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       يؼهٕياخ أساسٛح: -أ

انُىادٍ انصذُت انًقشس:   اسى

  بفُت  نهخغذَتوااللخصبدَت  وانزم

 

 انكٕد٘: انشيض

HEPHNFS(11)3 

  دكرٕساِ أٔنٗ/ انًسرٕ٘:  انفشقح

/ انساػاخ     3انٕحذاخ:  ػذد

 : انذساسٛح
 2 َظش٘ 2

/ أٔ  ٔ ػًهٙ

 ذًاسٍٚ
 ٙجًاناإل 4

 يؼهٕياخ يرخصصح: -ب

     Aimsأْذاف انًقشس  -1

فُت  نهخغذَت وااللخصبدَت  وانزمب انصذُتَهى انطبنب بخأرُز كبفت انُىادً  -

,وكذنك ًَكٍ انطبنب يٍ فهى بعض انًببديء انعبيت فً يجبل 

     (نُمببم به طىق انعًمانخغذَت وعهىو االطعًهحخصصه)

 -انًخشجاخ انرؼهًٛٛح انًسرٓذفح يٍ ذذسٚس انًقشس:-2

  Knowledge and understandingٔانفٓى                  انًؼشفح

وااللخصبدَت   انصذُتيجبل انُىادً َذذد انعذَذ يٍ انًىضىعبث فً  -

وانزمبفُت  نهخغذَت انخً حفخخ سهٍ انطبنب وحشَذ لذرحه عهً انفهى انكزُز يٍ 

 انًىضىعبث انًخعهمت بًجبل حخصصه

 َهى انطبنب ببعض االطض وانمىاعذ انهبيت انخً َبًُ عهُهب انعًم فً يجبل . -

هُى انًخعهمت بعهى وانُظزَبث وانًفبَعزف انطبنب بعض انًببديء وانمىاعذ  -

 وااللخصبدَت  وانزمبفُت  نهخغذَت انصذُت انُىادً

 انقذساخ انزُْٛح  -ـ ب

Intellectual skills  
َخطظ انطبنب نفهى انعذَذ يٍ االطض انًخعهمت بعهى انُىادً االلخصبدَت وانزمبفُت  -

 اَخبس انغذاء يذهُب-االطض انُظزَت وانعًهُت-واالجخًبعُت فً انخغذَت)حعزَفهب

 وعبنًُب وغُزهب(

َذهم انطبنب وَفظز فً ضىء يب حعهى يٍ رمبفبث انعذَذ يٍ انخطبُمبث انعًهُت  -

 (انخغذَت وعهىو االطعًه)انخً حخذو يجبل انخخصص

-   

 

 

 



 انًٓاساخ انًُٓٛح -ج

Professional Skills 
َُفذذذ انطبنذذب انعذَذذذ يذذٍ انذراطذذبث انخ خعُُذذه عهذذً فهذذى انًىضذذىعبث انًخعهمذذت  -

 وااللخصبدَت  وانزمبفُت  نهخغذَت صذُتان انُىادً

حجعذذم انطبنذذب لذذبدرا عهذذً حفظذذُز انعذَذذذ يذذٍ انًىضذذىعبث وانخطبُمذذبث انعًهُذذت   -

 انعذَذة فً يجبل حخصصه

 . َطبك انطبنب يب َمىو بذراطخه يٍ يىضىعبث فً بذذ حطبُمً وعًهً -

 

 انًٓاساخ انؼايح: -د

General Skills 

 انصذذذُت بنُىادًبث انهبيذذت وانخطذذىراث انخذذً نذمذذج بذذَبذذذذ انطبنذذب فذذً انعذَذذذ يذذٍ انًىضذذىع

 وااللخصبدَت  وانزمبفُت  نهخغذَت

 حظبعذ انطبنب عهً دم انعذَذ يٍ انًشكالث انخً نهب عاللت بًجبل انخخصص

انًشبركت انفعبنت فً إعذاد خطظ انخفكُز انعهًً انًخًُش  انخً حشَذذ يذٍ لذذرة انطبنذب عهذً 

وااللخصذبدَت   انصذُت انُىادًيٍ انمضبَب انعهًُت انهبيت يزم انًشبركت و انذىار فً انعذَذ 

 وانزمبفُت  نهخغذَت

 

   Syllabus   يحرٕ٘ انًقشس  -3

                                                                            انساػاخ ػذد                                                                 انًٕضٕع                                   األسثٕع

 2 وااللخصبدَت  وانزمبفُت  نهخغذَت انصذُت يمذيت عٍ انُىادً -1

 2 يفهىو انعبداث انغذائُت  -2

 2 انعبداث انذَُُت وعاللخهب ببنخغذَت -3

 2 انعبداث انذَُُت  وعاللخهب ببنخغذَت -4

 2 ب ببنخغذَتانعبداث االلهًُُت  وعاللخه -5

 2 انعبداث انذونُت وعاللخهب ببنخغذَت -6

 2 انخعهُى وعاللخهب ببنخغذَت  -7

 2 ايخذبٌ يُخصف انفصم انذراطً -8

 2 انُىادً انصذُت فً انخغذَت -9

 2 انُىادً ااالجخًبعُت فً انخغذَت -11

 2 انُىادً انزمبفُت فً انخغذَت 11

 2 نخغذَتانظُبطبث انذكىيُت وعاللخهب بب 12

 2 انظُبطبث انذكىيُت وعاللخهب ببنخغذَت)اطخكًبل( 13

 2 دراطت انذبنت )دراطت حطبُمُت)دراطت حطبُمُت( 14

  ٔانرؼهى  انرذسٚس أسانٛة - 4

Teaching and learning methods 

2) Over head projector 

1) Data show 

3) Cd/video films 

 



 انًحذٔدج اخانقذسأسانٛة انرذسٚس ٔانرؼهى نهطالب رٔ٘  - 5

Teaching and Learning methods for disables 

 .انًذبضزاث (4

  انًُبلشت (5

 .انذىار (6

 انرذسٚس ٔانرؼهى نهطالب انًرًٛضٍٚ أسانٛة -6

 طزق طزح االطئهت -

 طزَمت انُذوة -

 .اطخخذاو االبذبد انًُبظزة -

   Students assessذقٛٛى انطالب      : -7

  Toolsانًسرخذيح         األسانٛة -أ  

  حذزَزٌ اخخببر

  شفهُت اخخببر

 االطئهت انعببزة

 طزح االطئهت انًخعذدة ارُبء انشزح

 

 Time scheduleانرٕقٛد         -ب    

            ذحشٚشٖ(-ساتغ يٍ تذاٚح انرشو)ايرحاٌ يُرصف انفصم انذساسٗ.......... ان   األسثٕع

            )االيرحاٌ انشفٕٖ( انشاتغ ػشش يٍ تذاٚح انرشو............    األسثٕع

                                          

 :           انذسجاخ ذٕصٚغ - ج

 %  61انفصم انذساسٙ     َٓاٚح

   %  11انفصم انذساسٙ    يُرصف

 % 5انشفٕ٘              االيرحاٌ

 % 21انؼًهٙ                  االيرحاٌ

 

 Grading system َظاو ذحذٚذ انرقذٚشاخ – د

 %00ايخُبس  

 %00جُذ جذا   

 %70جُذ       

 % 00يمبىل   

 

 

 :List of references  قائًح انكرة انذساسٛح ٔانًشاجغ -0

          Course notesيزكشاخ  -أ       

 بذىد اإلَخزَج     

 .يهضيح كرة -ب 

      

 كرة يقرشحح  -ج 

 Recommended book 

 . 

 ٔ َششاخ  ...انخدٔسٚاخ ػهًٛح أ -د

Periodicals, web sites.. etc. 



 

 اإليكاَٛاخ انًطهٕتح نهرذسٚس ٔ انرؼهى: -9

 وطبئم اإلَضبح انعهًُت انًزاجع

2) Over head projector 

1) Data show 

3) Cd/video films 
 

 

 

 

 

 

 

 يُسق انًقشس)أسرار انًادج(:أ.د/  ٕٚسف ػثذ انؼضٚش انحساٍَٛ

 ش انحساٍَٛسئٛس انقسى:أ.د/ٕٚسف ػثذ انؼضٚ

 2112/2113انفصم انذساسٗ االٔل 
 

 

 


