
 الجودة ضمان قسم – المستنصرٌة الجامعة رئاسة

 الدراسً المساق وثٌقة
قسم التربٌة البدنٌة  –كلٌة التربٌة االساسٌة 

 وعلوم الرٌاضة
 2الفصل الدراسً  –مادة : اللٌاقة البدنٌة للمرحلة االولى 

 ا . د ماهر احمد عاصً العٌساوياستاذ المادة  :  

 الثاني الدراسي الفصل /االول للصف/ النمو النفس علم :المساق عن العامة المعلومات •

 اللٌاقة البدنٌة : اسم المساق  •

 (SPB11PF124) :رمز المساق ورقمة  •

   اجمالً عملً نظري ساعة2الساعات المعتمدة :  •

1 1 2   

 الفصل الدراسً الثانً -االول   المستوى والفصل الدراسً  •

 فصل دراسً عن اللٌاقة البدنٌة وتقسٌماتها  : المتطلبات السابقة للمساق  •

 –وسائل التدرٌب الحدٌثة للٌاقة البدنٌة  : المتطلبات المصاحبة للمساق  •

العرض واالفالم –المصادر الحدٌثة 

 التوضٌحٌة

البرنامج/البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس   •

  /المساق

 –االسلوب التدرٌبً  –اسلوب المحاضرة 

 التعلٌم المصغر باسلوب تدرٌبً

مع بعض المصطلحات باللغة  –العربٌة   :المساق تدرٌس لغة  •

 االنكلٌزٌة

المالعب الداخلٌة  –قاعة المحاضرات  :مكان تدرٌس المساق  •

 قاعة لٌاقة بدنٌة واثقال–والخارجٌة 

 ا.د ماهر احمد عاصً اسم معد مواصفات المساق:   •

جهة وتارٌخ المصادقة على مواصفات   •

 البرنامج:

 



 (Course description) :وصف المساق •

 

والتجبرة العبلمٍخ واللٍبقخ الصحٍخ وثرامج  بالتعرٌف ثمىضىعبد اللٍبقخ الجدوٍخ واختجبراته

السٍطرح على الىزن واللٍبقخ الجدوٍخ لإلوجبز وللىسبء ولكجبر السه وللفئبد العمرٌخ . والتدرٌت 

 على مكىوبد اللٍبقخ الجدوٍخ والحركٍخ

 (Course outcomes) :مخرجات تعلم المساق •

  

 اكتساب المعرفة النظرٌة بادبٌات اللٌاقة البدنٌة . -
 اكتساب اللٌاقة البدنٌة والحركٌة . -

 اكتساب اسس تدرٌب مكونات اللٌاقة البدنٌة للصحة واالنجاز .
  

  كتابة مواضيع المساق ومواءمتها بمخرجات التعلم •

 مواضيع محتوى المساق/ كتابة وحدات

                                                         أوال:   الجانب النظري

  مخرجات التعلم الرقم
وحدات 
 المساق

المواضٌع 
 التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

 الساعات الفعلية

 2 1  1 البدنٌة اللٌاقة اختبارات 1

 الختبارات عالمٌة تجارب 2

 البدنٌة اللٌاقة
1  1 2 

 2 1  1 والصحة اللٌاقة 3

 االلعاب لبعض البدنٌة اللٌاقة 4

 والفردٌة الفرقٌة
2  1 2 

 ولكبار للنساء البدنٌة اللٌاقة 5

 العمرٌة وللفئات السن
2  1 2 

 4 2  إجمالً األسابٌع والساعات

                                             :ثانٌا: الجانب العملً
 تكتب تجارب )مواضٌع( العملً

 العملًالتدرٌب  الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات التعلم

 اكتساب التحمل 2 1 تدرٌبات التحمل العضلً 1 •

 اكتساب المرونة 2 1 تدرٌبات المرونة والمطاطٌة 2 •

 اكتساب القوة 2 1 تدرٌبات القوة 3 •

 الحركٌةاكتساب القابلٌات  2 1 تدرٌبات الرشاقة والقابلٌات الحركٌة 4 •

 اكتساب السرعة 2 1 السرعةتدرٌبات  5 •

 تعرف على اسلوب المحطات 2 1 اسلوب تدرٌب المحطات 6

  12 6 والساعات االسابٌع  اجمالً 



 :استراتٌجٌة التدرٌس •
 التعلم النشط

 التعلم  باللعب

 

 مصبدر التعلم وفقب للحركخ ووفقب للحىاش :مصادر التعلم •
 

اثى العال احمد، محمد وصر الدٌه :  (المراجع الرئٌسة: ) ال تزٌد عن مرجعٌن •

اللٍبقخ الجدوٍخ الرزاق :  دسبري احمد ، وىرمب عج . فسٍىلىجٍب اللٍبقخ الجدوٍخ

 .( والصحٍخ
 الرٌاضة والصحةساري احمد حمدان فائز ابو عرٌضة : )المراجع المساندة •

محمد نصر  . طرق قٌاس الجهد البدنً للرٌاضةمحمد نصر الدٌن رضوان : 
 اللٌاقة البدنٌة للجمٌع .( رضوان ،احمد متولً :الدٌن 

 :الكتب والمراجع االثرائٌة )الدورٌات العلمٌة،...الخ( •
 االختبار االوربً للٌاقة البدنٌة ))الٌورو فٌت ((مصطفى السائح ،صالح انس : 

 المصادر االلكترونٌة ومواقع االنترنٌت ..الخ •
 ماهر احمد عاصً . موقع االتحاد الكندي للٌاقة الصحٌة بروفاٌل ا.د

 ٌتجع السٍبسبد التدرٌسٍخ الجبمعٍخ :سٌاسة المساق وضوابطه •

سٌاسٌة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: حضور الطالب الزامً لكل   •
 السامً وثبلسي الرٌبضً   :محاضرة

ساعة واحدة  + تنقٌص درجة من  1الغٌاب  :الحضور المتاخر  •
 الفاعلٌة

 امتحان نظري  اول وثانً وشامل  :االمتحان ضوابط  •
  2امتحان عملً عدد 

 كتابة تقارٌر عن اختبارات اللٌاقة البدنٌة  :الواجبات والمشارٌع  •
 وعن اللٌاقة من اجل الصحة

الجامعٌة ٌعد راسب فً مادة االمتحان وتطبٌق التعلٌمات : الغش  •
 بحقه

 غٍر وارد .االنتحال:   •

 تشجٍع المىاهت واالمكبوٍبد الرٌبضٍخ .:سٌاسات اخرى  •
 


