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 نمىرج وصف المقرر

 وصف المقرر

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.

 

 ح تغذاد / كهْح انرزتْح  انثذنْح ًػهٌو انزّاضحخايؼ انًؤسسح انرؼهًْْح .1

 فزع انؼهٌو اننظزّح انمسى انؼهًِ: / انًزكز انؼهًِانمسى  .2

 ST1 205ػهى انرذرّة  اسى / ريز انًمزر .3

 انحضٌر انٌْيِ ػهَ ًفك خذًل انًحاضزاخ أشكال انحضٌر انًراحح .4

 اننظاو انسنٌُ انفصم / انسنح .5

 ساػح 60 (ػذد انساػاخ انذراسْح )انكهِ .6

 13/10/2020 ذارّخ إػذاد ىذا انٌصف  .7

 أىذاف انًمزر .8

 و.ًيكٌناذ ًأنٌاػوذؼزّف انطهثح تأىًْح انرذرّة انزّاضِ ًحًم انرذرّة انزّاضِ  -

 .ذؼزّف انطهثح تمٌاػذ ػهى انرذرّة انزّاضِ -
 ذؼزّف انطهثح ترخطْظ انذًائز انرذرّثْح. -
 ح. ذؼزّف انطهثح تطزائك انرذرّة انصفاخ انثذنْ -
 
 
 

 يخزخاخ انرؼهى ًطزائك انرؼهْى ًانرؼهى ًانرمْْى .9
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     االىذاف انًؼزفْح -أ

 .                 تمٌاػذ ػهى انرذرّة انزّاضِذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼزفح  1أ  

 طزائك انرذرّة انزّاضِ انحًم انرذرّثِذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼزفح فِ  -2أ  

 .ذخطْظ انرذرّة انزّاضِانطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼزفح فِ ذًكْن  -3أ

 .تطزائك ذذرّة انصفاخ انثذنْحذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼزفح  -4أ

 

  االىذاف انًياراذْح  انخاصح  انًمزر  -ب 

  تؼهى انرذرّة.نًؼزفح ااكرساب انطهثح  – 1ب 

 .انزّاضْح ذذرّة انفزقفِ  ثادئ اننظزّحًذطثْك ان ييارجانطهثح اكرساب  – 2ب 

 .انطهثح ييارج إدارج انفزق انزّاضْح ًلْادذيااكرساب  – 3ب 

 طزائك انرؼهْى ًانرؼهى      

 نًثادئ ػهى انرذرّة انزّاضِ.انشزذ اننظزُ  – 1

 .االسرشياد تًا يٌخٌد تانٌالغ انفؼهِ ًرتطو تنظزّاخ ػهى انرذرّة – 2

 ثح.اسرؼًال ًسائم انؼزض انحذّ -3    

 طزائك انرمْْى      

 االيرحاناخ انشفيْح        -4االيرحاناخ انسنٌّح          -3االيرحاناخ انفصهْح     -2االيرحاناخ انٌْيْح     -1

 انرمارّز ًانثحٌز  -5      

 االىذاف انٌخذانْح ًانمًْْح.-ج

 انًؼزفْح ًكْفْح ذطثْميا ػًهْا ذحاكِ انًٌاد اننظزّح شؼٌر انطهثح تاإلنًاو تاننٌاحِ -1ج         

 رفغ انمْى انًؼزفْح نهًٌاد انذراسْح ين خالل انرطثْك انؼًهِ -2ج

 رفغ كفاءج انطهثح ًلاتهْاذيى انرذرّسْح فِ درًس انرزتْح انزّاضْح اثناء انرطثْك -3ج

 اذداه االخزّن. حؤًنْرفغ اننٌاحِ انٌخذانْح نهطهثح ين خالل الايح انًنافساخ انزّاضْح ًانشؼٌر تانًس -4ج   

 طزائك انرؼهْى ًانرؼهى     

 ين خالل شزذ انًمزراخ اننظزّح – 1       

  انًنالشح ًانحٌارين خالل  – 2  

 طزائك انرمْْى    

 ذمْْى أداء انطهثح فِ انًنالشاخ ًانحٌار.  -1

 ذمْْى أداء انطهثح فِ االيرحاناخ. -2

  انًنمٌنح ) انًياراخ األخزٍ انًرؼهمح تماتهْح انرٌظْف ًانرطٌر انشخصِ (.انرأىْهْح انًياراخ  انؼايح ً -د 

 .انرذرّة انزّاضِإكساب انطهثح انًؼزفح انؼايح فِ ػهى   -1د

فِ ذذرّة انفزق انزّاضْح ًذخطْظ  انرذرّة انزّاضِذطثْك يا اكرسثو انطهثح ين يؼزفح فِ  -2د

 .تزايح انرذرّة

 .تحٌز ذخزخيىفِ هثح اإلفادج ين يا ذؼهًو انط -3د
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 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / 

 المساق أو المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1.  2 
تقديم المادة ومفرداتها والكتاب 

 المنهجي ومتطلبات الدرس
علم التذريب 

 الرياضي

شرح المحاضراث 

النظريت من قبل 

 تذريسي المادة

باستعمال وسائل 

التذريس والعرض 

 الحذيثت

االمتحاناث 

 اليىميت

تقييم مشاركت 

 الطلبت اليىمي

االمتحاناث 

 الفصليت

االمتحاناث 

 النهائيت

2.  2 
 -مفههمه–التدريب الرياضي 

    وظائفه –تعريفه 

    التدريب الرياضي أهداف 2  .3

    مميزات التدريب الرياضي 2  .4

    أنهاعه-تعريفه –حمل التدريب  2  .5

    الحمل الخارجي 2  .6

    الراحة –الذدة  –الحمل الخارجي  2  .7

    مناقذة –امتحان  2  .8

9.  2 
قاعة –قهاعد التدريب الرياضي 

    البدني واالنتعام  اإلعداد

11.  2 
قاعة التنهيع  -قاعة االستمرارية  

    والتغيير

    التدرج -قاعدة الهضهح 2  .11

12.  2 
يب المدتقل التدر -واإلعادةالتكرار 

    والجماعي 

    مراحل التدريب الرياضي 2  .13

    تخطيط الدوائر التدريبية 2  .14

15.  2 
مرحلة \مراحل الخطة الدنهية 

    العام اإلعداد_مرحلة  اإلعداد

    األولالفرل امتحان  2  .16
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17.  2 
مرحلة \مرحلة الخطة الدنهية 

    الخاص اإلعداد_مرحلة اإلعداد

    ية مراحل الخطة الدنه  2  .18

    الرفات البدنية 2  .19

    مراحل الخطة الدنهية  2  .21

    الرفات البدنية 2  .21

    طرق تطهير المرونة 2  .22

    وأنهاعهاالدرعة  2  .23

    طرق تطهير الدرعة  2  .24

    وأنهاعهاالمطاولة  2  .25

    امتحان  2  .26

    القياسية  األرقامرياضة  2  .27

    الدلهك النفدي للرياضي  2  .28

29.  2 

 -االختبار في التدريب الرياضي
 األنديةفي  نالرياضيياختبار 

 والمنتخبات
   

    امتحان الفرل الثاني 2  .31
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  انثنْح انرحرْح .11

 كرة ينيدْح / انكرة انًساػذج انكرة انًمزرج انًطهٌتح -1

 نصٌص اساسْح يؼذج ين لثم يذرس انًادج انًزاخغ انزئْسْح )انًصادر( -2

ة ًانًزاخغ انرِ ٌّصِ تيا انكر ( أ

 )انًدالخ انؼهًْح ، انرمارّز،....(
 انذًرّاخ ًانًدالخ انؼهًْح –انرمارّز 

انًزاخغ االنكرزًنْح ، يٌالغ  ( ب

 االنرزنْد ، ........
 شثكح انًؼهٌياخ انذًنْح ) االنرزند (

 خطح ذطٌّز انًمزر انذراسِ .12

يثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلد
 وسائل عرض وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.


