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مقرر دراسي مقترح أللعاب القوى للفرقة األولى بكلية التربية البدنية 
 والرياضية جامعة الحديدة بالجميورية اليمينة في ضوء 

 متطلبات الجودة.
 ربدالمجودىقنصوهد/ىكاملىىأ.*

ىمحمدىصالحىأحمدىفالح/ىد**ىىىىىىى
ىالقواتيمحمدىربدهىفاضلىىم.م/***

 المقدمة ومشكلة البحث:
م فييه هييآلو ع وصييً تتييرع  يي يي رو فيييع عاع ييوم عاةعرفيييً وعاي صيييً يعيييا عاعيي ا

عاة  ف ت, ويبآلل عايوول عاةي وةيً وير ير ةين عايوول عاص ةييً عا  يوو,  ويي  رب فيع
ويكرس عإلةي ص ت وعارروعت؛ ةن أ ل بص ء ة يةع ت حض ريً رعقيً ييف تيل ةي  

 .اةوع  ً يحوي ت عاة ي بل ةيغ رعت عاعتر, وييأهب
اة ررعت عاورع يً وت ةً أ   يً ةن وت ة ت عاةص ج,  صبغيه أن ويعيبر ع

يصظم وفق أ س وةع   ر يربويً, وفه ة وةي   أن يكيون هيآلو عاة يررعت عاورع ييً 
وري ييً عاتيي ً بحييي ب عاسيييب وة يييوي ي م وةس اييب صةييوهم, وبيي اة ية  وح   يييع, 
ً وعاةعرفييييييً ويسورعي يييييي , وفييييييه آلاييييييو عاوقييييييت يحييييييوو عاةييييييص ج عا سييييييو  عاعريضيييييي

وعاةض ة ن عايع يةييً ا ة يررعت عاورع ييً, وير يم ييآلاو عاسيرا وع  ي ا ب عاع ةيً 
عايييه يعيي ن عاةع ييم وعل فييه يصيي ول ورع ييً عاةوضييوت ت ع وبيييً وعاع ةيييً وعار  فيييً 
وعافصيييً, وي يي هم فييه يح  ييق ع هييوعا عاع ةييً وعا  تييً اي ييو عاة ييررعت عاورع يييً 

 (983: 11وي ويم تة يً يوري   . )
م( إاي  أصيع دعو 9812) "جودت أحمد سعادة, عبدهللا دمحم إبرراىي " ويش ر

عإلهيةييي م بييي اةص ج ير يييرع   ييييل عاع يييوو عاعو يييوب عاة ضييييً, وآلايييو بعيييو عايسيييورعت 
                                                           

أ ي آل عاةص هج وسرا يوريس عايربيً عاري ضيً )عاةيفرغ( ووي ل عاك يً عا  بق اشون عاب ئً و وةً  *
 بي يً عايربيً عاري ضيً   ةعً أ  و .عاة ية  

  ةعً أ  و .  -ع  ي آل عاة  تو ب  م عاةص هج ويوريس عايربيً عاري ضيً, ي يً عايربيً عاري ضيً **

وب حث وييورعو  -ةورس ة  تو بي يً عايربيً عابوصيً وعاري ضيً   ةعً عاحو وب عا ة وريً عايةصيً ***
 بي يً عايربيً عاري ضيً   ةعً أ  و 
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عاع ةيً وعايكصواو يً ةن   ً, وبعو إ يرعء عاورع ي ت عابحيوث عاعو يوب فيه ة يوعن 
اةييص ج ف ييأب, أو عايربيييً ةيين   ييً أ ييرد, اييم يحييوث هييآلو عايسييورعت فييه ة يي ل ع

 يل فيرب دةصيً قت رب بل أ آلت وقي   سويي  وي في   ص بي  , يم ةن  ياع إو  ل 
عايح  ص ت, وسرح ة يرح ت عايسوير وعايح  ن وعايعو ل, وبة   يص  يب ةي  هيآلو 

ةوعكبً عحيي   ت عاس بيً وة ييوا م وعي  هيي ي م  ب وا عاةيغ رعت وعاي وم عاةعرفه,
ب, وعحيي  يي ت ة يةعيي ي م, وهييه أيضيي   ع وعب عاف ت ييً إلتيييح عاةي ييوو وقيييورعي م

. يح  يييق ع هيييوعا وعاصي  ييي ت عايربوييييًاويسييويرو؛  صظيي م عايربييييً وعايع ييييم وي و يييوو
(18 :92) 

أصيع ببيو ةين عاكشي  تين  م(9881)" مصرطفى السرايحم دمحم"ح ث  آلير 
  يب و  ئل و بل يسوير ووتيم عاةصي هج فيه ضيوء رتييً ي تتييً ةيعة يً ييص

ةيييي  عا تيييي ئة عاصوتيييييً عاةة ييييدب اكييييل ة يييي ل وي تيييية يع يةييييه, وت يييييع فيييي ن 
عاةص يييي ج ب ي يتيييير ت يييي  عاةييييوعو عورع يييييً ف ييييي بييييل يشييييةل ع هييييوعا عايع يةيييييً, 

 يبيي رعت, وعاةعيي را عاةريبسييً, وسييرا وأ يي ا ب عايييوريس, وعاو يي ئل عاةع صييً, وعإل
ابصيي ء ويك ة  يي  وأ يي ا ب عاي ييويم, ويعيةييو بشيييل أ   ييه ت يي  شييةوايً تص تيير ع

ي ييي ت   وتة  ييي  وأ ييي وب يي بع ييي  وعع ييييةرعره , وترضييي   اكيييه ييح يييق وظيفيييً  وعع
 (3: 93عايع يم عاةص  ه بشيل أفضل.)

أن عاةييص ج  يييأرر بعوعةييل  م(9884)" اللطيررح حسرريج فرررج عبررد"ويشيي ر 
ة ي فً ةص  : عاع م وعار  فيً وعايربييً وعاة يةي  وعاس ايب وعاب ئيً وبة ي ي   وعصيب 

ع  رد, ف صص  ص و هآلو عاعوعةل فه يف تل تضوي ة يةر فية  ب ص   اآلد  عاحي ب
فيي ن أهةيييً عايسييوير وعاعةييل عاة يييةر ي ييوا أوب  وأ  ييرع  إايي  عاوتييول ب اةص يي ج 

 (93: 11إا  عاتورب عاةس وبً وعاةر وب. )
ويعيو أاعي ب عا يود أحيو أهيم عاة يررعت عاورع ييً عاييه  ييم يوري ي   اسيييب 

عابوصيً وعاري ضيً ح ث يك ب م عاعو و ةن عاة ي رعت عاحريييً عاييه  ي ي ت عايربيً
 ي  م فه يأه   م ا عةل فه ة  اه عايع يم وعايوريب.
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ع هةيييييً عاكب ييييرب  إايييي   (0222إبررررراىي  عبدربررررو  ليفررررة  ح ييييث يشيييي ر
اة ييييي ب  ت أاعييييي ب عا يييييود فيييييه بيييييرعةج وةصييييي هج عاةت  ييييي ت عاري ضييييييً بةرعح  ييييي  

هية ةي ي م إ  ب ةن عاة تا ن ب اعةيل ع كي ويةه يو ييع عاة ي فً, ع ةر عاآلي  يس
ايصةيً عاةعرفيً عاري ضييً وعقيرعح ع  ي ا ب وعاسيرا عاةص  يبً عاييه يضيةن  ي واً 

ء شييي يع يييم ة ييي رعت أاعييي ب عا يييود, ويسيييوير ع وعء ويح ييي ن يفييي ءب عاةة ر يييً ا ص
وعاشييييب ب فييييه قس تيييي ت عايع يييييم عاعيييي م وعايع يييييم عا يييي ةعه, وقس تيييي ت عاةة ر ييييً 

 (2: 9عاري ضيً عاةةيوب فه ع صويً عاري ضيً عاحيوةيً وع ه يً.)
أن ة يييييي ب  ت عاة ييييييوعن  ( 0204إبررررررراىي  إبررررررراىي  دمحم عطررررررا ويتيييييييو 

وعاةضة ر يعيبر تتب عاوورعت ع واةبيً, ب إلض فً إا  أص   ي  يق ايود عافيرو 
 ت ح ايييً ةييين عايك ةيييل عابيييوصه وعاة ييي ري وعاصف يييه وع  يقيييه, يةييي  يية يييد ة ييي ب 

عاة يييوعن وعاةضييية ر تييين ا رهييي  ةييين ع صشيييسً عاري ضييييً بأص ييي  ري ضيييً ةصظةيييً 
يحية   قي س عاةير وعادةن, ويشيرو ف    عاعو يو ةين عاةرعحيل عا يصيً ب  إضي فً 

 (12: 1إا  ةش ريً عا ص  ن ت   حو  وعء.)
أاعييي ب عا يييود أن   (0200 األتحررراد الررردولي أللعررراب القررروى  يةييي  يشييي ر

فيييه عاةرعحيييل ع وايييي  ةييين تةييير ع ص يييي ن, ح يييث أهيييييم  هيةييي م حييييي حظ يييت ب إل
ع سف ل ةصآل دةن بع و ب ايصي فس ةي  بعضي م عايبعض ووضي  أصف ي م فيه ة  رصيً 
ة  ع  رين, وةن رم يييح أاع ب عا ود بة  يحيويع ةن ة  ب  ت ةيصوتً ةصيود 

 (1: 3ةةي د ا آلع عاصوو ةن عايص فس عاصب ل.)
هةييييً عاب اغيييً عاييييه يوا  ييي  ع  ( 0220 المطررررود    الررردح يييث وضيييح 

عاةع ة ن وة يوي ت  عاة يةع ت ب  ييف   ابرعةج إتوعو عاةع م, وآلاو  ن صوتيً
 يأه   م يعيةو إا  حو يب ر ت   برعةج إتوعوهم, فص  ح عاةع م فه ة صيع وتة ع
 يوق  ب اور يً ع واي  ت ي  صوتييً وةحييود ةي  ي يوم ايع ةين بيرعةج أرصي ء ةرح يً 

 (33: 19.)ص رعسع فه ة صً عايع يمع إتوعوو وقبل
أصييييع قييييو أتييييبح ةيييين   (0223  إبررررراىي عبرررردالرزا   دمحميةيييي  أكييييو آلاييييو 

عايآلي يعيو ةفي حي   اكيل يسيور,  ن أييً  فيه إتيوعو عاةع يم تيوم عاي ي ون  عاضروري 
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يةييين أن يييتوي    ييوو يبييآلل ايح يي ن أي   صييب ةيين  وعصييب عاعة يييً عايربويييً ب
أ ب تيييوعو عاةع يييم, وس اةييي  أن عاةع يييم هيييو عاةيييو ل إاييي  عاي يييوم عاةصشيييوو ةييي  ايييم يبيييو

أييييً تة ييييً يع يةييييً, فييي ن ع ةييير  يس يييب عايح ييي ن عاة ييييةر اك فيييً  ع  ييي س فيييه
 (13: 92ً.) وعصب صظ م إتوعو عاةع م بتفً ت ة

(, الييئرررة 0223  للتربيرررة والفقافرررة والعلرررو  المنظمرررة العربيرررة ويشييي ر
أن عا يووب عاشي ة ً فيه إاي    (0224  القومية لضماج جودة التعلي  واإلعتماد

عايع يييم عاعييي اه  صبغيييه أن ييييوفر فيييه  ةيييي  تص تييير عاعة يييً عايع يةييييً  يييوعء ةييي  
 يع يييق ةص ييي   ب اةيييو يت وعاعةييييي ت وعاة ر ييي ت, واكيييه يعةيييل عاصظييي م ب يييووب 
  ب أن يوعفق عاة ر  ت )عا ري يون( ح  ي ت عاة ييف و ن ةصيع, وهيآلع اين ييأيه 

ييسيييي بق ةييييي  ح  يييي ت عاصظييييي م ا عةييييل بيفييييي ءب وييييييتوي  إب إآلع ي صييييت عاةيييييو يت
 (18: 2عاعة يييي ت ع هيييوعا عاةس وبيييً ةص ييي  سب ييي   ا ةوعتيييفت عا ي  ييييً اييي وعء.)

(2 :11) 
/ 0224الييئرة القوميرة لضرماج جرودة التعلري  وادعتمراد  ية  يضي   

أن ةعيي   ر عا ييووب  ي ييوا إايي  وتييول عاةيييع م وعاةصيي هج إايي  ة يييود   (0225
 يييل يح  ييق ةتشييرعت ع وعء عاةر ييوب, أي أن عا ييووب فييه عاةصيي هج  عايييةين ةيين

يعصه" عايع م ا ية د" واآلد ف ن ووعتيه يسب يق ةعي   ر عا يووب فيه عاةصي هج يةيين 
صيييييي ج  يحو يييييوه  فيييييه عايسيييييور عاع ةيييييه وعايكصوبيييييو ه وظ يييييور ة يةييييي  عاةعرفيييييً وعع

 يييي رب ةرعتيييي ب إحيي  يييي ت  ييييوا عاعةييييل عايييييه ييسييييور ف  يييي  عاة, وتييييص تً عاةعرفييييً
ب ييرتً يب ييرب وعايييه يحييي ج اة يي رعت ةع صييً ييح ييق بيسييوير عاةصيي هج ةيين  يييل 

 (42: 3ةرعت ي   اةع   ر عا ووب.)
 ييووب عاةييص ج عاورع ييه ييحييق أن  (0222 عليمرراتناصررر  صررالحموييآلير 

بيييي ووب ةحيوي ييييع ويحو ريييع بةييي   وعكيييب عايغ يييرعت عاةعرفييييً وعايكصواو ييييً, بح يييث 
عيع فه ورع  يع وأبح رع فيه  ةيي  أصيوعو عاييع م عاييه ي  تو عاس اب ت   يو يع آل

ييس ب ييي  عاةت  يييً عايع يةييييً ةصيييع, يةييي    يييب أن ييييوفر عاكييييب عاصشييي   عايع يةيييه 
هيةيي م, ويعةييل ت يي    ييق عي  هيي ت وة يي رعت عاييآلي ييييون فيييع عاس اييب ةحييور عإل
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ضروريً او  م, ع ةر عاآلي ي  م إا  ديي وب وتيه عاس ايب, وةين ريم عا يورب ت ي  
يحتيي ل عاييآلعيه ا ةع وةيي ت, ب ابحييث وعإلسيييو, ةةيي   رييري عايحتيي ل وعابحييث عا

 (112: 12عاع ةه.)
(  0200عتمرراد" "الييئررة القوميررة لضررماج جررودة التعلرري  واإل يةيي  يتيييو
 ع وصيً هيآلو فيه ب ي  عاعةيل ويبصيه عايع ييم فيه عا ووب صظم ظ ور إا  أصع أتبح

 وعاة ية  بتفً   تً عايع يةيً ا صظةً ح ي ه بحيي ج فعل ةب شر رو بةر بً
 ا يح ي ن شي ة ً ع ييرعي  يً ي يوم ت ي  عا يووب أصظةيً وأن بتفً ت ةً,   تيً

 عاةس يوب ويحو يو عاة ييود    يً, ةين ويح   يع عاوعقي  رتو  يل ةن وعايسوير
عبتيبي رعت  وييآلاو عاةي حيً عإلةي صي ت ضيوء فيه أ يرد    يً ةين إاييع ا وتيول
 (2: 1وعاع اةيً ) عاةح يً

 يييل إسيييو عابيي حرون ت يي  يوتيي   عاة ييرر عاحيي اه ا فرقييً ع وايي   ةيين
بي ييييً عايربييييً عابوصييييً عاري ضييييً ب  ةعيييً عاحو يييوب وعايييآلي يفي ييير إاييي  عاكر ييير ةييين 

إ ي ي و ش تيه  ت ي وأن عاةحييود عايآلي  ييم يوري يع ي يوم عاة وة ت ع    يً, 
 ج عايربييييً  يييصةييين قبيييل تضيييو ه ئيييً عاييييوريس عا ييي ئم ب اعة ييييً عايع يةييييً, وييييون ة

عاري ضيً بشييل تي م وةيص ج أاعي ب عا يود بشييل  ي ة ايم يسيرأ ت ييً أي يغ ير 
 أو يري ب  وهري اةفروعيً, وف    ا  ووب عايع يةيً.

 يييييرد عابييييي حرون أن هصييييي و بعيييييض عاةيحظييييي ت ةييييين ح يييييث صيييييوعحه  ايييييآلد
عا تييور فييه ةحيييود ة ييرر أاعيي ب عا ييود عاييآلي  ييورس فييه عاوقييت عاحيي اه وعاييآلي 

ةفرعويييع بييأ ييا تضييو ه ئييً عايييورس ةيين تيي م ورع ييه   ييرد,    ي يي  يودييي 
وعايه قو يحول ب ن عاةص  ج ويح  ق ع هيوعا عاةر يوب ةصيع, وأصيع ةين عاضيروري 
عايعييرا ت يي  هييآلو عاةيحظيي ت وصييوعحه عا تييور حييي  يةييين يف و  يي , اييآلاو قيي م 

ترح مقرر دراسي مقوعايه ةن شأص   عاوتول إاي  " عابحث ععاب حرون ب قيرعح هآل
القروى للفرقرة األولرى بكليرة التربيرة البدنيرة والرياضرية جامعرة الحديرردة أللعراب 

, وآلايييو اةوعكبيييً ةيس بييي ت "بالجميوريرررة اليمينرررة فررري ضررروء متطلبرررات الجرررودة
 عاعتر ويح  ن ة ر  ت ي يً عايربيً عابوصيً وعاري ضيً.

 :أىمية البحث
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 أن هآلع عابحث قو يف و فية    ه:  رد عاب حرون 
 ييفييه أو ييع عا تييور فييه عاةحيييود عاحيي اه ا ة ييرر, ويح يي ن عاعة ييًي   ةح وايًي

 عايع يةيً ودي وب ف ت  ي   و ع    أكرر يأر رَع وعع   بيً فه ضوء عا ووب.
  ًيسييييوير ةحيييييود ة ييييرر أاعيييي ب عا ييييود ا فرقييييً ع وايييي  بي يييييً عايربيييييً عابوصييييي

ةعرفييً   ةعً عاحو وب ييون ي في  وش ةي ةن  ةيي  عاصيوعحه عا -وعاري ضً
 وعايسبي يً.

  عاة يييرح فييه  عاة ييررة يي توب عا يي ئة ن ت يي  يييوريس عاة ييرر ت يي  ع ييي وعم
 يح  ن ة يود أوعء ة  ب  ت عاة وعن وعاةضة ر.

 :البحثىدف 
القروى للفرقرة لمقررر دراسري مقتررح أللعراب إاي  عاوتيول    وا عابحث

رية اليمينة في األولى بكلية التربية البدنية والرياضية جامعة الحديدة بالجميو 
 : , وآلاو ةن  يل عايعرا ت  ضوء متطلبات الجودة

عا ييود ا فرقييً ع وايي  بي يييً عايربيييً عاة ييرر عاورع ييه عاة يييرح  اعيي ب أهييوعا  -
 .عابوصيً وعاري ضيً

عا يييود ا فرقيييً ا ة يييرر عاورع يييه ة ييييرح  اعييي ب عاةحييييود عاصظيييري وعايسبي يييه  -
 .يًع وا  بي يً عايربيً عابوصيً وعاري ض

ة يرر عاورع يه عاسرا وأ  ا ب عايوريس وعاو ي ئل عايع يةييً عاةص  يبً ايصف يآل  -
 .ا فرقً ع وا  بي يً عايربيً عابوصيً وعاري ضيًعا ود  عاة يرح  اع ب

عا ييييود ا فرقييييً ا ة ييييرر عاورع ييييه عاة يييييرح  اعيييي ب أ يييي ا ب عاي ييييويم عاةص  ييييبً  -
 .ع وا  بي يً عايربيً عابوصيً وعاري ضيً

 ؤدت البحث:تسا
عا ود ا فرقً ع وا  بي يً عايربيً عاة رر عاورع ه عاة يرح  اع ب ة  أهوعا  -

عابوصيييً وعاري ضيييً   ةعييً عاحو ييوب ب ا ة وريييً عاية صييً فييه ضييوء ةيس بيي ت 
 عا ووب؟
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عا ود ا فرقً ا ة رر عاورع ه عاة يرح  اع ب ة  عاةحيود عاصظري وعايسبي ه  -
ابوصيييً وعاري ضيييً   ةعييً عاحو ييوب ب ا ة وريييً عاية صييً ع وايي  بي يييً عايربيييً ع

 فه ضوء ةيس ب ت عا ووب؟
عاة ييييرر ةيييي  سييييرا وأ يييي ا ب عايييييوريس وعاو يييي ئل عايع يةيييييً عاةص  ييييبً ايصف ييييآل  -

عا ود ا فرقً ع وا  بي يً عايربيً عابوصيً وعاري ضيً  عاورع ه عاة يرح  اع ب
 يس ب ت عا ووب؟  ةعً عاحو وب ب ا ة وريً عاية صً فه ضوء ة

عا ييود ا فرقييً ا ة ييرر عاورع ييه عاة يييرح  اعيي ب ةيي  أ يي ا ب عاي ييويم عاةص  ييبً  -
ع وايي  بي يييً عايربيييً عابوصيييً وعاري ضيييً   ةعييً عاحو ييوب ب ا ة وريييً عاية صييً 

 فه ضوء ةيس ب ت عا ووب؟
 :البحثبعض المصطلحات الواردة في التعريح ب

 Courseالمقرر الدراسي:  -
ةين عاةوضيوت ت  ة ةوتيع بأصيع  (0222 ليلى عبد العزيز زىراج يعرفع  

عاة ي رب ةن ة وب ورع يً ةع صً وةصظةً فه شيل وحيوعت اتي  ورع يه ةعي ن. 
(91 :19) 
أاع ب عا ود  يضةن تص تر ةيوصً  اة ررهو ة سي ورع ه يربوي    

ييوريس, وي يويم ةشيي ً ةين أ يس  ةن أهوعا وةحيود, و بيرعت يع يةييً, وسيرا 
وة يةعييً وةسب ييً فييه   ييفيً, وع ية تيييً, وصف يييً, وةعرفيييً ةريبسييً بيي ايع مف 

ةوعقي  يع يةييً وع يل عاةت  يً عايع يةيييً  و  ر  ي , ويحيت إشيرعا ةص ي  ب تييو 
عإل يييييي  م فييييييه يح  ييييييق عاصةييييييو عاةيك ةييييييل اش تيييييييً عاةيييييييع م ب وعصب يييييي  عاع  يييييييً, 

 .(1)وعاو وعصيً, وعا  ةيً, و ي ويم ةود يح  ق آلاو اود عاةيع م
 
 Quality :الجودة -

                                                           
1
 يعري  إ رعئه. - 
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ة ةوتييييع ةيييين  بأص يييي  (0222 رشررررد  أحمررررد طعيمررررو و  ررررروج ترف يييي   
عا ت ئة أو عا ة ت عايه يعبير بوقيع تين  يوهر عايربييً وح اي ي  بةي  فيه آلايو 
يييل أبع وهيي , ةيييو يت وتة ييي ت وة ر يي ت ويغآلييييً رع عييً, ويييآلاو عايفييي تيت 

 وعاةص  يييييبً ا  ةيييييي .عاةيوعتييييي ً عاييييييه ييييييتوي إاييييي  يح  يييييق عبهيييييوعا عاةصشيييييووب 
(13 :91) 
 م(9884) "الييئرررة القوميرررة لضرررماج جرررودة التعلررري  وادعتمررراد"ويعيييرا  

عا ييووب بأص يي  "عا  ييو ةيين ع  سيي ء أو "عاةيئةييً ا  ييوا, بةعصيي  أن  ييووب عاةصيييج 
 (28: 2يعيةو فه ع   س ت   ةيءةً ة  يم يحو وو ةن أهوعا.)

عا ييووب بأص يي :  ة ييً  ANSIالمعيررد األمريكرري للمعررايير فييه حيي ن تيير ا
عا ييييية ت وعا تييييي ئة ا ةصييييييج, أو عا وةيييييً عاييييييه ي ع  ييييي  قييييي ورب ت ييييي  عاوفييييي ء 

 (11: 31ب حيي   ت ةع صً.)
 بعض الدراسات المرتبطة بالبحث:

 الدراسات العربية:
كامل عبدالمجيد قنصوه, مروه صبر  إبراىي  دكرور , علري عبرد " ورع يً -1

ة يييرر إاييي  وضييي  هيييوفت عاييييه و ( 98) م(9812)" الررررحمج زيرررد القاضررري
ورع ه ة يرح فه أاع ب عاةضرب ا ةرح ً عاية  وييً اك يي ت وأق ي م عايربييً 
عاري ضييييييً وف ييييي   ا ةعييييي   ر ع ك ويةييييييً عا ي  ييييييً ا سييييي و عايربييييييً عاري ضييييييً 

ع ييي وم عابيي حرون عاةييص ج عاوتييفه, يييم ع يييي ر ت صييً , ب ا ة وريييً عايةصيييً
(  ب ييرع  ةيين أتضيي ء 31ً وب غييت تييووه )عابحييث ب اسري ييً عاعةويييً عاعشييوعئي

ه ئييً عايييوريس ي تيية أاعيي ب عاةضييرب, وعاةصيي هج وسييرا عايييوريس ةيين 
 ة وريييييً ةتيييير عاعربيييييً وعا ة وريييييً عايةصيييييً, أ ييييي وم عابيييي حرون يح  ييييل 
عاةحيييود وعاة  ب ييً عاش تيييً وعع ييية رعت عب يييبي ن أووعت ا ةيي  عابي صيي ت, 

وف    ا ةع   ر ع ك ويةيً عا ي  يً  ويةر ت أهم ع  يصي   ت يوتل عاب حرون 
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ا سييي و عايربييييً عاري ضييييً ب ا ة ورييييً عايةصييييً إاييي  ة يييرر أاعييي ب عاةضيييرب 
 ا ةرح ً عاية  ويً بي ي ت وأق  م عايربيً عاري ضيً ب ا ة وريً عاية صً

محمررود عبرردالحلي  عبرردالدمحمري , دمحم صررفح أحمررد فررالحم, دمحم حسررج " ورع يً -9
هيييوفت إاييي  بصييي ء ة سيييي يوري يييه اوحيييوب وعاييييه  (,92) م(9812) "السررريد

يييييي ب ( اسيييييب شييييعبً عايييييوريس بي يييييً  188×2م, 988يوري ييييً ا ييييب قه )
  ةعً أ  و , وف    ا ةع   ر عا وةيً ع ك ويةيً عا ي  يً  -عايربيً عاري ضيً

ا سييي و عايربييييً عاري ضييييً, أ يييي وم عابييي حر ن عاةيييص ج عاوتيييفه, ييييم إ ييييي ر 
(  ب يييير فييييه ة ييييي ل 32عاعةويييييً عاعشيييييوعئيً اعييييوو)ت صييييً عابحييييث ب اسري ييييً 

عاةصييي هج وسيييرا عاييييوريس و يييب ق ت عاةضييية ر وعا يييووب, ع يييي وم عابييي حرون 
ع يييييية رعت  -عاة  ب يييييً عاش تييييييً -)يح  يييييل عاةرع ييييي  وعاورييييي ئق وعا ييييي يت

عب ييييبي ن( أووعت ا ةييي  عابي صييي ت, أهيييم عاصيييي ئج: ةص  يييبً أهيييوعا وةحييييود 
 وو  ئل عاي ويم ا وحوب عايوري يً.عاة سي وسرا وأ  ا ب عايوريس 

إاي  عايعيرا ت ي   وعاييه هيوفت (94) (9813)" ميد  لفتة زاىري" ورع يً -3
يييييوعفر ةعيييي   ر عا ييييووب وعإلتيةيييي و فييييه ةص يييي ج أاعيييي ب عا ييييود بي يييييً عايربيييييً 

  ةعييً بغييوعو بصيي ء  ت يي  ارعء إتضيي ء ه ئييً عايييوريس وعاسيييب,  -عاري ضيييً
ود فيييه ضيييوء ةعييي   ر عا يييووب وعإلتيةييي و وععتيييوعو ةص ييي ج ة ييييرح  اعييي ب عا ييي

  ةعً بغيوعو, وقيو أ يي وم عاب حيث عاةيص ج  -اسيب ي يً عايربيً عاري ضيً
(  تضييو 99عاوتييفه ب   يي وب عاة ييحه, وأشييية ت ت صييً عاورع ييً ت يي  )

( س اب   ةن عافرقيً عارعبعيً, وةين عاصيي ئج عاييه يوتي ت 919ه ئً يوريس و)
ر عا يووب فيه بعيض تص تير عاةيص ج وايم إا    عاورع ً: يح يق بعيض ةعي   

ييييوفر فييه بعضييي  , ويييآلاو إتيييوعو ةص يي ج ة ييييرح  اعيي ب عا يييود فييه ضيييوء 
 ةع   ر عا ووب وع تية و اسيب ي يً عايربيً عاري ضيً   ةعً بغوعو.

 الدراسات األجنبية:
"تقروي   ( وتصوعص ي 32) مMaureen Tam" (9882)"مرورتج ترا  ورع يً  -1

هيوفت عاورع يً إاي  ي يويم ي ربيً عا يووب  جرات التعلري "تجربة الجرودة وم ر 
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وع يييل عا  ةعيييً ويحو يييو عاعيقيييً بييي ن ي ربيييً عا  ةعيييً فيييه عا يييووب وصيييي ئج 
عاسيييب, إ يييي وم عاب حييث عاةيييص ج عاوتييفه, إشيييية ت ت صييً عاورع يييً ت ييي  
إتض ء ه ئً عايوريس وعاسيب, أووعت  ة  عابي ص ت إ ية رب إ يبي ن, أهم 

اييبعض عايح ييي اةفتيي ً اعة يييً عا ييووب وع ييل عا  ةعييً,  عاصييي ئج: عايوتييل
وعايعيييرا ت ييي  عاعوعةيييل عاةريبسيييً بب ئيييً عا  ةعيييً وعاييييه ييييترر ت ييي  تة ييييً 

 عايع م بوع     ةرل أ  وب عإلوعرب وُسرا عايوريس وصظم عاي ويم.
"اقترراح منيراج  ( بعصيوعن33) Bayec Ann" (2006)برويس  ج "ورع ً  -9

عتمررد علررى النرراحيتيج النظريررة والعمليررة لجامعررة وديررة التربيررة الرياضررية ي
هييوفت عاورع ييً إايي  عقيييرعح ةص يي ج ا يربيييً عاري ضيييً يعيةييو ت يي   فلوريرردا",

عاصيي ح ي ن عاصظريييً وعاعة يييً ا  ةعييً وبيييً ف وريييوع, ع ييي وم عاب حييث عاةييص ج 
( ةيييين بيييي ن أتضيييي ء 998) عاوتييييفه, وعشييييية ت ت صييييً عابحييييث ت يييي  تييييوو

, ع يييي وم AAHPERا تيييحً وعايربييييً عابوصييييً وعاييييرويح عا ةعييييً عاوواييييً 
عاب حيييث عاة ييي بيت عاش تييييً وعب ييييبي ن ييييأووعت  ةييي  عابي صييي ت وعتيةيييو 
ور يي ت عاة ييدعن عاريرييه, وي صييت أهييم عاصييي ئج أن عاةعيي   ر ع    يييً اي ييويم 
عاةص يييييي ج عاة يييييييرح هييييييه عاوضييييييوح, عاةروصييييييً, عب يييييييةرعريً,  يييييي واً عاف ييييييم 

 شه ة  عاةف هيم عاع ةً.وعب ي وعم, عاية
"دراسرررة  بعصييوعن( 32) مVan Damme.D" (9882) فرراج دا "ورع ييً   -3

تحليليررة لمعررايير ومؤشرررات اإلعتمرراد ضررمج الجررودة فرري التعلرري  العررالي" 
هييوفت عاورع ييً إايي  يح  ييل ةعيي    ر وةتشييرعت عإلتيةيي و ضييةن عا ييووب فييه 

 ت ت صيييً عابحيييث عايع ييييم عاعييي اه, إ يييي وم عاب حيييث عاةيييص ج عاوتيييفه, إشيييية
, وي صت أهم ت   ت   عا  وب أتض ء ه ئً عايوريس بي يً عايربيً عاري ضيً

أووعت  ةيييي  عابي ص ت)بس قييييً ةيحظييييً اي  يييييم عاة يييييود عاة يييي ري, إ ييييية رب 
صسب تيييي ت عاسيييييب إ يبيييي ر اي  يييييم ة يييييود عايحتيييي ل  -إ يييييسيو  رعء وعع

وعايآلي  CIPOFآلج عاةعرفه, أهم عاصي ئج: يوت ت عاورع يً إاي  إقييرعح صةيو 
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 يضةن عاةع   ر وعاةتشرعت عاةريبسً ب اةوق  عاآلي يعةيل فييع عاةت  ي ت 
عايع يةييييً ايح  يييق أهيييوعف   وييييآلاو ي يييو عاةريبسيييً بة ر ييي ت عايع ييييم عاعييي اه 
وأ  يييرع  عاةتشيييرعت عاةريبسيييً ب ايغآلييييً عارع عيييً وعاييييه ييييريبي بةيييود إ ييييف وب 

تة يييي ت يسيييوير  ي  يييي    عاةت  ييي ت أو عابيييرعةج ةييين عايغآلييييً عارع عيييً فيييه
 وعع يرعي  ي ي   ا يغ  ر وعايح  ن.

 :البحثإجراءات 
   المنيج المست د :

 .عابحثع ي وم عاب حرون عاةص ج عاوتفه وآلاو اةص  بيع اسبيعً وعع رعءعت 
  :البحثمجتمع وعينة 

عاح اه فه أتض ء ه ئً عايوريس فه ة  ل عاةصي هج  عابحثيةرل ة ية  
ي تييييية أاعييييي ب عا يييييود بي يييييي ت عايربييييييً عاري ضييييييً  وسيييييرا عاييييييوريس, وة ييييي ل

 عابحييييثوقييييو يييييم ع يييييي ر ت صييييً ب ة وريييييً ةتيييير عاعربيييييً وعا ة وريييييً عايةصيييييً, 
(  ب ر ةين أتضي ء ه ئيً عاييوريس 29ب اسري ً عاعةويً عاعشوعئيً وب غت تووه )

ي تيية أاعيي ب عا ييود, وعاةصيي هج وسييرا عايييوريس ةيين  ة وريييً ةتيير عاعربيييً 
 صيً.وعا ة وريً عاية

 دوات جمع البيانات:أ
 :تحليل المراجع العلمية المت صصة -

بيح  يل ةحييود بعيض عاةرع ي  عاع ةييً وعاورع ي ت وعابحيوث عاب حرون ق م 
بصيييي ء عاةصيييي هج عاورع يييييً بشيييييل تيييي م وبصيييي ء عاةريبسييييً وعاةي تتييييً فييييه ة يييي ل 

 (12(,)19),(11(,)18(,)4(,)3(,)2ةريييييييل ) عاةصييييييي هج وف ييييييي   اةعييييييي   ر  يييييييووب
 (,12) (,9) (,1) ةريييل   عاع ةييييً عاةي تتيييً فيييه ة ييي ل أاعييي ب عا يييود عاةرع ييي

وايييوعئح بعيييض ي يييي ت عايربييييً عاري ضييييً ا يعيييرا ت ييي  ع بعييي و ع    ييييً  (,93)
 ا ة رر عاة يرح و سوعت بص ئع

 استمارات ادستبياج: 
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ة ي ب  ت أاعي ب عا يود عاةص  يبً ا فرقيً إ ية رب إ يسيو رأي عا برعء حول  -
 .يً عايربيً عابوصيً وعاري ضيً ب  ةعً عاحو وبع وا  بي 

 إجراءات ادستمارة:
فيييه ضيييوء يح  يييل عاةرع ييي  عاع ةييييً وعاورع ييي ت وعاةي تتيييً فيييه ة ييي ل 

ع سيييو ت يي  يتييص   عاة يي ب  ت و  ,(93(,)12(,)9(,)1)ةرييل  أاعيي ب عا ييود,
 عاةح يً وع واةبيً فيه أاعي ب عا يود, ع سييو ت ي  بوئيح بعيض ي يي ت عايربييً

عابي حرون عابوصيً وعاري ضييً, ويوتييف ت ة يرر ة ي ب  ت أاعي ب عا يود ف  ي , قي م 
ً يأاعيي ب عا ييود ت يي  عافييرا عاورع يي ة يي ب  تبيتييةيم إ ييية رب ع  يييبي ن ايودييي  

ح ب عا سيً عادةصييً بيئحيً عاك ييً, وييم تيرض عإل يية رب ت ي  عا ي وب عا بيرعء 
ب ييير ةي تتييية فيييه   (13عاةي تتييي ن فيييه ة ييي ل أاعييي ب عا يييود وتيييووهم)

ة  ل أاع ب عا ود ةن  ة وريً ةتر عاعربيً وعا ة وريً عاية صيً وييآلاو عا ي ئم 
فييه ضييوء  (,1) , ةرفييقبيييوريس عاة ييرر وتة ييو ووييييء عاك يييً ب  ةعييً عاحو ييوب

ت يييي   عاة يييي ب  تب حي يييي ب عاص ييييبً عاةئويييييً ايودييييي  عابيييي حرون أرعء عا بييييرعء قيييي م 
أاعييي ب  ة ييي ب  توتيييل عابييي حرون إاييي  عاة ييييوي ت عاور ييييً, وةييين  ييييل آلايييو ي

عا يييود عاييييه  ييي يم يوري ييي   ت ييي  عافرقيييً ع واييي  بي ييييً عايربييييً عاري ضييييً   ةعيييً 
 ( عاي اه  وضح آلاو:1) عاحو وب وعا وول
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 (0جدول رق   
لمسابقات ألعاب القوى المناسبة للفرقة األولى بكلية  النسبة المئويةيوضحم 

 (03الحديدة  ج= التربية البدنية والرياضية بجامعة 
نوووووووووعى
ىالدباق

المدافاتى
ىالقصورة

دباقاتى
ىالجري

دباقاتىالمدافاتى

ىالطوولظ

دباقاتى
ىالتتابع

مدابقاتى
ىالوثبىوالقفز

مدابقاتى
ىالرميىوالدفع

ىدباقات
ىالطروق

السباقات 
 المناسبة

022   
   2022   3222   422 عدو

 تتابع
الوفب الطويل 
المشي  دفع الجلة الوفب الفففي

 ضيالريا
النسررررررربة 
 %022.22 %50.30 %32.03 %20.12 %022 المئوية

32.50% 42.20% 32.50% 

( عاة  ب  ت عايه يم إ يي ره  وعايوعفق ت     1 يضح ةن عا وول عا  بق)
بةيي   يص  ييب ةيي  عافرقييً ع ول بي يييً عايربيييً عابوصيييً وعاري ضيييً   ةعييً عاحو ييوب, 

( أ ييييبوو 38ورع يييييً ي ة ييييً )( ة يييي ب  ت  يييي يم يور يييي    يييييل  ييييصً 3وتييييووه  )
 (   ت ت فه ع  بوو ح ب بئحً عاك يً.2ورع ه, وبوعق  )

للمقررر الدراسري المقتررح أللعراب وال اصرة استبياج لتحديد األىداف العامة  -
القرررروى للفرقررررة األولررررى بكليررررة التربيررررة البدنيررررة والرياضررررية جامعررررة الحديرررردة 

 بالجميورية اليمينة في ضوء متطلبات الجودة.
  جراءات ادستمارة:إ

ا ةع   ر وف    ق م عاب حرون بيتةيم ع ية رب ع  يب ن عا  تً ب  هوعا, 
ب ا ة ورييييييً عايةصييييييً ةيبعييييي ن  -ع ك ويةييييييً عا ي  ييييييً ا سييييي و عايربييييييً عاري ضييييييً

عا سوعت عاع ةيً ةين ح يث إ يي وعم عاةعي   ر ويوظيف ي  فيه بصي ء ع هيوعا, ةين 
ا برعء, رم ق م عاب حرون بح  ب عاور ً عاة ورب رم ترض عإل ية رب ت   عا  وب ع

% 22وعاص ييبً عاةئويييً, وأريضيي  عابيي حرون ب اعبيي رعت عايييه حتيي ت ت يي  ص ييبً 
فييأكرر ةييين ة ةيييوو ارعء عا ييي وب عا بيييرعء, ب بضيي فً إاييي  عايعيييو ل وحيييآلا إضييي فً 

 (  وضح آلاو:9ووةج وععت وب تي اً بعض تب رعت عب ية رب, وعا وول)

 
 

 (0  جدول
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ة المقدرة والنسبة المئوية آلراء ال براء حول األىداف العامة وال اصة الدرج
 (00بالمقرر الدراسي المقترح  ج=

  المواصفات العامة( المجال العا 
      النسبة المئوية الدرجة المقدرة األىداف المعيار

0 /3 0 33 022%      

 مجال المعرفة والفي 

 3 0 0 المعيار
 1 2 3 0 0 2 3 0 0 3 0 0 األىداف

 30 30 30 30 30 33 30 33 30 33 33 33 الدرجة المقدرة
 %52.53 %52.53 %52.53 %52.53 %52.53 %022 %53.52 %022 %52.53 %022 %022 %022 النسبة المئوية

 مجموع المحور 1 2 المعيار

 النسبة المئوية الدرجة المقدرة 0 0 2 1 2 3 0 0 األىداف
 30 30 30 33 30 30 33 33 الدرجة المقدرة

النسررررررربة  53,44% 222
 المئوية

022% 022% 52.53% 53.52% 022% 52.53% 52.53% 52.53% 

 مجال الميارات العملية والمينية

 مجموع المحور 0 0 المعيار

النسبة  الدرجة المقدرة 0 0 3 2 1 2 3 0 0 األىداف
 المئوية

 %53,03 033 30 33 33 02 30 30 30 30 30 الدرجة المقدرة
 %52.53 %022 %22.20 %22.20 %52.53 %52.53 %52.53 %52.53 %53.52 النسبة المئوية

 مجال الميارات الذىنية

 مجموع المحور 0 0 المعيار
 النسبة المئوية الدرجة المقدرة 3 0 0 2 3 0 0 األىداف

 30 32 32 05 32 05 00 الدرجة المقدرة
النسررررررربة  42,14% 022

 ويةالمئ
23.22% 43.44% 52.50% 43.44% 52.50% 52.50% 53.52% 

 مجال الميارات المنقولة والعامة

   2 3 9 1 المعيار

   2 2 3 9 1 9 1 9 1 1 األىداف

   33 94 39 31 31 39 33 38 39 33 الدرجة المقدرة
   %022 %43.44 %52.53 %53.52 %53.52 %52.53 %022 %52.50 %52.53 %022 النسبة المئوية

 مجموع المحور 3 2 1 المعيار

الدرجررررررة  3 0 0 0 0 2 3 0 0 األىداف
 المقدرة

النسررربة 
 المئوية

الدرجررررة 
 المقدرة

32 33 30 30 04 04 33 33 33 
154 51% 

النسرررربة 
 المئوية

52.50% 022% 52.53% 52.53% 42.41% 42.41% 022% 022% 022% 

 ييبً وعاةئويييً  رعء عا بييرعء حييول ( عاور ييً عاة ييورب وعاص9) عا ييوول  وضييح
عا يود ا فرقيً ع وايه  ة رر عاورع يه عاة ييرح  اعي ب اع هوعا عاع ةً وعا  تً بي

 ية    ه: بي يً عايربيً عابوصيً وعاري ضيً
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ب غييييت عاص ييييبً عاةئويييييً  رعء عا بييييرعء اة ةييييوو عاةحييييور  األىررررداف العامررررة: -
وعا وبيييآلاو يتيييبح , فيةييي  ييييم ي  ييييم عا يييوا عاعييي م إاييي  ريريييً إهييي%(188)

 ( أهوعا.3تووهم )
يرعوحيييت عاص يييبً عاةئوييييً  رعء عا بيييرعء ةييي  بييي ن  أىرررداف المعرفرررة والفيررر : -

%( فيةييييييي  ب غيييييييت عاص يييييييبً عاةئوييييييييً اة ةيييييييوو عاةحيييييييور 188 -43,42%)
( وبييييآلاو 2رقييييم ) ( فييييه عاةعييييي ر2, ويييييم إضيييي فً هييييوا رقييييم )%(42,33)

 ( هوا.91يتبح توو أهوعا هآلع عاةحور )
يرعوحييت عاص ييبً عاةئويييً  رعء عا بييرعء  ات العمليررة والمينيررة:أىررداف الميررار  -

%( فية  ب غيت عاص يبً عاةئوييً اة ةيوو عاةحيور 188 -%18,11ة  ب ن )
( ح ييث 1( فييه عاةعييي ر رقييم )1 يييبع و عاعبيي رب رقييم )ع(, وبييآلاو يييم 43,92)

ريضييي ه  ع%( وهيييه أقيييل ةييين عاص يييبً عاييييه 18,11ب غيييت ص يييبي   عاةئوييييً )
 ( أهوعا.3او يتبح توو أهوعا هآلع عاةحور)عاب حرون, وبآل

يرعوحييت عاص ييبً عاةئويييً  رعء عا بييرعء ةيي  بيي ن  أىررداف الميررارات الذىنيررة: -
%( فيةييييي  ب غيييييت عاص يييييبً عاةئوييييييً اة ةيييييوو عاةحيييييور 43,42 -13,12%)
( 1( ةن عاةعي ر رقم )1 يبع و عاعب رب رقم )ع, وبآلاو يم %(, %(31,23)

%( وهيييييه أقيييييل ةييييين عاص يييييبً عاييييييه 13,12ح يييييث ب غيييييت ص يييييبي   عاةئوييييييً )
 ( هوا.14ريض ه  عاب حرون, وبآلاو يتبح توو أهوعا هآلع عاةحور )ع

يرعوحت عاص بً عاةئويً  رعء عا برعء ة   أىداف الميارات المنقولة والعامة: -
%( فيةييي  ب غيييت عاص يييبً عاةئوييييً اة ةيييوو عاةحيييور 188 -%32,32بييي ن )

 ( هوا.14, ويظل أهوعا هآلع عاةحور ية  هه )%(42)
 :المعامفت العلمية لفستمارة

قييييي م عابييييي حرون بعيييييو يتيييييةيم ع يييييية رب عب ييييييبي ن عا  تيييييً  صرررررد  المحكمررررريج:
بعرض   ت   عا  وب عا برعء فه توريع ع وايً وةن  ب  هوعا عاع ةً وعا  تً

رييم عحي يي ب عاور ييً عاة ييورب وعاص ييبً عاةئويييً, وآلاييو ا يأكييو ةيين  يييةً عاتييي اً 
, ا وتييول إايي  عب ييية رب بتييوري   عاص  ئيييً ل وع ضيي فً وعاحييآلاعايعييو و عا غويييً 
  وضح آلاو. (9وعا وول)

قيي م عابي حرون بيي  رعء ورع ييً إ ييسيت لً وآلاييو اغييرض ح يي ب  فبررات ادسررتمارة:
وآلاييو ةيين  يييل عايسب ييق وععتيي وب عايسب ييق ت يي  ت صييً  ب ييية رب ع هييوعاعاربيي ت 
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( أتضي ء وآلاييو 4ه ب ييع تيووهم)و يي رج عاع صيً ع    ييً وعايي عابحيثةين ة يةي  
/ 11/ 2: 91/18 ييييل عافييييرب  (  يييوم,12) بفييي را دةصيييه بييي ن عايسبي ييي ن ةوييييع

 (3)وعا وعول   9814
 (3جدول  

رتباط بيج التطبيق األول والتطبيق الفاني لألىداف العامة وال اصة بالمقرر د معامل ا
 (5البدنية والرياضية  ج= الدراسي المقترح أللعاب القوى للفرقة األولي بكلية التربية

  المواصفات العامة( المجال العا 

قيمة  التطبيق الفاني التطبيق األول األىداف المعيار
     ر

 ع   ع  

0 /3 
0 0,45 2,33 0,23 2,30 2,44     
0 0,34 2,22 0,23 2,30 2,52     
3 0.23 2,30 0,34 2,22 2,52     

     2,41 0,12 4,00 0,00 4,33 مجموع المحور
 مجال المعرفة والفي 

 3 0 0 المعيار
 1 2 3 0 0 2 3 0 0 3 0 0 األىداف

 0,22 0,23 0,34 0,34 0,23 0,34 0,12 0,34 0,22 0,45 0,22 0,23   0ت
 2,44 2,30 2,22 2,22 2,30 2,22 2,33 2,22 2,44 2,33 2,44 2,30 ع

 0,22 0,34 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,12 0,34   0ت
 2,44 2,22 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,1 2,30 2,33 2,22 ع
 2,44 2,52 2,52 2,52 2,31 2,52 2,45 2,52 2,52 2,42 2,53 2,52 قيمة ر
 مجموع المحور 1 2 المعيار

 

 0 0 2 1 2 3 0 0 األىداف

 00,22 0,23 0,23 0,45 0,22 0,23 0,34 0,12 0,34   0ت
 3,21 2,30 2,30 2,33 2,33 2,1 2,22 2,33 2,22 ع

 00,00 0,45 0,12 0,23 0,12 0,12 0,12 0,23 0,23   0ت
 3,25 2,33 2,44 2,30 2,13 2,33 2,33 2,1 2,30 ع
 2,55 2,44 2,52 2,44 2,50 2,50 2,40 2,50 2,52 قيمة ر

 مجال الميارات العملية والمينية
  مجموع المحور 0 0 المعيار
 0 0 2 1 2 3 0 0 األىداف

 
 0ت

  0,34 0,12 0,34 0,23 0,22 0,45 0,23 0,23 00,22 
 3,21 2,30 2,30 2,33 2,33 2,1 2,22 2,33 2,22 ع

 00,00 0,45 0,12 0,23 0,12 0,12 0,12 0,23 0,23   0ت
 3,25 2,33 2,44 2,30 2,13 2,33 2,33 2,1 2,30 ع
 2,55 2,44 2,52 2,44 2,50 2,50 2,40 2,50 2,52 رقيمة 
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 (3جدول  تابع 
معامل ادرتباط بيج التطبيق األول والتطبيق الفاني لألىداف العامة وال اصة بالمقرر 

 (5الدراسي المقترح أللعاب القوى للفرقة األولي بكلية التربية البدنية والرياضية  ج=
 )عاةوعتف ت عاع ةً( عاة  ل عاع م

 ة  ل عاة  رعت عاآلهصيً
 ة ةوو عاةحور 9 1 عاةعي ر

 

 9 1 2 3 9 1 ع هوعا
 12,12 9,12 9,21 9,12 9,22 9,12 9,12 م 1ت

 9,12 8,21 8,23 8,21 8,23 8,2 8,21 و
 11 9,23 9,12 9,23 9,22 9,21 9,23 م 9ت

 9,88 8,22 8,2 8,22 8,33 8,23 8,22 و
 %8,49 8,42 8,49 8,42 8,39 8,49 8,42 قيةً ر

 ة  ل عاة  رعت عاةص واً وعاع ةً
   2 3 9 1 عاةعي ر
   2 2 3 9 1 9 1 9 1 1 ع هوعا

   9,23 9,22 9,12 9,21 9,12 9,12 9,23 9,23 9,21 9,12 م 1ت
   8,12 8,33 8,21 8,23 8,2 8,21 8,22 8,22 8,33 8,21 و

   9,12 9,12 9,23 9,12 9,21 9,34 9,21 9,12 9,22 9,23 م 9ت
   8,21 8,21 8,22 8,2 8,23 8,33 8,23 8,21 8,33 8,22 و
   8,33 8,32 8,42 8,49 8,49 8,33 8,39 8,42 8,43 8,42 قيةً ر
 3 9 1 9 1 2 3 9 1 ع هوعا ة ةوو عاةحور 2 1 2 عاةعي ر

 24,34 9,21 9,22 9,12 9,12 9,22 9,12 9,12 9,21 9,12 م 1ت
 4,33 8,33 8,33 8,21 8,21 8,23 8,21 8,21 8,23 8,21 و

 28,22 9,12 9,21 9,23 9,23 9,21 9,22 9,23 9,22 9,23 م 9ت
 3,33 8,21 8,23 8,22 8,12 8,23 8,33 8,22 8,33 8,12 و
 8,44 8,42 8,43 8,42 8,33 8,34 8,12 8,42 8,43 8,33 قيةً ر

 8,11(= 828قيةً ر تصو ة يود )
( وبايييييً عافيييييروا بييييي ن ةيو يييييس ت عايسبي ييييي ن ع ول 3) ولعا يييييو  وضيييييح

وعاريي صه إل  يي و ةع ةييل ع ريبيي   بيي ن تبيي رعت ةحيي ور ع هييوعا عا  تييً وعاع ةييً 
اة يييرر أاعييي ب عا يييود ا فرقيييً ع واييي , ح يييث يبييي ن تيييوم و يييوو فيييروا ةعصوييييً فيييه 
 ةييي  تبيي رعت عب يييبي ن, ح ييث يرعوحييت ةعيي ةيت ع ريبيي   بيي ن عاعبيي رعت فييه 

(, ح ييييييث ي صييييييت قيةييييييً )ر( 8,42 -8,22) بيييييي ن  ييييييق ع ول وعاريييييي صه ةيييييي عايسب
(, ةة   تييو أن تبي رعت 828عاةح وبً أكبر ةن قيةي   عا ووايً تصو ة يود )

 .عب يبي ن يي م ب ارب ت
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اسررتبياج لتحديررد المحترروى العلمرري النظررر  والتطبيقرري الررذ  يحقررق اسررتمارة  -
 ألعاب القوى. اليدف مج تدريس مقرر

  ت ادستمارة:إجراءا
بعو عايوتل إا  ق ئةًي ة ي ب  ت أاعي ب عا يود ا فرقًي ع واي  ويحو يو أهيوعف   
قيي م عابيي حرون ببصييي ء عاةحيييود عاع ةييه عاصظيييري وعايسبي ييه, ةيين ريييم تييرض عإل يييية رب 
, ح يث  ت   عا  وب عا برعء, رم ق م عابي حرون بح ي ب عاور ًي عاة يورب وعاص يبً عاةئويًي

% فييييأكرر ةيييين 22عاعبيييي رعت عايييييه حتيييي ت ت يييي  ص ييييبً أريضيييي  عابيييي حرون ع يييييي ر 
ة ةييوو ارعء عا يي وب عا بييرعء, يةيي  قيي م عابيي حرون بيعييو ل وحييآلا إضيي فً ووةييج وععتيي وب 

 (  وضح آلاو:2تي اً بعض تب رعت عب ية رب, وعا وول)
 (2  جدول

الدرجة المقدرة والنسبة المئوية آلراء ال براء حول المحتوى النظر  والتطبيقي 
 (00دراسي المقترح  ج=للمقرر ال

ىحىهوووىج
الدرجظى
ىالمقدرة

الندبظى
ىالمئووظ

ىحىه
الدرجظى
ىالمقدرة

الندبظى
ىالمئووظ

ىحىه
الدرجظى
ىالمقدرة

الندبظى
ىالمئووظ

ىحىهوووىالطملي
الدرجظى
ىالمقدرة

الندبظى
ىالمئووظ

ر  
ظررررررر
رنرررر
الرررر
ى  و
ررررررت
رررح
ررررم
ال

 

 0ه

 022 33 0ح

 4ه

 52,53 30 0ح
 02ه

 022 33 0ح

قي
طبي
 الت
ى و
ررررررت
رررح
ررررم
ال

 

 0ه
 022 33 0ح

 022 33 0ح 022 33 0ح 022 33 0ح 022 33 0ح
 022 33 3ح 022 33 3ح 022 33 3ح

 0ه
 52,53 30 0ح

 022 33 0ح 022 33 0ح 01ه 52,53 30 2ح 022 33 2ح
 022 33 1ح

 5ه
 022 33 0ح

 02ه
 022 33 3ح 022 33 0ح

 0ه
 022 33 0ح 022 33 0ح 52,53 30 0ح

 3ه
 022 33 0ح

 022 33 0ح
 02ه

 022 33 0ح 022 33 3ح 022 33 0ح
 022 33 0ح 52,53 30 3ح

 03ه
 52,53 30 0ح

 2ه
 022 33 0ح

 3ه
 022 33 0ح 52,50 32 0ح 022 33 3ح 022 33 0ح
 022 33 0ح

 00ه

 022 33 0ح
 04ه

 022 33 0ح
 1ه

 52,53 30 0ح

 2ه
 52,53 30 0ح 52,53 30 0ح 022 33 0ح 022 33 0ح
 52,53 30 3ح 022 33 3ح 022 33 0ح

 2ه
 52,53 30 0ح

 022 33 2ح 022 33 3ح
 05ه

 022 33 0ح 53,52 30 0ح

 1ه
 53,52 30 0ح 52,53 30 1ح 52,53 30 0ح

 3ه
 52,53 30 0ح

 52,53 30 0ح 52,53 30 3ح 022 33 2ح 52,53 30 0ح
 022 33 3ح 52,53 30 3ح

 02ه
 022 33 0ح

 4ه
 022 33 0ح

 2ه

 022 33 0ح 022 33 0ح 022 33 4ح 022 33 0ح
 52,53 30 0ح

 00ه

 022 33 3ح 022 33 0ح 00ه 022 33 0ح
 022 33 0ح 52,50 32 3ح

 54,13 0240 مجموع المحور
مجموع 
 المحور

144 54,55 
 022 33 3ح 52,53 30 2ح
 52,50 32 2ح 52,53 30 1ح

 3ه
 022 33 1ح 022 33 0ح
 022 32 0ح 03ه 52,50 32 0ح



 
 

 

                                                                                                                   9392    
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(  يضح عاور يً عاة يورب وعاص يبً عاةئوييً  رعء 2ةن  يل يح  ل عا وول)
 رر عاورع ييه عا يي ة بيي اة عايسبي ييه( -عا يي وب عا بييرعء ا ةحيييود عاع ةييه )عاصظييري 

عاة ييييرح  اعيييي ب عا ييييود ا فرقييييً ع واييييه بي ييييً عايربيييييً عابوصيييييً وعاري ضيييييً, ح ييييث 
%( فيييه عاةحييييود 188 -48,41يرعوحيييت عاص يييبً  رعء عا ييي وب عا بيييرعء ةييي ب ن )

%(, فييه حيي ن يرعوحييت عاص ييبً عاةئويييً ا ةحيييود 43,23عاصظييري وبة ةييوو ب ييع )
 %(.43,44%(, وبة ةوو ب ع )188 -41,44عايسبي ه )

 :المعامفت العلمية لفستمارة
  صد  المحكميج: -

بيي اةحيود عاع ةييه قيي م عابيي حرون بعييو يتييةيم ع ييية رب عب يييبي ن عا  تييً 
بعرضييي   ت ييي  عا ييي وب عا بيييرعء فيييه تيييوريع ع واييييً وةييين ريييم عاصظيييري وعايسبي يييه 

عحي ييي ب عاور يييً عاة يييورب وعاص يييبً عاةئوييييً, وآلايييو ا يأكيييو ةييين  ييييةً عاتيييي اً 
 ,ا وتييول إايي  عب ييية رب بتييوري   عاص  ئيييً عايعييو ل وع ضيي فً وعاحييآلاو يييً عا غو 

  وضح آلاو. (2وعا وول)
  :فبات ادستمارة -

قييي م عابييي حرون بييي  رعء ورع يييً إ ييييسيت لً وآلايييو اغيييرض ح ييي ب عاربييي ت 
وآلايييو ةييين  ييييل عايسب يييق وععتييي وب عايسب يييق ت ييي  ت صيييً ةييين  ب يييية رب عاةحييييود 

( أتض ء وآلاو بف را 4ع    يً وعايه ب ع تووهم)و  رج عاع صً  عابحثة ية  
 م,9814/ 19/19: 92/11 يل عافيرب   (  وم,12دةصه ب ن عايسبي  ن ةويع)

 (  وضح آلاو.1,)(2وعا وعول )
 
 
 
 (1جدول  
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ال اص  معامل اإلرتباط بيج التطبيق األول والتطبيق الفاني للمحتوى النظر  
 (5 ج=بالمقرر المقترح 

ىهدفىالنظري

مح
وى
ت

ى

قومظىىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألول

ىر
وىىهدفى

حت
م

ى

قومظىىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألول

ىر  ع   ع   ع   ع  

ر  
ظررررررر
رنرررر
الرررر
ى  و
ررررررت
رررح
ررررم
ال

 

 0ه

 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 0ح

 

 00ه

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح

 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 3ح 2,50 2,12 0,23 2,33 0,12 3ح

 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 2ح 2,52 2,22 0,34 2,30 0,23 2ح

 2,53 2,22 0,34 2,44 0,22 1ح 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 1ح

 0ه

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 2ح 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 2,44 2,30 0,23 2,33 0,45 3ح 2,53 2,44 0,22 2,22 0,34 0ح

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 4ح 2,44 2,33 0,45 2,30 0,23 3ح

 3ه
 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 00ه

 2,51 0,22 0,22 2,13 0,22 0ح

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 2ه

 2,50 2,33 0,12 2,12 0,23 3ح 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح

 2,52 2,53 0,00 2,33 0,22 2ح 2,44 2,33 0,45 2,30 0,23 0ح

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 1ح 2,53 2,44 0,22 2,22 0,34 3ح

 1ه

 2,43 2,33 0,12 2,53 0,00 0ح 03ه 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح

 02ه

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 3ح

 2ه

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 3ح 2,44 2,30 0,23 2,33 0,45 0ح

 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 0ح 01ه 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 0ح

 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 3ح

 02ه

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 2ح

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 3ح 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 1ح

 
 

 (1تابع جدول  
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ال اص  توى النظر  معامل اإلرتباط بيج التطبيق األول والتطبيق الفاني للمح
 (5 ج=بالمقرر المقترح 

ى  ىدف النظر   و
محت

 

قيمة  التطبيق الفاني التطبيق األول

 ر
 

 ىدف

 

ى  و
محت

 

 

 التطبيق الفاني التطبيق األول
 قيمة ر

 ع   ع   ع   ع  

 

 3ه
 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح

 03ه 
 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 0ح

 2,53 2,22 0,34 2,44 0,22 0ح 2,53 2,22 0,34 2,44 0,22 0ح

 4ه

 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 0ح

 

 04ه

 2,53 2,22 0,34 2,44 0,22 0ح

 2,53 2,22 0,34 2,44 0,22 0ح 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 3ح 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 3ح

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 2ح

 05ه

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 5ه
 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 3ح 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 0ح

 02ه

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح
 02ه

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح 2,53 2,22 0,34 2,44 0,22 0ح

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح 00ه 2,53 2,22 0,34 2,44 0,22 3ح

 %2,54 03,22 033,33 02,33 032,33 المجموع

( وبايييييً عافيييييروا بييييي ن ةيو يييييس ت عايسبي ييييي ن ع ول 2) عا يييييوول وضيييييح 
ا يي ة وعاريي صه إل  يي و ةع ةييل عإلريبيي   بيي ن تبيي رعت عاةحيييود عاع ةييه عاصظييري ع

ب اة رر عاورع ه عاة يرح  اع ب عا ود, ح ث يب ن توم و وو فروا ةعصويً فيه 
 ةي  تب رعت عب يبي ن عا  ة ب اةحيود عاصظيري ح يث ييرعوح ةع ةيل عإلريبي   

%( وب يييع ةع ةيييل إريبييي   عاةحيييور يييييل 1,88: 8,32اعبييي رت عب ييييبي ن ةييي ب ن)
 ي   عا ووايً.%( ح ث ي صت قيةً )ر( عاةح وبً أكبر ةن قية8,43)

 (2جدول  
معامل اإلرتباط بيج التطبيق األول والتطبيق الفاني للمحتوى التطبيقي ال اص 

 (5بالمقرر المقترح  ج=
ىالنظري

رقمى
ىالكدف

رقمى
ىالمحتوى

قومظىىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألول
ىر

رقمىى
ىالكدف

رقمى
ىالمحتوى

قومظىىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألول
ىر  ع   ع   ع   ع  

ى ال
رتو
الم

قي
ي

 

 0ه
  0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 1ه
 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح

 2,52 2,22 0,34 2,30 0,23 0ح 2ه 2,40 2,22 0,34 2,33 0,12 0ح 0ه

 (2جدول  تابع 
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األول والتطبيق الفاني للمحتوى التطبيقي ال اص معامل اإلرتباط بيج التطبيق 
 (5بالمقرر المقترح  ج=

ىالنظري
رقمى
ىالكدف

رقمى
ىالمحتوى

قومظىىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألول
ىر

رقمىى
ىالكدف

رقمى
ىالمحتوى

قومظىىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألول
ىر  ع   ع   ع   ع  

 

 
 2,53 2,44 0,22 2,22 0,34 0ح   2,52 2,22 0,34 2,30 0,23 0ح

 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 3ح
 3ه

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 3ه
 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح 2,52 2,30 0,23 2,22 0,34 0ح

 2,53 2,44 0,22 2,22 0,34 0ح

 4ه

 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 2ه
 2,44 2,30 0,23 2,33 0,45 0ح 2,44 2,33 0,45 2,30 0,23 0ح

 2,51 2,13 0,12 2,53 0,00 3ح 0,22 2,33 0,45 2,33 0,45 0ح

 2,54 1,10 25,00 1,23 25,12 المجموع

 ه )رقم عا وا(  ح )رقم عاةحيود(    8,11(= 828قيةً ر تصو ة يود )
( عا ي ة بوباييً عافييروا بي ن ةيو ييس ت عايسب ييق 1 يضيح ةيين عا ييوول )

 و ةع ةييل عإلريبيي   بيي ن تبيي رعت عاةحيييود عاع ةييه وعايسبي ييه ع ول وعاريي صه إل  يي
اة رر عاورع ه عاة يرح  اع ب عا يود, ح يث يبي ن تيوم و يوو فيروا ةعصوييً فيه 
 ةي  تب رعت عب يبي ن عا  ة ب اةحيود عايسبي ه ح ث يرعوح ةع ةل عإلريب   

%( وب يييع ةع ةيييل إريبييي   عاةحيييور يييييل 1,88: 8,39اعبييي رت عب ييييبي ن ةييي ب ن)
%( وي صت قيةً )ر( عاةح وبً أكبر ةين قيةي ي  عا وواييً, ةةي   تييو أن 8,43)

 ةحيوي ت عب ية رب  يي م ب يةً رب ت ت اه.

اإلمكانرررات الماديرررة و اسرررتبياج لتحديرررد الوسرررائل التعليميرررة المسررراعدة اسرررتمارة 
 والبشرية.

  إجراءات ادستمارة:
 قيرعح ة ةوتيًي ةيين عاو يي ئل عايع يةييًي وعإلةي صيي ت عاة وييًي قيي م عابيي حرون بيي 

وعابشييييريً عايدةيييًي ايصف ييييآل عاة ييييرر عاورع ييييه عاة يييييرح, ةيييين رييييم ترضيييي   ت يييي  عا يييي وب 
, ح ييث أريضيي  عابيي حرون ع يييي ر  عا بييرعء, وعحي يي ب عاور يًي عاة ييورب وعاص ييبً عاةئوييًي

رعء, يةيي  قيي م % فييأكرر ةيين ة ةييوو ارعء عا بيي22عاعبيي رعت عايييه حتيي ت ت يي  ص ييبً 
 عابيي حرون بيعييو ل إضيي فً ووةييج وععتيي وب تييي اً بعييض تبيي رعت عب ييية رب, وعا ييوول

 (  وضح آلاو:2)
 (3  جدول
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الدرجة المقدرة والنسبة المئوية آلراء ال براء حول الوسائل التعليمية 
 (00والبشرية  ج=  واإلمكانات المادية

 4 3 2 1 2 2 3 9 1 عاو  ئل عايع يةيً
 38 33 94 39 94 31 94 39 33  وربعاور ً عاة

 48,41 1,88 8,33 8,42 8,33 8,42 8,33 8,42 1,88 عاص بً عاةئويً
عإلةي ص ت 

 11 18 4 3 2 1 2 2 3 9 1 عاة ويً
عاور يييييييييييييييً 

 33 33 33 33 91 33 33 92 31 39 33 عاة ورب
عاص يييييييييييييييييبً 

 1,88 1,88 1,88 1,88 8,24 1,88 1,88 8,23 8,42 8,42 1,88 عائويً

عإلةي ص ت 
 12 12 13 19 عاة ويً

عإلةي ص ت 
   3 9 1 عابشريً

عاور يييييييييييييييً 
   33 33 33 عاور ً عاة ورب 33 33 33 33 عاة ورب

عاص يييييييييييييييييبً 
   1,88 1,88 1,88 عاص بً عائويً 1,88 1,88 1,88 1,88 عائويً

( عاور يييً عاة يييورب وعاص يييبً وعاةئوييييً  رعء عا بيييرعء 2 يضيييح ةييين عا يييوول)
 يع يةيييييً وعإلةي صيييي ت عاة ويييييً وعابشييييريً عايدةييييً ايصف ييييآل عاة ييييررحييييول عاو يييي ئل عا

 محررور الوسررائل التعليميررة:عاة يييرح  اعيي ب عا ييود, وعايييه يبيي ن عاييي اه: عاورع ييه 
عاص ييييبً ت %( فييييه حيييي ن ب غيييي188إايييي   32,33يرعوحييييت ارعء عا بييييرعء ةيييي  بيييي ن)

بيرعء ةي  يرعوحيت ارعء عا  محور اإلمكانات المادية:%(, 43,18عاةئويً ا ةحور)
 عاص ييييييييبً عاةئويييييييييً ا ةحييييييييورت %( فييييييييه حيييييييي ن ب غيييييييي188إايييييييي   29,23) بيييييييي ن

عاةئويييييً  ص ييييبي  ( ح ييييث ب غييييت 2%(. ح ييييث يييييم حييييآلا عاعبيييي رب رقييييم )41,11)
محرررور اإلمكانرررات %( وهيييه أقيييل ةييين عاص يييبً عاييييه أريضييي ه  عابييي حرون, 29,2)

عاص ييييييبً عاةئويييييييً ت %( فييييييه حيييييي ن ب غيييييي188ب غييييييت ارعء عا بييييييرعء ) البشرررررررية:
 %(.188ا ةحور)

 المعامفت العلمية لفستمارة:
 صد  المحكميج:

 او  ئل عايع يةيً بق م عاب حرون بعو يتةيم ع ية رب عب يبي ن عا  تً  
بعرض   ت   عاة يرح عاورع ه  وعإلةي ص ت عاة ويً وعابشريً عايدةً ايصف آل عاة رر

وعاص يييبً عا ييي وب عا بيييرعء فيييه تيييوريع ع واييييً وةييين ريييم عحي ييي ب عاور يييً عاة يييورب 
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 عايعييو ل وع ضيي فً وعاحييآلاو عاةئويييً, وآلاييو ا يأكييو ةيين  يييةً عاتييي اً عا غويييً 
 (  وضح آلاو2عاص  ئيً و وول ) ا وتول إا  عب ية رب

 حساب الفبات:
قييي م عابييي حرون بييي  رعء ورع يييً إ ييييسيت لً وآلايييو اغيييرض ح ييي ب عاربييي ت 

آلاو ةن  يل عايسب ق و  عاو  ئل عايع يةيً وعإلةي ص ت عاة ويً وعابشريًب ية رب 
و ي رج عاع صيً ع    ييً وعاييه ب يع  عابحيثوععت وب عايسب ق ت   ت صً ةن ة ية  

 ييييل  (  يييوم,12( أتضييي ء وآلايييو بفييي را دةصيييه بييي ن عايسبي ييي ن ةوييييع)4تيييووهم)
 (  وضح آلاو.3) وعا وول م,9814/ 19/19: 92/11عافيرب 

 (4  جدول
الوسائل دستبياج تحديد  رتباط بيج التطبيقيج األول والفانيد معامل ا

 (5والبشرية  ج= التعليمية واإلمكانات المادية

وظ
وم
تطل

لىال
دائ

الو
ى

ىرقم
ىقومظىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألول

ىر

وظ
ذر
الب
اتى
كان

اإلم
ى

ىقومظىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألولىرقم
ىر  و م و م و م و م

1 9,23 8,22 9,23 8,22 1,88 1 9,23 8,12 9,34 8,33 1,88 
9 9,12 8,21 9,34 8,33 8,33 9 9,22 8,33 9,23 8,22 8,43 
3 9,22 8,33 9,21 8,23 8,43 3 9,23 8,22 9,12 8,21 8,42 
2 9,12 8,21 9,23 8,22 8,42       
2 9,21 8,23 9,33 1,88 8,49       
1 9,23 8,22 9,12 8,21 8,42       
2 9,23 8,22 9,22 8,33 8,43       
3 9,12 8,21 9,12 8,21 1,88       
4 9,99 8,33 9,22 8,33 8,32       
 8,43 1,21 3,33 1,38 3,88 عاة ةوو 1,88 2,48 93,21 2,12 93,21 عاة ةوو

ويً
عاة 
ت 
ي ص 
إلة
ع

 

 قيةً عايسب ق عار صه عايسب ق ع ول رقم
 ر

ويً
عاة 
ت 
ي ص 
إلة
  ع
ي ب

 

 قيةً  ق عار صهعايسب عايسب ق ع ول رقم
 و م و م و م و م ر

1 9,12 8,21 9,23 8,22 8,42 3 9,23 8,22 9,23 8,22 1,88 
9 9,12 8,21 9,21 8,33 8,42 4 9,12 8,21 9,23 8,22 8,42 
3 9,99 8,42 9,22 8,33 8,34 18 9,22 8,33 9,12 8,28 8,42 
2 9,23 8,22 9,23 8,22 1,88 11 9,12 8,21 9,23 8,22 8,42 
2 9,23 8,22 9,23 8,22 1,88 19 9,12 8,21 9,23 8,22 8,42 
1 9,12 8,28 9,21 8,23 8,49 13 9,23 8,22 9,12 8,21 8,42 
2 9,12 8,21 9,23 8,22 8,42 12 9,21 8,23 9,21 8,23 1,88 

 %8,44 2,28 32,12 2,42 32,88 عاة ةوو

 8,11( = 828قيةً ر تصو ة يود ) 
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( عا ييي ة بوبايييً عافيييروا بييي ن ةيو يييس ت 3ةييين  ييييل يح  يييل عا يييوول)
عايسب ييق ع ول وعايسب ييق عاريي صه إل  يي و ةع ةييل عإلريبيي   بيي ن عاو يي ئل عايع يةيييً 

عاة يرح  اع ب عا ود عاورع ه وعإلةي ص ت عاة ويً وعابشريً عايدةً ايصف آل عاة رر 
و يييوو فيييروا ةعصوييييً فيييه أصيييوعو  ا فرقيييً ع وايييه بي ييييً عايربييييً عابوصييييً, يبييي ن تيييوم

أاع ب عا ود ح ث يرعوح ةع ةيل عإلريبي   اعبي رت  ة ررايصف آل  الوسائل التعليمية
%( 8,188) %( وب ع ةع ةل إريب   عاةحيور يييل1,88: 8,32عاةحور ة ب ن)
أاعيي ب عا ييود ح ييث يييرعوح ةع ةييل  ة ييررايصف ييآل  اإلمكانررات الماديررةويييآلاو ةحييور 

%( وب ييع ةع ةييل إريبيي   عاةحييور 1,88: 8,34ةيي ب ن) عإلريبيي   اعبيي رت عاةحييور
أاعييي ب عا يييود ح يييث  ة يييررايصف يييآل  اإلمكانرررات البشررررية%(, وةحيييور 8,44يييييل)

%( وب ييع ةع ةييل 1,88: 8,43) يييرعوح ةع ةييل عإلريبيي   اعبيي رت عاةحييور ةيي ب ن
%(, ةةييي   تييييو أن ةحيويييي ت عاةحيييور يي يييم ب يةيييً 8,43) إريبييي   عاةحيييور يييييل
 يعسه صفس عاصي ئج ة  إآلع ييم يسبي  ي  ةيرب أ يرد ت ي  صفيس  رب ت ت اه, وأص  

 .عاع صً
تحليررل المحترروى لتحديررد طررر  وأسرراليب الترردريس الفزمررة لتنفيررذ المقرررر  -

الدراسررري المقتررررح أللعررراب القررروى للفرقرررة األولررري بكليرررة التربيرررة البدنيرررة 
 والرياضية جامعة الحديدة.
 اليدف مج تحليل المحتوى:
ييود إاي  يحو يو سيرا وأ ي ا ب عاييوريس عايدةيً ايصف يآل   وا يح  ل عاةح

عاة ييييرر عاورع ييييه عاة يييييرح  اعيييي ب عا ييييود ا فرقييييً ع واييييه بي يييييً عايربيييييً عابوصيييييً 
 وعاري ضيً   ةعً عاحو وب.

  طوات اإلعداد:
قييي م عابييي حرون بيح   يييل ة ةوتيييً ةييين عاةرع ييي  عاع ةييييً عاةي تتيييً فيييه 

وسييييرا يييييوريس عايربيييييً عاري ضيييييً عاةصيييي هج وسييييرا عايييييوريس تةوةيييي  , وةصيييي هج 
 توت  , وآلايو ايحو يو سيرا وأ ي ا ب عاييوريس عايدةيً ايصف يآل عاة يرر عاورع يه 
عاة ييييرح  اعييي ب عا يييود ا فرقيييً ع وايييه بي ييييً عايربييييً عابوصييييً وعاري ضييييً   ةعيييً 
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( 21) (, وعايييه ب غييت عاةرع يي  عاع ةيييً ايح  ييل ُسييرا عايييوريس1عاحو ييوب, ةرفييق)
( 13م(, وتوو)9813م: 9883) ةر   ت ةه ة ب ن ع توعم (93) ةر  , ةص  

م(, يةيييي  ب غيييييت تييييوو عاةرع ييييي  9814م: 9881) ورع ييييً  ييييي ب ً ُأ ريييييت  ييييييل
( ةر ي  94) ( ةر  , ةص  24) عاع ةيً عايه يم يح      ايحو و أ  ا ب عايوريس

 ( ورع ً   ب ً ُأ ريت  يل98) م( توو9813م: 9888) ت ةه أ ريت  يل
 (  وضح آلاو:4م(, وعا وول)9814م: 9881)

 (5جدول  
تحليل بعض المراجع العلمية والدراسات السابقة حول طر  وأساليب التدريس 

 الفزمة لتنفيذ المقرر الدراسي المقترح
 المحاضرة طر  التدريس

المناقشة 

 والحور

الطريقة 

 الدمحملية

الطريقة 

 الجزئية

الدمحملية 

 الجزئية

المحاولة 

 وال طاء
   

      

          04 30 31 31 04 01 ( 22دمحمرار  ج=الت

          35,0 25,2 32,0 32,0 22,5 12,3 النسبة المئوية %

 األمر أساليب التدريس
الممارسة 

  التدريب(

التعل  

 التبادلي
 اددمحمنتشاف

التفكير 

 اإلبداعي

حل 

 المشكفت

التعل  

 الذاتي
 التعلمالتعاوني

التعل  

 باللعب

ميا  ال المناقشة المحاضرة

 التعليمية

التعل  

 التنافسي

العصح 

 الذىني

 

 03 01 02 02 05 02 00 00 04 04 00 34 04 05 03 (25التدمحمرار  ج= 

 22,5 32,2 02,2 02,2 34,4 30,3 02,1 20,5 13,0 13,0 00,2 33,2 13,0 34,4 22,5 النسبة المئوية %

 بيي ن ةيي  عاص ييبً عاةئويييً اُسييرا عايييوريس يرعوحييت (4) ةيين عا ييوول  يضييح
 بييي ن (, فيييه حييي ن يرعوحيييت عاص يييبً عاةئوييييً   ييي ا ب عاييييوريس ةييي 21,1: 34,1)
(, ح ث أريضي  عابي حرون ييل هيآلو عاسرعئيق عايوري يً وع  ي ا ب 22,1: 98,2)

 وآلاو إلهة ي   فه يصف آل ةحيود أاع ب عا ود.
 تحليل محتوى المراجع العلمية والدراسات السابقة لتحديد أساليب تقوي  المقرر -

  طوات التحليل:
قيييي م عابيييي حرون بيح  ييييل بعييييض عاةرع يييي  عاع ةيييييً عاةي تتييييً فييييه ة يييي ل 
عاةصييي هج وسيييرا عاييييوريس بشييييل تييي م وعايربييييً عاري ضييييً بشييييل  ييي ة, وييييآلاو 
عاورع ي ت عاةريبسيً فيه ة ي ل عاةصي هج وسيرا ييوريس عايربييً عاري ضييً, وأاعيي ب 

وعاةوضييييييحً  (,2( ةر يييييي  وورع ييييييً, ةرفييييييق)22عا ييييييود, وعاييييييآلي ب ييييييع تييييييووهم )
 ( عاي اه:18ب ا وول)

 
 (02  جدول
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التدمحمرار والنسبة والمئوية لتحليل المراجع العلمية والدراسات لتحديد أساليب 
 (12تقوي  المقرر الدراسي المقترح  ج= 

ىالندبظىالمئووظىالتكرارىنوعىاألختباراتىجوانبىالتقووم

 %24,13 23 ع يب رعت شفويً ي ويم عا  صب عاةعرفه
 %41,38 29 رعت يحريريًع يب 

 %21,32 93 ة   يس عبي  ه ت ي ويم عا  صب عاو وعصه
 %48,22 24 )يسبي يع( ع يب رعت تة يً ي ويم عا  صب عاحريه

( أن عاص ييييبً عاةئويييييً ايح  ييييل ةحيييييود عاةرع يييي  18)  يضيييح ةيييين عا ييييوول
عاة ييرح  عاورع ه عاع ةيً وعاورع  ت عا  ب ً حول أ  ا ب عاي ويم عاةص  بً ا ة رر

%(, ويعيبيير عابيي حرون يييل 41,38% : 21,32 اعيي ب عا ييود يرعوحييت ةيي ب ن )
 هآلو ع   ا ب ةص  بً اة رر أاع ب عا ود.
 :البحثالمعالجات اإلحصائية المست دمة في 

بعيييو  ةييي  عابي صييي ت و يييوواي  , يَيييم  ةع ا ي ييي  إحتييي ئي  , واح ييي ب صيييي ئج 
 عاةص  بً وعايه يةر ت فه ع يه:  ع ي وم عاب حرون ع   ا ب عإلحت ئيً عابحث

 عبصحرعا عاةعي ري. -    عاةيو ي عاح  به. -
 عاص بً عاةئويً. -    عاور ً عاة ورب -
  ةع ةل ب ر ون ايريب  . -

( ا يأكييو ةيين ةعصويييً عاصييي ئج 8.82وقييو ع ييي وم عابيي حرون ة يييود عاوباييً)
 عإلحت ئيً.

 شتيا:قعرض النتائج ومنا
, وفييه حييووو ةيي  يييم عايوتييل إايييع ةيين بي صيي ت ةيين حييثعابيح ي يي    هييوا 

ت يي   عابحييث يييل عايح  ييل عإلحتيي ئه ي ييوم عابيي حرون ب إل  بييً ت يي  ي يي تبت 
 عاصحو عاي اه:

 : عرض ومناقشة التساؤل األول
عا يييود ا فرقيييً ع واييي  بي ييييً  ة يييرر عاورع يييه عاة ييييرح  اعييي بعاةييي  أهيييوعا 

ب ب ا ة ورييً عاية صيً فيه ضيوء ةيس بي ت عايربيً عابوصيً وعاري ضيً   ةعً عاحو يو
 عا ووب؟

 (00  جدول
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الدرجة المقدرة والنسبة المئوية دستجابات العينة حول األىداف العامة 
 (20وال اصة للمقرر الدراسي المقترح  ج=

ى)المواصفاتىالطامظ(ىالمجالىالطام
ىىىىىىالندبظىالمئووظىالدرجظىالمقدرةىاألهدافىالمطوار

1 /2 1 191 188      
 ة  ل عاةعرفً وعاف م

 3 9 1 عاةعي ر
 2 2 3 9 1 2 3 9 1 3 9 1 ع هوعا
عاور ييييييييييً 
 192 191 191 191 198 192 193 199 192 191 192 191 عاة ورب

عاص ييييييييييييبً 
 43,21 188 188 188 42,92 43,21 42,19 41,33 43,21 188 44,91 188 عاةئويً

 مجموع المحور 1 2 المعيار
الدرجة  9 1 2 1 2 2 3 9 1 ع هوعا

 المقدرة
النسبة 
 المئوية

عاور ييييييييييً 
 9181 199 199 113 193 199 191 192 191 191 عاة ورب

 
43,3 
عاص ييييييييييييبً  

 41,33 41,33 43,12 42,19 41,33 188 43,21 188 188 عاةئويً
 مجال الميارات العملية والمينية

 مجموع المحور 0 0 المعيار
الدرجة  0 0  2 1 2 3 0 0 ع هوعا

 المقدرة
النسبة 
 المئوية

عاور ً 
 191 191 191 191 191 198 عاة ورب

 192 191 1881 
 

44,31 
عاص بً  

 188 188 188 188 188 42,92 عاةئويً
 44,91 188 

 مجال الميارات الذىنية
 مجموع المحور 0 0 المعيار
النسبة  الدرجة المقدرة 3 0 0 2 3 0 0 ع هوعا

 المئوية
ور ً عا

عاص بً  43,12 229 199 193 193  192 191 192 عاة ورب
 41,33 42,19 42,19  43,21 188 43,21 عاةئويً

 مجال الميارات المنقولة والعامة
   2 3 0 0 المعيار
   1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 ع هوعا
عاور ً 
 191 193 198 192 192 199 192 191 198 199 عاة ورب

  
عاص بً 
 188 42,19 42,92 43,21 43,21 41,33 43,21 188 42,92 41,33 عاةئويً

  

 مجموع المحور 3 2 1 المعيار
الدرجة  3 0 0 0 0 2 3 0 0 ع هوعا

 المقدرة
النسبة 
 المئوية

عاور ً 
عاص بً  43,33 9322 191 191 191 192 191 192 198 192 192 عاة ورب
 188 188 188 44,91 188 44,91 42,92 43,21 44,91 عاةئويً
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حييييول تبيييي رعت ع هييييوعا  عابحييييث( ارعء ت صييييً 11 يضييييح ةيييين عا ييييوول )
عاة ييييرح  اعييي ب عا يييود عاورع يييه اة رر بييي عا  تيييً ب  هيييوعا عاع ةيييً وعا  تيييً 

أىرررداف ا فرقيييً ع وايييه بي ييييً عايربييييً عابوصييييً وعاري ضييييً وعاييييه يةر يييت بييي  يه: 
%(, فييه حيي ن ب ييع 188: 43,12يرعوحييت ارعء عاع صييً ةيي  بيي ن) المعرفررة والفيرر 
يرعوحيت ارعء   أىرداف الميرارات العمليرة والمينيرة%(, 43,38ة ةيوو عاةحيور)
, %(44,31%(, فه حي ن ب يع ة ةيوو عاةحيور )188 :42,92عاع صً ة  ب ن )

%(, فيه 188 :41,33يرعوحيت ارعء عاع صيً ةي  بي ن ) أىرداف الميرارات الذىنيرة
 لميرررارات المنقولرررة والعامرررةأىرررداف ا%(, 43,12حييي ن ب يييع ة ةيييوو عاةحيييور )
%( فييه حيي ن ب ييع ة ةييوو عاةحييور 188 :42,92يرعوحييت ارعء عاع صييً ةيي  بيي ن )

(43,33.)% 
ح يث  ر ي  عابي حرون آلايو عإلريفيي و فيه إ يي  ب ت عاع صيً حيول ع هييوعا 
عاع ةيييً اةيييص ج أاعييي ب عا يييود إاييي  ع هةييييً عا تيييود ا هيييوعا عاييييه يعيييو عا  تيييوب 

يوصيي ت عاةييص ج, ويحو ييو ةحيييوعو عايع يةييه وتييي اً ع    يييً عايييه يبصيي  ت   يي  ة
أهيييوعف   عايربوييييً عا  ةيييً, وي ييي تو ت ييي  يص ييي ق ويصظييييم ويو ييييع عاعةيييل ايح  يييق 
عاغ ييي ت عاكبييرد ا بصيي ء عاةيك ةييل ت  ييي   وة  رييي    ييوعصي  , وي عييب ع هييوعا عاع ةييً  

ً  ي تةييل وورع  بيي ردع  فييه يسييورير عا  ي  ييً عايع يةيييً, وهييه بةر بييً ص سييً عابوعييي
 يربوي أو ا رو.

عبررد الملرر  طررو عبررد الرررحمج, عبررد الرررحمج دمحم  وفيه هييآلع عاتيوو يشيي ر
م( أن ع هيييوعا هيييه أواييي  ةيييو يت 9811) السرررعدني, فنررراء مليجررري السررريدة

عاعة يً عايع يةيً وت      يوق  ة ر ي ت هيآلو عاعة ييً وصوعي  ي , ف يه يةريل أهيم 
عاةييص ج ةيين ةحيييو و بييرعت وسييرا تص تيير عاةييص ج وت   يي  يعيةييو ب يييً تص تيير 

يوريس وأصشسً وو  ئل يع يةيً وي ويم وةن رم ف ن إ ييي ر ع هيوعا وتيي اي   
  يةريييييييييييييل عا سيييييييييييييوب ع واييييييييييييي  ع    ييييييييييييييً اة سسيييييييييييييه وةتيييييييييييييةةه عاةصييييييييييييي هج.

(12 :33) 
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أن عاة ييييي ل عاةعرفيييييه   (0202مررررراىر إسرررررماعيل صررررربر   يةييييي  يشييييي ر
ً  وعاع  ييً ايود عاةييع م, وعاييه ا هوعا عايع يةيً عاةيع ق ب وعصب عاصةو عاةعرفيي

ييع ةل ة  تة يي ت عايعيرا ت ي  عاةع وةي ت وع يير  ت   وعاييه ي يي وا إصةي ء 
عا يييورعت وعاة ييي رعت عاع  ييييً, ويعيييو هيييآلع عا  صيييب ةييين أهيييم ة ييي بت ع هيييوعا فيييه 

 (24 :99) ت يع بشيل أ   ه فه عايوريس.  ريدعاعة يً عايع يةيً, ح ث 
أن أهوعا عاة  ل عاة  ري ييتل   (0203محسج علي عطية   ويآلير

ب اة ي رعت عاحرييييً ا  ييم عإلص ي ن, أي عاصشيي س ت عايييه ييس يب ييي در بيي ن عاع ييل 
وعا ييية  وعابتييير وأتضييي ء عا  يييم ع  يييرد, فيةييي  أن ب قيةيييً ا ةعرفيييً ةييين وون 
عايف تل ةع  , وب قيةً ا يف تل ةن وون   م  ي يم ةعي ف  يييون عاع يل تصتيرع  

 (23 :93) ف تي  فيع.
أن ع هوعا عاو وعصيً  (, 0223دمحم إسماعيل عبد المقصود   يف وية  

يةرل   صب   ة ة   ةن ة  بت ع هوعا  صع   ية ببصي ء أحيو  وعصيب ش تييً 
عاس اب ويشي     ويصسوي عا  صب ت ي  عا ييم , وعبي  هي ت, وعاة يول, وعاي يو ر, 

صييً بييل يشيييرو فييه يح ي  يي  وأن ع هييوعا عاو وعصيييً اي ييت حيييرع  ت يي  ةصيي هج ةع 
 (24: 92 ةي  عاةص هج وفه ي فً عاةرعحل عايع يةيً.)

ة  وبآلاو ييون عاب حرون قو أ  بوع ت   عاي  تل ع ول عاآلي  صة ت   "
عا ود ا فرقيً ع واي  بي ييً عايربييً عابوصييً  ة رر عاورع ه عاة يرح  اع بعاأهوعا 

 "ً فه ضوء ةيس ب ت عا ووب؟وعاري ضيً   ةعً عاحو وب ب ا ة وريً عاية ص
  :عرض ومناقشة التساؤل الفاني

عا يييود  ة يييرر عاورع يييه عاة ييييرح  اعييي با ةييي  عاةحييييود عاصظيييري وعايسبي يييه 
ا فرقً ع وا  بي يً عايربيً عابوصييً وعاري ضييً   ةعيً عاحو يوب ب ا ة ورييً عاية صيً 

 فه ضوء ةيس ب ت عا ووب؟
 
 (00  جدول
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لمئوية دستجابات العينة حول المحتوى النظر  الدرجة المقدرة والنسبة ا
والتطبيقي ال اص بالمقرر الدراسي المقترح أللعاب القوى للفرقة األولي بكلية 

 (20التربية البدنية والرياضية  ج=
ىحىهوووىالنظري

الدرجظى

ىالمقدرة

الندبظى

ىالمئووظ
ىحىه

الدرجظى

ىالمقدرة

الندبظى

ىالمئووظ
ىحىه

الدرجظى

ىالمقدرة

الندبظى

ىئووظالم
ىحىهوووىالطملي

الدرجظى

ىالمقدرة

الندبظى

ىالمئووظ

رر  
رظرر
لررنر
ى ا
رتو
مررح
الرر

 

 0ه

 022 002 0ح

 4ه

 52,23 000 0ح

 02ه

 54,20 002 0ح

قي
طبي
 الت
ى و
حررت
لرمرر
ا

 

 0ه
 022 002 0ح

 022 002 0ح 55,00 001 0ح 54,20 002 0ح 55,022 001 0ح

 022 002 3ح 54,20 002 3ح 022 002 3ح

 0ه

 51,02 002 0ح

 45,24 003 0ح 53,20 003 0ح 01ه 52,23 000 2ح 54,20 002 2ح

 54,20 002 1ح
 5ه

 53,20 003 0ح

 02ه

 50,42 003 3ح 022 002 0ح

 0ه

 022 002 0ح 52,43 000 0ح 53,20 003 0ح
 3ه

 52,22 005 0ح

 022 002 0ح

 02ه

 54,20 002 0ح 022 002 3ح 52,23 000 0ح

 52,43 000 0ح 54,20 002 3ح
 03ه

 51,02 002 0ح
 2ه

 54,20 002 0ح

 3ه
 55,00 001 0ح 52,43 000 0ح 51,02 002 3ح 022 002 0ح

 022 002 0ح

 00ه

 022 002 0ح

 04ه

 51,02 002 0ح
 1ه

 022 002 0ح

 2ه

 022 002 0ح 53,21 004 0ح 022 002 0ح 51,02 002 0ح

 53,21 004 3ح 022 002 3ح 52,43 000 0ح
 2ه

 53,20 003 0ح

 022 002 2ح 51,02 002 3ح

 05ه

 54,20 002 0ح 53,21 004 0ح

 1ه

 53,21 004 0ح 022 002 1ح 52,22 005 0ح
 3ه

 55,00 001 0ح

 55,00 001 0ح 50,22 002 3ح 022 002 2ح 52,22 005 0ح

 022 002 3ح 52,22 005 3ح
 02ه

 54,20 002 0ح

 4ه

 022 002 0ح

 2ه

 022 002 0ح 54,20 002 0ح 022 002 4ح 51,02 002 0ح

 51,02 002 0ح

 00ه

 022 002 3ح 022 002 0ح 00ه 55,00 001 0ح

 022 002 0ح 52,43 000 3ح

 53,23 3432 مجموع المحور
مجموع 

 المحور
0002 53,44 

 022 002 3ح 51,02 002 2ح

 022 002 2ح 54,20 002 1ح

 3ه
 022 002 1ح 53,21 004 0ح

 022 002 0ح 03ه 52,43 000 0ح

حيول  عابحيث(, عاص بً عاةئوييً ب يي  ب ت ت صيً 19)  يضح ةن عا وول
عاةحييييود عاصظيييري وعايسبي يييه عا ييي ة بييي اة رر عاورع يييه عاة ييييرح يرعوحيييت حيييول 

%( ب صةيي  ب غييت عاص ييبً عاةئويييً اة ةييوو 188: 49,81) ري بيي نعاةحيييود عاصظيي
%(, فه حي ن يرعوحيت عاص يبً عاةئوييً ب يي  ب ت عاع صيً حيول 42,12عاةحور )

%( ب صةيييي  ب غييييت عاص ييييبً عاةئويييييً 188: 34,13عاةحيييييود عايسبي ييييه ةيييي  بيييي ن )
 %(.42,33اة ةوو عاةحور )
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يود عاع ةه ا ة رر ت   ةفروعت عاةح عابحثويعدو عاب حرون إيف ا ت صً 
عاورع يييه عاة ييييرح  اعييي ب عا يييود ا فرقيييً ع واييي  إاييي  أن هيييآلو عاةفيييروعت ييص  يييب 
بور ً يب رب ة  عافرقً عاورع يً, بة  يح ق ع هوعا عايه ُبص ت ت   أ   ي   هيآل 
عا برعت, وأص   يية د ب ايري ب عاةصس يه وي ضي  إاي  قوعتيو أ يس بصي ء عاةصي هج 

 يري ب وعايصظيم.عاع ةيً ةن عإل يي ر وعا
حييود ب يةيين فتي ع , أن عاة (0201فاضل حسريج عزيرز  ويتيو آلاو

بي اةحيود صوتييً  تن عهوعا عاةص ج عايربوي فه ة ي ل عايربييً عاري ضييً وي تيو
عاةص يي ج  عاةعيي را عايييه ي ييي ر ويييصظم فييه عسيي ر ةعيي ن عو عاةعرفييً عايييه ي ييوة  

  ب  عاص حيً عاع ةيً ويآلاوبأشي ل ة ي فً وي ب عن ييون عاةحيود حو ر  ةن 
 عن يييييون ةيئةيييي  ا وعقييي  عب يةيييي ته وعار ييي فه وعن ييييييون ةف يييو ويحيييييرم عاةيييييع م

 (111: 12) .وةييئة  ة  ح   ت عاةيع م وعةي ص ت عاة ية  وةيوعدص 
" الشررررربيني, عفررررت مصررررطفى الطنطرررراو   السررررف  عبررررد فرررروز  "ويييييرد 

 ول ةين ةيوصي ت عاةييص ج أن عاةحييود عاورع يه يعيةيو ت ي  عاةييون ع م(9812)
عاورع يييه وهيييو أهيييوعا عاةيييص ج وعاييييه ي ييي تو بشييييل وعضيييح ت ييي  إ ييييي ر ةحييييوعو 
وعا بييرعت عايع يةيييً عايييه  يضييةص   ويصظية يي  ب اشيييل عاييآلي ي يي تو ت يي  يح  ييق 

 (194: 14ي و ع هوعا. )
وبييآلاو ييييون عابيي حرون قييو أ يي بوع ت يي  عاي يي تل عاريي صه عاييآلي  ييصة ت يي  

عا ييود ا فرقيييً ا ة ييرر عاورع ييه عاة يييرح  اعيي ب ظييري وعايسبي ييه ةيي  عاةحيييود عاص"
ع وايي  بي يييً عايربيييً عابوصيييً وعاري ضيييً   ةعييً عاحو ييوب ب ا ة وريييً عاية صييً فييه 

 "ضوء ةيس ب ت عا ووب؟
 عرض ومناقشة التساؤل الفالث:

ةييي  سيييرا وأ ييي ا ب عاييييوريس وعاو ييي ئل عايع يةييييً عاةص  يييبً ايصف يييآل عاة يييرر 
ة ييييرح  اعييي ب عا يييود ا فرقيييً ع واييي  بي ييييً عايربييييً عابوصييييً وعاري ضييييً عاورع يييه عا

 ؟  ةعً عاحو وب ب ا ة وريً عاية صً فه ضوء ةيس ب ت عا ووب
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قيييييي م عابيييييي حرون بيييييي  رعء ة ييييييح ةر عييييييه ا ةرع يييييي  عاع ةيييييييً عاةي تتييييييً 
ة يرر عاورع يه عاايصف يآل وعاورع  ت عا  ب ً حول سرا وأ ي ا ب عاييوريس عاةص  يبً 

عا يييود ا فرقيييً ع واييي  بي ييييً عايربييييً عابوصييييً وعاري ضييييً   ةعيييً   اعييي ب عاة ييييرح
 (13وعاةوضح فه عا وول ) عاحو وب

 (03جدول  
تحليل بعض المراجع العلمية والدراسات السابقة حول طر  وأساليب التدريس 
الفزمة لتنفيذ المقرر الدراسي المقترح أللعاب القوى للفرقة األولي بكلية 

 بدنية والرياضية جامعة الحديدة.التربية ال
طوووووووووورقى

ىالتدروس
ىالمحاضرة

المناقذظى

ىوالحورا

الطروقظى

ىالكلوظ

الطروقظى

ىالجزئوظ

الكلوظى

ىالجزئوظ

المحاولظى

ىوالخطاء
ىىى

ىىىىىى

 عايكييييييييييييييييرعر

 ( 21)ن=
92 93 32 32 39 13    

      

عاص يييييييييييييييييييبً 

 عاةئويً 
22,3 18,4 21,1 21,1 14,1 34,1    

      

أ ييييييييييييييي ا ب 

 عايوريس
 ع ةر

 عاةة ر ً

 عايوريب

عايع م 

 عايب واه
 عبكصيش ا

عايفي ر 

 عإلبوعته

حل 

 عاةشييت

عايع م 

 عاآلعيه
 عايع ة ايع وصه

عايع م 

 ب ا عب

عاة  م  عاةص قشً عاةح ضرب

 عايع يةيً

عايع م 

 عايص ف ه

عاعت  

 عاآلهصه

 

 عايكييييييييييييييييرعر

 (24)ن= 
93 14 93 33 11 93 93 91 19 11 14 18 18 12 93 

 عاص يييييييييييييييييييبً

 عاةئويً 
21,4 33,3 22,1 22,1 99,2 22,1 22,1 29,4 92,2 39,2 33,3 98,2 98,2 38,1 21,4 

( 93( يح  ييييل عاةرع يييي  عاع ةيييييً عاةي تتييييً اعييييوو)13)  وضييييح  ييييوول
( ورع ييييً, حييييول سييييرا عايييييوريس 13) ةر يييي  ت ةييييه, وعاورع يييي ت عاةريبسييييً اعييييوو

يصف آل عاةحيود عاصظري عاة ي وةً فه يوريس عايربيً عاري ضيً وعايه ييص  ب ة  
وعايسبي يييه ا ة يييرر عاورع يييه عاة ييييرح  اعييي ب عا يييود ا فرقيييً ع وايييه بي ييييً عايربييييً 
عابوصيييً وعاري ضيييً   ةعييً عاحو ييوب وعاييآلي يبيي ن ةيين  يييل عايح  ييل يفيي وت ص ييب 

( 94%(, واعييوو)21,1%: 93,3هييآلو عاسييرا عاة ييي وةً وعاييآلي يييروعح ةيي ب ن )
( ورع يييً, حيييول أ ييي ا ب عاييييوريس 98ً اعيييوو)ةر ييي  ت ةيييه, وعاورع ييي ت عاةريبسييي
%(, وبييآلاو أتيةييو عابييي حرون 22,1%: 98,2عاة ييي وةً وعاييآلي يييروعح ةييي ب ن )

 ت   هآلو عاسرا وع   ا ب عايوري يً اةص  بي   ايوريس ة رر أاع ب عا ود.
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ةيييين عاضييييروري ع يييييي ر أصييييع  م(9812)" فاضررررل حسرررريج عزيررررز"ويييييآلير 
 يييييي ر إعن    ييييق عهييييوعا عاةص يييي ج ح ييييثعاسري ييييً عاةيئةييييً ا يييييوريس اغييييرض يح

بعوعةل  رر يب ر فه يصف آل عاةص  ج وسري ً عايوريس يي ررأعاسري ً عاتحيحً ا   
 صيييوعو عابيييرعةج عاري ضييييً, وقييييت عايييورس, عاي   يييدعتأهيييوعا عايييورس, أ ير يييرب ةص ييي  

عايية ييييآل, عاو يييي ئل عايع يةيييييً, عافييييروا  وو عاةيتييييب تييييوأعاري ضيييييً, عا  تيييي ت 
 (128: 12) عايع يةيً.

أن سري ًي عاييوريس يأحيو تص تير م( 9812)" دمحم دمحم الشحات"ويتيو آلاو 
عاةص ج عاةية دب ا   ت ً وري ً ب ا  ئم ب ايوريس, ح ث أصع عاة تول عايصف يآلي ا ةيص ج 
ف يييو يشييييرو ةييي  عاةيع ةييي ن فيييه يصف يييآل عاةيييص ج فيييه عبي ييي و عاةرايييوب بةييي   يفيييق ةييي  

 يوقيي  ت يي  عا يي ئم ب ايييوريس وةييود يةيصييع ةيين  ع هييوعا عاةر ييوب, وع ييي وعم عاسييرا 
ع ييي وعة  , واعييل عافشييل فييه عاكر يير ةيين عاةصيي هج عاورع يييً عايييه يييوفرت ا يي  ة وةيي ت 
عاص  ح ع  رد, وفشل عاكر ر ةن ةح وبت يسوير عاةص هج  ر ي  إاي  عفي ي ر عارتيًي 
 عاشييييي ة ً وعايييييآلي  ت يييييآل فيييييه عبتيبييييي ر سيييييرا عاييييييوريس ويةيييييين عا ييييي ئة ن ب اييييييوريس

 (111, 112: 91ةص  .)
إ ييييرعي  ي ت عاييييوريس وسيييرا  أن م(9812) "يحيرررى دمحم نبيررراج"ويشييي ر 

عايوريس ييصوو أيض   أ  ا ب عايوريس ةيصوتً وة ي فً ةن ةع م إاي  ا ير, ت ي  
عايييرام ةييين ع يييي وعة م ايييصفس عاسري يييً, فيعيةيييو ع  ييي وب ت ييي  عاةيييورس وسري يييً 

ف يه ا ي ت ةحيةيً بشيرو  وقوعتيو, إ رع ع ا ةحيود, وهو ة  ية يدو تين ا يرو, 
 (4: 31) واكص   ةرهوصع بش تيً عاةع م و ة يع و ت ئتع.

أ ي ا ب أن  م(9812)" إيماج دمحم سحتوت, زينرب عبراس جعفرر" ويآلير
 يوايفً ةن ع صة   عايوري يً عايه  ي م ب   عاةع م  يل يع ة ع ة يعو  عايوريس

 ن, وهآلع يعصه أن ع  وب عايوريس عاةوق  عايع يةه, وية دو تن ا ر ةن عاةع ة
عاعيي م عاةة ييد ا ةع ييم, وعاييآلي يشييةل أكريير ةيين سري ييً يف ضييل ب ص يي   هييو عإلسيي ر

 (92 :4)عا  ة. عاةع م اييون اع ع  وبع
 (02جدول  



 
 

 

                                                                                                                   9323    

ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

حول الوسائل التعليمية  الدرجة المقدرة والنسبة المئوية دستجابات العينة حول
لتنفيذ المقرر الدراسي المقترح أللعاب القوى الفزمة والبشرية  واإلمكانات المادية

 (20 ج= للفرقة األولي بكلية التربية البدنية والرياضية
 5 4 3 2 1 2 3 0 0 الوسائل التعليمية
 112 191 113 199 111 192 199 192 191 الدرجة المقدرة

 8,43 1,88 8,48 8,42 8,49 8,43 8,42 8,43 1,88 النسبة المئوية

اإلمكانات 
 00 02 5 4 3 2 1 2 3 0 0 المادية

الدرجرررررررررة 
 192 192 192 192 191 191 191 191 191 192 191 المقدرة

النسرررررررربة 
 8,44 8,43 8,43 8,44 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 8,43 1,88 الئوية

اإلمكانات 
اإلمكانررررررررررررررررررات   02 03 00 المادية

  الجموع 3 0 0 البشرية

الدرجرررررررررة 
  323 191 191 191 الدرجة المقدرة 1221 191 191 191 المقدرة

النسرررررررربة 
  1,88 1,88 1,88 1,88 النسبة الئوية 1,88 1,88 1,88 1,88 الئوية

حول عاو  ئل عايع يةييً  عابحث( إ ي  ب ت ت صً 12 يضح ةن عا وول )
وعإلةي ص ت عاة ويً وعابشريً عايدةً ايصف آل عاة رر عاورع ه عاة يرح  اع ب عا ود 

ه بي يييً عايربييييً عابوصيييً وعاري ضيييً(, ح يييث يبيي ن أن عاص ييبً عاةئوييييً ا فرقييً ع وايي
%( وبة ةيييوو 188-%34,13اي يييي  ب ت حيييول عاو ييي ئل عايع يةييييً يرعوحيييت )

%(, ب صةيي  عإلةي صيي ت عاة ويييً: يرعوحييت عاص ييبً عاةئويييً اي ييي  ب ت ةيي  41,19)
%( ب صةييييييي  ب غيييييييت عاص يييييييبً عاةئوييييييييً اة ةيييييييوو عاةحيييييييور 188-%43,21) بييييييي ن
حيييول  عابحيييث%(, فيييه حييي ن ب غيييت عاص يييبً عاةئوييييً ب يييي  ب ت ت صيييً 44,22)

 %(.188عإلةي ص ت عابشريً )
أن هصييي و تيقيييً  م(9812) فرررراس دمحم السرررليتيفيييه هيييآلع عاتيييوو يشييي ر 

يك ة يييً بيي ن سييرا عايييوريس وعاو يي ئل عايع يةيييً, وييضييح آلاييو ةيين  يييل تة يييً 
  يب أن يييوفر فيه عايورس,  عايوريس, وةعص  آلاو أن هص و عاكر ير ةين ع ووعت

وبآلاو يكون عاو   ً عايع يةيً  يدءع  ةين عإلةي صي ت فيه عاةوقي  عايع يةيه, ح يث 
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ي  ل تة يً عايع م وعايع يم عاتفه, ويعةل ت   يرب  ي  بشير  أن يح ين عاةع يم 
 (93: 13إ ي وعم ي و عاو  ئل.)
 صبغييييه عب يييييف وب ةيييين عاي ييييوم  (, 0205ىرررران   الررررد دمحم  ويتيييييو آلاييييو 

عاع ةييه وعايكصوايييو ه بيسيييوير أ ييي ا ب وسيييرا عاييييوريس ب بتيةييي و ت ييي  ع   يييدب 
عايكصواو يييً عاةيسييورب ةرييل عاح  ييب ع اييه وعاو يي ئي عاةيعييووب وعا صييوعت عايع يةيييً 

 (183: 38) ةة  ي  م فه يح  ن أوعء عاةع م ودي وب ف ت يً عاعة يً عايع يةيً.
ل عار اييث عاييآلي  ييصة ت يي  وبييآلاو ييييون عابيي حرون قييو أ يي بوع ت يي  عاي يي ت 

ة ييرر عاورع ييه عا"ةيي  سييرا وأ يي ا ب عايييوريس وعاو يي ئل عايع يةيييً عاةص  ييبً ايصف ييآل 
عا يييود ا فرقيييً ع واييي  بي ييييً عايربييييً عابوصييييً وعاري ضييييً   ةعيييً  عاة ييييرح  اعييي ب

 عاحو وب ب ا ة وريً عاية صً فه ضوء ةيس ب ت عا ووب؟"
 عرض ومناقشة التساؤل الرابع: 

عا يود ا فرقيً  ة يرر عاورع يه عاة ييرح  اعي ب ب عاي ويم عاةص  بً ا ة  أ  ا
ع وايي  بي يييً عايربيييً عابوصيييً وعاري ضيييً   ةعييً عاحو ييوب ب ا ة وريييً عاية صييً فييه 

 ضوء ةيس ب ت عا ووب؟
 (01  جدول

التدمحمرار والنسبة والمئوية لتحليل محتوى المراجع العلمية والدراسات لتحديد 
رر الدراسي المقترح أللعاب القوى للفرقة األولي بكلية أساليب تقوي  المق

 (12التربية البدنية والرياضية جامعة الحديدة  ج= 
ىالندبظىالمئووظىالتكرارىنوعىاألختباراتىجوانبىالتقووم

 %24,13 23 ع يب رعت شفويً ي ويم عا  صب عاةعرفه
 %41,38 29 ع يب رعت يحريريً

 %21,32 93 س عبي  ه تة   ي ي ويم عا  صب عاو وعصه
 %48,22 24 )يسبي يع( ع يب رعت تة يً ي ويم عا  صب عاحريه

( 32اةرع يييي  عاع ةيييييً عاةي تتييييً اعييييوو)ع( يح  ييييل 12)  ييييوول  وضييييح
( ةر ييي  22( ورع يييً, وب  ةييي اه )14ةر ييي  ت ةيييه, وعاورع ييي ت عاةريبسيييً اعيييوو)

 اعييي ب عا يييود  عاة ييييرحعاورع يييه ا ة يييرر أ ييي ا ب عاي يييويم عاةص  يييبً حيييول وورع يييً 
ا فرقً ع واه بي ييً عايربييً عابوصييً وعاري ضييً ح يث يرعوحيت عاص يبً عاةئوييً اكيل 
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%(, وت   ضوء آلاو يعو هيآلو ع  ي ا ب 41,38: 21,32هآلو ع   ا ب ة ب ن)
 عاي ويةيً ةص  بً اي ويم عاة رر.

ح ييث  ييرد عابيي حرون أن عاي ييويم   ييب أن يحضيي  بأهةيييً يب ييرب, إآل يعييو 
 ت عاةص ج عاورع ه, وةن  ياع يةيين قيي س ةعرفيً ةي  ييم يح ي يع ةين أحو ةيوص

أهييييوعا, وة يييييود ي ييييوم عايية ييييآل, وأن عاي ييييويم ي يييييس ش تييييي ً عاس اييييب بشييييي  
 وعصب يييييي , ح ييييييث   ةيييييي  عابي صيييييي ت عاة ي فييييييً تيييييين عاس اييييييب, وآلاييييييو ب  ييييييي وعم 

صةيه ع يرعي  ي  ت وأووعت ي ويم ةيعووب وون عبكيفي ء ب بةيحي ن عاةيييوب حيي   
 .عاة  رعت عاحي ييً عاح ي يً ا س اب, ويصةه عاة  رعت عاع  يً عاُع ي  اويع

أن عاي يويم  Huba ME and Freed JE) ) (2000)ىروب وفريرد ويشي ر
تة ييييً  ةييي  وةص قشيييً عاةع وةييي ت عا  تيييً بعة ييييً يع يييم عاسييييب وعاييييه يةيييين 
ر عاحتيييول ت   ييي  ةييين  ييييل أ ييي ا ب ةيصوتيييً وةيعيييووب, بغيييرض يكيييوين يتيييو 

وعضييح وتة ييق تةيي  يعرفييع عاسيييب ويف ةوصييع وي يييسيعون يسبي ييع فييه ضييوء ةيي  
يةي كوصييع ةيين ةعيي را وة يي رعت صي  ييً يع ة ييم, ويتييل تة يييً عاي ييويم إايي  قةييً 

 (219: 32ةوعه  تصو ع ي وعم صي ئج عاي  يم فه يح  ن عايع م فه عاة ي بل)
 ييً عاةصظةيً , أن عاي يويم يعيو آلايو عاعةAlkin MC) (2004)  الدمحميج ويض  

اي ةيييي  وةرع عيييً وع يييي وعم عاةع وةييي ت عا  تيييً بعة ييييً يع يييم عاسييييب عاتيييفيً 
بغيييرض يح ييي ن ويسيييوير يع ة يييم, ويشيييةل تيييوب  وعصيييب ةعرفييييً ويفيييس حريييييً 

 (29: 39وو وعصيً.)
وبآلاو ييون عاب حرون قو أ  بوع ت   عاي  تل عارعب  عاآلي  صة ت   "ة  

عا ييود ا فرقييً ع وايي   ورع ييه عاة يييرح  اعيي بة ييرر عاا أ يي ا ب عاي ييويم عاةص  ييبً 
بي ييييً عايربييييً عابوصييييً وعاري ضييييً   ةعيييً عاحو يييوب ب ا ة ورييييً عاية صيييً فيييه ضيييوء 

 ةيس ب ت عا ووب؟"
 ادستنتاجات:

فه ضيوء عا يوا عارئي يه ا بحيث  وي ي تبيع, وعاةيص ج عاع ةيه عايآلي أيبعيع 
وصيي ئج عايح  يل عإلحتي ئه,  عإل يرعءعتعاب حرون, وعاع صً عاة ي وةً, وةن  ييل 
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وة  أةين عايوتل إايع ةن  يل ترض عاصي ئج وةص قشي   اإل  بً ت   ي ي تبت 
 , يوتل عاب حرون إا  ع  يصي   ت عاي ايً:عابحث

أاعيي ب عا ييود عاةص  ييبً ا فرقييً ع وايي  بي يييً عايربيييً  ة يي ب  تعايعييرا ت يي   -
عايربيييً عابوصيييً وعاري ضييً عابوصيييً وعاري ضيييً, بةيي   يص  ييب ةيي  بئحييً ي يييً 
 ة  ب  ت( 3ب  ةعً عاحو وب وبرص ة    عادةصه, وعايه ب غت )

اعييي ب عا يييود عاورع يييه عاة ييييرح   ة يييرر اع هيييوعا عايع يةييييً عايوتيييل إاييي   -
ا فرقييييً ع وايييي  بي يييييً عايربيييييً عابوصيييييً وعاري ضييييً ب  ةعييييً عاحو ييييوب عا  تييييً 

( 91) ا عاةعرفيييً وعاف يييمأهيييوع -( أهيييوعا3)ع هيييوعا عاع ةيييً ) ب اة ييي بت
 أهييوعا عاة يي رعت عاآلهصيييً -( أهييوعا3) ع هييوعا عاة صيييً وعاعة يييً -هييوا

 هوا(. (14وع هوعا عاع ةً وعاةص واً ) -أهوعا (1)
ا ة يييرر عاورع يييه عاة ييييرح  اعييي ب  عاةحييييود عاع ةيييه عاصظيييري عايوتيييل إاييي   -

عاحو يوب وب غيت  ا فرقً ع وا  بي ييً عايربييً عابوصييً وعاري ضيً ب  ةعيًعا ود 
( تبيييي رب, وآلاييييو بصيييي ء ت يييي  13تبيييي رب,  وعاةحيييييود عايسبي ييييه ب ييييع ) (12)

 ع هوعا عا  وييً.
( سرعئييق يوري ييً, وع  يي ا ب 2ة ةوتيً ةيين سيرا عايييوريس تيووه )وضي   -

ايصف يييآل عاة يييرر عاورع يييه عاة ييييرح  اعييي ب  ( أ ييي وب ةص  يييب12) عايوري ييييً
 بوصيً وعاري ضً ب  ةعً عاحو وب.عا ود ا فرقً ع وا  بي يً عايربيً عا

( 12( و يييي ئل, وعإلةي صيييي ت عاة ويييييً وب غييييت )4عاو يييي ئل عايع يةيييييً ب غييييت) -
عاة يييرر عاورع يييه ( إةي صييي ت عايدةيييً ايصف يييآل 3وعإلةي صييي ت عابشيييريً وب غيييت )

عا ود ا فرقً ع وا  بي ييً عايربييً عابوصييً وعاري ضيً ب  ةعيً عاة يرح  اع ب 
 عاحو وب.

اعيييي ب عا ييييود ا فرقييييً عاورع ييييه عاة يييييرح   ة ييييرر اي ييييويم عاةص  ييييبً أ يييي ا ب عا -
( 2ع واييي  بي ييييً عايربييييً عابوصييييً وعاري ضيييً ب  ةعيييً عاحو يييوب وعاييييه ب غيييت )

 أ  ا ب ي ويةيً.
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اعيي ب عا ييود ا فرقييً ع وايي  بي يييً عاورع ييه عاة يييرح  اة ييرر عايوتييل إايي  ع -
 (1بع فه ة حق )ويري  عايربيً عابوصيً وعاري ضً ب  ةعً عاحو وب

 التوصيات:
عاورع يييه أن ي يييوم ي ييييً عايربييييً عاري ضيييي ً ب  ةعيييً عاحو يييوب بيسب يييق عاة يييرر  -1

 عاة يرح  اع ب عا ود ت   ا فرقً ع وا .
عيي ب عا ييود وعاةصيي هج ع  ييرد ب اك يييً بةيي   يص  ييب أايسييوير عاة ييررعت فييه  -0

 ةيس ب ت عا ووب وةوعكبً يحو ث ع اةص هج. 
شييييريً وعاو يييي ئل عايع يةيييييً عاةص  ييييبً بف ر عإلةي صيييي ت عاة ويييييً وعايييييو ةح واييييً  -3

 .بص ء ت   ة  يوتل إايع عاب حرون ةن صي ئج ايوريس عاة رر
ى((عىووووووووووووووووالمراج))ى

 المراجعىالطربوظ:ى:اواًل
ع  ييييس عاصظريييييً وعاعة يييييً اة يييي ب  ت عاة ييييوعن  إبررررراىي  إبررررراىي  دمحم عطررررا: -1

قيي صون, عا يييدء ع ول,  -يييوريب -صيييويك –وعاةضيية ر, يع يييم
 م.9813ةريد عاكي ب عاحو ث, عا  هرب, 

 G.M.Sيع يييييم ة يييي ب  ت أاعيييي ب عا ييييود, وعر  إبررررراىي  عبررررد ربررررو  ليفررررة: -0
 م.9888ا سب تً وعاصشر وعايودي  وع تين, عا  هرب,

: أاعيي ب عا ييود ا سفيي ل, ة يي ب  ت عافيييرا, تحرراد الرردولي أللعرراب القرروى اإل  -3
 م.9819عايصةيً ع ق يةه, عا  هرب,  , ةريد3 

عاة  يييييً عاعربييييييً ا يربييييييً, المنظمرررررة العربيرررررة للتربيرررررة والفقافرررررة والعلرررررو :  -2
 م.9882(, عاعوو ع ول, يوصس, 92عاة  و)

وري ييً ةعيي   ر ضييية ن  :الييئررة القوميرررة لضررماج جرررودة التعلرري  واإلعتمررراد -1
 م.9883عا ووب وعإلتية و اةت   ت عايع يم, ةتر, 



 
 

 

                                                                                                                   9323    

ىالطلمىىالدولىىىلكلوظىالتربوظىالرواضوظ/جامطظىأدووطىىالرواضظىقوةىوطنىوردالظىدلالمىىمؤتمرال

: وا ييل عاس اييب ا  ييووب, الييئررة القوميررة لضررماج جررودة التعلرري  وادعتمرراد -2
 إتييوعر ,عا يي هرب ,, ةسيي ب  عا  ئيي1ًعار اييث, وا ييل عإلتييوعر
 م.9811م/ 9818

عاييع م و يرعئي  صيوعيج وا يل :الييئة القومية لضماج جودة التعلي  وادعتمراد -3
  ةسي ب ةيورب, وا ل عا  ةعه قبل عايع يم عاةص ج اةت   ت

 م.9884 عا  ئً, عا  هرب,  وص و
: ةعييي   ر عاةيييص ج قبيييل الييئرررة القوميرررة لضرررماج جرررودة التعلررري  وادعتمررراد -4

 م.9884/ 9883عا  ةعه, ةس ب  عا  ئً, عا  هرب, 
ع يييرعي  ي ت عايييوريس عاحو رييً,  إيمرراج دمحم سررحتوت, زينررب عبرراس جعفررر: -5

 م.9812ةييبً عارشو, عاةة كً عاعربيً عا عوويً, 
: عاةييص ج عاةور ييه عاةع تيير, جررودت أحمررد سررعادة, عبرردهللا دمحم إبررراىي  -02

 م.9812, وعر عافير, تة ن, ع رون, 2 
: يتييةيم ة ييرر ورع ييه ة يييرح ايصةيييً حمرراد بررج الطيررار معيرروف العنررز   -00

ة يييي رعت ع ييييي وعم عاح  ييييب ع اييييه وعإلصيرصييييت اييييود سيييييب 
ً,   ةعييً أم عاةرح ييً عاةيو ييسً, ر يي اً وييييورعو, ي يييً عايربييي

 م.9811عا رد, عاةة كً عاعربيً عا عوويً,
ي ويم برص ةج عإلتوعو عايربوي اةع ةيه عايربييً عإل ييةيً  :المطرود   الد -00

ر ييييي اً  عاةع ةييييي ن ب اةة كيييييً عاعربييييييً عا يييييعوويً فيييييه ي يييييي ت
 م9889   ةعً أم عا رد, عا عوويً وييورعو, ي يً عايربيً,

عا يووب عاشيي ة ً فييه عايع ييم بيي ن ةتشييرعت : رشررد  أحمررد طعيمررو و  ررروج  -03
 س وعايسبي  ت, وعر عاة  رب,  ع -عاية د وةع   ر عبتية و

 م.9881تة ن, 
: إوعرب عا ووب عاشي ة ً فيه عاةت  ي ت عايربوييً, وعر عليماتناصر  صالحم -02

 م.9882عاشروا, تةن, 
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يجرري عبرد الملر  طرو عبرد الررحمج, عبرد الررحمج دمحم السرعدني, فنراء مل -01
عاةييييييص ج عاةور ييييييه وع يشييييييرعا عاة ييييييي بل, ي يييييي   السرررررريدة:

صتييييييةةع؟ ي يييييي  صسييييييورو؟, وعر عاكييييييي ب عاحييييييو ث, عا يييييي هرب, 
 م. 9811

 : ي سييي عاةصي هج وتيي اي  , وعر عاح ةيو ا صشيرعبداللطيح حسيج فرج -02
 م.9884وعايودي , عاري ض, 

وعايوديي ,  : عايربيً عاري ضيً عاحو رً, عا ص وريً ا صشرفاضل حسيج عزيز -03
 م.9812

ع ييييييرعي  ي ت عاييييييوريس عاةع تيييييرب, تييييي ام عاكييييييب  فرررررراس دمحم السرررررليتي: -04
 م9812عاحو ث, ع رون, 

 -عاةصييي هج الشرررربيني, عفرررت مصرررطفى الطنطررراو : السرررف  عبرررد فررروز   -05
يصظية ي يييي , ةريييييد  -تص تييييره  -ع ييييس بص ئ يييي  –ةف وة يييي  

 م.9812عاكي ب ا صشر, 
مرررروه صررربر  إبرررراىي  دكررررور , علررري عبرررد  كامرررل عبدالمجيرررد قنصررروه, -02

: ة رر ورع ه ة ييرح  اعي ب عاةضيرب الرحمج زيد القاضي
ا ةرح ييييً عاية  ويييييً بي ييييي ت وأق يييي م عايربيييييً عاري ضيييييً وف يييي   
ا ةعييييييي   ر ع ك ويةييييييييً عا ي  ييييييييً ا سييييييي و عايربييييييييً عاري ضييييييييً 
ب ا ة ورييييييً عايةصييييييً, ة  يييييً أ ييييي و  اع يييييوم وفصيييييون عايربييييييً 

ً عايربييييً عاري ضييييً,   ةعيييً أ ييي و , ةتييير, عاري ضيييً, ي يييي
 م.9812, 244 -213, ة 3, ج22و

: ع تيول عاع ةيييً وعافصييً ابصي ء عاةصي هج وعابييرعةج ليلرى عبرد العزيررز زىرراج -00
فيييه عايربييييً عاري ضييييً, وعر دهيييرعن ا صشييير وعايوديييي , عا ييي هرب, 

 م.9881
ً عايربييوي ن : عاةصيي هج فييه ةصظوةييً عايع يييم, رعبسييمرراىر إسررماعيل صرربر   -00

 م.9811    ً عاكي ب عا  ةعه عاعربه,  عاعرب,
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عاةصييي هج عاحو ريييً وسرعئيييق عاييييوريس, وعر عاةصييي هج  محسرررج علررري عطيرررة: -03
 م.9813ا صشر وعايودي , تة ن, ع رون, 

: عاة ييي رعت عاع ةيييً ا ييييوريس, وعر عاةعرفيييً دمحم إسرررماعيل عبرررد المقصرررود -02
 م.9882عا  ةعيً, عإل يصوريً, 

ةصظوةييً يكييوين عاةع ييم فييه ضييوء ةعيي   ر عا ييووب  :إبررراىي عبرردالرزا   دمحم -01
 ا سب تيييييً وعاصشييييير, تةييييي ن, ع رون وعر عافيييييييرً عاشييييي ة 
 .م9882

ييييوريس عايربييييً عاري ضييييً, وعر عاع يييم وعبيةييي ن ا صشييير  دمحم دمحم الشرررحات: -02
 م.9812وعايودي , و وا, 

: مرد فرالحم, دمحم حسرج السريدمحمود عبدالحلي  عبدالدمحمري , دمحم صفح أح -03
ة سيييي يوري ييييه ة يييييرح ا وحييييوب عايوري يييييً اييييبعض  ييييب ق ت 

  ةعييً  -عاةضيية ر عاةص  يييً سيييب ي يييً عايربيييً عاري ضيييً
أ يييي و  وف يييي   ا ةعيييي   ر عا وةيييييً ع ك ويةيييييً عا ي  يييييً ا سيييي و 
عايربيييييييً عاري ضيييييييً, ة  ييييييً أ يييييي و  اع ييييييوم وفصييييييون عايربيييييييً 

يً,   ةعيييً أ ييي و , ةتييير, عاري ضيييً, ي ييييً عايربييييً عاري ضييي
 م.9812, 1288 -1332, ة 3,  ج22و

: عي  هييييي ت حو ريييييً فيييييه ييييييوريس عايربييييييً عابوصييييييً مصرررررطفى السرررررايحم دمحم -04
 م.9881وعاري ضيً, ةييبً وةسبعً عإلشع و, عإل يصوريً, 

ي ويةيً اةص  ج أاع ب عا يود فيه ضيوء ةعي   ر عا يووب  ميد  لفتة زاىي: -05
  ةعيييً بغيييوعو,  -عايربييييً عاري ضييييًوعإلتيةييي و اسييييب ي ييييً 

ر يييي اً ة   يييييي ر, ي ييييييً عايربييييييً عاري ضييييييً ا بصييييي ن,   ةعيييييً 
 م.9813ح وعن, 

: عاسريييييق إ د عايغ  يييير عايربييييوي, وعر عاع ييييم ىرررران   الررررد دمحم دمحم سررررلي  -32
وعإليةيييييي ن ا صشيييييير وعايودييييييي , وعر عا و ييييييو ا صشيييييير وعايودييييييي , 

 م.9814
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يس, وعر عايي دوري عاع ةييً, تةي ن, ع رون, ة  رب عاييور  يحيى دمحم نبياج: -30
 م.9812
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