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 : أوال: معلومات املادة
 

  

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 

اإليقاع الحركي و كيفية أداءها باإلضافة ألى املعارف و يتضمن املساق املهارات األساسية 

و املوسيقي و التعَرف على أساسيات الجملة املعلومات النظرية الخاصة باإليقاع الحركي 

 الحركية.

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 

  المهارات األساسية للتمرينات اإليقاعية وفن الباليةالطالبة  تتعلمأن. 
  الخطوات التعليمية و الفنية للمهاراتالطالبة  تتعلمأن. 
  قاع كالعد، التصفيق، النقر والموسيقىأداء المهارات األساسية بمصاحبة اإليأن تتعلم الطالبة. 
  جمل إجبارية ) جماعية وفردية( بمصاحبة الموسيقىالطالبة  تطبقأن. 
  جمل إختيارية بمصاحبة الموسيقى.الطالبة  تصممأن 

  المعارف النظرية الضرورية الخاصة بالحركة واإليقاع والزمن واإلحساس أن تتعرف الطالبة على
 .اإليقاعية وحركات الباليةبالحيز المكاني للحركات 

 
 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :(1التمرينات اإليقاعية ) اسم املادة  130:  رقم املادة  

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  :)ال يوجد  املتطلب السابق )إن وجد 

 :لثانيا الفصل الدراس ي  ضرة:وقت املحا  

 :2019-2018 العام الجامعي  :ماجدولين عبيدات  اسم املدّرس 

 :ح , ث , خ 11 - 9 الساعات املكتبية 
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 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة
 

  اإليقاع الحركي.اكساب الطالبات املعارف و املعلومات الخاصة بمهارات  

 اكساب الطالبات القدرة على أداء املهارات املحددة في املساق. 

 اكساب الطالبات القدرة على تعليم املهارات املحددة في املساق. 

 طالبات الرتم املوسيقي باستخدام العد و النقر و التصفيق.اكساب ال 

 .اكساب الطالبات الشجاعة و الثقة بالنفس في أداء املهارات 

 

 
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 األسبوع األول
27/01 – 2 /02 

 التعرف على الطالبات

 إعطاء تعليمات ووصف المساق

 إعداد بدني عام وخاص

*المراجع والكتب في مجال اإليقاع الحركي وفن 

 البالية

 *ملخصات المحاضرات العملية والنظرية.

 * المواقع اإللكترونية الخاصة.

 األسبوع الثاني
3/02 –9 /02 

معلومات نظرية عامة عن الحركة 

 واإليقاع.

 ات اإليقاعيةوقفة اإلستعداد في التمرين

 األسبوع الثالث
10/02 - 16/02 

أوضاع الذراعين في التمرينات 

 اإليقاعية.

أوضاع القدمين في التمرينات 

 اإليقاعية

 األسبوع الرابع
17/02 – 23 /02 

 مهارة الديمي بلية مع حركة الذراعين

أنواع الدورانات المستخدمة في 

 التمرينات اإليقاعية
 األسبوع الخامس

 مهارة الجراند بلية مع حركة الذراعين 02/03 – 24/02

 األسبوع السادس
03/03 – 09/03 

 التدريب على اإلمتحان األول

 اإلمتحان األول / عملي

 األسبوع السابع
10/03 – 16/03 

 مهارة الباتمنت تندو

 مهارة الباتمنت جوية

 مهارة الباتمنت جراند
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 األسبوع الثامن
 حركة الجذع األمامية والخلفية 23/03 – 17/03

 األسبوع التاسع
24/03 – 30/03 

 مهارة السوتية 

 مهارة اإليشابية
 األسبوع العاشر

31/3– 06/04 
 التدريب على اإلمتحان الثاني

 اإلمتحان الثاني

 األسبوع الحادي عشر
07/04 – 11/04 

 مهارة الليب

 مهارة الكوماند

 مهارة الفالس

 عشراألسبوع الثاني 
14/04 -20/04 

شرح المادة النظرية المقررة 

 للتمرينات

 اإليقاعية

 التدريب على اإلمتحان النهائي
 األسبوع الثالث عشر

 اإلمتحان النهائي /العملي 27/04 – 21/04

 األسبوع الرابع عشر
 اإلمتحان النهائي /نظري 04/05 -28/04

 
 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  طرائق واالستراتيجيات والوسائلال 

 المحاضرات العملية التطبيقية  1
 النظرية المحاضرات 2
 طرق التدريس المناسبة لمهارات وأجهزة الجمباز المختلفة 3
 التدريب الذاتي للطالبات على المهارات المعطاه  4
 إستخدام الحاسوب وتصفح المواقع الخاصة باللعبة 5
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 ومواعيدهااتيجيات التقويم سابعا : استر 

 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 إختبار أول /عملي السادساالسبوع  1
 %20 / عملي إختبار ثاني العاشراالسبوع  2

3 
الحادي االسبوع 

 عشر
 %10 ورقة بحثية

4 
الثالث االسبوع 

 عشر
 %20 عمليإختبار نهائي / 

5 
الرابع  االسبوع

 عشر
 %30 إختبار نهائي/ نظري 

 (%100) املجموع الكلي

  

 

 

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 و و النظريةة العمليملخصات املحاضرات  -

 التمرينات اإليقاعية.الدوسية الخاصة بمادة  -

 

 

 

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 اإليقاع الحركياملراجع و الكتب في مجال  -       

اقع اإللكترونية الخاصة باإليقاع الحركي -        املو

      

 

  -  
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 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةالتغيب عن االمتحانات، سياسة الحضور والغياب 

 من مجموع المحاضرات %15ال يسمح للطالبة التغيب أكثر من  1
 دقائق. 5ال يسمح بالتأخير عن المحاضرة ألكثر من  2
 ال يسمح بالتغيب عن اإلمتحانات العملية والنظرية. 3
 حان عند إحضار غذر رسمي مصدق فقط.يحق للطالب الغائب إعادة اإلمت 4

 

  


