
 1 

 

 ًَٕرج ٔصف انًمرر

 ٔصف انًمرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 خ ثغذاد / كهٛخ انززثٛخ  انجذَٛخ ٔػهٕو انزٚبضخجبيؼ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 فزع انؼهٕو انُظزٚخ انقسى انؼهًٙ: / انًزكز انؼهًٙانقسى  .2

 Sc 106   انكشبفخ اسى / ريز انًقزر .3

 انذضٕر انٕٛيٙ ػهٗ ٔفق جذٔل انًذبضزاد أشكبل انذضٕر انًزبدخ .4

 انُظبو انسُٕ٘ انفصم / انسُخ .5

 سبػخ 60 ػذد انسبػبد انذراسٛخ )انكهٙ( .6

 13/10/2020 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًقزر .8

 إعداد قادة كذافة من خريجي التربية الرياضية ليكهنها فرقًا كذفية في مدارسهم ويكهن هم قادة هذه الفرق 
 تعريف الطلبة بالمخيمات الكذفية وطرائق إقامتها فضاًل عن المبادئ العامة في الفروسية 

 .والتدامح والعمل الجماعي بين الطلبة إشاعة روح المحبة

 إقامة المخيمات والمهرجانات الكذفية والمذاركة في العروض والمهرجانات.

 يخزجبد انزؼهى ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى .9
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     االْذاف انًؼزفٛخ -أ

 .                  ارح انًخًٛبدانًؼهٕيبد انؼبيخ ٔاألسبسٛخ فٙ طزائق إقبيخ ٔإدرًكٍٛ انطهجخ يٍ انذصٕل ػهٗ  1أ  

 .انًؼزفخ ثًجبدئ انفزٔسٛخرًكٍٛ انطهجخ يٍ انذصٕل  -2أ  

 .إقبيخ األػًبل انزٚبدٚخ ٔاألػًبل انٛذٔٚخرًكٍٛ انطهجخ يٍ  -3أ

 رًكٍٛ انطهجخ انقٛبدح نهًجبيٛغ انكشفٛخ. -4أ

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ انًذبفظخ ٔاالػزُبء ثبنجٛئخ. -5أ

 

  ٓبرارٛخ  انخبصخ  ثبنًقزراالْذاف انً  -ة 

 . يٓبراد إقبيخ انًخًٛبد انكشفٛخاكزسبة انطهجخ  – 1ة 

 .انطهجخ انًثم انكشفٛخ ٔانؼًم ثٓباكزسبة  – 2ة 

 . انطهجخ صفخ االَضجبط انُظبو فٙ انؼًماكزسبة  – 3ة 

   الد انسًز(دف-انؼقذ ٔانذجبل-رقفٙ االثز-االشبراد-انًٓبراد انكشفٛخ )انزذٛخإكسبة انطهجخ   - 4ة 

 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 .انكشفٛخإكسبة انطهجخ صفخ انقٛبدح  – 1

 قبثهٛخ إقبيخ ٔإدارح انًخًٛبد ٔانًٓزجبَبد انكشفٛخ.إكسبة انطهجخ  – 2

 

 طزائق انزقٛٛى      

        األػًبل انزٚبدٚخ -3االيزذبَبد انسُٕٚخ          -2االيزذبَبد انفصهٛخ     -2    األػًبل انٕٛيٛخ      -1

 انًشبركخ فٙ انًخًٛبد -6                   انًشبركخ فٙ انًٓزجبَبد -5االيزذبَبد انؼًهٛخ      -4

 االْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛٛخ.-ج

 رذبكٙ انًٕاد انُظزٚخ شؼٕر انطهجخ ثبإلنًبو ثبنُٕادٙ انًؼزفٛخ ٔكٛفٛخ رطجٛقٓب ػًهٛب -1ج         

 ى انًؼزفٛخ نهًٕاد انذراسٛخ يٍ خالل انزطجٛق انؼًهٙرفغ انقٛ -2ج

 رفغ كفبءح انطهجخ ٔقبثهٛبرٓى انزذرٚسٛخ فٙ درٔس انززثٛخ انزٚبضٛخ اثُبء انزطجٛق -3ج

 ارجبِ االخزٍٚ. خرفغ انُٕادٙ انٕجذاَٛخ نهطهجخ يٍ خالل اقبيخ انًُبفسبد انزٚبضٛخ ٔانشؼٕر ثبنًسؤٔنٛ -4ج   

 زؼهى طزائق انزؼهٛى ٔان    

 .انزٚبدٚخ انًؼبرض إقبيخيٍ خالل  - 1       

 . انكشفٛخ ٔانًشبركخ ثٓبيٍ خالل رُظٛى انًٓزجبَبد  - 2       

 يٍ خالل رقذٚى انُزبجبد انفكزٚخ نهطهجخ. - 3  

 طزائق انزقٛٛى    

  انًٓزجبَبد.رقٛٛى أداء انطهجخ خالل  -1

 .رقٛٛى جٕدح انُزبجبد انفكزٚخ انًقذيخ يٍ قجم انطهجخ -2

 رقٛٛى جٕدح األػًبل انزٚبدٚخ انًقذيخ يٍ قجم انطهجخ. -3
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  انًُقٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد  انؼبيخ ٔ -د 

 .انكشفٛخ فٙ انقٛبدحإكسبة انطهجخ انًؼزفخ انشبيهخ   -1د

 .فٙ انقٛبدح انكشفٛخ فٙ انًخًٛبد ٔانًٓزجبَبدرطجٛق يب اكزسجّ انطهجخ يٍ يؼزفخ  -2د

 إشبػخ رٔح انزؼبٌٔ ٔانزسبيخ ٔانًذجخ ٔانؼًم انجًبػٙ ثٍٛ انطهجخ. -3د

 انًذبفظخ ػهٗ انجٛئخ. -4د
 

 ثُيخ انًمرر .11

 يخرجبد انتعهى انًطهٕثخ انسبعبد األسجٕع
اسى انٕحذح / 

 ٔ انًٕضٕعانًسبق أ
 طريمخ انتمييى طريمخ انتعهيى

 انترثيخ انكشفيخ كيميخ َشٕء انحركخ انكشفيخ  2  .1

شرح انًحبضراد 

انُطريخ يٍ لجم 

تذريسي انًبدح 

ثبستعًبل ٔسبئم 

انتذريس ٔانعرض 

فضالً عٍ  انحذيثخ

 انتطجيك انعًهي

االيتحبَبد 

تمييى يشبركخ ٔ

في انطهجخ 

انًٓرجبَبد 

ٔانًخيًبد 

فضالً عٍ 

ألعًبل انريبديخ ا

انًمذيخ يٍ 

 لجهٓى

    انحركخ انكشفيخ في انعراق  2  .2

     ٔأْذافٓبْي انحركخ انكشفيخ  يب 2  .3

    انحركخ انكشفيخ  يجذأ 2  .4

    يراحم انحركخ انكشفيخ  2  .5

    انًثم في انحركخ انكشفيخ  2  .6

     نإلعالو األسبسيخانمٕاعذ  2  .7

    ايتحبٌ َظري 2  .8

ُظبو ٔانتفتيش في ضجظ ٔان 2  .9

 انًخيًبد انكشفيخ 
   

    انفرق انكشفيخ تكٕيُٓب اجتًبعبتٓب  2  .11

    إشبراد األيذي  –انفٌُٕ انكشفيخ  2  .11

    إَٔاع انًخيًبد انكشفيخ  2  .12

    انشرٔط انٕاجت تٕفرْب  2  .13

    انعًم لجم اإللبيخ ٔخالنّ ٔثعذِ 2  .14

    االيتحبٌ انُظري ٔانعًهي  2  .15

    إَٔاعٓب ٔ–بل انحج 2  .16

    كشفيخ ناانعمذح   2  .17
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    كيفيخ عًم سيبج  2  .18

    كيفيخ –انُيراٌ  2  .19

    إعذادِ فمراتّ-حفم انسًر 2  .21

    ايتحبٌ َظري 2  .21

    انراسخ  2  .22

    انرحهخ انخهٕيخ  2  .23

    إلبيخ يخيى تًٓيذي نيٕو ٔاحذ 2  .24

    انجيئخ ٔعاللتٓب ثبنحركخ انكشفيخ 2  .25

    سعبفبد األٔنيخاإل 2  .26

    كيفيخ كتبثخ تمرير عٍ انًخيى  2  .27

 ايبو3إلبيخ يخيى كشفي نًذح  2  .28

 ٔانطبنجبد نهطالة
   

 ايبو3إلبيخ يخيى كشفي نًذح  2  .29

 ٔانطبنجبد نهطالة
   

    ايتحبٌ َظري 2  .31
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  انجُٛخ انزذزٛخ .11

 انكزت انًسبػذحكزت يُٓجٛخ /  انكزت انًقزرح انًطهٕثخ -1

 َصٕص اسبسٛخ يؼذح يٍ قجم يذرس انًبدح انًزاجغ انزئٛسٛخ )انًصبدر( -2

انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚصٙ ثٓب  ( أ

 )انًجالد انؼهًٛخ ، انزقبرٚز،....(
 انذٔرٚبد ٔانًجالد انؼهًٛخ –انزقبرٚز 

انًزاجغ االنكززَٔٛخ ، يٕاقغ  ( ة

 االَززَٛذ ، ........
 الَززَذ (شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ ) ا

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراسٙ .12

متابعة التغريات يف القانون الدويل واخر التطورات يف اللعبة وادلستجدات احلديثة يف التدريب الرايضي والتعلم احلركي ومتابعة 
 االجهزة واالدوات اخلاصة يف تعليم اللعبة وتدريبها واالستناد على ادلصادر وادلراجع احلديثة


