
    

 

 
 

 قسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح

 

 توصٌف مقرر دراسً
 م102  /    /     تارٌخ إعتماد المقرر : 

 

 بٌانات المقرر  -2

 الرمز الكود: 
اسم المقرر:المدخل فى 

 التروٌح الرٌاضى

 الفرقة / المستوى :

  االولى 

 عملً                     عدد الوحدات الدراسٌة :    نظري التخصص : عام

 

 هدف المقرر : -1
 أن ٌكون الطالب قادرا على  أن :

ٌتعرف علً  المدخل العام للتروٌح واوقات الفراغ  وأهمٌه التروٌح 
   فى مؤسسات المجتمع المختلفه

  المستهدف من تدرٌس المقرر : -3

المعلومات  -أ
 والمفاهٌم :

 أن ٌكون الطالب قادرا على أن  :
مفهوم وقت الفراغ ومستوٌات المشاركة ومفهوم ٌتعرف  علً  -1أ

 التروٌح ومستوٌات المشاركة و مٌثاق الفراغ والتروٌح
 ٌحدد  انواع االنشطة التروٌحٌة وٌقارن بٌن تقسٌماتها المختلفة  -2أ
ٌفهم  التروٌح فى  مؤسسات المجتمع المختلفة والمشكالت التى  -3أ

 تواجها ودور كل منها نحو التروٌح
تعرف  علً الرٌادة فً التروٌح وانواعها ووصفات وقدرات ٌ - 4أ

 رائد التروٌح
ٌشرح  البرامج التروٌحٌة وكٌفٌة التخطٌط لها ومعاٌٌر التخطٌط - 5أ

 للبرامج التروحٌة 
 وى االحتٌاجات الخاصه وكبار السنذٌتعرف  علً التروٌح ل -6أ

 --- إسبوعٌا2



المهارات  -ب
 :  الذهنٌة

 : أن ٌكون الطالب  قادرا على أن 
 ٌفرق بٌن مستوٌات المشاركة فى وقت الفراغ والتروٌح  -1ب

 ٌمٌز بٌن  أنواع األنشطة التروٌحٌة المختلفة  -2ب

ٌحلل المعوقات التً تواجه تتنفٌذ األنشطة التروٌحٌة فً  -3ب

 مؤسسات المجتمع المختلفة

المهارات  -ت
المهنٌة الخاصة 

 بالمقرر :

 أن ٌكون الطالب قادرا على أن  :
 ٌطبق مبادىء الرٌادة  -1ت
 ٌصمم البرامج التروٌحٌة للفئات المختلفة -2ت
ٌوظف  بعض المقترحات التً تساعد فً تخطٌط البرامج  -3ت

 التروٌحٌة فً مؤسسات المجتمع المختلفة

المهارات   -ث 
 العامة :

 أن ٌكون الطالب   قادرا على أن  :
   ٌطلع علً اإلتجاهات الحدٌثة فً التروٌح . -1ث

محتوى  -4
 المقرر:

 

 المحتوٌــــــات
 عدد الساعات

 عملً نظري

 -- 4 مدخل الى التروٌح واوقات الفراغ    -

 -- 4 أنواع األنشطة التروٌحٌة  -

 -- 4 التروٌح فً مؤسسات المجتمع المختلفة  -

 -- 5   الرٌادة فً التروٌح  -

 -- 5 البرامج التروٌحٌة  -

 -- 5 التروٌح لذوى االحتٌاجات الخاصه وكبار السن -

 --- س 12 إجمالً عدد الساعات

أسالٌب التعلٌم  -5
 والتعلم

 محاضرات نظرٌة  -
 أوراق دراسٌة  -
 العروض التقدٌمٌه   -

أسالٌب التعلٌم  -6
والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

ن والمرضى محاضرات تعوٌضٌة بجدول زمنى للطالب المصابٌ
 واألبطال الرٌاضٌٌن

 تقوٌم الطــالب : -7

األسالٌب  -أ
 المستخدمة

 اإلمتحانات الشفوٌة   -
 اإلمتحانات التحرٌرٌة لتقٌٌم المعارف والمعلومات النظرٌة  -
 األوراق الدراسٌة لتقٌٌم العمل البحثً الفردي والجماعً   -



 التوقٌت -ب

 األسبوع الرابع    شفوي                  1التقٌٌم  -
 تحرٌري          األسبوع السابع          2التقٌٌم  -
 ورقة دراسٌة      األسبوع التاسع       3التقٌٌم  -
 تحرٌري           األسبوع الحادي عشر          4التقٌٌم  -
 ورقة دراسٌة       األسبوع الثاالث عشر        5 التقٌٌم -
 والخامس عشر  األسبوع الرابع عشر       فوي   ش         6التقٌٌم  -

 توزٌع الدرجات -جـ
 % 22أعمال سنة / الفصل               
 % 12اإلمتحان االشفوي                  
 %02إمتحان آخر السنة / الفصل        

 

 قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع : -2

 مذكرات -أ
منشور ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة الرٌاضً ، غٌر  المدخل فً التروٌح

 جامعة بنها

 ال ٌوجد كتب ملزمة -ب

 كتب مقترحة -جـ

تهانً عبد السالم محمد ، طه عبد الرحٌم : دراسات فً التروٌح ،  -
 م .  1991دار المعارف ، اإلسكندرٌة ، 

كمال دروٌش ، محمد الحماحمً : رؤٌة عصرٌة للتروٌح واوقات  -
 م .  1990لنشر ، القاهرة ، الفراغ ، دار الكتاب ل

دورٌات علمٌة أو  –د 
 نشرات ... الخ

 الٌوجد

 

 /   / التارٌخ :                    التوقٌع :                                 منسق المادة        
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