
 

 جامعة بنيا  

 كمية التربية الرياضية
 تطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربو نظريات قسم 

 

 ) أ ( أول أختيارىتوصيف مقرر ىوكى الميدان 
 :بكالوريوس التربية الرياضية  البرامج التي يقدم من خالليا المقرر

 مبرنامجالمقرر يمثل عنصر رئيسي بالنسبة ل
 األقسام التي تقدم البرنامج :

 اإلدارة الرياضية والترويح -1
 عموم الصحة الرياضية  -2

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب -3

 مسابقات الميدان والمضمارنظريات وتطبيقات  -4

 والتمرينات و العروض الرياضية الجمبازنظريات وتطبيقات  -5

 الت والرياضات المائيةالمناز نظريات وتطبيقات رياضات  -6

 فى التربية الرياضيةالتدريس المناهج وطرق  -7
 العموم التربوية والنفسية واالجتماعية فى التربية الرياضية -8

 التدريب وعموم الحركة -9

 الرياضات المائية نظريات وتطبيقات - 10
 

 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب القسم الذي يقدم المقرر:

 الفرقة الرابعة  / اختيارى أول )الفصل الدراسي األول(     :/ المستوى  السنة الدراسية
   9/2011/ 28  تاريخ اعتماد المواصفات:
 )أ(البيانات األساسية

           هوكي الميدان :العنوان
 ساعات 8عدد الساعات في األسبوع : 

 
 )ب( البيانات المينية



 :رراألىداف العامة لممق -1    
 :أن بنياية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى

 االعداد الخططى لرياضة ىوكى الميدان بااللمام  -

 االعداد النفسى لالعب ىوكى الميدانبااللمام  -2أ 

 المثالى  ىوكى الميدان االلمام بموصفات العب -

 االلمام بمواصفات المدرب المثالى فى رياضة ىوكى الميدان -

 م بالمشاكل التى يتعرض إلييا المدرب فى رياضة ىوكى الميدانااللما -

 ، الخداع (السريع ضرب الااللمام بالمراحل الفنية والخطوات التعميمية لميارة كل من ) ضرب الكرة بالوجو المسطح ،  -

 االلمام بكيفية التطبيق العممى عمى الميارات السابقة  -

 كى الميدان االلمام بالقانون الدولى لرياضة ىو  -

 االلمام بالتحميل الحركى فى رياضة ىوكى الميدان -

 :النتائج التعميمية المستيدفة لممقرر -2   
 المعرفة والفيم : -أ

 : أن بنياية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى
 رياضة ىوكى الميدان لاالعداد الخططى التعرف عمى  -1أ 

 ىوكى الميدان عبالل االعداد النفسىالتعرف عمى  -2أ 

 ىوكى الميدان التعرف عمى المواصفات الخاصة لالعبى -3أ 

 التعرف عمى أىم المشاكل التى يتعرض إلييا مدرب ىوكى الميدان  -4أ 

 التعرف عمى النواحى الفنية والخطوات التعميمية لمميارات المختاره -5أ 

 التعرف عمى طرق التحميل لبعض ميارات ىوكى الميدان -6أ 

 

 

  

 

 

 الميارات الذىنية : -ب 



 :أن بنياية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى
 بعض التدريبات المركبة عمى جميع الميارات يبتكر -1ب 

 يبتكر طرق ووسائل تعميمية جديدة  -2ب 

 بالعب اليوكى المثالى النفسيةيحدد المواصفات  -3ب 

 ثالى يحدد المواصفات الخاصة بالعب اليوكى الم -4ب 

 حدد األخطاء القانونية التى تحدث فى المباريات وأتخاذ القرار المناسب  ي -5ب 

 الميارات المينية والعممية : -ت 
 :أن بنياية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى

  بعض التدريبات المركبة عمى جميع الميارات  يطبق -1ت 

 ذى قبل المباراةلالعبين فى اليوم ال ةالمناسب الخطة يضع -2ت 

 مواد القانون فى المواقف المختمفة يطبق -3ت 

 الميارات العامة والقابمة لمنقل : -ث
 : بنياية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى

 . يتعمم ذاتيا -1ث 

 عمى المعمومة والحصول عمييا من مصادرىا المختمفة يبحث -2ث 

 فى مجموعات بحثية يعمل -3ث

ع الزمالء.يتواصل م -4ث 

















المحتويات: -3



 عممي نظري عدد الساعاتالمـــوضـــــوع

44-لرياضة ىوكى الميدان االعداد الخططى

22-لرياضة ىوكى الميدان االعداد النفسى

22-مواصفات العب ىوكى الميدان المثالى 

22-مواصفات مدرب ىوكى الميدان المثالى

422الوحدة التديبية لالعب اليوكى

 11 4 15 السريعالمراحل الفنية والخطوات التعميمية لميارة ضرب 

 15411 المراحل الفنية والخطوات التعميمية لميارة ضرب الكرة بالوجو المعكوس لممضرب

 11 4 15 المراحل الفنية والخطوات التعميمية لميارة الخداع

 21 4 25 يارات تدريبات عمى جميع الم

 12112 القانون الدولى فى رياضة ىوكى الميدان

 963858 المجموع

 
 أساليب التعميم والتعمم : -4

 محاضرات نظرية 4-1

 ميمات بحثية 4-2

 محاضرات عممية  4-3

 التعمم الذاتي 4-4

 التعمم التعاوني 4-5

 أساليب تقييم الطمبة: -5
 أ ( أعمال السنة:

 لتقييم المعرفة والفيم      امتحان نظري 1-أ

 امتحان عممي      لتقييم الميارات المتعممة 2-أ

 تفاعل الطالب     ) حضور ، التزام ، سموك ، تكميفات (  3-أ

 ب ( امتحان عممي نياية الفصل الدراسي



 ج ( امتحان نظري نياية الفصل الدراسي

 جدول التقييم :
 س ، التاسع ، الثاني عشر ( امتحان عممي األسبوع ) الساد -1التقييم 

 امتحان نظري األسبوع ) السادس ، التاسع ، الثاني عشر ( -2التقييم 

 تفاعل الطالب خالل الفصل الدراسي ) حضور ، التزام ، سموك ، تكميفات ( -3التقييم 

 امتحان عممي نياية الفصل الدراسي -4التقييم 

 امتحان نظري نياية الفصل الدراسي -5التقييم 

 لنسبة المئوية لكل تقييم :ا
 النسبة المئوية أسموب التقييم

 أعمال السنة
امتحان عممي   -      

 امتحان نظري -
 تفاعل الطالب      -

41 % 

 % 31 امتحان عممي
 % 31 امتحان نظري

 % 111 المجموع

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  قائمة المراجع – 6



  :كتب دراسية 6-1
مذكزات غيز منشورة ، كلية التزبية الزياضية الميدان،  : مذكرات هوكيشعبة ألعاب المضرب -

 ، جامعة بنها .
 : كتب مقترحة  6-2
 .م2002اإلسكندرية ،  ، منشأة المعارف ،ىوكى الميدان إيمين وديع فرج :  -

 2006محمد احمد الشاذلى : االعداد الشامل لالعب اليوكى ، الزقازيق ،  -

 0820القياس فى التربية البدنية ، دار المعارف ، القاىره ، إبراىيم احمد سالمة االختبارات و  -

 0820نظريات ، تطبيقات ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، القاىره  الرياضيعصام عبد الخالق ، التدريب  -

 م0822محمد حسن عالوى : سيكولوجية التدريب والمنافسات ، دار المعارف ، القاىره  -

ناء بطارية اختبار لقياس الميارات االساسية لناشئ اليوكى رسالة ماجستير ، محمد محمد الشحات : ب -

 0826كمية التربية الرياضية لمبنين جامعو الزقازيق ، 

 0884محمد محمد الشحات : النظرية والتطبيق فى ىوكى الميدان ، دار الفرقان ، المنصورة 

- Barrow , H.M and McGee , R , apractial approach to measurement in physical education eow and 

febiger philadephia , London , 1997 

 مجالت دورية ، مواقع انترنت 6-3
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 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم: -7
 –قاعة محاضرات  -مضرب هوكى 31 –طوق 31 -كونز21 -  هوكىكرة  41 –هوكى  ممعب 
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 منسق المقرر:                                                رئيس القسم   
 محمد محمد رفعتأ .د /                                         حماده الفاضى /  د
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