
 جبيؼخ ثُهب                                             

 كهيخ: انززثيخ انزيبضيخ                                          

 :َظزيبد ورطجيقبد انزيبضبد انجًبػيخ وريبضبد انًضزةقسى                    

 بئزحانكزح انط :شؼجخ                                               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يىاصفبد انًقزر

 ـــــــــــــــ

 : تكانىسيىط انتشتيح انشياضيح انجزايج انزً يقدو يٍ خالنهب انًقزر

 سئيغً  :نهجزايج ثبنُسجخ ػُصز رئيسً او ثبَىي زر ثًثمانًق

 االقسام التى تقدم البرنامج : -

 قسم االدارة الرياضية والترويح -1
 قسم عموم الصحة الرياضية -2
                 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب                                                           -3
 مسابقات الميدان والمضمار قسم نظريات وتطبيقات -4
 الجمباز و التمرينات و العروض الرياضية قسم نظريات وتطبيقات -5
 المنازالت  قسم نظريات وتطبيقات رياضات -6
 طرق التدريس فى التربية الرياضية قسم المناهج و -7
 ماعية فى التربية الرياضية= قسم العموم التربوية و النفسية و االجت8
 قسم التدريب الرياضى و عموم الحركة -9
 الرياضات المائيةقسم نظريات وتطبيقات  -11

 وسياضاخ انًضشب شياخ وتطثيماخ انشياضاخ انجًاػيحَظ: لغى انقسى انذي يقدو انًقزر

 و 2012/  2011 انفصم انذساعً االول/  االونً  انسُخ اندراسيخ:

 صيف المقرر    :  تاريخ اعتماد تو 

 ) أ ( البيانات األساسية 

  :انكىد      انكشج انطائشج :انؼُىاٌ

      عاػاخ 3 :انسبػبد انًؼزديخ

 أعثىػيا عاػح 2اندروس انؼًهيخ:             أعثىػيا عاػح 1: انُظزي انًحبضزح

 أعثىػيا عاػح 3 :ىعجًانً      :سبػبد األرشبد األكبديًً

  

 



 المهنية ) ب ( البيانات 

  :االهداف انؼبيخ نهًقزر -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .االنًاو تانتطىس انتاسيخً نشياضح انكشج انطائشج ػانًيا وداخم جًهىسيح يصش انؼشتيح -

 االنًاو تانخصائص انتً تًيض سياضح انكشج انطائشج ػٍ غيشها يٍ انشياضاخ انجًاػيح. -

النؼاب انتًهيذيح انتىً تغىاػذ  ىً ػًهيىح تؼهىى يهىاساخ االنًاو تتذسيثاخ االحغاط تانكشج وا -

 انكشج انطائشج االعاعيح.

 انتؼشف ػهً االشكال انًختهفح نًًاسعح سياضح انكشج انطائشج. -

انتؼىىشف ػهىىً يفهىىىو ويىامىىفاخ ويشاحىىم تُىىاق وخطىىىاخ انتمىىذو تانًهىىاساخ االعاعىىيح  -

 نكشج انطائشج.وانتذسية ػهيها واالخطاق انًصاحثح نالداقاخ انًهاسيح  ً ا

تؼهىىى يهىىاساخ االسعىىال واعىىتمثال االسعىىال وانتًشيىىش واالػىىذاد تىى َىاػهى انًختهفىىح و ىىزن   -

 االشكال انًتثايُح نىلفاخ االعتؼذاد انًشتثطح تكم يهاسج ػهً حذي.

 االنًاو تطشق لياط انًهاساخ االعاعيح عانفح انز ش . -

 .داخم انصاالخ انكشج انطائشج نشياضح انذونً انماَىٌمواد باالنًاو  -

 

 :انُزبئج انزؼهيًيخ انًسزهدفخ نهًقزر -2

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :انفهىوانًؼزفخ  - أ

 .يؼشف انتطىس انتاسيخً نشياضح انكشج انطائشج ػانًيا وَش تها تجًهىسيح يصش انؼشتيح -1أ

 .انكشج انطائشج سياضح  ً هًهاساخ األعاعيحطشق االداق انفًُ ن يؼشف-2أ

 . انكشج انطائشج نشياضح نذونًيؼشف لىاػذ انماَىٌ ا -3أ

  :انًهبراد انذهُيخ –ة 

 .يفكش ً  هغفح انتطىساخ انتاسيخيح نشياضح انكشج انطائشج يُز َش تها-1ب

االعاعىيح  يش ض انطانة االَتثىاِ ػهىً اهىى انُىىاحً انفُيىح انًشتثطىح تىاالداق  ىً انًهىاساخ -2ب

 .ويؼش ح يغثثاخ انخط   ً االداق نشياضح انكشج انطائشج

 .يؼشف  هغفح تؼذيالخ انماَىٌ يُز َش ج انكشجانطائشج -3ب

  :انؼًهيخوانًهبراد انًهُيخ  –د 

 . ً سياضح انكشج انطائشج تتًُيح االداق انًهاسي انخامح  تذسيثاخهن يختهفح ًَارديؤدي  -1خ

 د محيحح نالداق انفًُ نهًهاساخ االعاعيح.لادس ػهً اداق ًَار -2خ 



 لادس ػهً تطثيك االختثاساخ انًختهفح نمياط انًهاساخ االعاعيح ويذي انتحغٍ  ً االداق– 3خ

  .تطثيك يىاد انماَىٌ  ً انًىالف انًختهفح احُاق االداق  ً سياضح انكشج انطائشجيغتطيغ  -4خ

  :انقبثهخ نهُقموانًهبراد انؼبيخ  –س 

 دس ػهً انتؼهى انزاتً لا -1ث

شىىثكح  –اتحىىاث  –دوسيىىاخ  –يغىىتطيغ جًىىغ انًؼهىيىىاخ يىىٍ يصىىادس يختهفىىح   يشاجىىغ  -2ث

 انًؼهىياخ انذونيح ( 

  :انًحزىيبد -3

 عملي نظرى عدد الساعات الموضوع

تاسيخ وتطىس سياضح انكشج انطائشج ػانًيا وَش تها داخم 

 جًهىسيح يصش انؼشتيح
2 2 - 

 - 2 2 ياضح انكشج انطائشجخصائص ويًيضاخ س

 2 - 2 تذسيثاخ االحغاط تانكشج

 3 - 3 االنؼاب انتًهيذيح  ً سياضح انكشج انطائشج

 - 1 1 تصُيفاخ وتمغيًاخ انًهاساخ االعاعيح

 - 1 1 اشكال يًاسعح انكشج انطائشج

طشق االداق انفًُ نًهاساخ االسعال واالعتمثال وانتًشيش 

 يًيحواالػذاد وخطىاتها انتؼه
3 1 2 

 16 - 16 انتذسيثاخ انتطثيميح ػهً انًهاساخ االعاعيح انغاتمح.

 3 6 9 انماَىٌ انذونً نهكشج انطائشج داخم انصاالخ .

 2 1 3 اختثاساخ تحشيشيح وشفهيح وتطثيميح

 28 14 42 انًجًىع

 :انزؼهىواسبنيت انزؼهيى  -4

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ح يحاضشاخ َظشي 4-1

  يحػًهيحاضشاخ  4-2

 يهًاخ تحخيح  4-3

  :اسبنيت رقييى انطهجخ -5

 انًهاساخ انؼًهيح وانًهُيح  نزقييى  إيتحاَاخ ػًهيح 5-1

 انفهى انًؼش ح و نزقييى  إيتحاَاخ تحشيشيح 5-2

 انزهُيح انًهاساخ انؼمهيح و نزقييى  إيتحاٌ شفىي5-3

 ًجًاػانانؼًم حج نجًغ انًؼهىياخ وطانة ػهً انثلذسج ان نزقييى  وسلح دساعيح 5-4

  :ييىقجدول انز



  انتاعغإيتحاٌ ػًهً االعثىع  – 1انتمييى 

  انؼاششاالعثىع إيتحاٌ تحشيشي  – 2انتمييى 

   وسلح دساعيح االعثىع انخاًَ ػشش – 3انتمييى 

  َهايح انفصم انذساعًاٌ ػًهً إيتح  – 4انتمييى  

 م انذساعًإيتحاٌ شفىي َهايح انفص – 5انتمييى 

 َهايح انفصم انذساعًإيتحاٌ تحشيشي  – 6انتمييى 

  :نكم رقييى انُسجخ انًئىيخ

 %  30 ( 3،  2،  1إيتحاٌ اػًال انفصم   يجًىع انتمييًاخ 

 انذساعً انفصم َهايحإيتحاٌ ػًهً / 

 انذساعً انفصم ايتحاٌ شفىي / َهايح

30  % 

 10% 

 %  30 انذساعً انفصم َهايحإيتحاٌ تحشيشي / 

 %  100 انًجًىع 

  :قبئًخ انًزاجغ – 6

 انكشج انطائشج :يذكزاد انًقزر 6-1

 انكشج انطائشجانماَىٌ انذونً نهشياضح : انكزت انضزوريخ 6-2

 :كزت يقززحخ 6-3

  -االعظ انفُيح نًهاساخ انكشج انطائشج نهًؼهى وانًذسب  –لاَىٌ( –تذسية –انكشج انطائشج  تؼهيى 

 اق انًهاساخ انفُيح وانخططيح انكشج انطائشج تُ

 : يجالد دوريخ ، يىاقغ اَززَذ 6-4
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  :االيكبَبد انًطهىثخ نهزؼهيى وانزؼهى – 7

جهاص   –لاػح يحاضشاخ  - حىاجض10 -طىق 30 –– ىَض  20 – طائشج شج  40 – ًلاَىَ ؼةيه

 . جهاص حاعة انً–ػشض 

 

 رئيس انقسى:            :يُسق انًقزر       

 

 يحًد يحًد رفؼذ أ و د/           أحًد انًغبوري يزواٌد / و 
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