
                  
جامعة بنها                

العلوم قسم                                                                             كلية التربية الرياضية    

 التربوية والنفسية واالجتماعية 
 

 ًَىرج نًىاصفبد انًقشس
 

 يىاصفبد انًقشس
 العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيةقسم :          يٍ خالنٓب انًقزرانجزَبيج أٔ انجزايج انتٗ يقذو 

 : رئيظيب  انًقزر يًخم ػُصزا رئيظيب أٔ حبَٕيب ثبنُظجخ نهجزايج 

 العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيةقسم :                        انقظى انؼهًٗ انًظئٕل ػٍ انجزَبيج 

 العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيةقسم :                  يض انًقزرانقظى انؼهًٗ انًظئٕل ػٍ تذر

  انخبَيّ : انفزقخ                                               انظُخ انذراطيخ 

   :                              تبريخ اػتًبد تٕصيف انجزَبيج

 

 )أ( انجيبَبد األسبسيخ
 

 (             )انفصم انذساسً األولانتزثيخ انزيبضيخ انًذرطيخ  ثزايج :  ٌانعُىا      

 أطجٕػيب   طبػبد أرثغ : انًحبضشح     

   طتٌٕ طبػخ  :   انًدًىع     

 

 )ة( انجيبَبد انًهُيخ
  

  ( األهذاف انعبيخ نهًقشس1
 -أٌ: ػهٗ يكٌٕ انطبنت قبدرا      

 ذَيخ ٔانزيبضخ يزاحم تطٕر ثزايج انتزثيخ انج هٗتؼزف ػي -    

 تؼزف ػهٗ انًفٕٓو انًؼبصز نهزيبضخ انًذرطيخ ي -    

 يتؼزف ػهٗ انًؼٕقبد االطبطيخ نهتزثيخ انًذرطيخ انًؼبصزح -    

 

 ( انُزبئح انزعهيًيخ انًسزهذفخ نهًقشس2

 -يكٌٕ انطبنت قبدرا أٌ:      
 

 انًعشفخ وانفهى – أ     

  انُتبئج( –االغزاض  -فٓى انؼالقخ ثيٍ )أالْذاف  -1أ        

 يؼزفخ يؼبييزاختيبر االَشطخ انزيبضيخ   -2أ        

 يؼزفخ انًجبدئ انتزثٕيخ نجزَبيج انُشبط انًذرطٗ -3أ        

 

 انًهبساد انزهُيخ  -ة   

 انتفكيز فٗ انذٔر انتزثٕٖ االجتًبػٗ الَشطخ انزيبضخ انًذرطيخ -1ة         

 يٍ .تزكيت ثزايج نهًؼبق -2ة         

 يُبقشخ خصبئص اَشطخ انزيبضخ انًذرطيخ -3ة         

 



 

 انًهبساد انًهُيخ وانعًهيخ  -د  
     

  تصًيى ثزايج اَشطخ انتزثيخ انجذَيخ ٔانزيبضخ انًذرطيخ نالطٕيبء ٔانًؼبقيٍ.  -1د   

 الدارح انًُبقشخ حٕل يٕضٕع يؼيٍ .يكتظت أطهٕثب يتًيشا  -2د   

     ٕقبد األطبطيخ نهزيبضخ انًذرطيخ انًؼبصزح.ؼًتذنيم ان ػزض يقتزحبد حٕل -3د    

 

 انًهبساد انعبيخ وانًُقىنخ -س  

     

 ٔانكٕيجيٕتز. أٌ يكتظت يٓبراد انتٕاصم ثبنقزاءح ٔانكتبثخ -1ث    

 فٗ ْذا انجبَت . أٌ يتؼهى كتبثخ  تقزيز ثطزيقخ ػهًيخ صحيحخ ػٍ اٖ يٕضٕع يب -2ث     

 افغ ػٍ ٔجٓخ َظزِ يٍ خالل ػزض رؤيتّ نهًشكهخ. أٌ يُبقش ٔيذ -3ث    

 

 : (انًحزىيبد3

 

 

 انًحبضشح انسبعبدعذد داسًبء انًىضىعب                       و

 انًفٕٓو انحذيج نجزايج انتزثيخ انجذَيخ ٔانزيبضخ -  1   

 يزاحم تطٕر ثزايج انتزثيخ انجذَيخ ٔانزيبضخ -
2 1 

 يخ نجزايج انتزثيخانزيبضيخ  يظتٕيبد انُتبجبد انتؼهيً   2   
4 2 

 1 2 حٕاصم ثزايج انتزثيخ انزيبضيخ  3  

 2 4 انُتبئج(  –األغزاض  –انؼالقخ ثيٍ )األْذاف  4   

 1 2 إَاع انحٕاصم 5   

 1 2 كيفيخ اختيبر انحٕاصم  6   

 1 2 يًيشاد انجزَبيج انجيذ نهتزثيخ انجذَيخ ٔانزثبضخ 7   

 1 2 زيبضخ انًذرطيخانًفٕٓو انًؼبصز نه 8   

 يقٕيبد انزيبضخ انًذرطيخ - 9   

 اَشطخ انزيبضخ انًذرطيخ -
4 2 

 

10 

 خصبئص اَشطخ انزيبضخ انًذرطيخ انًؼبصزح
2 1 

 2 4 انجزايج انًطٕرح الَشطخ انزيبضٗ انًذرطيخ   11

األَشطططططخ انزيبضططططيخ انًذرطططططيخ انًؼبصططططزح  ٔدٔرْططططب  12

 انتزثٕٖ
4 2 

 ٔاقغ انزيبضخ انًذرطيخ انًؼبصزح -         13

 انًؼٕقبد األطبطيخ نهزيبضخ انًذرطيخ -
4 2 

 1 2 ٔظبئف األَشطخ انزيبضيخ انًذرطيخ 14

 2 4 يؼبييز اختيبر االَشطخ 15

 1 2 يظئٕنيخ اختيبر االَشطخ انزيبضيخ 16



17  

 

 اًْيخ انُشبط انًذرطٗ -

 أْذاف انُشبط انًذرطٗ -
4 2 

 1 2 يخ نجزًَج انُشبط انًذرطٗانًجبدئ انتزثٕ 18

 2 4 ػالقخ انُشبط انًذرطٗ ثبالْذاف انؼبيّ نهتزثيخ 19

20 

 

 تقظيى اَشطخ انتزثيخ انزيبضيخ  -

 األطض انتٗ تزاػٗ فٗ تُظيى اَشطخ انتزثيخ انزيبضيخ -

 انؼٕايم انتٗ تؤحز فٗ تُفيش انجزَبيج -
4 2 

 يحبضشح30 سبعخ 60 انًجًٕع 

 

 

 : يى وانزعهىأسبنيت انزعه(4
 

                                   * انًحبضزاد     

     

 

 : (أسبنيت رقييى انطهجخ5

 

 نًعشفخ يسزىىبنزحصيم ويذي االسزفبدح. -          دانًُبقشخ فً انًحبضشا*      

 . نًعشفخ انًسزىي انزي وصم انيه يٍ انًعشفخ -                االيزحبَبد انزحشيشيخ*      

 نًعشفخ قذسره عهً انجحش عهً انًعهىيخ واألسزفبدح  يُهب. -                                    األثحبس*     

   

 : خذول انزقييى 
  

 اإلسجىع انشاثع.فً َهبيخ                                     ( 1)    انتقييى*       

 فً َهبيخ اإلسجىع انزبسع.                                    ( 2)   انتقييى *       

 فً َهبيخ اإلسجىع انثبًَ عشش.                                    ( 3)   انتقييى *       

 فً َهبيخ انفصم انذساسً األول.                                    ( 4)   انتقييى *       

 

 :   انُسجخ انًئىيخ نكم رقييى

 
 %   (  80 )                انفصم انذساسً األولإيزحبٌ * 

 %   (  20 )                        أعًبل انسُخ            * 

 %     ( 100)                         انًدًىع               * 

 

 
 

 

 

 انًشاخع  (6



   

 اإلثتذائيخ ،ثزايج ٔدرٔص انتزثيخ انزيبضيخ نهًزحهخ إثشاهيى حبيذ قُذيم ،  -6-1   

 يطجؼخ يخيًز ، انطجؼخ انخبَيخ .            

 أطض ثُبء ثزايج انتزثيخ انزيبضيخ يحًذ يحًذ انحًبحًً ، –أييٍ انخىنً  -6-2   

 و .1990، دار انفكز انؼزثٗ ،             

 يُبْج انتزثيخ انجذَيخ انًؼبصزح ، خًبل انذيٍ انشبفعً ،  –أييٍ انخىنً  -6-3   

   و .2000دار انفكز انؼزثٗ ، يذيُخ َصز ،            

 انجزايج انزيبضيخ نزيبض يحًذ عجذ انىهبة ،  –خيشيخ إثشاهيى سكشي  -6-4   

 و .1997األطفبل ، دار انًؼبرف ،             

  

 يشاخع يقزشحخ : -6-5

 

  خطٕاتّ  –أطبنيجّ  –أطظّ  –حهًٗ أحًذ انٕكيم ، تطٕيز انًُبْج ) أطجبثخ–  

 و .1999ٕقبتّ ( ، دار انفكز انؼزثٗ يذيُخ َصز ، يؼ

  ػصبو انذيٍ يتٕنٗ ػجذ هللا ،يذخم فٗ أطض ٔثزايج انتزثيخ انزيبضيخ ،دار 

 و .2008انٕفبء نذَيب انطجبػخ نهُشز ٔانتٕسثغ ، اإلطكُذريخ ، 

 

 يىاقع إَزشَذ : -6-6

 

 

 

 

 ( اإليكبَبد انًطهىثخ نهزعهيى وانزعهى :7
 ريض يجٓشح ثشكم أفضم يًب ْٗ ػهيخ اآلٌ ، نجٕدح انؼًهيخ انتؼهيًيخ .قبػبد تذ -      

 تٕفيزػذد يُبطت يٍ األجٓشح نؼزض انجيبَبد ٔانًؼهٕيبد داخم قبػبد انتذريض .  -      

  

 

 يُسق انًقشس : أ.د / يحًىد يحيً سعذ 

 سئيس انقسى : أ.د / يحًىد يحيً سعذ

 و2011/ 1/10انتبريخ  

 

 


