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 : أوال: معلومات املادة
 

  

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

تتضمن هذه المادة دراسة المواصفات القانونية لألدوات واألجهزة والمنشآت الرياضية، باإلضافة 
إلى شروط الصيانة وعوامل األمن والسالمة فيها، كذلك والشروط الصحية الواجب توافرها في بناء 

 .المنشآت الرياضية
 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

  الرياضية.والمنشآت تعرف الطالب إلى المصطلحات المتعلقة بمجال اإلمكانات واإلمكانات يأن 
  تعرف الطالب إلى أهمية اإلمكانات والمنشآت الرياضية.يأن 
  اإلمكانات والمنشآت الرياضية. أنواع تعرف الطالب إلى أهميةيأن 
  ى الرياضية الحديثة وشروط في المدن والقر  اإلمكانات والمنشآت الرياضيةتعرف الطالب إلى يأن

 .تخطيطها
  المنشآت الرياضية.والصاالت والمالحق في  نواع المالعب أتعرف الطالب إلى يأن 

  اإلمكانات والمنشآت الرياضية.لهياكل اإلنشائية للصاالت و اتعرف الطالب إلى يأن. 

 اإلمكانات والمنشآت الرياضية.إدارة  تعرف الطالب إلى ي 

 
 
 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :الرياضية إلمكاناتا اسم املادة  1301213:  رقم املادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

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

 :لثانيا الفصل الدراس ي  2 -1 : وقت املحاضرة 

 2019-2018     الجامعي: العام   :الضمور الل ب .د اسم املدّرس  

 :رن.  12 -8         خ  ث.أ.  11 -8 الساعات املكتبية 
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 خرجات التعلم املتوقعةرابعا: م

 ي مجال اإلمكاناتفاملعارف و املعلومات الخاصة  لبةاكساب الط  

 بة معارف خاصة في أحجام املنشآت الرياضية.لاكساب الط 

  عارف خاصة باعتبارات التخطيط إلقامة املنشآت الرياضية.ماكساب 

 

 
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

ع
و
سب

أل
ا

 

 الموضوعات

 )الموضوع، الدرس، الوحدة(
 المصادر والمراجع المطلوبة

 األسبوع األول 
27 /1 – 31/1 /2019 

 إلى اإلمكانات الرياضية.مدخل  .1

 .اإلمكانات في التربية الرياضيةأهمية  .2

مكانات االمشآتت اإلدراسة مزايا  .3

 .الرياضية

 

 األسبوع الثاني
3 /2 – 7/2 /2019 

 آتت.شاموارد المآطة نأ .1

 
 األسبوع الثالث

10 /2 – 14/2 /2019 
 اإلمكانات.أنواع 

 
 األسبوع الرابع

 الرياضية بين القديم االحديث.المشآتت  2019/ 21/2 – 2/ 17

 األسبوع الخامس
24 /2 – 28/2 /2019 

 عبية.الآباب االساحات الآمراكز  .1

الرياضية في المدن العمرانية اإلمكانات  .2

 الجديدة.

 الرياضية االكثافة السكانية.المشآتت  .3
 األسبوع السادس

 األالاالمتحان  2019/ 7/3 –3/ 3

 األسبوع السابع
10 /3– 14/3 /2019 

الواجب مراعاتها عشد تخطيط الآراط  .1

 المشآتت.

 الملحقة بالمشآتت الرياضية.الخدمات  .2

 
 األسبوع الثامن

 المالعب.أنواع  2019/ 21/3 –3/ 17

 األسبوع التاسع
24 /3– 28/3 /2019 

 األرضيات المختلفة.أنواع  .1

 المالعب.صيانة 

 األسبوع العاشر
31 /3– 4/4 /2019 

 المغطاة )الصاالت(.المالعب 

 اإلنآائية للصاالت.الهياكل 

 

 األسبوع الحادي عشر
7 /4 – 11/4 /2019 

 المستهلكةاإلمكانات 

التي ساهمت في تطوير العوامل 

 تاإلمكانا
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 األسبوع الثاني عشر

14 /4 – 18/4 /2019 
 الثانياالمتحان 

 األسبوع الثالث عشر

21 /4 – 25/4 /2019 
 ندير المشآتت.كيف 

 األسبوع الرابع عشر

28 /4 – 2/5 /2019 

األمن االسالمة في المشآتت عوامل 

 الرياضية
 األسبوع الخامس عشر

5 /5 – 9/5 /2019 
  حول المادةمراجعة 

 األسبوع السادس عشر

12 /5 – 16/5 /2019 
  الشهائياالمتحان 

 

 
 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 النظرية المحاضرات 1
 طرق التدريس المناسبة لمهارات  2
 الداخلية لصاالت ومالعب كلية علوم الرياضةالزيارات  3
 الحاسوب وتصفح المواقع الخاصة باللعبة استخدام 4
5  
 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

 

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  السادساالسبوع  1
 %20 ختبار ثاني إ اني عشرثالاالسبوع  2
 %10 ورقة بحثية الحادي عشراالسبوع  3

4 
 ادس عشر سالاالسبوع 

 عشر
 %50 إختبار نهائي 
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 (%100) لكلياملجموع ا

  

 

 

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

اإلمكانات في التربية الرياضية، منشأة املعارف،  (.1998) م،درويش، عفاف عبد املنع -

 مصر,

 

 

 

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 املراجع و الكتب في مجال تعليم و تدريب الجمباز -       

 جمباز اآلنساتلالقانون الدولي  -      

اقع اإللكترونية الخاصة برياضة الجمباز -        املو

 

  -  

 تاسعا : إرشادات عامة

 

No    ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

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

 

  


