
             
جامعة بنها            

 كلية التربية الرياضية     
 العلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية قسم 

 نمىذج نمىاصفبد انمقسز
 

 مىاصفبد انمقسز
  ثىبٌٛسيٛط اٌزشثيخ اٌشيبضيخ :       اٌجشٔبِج أٚ اٌجشاِج اٌزٝ يمذَ ِٓ خالٌٙب اٌّمشس

 :   ٛيب ثبٌٕغجخ ٌٍجشاِج اٌّمشس يّثً ػٕصشا سئيغيب أٚ ثبٔ

 لغُ إٌّب٘ج ٚطشق اٌزذسيظ فٝ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ . -1

 لغُ اإلداسح اٌشيبضيخ ٚاٌزشٚيح. -2

 لغُ اٌؼٍَٛ اٌزشثٛيخ ٚإٌفغيخ ٚاإلجزّبػيخ . -3

 لغُ ػٍَٛ اٌصحخ اٌشيبضيخ . -4

 لغُ اٌزذسيت اٌشيبضٝ ٚػٍَٛ اٌحشوخ . -5

 لغُ ٔظشيبد ٚرطجيمبد اٌشيبضبد اٌّبئيخ . -6

 ٚرطجيمبد ِغبثمبد اٌّيذاْ ٚاٌّضّبس . لغُ ٔظشيبد -7

 لغُ ٔظشيبد ٚرطجيمبد اٌجّجبص ٚاٌزّشيٕبد ٚاٌؼشٚض اٌشيبضيخ . -8

 لغُ ٔظشيبد ٚرطجيمبد اٌشيبضبد اٌجّبػيخ ٚسيبضبد اٌّضشة . -9

 لغُ ٔظشيبد ٚرطجيمبد سيبضبد إٌّبصالد - 10

 َٛ اٌزشثٛيخ ٚإٌفغيخ ٚاإلجزّبػيخاٌؼٍلغُ :                      اٌمغُ اٌؼٍّٝ اٌّغئٛي ػٓ اٌجشٔبِج 

 اٌؼٍَٛ اٌزشثٛيخ ٚإٌفغيخ ٚاإلجزّبػيخلغُ :               اٌمغُ اٌؼٍّٝ اٌّغئٛي ػٓ رذسيظ اٌّمشس

  اٌثبٌثخ: اٌفشلخ                                             اٌغٕخ اٌذساعيخ 

  :                         ربسيخ اػزّبد رٛصيف اٌجشٔبِج

 : )أ( انجيبنبد األسبسيخ
            . ( األول)انفصم اندزاسى   االخزجبساد ٚاٌّمبييظاٌؼٕٛاْ :      

  .أعجٛػيب  عبػزبْاٌّحبضشح :      

 عبػخ . ٚػششْٚ  ثّبْاٌّجّٛع :     

 : )ة( انجيبنبد انمهنيخ
  

  ( األهداف انعبمخ نهمقسز1

 -أْ: ػٍٝ يىْٛ اٌطبٌت لبدسا      

 .االخزجبس ٚاٌميبط َٛ ٍٝ ِفٙزؼشف ػي -    

 .االخزجبساد ثٕبء خطٛاديزؼشف ػٍٝ   -    

 . اٌششٚط اٌؼٍّيٗ ٌالخزجبسيزؼشف ػٍٝ  -    

 .  اٌميبعبد االٔثشٚثِٛزشيٗ فٝ ِجبي اٌزشثيخ اٌجذٔيٗ ٚاٌشيبضٗيزؼشف ػٍٝ  -    

 ( اننتبئج انتعهيميخ انمستهدفخ نهمقسز2

 -أْ:يىْٛ اٌطبٌت لبدسا       
 

 انمعسفخ وانفهم –أ     

 . يؼشف اٌؼاللخ ثيٓ اٌميبط ٚاالخزجبس -1أ        

 . اغشاض اٌميبط فٝ اٌزشثيخ اٌجذٔيٗ ٚاٌشيبضٗ يؼشف  -2أ        

  . يؼشف اّ٘يخ دساعخ اٌميبعبد االٔثشٚثِٛزشيٗ فٝ اٌزشثيخ اٌجذٔيخ ٚاٌشيبضٗ  -3أ        



 انمهبزاد انرهنيخ  -ة   

 .ِؼشفخ ويفيخ ثٕبء االخزجبساد  -1ة          

 .ِؼشفخ ويفيخ رمٛيُ االّٔبط اٌجغّيٗ   -2ة         

 انمهبزاد انمهنيخ وانعمهيخ  -د  

 ِؼشفخ اعزخذاَ االجٙضح ٚاالدٚاد فٝ اٌميبعبد اٌجغّيٗ . -1د       

 . طشيمخ حغبة " صذق ، ثجبد ، ِٛضٛػيخ " االخزجبسادِؼشفخ  -2د      

 اد انعبمخ وانمنقىنخانمهبز -ث  

 .اٌّٙبساد إٌفغيخ ٚاإلداسيخ -1س        

 .عٌٙٛخ اٌٛصٛي اٌٝ وً ِبيحزبجٗ فٝ رٌه اٌجبٔت -2س       

 .ثطشيمخ ػٍّيخ أْ يٕبلش ٚيذافغ ػٓ سأيٗ ٚسؤيزٗ -3س       

 ( انمحتىيبد3
 

 انمىضىعاسم  عدد انسبعبد محبضسح

 

 

3 

 

 

 عذ عبػبد

  القياسالقياس

  ..  القياسالقياس  أنواعأنواع  --

  القياس .القياس .  أغراضأغراض  --

  الفرق بين القياس واالختبار .الفرق بين القياس واالختبار .  --
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 عذ عبػبد

  االختباراالختبار

  أنواع االختبارات .أنواع االختبارات .  --

  خطوات بناء االختبار .خطوات بناء االختبار .  --

  الشروط العلمية لالختبارات .الشروط العلمية لالختبارات .  --

  ""  الصدق .. الثبات .. الموضوعيهالصدق .. الثبات .. الموضوعيه" "                   
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 عبػبد ثّبْ

  القياسات األنثروبومتريهالقياسات األنثروبومتريه

  وبومتريه .وبومتريه .أهمية دراسة القياسات االنثرأهمية دراسة القياسات االنثر  --

  مراحل تطور القياسات االنثروبومتريه .مراحل تطور القياسات االنثروبومتريه .  --

القياسات االنثروبومتريه الشائعه فى مجال القياسات االنثروبومتريه الشائعه فى مجال   --

  التربية البدنيه والرياضه .التربية البدنيه والرياضه .
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 عبػبد ثّبْ

  األنماط الجسميهاألنماط الجسميه

  أهمية دراسة االنماط الجسميه .أهمية دراسة االنماط الجسميه .  --

  تطور االنماط الجسميه .تطور االنماط الجسميه .  --

  تقسيم شيلدون لالنماط الجسميه .تقسيم شيلدون لالنماط الجسميه .  --

  يه .يه .طرق تقويم االنماط الجسمطرق تقويم االنماط الجسم  --

  عالقة االنماط الجسميه بالنمو .عالقة االنماط الجسميه بالنمو .  --

  عالقة االنماط الجسميه بالصحه .عالقة االنماط الجسميه بالصحه .  --
 

 : ( أسبنيت انتعهيم وانتعهم4
  ِحبضشاد  -4-1    

   

 : ( أسبنيت تقييم انطهجخ5
 .اٌزحصيً اٌّغزّش   نتقييم                اِزحبٔبد شفٛيخ .                 -5-1    

 ّؼشفخ.ٚاٌ اإلدساناٌمذسح ػٍٝ نتقييم     بيخ اٌفصً اٌذساعٝ رحشيشيخ فٝ ٔٙ اِزحبْ -5-2    

 : جدول انتقييم

 . اإلعجٛع اٌشاثغفٝ ٔٙبيخ                          1اٌزمييُ         



 . فٝ ٔٙبيخ اإلعجٛع اٌزبعغ                         2اٌزمييُ         

 بيخ اإلعجٛع اٌثبٔٝ ػشش.فٝ ٔٙ                         3اٌزمييُ         

 .ٚي فٝ ٔٙبيخ اٌفصً اٌذساعٝ األ                         4اٌزمييُ         

 :  اننسجخ انمئىيخ نكم تقييم

 % 70  األٚيإِزحبْ اٌفصً اٌذساعٝ 

 %  10إِزحبْ شفٜٛ                     

 % 20  ّبي عٕخ                       أػ

 :( قبئمخ انمساجع 6
 

اإلخزجبساد ٚاٌّمبييظ فىٝ اٌزشثيىخ اٌجذٔيىٗ ٚاٌشيبضىٗ ، ِىزوشح غيىش  محمىد يحيى سعد : -6-1   

 ِٕشٛسح ، وٍيخ اٌزشثيخ اٌشيبضيخ ، جبِؼخ ثٕٙب .
 

اٌميبط ٚاٌزمٛيُ فٝ اٌزشثيخ اٌجذٔيخ ٚاٌشيبضٗ ، اٌجضء األٚي ، محمد صجحى حسبنين :  -6-2    

  َ .1995اٌطجؼٗ اٌثبٌثٗ ،  اٌؼشثٝ ، داس اٌفىش
 

 كتت مقتسحخ : -6-4     
 

 
 

اطٍىىظ األّٔىىبط اٌجغىىّيٗ ، داس اٌفىىىش اٌؼشثىىٝ ، اٌمىىب٘شٖ ،  محمددد صددجحى حسددبنين : 6-4-1    

2005 . َ 
 

 

 

 ( االمكبنبد انمطهىثخ نهتعهيم وانتعهم   7 
 لبػبد رذسيظ ِجٙضح ثشىً أفضً ِّب ٘ٝ ػٍيخ اآلْ ، ٌجٛدح اٌؼٍّيخ اٌزؼٍيّيخ . -        

 رٛفيشػذد ِٕبعت ِٓ األجٙضح ٌؼشض اٌجيبٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد داخً لبػبد اٌزذسيظ .  -         

 رٛفيش ِؼًّ ِجٙض ثبألجٙضح اٌخبصخ ثبٌميبعبد االٔثشٚثِٛزشيٗ ٌٍزطجيك اٌؼٍّٝ ػٍيٙب . -        

 

 

 

 محمىد يحيى سعدأ.د / منسق انمقسز : 
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 2011َ / 1/10اٌزبسيخ  


