

 رؼٍُ  اٌؾشوبد اٌزٟ رؤدٜ ػٍٝ عٙبص اٌؾٍك – 6ة

 التشكيالت الهرمية والحركات الجمناستيكية الثنائية بعضيطبق  - 7ة         

 طرائق التعليم والتعلم      
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ـ ؽ3

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 4
 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ عّٕبعزه اعٙضح اٌطالة  3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تذليل المشكالتالقدرة على  -0ج
  ان يكون باحث عن االبداع واالبتكار   -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
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 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة-4ج

 طرائق التعليم والتعلم     
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة2

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 3

 خ األٔشطخ اٌضبثزخؽش٠م ـ 4
 
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  عّٕبعزه اعٙضح اٌطالة  3
 وظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية الت -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
  على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
. 
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 ١ٕخ اٌّمشسث .71

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزم١١ُ

ؽشق اٌزؼشف ػٍٝ  2 1

رذس٠ظ اٌغّٕبعزه 

 ٚاٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ 

ؽشق رذس٠ظ اٌغّٕبعزه ِٚمزطفبد ِٓ 

 .اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚو١ف١خ  اػطبء اٌذسعبد 

 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

  ٚاالعزغٛاة

ش٠مخ االعزىشبف ؽ

 ٚاالعزمظبء

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ   2 2

ؽشوبد ثغبؽ 

 اٌؾشوبد االسػ١خ 

 اٌذؽشعخ األِب١ِخ إٌّؾ١ٕخ ػّب -
 اٌذؽشعخ األِب١ِخ إٌّؾ١ٕخ فزؾب -
اٌٛلٛف ػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ ِٓ اٌذؽشعخ  -

 األِب١ِخ

 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 خ١ظٟاٌزش

اْ ٠زؼشف ػٍٝ   2 3

ؽشوبد ثغبؽ 

 اٌؾشوبد االسػ١خ

 اٌمفضح اٌؼشث١خ -
 اٌمفضح اٌخٍف١خ -
 دٚسح ٘ٛائ١خ أِب١ِخ -
 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ِؼشفخ عٙبص ؽظبْ  2 4

 اٌمفض 
 اٌؼغٍخ اٌجشش٠خ -
 ( لفضح اٌٙشذ )اٌطبئشح -

ػشع ؽش٠مخ 

  رطإٌّٛ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ عٙبص  2 5

 اٌّزٛاصٞ
 اٌطٍٛع ِٓ اٌزشع١ؼ اٌخٍفٟ ٌالسرىبص -
دؽشعخ أِب١ِخ ػٍٝ عٙبص اٌّزٛاصٞ ِٓ  -

 .اٌغٍٛط فزؾب
 اٌٙجٛؽ خٍفب ِغ ٔظف دٚسح -

 
 

ػشع ؽش٠مخ 

  إٌّٛرط

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 اٌٙجٛؽ اٌّىٛس اٌّٛاعٗ ِغ ٔظف دٚسح - ّزٛاصٞعٙبص اٌ 2 6
 وت االسرىبص -
 اٌٛلٛف ػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ ِغ ٔظف دٚسح -
 

ؽش٠مخ األٔشطخ 

 اٌضبثزخ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ عٙبص  2 7

 اٌؼمٍخ 
 اٌطٍٛع ثبٌىت اٌغشعٟ -
 ِٓ اٌزشع١ؼ اٌظؼٛد ثبٌىت -
اٌغشعٟ  ِٓ االسرىبص اٌغشعٟ اٌذٚساْ -

 االِبِٟ + اٌخٍفٟ

ػشع ؽش٠مخ 

  إٌّٛرط

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزم٠ُٛ   اِزؾبْ ٔظشٞ + ػٍّٟ  رم٠ُٛ  2 8

 اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ عٙبص  2 9

 اٌؼمٍخ 

خظبئض ١ِّٚضاد اٌؾشوبد اٌزٟ رإدٜ 

 .ػٍٝ عٙبص اٌؼمٍخ
 .ِٛاطفبد عٙبص اٌؼمٍخ -
 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

  ٛاةٚاالعزغ

ؽش٠مخ االعزىشبف 

 ٚاالعزمظبء

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌٙجٛؽ اٌخٍفٟ ِٓ االسرىبص ِغ ٔظف  - عٙبص اٌؼمٍخ 2 11

 دٚسح
ِٓ االسرىبص اٌّشعؾخ األِب١ِخ )اٌغف١ٍخ(  -

 ٌٍٙجٛؽ ِغ ٔظف دٚسح
 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

عٙبص اٌزؼشف ػٍٝ  2 11

 ؽظبْ اٌّمبثغ
عؾخ اٌشعً خٍفب ِغ ؽشوخ اٌظؼٛد ثّش

 .ٔظف دٚسح ٌالسرفبع أٌغشعٟ
ؽشوخ اٌٙجٛؽ ثّشعؾخ دخٛي سعً  -

ِزجٛػخ ثذخٛي اٌشعً اٌضب١ٔخ ِغ سثغ 

 . دٚسح
اٌز٠ٍٛؼ ثغبق صُ  اٌغشعِٟٓ االسرىبص 

 اٌٙجٛؽ ِغ دٚسح وبٍِخ

 ؽشلخ ػشع إٌّٛرط 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
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 البنية التحتية  .77
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 0989صائب عطية احمد ؛ الجمناستك العام ؛   ع الرئيسية )المصادر(  ـ المراج7
صالح مجيد العزاوي و بسمان عبد عبد الوىاب ؛ الجمناستك الفني 

 7100التطبيقي، 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 د اٌظٍخ ثبٌّمشساالعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس را

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .73

٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش عّٕبعزه األعٙضح  ٌٍشعبٌٝ فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ  - 1. 

 االعبط

طةة٠ٛش اٌّمةةشس ٚفمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش عّٕبعةةزه االعٙةةضح فةةٟ اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ . ٠ةةزُ ر2

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌزؼشف ػٍٝ عٙبص  2 12

 اٌؾٍك 

 .اٌٙجٛؽ ثبٌؼىجخ اٌٙٛائ١خ اٌخٍف١خ فزؾب
 .دٚسح وزف أِب١ِخ -
 

 ؽشلخ ػشع إٌّٛرط 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزشى١الد اٌٙش١ِخ  2 13

ٚاٌؾشوبد 

 اٌغّٕبعز١ى١خ 

ثؼغ اٌزشى١الد اٌٙش١ِخ ٚاٌؾشوبد 

 .اٌغّٕبعز١ى١خ اٌضٕبئ١خ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

أداء رّش٠ٕبد ٌزط٠ٛش  2 14

 اٌّٙبساد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً  أداء رّش٠ٕبد ِىضفخ ٌزط٠ٛش  اٌّٙبساد  

 اٌزّىٓ  

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌخزبِٟ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .129

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  المركز العلمي /القسم  .131

 Spor 3326ؽبٌجبد /   أعٙضحعّٕبعزه  اسم / رمز المقرر .131

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .132

 اٌخبِظ   / اٌضبٌضخ  الفصل / السنة .133

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .134

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .135

 ان على  ةفي نهاية السنة الدراسية قادر  ةكون الطالبتأىداف المقرر: إن  .136

   تبين طرق تدريس وتنظيم درس الجمناستك   .1

  قوانين تحكيم الجمناستك للنساء    بعض  تبين .2

  انواع الحركات االرضية   تبين .3

  انواع الحركات على جهاز حصان القفز والمتوازي وعارضة التوازن    تبين .4

 من الناحية العملية أعالهتطبيق ما ذكر  .5
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 قييممخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والت .74

 األىداف المعرفية   -أ
  األسػ١خاْ رفُٙ خظبئض ١ِّٚضاد إٌٛاؽٟ اٌف١ٕخ ٌٍؾشوبد  -1أ

  األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خاْ رفُٙ  -2أ
 اْ رفُٙ اٌؾشوبد ػٍٝ  عٙبص ؽظبْ اٌمفض   -3أ
 اْ رفُٙ ؽشوبد اٌّزٛاصٞ  -4أ
 اْ رفُٙ اٌؾشوبد ػٍٝ عٙبص ػبسػخ اٌزٛاصْ    -5أ

  ِب رؼٍّزٗ ػً اسع اٌٛالغاْ رطجك  - 6أ
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   األسػ١خرؼٍُ اٌؾشوبد  أ١ّ٘خ – 1ة

 اٌمفض ػٍٝ ؽظبْ اٌمفض .  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ػٍٝ  عٙض اٌّزٛاصٞ  األعبع١خ األٚػبعرؼٍُ   -3ة

 ٚاٌؾشوبد ػٍٝ عٙبص ػبسػخ اٌزٛاصْ األعبع١خ األٚػبعرؼٍُ   -4ة 

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5
 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 د إٌظش٠خ ـ االخزجبسا2

 ؽبٌجبد أعٙضحـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  عّٕبعزه 3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على تذليل المشكالت -0ج
  ان تكون باحثة عن االبداع واالبتكار   -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 رفع الروح المعنوية والثقة بالنفس . -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3
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 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5
 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ؽبٌجبد أعٙضحـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  عّٕبعزه 3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 يادة القمهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
  على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .75

اٌغبػب األعجٛع

 د
ُ ِخشعبد اٌزؼٍ

 اٌّطٍٛثخ
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزم١١ُ

ؽشق رذس٠ظ  ِؼشفخ  2 1

اٌغّٕبعزه ٚرٕظ١ُ 

 اٌذسط 

ؽشق رذس٠ظ اٌغّٕبعزه ٚرٕظ١ُ 

 اٌذسط 
ؽش٠مخ االعزىشبف 

  ٚاالعزمظبء

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

لبْٔٛ اْ رزؼشف ػٍٝ  2 2

 ٌٍٕغبء اٌزؾى١ُ 
غ لٛا١ٔٓ رؾى١ُ اٌغّٕبعزه ثؼ

 ٌٍٕغبء 

ؽش٠مخ االعزىشبف 

  ٚاالعزمظبء

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ رزؼشف ػٍٝ  2 3

 اٌؾشوبد االسػ١خ
 .اٌذؽشعخ ػٍٝ اٌىزف١ٓ

اٌطبؽٛٔخ ِٓ ٚػغ االعزٍمبء ػٍٝ 

 .اٌظٙش

 .اٌذؽشعخ إٌّؾ١ٕخ األِب١ِخ فزؾب

ؽش٠مخ ِشاوض 

 ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ
٠مخ اٌزؼٍُ ؽش

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ  .اٌّٛعٗ اٌّزىٛسح ٚاٌّغزم١ّخ  حاٌمفض عٙبص ؽظبْ اٌمفض 2 4

 اعً اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
 –اٌطٍٛع االرضأٟ ػٍٝ اٌؼبسػخ  عٙبص اٌّزٛاصٞ  2 5

اٌؼٍٛع  –اٌطٍٛع ثزؼٍك اٌشوجخ 

 ثبٌذٚساْ اٌخٍفٟ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
ٌزم٠ُٛ ا

 اٌزشخ١ظٟ

اٌضجبد ِغ ؽشوخ اٌغضاي ِٓ اٌضجبد  عٙبص اٌّزٛاصٞ 2 6

االٔزمبي ِٓ اٌؼبسػخ اٌغفٍٝ اٌٝ 

 اٌؼبسػخ اٌؼ١ٍب

ؽش٠مخ األٔشطخ 

 اٌضبثزخ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 7

 اٌّٙبساد
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف ٌزط٠ٛش اٌّٙبسح

ٚؽش٠مخ   اٌزؼبٟٚٔ

اعً  اٌزؼٍُ ِٓ

 اٌزّىٓ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 8

االسرىبص ػٍٝ اٌؼبسػخ اٌؼ١ٍب ِغ ؽشوخ  عٙبص اٌّزٛاصٞ 2 9

دٚساْ ٚاسرىبص اٌغغُ ػٍٝ اٌؼبسػخ 

اٌٙجٛؽ ِٓ اٌؼبسػخ اٌؼ١ٍب  –اٌؼ١ٍب 

ٚراٌه ثخطف اٌشع١ٍٓ اِبَ اػٍٝ صُ 

 اٌٙجٛؽ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 ٟاٌزؼبٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ٌٙجٛؽ ثبٌٛلٛف ػٍٝ رساع ٚاؽذح  عٙبص اٌّزٛاصٞ 2 11

 .ػٍٝ اٌؼبسػخ اٌغفٍٝ ِغ ٔظف دٚسح
 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

   اٌزؼبٟٚٔ

ؽش٠مخ  اٌزؼٍُ ِٓ 

 اعً اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ٌٍخٍف  –اٌغ١ش اٌّزٛاصْ ٌالِبَ  عٙبص ػبسػخ اٌزٛاصْ 2 11

:  اٌغبٔجٟ _ اٌجذا٠خ )اٌظؼٛد( ٚرشًّ

اٌمفض ثبٌٕٙٛع اٌضٚعٟ_ االسرىبص 

اٌمفض ثبٌٕٙٛع اٌضٚعٟ  –االِبِٟ 

اٌمفض  –ٌٍٛلٛف اٌّزىٛس ػٍٝ االسثغ 

ثبٌٕٙٛع اٌضٚعٟ الخز االسرىبص 

 اٌغشعٟ
 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ
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 البنية التحتية  .76
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 عبد الستار جاسم وعايدة علي حسين ؛ الجمناستك المعاصر للبنات   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
  صائب العبيدي ؛ اسس تعلم الجمناستك

            اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها     
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية
 

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 س اٌذساعٟ خطخ رط٠ٛش اٌّمش .77

 ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش عّٕبعزه األعٙضح  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط - 1. 

. ٠ةةزُ رطةة٠ٛش اٌّمةةشس ٚفمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش عّٕبعةةزه االعٙةةضح فةةٟ اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ 2

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اٌذؽشعخ ) اٌؾشوبد ػٍٝ اٌؼبسػخ عٙبص ػبسػخ اٌزٛاصْ 2 12

 – ٙشاٌخٍف١خ ِٓ االعزٍمبء ػٍٝ اٌظ
 –اٌمفض ػٍٝ اٌجمؼخ ِغ رجذ٠ً اٌغبل١ٓ 

 –خطٛح اٌزجبدي  –لفضح اٌخطٛح 

دسعخ  361اٌذٚساْ  اٌفبٌظ اٌزمبؽغ ،

 ػٍٝ سعً ٚاؽذح

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

ؽش٠مخ        اٌزؼبٟٚٔ

اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌٙجٛؽ ٠ٚشًّ : اٌٙجٛؽ ثبٌٛصت  عٙبص ػبسػخ اٌزٛاصْ 2 13

ٛؽ ثبٌؼغٍخ اٌجشش٠خ ، اٌٙج –اٌؼبٌٟ 

اٌٙجٛؽ ثفزؼ اٌزساػ١ٓ ٚاٌشع١ٍٓ 

 )ٔغّخ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

ؽش٠مخ  اٌزؼبٟٚٔ

 ػشع إٌّٛرط 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش 2 14

 اٌّٙبساد 

رّبس٠ٓ ِىضفخ ٌزط٠ٛش 

  اٌّٙبساد

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

مخ اٌزؼٍُ ؽش٠ اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌخزبِٟ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .137

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  سم العلمي  / المركزالق .138

 Spor 3327 اٌّالوّخ   اسم / رمز المقرر .139

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .141

 ٌضبٌضخا/  اٌخبِظ الفصل / السنة .141

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .142

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .143

 يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على أىداف المقرر: إن  .144

 ان يتعرف الطلبة  على لعبة المالكمة ومهاراتها االساسية  .1

  ان يتعرف على وقفة االستعداد     .2

  ان يتعرف على المهارات الدفاعية     .3

  ان يتعرف على اللكمات بانواعها      .4

 فني لها وطريقة االداء ال  األساسيةان يشرح المهارات  .5

 من الناحية العملية األساسيةتطبيق المهارات  .6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .78

 األىداف المعرفية   -أ
 اْ ٠زؼشف ػٍٝ ٌؼجخ  اٌّالوّخ ثشىً ِفظً  -1أ

 اْ ٠زؼشف  ػٍٝ اٌّٙبساد االعبع١خ ثبٌّالوّخ     -2أ
 ِٓ اٌّٙبساد االعبع١خ      اْ ٠فُٙ و١ف١خ رؼٍُ وً ِٙبسح -3أ
 اْ ٠طجك اٌٛلفخ اٌظؾ١ؾخ ٌالػت اٌّالوّخ    -4أ
 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   -5أ

  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ا١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّالوّخ ِٚٙبسارٙب االعبع١خ .– 1ة

 ػٙب ثٍؼجخ اٌّالوّخ   اٌفٕٟ ٌٍىّبد ٚأٛا األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 اٌفٕٟ ٌٍّٙبساد اٌذفبػ١خ ٚثأٔٛاػٙب ثبٌّالوّخ   أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 اٌفٕٟ  ٌّٙبسح اٌذفبع ٚاٌؾزف  األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 أٛاع اٌذفبع ثبٌّالوّخ  أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش٠  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  ٌؼجخ اٌّالوّخ  3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة -0
 .. تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي    - 5
 ع عن النفس تعلم الدفا  – 6

 
 طرائق التعليم والتعلم     
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 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 الع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  ٌؼجخ اٌّالوّخ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽ3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 .بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  مهارات  -7د
 وحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالمبناء جيل ر   -0د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

 
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .79

ٚ اعُ اٌٛؽذح / أ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼجخ اٌّالوّخ  2 1

 ِٚٙبسارٙب االعبع١خ   
اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌٍؼجخ 

اٌّالوّخ ٚظٙٛس٘ب فٟ 

 اٌؼشاق 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ٚلفخ االعزؼذاد   2 2

 ثبٌّالوّخ   
ػشع  خؽش٠م ِٙبسح ٚلفخ االعزؼذاد   

 اٌّٙبسح
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ  2 3

 ثبٌّالوّخ
ِٙبسح اٌٍىّخ اٌّغزم١ُ 

 ا١ٌغبس ثبٌّالوّخ 
ػشع ؽش٠مخ 

 إٌّٛرط

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ػشع ؽش٠مخ  اٌٍىّبد اٌّغزم١ّخ    اٌزؼشف اٌٍىُ ِٓ اٌؾشوخ     2 4

  إٌّٛرط 
اٌزم٠ُٛ 

 ٟاٌزشخ١ظ
 اٌٍىُ ػٍٝ و١ظ اٌّالوّخ اٌزؼشف ػٍٝ ااٌٍىُ ِٓ اٌضجبد     2 5

 
ػشع ؽش٠مخ 

  إٌّٛرط 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  اٌّٙبساد  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 6

 اد ٌزط٠ٛش اٌّٙبس
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 ئٟاٌجٕباٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

ػشع ؽش٠مخ  ٌىّبد ػٍٝ و١ظ اٌٍىُ اٌزؼشف ػٍٝ اٌٍىّخ اٌغبٔج١خ  2 8

ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح  اٌٍىّخ  2 9

 اٌغبٔج١خ  
ػشع ؽش٠مخ  اٌٍىُ ػٍٝ عغُ اٌض١ًِ   

ؽش٠مخ   إٌّٛرط 

 عً اٌزّىٓاٌزؼٍُ ِٓ ا

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح اٌٍىّخ  2 11

 اٌظبػذح  
اٌٍىُ ػٍٝ اٌذسع اٌّؾّٛي 

 ِٓ لجً اٌّذسة اٌّغبػذ

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ِٙبسح اٌّالوّخ  2 11

 اٌخ١ب١ٌخ  
اٌٍىُ فٟ اٌٙٛاء اٌطٍك ِغ 

 بء رظؾ١ؼ األخط
 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  اٌّٙبساد  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 12

 اد ٌزط٠ٛش اٌّٙبس
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد اٌذفبػ١خ  2 13

 ثبٌّالوّخ   

زؾشوبد اٌذفبػ١خ اٌذفبع اٌ

ثبٌؾزف ٚ االٔؾٕبء 

 اٌغبٔجٟ 

ؽش٠مخ ػشع 

ؽش٠مخ إٌّٛرط  

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ

 ٌزشخ١ظٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌّالؽظخؽش٠مخ  ٔضاي ؽش  اعشاء ٔضاي ِغ اٌض١ًِ     2 14

 ٌزشخ١ظٟ

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ    اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 البنية التحتية  .81
 ال يوجد الكتب المقررة المطلوبة ـ 0

 ؛ أصول المالكمة للمبتدئين    ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 بالمادة الدراسيةاإلصدارات الحديثة المتعلقة 

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .81

 ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌّالوّخ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط - 1. 

 مب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌّالوّخ فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚف2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم فرص  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .145

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .146

 Spor 3327ؽبٌجبد /    ظأ٠شٚث١ى اسم / رمز المقرر .147

 إٌضاِٟ حةأشكال الحضور المتا .148

 اٌخبِظ / اٌضبٌضخ الفصل / السنة .149

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .151

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .151

 على  ةفي نهاية السنة الدراسية قادر  ةأىداف المقرر: إن يكون الطالب .152

 األنشطة الهوائية في برنامج الياقة الهوائية معرفة طرق  .1

 وانواعها ومميزاتها  وائية واإليقاعية مع الموسيقيةالتمرينات اله معرفة  .2

     أىمية التمارين الهوائية معرفة على  .3

 تمرينات التحمل المستمرة معرفة  .4

 معايير تحديد متى يكون النشاط ىوائي معرفة  .5
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .87

 األىداف المعرفية   -أ
 ِفَٙٛ األٔشطخ اٌٙٛائ١خ فٟ ثشٔبِظ ا١ٌبلخ اٌٙٛائ١خُ اْ رفٙ -1أ

 ززوش اٌّجبدا اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُاْ ر -2أ
 اٌزّش٠ٕبد اٌٙٛائ١خ ٚاإل٠مبػ١خ ِغ اٌّٛع١م١خاْ رفُٙ  -3أ
 اٌمذسح ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي ِؾبٚالد إٌغبػ ٚاٌفشً  بأْ رىْٛ ٌذ٠ٙا  -4أ
 اْ رطجك ِب رؼٍّزٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   - 5أ

    األنشطة الهوائية لتحسين الصحةان تفهم اىمية   – 6أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٚأٛاػٙب ٚا١ّ٘زٙب ١ِّٚضارٙب اٌزّش٠ٕبد اٌٙٛائ١خ ٚاإل٠مبػ١خ ِغ اٌّٛع١م١خرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

 رية بالمقاوماتالتمرينات الدائتعلم   أ١ّ٘خ – 2ة

 برنامج كوبر الهوائيمعرفة  أ١ّ٘خ  -3ة

 اٌشلض اٌٙٛائٟ ِغ ِالِغخ األسع ثظٛسح ِغزّشحرؼٍُ   أ١ّ٘خ  -4ة         

          

 طرائق التعليم والتعلم      
 طرقة عرض النموذج  ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ٍُ اٌزؼبٟٚٔ ـ ؽش٠مخ اٌزؼ4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اال٠شٚث١ىظ ؽبٌجبد3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لصعوبات التي تواجو الطلبة القدرة على تذليل ا -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
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 المعنوية . تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
 طرقة عرض النموذج  ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 5
 
 التقييم  طرائق   
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ   اال٠شٚث١ىظ ؽبٌجبد3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القيادة ارات مه -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
 العبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخرم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ا - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

  
. 
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 البنية التحتية  .84
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 اميرة عبد الواحد ؛ اسس تعلم الجمناستك االيقاعي  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 ث١ٕخ اٌّمشس .83

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

اٌزؼشف ػٍٝ االٔشطخ  2 1

 اٌٙٛائ١خ   
١خ فٟ ِفَٙٛ األٔشطخ اٌٙٛائ

 ثشٔبِظ ا١ٌبلخ اٌٙٛائ١خ

اٌّؼٍِٛبد األعبع١خ رزؼٍك 

 ثبألٔشطخ اٌٙٛائ١خ

إٌّبلشخ ؽش٠مخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزّش٠ٕبد اٌزؼشف ػٍٝ  2 2

 اٌٙٛائ١خ   

اٌزّش٠ٕبد اٌٙٛائ١خ ٚاإل٠مبػ١خ 

 ِغ اٌّٛع١م١خ

 أٔٛاع اٌزّش٠ٕبد اٌٙٛائ١خ

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 
 ؼبٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌز

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ االٔشطخ  2 3

 اٌٙٛائ١خ   

 ١ِّضاد اٌزّش٠ٕبد اٌٙٛائ١خ

 أ١ّ٘خ اٌزّبس٠ٓ اٌٙٛائ١خ

 ِب١٘خ اٌزّش٠ٕبد اٌٙٛائ١خ

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ االٔشطخ  2 4

 اٌٙٛائ١خ   

 بِٚبداٌزّش٠ٕبد اٌذائش٠خ ثبٌّم

ثشٔبِظ اٌزّش٠ٕبد اٌجذ١ٔخ 

 اٌّغزّشح

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ االٔشطخ  2 5

 اٌٙٛائ١خ   
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ  رّش٠ٕبد اٌزؾًّ اٌّغزّشح

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ االٔشطخ  2 6

    اٌٙٛائ١خ
 ثشٔبِظ اٌشلض اٌٙٛائٟ

ِؼب١٠ش رؾذ٠ذ ِزٝ ٠ىْٛ إٌشبؽ 

 ٘ٛائٟ

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 7

 ساد ٙباٌّ
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  رّبس٠ٓ ِىضفخ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   ٍٟ اخزجبس ٔظشٞ + ػّ اخزجبس  2 8

 اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ االٔشطخ  2 9

 اٌٙٛائ١خ   

اٌشلض اٌٙٛائٟ ِغ ِالِغخ 

 األسع ثظٛسح ِغزّشح

 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

اٌزؼشف ػٍٝ االٔشطخ  2 11

 اٌٙٛائ١خ   
 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ  ثشٔبِظ اٌشلض اٌفزشٞ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 زّىٓاٌ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

اٌزؼشف ػٍٝ االٔشطخ  2 11

 اٌٙٛائ١خ   

 اٌٙشٌٚخ ٚاٌغشٞ

ػاللخ األٔشطخ اٌٙٛائ١خ 

 ٌزؾغ١ٓ

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

اٌزؼشف ػٍٝ االٔشطخ  2 12

 اٌٙٛائ١خ   

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ  اٌٛصت ثبٌؾجً ٚاٌّشٟ

ِٓ اعً ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 13

 ساد ٙباٌّ
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  رّبس٠ٓ ِىضفخ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ِشاعؼخ شبٍِخ  ِشاعؼخ  2 14

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   ٞ +ػٍّٟاخزجبس ٔظش رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15

 خزبِٟاٌ
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اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  ٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشساالعزفبدح ِ

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .85

 فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط اال٠شٚث١ىظفٟ رط٠ٛش  ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش - 1. 

 فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ ال٠شٚث١ىغ. ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش 2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

توقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم الم

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .153

 خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػ القسم العلمي  / المركز .154

 Spor 3328اٌىشح اٌطبئشح /   اسم / رمز المقرر .155

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .156

 اٌخبِظ / اٌضبٌش الفصل / السنة .157

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .158

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .159

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .161

    كتيك الجماعي بالكرة الطائرة التمعرفة  .1

    طرق اللعب وانواعها  وانواع الالعبين يبين ان  .2

    انواع الالعبين وخصائص كل العب معرفة  .3

    االعداد بالكرة الطائرة  أنواعيبين ان  .4

   الخطط الهجومية الجماعية ان يشرح  .5

 وتشكيالت الدفاع عن االرسال  ان يطبق الخطط الدفاعية . 6                             

 . معرفة تغطية المهاجم بالطريقة االسيوية واالوربية  7                                

 من الناحية العملية األساسيةتطبيق المهارات  .  8                                
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .86

 داف المعرفية  األى -أ
   التكتيك الجماعي بالكرة الطائرة   اْ ٠فُٙ -1أ

  طرق اللعب وانواعها  وانواع الالعبين   يبين ٚاْ ٠فُٙ  -2أ

 انواع الالعبين وخصائص كل العباْ ٠فُٙ  -3أ

  يشرح الخطط الهجومية الجماعية  اْ  -4أ

 يطبق الخطط الدفاعية وتشكيالت الدفاع عن االرسالاْ   -5أ

 تغطية المهاجم بالطريقة االسيوية واالوربية٠فُٙ اْ  - 6أ

 
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

   اٌزىز١ه اٌغّبػٟ ثبٌىشح اٌطبئشح رؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

   ؽشق اٌٍؼت ٚأٛاػٙب ٚأٛاع اٌالػج١ٓ رؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

  يشرح الخطط الهجومية الجماعية  رؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 الخطط الدفاعية وتشكيالت الدفاع عن االرسالرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

اْ رىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت اٌمذسح ػٍٝ رطج١ك اٌّٙبسح ِٚؼشفخ اٌخطأ ٚاٌظٛاة ِٓ خالي اٌّؾبٌٚخ  -5ة

 ٚاٌفشً 

 تغطية المهاجم بالطريقة االسيوية واالوربيةاْ ٠فُٙ  - 6ة 

 طرائق التعليم والتعلم      
  اٌزؼٍُؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ  ـ 1

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 0
 طرقة عرض النموذج – 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اٌىشح اٌطبئشح3

 
 انية والقيمية األىداف الوجد -ج

 القدرة على تذليل الصعوبات التي تواجو الطلبة  -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
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 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 وانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .تنمية الج – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
 

 طرائق التعليم والتعلم     
  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 1

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ   - 0
 طرقة عرض النموذج – 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اٌىشح اٌطبئشح3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القيادة هارات م -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االمهارات استغالل  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  5د 
 االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخرم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ  - 6د

 .رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد - 7د

  
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .87

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌزىز١ه اْ ٠زؼشف ػٍٝ  2 1

 اٌغّبػٟ 
ٕبطش اٌزىز١ه اٌغّبػٟ ٚاٌؼ

 اٌّإصشح ثٗ
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط

 اٌزشخ١ظٟ

ؽشق اْ ٠زؼشف ػٍٝ  2 2

  اٌٍؼت
ؽش٠مخ إٌّبلشخ  ؽشق اٌٍؼت أٛاػٙب 

 ٚاالعزغٛاة

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أٛاع  اٌزؼشف ػٍٝ  2 3

 اٌالػج١ٓ
االػذاد ؽغت اعزخذاَ 

اٌزساع  االػذاد ؽغت اٌجؼذ 

 االػذاد ؽغت  ػٓ اٌشجىخ 

 االسرفبع .......

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌخطؾ اٌزؼشف ػٍٝ  2 4

  اٌٙغ١ِٛخ اٌغّبػ١خ 
ػ١ٍّخ اٌٙغَٛ ثبألػذاد ِٓ 

 اٌالػت األِبِٟ

ػ١ٍّخ اٌٙغَٛ ثبألػذاد ِٓ 

    اٌالػت اٌؼذاء

  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 ؼبٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌز
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌخطؾ  2 5

 اٌٙغ١ِٛخ اٌغّبػ١خ  
ػ١ٍّخ اٌٙغَٛ ثبألػذاد ثؼذ 

 اٌزّش٠شح األٌٚٝ

ػ١ٍّخ اٌٙغَٛ ثبألػذاد ثؼذ 

اٌزّش٠شح اٌضب١ٔخ ِٓ اٌٍّؼت 

 اٌخٍفٟ

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌخطؾ  اٌزؼشف ػٍٝ  2 6

 فبػ١خاٌذ
رشى١الد اٌذفبع ػٓ 

 اإلسعبي

 (Wاٌزشى١ٍخ اٌخّبع١خ )

 اٌزشى١ٍخ اٌشثبػ١خ

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌخطؾ اٌزؼشف ػٍٝ   2 8

 اٌذفبػ١خ
 اٌزشى١ٍخ اٌضالص١خ

 اٌزشى١ٍخ اٌضٕبئ١خ

 ١ٍخ اٌغذاع١خاٌزشى

  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اٌظذ  اٌزؼشف ػٍٝ  2 9

اٌذفبع ػٓ   ٚرشى١الد

 اٌٍّؼت

خطٛاد رٕف١ز ؽبئؾ اٌظذ 

)اٌفؼبي األِبِٟ ٚاٌفؼبي 

   اٌغبٔجٟ

غط١خ ؽبئؾ اٌظذ ثزمذَ ر

( فٟ 6اٌالػت ِشوض)

اٌؾبئؾ اٌظذ)اٌفشدٞ 

 ٚاٌضٕبئٟ ٚ اٌضالصٟ

  ػشع إٌّٛرط  ؽش٠مخ

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌظذ  اٌزؼشف ػٍٝ  2 11

اٌذفبع ػٓ   ٚرشى١الد

 اٌٍّؼت

رغط١خ ؽبئؾ اٌظذ ثزأخش 

( فٟ 6اٌالػت ِشوض)

اٌؾبئؾ اٌظذ)اٌفشدٞ 

 ٚاٌضٕبئٟ ٚ اٌضالصٟ(

 رغط١خ ثبٌالػت اٌغبئت

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 ٕبئٟاٌزم٠ُٛ اٌج

اٌظذ  اٌزؼشف ػٍٝ  2 11

اٌذفبع ػٓ   ٚرشى١الد

 اٌٍّؼت

رغط١خ اٌّٙبعُ ثبٌطش٠مخ 

األع٠ٛ١خ ٚاألٚسث١خ ثزمذَ 

 (6اٌالػت ِشوض )

رغط١خ اٌّٙبعُ ثبٌطش٠مخ 

األع٠ٛ١خ ٚاألٚسث١خ ثزأخش 

 (6اٌالػت ِشوض )

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اعزخذاَ خطؾ ِزٕٛػخ  خطؾ ػبِخ  2 12

 ٚرطج١مٙب 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ  ؽش

  اعً اٌزّىٓ

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ
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 البنية التحتية  .88
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

بناء -تدريب-طارق حسن رزوقي وحسين سبهان؛ الكر الطائرة )تعليم ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 7100قواعد اللعبة(،-أنواع الكرة الطائرة-التغذية-وقيادة الفريق

زكي محمد محمد حسن ؛ الكرة الطائرة استراتيجية تدريبات الدفاع 
 0998والهجوم ، 

ساسية لمهارات الكرة الطائرة وطرق نجالء عباس واخرون؛ المبادئ األ
  7107تعلمها، 

 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ قع االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية، موا

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .89

 ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌىشح اٌطبئشح فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط - 1. 

ئشح فةٟ اٌجطةٛالد االٌّٚج١ةخ ٚثطةٛالد . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙةش فةٟ رطة٠ٛش اٌىةشح اٌطةب2

 اٌؼبٌُ 
 

 

 

 

اعشاء ِجبساح ث١ٓ اٌطٍجخ ِغ  اٌٍؼت  2 13

 اٌزأو١ذ 

 اخز١بس ٔظفٟ اٌٍّؼت -

 رجذ٠ً اٌالػج١ٓ -

 ئثطبء ٚئعشاع اٌٍؼت -

اإلػذاد  ٌؼت اٌىشح اٌّشرذح -

 إٌفغٟ ٚاإلسادٞ

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ 
 
 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

رّبس٠ٓ ػٍٝ شىً ٌؼجخ  2 14

 ث١ٓ فش٠م١ٓ 

اٌخطؾ ٚاٌزىز١ىبد رطج١ك 

  ٚاٌزشى١الد 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161

 لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .162

 Spor 3329 ؽشائك رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ اعُ / سِض اٌّمشس .163

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .164

 اٌخبِظ / اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .165

 عبػخ  31 )اٌىٍٟ( ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ .166

 2117/ 11/ 1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .167

 أ٘ذاف اٌّمشس .168

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّغبي اٌّؼشفٟ ِٚغز٠ٛبرٗ  .1
 اْ ٠زؼشف ػٍٝ ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌخبطخ ثبٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ )اٌى١ٍخ, اٌغضئ١خ , اٌّخزٍطخ( .2
 اْ ٠زوش طفبد ِذسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ١ِّٚضارٗ اٌشخظ١خ .3
 شف اال٠ؼبص ١ّ٠ٚض اعضاءٖ ٚششٚؽٗاْ ٠ؼ .4
 اْ ٠غزط١غ وزبثخ اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ )وزبثخ اٌزّش٠ٓ+ وزبثخ رذس٠ظ اٌزّش٠ٓ  ٌفؼٟ ٚػذدٞ ٚثبعزّشاس( .5
 اْ ٠غزط١غ اْ ٠ىزت خطخ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ .6
 اْ ٠غزط١غ اٌمبء اال٠ؼبص ؽغت ششٚؽٗ ٚاعضاءٖ .7

 اْ ٠ٛدٞ اٌّٙبساد اٌش٠بػ١خ اٌزٟ ٠ذسعٙب .8

 ثم١بدح دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ اْ ٠مَٛ .9

 اْ ٠غزط١غ رم٠ُٛ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١ٗ .10

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وصف المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .91

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّغبي اٌّؼشفٟ ِٚغز٠ٛبرٗ -1أ

 ئ١خ , اٌّخزٍطخ(اْ ٠زؼشف ػٍٝ ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌخبطخ ثبٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ )اٌى١ٍخ, اٌغض -2أ

 اْ ٠زوش طفبد ِذسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ١ِّٚضارٗ اٌشخظ١خ  -3أ
 اْ ٠ؼشف اال٠ؼبص ١ّ٠ٚض اعضاءٖ ٚششٚؽٗ  -4أ
 اْ ٠غزط١غ وزبثخ اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ )وزبثخ اٌزّش٠ٓ+ وزبثخ رذس٠ظ اٌزّش٠ٓ  ٌفؼٟ ٚػذدٞ ٚثبعزّشاس( -5أ
 اْ ٠غزط١غ اْ ٠ىزت خطخ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ   -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اْ ٠غزط١غ اٌمبء اال٠ؼبص ؽغت ششٚؽٗ ٚاعضاءٖ – 1ة

 اْ ٠ٛدٞ اٌّٙبساد اٌش٠بػ١خ اٌزٟ ٠ذسعٙب – 2ة

 اْ ٠مَٛ ثم١بدح دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ – 3ة

 اْ ٠غزط١غ رم٠ُٛ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١ٗ   -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ِخ / اٌّؾبػشح ٚاالِش٠خ ٚاٌزؼب١ٔٚخ ٚاالعزمشائ١خ ٚاالعزغٛاة ٚاٌششػ ٚاٌؼشع ؽشائك ػب 

 ؽشائك خبطخ / اٌى١ٍخ ٚاٌغضئ١خ ٚ اٌّخزٍطخ
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد رؾظ١ٍ١خ+ ٚاعجبد ث١ز١خ

 اخزجبساد ِٙبس٠خ 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠ىْٛ را شخظ١خ ِؤصشٖ-1ط

 ٚػ اٌم١بد٠خاْ ٠ّزٍه اٌش-2ط

 اْ ٠ّزٍه اٌمذسح ػٍٝ االداسح-3ط

 اْ ٠ىْٛ را ؽؼٛس لٛٞ   -4ط
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽشائك ػبِخ / اٌّؾبػشح ٚاالِش٠خ ٚاٌزؼب١ٔٚخ ٚاالعزمشائ١خ ٚاالعزغٛاة ٚاٌششػ ٚاٌؼشع 

 ؽشائك خبطخ / اٌى١ٍخ ٚاٌغضئ١خ ٚ اٌّخزٍطخ
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 بس٠خ ٔفغ١خاخزجبساد ِٙ      

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِٙبساد ثذ١ٔخ خبطخ ثبألٌؼبة اٌش٠بػ١خ -1د

 ِٙبساد ٔفغ١ٗ خبطخ ثّذسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ -2د

 ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ -3د

 ِٙبساد ٌغ٠ٛخ  ٚخطبث١خ  -4د
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  اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .92

   1987،بية الرياضية جبزئيُت طرائق تدريس الًت عباس امحد السامرائي ؛  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
  2012زلمد زلمود احليلة ؛ طرائق التدريس واسًتاتيجياتو ، 

 2011زلمود داود الرربيعي وسعد صاحل محيد ؛ طرائق تدريس الًتبية الرياضية واساليبها، 

 / عفاؼ الكاتب استًتاجيات ودناذج فاعلة يف طرائق تدريس الًتبية الرياضية )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 طرائق تدريس الًتبية البدنية بُت النظرية والتطبيق / عصاـ الدين متويل

 ث١ٕخ اٌّمشس .91

ِخشعبد  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ
ؽش٠مخ  اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

التربٌة الرٌاضٌة  2 1
 واهدافها

 التربٌة الرٌاضٌة واهدافها
 مصادر اشتقاق االهداف التعلمٌة

 عالقة التربٌة الٌاضٌة بالتربٌة

 المحاضرة
 االستجواب
 االستقرائٌة

اختبار 
 تحصٌلً

تصنٌف االهداف  2  2
 التعلٌمٌة

تصنٌف االهداف التعلٌمٌة )المعرفً ، الوجدانً 
 ،المهاري(

 المحاضرة
 

اختبار 
 تحصٌلً

 معلم التربٌة الٌاضٌة 2 3

 
 معلم التربٌة الٌاضٌة

 الصفات االساسٌة لمعلم التربٌة الٌاضٌة
 واجبات معلم التربٌة الرٌاضٌة  

 المحاضرة
 ابواالستجو 

اختبار 
 تحصٌلً

 ادارة التعلم الصفً 2 4
 ادارة التعلم الصفً

اختبار  المحاضرة
 تحصٌلً

دور المعلم فً  2 5
استخدام الوسائل 

 التعلٌمٌة
 دور المعلم فً استخدام الوسائل التعلٌمٌة

 انواع الوسائل التعلٌمٌة

 المحاضرة
 التعاوين

اختبار 
 تحصٌلً

*مراحل النمو  2 6
 الحركً

 

 النمو الحركً *مراحل
 المراحل العمرٌة

 مرحلة ماقبل المدرسة
 مرحلة المدرسة االبتدائٌة

 المحاضرة
 التعاوين

اختبار 
 تحصٌلً

 مرحلة المدرسة المتوسطة مرحلة المدرسة 2 7
 مرحلة المدرسة االعدادٌة

اختبار  المحاضرة
 تحصٌلً

 التمارٌن البدنٌة 2 8
 *التمارٌن البدنٌة 

 نٌةمفهوم التمارٌن البد
 انواع التمارٌن البدنٌة

 المحاضرة
 العرض والشرح

 النموذج

اختبار 
 تحصٌلً

اوضاع التمارٌن  2 9
 البدنٌة

 اوضاع التمارٌن البدنٌة
 االصطالحات فً التمارٌن البدنٌة

اختبار  المحاضرة
 تحصٌلً

اصول كتابة  4 11ٚ 11
 التمارٌن البدنٌة

 االٌعاز
 اصول كتابة التمارٌن البدنٌة

 زاالٌعا

 المحاضرة
 العرض والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

*تخطٌط درس  4 13ٚ 12 
 التربٌة الرٌاضٌة

 *تخطٌط درس التربٌة الرٌاضٌة
 االهداف الرئسٌة لدرس التربٌة الرٌاضٌة

 المحاضرة
 العرض والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

االنشطة الحركٌة لمحتوى درس التربٌة الرٌاضٌة  االنشطة الحركٌة 2 14
 السادس ( ابتدائً –ول للصفوف )اال

 المحاضرة
 العرض والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

خطة درس التربٌة  2 15
الرٌاضٌة بالطرٌقة 

 المتنوعة
خطة درس التربٌة الرٌاضٌة بالطرٌقة المتنوعة 

 والوحدات التعلٌمٌة 
 درس التربٌة الرٌاضٌة فً ظروف خاصة

 المحاضرة
 االستجواب
 االستقرائية

اختبار 
 تحصٌلً

لتقوٌم فً التربٌة ا 2 16
 التقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة         · الرٌاضٌة

 *تقوٌم درس التربٌة الرٌاضٌة
 تقوٌم اداء معلم التربٌة الرٌاضٌة*

 المحاضرة
 االستجواب
 االستقرائية

اختبار 
 تحصٌلً
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اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ 

اٌّغالد )  ثٙب                

 ( اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... 

 طرائق التدريس واسًتاتيجياتو /زلمد زلمود احليلة
 األلعاب الصغَتة/زلمد مهدي

 ًتبية البدنية /دلياء حسن الديوافأصوؿ تدريس ال

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرر

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .93

   

ِشاؽً . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش ؽشائك رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ   فٟ 1

 اٌزؼ١ٍُ االعبط

. ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش ؽشائك رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ   فٟ إٌظبَ 2

 اٌؼبٌّٟ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ/و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .169

 لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌشاػخ / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .171

 Spor 3330اٌزٕظ١ُ  االداسح ٚ اعُ / سِض اٌّمشس .171

 اٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .172

 اٌخبِظ/اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .173

 عبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .174

 1/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .175

 أ٘ذاف اٌّمشس .176

 على مفاىيم يف اإلدارة والتنظيمان يتعرف الطلبة على - 0

 نظيم في عمل الفرق الرياضية والمسابقات والمهرجانات الرياضيةتعريف الطالب بأىمية اإلدارة والت - 7

 الرقابة والتقويم في المجال الرياضي تعريف الطالب - 0

 طرق تنظيم المسابقات الرياضية تعريف الطالب - 4

 
 
 
 

تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .94

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّجبدا اإلداسح ٚاٌزٕظ١ُ رّى١ٓ اٌطٍجخ -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اعبع١بد اإلداسح ٚاٌزٕظ١ُ ٚا١ّ٘زٙب فٟ اٌزخط١ؾ فٟ اٌؼًّ االداسٞ -2أ

 االششاف ٚاٌزٛع١ٗ فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -3أ
 اٌشلبثخ ٚاٌزم٠ُٛ فٟ اٌّغبي اٌش٠بػٟ ظٛي ػٍٝ  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾ  -4أ
 اٌم١بدح اٌش٠بػ١خ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -5أ
 طشق رٕظ١ُ اٌّغبثمبد اٌش٠بػ١خٌ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ٚربس٠خٙب  ِجبدا اإلداسح ٚاٌزٕظ١ُِؼشفخ – 1ة

 ِؼشفخ  اعبع١بد اإلداسح ٚاٌزٕظ١ُ ٚا١ّ٘زٙب فٟ اٌزخط١ؾ فٟ اٌؼًّ االداسٞ – 2ة

 االششاف ٚاٌزٛع١ٗ فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ِؼشفخ  – 3ة

  اٌشلبثخ ٚاٌزم٠ُٛ فٟ اٌّغبي اٌش٠بػٟ ِؼشفخ    -4ة

 ؽشق رٕظ١ُ اٌّغبثمبد اٌش٠بػ١خِؼشفخ   – 5ة 
 ئك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽشا     

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة  – 1

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبسد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد ٌٍّٛاد اٌذساع١خ-

 دسعبد ِشبسوخ العئٍخ إٌّبفغخ اٌظؼجخ ٌٍطٍجخ-

 ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍف ثٙب-

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 را شخظ١خ ِؤصشٖاْ ٠ىْٛ -1ط

 اْ ٠ّزٍه اٌشٚػ اٌم١بد٠خ-2ط

 اْ ٠ّزٍه اٌمذسح ػٍٝ االداسح-3ط

 اْ ٠ىْٛ را ؽؼٛس لٛٞ  -4ط    
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة  – 1

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبسد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد ٌٍّٛاد اٌذساع١خ-

 خ إٌّبفغخ اٌظؼجخ ٌٍطٍجخدسعبد ِشبسوخ العئٍ-

 ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍف ثٙب-

 



اٌظفؾخ   

311 
 

  

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 القيادة مهارات  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 .المتاحة  مكانات االل مهارات استغال -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د

 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -5د         
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .96

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

ٔج١ً ِؾّٛد شبوش ؛ ِٛػٛػبد ِخزبسح فٟ اٌزٕؼ١ُ ٚاالداسح  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2

  2111فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ , 

 فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ  ػم١ً اٌىبرت ٚاخشْٚ ؛ االداسح ٚاٌزٕظ١ُ 

 ث١ٕخ اٌّمشس .95

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

ْ ٠زؼشف اٌزطٛس ا 2 1

 االداسٞ

إٌّبلشخ  االداري الفكر تطـور

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠زؼشف االداسح فٟ  2 2

 اٌّغزّؼبد اٌمذ٠ّخ

إٌّبلشخ   القديمة المجتمعات في االدارة

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠زؼشف االداسح فٟ  2 3

 اٌّغبي اٌش٠بػٟ
 اٌّغبي فٟ االداسح

  اٌش٠بػٟ

ٌّٕبلشخ ا

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌّغبي فٟ اٌزٕظ١ُ اْ ١ّ٠ض ث١ٓ أٛاع اٌزٕظ١ُ  2 4

  اٌش٠بػٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠ؼشف ا١ٌخ ثٕبء  2 5

 اٌزخط١ؾ
 اٌّغبي فٟ اٌزخط١ؾ

 اٌش٠بػٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 فٟ ٚاٌزٛع١ٗ افاالشش اْ ٠فُٙ و١ف١خ االششاف  2 6

 اٌش٠بػ١خ اٌزشث١خ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ 

إٌّبلشخ  اٌش٠بػٟ اٌزٕغ١ك اْ ٠زؼشف ِفَٙٛ اٌزٕغ١ك 2 7

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

8 2  

 رم٠ُٛ 

 

 

 اخزجبس ِٛػٛػٟ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ 

اٌشلبثخ  اْ ٠زؼشف 2 9

فٟ اٌّغبي  ٚاٌزم٠ُٛ 

 اٌش٠بػٟ

فٟ  اٌشلبثخ ٚاٌزم٠ُٛ 

  ش٠بػٟاٌّغبي اٌ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ػٍٝ  اْ ٠زؼشف 2 11

 االرظبالد 
 االرظبالد 

 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

إٌّبلشخ  اٌم١بدح اٌش٠بػ١خ  ػٍٝ اٌم١بدح  اْ ٠زؼشف  2 11

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

إٌّبلشخ   اٌمشاساد  اٌمشاساد ػٍٝ اْ ٠زؼشف  2 12

 عزغٛاةٚاال

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ثشاِظ ػٍٝ  اْ ٠زؼشف 2 13

 اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ
إٌّبلشخ  ثشاِظ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ؽشق  ػٍٝ اْ ٠زؼشف 2 14

رٕظ١ُ اٌّغبثمبد 

 اٌش٠بػ١خ

ؽشق رٕظ١ُ اٌّغبثمبد 

 اٌش٠بػ١خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

15 2  

 رم٠ُٛ 

 

 

 زجبس ِٛػٛػٟ اخ

 اٌخزبِٟ اٌزم٠ُٛ 
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 1986,  اٌؼشاقد اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ٌى١ٍب

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 اإلطذاساد اٌؾذ٠ضخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّبدح اٌذساع١خ 

 اٌشعبئً ٚاالؽبس٠ؼ

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 اٌّٛالغ اٌّؾ١ٍخ

 ؼشث١خاٌّٛالغ اٌ

 اٌّٛالغ اٌذ١ٌٚخ

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .97

 ثبالػزّبد ػٍٝ اٌّمشساد اٌزٟ رظذس ِٓ ا١ٌٙئخ اٌمطبػ١خ ِٚب ٠زُ الزشاؽٗ ِٓ لجً اٌى١ٍبد ٚاٌغبِؼبد  
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 المرحلة الثالثة / الفصل السادس 

 وصف المقرر

م خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً أله

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 البدنية وعلـو الرياضة قسم الًتبية/ مواد تربوية ادلركز/   القسم العلمي    

  القياس والتقومي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3211 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ السادس السنة/ الفصل 

 ساعو 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 حقٍك االتً:ٌهذف هذا المقزر الى مساعذج الطلثح فً ت

 
 ادراك المعنى العلمً لمفهىمً القٍاس والتقىٌم والفزق تٍنهما. -1
 التعزف على اهمٍح التقىٌم والتعزف على اهم مجاالته وخطىاته وانىاعه. -2
 اكساب الطلثح المهارج فً اعذاد انىاع االختثاراخ المختلفح.-3

 ء فً القٍاس والتقىٌم التزتىياكساب الطلثح المهارج التطثٍقٍح ألساسٍاخ االحصا -4
 تعزٌف الطلثح تأدواخ التقىٌم واستخذامها تما ٌناسة جىانة المتعلم المختلفح -5

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 



اٌظفؾخ   

315 
 

  

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو القياس والتقومي -1أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات الشخصية  -2أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات الشفوية والتحريرية  -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  دلفهـو االختبارات ادلوضوعية وادلقالية -4أ

 .طلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد االختباراتدتكُت ال  -5أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم  لكيفية اعداد اخلارطة االختبارية   -6أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .مهارات خاصة يف التمييز بُت مفاىيم القياس والتقومي – 1ب

 .يفية اعداد جدوؿ ادلواصفات او اخلارطة االختباريةمهارات يف ك – 2ب

 .مهارات يف اختيار االختبار ادلناسب لقياس مدى حتقيق االىداؼ ادلوضوعة – 3ب

 .مهارات يف اعداد رلموعو من االىداؼ السلوكية    -4ب

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االستجواب وادلناقشة 

 .ختبارات  موضوعية ومقاليةمطالبة الطلبة باعداد دناذج من ا

 
 

  طرائق التقييم     

اختبارات يومية وشهرية وفصلية.  

تنفيذ درس مصغر اماـ الطلبة. 

اختبارات عملية يف عمل دناذج الختبارات موضوعية ومقالية. 

 
 
 

  األىداؼ الوجدانية والقيمية- ج

 . طرائق التدريستنمية اجتاه الطلبة حنو استخداـ ادلستحدثات والتطورات يف -1ج

 .التواصل مع تطورات العلـو الًتبوية والنفسية -2ج

 .تنمية اجتاه الطلبة حنو مهنة التعليم -3ج

   -4ج
  

  طرائق التعليم والتعلم    

 العصف الذىٍت

 طريقة حل ادلشكالت

 التعليم ادلربمج
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  طرائق التقييم   

 االختبارات اليومية والشهرية

 (.التطبيق)ية االختبارات العمل
 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .مهارة استخداـ ادلصادر احلديثة -1د

 .مهارة االفادة من اخر ادلستجدات على الساحة الًتبوية -2د

 مهارة اداء درس عملي اماـ الطلبة -3د

 .  داد اختبار وفق االسس العلميةمهارة اع -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

القدرة على تعريف  وفهم  ساعات 3 االوؿ
 والعالقو التقومي والقياس

 بينهما

 -التقويم مفهومو انواعو مجاالتو

صائصو والعالقة القياس مفهومو خ- 
 بينو وبين التقويم

طريقة احملاضرة 
 واالستجواب

  االختبار اليومي

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثاين
 خطوات بناء االختبارات  وفهم

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 انواع االختبارات والمقاييس  

  التربويةوالنفسية

 ناء االختباراتخطوات ب

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 

ادلشاركة الصفية  التعلم التعاوين
 اليومية

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثالث
اسس تحديد فقرات    وفهم

 االختبارات/توزيع فقرات

ضوء اوزان االىداف  االختبارفي
 والمحتوى الدراسي

فقرات اسس تحديد 
 االختبارفي االختبارات/توزيع فقرات

ضوء اوزان االىداف والمحتوى 
 .الدراسي

االىداف السلوكية تعريفها خصائصها 
 مستوياتو

االلقاء  
االستجواب 

 ادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3  الرابع
انواع فقرات االختبار   وفهم

 س صياغتها  خصائصها اس

انواع فقرات االختبار خصائصها اسس 
 صياغتو

ادلشاركة الصفية  ادلناقشة اجلماعية
يف حتضَت 

 احملاضرة

  دتكُت الطلبة من معرفة وفهم ساعات 3 اخلامس
 االختباروانواعها صياغة فقرات 

 اسس ترتيب الفقرات

 مبادئ تطبيق االختبار

 االختباروانواعها صياغة فقرات

 الفقراتاسس ترتيب 

 مبادئ تطبيق االختبار

ادلشاركة الصفية  احملاضرة
يف حتضَت 

 احملاضرة
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   امتحــان شهـــري  ساعات 3 السادس

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 السابع
الصدق تعريفو انواعو    وفهم

الثبات      استخراج اليات الصدق
 تعريفو خصائصو

الصدق تعريفو انواعو استخراج اليات 
 الثبات تعريفو خصائصو     قالصد

ادلشاركة الصفية  وادلاقشة االلقاء
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثامن
 االختبارات الشفوية   وفهم

االلقاء  االختبارات الشفوية
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 التاسع
اختبارات الذكاء تعريفها    وفهم
 انواعها

االلقاء  اختبارات الذكاء تعريفها انواعها
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
 حتضَت احملاضرة يف

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 العاشر
مقاييس الشخصية    وفهم

 والميول

االلقاء  مقاييس الشخصية والميول
واالستجواب 

 وادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 احلادي عشر
الال  ادوات القياس   وفهم

 اختبارية

االلقاء  الال اختبارية ادوات القياس
 واالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

   امتحان شهري  ساعات 3 الثاين عشر

 البنية التحتية  

 -  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

         عبد الواحد حميد الكبيسي ا.د (المدرسية)اسس بناء وتحليل اسئلتها االحصيلية االختبارات (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 ىادي مشعان ربيع ا.د

                  )اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 لتزتىي,رمزٌحوا التقىٌم والقٍاس النفسً

  الغزٌة

مثادئ القٍاس والتقىٌم التزتىي للطالة الجامعً 

 اتى لثذج العزتً,سثع والمعلم

 عدد من ادلواقع الًتبوية .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتونية

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

   
 .بوية والنفسية وطرائق التدريس العمل على تزويد الكلية باحدث ادلصادر وادلراجع يف العلـو الًت 

 .اضافة اىل تزويد القاعات الدراسية بادلستحداث التكنولوجية 

 .جتهيز القاعات الدراسية من حيث احلجم واالثاث  لتنفيذ طرائق التدريس احلديثة 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق  يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.
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 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .177

 / ِزطٍجبد و١ٍخِٛاد رشث٠ٛخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .178

 ؽشائك رذس٠ظ ػبِخ اعُ / سِض اٌّمشس .179

 اٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .181

 اٌغبدط/ صبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .181

 عبػخ 31 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .182

 1/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .183

 أ٘ذاف اٌّمشس .184

 .معرفة الطلبة مبفهـو طرائق التدريس1    

 ة طرائق التدريس.معرفة الطلبة باذني2

 .التعرؼ على اىم الطرائق الشائعة االستخداـ3

 .التعرؼ على اىم االجتاىات وادلستحدثات يف طرائق التدريس4

 .التعرؼ على طرائق التدريس من اجل التمكن واالبداع5

 .معرفة الطلبة بتنويع التدريس واسًتاتيجياتو6

 

 

 

 ُ ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍ .98

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ ؽشائك اٌزذس٠ظ-1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ -2أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ اعب١ٌت اٌزذس٠ظ  -3أ

 جخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ ؽشائك اٌزذس٠ظ اٌشبئؼخ االعزخذاَرّى١ٓ اٌطٍ -4أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ ر٠ٕٛغ اٌزذس٠ظ  -5أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ االرغب٘بد ٚاٌّغزؾذصبد فٟ ؽشائك   -6أ

 اٌزذس٠ظ 
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 خ اٌخبطخ ثبٌّمشس. األ٘ذاف اٌّٙبسار١  -ة 

 ِٙبساد خبطخ فٟ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌطشائك– 1ة

 ِٙبساد خبطخ فٟ رؾ١ًٍ ٚرفغ١ش وً ؽش٠مخ ِٓ ؽ١ش اال٠غبث١بد ٚاٌغٍج١بد – 2ة

 ِٙبساد فٟ و١ف١خ اخز١بس اٌطش٠مخ االفؼً ٌٍزذس٠ظ – 3ة

 ِٙبساد خبطخ فٟ و١ف١خ دِظ اوضش ِٓ ؽش٠مخ فٟ اٌذسط اٌٛاؽذ    -4ة

 ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائك اٌز     

 

 .االٌمبء اٌّؾبػشح1

 .االعزغٛاة ٚإٌّبلشخ2

 .ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثىزبثخ خطخ دسط ١ِٛ٠خ3

 .ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثأػذاد دسط ِظغش ٚرمذ4ّٗ٠

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 .اخزجبساد ١ِٛ٠خ ٚشٙش٠خ ٚفظ١ٍخ ثبعئٍخ ِٛػٛػ١خ ِٚمب١ٌخ1

 .االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ فٟ وزبثخ خطخ دسط ١ِٛ٠خ 2

 .رٕف١ز دسط ِظغش ٌٍطبٌت اِبَ صِالء3ٖ

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ  سٚػ اٌزطٛس اٌزغذ٠ذ-1ط

 ِزبثؼخ اخش اٌّغزؾذصبد ٚاٌزطٛساد فٟ ؽشائك اٌزذس٠ظ -2ط

 ِٛاوجخ اعزخذاَ اٌزم١ٕخ فٟ اٌزؼ١ٍُ-3ط

 اٌزٛاطً ِغ رطٛساد اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ إٌفغ١خ اٌؼب١ٌّخ  -4ط

  

 ك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ؽشائ    

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘

 ؽش٠مخ ؽً اٌّشىالد

 اٌزؼ١ٍُ اٌّجشِظ

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبٔبد  اٌزؾش٠ش٠خ 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ)اٌزطج١ك(

 

 



اٌظفؾخ   

321 
 

  

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ظبدس اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزطٛسح٠غزخذَ اٌّ-1د

 االفبدح ِٓ اٌزم١ٕخ  فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ-2د

 -3د

    -4د
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 ث١ٕخ اٌّمشس .99

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 االٚي

ِؼشفخ ٚفُٙ ؽج١ؼخ 

ؽشائك اٌزذس٠ظ 

ِٕٚب٘غٙب ٚاٌؾبعخ 

 ١ٌٙبا

ؽشائك اٌزذس٠ظ 

ؽج١ؼزٙب ِٕٚب٘غٙب 

 ٚاٌؾبعخ ا١ٌٙب

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح 

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ

ِؼشفخ ٚفُٙ اٌؼٕبطش 

 االعبع١خ فٟ اٌزذس٠ظ

اٌؼٕبطش االعبع١خ فٟ 

 رذس٠ظ إٌّب٘ظ

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

فٟ  اٌظف١خ

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٌش

ِؼشفخ ٚفُٙ  اٌطش٠مخ 

اٌزذس٠غ١خ إٌّبعجخ 

ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ 

اخز١بس٘ب ٚاٌزم٠ُٛ 

 ٚاٌّزبثؼخ

اٌطش٠مخ اٌزذس٠غ١خ 

إٌّبعجخ ٚاٌؼٛاًِ 

اٌّؤصشح فٟ اخز١بس٘ب 

 ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌّزبثؼخ

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

ؼ١ش رؾ

 اٌّؾبػشح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌشاثغ

ِؼشفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

 ؽش٠مخ االٌمبء ٚ

طٛس٘ب ِٚضا٠ب٘ب 

 ٚػ١ٛثٙب

 ؽش٠مخ االٌمبء

طٛس اٌطشلخ االٌمبئ١خ 

ِٚضا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب 

 ٚاعجبة رفؼ١ٍٙب

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌخبِظ

ٚفُٙ ِفَٙٛ  ِؼشفخ 

 إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ

 إٌّبلشخ اٌغّبػ١خ

 ِضا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌغبدط

ِؼشفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

ؽش٠ك االعزمشاء 

 ٚاٌم١بط

ؽش٠مخ االعزمشاء 

ٚاٌم١بط خطٛارٙب 

 ٚاٌّضا٠ب ٚاٌؼ١ٛة

 االٌمبء 

 ٛاةاالعزغ

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌغبثغ

ِؼشفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

 االعزغٛاة اٌؾٟ

ؽش٠مخ  االعزغٛاة 

اٌؾٟ ٚأٛاع االعئٍخ 

 اٌظف١خ

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح 

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ
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رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبِٓ

فخ ٚفُٙ ِفَٙٛ ِؼش

رؼ١ٍُ اٌفش٠ك ِٚفَٙٛ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌّجشِظ

رؼ١ٍُ اٌفش٠ك ٚاٌزؼ١ٍُ 

 اٌّجشِظ

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌزبعغ

ِؼشفخ ٚفُٙ  اٌزؼ١ٍُ 

اٌّظغش ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ثبٌّشاعٍخ

اٌزؼ١ٍُ اٌّظغش 

 ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌّشاعٍخ

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

 ٚرطجك ػٍّٟ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌؼبشش

ِؼشفخ ٚفُٙ  اٌزخط١ؾ 

 ٌٍزذس٠ظ

 االٌمبء  اٌزخط١ؾ ٌٍزذس٠ظ

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

 ٚرطجك ػٍّٟ

اٌؾبدٞ 

 ػشش

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼشفخ ٚفُٙ  ِفَٙٛ 

ر٠ٕٛغ اٌزذس٠ظ 

ٚاالعظ إٌفغ١خ 

ٚاٌزشث٠ٛخ ٌز٠ٕٛغ 

 اٌزذس٠ظ

ِفَٙٛ ر٠ٕٛغ اٌزذس٠ظ 

ٚاالعظ إٌفغ١خ 

ٚاٌزشث٠ٛخ ٌز٠ٕٛغ 

 اٌزذس٠ظ

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ ػشش

 ِؼشفخ ٚفُٙ

ِٙبساد ِّٙخ ٌزطج١ك 

اعزشار١غ١خ ر٠ٕٛغ 

 ذس٠ظاٌز

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

ٚاِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٌش ػشش

ِؼشفخ ٚفُٙ  ِٙبساد 

ِّٙخ ٌزطج١ك 

اعزشار١غ١خ ر٠ٕٛغ 

 اٌزذس٠ظ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 االٌمبء 

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 حاٌّؾبػش

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌشاثغ ػشش

ِؼشفخ ٚفُٙ  ؽش٠مخ 

 ٌؼت اٌذٚس

 االٌمبء  ؽش٠مخ ٌؼت اٌذٚس

 االعزغٛاة

 إٌّبلشخ

اٌّشبسوخ 

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

 ٚرطجك ػٍّٟ

اٌّشبسوخ  االٌمبء ؽش٠مخ اٌؼظف رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2اٌخبِظ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .111

 

 احدث ادلؤلفات يف طرائق واسًتاتيجيات التدريس ومبا يغطي ادلفردات ادلقررة ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

  طرائق التدريس العامةد.داود ماىر  زلمد ورليد مهدي زلمد: اساسيات يف ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 شاكر االمُت:  طرائق التدريس العامة للمواد االجتماعية

 احليلة: طرائق التدريس واسًتاتيجياتو

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

 

 

 ٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ خطخ رط .111

 رض٠ٚذ اٌى١ٍخ ثبؽذس اٌّظبدس فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚؽشائك اٌزذس٠ظ  

 رٛف١ش ِذسعخ ٌزذس٠ت اٌطبٌت)اٌّؼٍُ( رؾذ اششاف االعزبر اٌّششف

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِؼشفخ ٚفُٙ  ؽش٠مخ  ػشش

 اٌؼظف اٌزٕٟ٘

 عزغٛاةاال اٌزٕٟ٘

 إٌّبلشخ

اٌظف١خ فٟ 

رؾؼ١ش 

 اٌّؾبػشح

 ٚرطجك ػٍّٟ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

من ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 
الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 ؛من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  المؤسسة التعليمية .1

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  / المركز القسم العلمي  .2

 Spor 3331 /  اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس  م / رمز المقرراس .3

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .4

 / اٌضبٌضخاٌغبدط الفصل / السنة .5

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .8

  ثفؼب١ٌخ سِٟ اٌشِؼ ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ  ٍجخ اْ ٠زؼشف اٌط -1
 اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ اٌٛص١خ اٌضالص١خ ِٚشاؽٍٗ اٌف١ٕخ    -2

       اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّشاؽً اٌف١ٕخ سوغ اٌؾٛاعض    -3

       اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌٍمفض ثبٌضأخ   -4

       اْ ٠زؼشف ػٍٝ اداسح ٚرؾى١ُ وً فؼب١ٌخ  -5

 د ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخرطج١ك اٌفؼب١ٌب -6

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
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  األىداف المعرفية  -أ

   اْ ٠زؼشف ػٍٝ فؼب١ٌخ سِٟ اٌشِؼ ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ  -1أ

     اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌٍٛصجخ اٌضالص١خ  -2أ

      ٌشوغ اٌؾٛاعض  اْ ٠فُٙ اٌّشاؽً اٌف١ٕخ  -3أ

  ف ػٍٝ اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌٍمفض ثبٌضأٗ اْ ٠زؼش -4أ

 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍفؼب١ٌبد اػالٖ -5أ

 اٌمذسح ػٍٝ اداسح ٚرؾى١ُ اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بػ١خ اػالٖ  – 6أ

  

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

  ا١ّ٘خ اٌزؼشف اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌفؼب١ٌخ سِٟ اٌشِؼ – 1ة

 ؼٍُ اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌفؼب١ٌخ اٌٛصجخ اٌضالص١خأ١ّ٘خ ر – 2ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ أداء اٌفٕٟ ٌفؼب١ٌخ سوغ اٌؾٛاعض   -3ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ أداء اٌفٕٟ ٌفؼب١ٌخ اٌمفض ثبٌضأخ -4ة

 ٚرؾى١ُ وً اٌفؼب١ٌبد اٌّزوٛسح  اِىب١ٔخ اداسح   -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة ـ 1

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش  ـ 2

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ـ 3

 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم     

 ـ االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ2

اٌغبؽخ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

  ٚاٌّؼّبس 

 

 يمية األىداف الوجدانية والق -ج

 ان يمتلك روح القيادة . -0ج

    تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء  -7ج

 ان يكون ذو شخصية مؤثرة  -0ج

 .. تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4ج

 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي    - 5ج

 يم والتعلم طرائق التعل   

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة ـ 1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ـ 3

 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم   
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 ـ االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ 2

اٌغبؽخ  ٌذ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕب3ٚ

  ٚاٌّؼّبس 

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د

 . مهارات بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  -7د

 االستسالم بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم  -0د

 مهارات القابلية على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره -4د

رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ  - 5د

 اٌش٠بػخ
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ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٌزم١١ُا

اٌزؼشف ػٍٝ فؼب١ٌخ سِٟ  2 1

اٌشِؼ فٟ اٌؼبة اٌغبؽخ 

    ٚاٌّؼّبس 

اٌّشاؽً اٌف١ٕخ ٌشِٟ 

 اٌشِؼ
ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً  

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

سِٟ  رؾى١ُ ٚاداسح      سِٟ اٌشِؼ  فؼب١ٌخ  2 2

 اٌشِؼ
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ٚاالعزغٛاة ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓاٌزؼٍُ ِٓ اعً 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 3

 سِٟ اٌشِؼ
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

 سِٟ اٌشِؼ ٌزط٠ٛش 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
اٌزؼشف فؼب١ٌخ اٌٛصجخ  2 4

    اٌضالص١خ 
اٌٛصجخ  اٌّشاؽً اٌف١ٕخ 

    اٌضالص١خ 
ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً  

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌٛصجخ  اٌّشاؽً اٌف١ٕخ     اٌٛصجخ اٌضالص١خ  فؼب١ٌخ  2 5

    اٌضالص١خ 
ؽش٠مخ اٌؼٍُ ِٓ اعً 

اٌزّىٓ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 6

    اٌٛصجخ اٌضالص١خ 
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

اٌٛصجخ اٌضالص١خ  ٌزط٠ٛش 

    

ِٓ اعً ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اخزجبس رؾظ١ٍٟ +  رم٠ُٛ  2 7

 ػٍّٟ
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ 

اٌزؼشف ػٍٝ فؼب١ٌخ  2 8

  سوغ اٌؾٛاعض 
ِشاؽً االداء اٌفٕٟ 

سوغ  ٌفؼب١ٌخ 

   اٌؾٛاعض 

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 

 ٚؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

سوغ اٌؾٛاعض  فؼب١ٌخ  2 9

   
اٌفٕٟ  ِشاؽً االداء

   سوغ اٌؾٛاعض  
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 11

سوغ اٌؾٛاعض  فؼب١ٌخ 

   

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

سوغ  ٌزط٠ٛش فؼب١ٌخ  

   اٌؾٛاعض 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اخزجبس رؾظ١ٍٟ +  رم٠ُٛ  2 11

 ػٍّٟ
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ 

زؼشف ػٍٝ فؼب١ٌخ اٌمفض اٌ 2 12

 ثبٌضأخ
ِشاؽً االداء اٌفٕٟ 

 اٌمفض ثبٌضأخ ٌفؼب١ٌخ 
ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط 

ٚؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  

اٌزم٠ُٛ 
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 اٌزشخ١ظٟ   

ِشاؽً االداء اٌفٕٟ    اٌمفض ثبٌضأخ  فؼب١ٌخ  2 13

 اٌمفض ثبٌضأخ 
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

ٌزط٠ٛش أداء رّبس٠ٓ  2 14

 اٌمفض ثبٌضأخ فؼب١ٌخ 
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

ٌزط٠ٛش فؼب١ٌخ اٌمفض  

 ثبٌضأخ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اداء ِشاعؼخ شبٍِخ  ِشاعؼخ  2 15

 ٌغ١ّغ اٌفؼب١ٌبد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اخزجبس رؾظ١ٍٟ  رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 16

 +ػٍّٟ
ُ اٌزم٠ٛ 

 اٌخزبِٟ

 

 البنية التحتية  .12
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

العاب القوى، ريسان خريبط وعبد الرحمن   ـ المراجع الرئيسية )المصادر( 7
 7117مصطفى،

العاب القوى بين النظرية والتطبيق قتيبة احمد و وياسر 
 7107منير 

القانون الدولي للمنافسات نرجمة حيدر فائق واسيل 
 7100يل جل

المجالت العلمية ،    اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 ( التقارير ،.... 

االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد 

 اٌظٍخ ثبٌّمشس 

اإلطذاساد اٌؾذ٠ضخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّبدح 

 اٌذساع١خ

االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

 بدس ِؼشٚفخوّظ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

فٟ  ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس  - 1

 ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط

فٟ  . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس 2

 اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنًا عما إذا كاف قد حقق 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 ؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ عبِ المؤسسة التعليمية .185

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي / المركز .186

 Spor 3332عّٕبعزه أعٙضح  اسم / رمز المقرر .187

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .188

 اٌغبدط  / اٌضبٌضخ  الفصل / السنة .189

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .191

 1/11/2117 اد ىذا الوصف تاريخ إعد .191

 أىداف المقرر: إن تكون الطالبة في نهاية السنة الدراسية قادرة على ان  .192

 تعرف الطالب  على تطور قانون الجمناستك  .1

 يميز بعض قوانين تحكيم الجمناستك للرجال     .2

 يتعرف انواع  ومميزات الحركات االرضية   .3

از حصان القفز وحصان المقابض والعقلة يعرف  انواع الحركات ومميزات كل من ) جه .4
 والحلق والمتوازي ( 

 التعرف على واجبات ىيئة التحكيم .5

 . معرفة واجبات وحقوق المدرب والالعب6                           

 . تطبيقات عملية على جميع اجهزة الجمناستك 7                           
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 عليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق الت .017

 األىداف المعرفية   -أ

 اْ ٠ززوش اُ٘ رطٛساد لبْٔٛ اٌغّٕبعزه -1أ
 اْ ٠فُٙ أ١ّ٘خ رؼٍُ اٌؾشوبد األسػ١خ  -2أ

 اْ ٠فُٙ ١ِّضاد ػٍٝ  عٙبص ؽظبْ اٌمفض   -3أ
 اْ ٠فُٙ ١ِّضاد ؽظبْ اٌّمبثغ  -4أ
 اْ ٠فُٙ ١ِّضاد اٌؼمٍخ   -5أ
 اْ ٠ذسن ١ِّضاد اٌؾٍك -6أ

 اْ ٠ذسن ١ِّضاد اٌّزٛاصٞ -7أ

 اْ ٠زؼشف ػٍٝ ٚاعجبد ا١ٌٙئخ اٌزؾى١ّ١خ -8أ

 اْ ٠زؼشف ػٍٝ ؽمٛق ٚٚاعجبد اٌّذسة ٚاٌالػت  -9أ

  اْ ٠طجك ِب رؼٍّزٗ ػً اسع اٌٛالغ -11أ
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 اداء اٌؾشوبد األسػ١خ   – 1ة

 أداء اٌمفض ػٍٝ ؽظبْ اٌمفض . – 2ة

 ارمبْ اٌؾشوبد ػٍٝ ؽظبْ اٌّمبثغ  -3ة

 اداء ؽشوبد اٌؼمٍخ  -4ة 

 اداء اٌؾشوبد اٌؾٍك -5ة

 اداء اٌؾشوبد ػٍٝ اٌّزٛاصٞ -6ة

 طرائق التعليم والتعلم      

 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 ـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5

 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6

 طرائق التقييم      

 ـ االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  عّٕبعزه األعٙضح 3
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 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ة على تذليل المشكالتالقدر  -0ج
 ان يكون باحث عن االبداع واالبتكار    -7ج
 اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي    -0ج
 . رفع الروح المعنوية والثقة بالنفس -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء ـ 1

  ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ ـ 2

 عزغٛاةـ ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاال3

 ـ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 4

 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ ـ 5

 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ  - 6

 طرائق التقييم    

 ـ االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  عّٕبعزه األعٙضح 3

 ات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهار  -د 

 مهارات القيادة  -0د   
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -7د
 مهارات استغالل االمكانات  المتاحة . -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د
  مهارات القابلية على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره 5د 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .113

اٌغبػب األعجٛع

 د

ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزم١١ُ

اٌزؼشف ػٍٝ لبْٔٛ  2 1

 اٌغّٕبعزه
نظرة عامة على تطور قانون الجمناستك  

 العلمي

 

ف ؽش٠مخ االعزىشب

ٚاالعزمظبء  ؽش٠مخ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رؼٍُ ثؼغ اٌؾشوبد  2 2

 االسػ١ٗ
  الميزان

 القفزات البسيطة

ؽش٠مخ االعزىشبف 

ٚاالعزمظبء  ؽش٠مخ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌؾشوبد  2 3

 االسػ١خ
 .اٌذؽشعخ ػٍٝ اٌىزف١ٓ
 .عزٍمبء ػٍٝ اٌظٙشاٌطبؽٛٔخ ِٓ ٚػغ اال

 .اٌذؽشعخ إٌّؾ١ٕخ األِب١ِخ فزؾب

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رؼٍُ ؽشوبد عٙبص ؽظبْ  2 4

 اٌمفض
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً  .اٌمفضح  اٌّٛعٗ اٌّزىٛسح ٚاٌّغزم١ّخ

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 التقويم البنائي  ياختبار نظري +عمل تقويم  2 5

تعلم حركات حصان  2 6
 المقابض

 اٌظؼٛد ػٍٝ اٌؾظبْ
 اداء اٌّشعؾبد فزؾب ٚػّب

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اداء اٌؾشوبد ػٍٝ عٙبص  2 7

 اٌؼمٍخ
 الصعود على الجهاز

 مرجحة الجسم
 حركات التدوير

ؽش٠مخ األٔشطخ 

 اٌضبثزخ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش أداء  2 8

 اٌّٙبساد
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد

اٌزؼبٟٚٔ  ٚؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 9

اداء اٌؾشوبد ػٍٝ عٙبص  2 11

 اٌؾٍك
المرجحات ، الثبات  والتوازن على 

 الحلق بعدة اوضاع

يقة األنشطة طر 
 الثابتة

التقويم 
 التشخيصي

رؼٍُ ؽشوبد عٙبص  2 11

 اٌّزٛاصٞ
االسرىبص ػٍٝ اٌغٙبص ِغ ؽشوخ اٌّشعؾخ 

ٚاسرىبص اٌغغُ ػٍٝ ااٌغٙبص،اٌٛلٛف ػٍٝ 

 اٌىزبف ٚاٌٛلٛف ػٍٝ ا١ٌذ٠ٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش  2 12

 اٌّٙبساد
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  ف ٌزط٠ٛش اٌّٙبسادرّبس٠ٓ ثشىً ِىض

اٌزؼبٟٚٔ  ٚؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ
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 البنية التحتية  .014
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

  صائب العبيدي ؛ اسس تعلم الجمناستك  (  ـ المراجع الرئيسية )المصادر7

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ رنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنت

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .115

 ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش عّٕبعزه األعٙضح  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط - 1. 

فةةٟ اٌجطةةٛالد االٌّٚج١ةةخ  . ٠ةةزُ رطةة٠ٛش اٌّمةةشس ٚفمةةب ٌٍّزطٍجةةبد اٌزةةٟ رظٙةةش فةةٟ رطةة٠ٛش عّٕبعةةزه االعٙةةضح2

 ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 

 

 

 

 

 

 

 

اٌزؼشف ػٍٝ ٚاعجبد ١٘ئخ  2 13

 اٌزؾى١ُ
ؽش٠مخ االعزىشبف  ىيئة التحكيم

ٚاالعزمظبء  ؽش٠مخ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

واجبات  اٌزؼشف ػٍٝ  2 14
وحقوق المدرب 

 والالعب

ؽش٠مخ االعزىشبف  بات وحقوق المدرب والالعبواج

ٚاالعزمظبء  ؽش٠مخ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

15  

 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ  اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2

 اٌزؼبٟٚٔ
 اٌزم٠ُٛ اٌخزبِٟ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن 

 ؛البرنامج.

 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  المؤسسة التعليمية .193

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .194

 Spor 3333  وشح ا١ٌذ  /   اسم / رمز المقرر .195

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .196

 اٌغبدط / اٌضبٌضخ  الفصل / السنة .197

 عبػخ 31 عات الدراسية )الكلي(عدد السا .198

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .199

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .211

 ان يتعرف الطلبة  على لعبة كرة اليد ومهاراتها االساسية  .1

 الجماعي     المنظم  –الفردي السريع  –انواع الهجوم –ان يتعرف على المهارات الهجومية  .2

 المختلط   –الدفاع رجل لرجل  –تشكيالت الدفاع -ان يتعرف على المهارات الدفاعية   .3

 تغيير المراكز  –التقاطعات  –التحركات الفردية  –ان يتعرف على المهارات الهجومية  .4

 ان يشرح المهارات األساسية  وطريقة االداء الفني لها  .5

 احية العمليةتطبيق المهارات األساسية من الن .6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .016

 األىداف المعرفية   -أ
 اْ ٠زؼشف ػٍٝ ٌؼجخ  وشح ا١ٌذ ثشىً ِفظً  -1أ
 اْ ػٍٝ اٌّٙبساد االعبع١خ ثىشح ا١ٌذ     -2أ

 اْ ٠فُٙ و١ف١خ رؼٍُ وً ِٙبسح ِٓ اٌّٙبساد االعبع١خ      -3أ
 ك اٌٛلفخ اٌظؾ١ؾخ ٌالػت وشح ا١ٌذ   اْ ٠طج -4أ
 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ   -5أ

  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ا١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ وشح ا١ٌذ ِٚٙبسارٙب االعبع١خ .– 1ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ األداء اٌفٕٟ ٌٍّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ ٚأٛاػٙب ثىشح ا١ٌذ    – 2ة

 خ رؼٍُ أداء اٌفٕٟ ٌٍّٙبساد اٌذفبػ١خ ٚثأٔٛاػٙب ثىشح ا١ٌذ  أ١ّ٘  -3ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ األداء اٌفٕٟ  ٌّٙبسح  اٌزظ٠ٛت ثأٔٛاػٙب    -4ة 

 أ١ّ٘خ رؼٍُ األداء أٛاع اٌذفبع ثىشح ا١ٌذ  -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 ٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح ا١ٌذ  3
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 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج
 ة .تنمية روح المواطنة الصالح -0ج
 تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء     -7ج
 ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة -0ج
 .. تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي    - 5ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     
 إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة ـ  ؽش٠مخ1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح ا١ٌذ  3
 رات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المها -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 مهارات بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  . -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويرهمهارات القابلية  -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

 
. 
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 نية التحتية الب .018

 ث١ٕخ اٌّمشس .117

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

جخ وشح ا١ٌذ اٌزؼشف ػٍٝ ٌؼ 2 1

 ِٚٙبسارٙب االعبع١خ   
اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٌٍؼجخ 

وشح ا١ٌذ  ٚظٙٛس٘ب فٟ 

 اٌؼشاق 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف اٌّٙبساد اٌٙغ١ِٛخ  2 2

 ثىشح ا١ٌذ   
ؽش٠مخ إٌّبلشخ  أٛاع اٌٙغَٛ ثىشح ا١ٌذ    

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ٙبساد اٌٙغ١ِٛخ اٌزؼشف اٌّ 2 3

 ثىشح ا١ٌذ   
اٌٙغَٛ اٌغش٠غ ثىشح ا١ٌذ 

ٚاٌٙغَٛ إٌّظُ رىز١ه 

 اٌٙغَٛ اٌغّبػٟ إٌّظُ   

ؽش٠مخ ػشع 

 إٌّٛرط

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 4

 اٌٙغ١ِٛخ ثىشح ا١ٌذ     
اٌٙغَٛ ثالػت ٚاؽذ 

ٚاٌٙغَٛ ثالػج١ٓ ٚ٘غَٛ 

 غ    اٌّٛعٗ اٌغش٠

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ اٌؼٍُ 

 ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌٙغَٛ إٌّظُ  2 5

 ثىشح ا١ٌذ     
اٌٙغَٛ إٌّظُ ثزغ١١ش 

اٌّشاوض ٚاٌزمبؽؼبد ث١ٓ 

 اٌالػج١ٓ 

 

ؽش٠مخ ػشع 

 إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  بساد  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّٙ 2 6

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 8

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ     
اٌزىز١ه اٌذفبػٟ ٚأٛاػٗ 

 ٚاٌزىز١ه اٌذفبػٟ اٌفشدٞ   
خ ػشع ؽش٠م

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 9

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ   
رىز١ه دفبع اٌّغّٛػبد 

 اٌّضا٠ب ٚ اٌؼ١ٛة    
ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط   ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 11

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ     
ىز١ه اٌذفبػٟ اٌفشلٟ اٌز

ٚدفبع إٌّطمخ اٌّضا٠ب 

 ٚاٌؼ١ٛة 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ  

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 11

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ     
رىز١ه دفبع إٌّطمخ -

 ، 1-5، 1-6ثزشى١الرٗ 

 

ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

م٠ُٛ  اٌز

 اٌزشخ١ظٟ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف  أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد   2 12

 ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد 
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 13

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ   
اٌزؾشوبد اٌذفبػ١خ 

)اٌذفبع ػذ الػت ِؼٗ 

 اٌىشح (سعً ٌشعً

٠مخ ػشع ؽش

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌّٙبساد  2 14

 اٌذفبػ١خ ثىشح ا١ٌذ   
اٌزؾشوبد اٌذفبػ١خ 

 )اٌذفبع اٌّخزٍؾ (
ؽش٠مخ ػشع 

إٌّٛرط  ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌخزبِٟ   اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 0997محمد حسن عالوي ؛ كرة اليد للجميع ،   ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 0988االسود ومحمد مرزوق؛االعداد الكامل لالعب كرة اليد ،

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ...  (المجالت العلمية ، التقارير ،.

 االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس 

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .119

 ٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح ا١ٌذ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ االعبط٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌ - 1. 

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح ا١ٌذ فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

لمقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص ا

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .211

 ث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزش القسم العلمي  / المركز .212

 Spor 3334 وشح اٌغٍخ   اسم / رمز المقرر .213

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .214

 اٌغبدط  / اٌضبٌضخ  الفصل / السنة .215

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .216

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .217

 قادراً على أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية  .218

 معرفة  الطلبة  تعريف التكتيك  وانواعو  .1

  التكتيك الدفاعي ومراحل ادائو     .2

  ان يتعرف على انواع الدفاع بكرة السلة    .3

  ان يتعرف على الدفاع رجل لرجل      .4

 القدرة على اللعب واداء الدفاع رجل لرجل .5

 المعرفة الدقيقة لتكتيك الدفاع  بكرة السلة   .6
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .001

 األىداف المعرفية   -أ
 اْ ٠فُٙ اٌزىز١ه  اٌذفبػٟ ٚأٛاػٗ ٚو١ف١خ ادائٗ ثىشح اٌغٍخ      -1أ

 اْ ٠فُٙ اٌذفبع ٚأٛاػٗ ثىشح اٌغٍخ     -2أ
 اْ ٠فُٙ اٌمٛاػذ اٌزىز١ه اٌذفبػٟ -3أ

 غٍخ داخً اٌٍّؼتاْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ػٓ اٌذفبع ثىشح اٌ - 4أ

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 رؼٍُ اٌزىز١ه  ثىشح اٌغٍخ    أ١ّ٘خ – 1ة

 اٌفٕٟ ٌٍزىز١ه اٌذفبػٟ ٚرمغ١ّبرٗ ٚاعب١ٌجٗ    أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 اٌفٕٟ  ٌٍذفبع سعً ٌشعً   األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 اٌفٕٟ  ٌذفبع إٌّطمخ  األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -4ة 

 رؼٍُ لٛاػذ اٌزىز١ه اٌذفبػٟ أ١ّ٘خ  -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح اٌغٍخ  ـ رى١ٍف اٌط3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 ومتزنة . . ان يكون ذو شخصية مرنة-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي  – 7ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ   ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  وشح اٌغٍخ  3
 ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأىيلية المنقولة  -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 .بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  مهارات  -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 و وتطويرهعلى تحليل االداء الحركي و تقويم القابليةمهارات  -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

  ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ - 6د
. 
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 البنية التحتية  .007
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 ث١ٕخ اٌّمشس .111

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف  اٌزىز١ه  اٌزىز١ه    اٌزؼشف ػٍٝ  2 1

 ٚأٛاػٗ
 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رمغ١ّبد اٌزىز١ه  اٌزؼشف ػٍٝ اٌزىز١ه اٌذفبػٟ     2 2

 اٌذفبػٟ ٚاعب١ٌجٗ  
 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ِٚشاؽً  اٌذفبعف رؼش٠ اٌزؼشف ػٍٝ ا١ّ٘خ اٌذفبع    2 3

 ادائٗ    
 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
 اٌذفبع سعً ٌشعً اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع اٌذفبع 2 4

اٌّذسٚط  ٚاٌؼٛاًِ 

اٌّّٙخ فٟ ٔغبػ 

    اٌذفبع

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ  -ٚاالعزغٛاة  

-ػشع إٌّٛرط  

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟا

اٌزؼشف ػٍٝ اعب١ٌت دفبع  2 5

 إٌّطمخ 
 دفبع إٌّطمخ

 اٌٛلفخ اٌذفبػ١خ
 ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

ِؾبوبح ٌٍزىز١ىبد  أداء رّبس٠ٓ  2 6

 ٚأٛاع اٌذفبع
 رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

ٌّؾبوبح ٌٍزىز١ىبد 

 ٚأٛاع اٌذفبع 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 زّىٓ اٌ

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

ٌٍٙغَٛ   ذفبعاٌ اٌزؼشف ػٍٝ  2 8

 اٌغش٠غ
ػًّ عزبس ثٛاعطخ 

 .سعٍٟ االسرىبص
 .اٌؾغض ٌزؾش٠ش لبؽؼ١ٓ

 

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ 

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

١ٓ ؽٛاي اٌذفبع ػذ اٌالػج 2 9

  اٌمبِخ
اٌزّش٠ش ٚاٌمطغ ِٓ 

 اٌٍّؼتػٍٝ عبٔجٟ 
  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 اٌزؼٍُ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌذفبع ػذ  2 11

اٌالػت اٌّظٛة ِٓ خبسط 

 ِٕطمخ اٌضْٚ   

األداء اٌفٕٟ  

ٚاٌزىز١ىٟ ٌمطغ ا٠ظبي 

 اٌىشح ٌغبٔجٟ اٌٍّؼت

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط  

خ اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠م

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 ٙغَٛػذ اٌ ذفبعاٌ رىز١ه اٌذفبع اٌّخزٍؾ 2 11

 اٌّخزٍؾ ثأٔٛاػٗ
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

ٚرطج١ك اٌذفبع  ٌؼت + ٚرؾى١ُ 2 12

 سعً ٌشعً

ِغ  ٌؼت + ٚرؾى١ُ

رطج١ك ع١ّغ اٌزىز١ىبد 

 .....ِٚب رمذَ 

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ

ٚرطج١ك اٌذفبع   ٌؼت + ٚرؾى١ُ 2 13

 إٌّطمخ

ِغ  ٌؼت + ٚرؾى١ُ

رطج١ك ع١ّغ اٌزىز١ىبد 

 ِٚب رمذَ .....

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ

 ٌزشخ١ظٟ

اٌذفبع ٚرطج١ك  ٌؼت + ٚرؾى١ُ 2 14

 اٌّخزٍؾ

ِغ  ٌؼت + ٚرؾى١ُ

رطج١ك ع١ّغ اٌزىز١ىبد 

 ِٚب رمذَ .....

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ     اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 7104يسار صباح جاسم ؛ اساسيات كرة السلة ،   رئيسية )المصادر(  ـ المراجع ال7
 0999مؤيد عبد اهلل الديوجي وفايز بشير حمودة ؛ كرة السلة ، 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ ثبٌّمشس

 إلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسيةا

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .113

 عبط٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح اٌغٍخ  فٟ ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ اال - 1. 

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح اٌغٍخ فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 2
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  ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .219

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .211

  Spor 3335 / اٌىشف١خ ٚاٌزش٠ٚؾ١خ اٌزشث١خ  اسم / رمز المقرر .211

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .212

 اٌغبدط / اٌضبٌضخ  الفصل / السنة .213

 عبػخ  31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .214

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .215

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على

 الحركة الكشفية معرفة  الطلبة  تعريف  .1

 ماىي الحركة الكشفية .2

 اىداف الحركة الكشفية ان يتعرف على  .3

 االساسية للحركة الكشفية المبادئ ان يتعرف على  .4

 
 

 
 



اٌظفؾخ   

345 
 

  

 
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .004

 األىداف المعرفية   -أ
 اٌطٍجخ  رؼش٠ف  اٌؾشوخ اٌىشف١خ اْ ٠فُٙ  -1

 ِبٟ٘ اٌؾشوخ اٌىشف١خ اْ ٠فُٙ  -2
 ا٘ذاف اٌؾشوخ اٌىشف١خ اٌطبٌتاْ ٠فُٙ  -3

 اٌّجبدا االعبع١خ ٌٍؾشوخ اٌىشفٟ اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ  - 4

 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 ٌٍؾشوخ اٌىشف١خ ِّٚبسعزٙب ػ١ٍّب    األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 1ة

 ثٕبء ِؼغىش وشفٟ    أداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ – 2ة

 ٔظت اٌّؼغىشاد اٌىشف١خ   األداءرؼٍُ  أ١ّ٘خ  -3ة

 رؼٍُ اٌّجبدا االعبع١خ ٌٍىشبف  أ١ّ٘خ  -4ة 

 رؼٍُ لٛاػذ ٚٚاعجبد اٌىشبف أ١ّ٘خ  -5ة

 

 طرائق التعليم والتعلم      
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 النموذجطرقة عرض  ـ 4

 طرائق التقييم      
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اٌؾشوخ اٌىشف١خ  3

 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -0ج
  طلبة اثناء األداء   تنمية روح التعاون بين ال -7ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -0ج
 . ان يكون ذو شخصية مرنة ومتزنة .-4ج
 .يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة  - 5ج
 تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية . – 6ج
 االكاديمي والتربوي  اكتساب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو – 7ج
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 طرائق التعليم والتعلم     
 ـ  ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓؽش٠مخ  ـ 3
 طرقة عرض النموذج ـ 4
 طرائق التقييم    
 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 س٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ  اٌؾشوخ اٌىشف١خ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمب3
 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 .بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  مهارات  -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -4د 
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د

  ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ - 6د
. 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .115
 

 

     

 أ.اٌشجً اٌّجزذٜء/إٌّٙبط     

 
ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٌؾشوخ  اٌزؼشف ػٍٝ  2 1

 ِؼٕب٘ب, اٌىشف١خ:

 ِجبدئٙب ا٘ذافٙب,

اٌؾشوخ اٌىشف١خ: 

ِؼٕب٘ب، ا٘ذافٙب، 

 ِجبدئٙب

 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ٟؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

رؼش٠ف اٌؾشوخ  اٌؾشوخ اٌىشف١خ اٌزؼشف ػٍٝ 2 2

 اٌىشف١خ
 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ِبٟ٘ اٌؾشوخ  اٌزؼشف ػٍٝ  2 3

 ٚا٘ذافٙب اٌىشف١خ
ِبٟ٘ اٌؾشوخ  رؼش٠ف 

ا٘ذاف  ٚ اٌىشف١خ

 اٌؾشوخ اٌىشف١خ

 ػشع إٌّٛرطؽش٠مخ 

 ٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ اٌزؼٍُ ا
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌّجبدٜء   اٌزؼشف ػٍٝ  2 4

 االعبع١خ ٌٍؾشوخ اٌىشف١خ
اٌّجبدٜء االعبع١خ 

 ٌٍؾشوخ اٌىشف١خ
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ؽش٠مخ  -ٚاالعزغٛاة  

- ػشع إٌّٛرط 

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ٠مخ ؽش

 اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ربس٠خ اٌؾشوخ   اٌزؼشف ػٍٝ 2 5

 اٌىشف١خ
  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ  شف١خربس٠خ اٌؾشوخ اٌى

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ 

ٔشٛء اٌؾشوخ  اٌزؼشف ػٍٝ  2 6

  اٌىشف١خ فٟ اٌؼبٌُ
اٌزؼشف ػٍٝ اٌؾشوخ اٌىشف١خ 

 فٟ اٌؼشاق

اٌزؼشف ػٍٝ  اٌؾشوخ اٌىشف١خ 

 فٟ االلطبس اٌؼشث١خ

ٔشٛء اٌؾشوخ اٌىشف١خ 

 فٟ اٌؼبٌُ

اٌؾشوخ اٌىشف١خ فٟ 

لطبس فٟ االٚ اٌؼشاق

 اٌؼشث١خ

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ  اخزجبس ٔظشٞ + ػٍّٟ رم٠ُٛ  2 7

      -ِشاؽً اٌىشبفخ  اٌزؼشف ػٍٝ  2 8

 ِشؽٍخ االشجبي

أ.اٌشجً اٌّجزذٜء/إٌّٙبط  

 ة.اٌشجً رٚ إٌغُ/إٌّٙبط

 إٌغّز١ٓ/إٌّٙبط ط.اٌشجً رٚ

 ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ  ِشاؽً اٌىشبفخ

 اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش٠مخ 

 رم٠ُٛ رشخ١ظٟ

 ِشؽٍخ اٌىشبفخ اٌزؼشف ػٍٝ   2 9

 اٌّجزذٜء/إٌّٙبط  أ.اٌىشبف

 .اٌىشبف اٌضبٟٔ/إٌّٙبط ة

 ط.اٌىشبف االٚي/إٌّٙبط

  ِشؽٍخ اٌىشبفخ
ِشؽٍخ اٌىشبف ٚ

 اٌّزمذَ

  ػشع إٌّٛرط ؽش٠مخ 

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ 

 ُاٌزؼٍ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ  اٌؾجبي ٚاٌؼمذ  2 11

 اٌىشف١خ

 أٛاع اٌؾجبي•

 اطً اٌؾجً ٚؽشفٗ•

  
 

ؽش٠مخ ػشع إٌّٛرط   اٌؾجبي ٚاٌؼمذ اٌىشف١خ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

 اٌؼٕب٠خ ثبٌؾجبي اٌزؼشف ػٍٝ  2 11

و١ف١خ ػًّ اٌؼمذح ٚاٌذٚسح •

 ٚاٌشثطخ

اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ  ٌؼمذ اٌىشف١خاٌؾجبي ٚا

 اٌزّىٓ 

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

اٌخ١ُ اٌىشف١خ  اٌزؼشف ػٍٝ  2 12

 ٚأٛاػٙب

 أٛاع اٌخ١ُ اٌىشف١خ•

اٌخ١ُ اٌىشف١خ 

 ٚأٛاػٙب

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 ٌزّىٓا

اٌزم٠ُٛ 

 ٌزشخ١ظٟ
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 البنية التحتية  .006
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

 تطبيقات ميدانية لتعلم القواعد الرسمية للكرة الطائرة،  ثائر رشيد مطر  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7
 . 7107، مطبعة جامعة ديالى ، 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

  ثبٌّمشس االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد اٌظٍخ

 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية

 االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ وّظبدس ِؼشٚفخ مواقع االنترنيت .... االلكترونية،ب ـ المراجع 

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .117

 اٌزؼ١ٍُ االعبط ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح اٌغٍخ  فٟ ِشاؽً - 1. 

 . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش وشح اٌغٍخ فٟ اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضاء اٌخ١ّخ•

 و١ف١خ ٔظت اٌخ١ّخ•

 اٌؼٕب٠خ ثبٌخ١ُ•

 اٌزؼشف ٚرطج١ك ػٍّٟ ٌؼًّ 2 13
 ا١ٌٕشاْ ٚؽٟٙ اٌطؼبَ

 ا٠مبد إٌبس•

 أٛاع ا١ٌٕشاْ•

 ؽٟٙ اٌطؼبَ

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش ا١ٌٕشاْ ٚؽٟٙ اٌطؼبَ
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

 اٌزم٠ُٛ

 ٌزشخ١ظٟ

اٌّخ١ّبد  اٌزؼشف ػٍٝ  2 14

 اٌىشف١خ

 أٛاع اٌّخ١ّبد•

 ً اٌّخ١ُ ٚاصٕبئٗاٌؼًّ لج•

 رؼ١ٍّبد اٌّخ١ُ•

 ششٚؽ البِخ اٌخ١ُ•

 ؽفالد اٌغّش•

 ٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽش اٌّخ١ّبد اٌىشف١خ
اٌزؼٍُ ِٓ اعً ؽش٠مخ 

 اٌزّىٓ

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

 اٌخزبِٟاٌزم٠ُٛ     اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ/و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .216

 لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .217

 Spor 3336 اٌطت اٌش٠بػٟ اعُ / سِض اٌّمشس .218

 اٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .219

 اٌغبدط/اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .221

 عبػخ 31 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .221

 1/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .222

 أ٘ذاف اٌّمشس .223

 الطب الرياضيان يتعرف الطلبة على مفاىيم  - 0

 ياضيةالطب الرياضي في التربية البدنية والر أىمية الطلبة على تعريف  - 7

 كيفية اختيار الغذاء اليومي ان يتعرف الطلبة  على انواع المواد الغذائية و – 0

 ان يتعرف الطلبة على التعب واالجهاد واعراضو  – 4

 معرفة الوزن الزائد والوزن الطبيعي وتوازن الطاقة والقواعد الصحية لتقليل الوزن   - 5

 رق كشفها معرفة المنشطات وانواعها ومساوئها وط – 6

 معرفة االصابات الرياضية  اسبابها وانواعها – 7

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

ناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف مبره

 ؛البرنامج.



اٌظفؾخ   

351 
 

  

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .118

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ثبٌغٛأت اٌظؾ١خ ٚاٌؼالع١خ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ اٌخبطخ -1أ

 اٌش٠بػٟ
 ٍٝ اعبع١بد اٌطت اٌش٠بػٟ ٚا١ّ٘زٗ فٟ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بػ١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػ-2أ

 اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ  ػٍٝ أٛاع اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚ و١ف١خ اخز١بس اٌغزاء ا١ٌِٟٛ -3أ
 اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼت ٚاالعٙبد ٚاػشاػٗ  –4أ
 زم١ًٍ اٌٛصْ ِؼشفخ اٌٛصْ اٌضائذ ٚاٌٛصْ اٌطج١ؼٟ ٚرٛاصْ اٌطبلخ ٚاٌمٛاػذ اٌظؾ١خ ٌ  - 5أ
 ِؼشفخ إٌّشطبد ٚأٛاػٙب ِٚغبٚئٙب ٚؽشق وشفٙب  – 6أ
 ِؼشفخ االطبثبد اٌش٠بػ١خ  اعجبثٙب ٚأٛاػٙب– 7أ

  
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 اٌمذساد اٌز١ٕ٘خ– 1ة

 اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ ِفب١ُ٘ اٌطت اٌش٠بػٟ - 2ة
 بػٟ فٟ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بػ١خرؼش٠ف اٌطٍجخ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌطت اٌش٠  - 3ة
 اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ  ػٍٝ أٛاع اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚ و١ف١خ اخز١بس اٌغزاء ا١ٌِٟٛ –  4ة 
 اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼت ٚاالعٙبد ٚاػشاػٗ  – 5ة
 ِؼشفخ اٌٛصْ اٌضائذ ٚاٌٛصْ اٌطج١ؼٟ ٚرٛاصْ اٌطبلخ ٚاٌمٛاػذ اٌظؾ١خ ٌزم١ًٍ اٌٛصْ   - 6ة
 إٌّشطبد ٚأٛاػٙب ِٚغبٚئٙب ٚؽشق وشفٙب ِؼشفخ  – 7ة
 ِؼشفخ االطبثبد اٌش٠بػ١خ  اعجبثٙب ٚأٛاػٙب– 8ة

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ االعزغٛاة ٚإٌّبلشخ  – 1     

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد أعجٛػ١خ-
 اخزجبساد شٙش٠خ-

 ٚاٌزمبس٠ش   ٚػغ دسعبد ٌالخزجبساد-

 

 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ األ٘ذاف  -ط
 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ و١ف١خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ عالِزٗ اٌجذ١ٔخ ٚاالثزؼبد ػٓ وً ِب ٠غٟء ٌٙب -1ط

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -7ج
  تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء    -0ج
   اكتساب وتنمية كفاءات التفكير العلمي  -4ج
 نة .. ان يكون ذو شخصية مرنة ومتز -5ج

  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      
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 ؽش٠مخ االعزغٛاة ٚإٌّبلشخ  – 1     

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد أعجٛػ١خ-
 اخزجبساد شٙش٠خ-

 ٚػغ دسعبد ٌالخزجبساد  ٚاٌزمبس٠ش -

 

 شخظٟ(.اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌ-د 
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار - -0د
 .بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  مهارات  -7د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -4د 
 بط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخرم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االع - 5د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .121

 الطب الرياضي ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 7107محمد جاسم محمد ؛ اساسيات الطب االرياضي،  (  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس2

 ث١ٕخ اٌّمشس .119

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

الطب التعرف على مفهوم  2 1
 الرياضي

المناقشة  مفهوم الطب الرياضي  -
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

الطب وظيفة علم فهم خصائص و  2 2
 الرياضي

المناقشة  أنواع الطب الرياضي: -
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

واجبات الطب التعرف على  2 3
 الرياضي

المناقشة  واجبات الطب الرياضي -
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

انواع التغذية التعرف على  2 4
 الرياضية

أٔٛاع اٌّٛاد اٌغزائ١خ: 

ؾَٛ ، )اٌىبسثٛ٘ذساد ، اٌش

اٌجشٚر١ٕبد ، اٌف١زب١ِٕبد ، 

 اٌؼٕبطش اٌّؼذ١ٔخ ، اٌّبء(

المناقشة 
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

التعرف على العوامل التي تؤثر  2 5
التعب في  

المناقشة  تعريف التعب  -
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ةمواضع التعبالتعرف على  2 6 المناقشة  مواضع التعب - 
 واالستجواب

 ٠ُٛ اٌجٕبئٟاٌزم

المناقشة  وزن االنسان الطبيعي  - الية الوزن التعرف على  2 7
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

الية حساب التعرف على  2 8
 السعرات التي يحتاجها الجسم 

معدل احتياج الجسم منم  -
 السعرات الحرارية 

المناقشة 
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

مني التميز بين العمر الز  2 9
 والبايولوجي

المناقشة  ٔظش٠بد اٌؼّش -
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

على العالمات الست التعرف  2 11
 لتقدم العمر

اٌزغ١شاد اٌّظبؽجخ ٌزمذَ  -

 اٌؼّش
المناقشة 
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

انواع المنشطاتالتعرف على  2 11 المناقشة  أنواع المنشطات  - 
 واالستجواب

 اٌجٕبئٟاٌزم٠ُٛ 

االثار الناجمة عن تعاطي فهم  2 12
 المنشطات

المناقشة  مساوئ استخدام المنشطات: -
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

على عالمات الكشف التعرف  2 13
 عن تعاطي المنشطات

طرق الكشف عن  -
 المنشطات:

المناقشة 
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

االصابات الرياضيةالتعرف على  2 14 المناقشة  أسباب اإلصابات الرياضية: - 
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

انواع االصابات التعرف على  2 15
 الرياضية

المناقشة  أنواع اإلصابات الرياضية: -
 واالستجواب

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ
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اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبس٠ش ،....  (
 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية 

 الرسائل واالطاريح

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 محليةالمواقع ال

 المواقع العربية
 المواقع الدولية

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .121

 ثبالػزّبد ػٍٝ اٌّمشساد اٌزٟ رظذس ِٓ ا١ٌٙئخ اٌمطبػ١خ ِٚب ٠زُ الزشاؽٗ ِٓ لجً اٌى١ٍبد ٚاٌغبِؼبد  
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ/و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .224

 خ ٚػٍَٛ اٌشاػخلغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔ / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .225

 Spor 3337اٌزؼٍُ اٌؾشوٟ فٟ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ  اعُ / سِض اٌّمشس .226

 اٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .227

 اٌغبدط/اٌضبٌضخ اٌفظً / اٌغٕخ .228

 عبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .229

 1/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .231

 أ٘ذاف اٌّمشس .231

 واعد علم الحركةان يتعرف الطلبة على بعض أسس وق- 0

 تعريف الطالب بأىمية الحركة ودورىا الفعال في المجال الصحي وحياة االنسان  - 7

 تطوير إمكانية فهم اسرار ومتطلبات االداء الحركي في المجال الرياضي - 0

 التخلص من العشوائية في الحركة وتجنب الوقوع باألوضاع الخاطئة التي تعرض الفرد لإلصابة - 4

 منذ الوالدة وحتى الشيخوخة لإلنسانالتطور الحركي التعرف  – 5

 
 
 

ص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



اٌظفؾخ   

355 
 

  

 

 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .122

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽبس اٌزؼٍُ اٌؾشوٟ-1أ

 ٌؾشو١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍّؼب١٠شا-2أ

 ٌٍمٛا١ٔٓ اٌّطجمخ فٟ اٌؾشوخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -3أ
 ٌّؼب١٠ش اإلٔغبص اٌذٌٟٚ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -4أ
 ٌّزطٍجبد وً ؽشوخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -5أ
 اٌظؾ١ؼ ٌذلبئك اٌؾشوبد اٌش٠بػ١خ فخ ٚاٌفُٙرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ  اٌّؼش  -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌمذساد اٌز١ٕ٘خ– 1ة

 اٌّٙبساد اٌؾشو١خ – 2ة

 دلخ األداء اٌؾشوٟ – 3ة

  اٌزطٛس اٌؾشوٟ ٌالٔغبْ    -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة  – 1

 
 ١١ُ ؽشائك اٌزم     

 اخزجبسد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد ٌٍّٛاد اٌذساع١خ-

 دسعبد ِشبسوخ العئٍخ إٌّبفغخ اٌظؼجخ ٌٍطٍجخ-

 ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍف ثٙب-

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٠فشق ث١ٓ اٌؾشوبد اٌظؾ١ؾخ ٚاٌخبؽئخ ِٓ خالي االداء-1ط

 ٚاٌؾشوبد اٌش٠بػ١خ ٠مبسْ ث١ٓ اٌؾشوبد اٌؼبد٠خ-2ط

 ٠م١ُ اإلٔغبص اٌش٠بػٟ ٚفك األعظ اٌؾشو١خ اٌظؾ١ؾخ -3ط

 عذٌٚخ اٌزؼٍُ ٚاٌزغز٠خ اٌشاؽؼخ ٚفك الِىب١ٔبد اٌزؼٍُ  -4ط

  
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة  – 1

 
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ذساع١خاخزجبسد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ِزؼذدح اٌخ١بساد ٌٍّٛاد اٌ-

 دسعبد ِشبسوخ العئٍخ إٌّبفغخ اٌظؼجخ ٌٍطٍجخ-

 ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ اٌّىٍف ثٙب-

 



اٌظفؾخ   

356 
 

  

 

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِٙبساد اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزفى١ش -1د

 ٌٍّٙبساد ٌٍزظٛس اٌؾشو١ٟخ ِٙبساد اعزخذاَ اٌجشِغ١بد اٌؾبعٛث-2د

 ِٙبساد رٛظ١ف اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌّشئ١خ ألغشاع اٌزغز٠خ اٌشعؼخ اٌخبسع١خ-3د

 ِٙبساد االعزخذاَ ٚاٌزط٠ٛش اٌزارٟ   -4د

 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم - 5د 
 على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره القابليةمهارات  -6د 
 م١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخر - 7د
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .124

 ث١ٕخ اٌّمشس .123

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

اٌزؼٍُ  ِجبدئ،  اٌزؼٍُ اٌؾشوٟ  اْ ١ّ٠ض ث١ٓ اشىبي اٌزؼٍُ  2 1

 اٌؾشوٟ

رطج١م١خ فٟ اٌزؼٍُ  اعظ

 اٌؾشوٟ

 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 ِؼٕٝ اٌؾشوخ اْ ٠ؼشف ا١ٌخ اٌؾشوخ 2 2

 اٌؼٛاًِ اٌّإصشح ػٍٝ اٌؾشوخ

 ثٕبء ٌؾشوبد اٌش٠بػ١خ 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 الغبَ اٌؾشوبد اٌش٠بػ١خ اْ ٠ؼشف ا١ٌخ اٌؾشوخ 2 3

 اٌؾشوبد اٌضٕبئ١خ

 د اٌضالص١خاٌؾشوب

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠ؼشف اعجبة االؽبس  2 4

 اٌزأع١غٟ ٌٕظش٠بد اٌزؼٍُ
 ٔظش٠بد اٌزؼٍُ اٌؾشوٟ

 إٌظش٠خ االسرجبؽ١خ

 ٔظش٠خ اٌزؼٍُ اٌششؽٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠ؼشف اعجبة االؽبس  2 5

 اٌزأع١غٟ ٌٕظش٠بد اٌزؼٍُ
 ذٔظش٠خ اٌغشطبٌ

ٔظش٠خ اٌذائشح اٌّغٍمخ 

 ٚاٌّفزٛؽخ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  اخزجبس ِٛػٛػٟ  رم٠ُٛ  2 6

اْ ١ّ٠ض ث١ٓ إٌّٛ اٌغغّٟ  2 7

 ٚاٌجب٠ٍٛعٟ
 ِظب٘ش إٌّٛ

 ِجبدٜء إٌّٛ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠زؼشف اٌى١ف١خ اٌط١ٌٛخ  2 8

ٌٍزطٛس  ٚاٌّغزؼشػخ

 اٌؾشوٟ

 –اٌزطٛس اٌؾشوٟ ِٕز اٌٛالدح 

 اٌؼبَ االٚي

اٌؼبَ االٚي  اٌزطٛس اٌؾشوٟ ِٓ

 عٕٛاد 3 –

 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠زؼشف اٌى١ف١خ اٌط١ٌٛخ  2 9

ٚاٌّغزؼشػخ ٌٍزطٛس 

 اٌؾشوٟ

 6 -4اٌزطٛس اٌؾشوٟ ِٓ 

 عٕٛاد

 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠زؼشف اٌى١ف١خ اٌط١ٌٛخ  2 11

ٚاٌّغزؼشػخ ٌٍزطٛس 

 اٌؾشوٟ

 12 -11اٌزطٛس اٌؾشوٟ ِٓ 

 عٕخ اٚالد 13عٕخ ثٕبد ٚاٌٝ 

 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اْ ٠زؼشف اٌى١ف١خ اٌط١ٌٛخ  2 11

ٚاٌّغزؼشػخ ٌٍزطٛس 

 اٌؾشوٟ

 15-13اٌزطٛس اٌؾشوٟ ِٓ 

 عٕخ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 ٟاٌزم٠ُٛ اٌجٕبئ

اْ ٠زؼشف اٌّفشداد  2 12

اٌشئ١غ١خ ٚاٌضب٠ٛٔخ ٌٍزؼٍُ 

 اٌؾشوٟ

اٌّفشداد اٌشئ١غ١خ ٚاٌضب٠ٛٔخ 

  ٌٍزؼٍُ اٌؾشوٟ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

إٌّبلشخ  ِشاعؼخ شبٍِخ ٌىً اٌّفشداد  ِشاعؼخ  2 13

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

إٌّبلشخ  ٌزمبس٠ش ِٕبلشخ ا ِٕبلشخ اٌزمبس٠ش ٚاٌٛاعجبد  2 14

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

15 2  

 رم٠ُٛ 

 

 

 اخزجبس ِٛػٛػٟ 
 اٌخزبِٟ اٌزم٠ُٛ 
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 التعلم الحركي في التربية الرياضية ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 7117نبيل محمود شاكر ؛ علوم الحركة ،  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 اهلل ؛ اساسيات التعلم الحركي ،  فرات جبار سعد

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 اإلصدارات الحديثة المتعلقة بالمادة الدراسية 

 الرسائل واالطاريح

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 ادلواقع احمللية

 عربيةادلواقع ال
 ادلواقع الدولية

 
 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .125

 ثبالػزّبد ػٍٝ اٌّمشساد اٌزٟ رظذس ِٓ ا١ٌٙئخ اٌمطبػ١خ ِٚب ٠زُ الزشاؽٗ ِٓ لجً اٌى١ٍبد ٚاٌغبِؼبد  
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 المرحلة الرابعة / الفصل السابع 

 
 
 

 وصف المقرر
ادلتاحة. والبد من  التعلم ىم خصائص ادلقرر وسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىناً عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصوى من فرصيوفر وصف ادلقرر ىذا إرنازاً مقتضياً أل

 ؛الربط بينها وبُت وصف الربنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ فية مواد ثقا ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية/ رمز ادلقرر/ اسم Univ4115 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الرابعة/ السابع السنة/ الفصل 

  ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/11/2117 

 نة الدراسية قادراً على إف يكوف الطالب يف هناية الس: أىداؼ ادلقرر 

 ادلمنوع من الصرؼ, العطف, التوكيد, البدؿ,الصفة : (التوابع )النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

 2.  ادلدارس الشعرية مع دنوذج من شاعر وحياتو , النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث: (االدب العريب احلديث )األدب  تعلم
 يف االدب العريب احلديث  النثر, لكل مدرسة

 
 

 

 سلرجات ادلقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة والفهم -أ

 النحو) التوابع( :الصفة ،البدؿ، التوكيد، العطف، ادلمنوع من الصرؼ.  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم   -1أ
األدب) االدب العريب احلديث( :النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث،  ؿ على ادلعرفة والفهم يف دتكُت الطلبة من احلصو  -2أ

 ادلدارس الشعرية مع دنوذج من شاعر وحياتو لكل مدرسة، النثر يف االدب العريب احلديث .

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف االدب. – 1ب
 .مبوضوعات النحومهارات تتعلق  -2ب

 مهارات تتعلق بالنثر العريب احلديث  -3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

  توضيح وشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .البيتية وادلشاركة الصفية  ػ وضع درجات للواجبات2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة وتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ معٌت الروحي للشعر والنثر -2ج

 

 ق التعليم والتعلم طرائ    

 الشرح والتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    
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 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير والدراسات -2

 .( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلهارات العامة والتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع وادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع وحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/  اسم الوحدة سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم النعت 2 1

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو تعلم البدؿ 2 2

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو الفظي وادلعنوي – تعلم التوكيد 2 3

 التقومي البنائي الشرح والتوضيح التوابع/ النحو العطف تعلم 2 4

5 

 -تعلم عطف البياف 2

 عطف النسق

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو ادلمنوع من الصرؼ 2 6

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االوؿ اختبار ات متنوعة وحل 2 7

8 

2  النهضة األدبية يف
 األدب العريب احلديث

 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث /االدب

9 

مدرسة : ادلدارس الشعرية  2
مجاعة  -ادلهجر-اإلحياء
 الديواف 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

11 

2 مدرسة   ادلدارس الشعرية
 رمدرسة الشعر احل -أبولو

 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب
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11 

2   دناذج من حياة شاعر واحد
لكل مدرسة وعشرة أبيات 

 من شعره 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

12 

دناذج من حياة شاعر واحد لكل  2
  مدرسة وعشرة أبيات من شعره

 التقومي البنائي احملاضرة ثاألدب العريب احلدي/ االدب

13 

العريب احلديث :  النثر يف األدب 2
 القصة والرواية 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

14 

النثر يف األدب العريب احلديث  2
 ادلسرحية–ادلقالة –:

 التقومي البنائي عرض دنوذج األدب العريب احلديث/ االدب

 هر الثاين اختبارات موضوعية  امتحاف الش 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى ، البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

 . النحو الوافي ، عباس حسن 

اػ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

. جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني 

 . مجلة المجمع العلمي العراقي 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتونية

. المكتبة الشاملة 

. موقع المجلس العلمي 

 . شبكة الفصيح 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 
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 تزاـ بالقطاعيةاالل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 مناىج والكتب ادلدرسية اسم / رمز المقرر  /Coll 4214 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الرابعة/ السابع  الفصل / السنة 
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 ساعة31 لدراسية )الكلي(عدد الساعات ا  

  1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف ادلناىج  

 يعدد خصائص ادلناىج 

 يبُت اذنية ادلناىج 

 يشرح عن اسس بناء ادلناىج 

زنلل عناصر ادلنهج ادلدرسي 

 الدراسية يقارف بُت انواع ادلناىج 

 يقـو ادلناىج الدراسية 

 يبُت اسباب تطوير ادلناىج الدراسية ودناذجو 

 يعرؼ الكتاب ادلدرسي من حيث مفهومو  

 يعدد بنقاط اذنية الكتاب ادلدرسي 

 يقـو الكتاب ادلدرسي 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

   األىداف المعرفية -أ
 احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للمناىج وخصائصها واذنيتها دتكُت الطلبة من  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألسس بناء ادلناىج -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لعناصر ادلنهج ادلدرسي -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم ألنواع ادلناىج الدراسية  -5أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم يف رلاؿ تقومي ادلناىج الدراسية  -6أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم لتطوير ادلناىج ودناذجو واسبابو  -7أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة والفهم للكتاب ادلدرسي -8أ

  

  .ررالخاصة بالمق المهاراتية األىداف  -ب 
 يقارف بُت ادلفهـو القدمي وادلفهـو احلديث للمناىج - 1ب

 .يبُت اسس بناء ادلناىج - 2ب

 زنلل ادلنهج ادلدرسي اىل عناصره -3ب
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 . رنمع معلومات عن انواع ادلناىج ادلدرسية   -4ب

 .يفسر اسباب تقومي ادلناىج ادلدرسية -5ب

 .يبُت تطوير ادلناىج الدراسية ودناذجو -6ب

 .ب ورقة حبثية عن الكتاب ادلدرسييكت -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزويد الطلبة باألساسيات وادلواضيع ادلتعلقة بادلناىج1

 .ػ توضيح وشرح ادلادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة واالطالع على مصادر ادلناىج ادلدرسية 3

 ادلواقع االلكًتونية للحصوؿ على معرفة  إضافية بادلناىج ادلدرسيةػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة 4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء واحملاضرة واالستجواب وادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .شاركة الصفية ػ وضع درجات للواجبات البيتية وادل2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز حبوث وتقارير3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج
 يدرك اىمية نظريات المناىج -0ج
 يعطي اىمية للكتاب المدرسي  -7ج
 يربط انشطة المناىج بالبيئة   -0ج
 يقيم االنشطة . -4ج

 يم والتعلم طرائق التعل    

 
.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت والتحليل واالستنتاج

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت ادلناىج يف العراؽ ويف الدوؿ ادلتقدمة
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 وث عن الظواىر وادلشكالت اليت ختص ادلناىجػ كتابة حب

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

  .(المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -0د   

 بيانات حول الموضوع وتحليلها .مهارات في جمع ال -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -0د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
   

 

 بنية المقرر 

 التقييم طريقة طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو ادلناىج 
 وخصائصها وأذنيتها

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب ادلناىج

2 2 
التعرؼ على االساس 

 (الفكري)الفلسفي
 اسس ادلناىج

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

3 2 
التعرؼ على االساس 

 (االجتماعي)الثقايف

 التقومي البنائي تجوابادلناقشة واالس اسس ادلناىج

4 2 
التعرؼ على االساس 

 (النمائي)النفسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب اسس ادلناىج

5 2 
حتليل , يفهم االىداؼ الًتبوية 

 احملتوى
 عناصر ادلنهج ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

 مقالية االوؿ اسئلة اختبار الشهر 2 6

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية ؼ على منهج ادلواد الدراسيةالتعر  2 7

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج النشاط 2 8

 لبنائيالتقومي ا ادلناقشة واالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على ادلنهج احملوري 2 9

11 2 

التعرؼ على مفهـو تقومي ادلنهج 
 واىدافو ومعايَته وطرقو وخطواتو

 تقومي ادلناىج الدراسية
 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب
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 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب تطوير ادلناىج الدراسية فهم تطوير ادلنهج ودوافعو 2 11

12 2 
ذج فهم مبادئ تطوير ادلنهج ودنا

 اساسية لتطويره
 تطوير ادلناىج الدراسية

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

13 2 
التعرؼ على مفهـو الكتاب 

 ادلدرسي واذنيتو
 الكتاب ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة واالستجواب

14 2 
التعرؼ على الكتاب ادلنهجي 

 واآللكًتوين الورقي

 التقومي البنائي وابادلناقشة واالستج الكتاب ادلدرسي

 اختبار الشهر الثاين اسئلة مقايل 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 7119المنهج وتحليل الكتاب، عواد جاسم محمد التميمي،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 1981،عواد جاسم محمد التميمي، الكتاب المدرسي

 
 

اجع التي يوصى بها                 اـ الكتب والمر 
 ،....  ( المجالت العلمية ، التقارير

 2119،عواد جاسم محمد التميمي، المنهج وتحليل الكتاب

 1981،عواد جاسم محمد التميمي، الكتاب المدرسي

  

 رونية محاضرات نوعية واالستضافة على المواقع االلكت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

حاجة ادلؤسسات الًتبوية اىل تطوير , اذنية تطوير ادلناىج, اف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور ادلناىج ، نظريات ادلناىج احلديثة 
 دناذج من ادلناىج لبعض الدوؿ ادلتقدمة, ادلناىج

 

 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر
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ا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم الًتبية البدنية وعلـو الرياضة/ د تربوية موا ادلركز/   القسم العلمي 

  ادارة تربوية رمز ادلقرر/ اسم /Coll 4215 

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  السنة الرابعة /السابع الفصل السنة/ الفصل 

 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 2117/ 11 /1  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 لب ملماً بادلفاىيم االتيةاف يكوف الطا :أىداؼ ادلقرر 

 االدارة وتطورىا ،االدارة الًتبوية، االدارة ادلدرسية .  مفهـو .1

 التعرؼ على اىم نظريات االدارة  . .2

 التعرؼ على اىم وظائف االدارة. .3

 مفهـو القيادة ،تطورىا واىم نظرياهتا. .4

 وي.التعرؼ على االشراؼ الًتبوي واساليب االشراؼ الًتب  .5

 التقومي يف االشراؼ الًتبوي )تقومي ادلدير ،تقومي ادلعلم ،تقومي التالميذ(.6- 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم سلرجات ادلقرر 
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   األىداؼ ادلعرفية -أ

 مفهـو االدارة ،االدارة الًتبوية ،االدارة ادلدرسية.  اف يعرؼ الطالب  -1أ
 ظريات االدارة ووظائفها وادناطها.اىم ن اف يعرؼ الطالب  -2أ
 الطالب  مفهـو القيادة ،القيادة الًتبوية، اىم نظرياهتا. اف يعرؼ  -3أ
 االشراؼ الًتبوي ،تطوره، اىم اساليب االشراؼ الًتبوي.  اف يعرؼ الطالب -4أ
 (.التالميذ, ادلعلم ,ادلدير )اف يعرؼ الطالب التقومي الًتبوي واذنيتو  -5أ

 

 اف تتكوف لدى الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية داؼاألى -  ب

 .االدارة الًتبوية – 1ب

 .القيادة الًتبوية– 2ب

 .االشراؼ الًتبوي  – 3ب

 .التقومي الًتبوي -4ب

 

  والتعلم  طرائق التعليم     

الرسائل   ,الدوريات, الكتب ذات العالقة ) در ادلعلومات يف بداية الفصل رنري ابالغ الطلبة مبفردات ادلقرر الدراسي ومصا
 :وكاالٌب, واساليب التقومي اليت سيجري اتباعها , وتوزع ادلفردات على اسابيع الفصل الدراسي( اجلامعية

 .  هتيئة احملاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد يف ادلقرر الدراسي عن طريق االستعانة مبصادر ادلعلومات سابقة الذكر. 1

 .ابالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة. 2

 . الطلب من الطلبة تقدمي اوراؽ ختص موضوعا او اكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة .3

 

  طرائق التقييم     

ادي عشر من الفصل اجراء امتحانُت فصليُت االوؿ بعد انقضاء االسبوع اخلامس من الفصل الدراسي والثاين بعد االسبوع احل .1
من التحصيل % 41حيث درجة التقومي ذلا ( االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي وتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية 

  .الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجم مشاركتو اليومية

قيتات الوزارة ويراعى عند وضع االسئلة مشولية زلتوى ادلقرر من التحصيل ووفق تو % 61امتحاف هناية الفصل الدراسي ولو . 2
 (.االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي وادلستويات العقلية 

 

  اف يكوف الطالب قادرا على:األىداؼ الوجدانية والقيمية - ج

 .تعريف اىم مهارات القائد الًتبوي الناجح -1ج

 .تعريف اىم مهارات ادلدير الناجح-2ج
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 .تعريف نوع القيادة واالدارة الًتبوية الناجح-3ج

 .دتييز افضل وسائل التقومي يف االشراؼ الًتبوي -4ج

 

  
 

  طرائق التعليم والتعلم    

يستخدـ عادة اسلوب التعليم ادلباشر حيث تتم تعليم ادلهارات بشكل مباشر وصريح معززة باألمثلة عن االدارة دلراحل التعليم 
  االساس

 
 

  طرائق التقييم   

 .تأٌب ضمنا مع عمليات التقييم بادلقرر الدراسي اليت حتصل اثناء وهناية الفصل الدراسي

 

 
 

  .(ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة والتأىيلية ادلهارات -د 

 .ة لدى الطلبةتوضيف ادلهارات ادلكتسبة يف تعليم اىم مهارات االدار -1د

 .اختيار امثلة او دناذج لإلدارة وعرض سلبياهتا وارنابياهتا-2د

 .تقييم مدى اكتساب الطلبة دلهارات التقومي-3د

 .بناء اختبارات خاصة للتعرؼ على اىم ادلهارات اليت اكتسبها الطلبة من خالؿ ادلقرر الدراسي  -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو ادلوضوع/ اسم الوحدة  دلطلوبةسلرجات التعلم ا الساعات األسبوع

االدارة ،االدارة  مفهـو 2 1
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

االدارة، االدارة  مفهـو
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  دارة الًتبويةنظريات اال الًتبوية نظريات االدارة  2
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقومي بنائيادلناقشة  وظائف االدارة الًتبوية وظائف االدارة الًتبوية  3
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 واالستجواب

ادلناقشة  ادناط االدارة الًتبوية ادناط االدارة الًتبوية  4
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  ، تطورىاالقيادة مفهومها القيادة مفهومها، تطورىا    5
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري  6
 
 

ادلناقشة  اىم نظريات القيادة اىم نظريات القيادة   7
 واالستجواب

 تقومي بنائي

بعض دناذج السلوؾ   8
 القيادي ،مفهومها ،انواعها

بعض دناذج السلوؾ 
 القيادي ،مفهومها ،انواعها

شة ادلناق
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  االشراؼ الًتبوي وتطوره االشراؼ الًتبوي وتطوره  9
 واالستجواب

 تقومي بنائي

انواع االشراؼ الًتبوي   11
 واساليب االشراؼ الًتبوي 

انواع االشراؼ الًتبوي 
 واساليب االشراؼ الًتبوي

ادلناقشة 
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - ختبار شهريا اختبار شهري  11

 
 

ادلناقشة  التقومي يف االشراؼ الًتبوي التقومي يف االشراؼ الًتبوي  12
 واالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ تقومي ادلدير وادلعلم والتالميذ  13
 واالستجواب

 تقومي بنائي

    مراجعو هنائية  14

ادلناقشة  االختبار النهائي هائياالختبار الن  15
 واالستجواب

 تقومي بنائي

 البنية التحتية  

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1
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   االدارة الًتبوية مفهومها ،نظرياهتا، وسائلها ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 د. صالح عبد احلميد مصطفى     د . جناة عبد اهلل النابو

جع اليت يوصى هبا                 ) اػ الكتب وادلرا
 ،....  ( اجملالت العلمية ، التقارير

 االستفادة من الدوريات وادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدولية كمصادر معروفة ب ػ ادلراجع االلكًتونية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 .وير ادلقرر حسب ما زندث من تغيَت وتطور يف اجملتمعيتم تط  .1

 .يتم تطوير ادلقرر وفقا للمتطلبات الذي تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي. 2
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ/و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .232

 لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌشاػخ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .233

 Spor 4338 اٌغجبؽخ شساعُ / سِض اٌّم .234

 إٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .235

 اٌغبثغ/اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .236

 31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .237

 1/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .238

 أ٘ذاف اٌّمشس .239

 االداء الحركي للفعاليات المائية وطرق االنقاذأن يتعرف على -0

 كونها ليست مجرد رياضة ولكنها وسيلة لحياةالسباحة  أن يتعرف الطلبة بأىمية -7

  المبادئ األساسية لتعليم السباحة - 0

 واالنسياب النسبي  الطوفانمعرفة  – 4

 القدرة على اداء السباحة الكاملة  – 5

 

من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .126

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
      اٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُأْ ٠ززوش اٌّجبدا   --1أ

 أْ ٠فُٙ و١ف ٠خطؾ ٠ٕٚفز ٠ٚمَٛ-2أ

 أْ ٠طجك ِب ٠فّٙٗ ػٍٝ اسع اٌٛالغ -3أ
 ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ اٌطفٛ أْ رىْٛ -4أ
 ِؼشفخ اٌّجبدا االعبع١خ ٌٍغجبؽخ  -5أ
 اٌمذسح ػٍٝ اداء اٌغجبؽخ اٌىبٍِخ أْ رىْٛ ٌذ٠ٗ -6أ

 
  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 أْ ٠زؼشف و١ف١خ رؼ١ٍُ اٌغجبؽخ – 1-ة 

 ٠ىْٛ ػٍٝ ِؼشفخ ثبٌّجبدا االعبع١خ ٌٍغجبؽخ أْ  – 2ة 

     ٠زمٓ رى١ٕه اٌزٕفظ ٚاالٔغ١بة االِبِٟ اْ  – 3ة 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌغجبؽخ اٌىبٍِخ  – 4ة 

     رؼٍُ االداء اٌفٕٟ ٚاالٚػبع اٌخبطخ ثبٌغغُ ٌغ١ّغ أٛاع اٌغجبؽخ  – 5ة 

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء -1
 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة -2
 ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ اٌزؼٍُ -3
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ -4
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ -5
 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ -6
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ -7

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 خزجبساد إٌظش٠خ ـ اال2

 اٌغجبؽخ   ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ3
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 أْ رىْٛ ٌذ٠ٗ اٌمذسح ػٍٝ رز١ًٌ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ ػٍٝ اٌظؼ١ذ إٌّٟٙ ٚاالعزّبػٟ -1ط

 ٌزم١ٍذ ٚئّٔب ٠ىْٛ ثبؽش ػٓ اإلثذاع ٚاالثزىبسأْ ٠ىْٛ طبؽت شخظ١خ ِشٔخ ِزضٔخ ال رؼزّذ ا -2ط
 رؼ١ٍُ اٌطٍجخ و١ف١خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ عالِزٗ اٌجذ١ٔخ ٚاالثزؼبد ػٓ وً ِب ٠غٟء ٌٙب -3ط

 تنمية روح المواطنة الصالحة . -4ج
  

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 ؽش٠مخ االعزىشبف ٚاالعزمظبء -1
 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة -2
 وٓ اٌزؼٍُؽش٠مخ ِشاوض ٚأِب -3
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ -4
 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ -5
 ؽش٠مخ األٔشطخ اٌضبثزخ -6
  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ -7
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 ـ االخزجبساد ػ١ٍّخ 1

 ـ االخزجبساد إٌظش٠خ 2

 اٌغجبؽخ   ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ3
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ ٙبساداٌّ -د 

 ثٕبء ا١ٌّٛي اال٠غبث١خ ٔؾٛ اإلثذاع ٚاالثزىبس -1د

 ثٕبء ع١ً سٚؽٗ اٌزؾذٞ ٚاإلطشاس ٚػذَ االعزغالَ -2د

 اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚسٚػ اٌزؼبْٚ -3د

 يل االداء الحركي و تقويمو وتطويرهعلى تحل القابليةمهارات     -4د     
 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ - 5د     



اٌظفؾخ   

376 
 

  

 

 

 

 

 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .128

 ث١ٕخ اٌّمشس .127

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ؽش٠مخ االعزىشبف  ٔشبح اٌغجبؽخ ض ث١ٓ أٛاع اٌغجبؽبداٌز١ّ 2 1

 ٚاالعزمظبء
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ّٔبرط الاُ٘ اٌفؼب١ٌبد  اْ ٠زؼشف ا١ّ٘خ اٌغجبؽخ 2 2

 اٌّبئ١خ
ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

ؽش٠مخ ِشاوض ٚأِبوٓ  ١ِىب١ٔى١خ اٌّٛائغ ِؼشفخ ا١ٌخ ػًّ اٌّٛائغ 2 3

 اٌزؼٍُ
٠ُ اٌزمٛ

 اٌزشخ١ظٟ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً  ١ِىب١ٔى١خ اٌطفٛ اْ ٠زؼشف و١ف ٠ؾذس اٌطفٛ 2 4

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
رّبس٠ٓ االؽغبط  و١ف ٔؼٍُ اٌغجبؽخ  2 5

 ثبٌّبء
اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

االداء اٌؾشوٟ ٌغجبؽخ ِؼشفخ  2 6

 اٌؾشح
رّبس٠ٓ ِؾبوبح ٌغجبؽخ 

 اٌؾشح
اٌزم٠ُٛ  األٔشطخ اٌضبثزخؽش٠مخ 

 اٌزشخ١ظٟ

ِؼشفخ االداء اٌؾشوٟ ٌغجبؽخ  2 7

 اٌفشاشخا

رّبس٠ٓ ِؾبوبح ٌغجبؽخ 

 اٌفشاشخ

  

ِؼشفخ االداء اٌؾشوٟ ٌغجبؽخ  2 8

 اٌظذس

رّبس٠ٓ ِؾبوبح ٌغجبؽخ 

 ٌظذسا

اٌزم٠ُٛ  ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزشخ١ظٟ

ِؼشفخ االداء اٌؾشوٟ ٌغجبؽخ  2 9

 اٌظٙش 

ؾبوبح ٌغجبؽخ رّبس٠ٓ ِ

 اٌظٙش

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

ِؼشفخ و١ف١خ اٌجذء ٚاٌذٚساْ  2 11

 ٌٍغجبؽخ
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ رّبس٠ٓ ِغبوبح

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ رّبس٠ٓ ِؾبوبح ؽشق االٔمبر 2 11

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔؽ رّبس٠ٓ ِؾبوبح االٔؼبػ اٌشئٛٞ 2 12

ط ٚط فٟ لبْٔٛ  لبْٔٛ اٌغجبؽخ 2 13

 اٌغجبؽخ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اخزجبساد ١ِذا١ٔخ ِشاعؼخ 2 14

 ئٟاٌزم٠ُٛ اٌجٕب ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ اخزجبس ٔظشٞ +ػٍّٟ رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15
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  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 -مكتبة الكلية- )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 الموقع الرسمي للكلية-
 المجالت العلمية -
 شبكة االنترنيت-

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 ثة المتعلقة بالمادة الدراسيةاالصدارت الحدي-
 مجلة العلوم اإلنسانية ابن رشد-مجلة الفتح-
 ذات العالقة بمواضيع التعليم والتعلم الرسائل واالطاريح-

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 جامعةديالى-الموقع الرسمي لكلية التربية األساسية-
  يوتيب-

 
  خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .129

   

 ٚألبِذ ٚسػ اٌؼًّ اٌخبطخ ثزٌه  اٌغجبؽخاٌزأو١ذ ػٍٝ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌّفشداد ِبدح -

 اػزّبد االعزشار١غ١بد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌمبئّخ ػٍٝ عؼً اٌّزؼٍُ ِؾٛس اٌزؼٍُ -
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

صائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خ
الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 ؛من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  المؤسسة التعليمية .0

 / اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / المركز القسم العلمي  .7

  Spor 4339/  )ػشش٠خ(اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس  اسم / رمز المقرر .0

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .4

 شاثؼخاٌ/ ثغاٌغب الفصل / السنة .5

 عبػخ 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 ية السنة الدراسية قادراً على أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نها .8

 االٌؼبة اٌؼشش٠خ ٌٍشعبي ٚاٌغجبػ١خ ٌٍٕغبء ٚرغٍغً اعشائٙب  اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ  - 1
 اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ فؼب١ٌبد اٌٛصت ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ    - 2

 فؼب١ٌبد اٌغشٞ ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ اْ ٠زؼشف ػٍٝ    - 3

 ؽٍٙب اٌف١ٕخفؼب١ٌبد اٌشِٟ ِٚشا اْ ٠زؼشف ػٍٝ    - 4

       اْ ٠زؼشف ػٍٝ اداسح ٚرؾى١ُ وً فؼب١ٌخ    - 5

 رطج١ك اٌفؼب١ٌبد ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ  - 6

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .01
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  األىداف المعرفية  -أ

 اْ ٠زؼشف ػٍٝ االٌؼبة اٌؼشش٠خ ٌٍشعبي ٚاٌغجبػ١خ ٌٍٕغبء ٚرغٍغً اعشائٙب -1أ

 شف ػٍٝ فؼب١ٌبد اٌمفض ٚ اٌٛصت ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخاْ ٠زؼ -2أ

 اْ ٠فُٙ ػٍٝ فؼب١ٌبد اٌغشٞ ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ -3أ

 اْ ٠زؼشف ػٍٝ فؼب١ٌبد اٌشِٟ ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ -4أ

 اْ ٠طجك ِب رؼٍّٗ ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍفؼب١ٌبد اػالٖ -5أ

  اٌمذسح ػٍٝ اداسح ٚرؾى١ُ اٌفؼب١ٌبد اٌش٠بػ١خ اػالٖ – 6أ

 أل٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس. ا  -ة 

 ا١ّ٘خ اٌزؼشف ػٍٝ فؼب١ٌبد اٌمفض ٚاٌٛصت ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ– 1ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ ػٍٝ فؼب١ٌبد اٌغشٞ ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ – 2ة

 أ١ّ٘خ رؼٍُ ػٍٝ فؼب١ٌبد اٌشِٟ ِٚشاؽٍٙب اٌف١ٕخ  -3ة

 ٚرؾى١ُ وً اٌفؼب١ٌبد اٌّزوٛسح  اِىب١ٔخ اداسح   -4ة

 تعليم والتعلم طرائق ال    

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة ـ 1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ـ 3

 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم     

 ـ االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ فٟ االداء ٚاٌزؾى1ُ١

 ـ االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ2

اٌغبؽخ  ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع 3

  ٚاٌّؼّبس 

 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ان يمتلك روح القيادة . -0ج

    تنمية روح التعاون بين الطلبة اثناء األداء  -7ج

 ان يكون ذو شخصية مؤثرة  -0ج

 .. تنمية الجوانب النفسية وغرس الثقة بالنفس والروح المعنوية .-4ج

 اب المفاىيم األساسية في مجال تخصصو االكاديمي والتربوي اكتس   - 5ج

 طرائق التعليم والتعلم    

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة ـ 1

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  ـ 2

 ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ ـ 3

 طرقة عرض النموذج ـ 4

 طرائق التقييم   

 فٟ االداء ٚاٌزؾى١ُ ـ االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ 1

 االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ ـ 2

اٌغبؽخ  ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ٚاالؽالع ػٍٝ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ 3

  ٚاٌّؼّبس 
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 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 بتكاربناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واال - -0د

 . مهارات بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  -7د

 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -0د

 مهارات القابلية على تحليل االداء الحركي و تقويمو وتطويره -4د

رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ  - 5د

 اٌش٠بػخ

 

 مشسث١ٕخ اٌّ .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛػٛع

ؽش٠مخ  ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

اٌز١ّض ث١ٓ االٌؼبة اٌؼشبس٠خ  2 1

ٚاٌغجبػ١خ ٚرغٍغً ٚو١ف١خ 

 اعشاؤ٘ب ٚرؾى١ّٙب

االٌؼبة اٌؼشبس٠خ 

ٌٍشعبي ٚاٌغجبػ١خ 

 ٌٍٕغبء

ؽش٠مخ اٌؼشع 

ؽش٠مخ إٌّبلشخ  

 ٚاالعزغٛاة

ُ اٌزم٠ٛ

 اٌشخظٟ

اٌؼبٌٟ  اٌزؼشف ػٍٝ اٌمفض  2 2

فٟ االٌؼبة اٌؼشبس٠خ 

 ٚاٌغجبػ١خ)ٔغبء سعبي ( 

  اٌمفض اٌؼبٌٟ 
)اداء ِٙبسٞ 

 ٚرؾى١ُ(

ؽش٠مخ ػشع 

ؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌٛصت اٌؼش٠غ  2 3

فٟ االٌؼبة اٌؼشبس٠خ 

 ٚاٌغجبػ١خ

 اٌٛصت اٌؼش٠غ

ء ِٙبسٞ )ادا

 ٚرؾى١ُ(

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ٚاالعزغٛاة ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ اٌمفض ثبٌضأخ  2 4

فٟ االٌؼبة اٌؼشبس٠خ سعبي  

    فمؾ 

 اٌمفض ثبٌضأخ

)اداء ِٙبسٞ 

 ٚرؾى١ُ(

ؽش٠مخ إٌّبلشخ 

ٚاالعزغٛاة ؽش٠مخ 

 اٌزؼٍُ ِٓ اعً اٌزّىٓ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

أداء رّبس٠ٓ ٌزط٠ٛش اٌمفض  2 5

 ٚاٌٛصت
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

اٌمفض  ٌزط٠ٛش 

    ٚاٌٛصت 

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
 اٌزؼٍُ االرمبٟٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اخزجبس رؾظ١ٍٟ +  رم٠ُٛ  2 6

 ػٍّٟ
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ 

اٌزؼشف ػٍٝ فؼب١ٌبد اٌغشٞ  2 7

(111 ،َ411 ،َ111 َ

 َ( سعبي1511ِٛأغ، 
َ، 211ٛأغ، َ 111ِ)

 َ( ٔغبء811

االسوبع فٟ اٌغجبق 

 اٌؼشبسٞ ٚاٌغجبػٟ 
ؽش٠مخ ػشع 

ٚؽش٠مخ  إٌّٛرط 

 اٌزؼٍُ االرمبٟٔ 
 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اداء خطٛاد اٌشوغ  2 8

ثبٌظٛسح اٌظؾ١ؾخ ٚاٌمذسح 

 ػٍٝ اعز١بص اٌّبٔغ ثبٔغ١بث١خ

رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

ٌزط٠ٛش اٌشوغ  

  ٚاعز١بص اٌّبٔغ 

ٓ اعً ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِ

 اٌزّىٓ
 اٌزؼٍُ االرمبٟٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اداء خطٛاد اٌشوغ  2 9

 ثبٌظٛسح اٌظؾ١ؾخ 
رّبس٠ٓ ثشىً ِىضف 

ٌزط٠ٛش اٌشوغ  

 اٌغش٠غ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ 
 اٌزؼٍُ االرمبٟٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اخزجبس رؾظ١ٍٟ +  رم٠ُٛ  2 11

 ػٍّٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ 

( اٌزؼشف ػٍٝ )سِٟ اٌضمً 2 11

فٟ االٌؼبة اٌؼشبس٠خ  

 ٚاٌغجبػ١خ ،سعبي ٚٔغبء

ِشاؽً االداء اٌفٕٟ 

 ٌشِٟ اٌضمً ٚاٌزؾى١ُ
ؽش٠مخ ػشع 

ٚؽش٠مخ  إٌّٛرط 

   اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ
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اٌزؼشف ػٍٝ )سِٟ اٌشِؼ(  2 12

فٟ االٌؼبة اٌؼشبس٠خ  

 ٚاٌغجبػ١خ ،سعبي ٚٔغبء

ِشاؽً االداء اٌفٕٟ 

ٌشِٟ اٌشِؼ 

 ٚاٌزؾى١ُ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ 
 اٌزؼٍُ االرمبٟٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

اٌزؼشف ػٍٝ )سِٟ اٌمشص(  2 13

فٟ االٌؼبة اٌؼشبس٠خ، سعبي  

 فمؾ

ِشاؽً االداء اٌفٕٟ 

ٌشِٟ اٌمشص 

 ٚاٌزؾى١ُ

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
 اٌزؼٍُ اٌزمبٟٔ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اداء ِشاعؼخ شبٍِخ  ِشاعؼخ  2 14

 ب١ٌبد ٌغ١ّغ اٌفؼ
ؽش٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اخزجبس رؾظ١ٍٟ  رم٠ُٛ ٔٙبئٟ 2 15

 +ػٍّٟ
اٌزم٠ُٛ  

 اٌخزبِٟ

 

 البنية التحتية  .07
 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 0

االسس النظرية والعملية أللعاب القوى، صريح عبد   ـ المراجع الرئيسية )المصادر( 7
 7107يم الكريم وخولة ابراى

العاب القوى بين النظرية والتطبيق قتيبة احمد و 
 7107وياسر منير 

القانون الدولي للمنافسات نرجمة حيدر فائق واسيل 
 7100جليل 

المجالت                 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها 
 ( العلمية ، التقارير ،.... 

االعزفبدح ِٓ اٌذٚس٠بد ٚاٌّظبدس راد 

 ّمشس اٌظٍخ ثبٌ

اإلطذاساد اٌؾذ٠ضخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّبدح 

 اٌذساع١خ

االعزفبدح ِٓ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

 وّظبدس ِؼشٚفخ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

فٟ  ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس  - 1

 ؽً اٌزؼ١ٍُ االعبطِشا

فٟ  . ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٟ رظٙش فٟ رط٠ٛش اٌؼبة اٌغبؽخ ٚاٌّؼّبس 2

 اٌجطٛالد االٌّٚج١خ ٚثطٛالد اٌؼبٌُ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

 

 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .241

 لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .241

 Spor 4340 بػ١خؽشائك رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠ اعُ / سِض اٌّمشس .242

 اٌضاِٟ  أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .243

 شاثؼخ / اٌ ٌغبثغا اٌفظً / اٌغٕخ .244

 عبػخ  61 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .245

 2117/ 11/ 1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .246

 أ٘ذاف اٌّمشس .247

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّغبي اٌّؼشفٟ ِٚغز٠ٛبرٗ  .11
 اٌؼبِخ اْ ٠زؼشف ػٍٝ ؽشائك اٌزذس٠ظ  .1

عرف الطلبة بأىمية طرائق التدريس كونها الوسيلة التي تحول العلوم النظرية إلى وسائل لتعديل السلوك الذي ىو أن يت .2

ٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحق

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ىدف التعليم والتعلم

 اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؼٕبطش االعبع١خ ٌّذسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ اْ ٠ؼشف  .3
 ٟ ٚػذدٞ ٚثبعزّشاس(اْ ٠غزط١غ وزبثخ اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ )وزبثخ اٌزّش٠ٓ+ وزبثخ رذس٠ظ اٌزّش٠ٓ  ٌفؼ .4
 اْ ٠غزط١غ اْ ٠ىزت خطخ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ .5
 اْ ٠غزط١غ اٌمبء اال٠ؼبص ؽغت ششٚؽٗ ٚاعضاءٖ .6

 اْ ٠ٛدٞ اٌّٙبساد اٌش٠بػ١خ اٌزٟ ٠ذسعٙب .7

 اْ ٠مَٛ ثم١بدح دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ .8

 اْ ٠غزط١غ رم٠ُٛ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١ٗ .9

 ٍُ ٚاٌزم١١ُٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼ ّمشسبد اٌِخشع .131

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّغبي اٌّؼشفٟ ِٚغز٠ٛبرٗ -1أ

 اْ ٠زوش طفبد ِذسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ ١ِّٚضارٗ اٌشخظ١خ  -2أ
 اْ ٠ؼشف اال٠ؼبص ١ّ٠ٚض اعضاءٖ ٚششٚؽٗ  -3أ
 ؼٟ ٚػذدٞ ٚثبعزّشاس(اْ ٠غزط١غ وزبثخ اٌزّش٠ٓ اٌجذٟٔ )وزبثخ اٌزّش٠ٓ+ وزبثخ رذس٠ظ اٌزّش٠ٓ  ٌف -4أ
 اْ ٠غزط١غ اْ ٠ىزت خطخ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ   -5أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اْ ٠غزط١غ اٌمبء اال٠ؼبص ؽغت ششٚؽٗ ٚاعضاءٖ – 1ة

 اْ ٠ٛدٞ اٌّٙبساد اٌش٠بػ١خ اٌزٟ ٠ذسعٙب – 2ة

 اْ ٠مَٛ ثم١بدح دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ – 3ة

 غ رم٠ُٛ دسط اٌزشث١خ اٌش٠بػ١ٗاْ ٠غزط١   -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽشائك ػبِخ / اٌّؾبػشح ٚاالِش٠خ ٚاٌزؼب١ٔٚخ ٚاالعزمشائ١خ ٚاالعزغٛاة ٚاٌششػ ٚاٌؼشع  

 ؽشائك خبطخ / اٌى١ٍخ ٚاٌغضئ١خ ٚ اٌّخزٍطخ
 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد رؾظ١ٍ١خ+ ٚاعجبد ث١ز١خ

 اخزجبساد ِٙبس٠خ 
 أل٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ ا -ط

 اْ ٠ىْٛ را شخظ١خ ِؤصشٖ-1ط

 اْ ٠ّزٍه اٌشٚػ اٌم١بد٠خ-2ط

 اْ ٠ّزٍه اٌمذسح ػٍٝ االداسح-3ط

 اْ ٠ىْٛ را ؽؼٛس لٛٞ   -4ط
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽشائك ػبِخ / اٌّؾبػشح ٚاالِش٠خ ٚاٌزؼب١ٔٚخ ٚاالعزمشائ١خ ٚاالعزغٛاة ٚاٌششػ ٚاٌؼشع 

 خ / اٌى١ٍخ ٚاٌغضئ١خ ٚ اٌّخزٍطخؽشائك خبط
 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اخزجبساد ِٙبس٠خ ٔفغ١خ      
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 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِٙبساد ثذ١ٔخ خبطخ ثبألٌؼبة اٌش٠بػ١خ -1د

 اٌش٠بػ١خ ِٙبساد ٔفغ١ٗ خبطخ ثّذسط اٌزشث١خ -2د

 ِٙبساد شخظ١خ ل١بد٠خ ٚاداس٠خ -3د

 ِٙبساد ٌغ٠ٛخ  ٚخطبث١خ  -4د
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  اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .132

   0987زئيين ،عباس احمد السامرائي ؛ طرائق تدريس التربية الرياضية بج ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
  7107محمد محمود الحيلة ؛ طرائق التدريس واستراتيجياتو ، 

محمود داود الرربيعي وسعد صالح حميد ؛ طرائق تدريس التربية الرياضية واساليبها، 
7100 

 ث١ٕخ اٌّمشس .131

اٌغبػب األعجٛع

 د
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
ؽش٠مخ  اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع

 اٌزؼ١ٍُ
ؽش٠مخ 

 اٌزم١١ُ

 العناصر االساسٌة لمدرس التربٌة الرٌاضٌة مدرس التربٌة الرٌاضٌة  4 1
 الصحة –الخبرة  –عداد المهنً اال –الشخصٌة 

 واجبات معلم التربٌة الرٌاضٌة
 فً المدرسة
 فً المجتمع

 مالحظات مهمة لمعلم التربٌة الرٌاضٌة الناجح

 المحاضرة
 االستجواب
 االستقرائٌة

اختبار 
 تحصٌلً

 ادارة التعلم الصفً 4  2
 ادارة التعلم الصفً

 المحاضرة
 

اختبار 
 تحصٌلً

 اوضاع التمارٌن البدنٌة البدنٌةاوضاع التمارٌن  4 3
 االصطالحات فً التمارٌن البدنٌة

اختبار  المحاضرة
 تحصٌلً

اصول كتابة التمارٌن  4 4
 البدنٌة
 االٌعاز

 اصول كتابة التمارٌن البدنٌة
 االٌعاز

 المحاضرة
 العرض والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

اصول كتابة التمارٌن  4 5
 البدنٌة
 االٌعاز

 ٌن البدنٌةاصول كتابة التمار
 االٌعاز

 المحاضرة
 العرض والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

محتوٌات درس التربٌة  4 6
 الرٌاضٌة

 القسم االعدادي
 القسم الرئٌس
 القسم الختامً

العرض  المحاضرة
 والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

 رم٠ُٛ  4 7
 موضوعً + عملً اسئلة اختبار 

تقوٌم  
 بنائً

محتوٌات درس التربٌة  4 8
 الرٌاضٌة

 قسم االعداديال
 القسم الرئٌس
 القسم الختامً

العرض  المحاضرة
 والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

*تخطٌط درس التربٌة  4 9
 *تخطٌط درس التربٌة الرٌاضٌة الرٌاضٌة

 لدرس التربٌة الرٌاضٌة ةالرئٌسٌاالهداف 

العرض  المحاضرة
 والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

خطة درس التربٌة  4  11
 الرٌاضٌة

-بٌة الرٌاضٌة للصفوف )االولخطة درس التر
 (الثالث

العرض  المحاضرة
 والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

خطة درس التربٌة  4 11
-خطة درس التربٌة الرٌاضٌة للصفوف )الرابع الرٌاضٌة

 السادس

العرض  المحاضرة
 والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

خطة درس التربٌة  4 12
 التحضٌر لدرس التربٌة الرٌاضٌة الرٌاضٌة

 م درس التربٌة الرٌاضٌةاهمٌة تنظٌ

العرض  المحاضرة
 والشرح

اختبار 
 تحصٌلً

  االلعاب الصغٌرة 4 13

 طرق اختٌار االلعاب الصغٌرة
 انواع االلعاب الصغٌرة

 المحاضرة
 االستجواب
 االستقرائية

اختبار 
 تحصٌلً

التقوٌم فً التربٌة  4 14
 التقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة         · الرٌاضٌة

 رس التربٌة الرٌاضٌة*تقوٌم د
 تقوٌم اداء معلم التربٌة الرٌاضٌة*

 المحاضرة
 االستجواب
 االستقرائية

اختبار 
 تحصٌلً

 تقوٌم   15
 اختبار اسئلة موضوعً + عملً

التقوٌم  
 الختامً 
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 استتراجيات ونماذج فاعلة في طرائق تدريس التربية الرياضية / عفاف الكاتب )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 رائق تدريس التربية البدنية بين النظرية والتطبيق / عصام الدين متوليط

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ 

اٌّغالد )  ثٙب                

 ( اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... 

 طرائق التدريس واستراتيجياتو /محمد محمود الحيلة
 األلعاب الصغيرة/محمد مهدي
 مياء حسن الديوانأصول تدريس التربية البدنية /ل

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ 

 االٔزش١ٔذ ....
 االستفادة من المواقع التربوية المرتبطة  بموضوعات المقرر

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .133

   

. ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش ؽشائك رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ   فٟ ِشاؽً 1

 عبطاٌزؼ١ٍُ اال

. ٠زُ رط٠ٛش اٌّمشس ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌزٞ رظٙش فٟ رط٠ٛش ؽشائك رذس٠ظ اٌزشث١خ اٌش٠بػ١خ   فٟ إٌظبَ 2

 اٌؼبٌّٟ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 

 عبِؼخ د٠بٌٝ/و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .248

 لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌشاػخ    / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .249

       Spor 4341 إٌفظ اٌش٠بػٟػٍُ  اعُ / سِض اٌّمشس .251

 إٌضاِٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .251

 اٌغبثغ/اٌشاثؼخ اٌفظً / اٌغٕخ .252

 عبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .253

 1/11/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .254

 : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت فٟ ٔٙب٠خ اٌفظً اٌذساعٟ لبدس ػٍٝ أ٘ذاف اٌّمشس .255
 

  واىميتو ومهامو هومومن حيث نشأتو ومفالرياضي علم النفس معرفة الطلبة ل -0

 معرفة الطلبة لفلسفة واىداف مدارس علم النفس الرياضي  -7

 معرفة االسس النفسية لالنتقاء الرياضي   -0

 .دافعية االنجاز الرياضي وكيفية تطويرىا ة معرف -4

 .تحديد المشكالت النفسية المصاحبة لألداء الرياضي وكيفية تخفيفها وعالجها  -5

 سية المصاحبة للنشاط الرياضي معرفة االنفعاالت النف -6
 واىمية اللعب في تطور النمو  واالبتعاد عن الصفات النفسية السلبية  االطفال  سيكولوجيةدراسة  -7
 معرفة المشكالت السلوكية التي تواجو الطفل وكيفية حلها  -8

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً 

 ؛البرنامج.
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 ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .134

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 إٌفظ اٌش٠بػٟ. اٌطٍجخ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌزبس٠خ ٚا١ّ٘خ ِٚغبالد ِٚٙبَ ػٍُ اوزغبة -1أ

 لفلسفة واىداف مدارس علم النفس الرياضي اوزغبة اٌطٍجخ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -2أ

 ٌألعظ إٌفغ١خ ٌالٔزمبء اٌش٠بػٟ   اوزغبة اٌطٍجخ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

  بػٟ ٠طٛس دافؼ١خ االٔغبص ٌٍطبٌت ٚاٌش٠أْ ٠فُٙ و١ف  -4أ

 لالنفعاالت النفسية المصاحبة للنشاط الرياضي اوزغبة اٌطٍجخ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -5أ

 واىمية اللعب في تطور النمو  واالبتعاد عن الصفات النفسية السلبية االطفال  سيكولوجيةدراسة   - 6أ

 أْ ٠طجك ِب ٠فّٙٗ ػٍٝ اسع اٌٛالغ - 7أ 

 ٕفغ١خ ٌٍش٠بػٟ.٠غّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اعجبة ِشىالد اٌ  - 8أ 
  .ّٛػٛعاٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 ربس٠خ  ٚا١ّ٘خ ِٚغبالد ِٚٙبَ ػٍُ إٌفظ اٌش٠بػٟ.ِؼشفخ   – 1ة

 لفلسفة واىداف مدارس علم النفس الرياضي اٌّؼشفخ -2ة

 ٠مبسْ ث١ٓ ػاللخ ػٍُ إٌفظ اٌش٠بػٟ ٚ اٌؼٍَٛ االخشٜ . - 3ة 

 بء اٌش٠بػٟ ِؼشفخ االعظ إٌفغ١خ ٌالٔزم – 4ة

 ِؼشفخ ِفَٙٛ ٚأٛاع ٚإٌظش٠خ اٌّفغشح ٌذافؼ١خ االٔغبص ٚؽشق رط٠ٛش٘ب  – 5ة

 دساعخ االٔفؼبالد إٌفغ١خ اٌّظبؽجخ ٌٍٕشبؽ اٌش٠بػٟ ِضً اٌخٛف ٚاٌمٍك  – 6ة 

 دساعخ اٌّشىالد االعزّبػ١خ اٌزٟ رٛاعٗ اٌطفً ٚاٌّشا٘ك  – 7ة 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 
 مبء ٚ اٌّؾبػشح ؽشائك االٌ -1
 االعزغٛاة ٚ إٌّبلشخ  ؽش٠مخ  -2

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ِؾذدح. -
 ٍّشبسوخ اٌظف١خ. ٌٚػغ دسعبد  -
 ػٍُ إٌفظ اٌش٠بػٟ رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبص ثؾٛس ٚ رمبس٠ش ػٓ  -
 اخزجبساد شٙش٠خ ثبعئٍخ ِٛػٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ. -

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 فغش ٠ٚؾًٍ اعبع١بد ػٍُ إٌفظ اٌش٠بػ٠ٟ-1ط

 أْ ٠ؼشف أْ اٌزذس٠ظ ػًّ ِمذط فٙٛ ِٕٙخ األٔج١بء -2ط

 أْ ٠ؼُّ ٔظشح اإلٔغبْ اٌٛاؽذ  اٌجؼ١ذ ػٓ اٌؼشق أٚ اٌٍْٛ أٚ اٌطبئفخ -3ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽشائك االٌمبء ٚ اٌّؾبػشح  -1
 ؽش٠مخ  االعزغٛاة ٚ إٌّبلشخ  -2

 ُ ؽشائك اٌزم١١   
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 اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثبعئٍخ ِؾذدح. -
 ٚػغ دسعبد ٌٍّشبسوخ اٌظف١خ.  -
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبص ثؾٛس ٚ رمبس٠ش ػٓ ػٍُ إٌفظ اٌش٠بػٟ  -

  اخزجبساد شٙش٠خ ثبعئٍخ ِٛػٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ
 (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ  -د 

 تمكين الطالب من إتقان مهارات التواصل الفعال بين الزمالء واستاذ المقرر. -0د
 بناء الميول االيجابية نحو اإلبداع واالبتكار -7د
 . مهارات بدنية خاصة باأللعاب الرياضية  -0د
 بناء جيل روحو التحدي واإلصرار وعدم االستسالم  -4د

 الحركي و تقويمو وتطويرهمهارات القابلية على تحليل االداء  -5د

 رم١١ُ ِذٜ اوزغبة اٌطٍجخ فٟ اٌزؼ١ٍُ االعبط ٌّٙبساد اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ - 6د
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 ث١ٕخ اٌّمشس.11

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛػٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

اٌزؼشف ػٍٝ ػٍُ إٌفظ  2 1

 اٌش٠بػٟ
ٍُ إٌفظ اٌش٠بػٟ ِمذِخ فٟ ػ

اٌؼبٌُ  ٚربس٠خ فٟ اٌؼشاق اٚ

 ٚا١ّ٘زٗ 

ؽشائك االٌمبء ٚ 

 اٌّؾبػشح
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ ػٍُ إٌفظ  2 2

 اٌش٠بػٟ 
ِغبالد ِٚٙبَ ػٍُ إٌفظ 

 اٌش٠بػٟ  
ؽشائك االٌمبء ٚ 

 اٌّؾبػشح

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

ِذاسط ػٍُ إٌفظ  2 3

 اٌش٠بػٟ 
عخ اٌّذاسط اٌزٟ دسعذ ػٍخ دسا

 إٌفظ اٌش٠بػٟ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

اٌزؼشف ػٍٝ االٔزمبء  2 4

 اٌش٠بػٟ 
إٌّبلشخ    األسس النفسية لالنتقاء الرياضي

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 
 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌذافؼ١خ  2 5

 ٌإلٔغبص اٌش٠بػٟ
مفهوم دافعية اإلنجاز الرياضي 

ع القوى الدافعية داخل الفرد وانوا
 وانواع  وتصنيفاتها 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 
 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌذافؼ١خ  2 6

 ٌإلٔغبص اٌش٠بػٟ
)ٔظش٠خ ِذسط   ٔظش٠بد اٌذافؼ١خ

اٌؾبعبد ٚٔظش٠خ اٌغشائض ٚٔظش٠خ 

االعزضبسح ٚٔظش٠خ اٌزؼٍُ  –اٌزٕش١ؾ 

 االعزّبػٟ (

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 ٠ُٛ اٌجٕبئٟاٌزم
 
 

اٌذٚافغ اٌزؼشف ػٍٝ  2 7

 اٌّشرجطخ ثبٌٕشبؽ اٌش٠بػٟ

 دافؼ١خ االٔغبص

 اٌذٚافغ اٌّشرجطخ ثبٌٕشبؽ اٌش٠بػٟ

)١ِّضاد  دافؼ١خ االٔغبص -

ٚخظبئض ِٚشاؽً االٔغبص 

 ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصشح ف١ٗ(

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 
 

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ  ١ٌخ اخزجبس اعئٍخ ِٛػٛػ١خ + ِمب رم٠ُٛ  2 8

االٔفؼبالد  اٌزؼشف ػٍٝ  2 9

إٌفغ١خ اٌّظبؽجخ ٌٍٕشبؽ 

 اٌش٠بػٟ

اٌخٛف ٚاٌمٍك ) ِؼٕٝ اٌخٛف 

أٛاػٗ  –ٚاشىبٌٗ( اٌمٍك )ِفِٙٛٗ 

 ِغز٠ٛبد اٌمٍك( –

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 
 

االٔفؼبالد  اٌزؼشف ػٍٝ  2 11

إٌفغ١خ اٌّظبؽجخ ٌٍٕشبؽ 

 اٌش٠بػٟ

اٌمٍك فٟ اٌّغبي  –اصبس اٌمٍك 

 ل١بط اٌمٍك –اٌش٠بػٟ 
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 
 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌشغبػخ  2 11

  ٚفؼب١ٌخ اٌزاد 
ٚو١ف١خ  اٌشغبػخ ٚفؼب١ٌخ اٌزاد 

ِٛاعٙخ االٔفؼبالد إٌفغ١خ 

 ٚاٌزغٍت ػ١ٍٙب 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 
 

١ىٌٛٛع١خ اٌزؼشف ػٍٝ ع 2 12

 االؽفبي
 اٌٍؼت )ِفِٙٛٗ ٚا١ّ٘زٗ ٌالؽفبي( 

ٚو١ف١خ  لذساد اٌطفً فٟ اٌّذسعخ

 ر١ّٕزٙب

 ا١ّ٘خ اٌزؼٍُ فٟ رط٠ٛش اٌطفً

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 
 

اٌزؼشف ػٍٝ ع١ىٌٛٛع١خ  2 13

 االؽفبي
 اٌؼٛاًِ اٌّإصشح فٟ إٌّٛ

 ِظب٘ش اٌزطٛس إٌفغٟ ٌالؽفبي

 بػٟ ٌالؽفبياٌغٍٛن االعزّ -

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 
 

اٌزؼشف ػٍٝ ع١ىٌٛٛع١خ  2 14

 االؽفبي

اٌّشىالد اٌغٍٛو١خ اٌزٟ رٛاعٗ 

 اٌطفً

اٌظفبد إٌفغ١خ ٌٍفز١بْ  -

 ٚاٌّشا٘م١ٓ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة
 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .135

 ال يوجد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 7100. سوريا،  حامد سليمان حامد / علم النفس الرياضي ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 7100صالح عبد اهلل وماجد محمد، علم النفس الرياضي، األردن ، 

 المجالت العلمية 
 شبكة االنترنيت

 ت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                اـ اٌىز

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 / التقارير والبحوثكتب في مجال علم النفس الرياضي

 الرياضينفس البعلم  ذات العالقة بمواضيع الرسائل واالطاريح-

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 والمواقع العربية واالجنبي

 
 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .136

 ثبالػزّبد ػٍٝ اٌّمشساد اٌزٟ رظذس ِٓ ا١ٌٙئخ اٌمطبػ١خ ِٚب ٠زُ الزشاؽٗ ِٓ لجً اٌى١ٍبد ٚاٌغبِؼبد  

 اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ٌّفشداد ِبدح ؽشائك اٌزذس٠ظ ٚألبِذ ٚسػ اٌؼًّ اٌخبطخ ثزٌه -

 زؼٍُ اٌمبئّخ ػٍٝ عؼً اٌّزؼٍُ ِؾٛس اٌزؼٍُ اػزّبد االعزشار١غ١بد اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إٌّبلشخ  اخزجبس اعئٍخ ِٛػٛػ١خ + ِمب١ٌخ رم٠ُٛ  2 15

 ٚاالعزغٛاة
 خزبِٟاٌزم٠ُٛ اٌ
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وبٌن وصف المتاحة. والبد من الربط بٌنها التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 د٠بٌٝ / و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ  عبِؼخ المؤسسة التعليمية .256

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ / لغُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚػٍَٛ اٌش٠بػخ  القسم العلمي  / المركز .257

 Spor 4342رذس٠ت س٠بػٟ   اسم / رمز المقرر .258

 إٌضاِٟ أشكال الحضور المتاحة .259

 اٌغبثغ/اٌشاثؼخ الفصل / السنة .261

 عبػخ 31 الساعات الدراسية )الكلي(عدد  .261

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .262

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على  .263

 فهم واستيعاب فلسفة وأىداف التدريب الرياضي  -0
 معرفة اإلطار النظري  للتدريب الرياضي   -7
 معرفة ادوار المدرب في عملية التدريب  -0
 التعرف على العالقة مابين التدريب الرياضي وباقي العلوم االخرى  -4
 التعرف على اىمية المعلومات االساسية للتدريب الرياضي  -5
 معرفة الالعب او الطالب طرق وانوع التدريب الرياضي   -6
 التعرف على بعض المشكالت التي يواجهها المدرب اثناء التدريب  -7
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 يم والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعل .007

 األىداف المعرفية   -أ
 التدريب الرياضي مفهوم  ان يفهم الطلبة -0أ
 أعظ اٌؼبِخ ٌٍزذس٠ت اٌش٠بػٟ ان يفهم الطلبة -7أ
 للتدريب الرياضي طالب نظريات اليوضح  -0أ
 طرق وانواع التدريب الرياضي طالب اليعدد  -4أ
 .واجهها المدرب اثناء التدريب المشكالت التي ييعطى للطالب أمثلة عن   -5أ
 تخطيط وحدات ودورات حمل التدريب  ان يفهم الطلبة  - 6أ
  
 األىداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 ٠مبسْ ث١ٓ رذس٠ت اٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍب ٚث١ٓ رذس٠ت اٌّجزذئ١ٓ  - 1ة

 ٠طجك وزبثخ ٚسلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛػٛع ِٓ ِٛػٛػبد اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ  -2ة

 ِؼٍِٛبد ػٓ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٙٗ فٟ  اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ ٠غّغ   -3ة

 اْ ١ّ٠ض ث١ٓ ؽشق اٌزذس٠ت ٚأٛاػٗ – 4ة 

 رخط١ؾ ٚؽذاد ٚدٚساد ؽًّ اٌزذس٠ت اْ ٠فُٙ  – 5ة 
 طرائق التعليم والتعلم      
 طريقة المناقشة واالستجواب -0

 طرائق التقييم      
 ـ اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِؾذدح 1

 ـ ٚػغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّشبسوخ اٌظف١خ .2

 ـ رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس ٚرمبس٠ش ػٓ اٌّشىالد اٌزذس٠ت اٌش٠بػٟ  ٚؽشق ِؼبٌغزٙب.3

 ـ اخزجبساد شٙش٠خ ثأعئٍخ ِٛػٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ .4
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

  يعطي اىمية للمشكالت التي تتوجب حلول سريعة -0ج
 ارس االنشطة االخاصة بالتدريب الرياضي يم -7ج
 يقيم االنشطة االرياضية  -0ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة المناقشة واالستجواب -0
 
 طرائق التقييم    

 ـ االِزؾبْ اٌزؾ١ٍٍٟ ٌم١بط لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط 

 بػٟ ٚثبلٟ اٌؼٍَٛ االخشٜ ـ ؽٍت إعشاء ِمبسٔبد ث١ٓ ٔظش٠بد اٌزذس٠ت اٌش٠

 ـ وزبثخ ثؾٛس ػٓ اٌّشىالد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّذسث١ٓ اصٕبء اٌزذس٠ت 
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 ـ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اعئٍخ فىش٠خ ٚاعزٕزبع١خ .

 المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 م المراجع والمصطلحات .مهارات استخدا -0د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -0د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
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 بنية المقرر .008

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع بةمخرجات التعلم المطلو  الساعات األسبوع

1 2 
اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ؽةةةةةةةشق 

 اٌزذس٠ت
 ؽش٠مخ اٌزذس٠ت اٌّغزّش

 ؽش٠مخ اٌزذس٠ت اٌزىشاسٞ
إٌّبلشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

2 2 
اٌزؼةةةةةةةشف ػٍةةةةةةةٝ ؽةةةةةةةشق 

 اٌزذس٠ت
 ؽش٠مخ اٌزذس٠ت اٌفزشٞ

 األػذاد اٌّٙبسٞ .
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

٠ُٛ اٌزم

 اٌزشخ١ظٟ

3 2 
اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ االػةةةةةةذاد 

 اٌّٙبسٞ

ِفَٙٛ اإلػذاد اٌّٙبسٞ 

 ٚأ١ّ٘زٗ .

 ِشاؽً األػذاد اٌّٙبسٞ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

4 2 
اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ االػةةةةةةذاد 

 اٌّٙبسٞ

ِفَٙٛ اإلػذاد اٌّٙبسٞ 

 ٚأ١ّ٘زٗ .

 ِشاؽً األػذاد اٌّٙبسٞ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ٟاٌزم٠ُٛ اٌجٕبئ

5 2 
اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ االػةةةةةةذاد 

 اٌخططٟ

 األػذاد اٌخططٟ :

ِفٙةةَٛ األػةةذاد اٌخططةةٟ 

 ٚأ١ّ٘زٗ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 ِٛػٛػ١خ           االٚي اعئٍخ  اخزجبس اٌشٙش 2 6

7 2 
اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ االػةةةةةةذاد 

 اٌخططٟ
 أٔٛاع اٌخطؾ . 

 ِشاؽً األػذاد اٌخططٟ
إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 ٠ُ اٌجٕبئٟاٌزمٛ

8 2 

رخطةةةةةة١ؾ اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ 

ٚؽةةةةةةةذاد ٚدٚساد ؽّةةةةةةةً 

 اٌزذس٠ت

رخط١ؾ ٚؽذاد ٚدٚساد 

 ؽًّ اٌزذس٠ت .

اٌٛؽةةةةةةةةذح اٌزذس٠ج١ةةةةةةةةخ )  -

 عشػخ اٌزذس٠ت

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

9 2 

رخطةةةةةة١ؾ اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ 

ٚؽةةةةةةةذاد ٚدٚساد ؽّةةةةةةةً 

 اٌزذس٠ت

 ارغب٘بد اٌٛؽذح اٌزذس٠ج١خ
 . أٔٛاع اٌٛؽذح اٌزذس٠ج١خ 
اٌةةةةةةةةةةةذٚسح اٌزذس٠ج١ةةةةةةةةةةةخ  

 اٌظغشٜ ) األعجٛػ١خ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

11 2 

رخطةةةةةة١ؾ اٌزؼةةةةةةشف ػٍةةةةةةٝ 

ٚؽةةةةةةةذاد ٚدٚساد ؽّةةةةةةةً 

 اٌزذس٠ت

اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ   -

 اٌّزٛعطخ

 اٌذٚسح اٌزذس٠ج١خ اٌىجشٜ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

11 2 
رخطةةةةة١ؾ  اٌزؼةةةةةشف ػٍةةةةةٝ 

 فزشاد اٌزذس٠ت

 ؾ فزشاد اٌزذس٠ت رخط١

) ِىٛٔةةةةةةةةةةبد اٌّٛعةةةةةةةةةةُ 

 اٌزذس٠جٟ

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌزشخ١ظٟ

12 2 
رخطةةةةة١ؾ  اٌزؼةةةةةشف ػٍةةةةةٝ 

 فزشاد اٌزذس٠ت

 فزشح األػذاد . -

 * فزشح األػذاد اٌؼبَ .

 * فزشح األػذاد اٌخبص

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

13 2 

رخطةةةةة١ؾ  اٌزؼةةةةةشف ػٍةةةةةٝ 

 فزشاد اٌزذس٠ت

ط١ؾ األعززشار١غٟ ٌزخا

 ٌٍزذس٠ت

 فزشح إٌّبفغبد . - 

 اٌفزشح االٔزمب١ٌخ . -

ٌزخط١ؾ األعززشار١غٟ ا

 ٌٍزذس٠ت
 

إٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ

 اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟإٌّبلشخ أ١ّ٘خ اٌزخط١ؾ اٌش٠بػةٟ ٌزخطةةةةةة١ؾ األعةةةةةةززشار١غٟ ا 2 14
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 . ٌٍزذس٠ت

اٌمٛاػةةةةةةةةةةذ األعبعةةةةةةةةةة١خ  

 ٌٍزخط١ؾ اٌش٠بػٟ .

أٔةٛاع اٌزخطة١ؾ ٌٍزةةذس٠ت  

 ػٟ .اٌش٠ب

 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ خزبِٟ                               ِٛػٛػ١خاخزجبس اٌشٙش اٌضبٟٔ اعئٍخ  2 15


