
 جامعة بنها           
 كمية التربية الرياضية       
 نظريات وتطبيقات الرياضات قسم    

 ربـــــالجماعية ورياضات المض
 

                           قدمالكرة توصيف مقرر مادة 
  بكالوريوس التربية الرياضية: البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 نسبة لمبرنامجالمقرر يمثل عنصر رئيسي بال
 األقسام التي تقدم البرنامج:  

 تطبيقات ونظريات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب القسم الذي يقدم المقرر:
 م3122/3123 : السنة الدراسية

 : األولالفصل الدراسى 
 م3123/   /    :  تاريخ اعتماد المواصفات

 
 )أ(البيانات األساسية

 الكود:                          كرة قدم العنوان:
 الساعات المعتمدة:
 ساعة 03: الدروس العممية                   ساعة 51:المحاضرة النظري

 ساعة 45   : المجموع                  ساعات اإلرشاد االكاديمى:
 )ب( البيانات المهنية

 :األهداف العامة لممقرر -1    
 العام والخاص. بمفهوم العداد البدنى المعرفة التامة -
 في كرة القدم. البدنىاإللمام بالجوانب المختمفة لإلعداد  -
 بالجوانب المختمفة لإلعداد المهارى في كرة القدم. المعرفة التامة -
 قواعد القانون الدولي لكرة القدم.ببعض  المعرفة التامة -



 :النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -3   
 المعرفة والفهم : -أ
  اإللمام بمفهوم اإلعداد البدنى العام والخاص. -1أ 

 . كرة القدم عبىالخاصة لالأن يتعرف عمى الصفات البدنية  -2أ 
 .المهارات األساسية لالعبى كرة القدم أن يتعرف عمى -3أ 
 أن يمم بقواعد القانون الدولى لكرة القدم. -4 أ

 المهارات الذهنية : -ب 
 تدريبات بدنية لتطوير الصفات المختمفة القدرة عمى ابتكار بعض -1ب 
 القدرة عمى ابتكار بعض تدريبات مهارية لتطوير المهارات المختمفة -2ب 
 القدرة عمى تحميل المواقف التحكيمية المختمفة. -3ب 
 القدرة عمى شرح المهارات األساسية وخطوات تعميمها. -4ب 
 المهارات المهنية والعممية : -ت 
 يطبق بعض التدريبات التى تنمى الصفات البدنية الخاصة بكرة القدم.يستطيع أن  -1ت 
 يستطيع أن يطبق بعض التدريبات التى تنمى المهارات األساسية الخاصة بكرة القدم. -2ت 
 المهارات العامة والقابمة لمنقل : -ث

 الباحثين والزمالء. التواصل معقادر عمى  -1ث 
 .المختمفةوالحصول عميها من مصادرها  ةقادر عمى البحث عمى المعموم -2ث 
 المحتويات: -4

 عممي نظري عدد الساعات المـــوضـــــوع
 1 4 5 مفهوم اإلعداد البدنى

 15 5 22 كرة القدم  لالعب والصفات البدنية الخاصة اإلعداد البدنى
 12 5 15 اإلعداد المهارى فى كرة القدم

 - 5 5 القانون الدولى لكرة القدم
 27 18 45 المجموع

 



 أساليب التعميم والتعمم : -4
 محاضرات عممية 4-1
 مهمات بحثية 4-2
 محاضرات نظرية 4-3
 أساليب تقييم الطمبة: -5
 امتحانات عممية             لتقييم المهارات المهنية والعممية 5-1
 العقمية والذهنية تلتقييم المهارا  امتحانات شفوية            5-2
 لتقييم قدرة الطالب عمى البحث لجمع المعمومات والعمل الجماعي     رقة دراسية           و  5-3
 والفهم ةلتقييم المعرف امتحانات تحريرية           5-4

 جدول التقييم :
 الرابع ورقة دراسية األسبوع -1التقييم 
 السادس امتحان شفوي األسبوع -2التقييم 
 الثامن سبوع األ امتحان تحريري -3التقييم 
 عممى االسبوع العاشر امتحان -4التقييم 
 األسبوع الحادى عشر امتحان تحريري -5التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم :
 %32اعمال السنة                       -1
 %12االختبار العممى                     -أ

 %12االختبار التحريرى                -ب
 %12لبحثية                   األعمال ا -ج
 % 72 نهاية العام               امتحان  -2
 %12                 شفويالمتحان الا -أ 
 %32              تحريريالمتحان الا -ب
 %32االمتحان العممى                   -ج
 



 قائمة المراجع – 6
 ول (.) الجزء األ مذكرة كرة القدم :  مذكرات المقرر 6-1
 :أساسيات كرة القدم الكتب الضرورية 6-2
 : كتب مقترحة 6-4

اإلتجاهات الحديثة فى  –األسس العممية فى تدريب كرة القدم  –الجديد فى اإلعداد المهارى والخططى 
 .تدريب كرة القدم

 مراجع الشبكة الدولية 6-4
iningwww.fifa.com/tra 

www.soccertrainer.com 

www.soccer drills.org 
 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم: -7

 قاعة محاضرات  -كرة قدم 22 – سبورة ممعب كرة قدم -ممعب كرة قدم 
                                                                        م     2212التاريخ:  /   /                                 

 
 منسق المقرر                                                                    

                                
                            ىر محفوظ الجوهر ياسد/ م.أ.                                                            
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