
 

 

 بيعخ ثُٓبج

 كهٛخ: انتزثٛخ انزٚبضٛخ

 لسى َظزٚبد ٔتطجٛمبد انزٚبضبد انجًبعٛخ ٔرٚبضبد انًضزة

 

 ) أ ( ثبَٗ اختٛبر٘ انًٛذاٌ ْٕكٙتٕصٛف يمزر 

 انجزايج انتٗ ٚمذو يٍ خالنٓب انًمزر: ثكبنٕرٕٚس انتزثٛخ انزٚبضٛخ 

 نهجزايج  ثبنُسجخعُصز رئٛسٗ  انًمزر ثًثم

 رنامج :األقسام التي تقدم الب
 اإلدارة الرياضية والترويح -1
 عموم الصحة الرياضية  -2

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب -3

 نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار -4

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات و العروض الرياضية -5

 نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت والرياضات المائية -6

 وطرق التدريس فى التربية الرياضية المناىج -7
 العموم التربوية والنفسية واالجتماعية فى التربية الرياضية -8

 التدريب وعموم الحركة -9

 نظريات وتطبيقات الرياضات المائية - 11
 

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربالقسم الذي يقدم المقرر: قسم 

 
 الفرقة الرابعة  / اختيارى ثاني )الفصل الدراسي األول(    السنة الدراسية / المستوى : 
 10/2012/ 1تاريخ اعتماد المواصفات:  

 )أ(البيانات األساسية
 العنوان: ىوكي الميدان          

 ساعات 2عدد الساعات في األسبوع : 
 

 
 ) ب ( البيانات المهنية 



 

 

  :االْذاف انعبيخ نهًمزر -1

 :أنالطالب قادرا عمى بنياية المقرر الدراسي يكون 
 ثبنٕٗٓكٗ انًاالنًبو ثًٕاصفبد العت ان -

 رٚبضخ انٕٓكٗ فٗ  ثبالعذاد انخططٗاالنًبو  -

 فٗ رٚبضخ ْٕكٗ انًٛذاٌ ثطزق االَتمبءاالنًبو  -

االنًبو ثبنًزاحم انفُٛخ ٔانخطٕاد انتعهًٛٛخ نًٓبرح كم يٍ ) غزف انكزح ثبنٕجّ انًسطط   -

 مجبل انكزح (، ضزة انكزح ثبنٕجّ انًسط  ، است

 االنًبو ثتذرٚجبد عهٗ انًٓبراد انسبثمخ  -

  االنًبو ثًٕاد انمبٌَٕ فٗ رٚبضخ ْٕكٗ انًٛذاٌ  -

 

  :انُتبئج انتعهًٛٛخ انًستٓذفخ نهًمزر -2

  :انفٓىٔانًعزفخ  - أ

 :أنبنياية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى       
 ْٕكٗ انًٛذاٌانتعزف عهٗ أْى يٕاصفبد العت  -1 أ

 االنًبو ثبالعذاد انخططٗ فٗ رٚبضخ انٕٓكٗ -2 أ

 فٗ رٚبضخ ْٕكٗ انًٛذاٌ االنًبو ثبالختجبراد انجذَٛخ ٔانًٓبرٚخ  -3 أ

 االنًبو ثبنتذرٚجبد انفزدٚخ ٔانًزكجخ نهًٓبراد انًختبرِ -4أ 

 

  :انًٓبراد انذُْٛخ –ة 

 بنياية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى أن :       
 ر بعض التدريبات المركبة عمى جميع المياراتيبتك -1ب 
 يبتكر طرق ووسائل تعميمية جديدة  -2ب 
 يحدد االختبارات البدنية والميارية  -3ب 
 يحدد المواصفات الخاصة بالعب اليوكى المثالى  -4ب 
 يحدد األخطاء القانونية التى تحدث فى المباريات وأتخاذ القرار المناسب   -5ب 

 
  :انعًهٛخٔانًُٓٛخ  انًٓبراد –د 

 :أنبنياية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى    



 

 

 يطبق بعض التدريبات المركبة عمى جميع الميارات   -1د

 ْٕكٗ انًٛذاٌ ٚطجك انمزاراد انتحكًٛٛخ فٗ رٚبضخ -2د

 يطبق مواد القانون فى المواقف المختمفة -3د

 

 :انمبثهخ نهُممٔانًٓبراد انعبيخ  –ث 

 :أننياية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى ب     
 يتعمم ذاتيا -1ث      

  شبكة المعمومات الدولية( -ابحاث -دوريات –جمع المعمومات من مصادر مختمفة )مراجع ي -2ث

 

 

 

  :انًحتٕٚبد -3

 انًٕضٕع
عذد 

 انسبعبد
 عًهٙ َظزٖ

 - 2 2 يٕاصفبد العت انٕٓكٗ انًثبنٗ

 - 2 2  ٕكٗ انًٛذاٌاالعذاد انخططٗ فٗ ْ

 1 2 3 انالَتمبء فٗ ْٕكٗ انًٛذاٌ

انًزاحم انفُٛخ ٔانخطٕاد انتعهًٛٛخ نًٓبرح غزف 

 انكزح ثبنٕجّ انًسط  
3 1 2 

انًزاحم انفُٛخ ٔانخطٕاد انتعهًٛٛخ نًٓبرح ضزة 

 انكزح ثبنٕجّ انًسط  
4 1 3 

تذرٚجبد عهٗ يٓبرح ) غزف انكزح ، ضزة انكزح 

 ثبنٕجّ انًسط  (
4 1 3 

 2 4 6 انمبٌَٕ انذٔنٗ فٗ رٚبضخ ْٕكٗ انًٛذاٌ

 11 13 24 انًجًٕع

 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:
 م المعرفة والفيمامتحان نظري      لتقيي 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 :
 ، الثاني عشر ( امتحان عممي األسبوع ) السادس ، التاسع  -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 

 ية لكل تقييم :النسبة المئو 
 انُسجخ انًئٕٚخ أسهٕة انتمٛٛى

 أعًبل انسُخ

 ايتحبٌ عًهٙ   -      

 ايتحبٌ َظز٘ -

 تفبعم انطالة      -

44 % 

 % 34 ايتحبٌ عًهٙ

 % 34 ايتحبٌ َظز٘

 % 144 انًجًٕع

 
 قائمة المراجع – 6
  :كتت دراسٛخ 6-1



 

 

ُشٕرح ، كهٛخ انتزثٛخ يذكزاد غٛز ي: مذكرات ىوكي الميدان، شعبة ألعاب المضرب -

 انزٚبضٛخ ، جبيعخ ثُٓب .
 كتب مقترحة :  6-2
 م.2118إيمين وديع فرج : ىوكى الميدان ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  -

 2116محمد احمد الشاذلى : االعداد الشامل لالعب اليوكى ، الزقازيق ،  -

 1981نية ، دار المعارف ، القاىره ، إبراىيم احمد سالمة االختبارات والقياس فى التربية البد -

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

1981 

 م1982محمد حسن عالوى : سيكولوجية التدريب والمنافسات ، دار المعارف ، القاىره  -

س الميارات االساسية لناشئ اليوكى رسالة ماجستير محمد محمد الشحات : بناء بطارية اختبار لقيا -

 1986، كمية التربية الرياضية لمبنين جامعو الزقازيق ، 

 1994محمد 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 
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 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم: -
 –قاعة محاضرات  -مضرب ىوكى 34 –طوق 34 -كونز24 -كرة ىوكى   44 –ىوكى ممعب  

 جياز حاسب آلى –جياز عرض 
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