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خطة تحضيرية مقترحة لتدريس مقرر ألعاب المضرب لطالب المرحمة 
التخصصية بكمية التربية البدنية والرياضية جامعة الحديدة وفقًا 

 لمتطمبات الجودة واالعتماد األكاديمي
 د/علي عبدالرحمن زيد القاضي*

تعيش المجتمعات في العصر الحالي طفرة نوعية مف التنافس والتحديات 
مجػػػػاخت واصوصػػػػا المنظومػػػػة التعميميػػػػةد ح ػػػػث  حتمػػػػت الجػػػػودة فػػػػي جميػػػػ  ال

واخعتماد الصدارة في التنافس لتحس ف نوعية التعميـ في جمي  مستوياتو و بعاده 
وعناصػػرهد ح ػػث  ف ىنػػاؾ توجػػو وانػػ  وجػػاد نحػػو اخرتلػػاف  جػػودة التعمػػيـ فػػي 

ل مػػػ  جميػػػ   نحػػػاف العػػػالـ باعتبػػػاره واحػػػد مػػػف  ىػػػـ المتطمبػػػات ا ساسػػػية لمتفاعػػػ
 تحديات العصر.

ولما كانت ال رامج في المؤسسات التعميمية و حد مف  ىـ المداالت التي 
تعمل عمى تطوير المنظومة التعميمية فإنو  جب دعـ المؤسسات التعميمية لتلـو 
 ػػػدورىا فػػػي توا ػػػ   رامجيػػػا ع ػػػر اطػػػا تدريسػػػية فػػػي  طػػػار الجػػػودة وا عتمػػػاد 

 ا كاديمي.
 لػػى  م(3122مان جةةودة التعمةةيم واالعتمةةاد الهيئةةة القوميةةة لضةةوتشػػ ر 

 بماابة اآلونة ىذه في  يا العمل وت ني التعميـ في الجودة ـانظ ظيور  نو  صب 
بصفة  والمجتم  بصفة ااصة التعميمية لألنظمة حليلي خحتياج فعل مباشر رد

 والتطوير لمتحس ف شاممة استرات جية تلوـ عمى الجودة  نظمة و ف عامةد ااصة
 لموصػوؿ المطمػوب وتحد ػد المسػتو   جيػةد مػف وتحم مػو الواقػ  رصػد الؿا مف
 اخعتبػارات المحميػة وكػذلؾ المتاحػة ا مكانػات نػوف فػي  اػر   جيػة مػف  ليػو

 (4:  8).والعالمية
  ف ـ(8998) "محسةةةن عمةةةي عطيةةةةح عبةةةد الةةةرحمن الها ةةةةمي"ويػػػذكر 

 التدريسػػػػية الاطػػػػا ف يػػػػا ونػػػػ  تلتنػػػػي العمػػػػل مينيػػػػة عمميػػػػو التعميميػػػػة العمميػػػػة
                                                           

 -جامعة الحد دة - ستاذ المناىج وطرؽ التدريس المساعد بكمية التربية ال دنية والريانية *
   .الجميورية اليمنية
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 تتصػل دقيلػة  سػس عمػى الم نػي المسػ   التاطػيا دوف  ومػف وتنف ذىاد لممارستيا
 تانػػػػػ  ذلػػػػػؾ عنػػػػػد  نيػػػػػا  غرانػػػػػياد تحلػػػػػ  اف يمكػػػػػف خ بط يعتيػػػػػا وشػػػػػروطيا

 وىػػػدر المػػػاؿد وت ػػػذ ر الجيػػػدد  نػػػاعة عم يػػػا  ترتػػػب التػػػي والعشػػػوا ية لالرتجاليػػػة
 (354: 31) الوقت.

منظمػػػة وىادفػػػةد تماػػػل منيجػػػا  و سػػػموبا   والتاطػػػيا لمتػػػدريس عمميػػػة علميػػػة
وطريلة منظمة لمعملد تؤدي الى  موغ اخىداؼ المنشودة بفعالية وكفايةد بح ػث 
تعمل عمى تنمية المتعمـ مف جمي  الجوانب الجسمية والفكرية والروحيةد وتعرؼ 

بانيػا عبػارة عػف مجموعػة ا جػرافات التنظيميػة المكتوبػة التػي  الخطة التدريسية
ا المعمػػػػـ نػػػػمانا  لنجػػػػاح العمميػػػػة التدريسػػػػية وتحليلػػػػا  لألىػػػػداؼ التعميميػػػػة ينػػػػعي

 (368: 1) المنشودة.
 ف التاطػيا لمتػدريس  ـ(8999)" دمحم الدريجح دمحم جهاد جمة "كما  ر  

يعػػد مػػف العوامػػل اليامػػة فػػي تحل ػػ  ا ىػػداؼ التعميميػػة بصػػورة مناسػػبةد فالعمػػل 
نسبة الاطأ قم مة نس يا د والعمل الغ ػر  الماطا لو يسيل تنف ذه وتلويمود وتكوف 

ماطا لو يصعب تنف ذه وبصعب تلويمود وتكػوف نسػبة الاطػأ فيػو ك  ػرةد لػذلؾ 
 (35:318) فإف العمل الناج  يعتمد عمى التاطيا العممي.

 يسػػػػػ    ف وخ ػػػػػد الج ػػػػػدد لمتػػػػػدريس ونػػػػػرورية خزمػػػػػو عمميػػػػػو فػػػػػالتاطيا
 التػي الاريطػة رسػـ بماابػة التاطػيا ريعت ػ كمػا والتل ػيـد التنف ػذ مرحمو التاطيا
 مشػػكالت مػػف فيػػو اخنسػػاف  توقػػ  وطرقػػود ومػػا واتجاىاتػػو العمػػل مسػػار تونػػ 
 تكػػوف  و ف خ ػػد اطػػةد ىنػػاؾ تكػػوف  عم يػػاد ولكػػي يمكػػف التغمػػب وك ػػ  وعلبػػات
 بػػػالموارد وكاممػػػو درايػػػة واعيػػػة ىنػػػاؾ تكػػػوف  و ف ومحػػػددة وانػػػحة  ىػػػداؼ ىنػػػاؾ
 (55: 39) المنشودة. ا ىداؼ   تحل عمى تساعد التي المتاحة

في تاطيا التدريس بأنو منظومة تدريس مكونة  Courseويلصد بالملرر  
مػػف عػػدد مػػف الوحػػدات الدراسػػية  و التدريسػػية المصػػممة لتحل ػػ  اىػػداؼ تدريسػػية 
مع نػػػػةد ويسػػػػتغرؽ تعميميػػػػا فصػػػػال  دراسػػػػيا   و عامػػػػا  كػػػػامال   و نحػػػػو ذلػػػػؾد وىػػػػذه 
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وغالبػػا  مػػا يعنػػوف الملػػرر بمسػػمى ىػػذا النػػوعد مونػػوع الوحػػدات عػػادة مػػا  جمعيػػا 
ويسمى ماطا لتػدريس الملرر/ال رنػامجد و ينػا  اطػة تػدريس الملػررد وتوصػ   

 (746: 5) الملررد والاطة التحن رية لمملرر.
ف عمميػة تاطػيا تػدريس الملػرر أ ـ(8939) "نافز أحمد بقيعي"ويون   

ا مػػدة زمنيػة مع نػة قػػد تكػوف فصػػال  عبػارة عػف اطػػة بع ػدة المػد  يحتػػاج لتنف ػذى
دراسػػػيا   و سػػػنة دراسػػػيةد و ىػػػـ مػػػا ف يػػػا التوزيػػػ  المنطلػػػي العػػػادؿ لوحػػػدات المػػػادة 
الدراسية )الملرر الدراسػي( عمػى شػيور الفصػل  و السػنة الدراسػيةد وتسػاعد ىػذه 

الملػػرر وتحم ميػػاد  الاطػػة اللػػا ـ بالتػػدريس عمػػى  يػػاف المعػػالـ ا ساسػػية لممػػنيج/
فػػػي مػػػد   مكانيػػػة تنف ػػػذهد والسػػػرعة التػػػي يسػػػ ر  يػػػا مػػػف  جػػػل تحل ػػػ   ومعرفتػػػو

ا ىداؼ التػي يسػعى  ل يػاد وتتنػمف ىػذه الاطػة عػادة الاطػوة العرينػة دوف 
 (84د 81: 37ذكر التفصيالت التي خ  جب ذكرىا ف يا.)

 م كمة البحث:

 التربيػة ال دنيػة والريانػية جامعػة الحد ػدة بكميػة الباحثومف االؿ عمل 
طػػػالع لعػػػاب المنػػػربد وكػػػذلؾ دراسػػػة   مػػػنيجفػػػي تػػػدريس  عاونتػػػووم المػػػنيجد واع

الباحث عمى الال حة الداامية لمكميةد والملابالت الشاصية التػي  جراىػا الباحػث 
 م  بعض  عناف ى  ة التدريس بكميات و قسػاـ التربيػة الريانػية ت ػ ف  ف ىنػاؾ

 عػػػػاب المنػػػػرببعػػػض الصػػػػعوبات التػػػي تلا ػػػػل اللػػػػا م ف عمػػػى تػػػػدريس مػػػنيج  ل
متمامة في عدـ وجود توص   محدد لملررات  لعاب المنربد كمػا ت ػ ف  ينػا  
 ف ىناؾ بعض اللصور في ا مكانات الماديػة مػف صػاخت ومنانػد ومنػارب 
خزمػػة لتػػدريس مػػنيج  لعػػاب المنػػربد وكػػذلؾ نػػ   الوقػػت الماصػػص لمػػنيج 

  لعاب المنرب  اطة الدراسة ا س وعية 
لعػاب المنػرب  لملػررات  ةمحدد اتمفردات  و توصيفوجود ونظرا  لعدـ 

وجػػود اطػػو ت ػػنظـ وت وجػػو سػػ ر العمػػل فػػي المواقػػ  التعميميػػة  عػػدـ ترتػػب عم يػػا
 ف النظػػاـ الدراسػػي المعتمػػد فػػي خ حػػة الكميػػة ىػػو  عممػػااػػالؿ السػػنة الدراسػػيةد 
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ووفلػػا لال حػػة فػػاف عػػدد السػػاعات المعتمػػدة لتػػدريس ملػػرر العػػاب النظػػاـ السػػنوي 
( سػػاعات فػػي ا سػػ وع موزعػػة 6منػػرب لممرحمػػة التاصصػػية)الفرقة الرابعػػة()ال

( سػاعات لمجانػب التط يلػي العممػيد لكػف 4( ساعتاف لمجانب النظػري )8عمى )
تمػػػػؾ السػػػػاعات تكػػػػوف موجيػػػػو لمجانػػػػب التط يلػػػػي فلػػػػا دوف  فػػػػي الواقػػػػ    كاػػػػر 

و  نظػػػيـ ت يكػػػوف ىنػػػاؾف  تػػػدريس دوف الاخىتمػػػاـ بالجانػػػب المعرفػػػيد لػػػذلؾ  ػػػتـ 
د با نػػػػػػافة  لػػػػػػى  ف مفػػػػػػردات الملػػػػػػرر تاطػػػػػػيا لكيفيػػػػػػة تلػػػػػػديـ المػػػػػػادة العمميػػػػػػة

المونػوعة فػػي الال حػة الدااميػػة لمكميػػة عشػوا ية وخ تحلػػ   ىػداؼ الكميػػة الػػواردة 
  نفس الدل ل.
 لعػاب المنػرب غ ػر كػافي لتحل ػ  لريانات  الوقت الماصص كما  ف

دةد وكػذلؾ قمػة اخمكانيػات المتاحػة مػف نػواتج الػتعمـ المرغوبػة وفلػا لمعػا  ر الجػو 
صػػاخت ومالعػػب و دوات ووسػػا ل تعميميػػة واصوصػػا مالعػػب التػػنس اخرنػػي 

لعػػػػػاب المنػػػػػرب   واجػػػػػو الكا ػػػػػر مػػػػػف  والريشػػػػػة الطػػػػػا رةد ممػػػػػا  جعػػػػػل تػػػػػدريس 
الػػػػزمف الماصػػػػص فػػػػي ظػػػػل عػػػػدـ اخىتمػػػػاـ بػػػػالتاطيا  الصػػػػعوبات واصوصػػػػا  

لتػػي تعت ػػر  سػػباب ر يسػػة دفعػػت لمتػػدريس لتالفػػي تمػػؾ المشػػكالت والصػػعوبات ا
الباحث لملياـ  يذه الدراسة مف  جل توجيو العمل التعميمي والتربػوي نحػو تحل ػ  

خالةةد  د وىػػذا مػػا  كدتػػو نتػػا ج دراسػػة ىػػداؼ الكميػػة وتحل ػػ  نػػواتج الػػتعمـ المرغوبػػة
(  وجود تحديات مرتبطة بال رامج والملررات الدراسية 6)(:311حسن الحريري 
اكبة الملػررات الدراسػية لتطػورات العصػر ومتطمبػات سػوؽ العمػلد ومنيا عدـ مو 

وتفص ل ال رامج والملررات وفلا  خعتبارات ااصة بأعناف ى  ة التدريس وليس 
لمتطمبات سوؽ العمل با نافة  لى عدـ وجود اطػا لتػدريس الملػرراتد وعػدـ 

محمةةةةةةةود عبةةةةةةةدالح  اخىتمػػػػػػػاـ  توصػػػػػػػ   الملػػػػػػػرراتد وكػػػػػػػذلؾ نتػػػػػػػا ج دراسػػػػػػػة 
حػػوؿ التعػػرؼ عمػػى التحػػديات التػػي تحػػوؿ دوف تط  ػػ   (27م( 3126موي الصةة

مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي لمعػػا  ر الجػػودة واخعتمػػاد ا كػػاديميد وتمامػػت  وجػػود 
تحػػػػديات حػػػػوؿ افتلػػػػار مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالي لماطػػػػا الدراسػػػػيةد وتوصػػػػ   
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با الملػػػررات الدراسػػػية وفػػػػ  معػػػا  ر عصػػػريةد ووجػػػػود ملػػػررات عشػػػوا ية خ تػػػػرت
 بال رامج والتاصصات.

ر تعت ػ عداد الاطا التحنػ رية )ماططػات تػدريس الملػررات(  لذلؾ فإف
تعت ػر محاولػو جػاده مػف ح ػث  دفنػل الحمػوؿ لتمػؾ المشػكالت والصػعوباتمف  

كميػة وليػة تسػعى  لمعمل في نوف معا  ر الجػودة الشػاممة وكػذلؾ اطػوه  الباحث
مف االليا لمتم ز في العممية التعميمية  دةالتربية ال دنية والريانية  جامعة الحد 

لمحصػػػوؿ عمػػػى اخعتمػػػاد ا كػػػاديمي والػػػذ   يػػػدؼ  لػػػى تطػػػوير  نظمػػػة التعمػػػيـ 
 ال رامج الدراسية وفلا لمعا  ر الجودة واخعتماد.توح د و 

 :هدف البحث
ملػػرر  لعػػاب   يػػدؼ البحػػث  لػػى ونػػ  اطػػة تحنػػ رية ملترحػػة لتػػدريس

ة )الفرقػػػة الرابعػػػػة( بكميػػػػة التربيػػػػة ال دنيػػػػة المنػػػرب لطػػػػالب المرحمػػػػة التاصصػػػػي
 والريانية جامعة الحد دة وفلا  لمتطمبات الجودة واخعتماد ا كاديمي.

 : تساؤل البحث
مػػػػا محػػػػددات  عػػػػداد الاطػػػػة التحنػػػػ رية لتػػػػدريس ملػػػػرر العػػػػاب المنػػػػرب  -3

لممرحمػػة التاصصػػية بكميػػة التربيػػة ال دنيػػة والريانػػية جامعػػة الحد ػػدة وفلػػا  
 بات الجودة واخعتماد ا كاديمي؟لمتطم

ملػػػرر  لعػػػاب المنػػػرب لطػػػالب  مػػػا الاطػػػة التحنػػػ رية الملترحػػػة لتػػػدريس -8
المرحمة التاصصية )الفرقة الرابعة( بكمية التربية ال دنية والريانػية جامعػة 

 الحد دة وفلا  لمتطمبات الجودة واخعتماد ا كاديمي؟
  مصطمحات البحث:

 (:التدريس مخططالخطة التحضيرية   -
 فػػي)نسػػلى( يعػػده مصػػمـ التػػدريس مسػػبلا بغػػرض اسػػتادامو  يتصػػور منظػػوم 

شػػكل ماطػػا  ولػػى  فػػيال دايػػة  فػػيىػػذا التصػػور يكػػوف و تنف ػػذ عمميػػة التػػدريسد 
 (744 :5ويتـ فيو  ساسا تجمي  نتاجات )حص مة( عممية تصميـ التدريس.)
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 :الجودة -
ر  دقػو عػف جػوىر التربيػة ىي مجموعو مػف الاصػا ص  و السػمات التػي تع ػ 

وحالتيا بما في ذلؾ كػل  بعادىػاد مػداالت وعمميػات ومارجػات وتغذيػة راجعػةد 
وكذلؾ التفاعالت المتواصمة التي تؤدي  لى تحل   اخىداؼ المنشودة والمناسبة 

 (83: 7لمجمي .)
  األكاديمي: االعتماد -
سػة التعميميػة  و ىو المسػتو   و الصػفة  و المكانػة التػي تحصػل عم يػا المؤس 

ال رنامج التعميمي ملا ل استيفاف معا  ر الجودة النوعيػة المعتمػدة لػد  مؤسسػات 
 (39: 7التلويـ التربوي.)

جراءات البحث  :خطة وا 
 : منهج البحث

جرافات البحث.   ستادـ الباحث المنيج الوصفي وذلؾ لمناس تو لط يعة واع
 : البحثوعينة مجتمع 

التربيػة  عنػاف ى  ػة التػدريس بكميػات  راف مف تمال مجتم  البحث عمى الا
تػـ ااتيػار ع نػة البحػث الريانية  جميورية مصر العربيةد والجميورية اليمنيةد كمػا
فػي مجػاؿ المنػاىج وطػرؽ  بالطريلة العمدية العشوا ية مف  عناف ى  ػة التػدريس

يػػة التػػدريس بكميػػات التربيػػة الريانػػية  جميوريػػة مصػػر العربيػػة والجميوريػػة اليمن
 كما  مي:

ا ػػراف  نػػاف مػػف اعنػػاف ى  ػػة التػػدريس فػػي مجػػاؿ المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس  -
( ا ػػػػػراف 5بكميػػػػات التربيػػػػة الريانػػػػية  جميوريػػػػػة مصػػػػر العربيػػػػة وعػػػػددىـ)

 (.3مرف )
ع نػػػة مػػػف نفػػػس مجتمػػػ  البحػػػث واػػػارج الع نػػػة ا ساسػػػية  جػػػراف الدراسػػػة  -

 ( ا راف.6عددىـ )اخستطالعية وحساب المعامالت العممية لالست ياف و 
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ى  ػػػة التػػػدريس فػػػي مجػػػاؿ المنػػػاىج وطػػػرؽ الع نػػػة ا ساسػػػية مػػػف  عنػػػاف  -
والجميوريػػػة  التػػػدريس بكميػػػات التربيػػػة الريانػػػية  جميوريػػػة مصػػػر العربيػػػة

 (.3مرف ) ا  ر( 33وعددىـ) اليمنية
  :جمع البياناتأدوات 

  تحمي  المحتوى: -2
مراجػػ  العمميػػة والدراسػػات قػػاـ الباحػػث بػػاخطالع عمػػى محتػػو  الواػػا   وال

والبحػوث المرتبطػة والمتاصصػة فػي مجػاؿ البحػث ولػوا   بعػض كميػات التربيػػة 
 لماطة التحن رية الملترحة. ةالريانية لمتعرؼ عمى ا بعاد ا ساسي

 المقابمة ال خصية:  -3

قػػاـ الباحػػث  ػػػإجراف الملػػابالت الشاصػػػية مػػ  بعػػض الا ػػػراف فػػي مجػػػاؿ 
وطػػرؽ التػػدريسد التوصػػل  لػػى  بعػػاد تصػػميـ اسػػتمارة الجػػودةد ومجػػاؿ المنػػاىج 

اخسػػػػت ياف ق ػػػػد الدراسػػػػة با نػػػػػافة  لػػػػى اخسػػػػتفادة بػػػػػ را يـ فػػػػي ونػػػػ  الركػػػػػا ز 
 ا ساسية لمحاور اخست ياف.

 استمارات االستبيان:  -4
في نوف ما توفر لمباحث مف  يانات وبنافا  عمى بعض المراجػ  العمميػة 

يػػػػة الريانػػػػية قػػػػاـ الباحػػػػث  تصػػػػميـ اسػػػػتمارة وتحم ػػػػل لػػػػوا   بعػػػػض كميػػػػات الترب
اخسػػت ياف بغػػرض تحل ػػ   ىػػداؼ الدراسػػة وا جابػػة عمػػى تسػػاؤختيا كػػأداة لجمػػ  

تحد ػػػد الاطػػػوات الالزمػػػة  عػػػداد الاطػػػة  ال يانػػػاتد ح ػػػث ىػػػدؼ اخسػػػت ياف الػػػى
التحن رية الملترحة لتدريس ملرر  لعاب المنرب) و ما يسمى ماطا تػدريس 

الملػػرر  و بالاطػػة السػػنوية( لتنف ػػذ مػػنيج  لعػػاب المنػػرب الملػػرر  و توصػػ   
وفلػػا  لمتطمبػػات الجػػودة واخعتمػػاد ا كػػاديميد وقػػد مػػر اخسػػت ياف بعػػدة اطػػوات 

 كالتالي:
اخطػػػػػالع عمػػػػػى المراجػػػػػ  العمميػػػػػة المتاصصػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ المنػػػػػاىج وطػػػػػرؽ  -

(د 4) ـ(8935) حسةةةام الةةةدين دمحم مةةةازن " ماػػػل التػػػدريسد وتصػػػميـ التػػػدريس
 (د1) ـ(8939) رج بةةراون: ترجمةةة دمحم رضةةا الب ةةداديح هيةةام دمحم رضةةاجةةو 

 أحمةةةد مةةةاهر أنةةةورح عمةةةي دمحم عبةةةد (د37) ـ(8939) نةةةافز أحمةةةد بقيعةةةي
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 ماجةدة مصةط ا السةيد ووخةرون  (د3) ـ(8997)المجيدح إيمةان أحمةد مةاهر
ح وليةةد أحمةةد (34) ـ(8997) دمحم إسةةماعي  عبدالمقصةةود (د33) ـ(8997)

كمةةةال (د 38) ـ(8995)  السةةةعيدح أبةةةو السةةةعود دمحم أحمةةةدجةةةابرح سةةةعيد دمحم
كمػػػػا  عتمػػػػد الباحػػػػث  درجػػػػة ك  ػػػػرة عمػػػػى  (9) ـ(8991)" عبدالحميةةةةد زيتةةةةون 

فػػي مفػػردات الاطػػة  درجػػة  (5) ـ(8993)3حسةةن حسةةين زيتةةون ج نمػػوذج
 ك  رة.

تحم ل توصيفات الملررات لبعض الكميات المعتمدة وملررات بعض كميػات  -
نػػػية  جميوريػػػة مصػػػر العربيػػػة المعتمػػػدة وغ ػػػر المعتمػػػدة ماػػػل التربيػػػة الريا

) س وةد سوىاجد  سوافد الػوادي ةتوصيفات كميات التربية الريانية  جامع
الجد ػػػػػػػدد حمػػػػػػػواف  نػػػػػػػ فد الجزيػػػػػػػرة  نػػػػػػػاتد الزقػػػػػػػازي د  نيػػػػػػػاد ا سػػػػػػػكندرية( 
وكمية)اليندسػػػةد والزراعػػػة(  جامعػػػة  سػػػ وةد وبعػػػض توصػػػيفات الجامعػػػات 

عػػة الممػػؾ سػػعودد وجامعػػة الممػػؾ فيصػػل بالمممكػػة العربيػػة العربيػػة ماػػل جام
 (.8) السعوديةد وجامعة الكويت  دولة الكويت مرف 

 جراف بعض الملابالت الشاصية م  بعض الا راف في مجاؿ المنػاىج وطػرؽ  -
 التدريس بكميات التربية الريانية  جميورية مصر العربية.

خسػت ياف الاػاص  اطػوات  عػداد  نافا  عمى ما س   قاـ الباحث  تصػميـ ا -
الاطػػػػة التحنػػػػػ رية لتػػػػدريس الملػػػػػرر لممرحمػػػػة التاصصػػػػػية فػػػػي صػػػػػورتيا 

مناسػب  لػى حػد  -(1)د وتـ ااتيار م زاف االاي)مناسػبد (1مرف ) الم د ية
 ((3)غ ر مناسب -(8)ما

عػػرض اسػػتمارة اخسػػت ياف فػػي صػػورتيا الم د يػػة عمػػى السػػادة الا ػػراف مػػف  -
بكميػػات التربيػػة الريانػػية المتاصصػػ ف فػػي مجػػاؿ  عنػػاف ى  ػػة التػػدريس 

(د لمتعػرؼ عمػى 3( ا ػراف مرفػ )5المناىج وطرؽ التدريس والبػال  عػددىـ)
مد  مناسبة اخستمارةد ومد  كفاية الاطوات وكذلؾ الوصوؿ  لػى  فنػل 

 صياغة لاطوات الماطا.
بة فػػي نػػوف  راف السػػادة الا ػػراف قػػاـ الباحػػث بحسػػاب الدرجػػة الملػػدرة والنسػػ -

الم ويػػةد ح ػػث  رتنػػى الباحػػث ااتيػػار العبػػارات التػػي حصػػمت عمػػى نسػػبة 
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% فػػأكار مػػف مجمػػوع  راف الا ػػرافد كمػػا قػػاـ الباحػػث  تعػػد ل وتصػػحي  75
نػػػػػػافة ودمػػػػػػج وصػػػػػػياغة بعػػػػػػض محػػػػػػاور وعبػػػػػػارات اخسػػػػػػتمارة  وحػػػػػػذؼ واع

 (  ون  ذلؾ:3وجدوؿ)
 (2  جدول

 ارات االستبيان الخاصالدرجة المقدرة والنسبة المئوية آلراء الخبراء في عب
 إعداد الخطة التحضيرية لتدريس مقرر ألعاب المضرب لممرحمة بخطوات

 (6 ن= التخصصية في صورته المبدئية

 م
الدرجة  الخطوات

 المقدرة
الندبة 
 المئوية

 عف الملرر ال يانات ا ولية وخ : 
 93.33 14 اسـ الدولة. 3
 93.33 14 اسـ الوزارة. 8
 100 15 اسـ الجامعة. 1
 93.33 14 الرمز الكودي. 4
 100 15 اسـ الملرر الدراسي. 5
 100 15 الفرقة/المستو  الدراسي. 6
 100 15 التاصص الذي يلدـ لو الملرر بالرجوع  لاطة الدراسة. 7
 100 15 عدد الوحدات الدراسية النظرية والعممية. 8
 100 15 اللسـ التاب  لو الملرر. 9
 93.33 14 ة بو تدريس الملرر.اللسـ المنو  39
 93.33 14 اخقساـ العممية ذات العالقة بالملرر. 33
 100 15 تاريخ تنف ذ الملرر وزمنو وجية  عتماد الملرر. 38
 66.67 10 تحد د الاصا ص العامة لمطالب المتعمم ف الذي سيط   عم يـ الملرر 31
 100 15 اطة الدراسة فيتحد د ونعية الملرر  34
 93.33 14 .تحد د عالقة ىذا الملرر بغ ره مف الملررات 35
 93.33 14 .معرفة التوجو العاـ لمملرر 36
 100 15 منس  الملرر 37

 
 (2  جدولتابع 

 الدرجة المقدرة والنسبة المئوية آلراء الخبراء في عبارات االستبيان الخاص
 لممرحمة إعداد الخطة التحضيرية لتدريس مقرر ألعاب المضرب بخطوات
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 (6 ن= التخصصية في صورته المبدئية
الدرجة  الخطوات م

 المقدرة
الندبة 
 المئوية

 اانيا :  ىداؼ الملرر ومارجات التعمـ المستيدفة 
 100 15  ىداؼ الملرر )ا ىداؼ العامة لمملرر( 3
 100 15 المعرفة والفيـ. 8
 100 15 الميارات العممية والمينية. 1
 100 15 نية.الميارات الذى 4
 100 15 الميارات المنلولة والعامة. 5
 االاا : محتو  الملرر 
 100 15 المحتو  العممي النظري لمملرر. 3
 100 15 المحتو  العممي التط يلي)العممي( لمملرر. 8
 66.67 10 توزي  مونوعات الملرر. 1
 رابعا : طرؽ التعميـ والتعمـ 
 100 15 .تدريسال استرات جياتمعرفة مسميات  3
 100 15 معرفة مسميات طرؽ و سال ب التدريس المستادمة. 8
 100 15 .معرفة الوسا ل التعميمية ومصادرىا 1
 100 15 .سيلـو  يا الطالب التيتحد د التكميفات  4
 93.33 14 طرؽ التعميـ والتعمـ لمطالب ذوي اخحتياجات الااصة. 5
 اامسا : طرؽ تل يـ الطالب 
 100 15 .وادواتو ل ب التل يـ المستادمة سا 3
)وفػػػ  الجػػػدوؿ الزمنػػػي المرسػػػل مػػػف ـل يتحد ػػػد مواع ػػػد اجػػػراف الت 8

 100 15 الجامعة لمكمية(
 100 15 توزي  الدرجات 1

 سادسا : المراج  والدوريات العربية )مصادر تعمـ المحتو ( 
 60.00 9 مذكرات الملرر 3
 86.67 13 كتب ممزمة 8
 100 15 الدراسية الملرر.الكتب  1
 100 15 كتاب مساعدة. 4
 80.00 12 مجالت عممية 5
 80.00 12 مجالت دورية 6
 93.33 14 مواق  اخنترنت 7
 100 15 اخمكانات المطموبة لتنف ذ الملرر 8
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(  راف السػػػادة الا ػػػراف فػػػي عبػػػارات اخسػػػتمارة السادسػػػة 3)  ونػػػ  جػػػدوؿ
 لعػػػػاب تحنػػػػ رية الملترحػػػػة لتػػػػدريس ملػػػػرر الااصػػػػة  اطػػػػوات  عػػػػداد الاطػػػػة ال

 المنرب لممرحمة والتاصصية )الفرقة الربعة( كما  مي:
 ف  راف السػػػادة الا ػػػراف فػػػي اطػػػوات اعػػػداد ماطػػػا تػػػدريس ملػػػرر  لعػػػاب  -

 المنػػػػػػػػرب لممػػػػػػػػرحمت ف التمي ديػػػػػػػػة والتاصصػػػػػػػػية قػػػػػػػػد تراوحػػػػػػػػت مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػ ف
%( فػػػػي جميػػػػ  محػػػػاور اخسػػػػتمارةد ح ػػػػث تػػػػـ اسػػػػتبعاد 399 -69.99%)

( فػػػي المحػػػور ا وؿ الاػػػاص 36) ( وتعػػػد ل العبػػػارة رقػػػـ31) العبػػػارة رقػػػـ
%(د 66.67بال يانػػػػات ا وليػػػػة عػػػػف الملػػػػرر والتػػػػي حصػػػػمت عمػػػػى نسػػػػبة)

%( فػػػػػي 66.67) ( التػػػػػي حصػػػػػمت عمػػػػػى نسػػػػػبة1) واسػػػػػتبعاد العبػػػػػارة رقػػػػػـ
د 3) المحػػور الاالػػث الاػػاص بمحتػػو  الملػػررد كمػػا تػػـ تعػػد ل العبػػارات رقػػـ

حور الراب  الااص بطرؽ التعميـ والتعمـد وتعد ل العبػارة ( في الم5د 4د 8
( فػػي المحػػور الاػػامس الاػػاص بطػػرؽ تل ػػيـ الطػػالبد واسػػتبعاد 1د 3) رقػـ

( مػػػػػػف المحػػػػػػور السػػػػػػادس الاػػػػػػاص بػػػػػػالمراج  والػػػػػػدوريات 3) العبػػػػػػارة رقػػػػػػـ
%(د 69.99) العربية)مصػػػادر تعمػػػـ المحتػػػو ( والتػػػي حصػػػمت عمػػػى نسػػػبة

نػػػافة محػػػور فػػػي 6د 5) ودمػػػج العبػػػارت ف رقػػػـ ( فػػػي المحػػػور السػػػادسد واع
اخسػػػتمارة )المحػػػور السػػػاب ( بعنواف)مصػػػفوفة الملػػػرر( ح ػػػث تحتػػػوي عمػػػى 

 مصة وفة دراسةة العال ةة بةين نةواتج الةتعمم المسةتهدف)  رب  عبارات وىـ
لقطةا  التربيةة الرياضةيةح مصة وفة  والمعايير األكاديمية القياسيةلممقرر 

مصةةة وفة اسةةةتراتيجيات وطةةةر   دراسةةةيحالمعةةةارف والمهةةةارات لممقةةةرر ال
. وبذلؾ  مغت عدد عبارات ومص وفة المقرر الدراسي( حوأساليب التدريس
( عبػػػػػػػػػاراتد المحػػػػػػػػػور 5( عبػػػػػػػػػارةد والمحػػػػػػػػػور الاػػػػػػػػػاني)36المحػػػػػػػػػور ا وؿ)

 (1) عبػػػػاراتد المحػػػػور الاػػػػامس (5) (عبػػػػاراتد المحػػػػور الرابػػػػ 8الاالػػػػث)
( عبػػػاراتد 4) السػػػاب عبػػػاراتد والمحػػػور  (6) عبػػػاراتد والمحػػػور السػػػادس

 عباره. (43) وبإجمالي
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المعامالت العممية لالستبيان الخةاص بخطةوات إعةداد الخطةة التحضةيرية لتةدريس 
 مقرر ألعاب المضرب لممرحمة التخصصية.

 أواًل حساب الصد :
 :صد  المحكمين

قػػػػػاـ الباحػػػػػث  إ جػػػػػاد صػػػػػدؽ  سػػػػػتمارة  سػػػػػت ياف عػػػػػف طريػػػػػ   راف السػػػػػادة 
( ا ػػػراف فػػػي مجػػػاؿ المنػػػاىج وطػػػرؽ التػػػدريس 5) عػػػددىـالمحكمػػػ ف والػػػذ ف  مػػػ  

(د وذلػػؾ لمتأكػػد مػػف 3بكميػػات التربيػػة الريانػػية  جميوريػػة مصػػر العربيػػة مرفػػ )
سػػػػػػػالمة الصػػػػػػػياغة المغويػػػػػػػة لماطػػػػػػػواتد ومػػػػػػػد  مناسػػػػػػػبة الاطػػػػػػػوات لممحػػػػػػػاور 
نػػافة وتعػػد ل مػػا  رونػػو مناسػػبد ح ػػث ارتنػػى الباحػػث  والمجػػاختد وحػػذؼ واع

% فػأكار مػف مجمػوع  راف السػادة الا ػراف 75مػى نسػبة العبارات التػي حصػمت ع
 (.3) والتي ونحيا الجدوؿ رقـ

 ثانيا: حساب الثبات: 
قاـ الباحث بحساب ابات  ستمارة  ست ياف وذلؾ مف اػالؿ تط يليػا عمػى 

( مػػػف 6ع نػػػة مػػػف مجتمػػػ  البحػػػث ومػػػف اػػػارج الع نػػػة اخساسػػػية والبػػػال  عػػػددىـ)
(  ػػـو وذلػػؾ 35تط  ػػ  بفاصػػل زمنػػي مدتػػو) عنػػاف ى  ػػة التػػدريسد وتػػـ  عػػادة ال

ـد اػـ تػـ تجميػ  85/33/8939ـ  لػى 8939/ 39/33االؿ الفترة الزمنية مف 
 (  ون  ذلؾ:8ال يانات   جاد معامل اخرتباة وجدوؿ)
 (3  جدول

معام  االرتباط بين التطبي  األول والتطبي  الثاني لعبارات االستبيان الخاص 
يرية لتدريس مقرر ألعاب المضرب لممرحمة بخطوات اعداد الخطة التحض

 (7التخصصية  ن=

 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول الخطوات م
 ر

مدتوى 
 ح ـ ح ـ الداللة

 عف الملرر ال يانات ا ولية  وخ :
 داؿ 0.93 0.84 2.50 0.52 2.67 اسـ الدولة. 3
 داؿ 1.00 0.41 2.83 0.41 2.83 اسـ الوزارة. 8
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 ـ الجامعة.اس 1
 داؿ 1.00 0.41 2.83 0.41 2.83 الرمز الكودي. 4
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 (3  جدولتابع 
معام  االرتباط بين التطبي  األول والتطبي  الثاني لعبارات االستبيان الخاص 
بخطوات اعداد الخطة التحضيرية لتدريس مقرر ألعاب المضرب لممرحمة 

 (7التخصصية  ن=
 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول طواتالخ م

 ر
مدتوى 
 ح ـ ح ـ الداللة

 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 اسـ الملرر الدراسي. 5
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 الفرقة/المستو  الدراسي. 6
التاصػػػػص الػػػػذي يلػػػػدـ لػػػػو الملػػػػرر  7

 ؿدا 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 بالرجوع  لاطة الدراسة.
عػػػػػػدد الوحػػػػػػدات الدراسػػػػػػية النظريػػػػػػة  8

 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 والعممية.
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 اللسـ التاب  لو الملرر. 9
 داؿ 0.93 0.84 2.50 0.52 2.67 اللسـ المنوة بو تدريس الملرر. 39
 داؿ 0.92 0.98 2.17 0.52 2.67 اخقساـ العممية ذات العالقة بالملرر. 33
تػاريخ تنف ػذ الملػػرر وزمنػو وجيػػة  38

 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00  عتماد الملرر.
اطػة  فػيتحد د ونػعية الملػرر  31

 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 الدراسة
تحد ػػد عالقػػة ىػػذا الملػػرر بغ ػػره  34

 داؿ 0.93 0.84 2.50 0.52 2.67 مف الملررات
 معرفػػػػػػػػػػػة التوجػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػاـ لمملػػػػػػػػػػػرر 35

 داؿ 1.00 0.41 2.83 0.41 2.83 معرفيد وجدانيد مياري()
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 منس  الملرر 36

 داؿ 0.98 4.72 45.17 3.29 46.17 المجموع
 اانيا :  ىداؼ الملرر ومارجات التعمـ المستيدفة 
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00  ىداؼ الملرر )ا ىداؼ العامة لمملرر( 3
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 المعرفة والفيـ. 8
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 الميارات العممية والمينية. 1
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 الميارات الذىنية. 4
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 الميارات المنلولة والعامة. 5

 داؿ 1.00 0.00 15.00 0.00 15.00 المجموع
 الاا : محتو  الملررا 
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 المحتو  العممي النظري لمملرر. 3
 المحتػػػػػػػػػػو  العممػػػػػػػػػػي التط يلػػػػػػػػػػي 8

 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.41 2.83 )العممي( لمملرر.
 داؿ 1.00 0.00 6.00 0.00 6.00 المجموع
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 (3  جدولتابع 
معام  االرتباط بين التطبي  األول والتطبي  الثاني لعبارات االستبيان الخاص 
بخطوات اعداد الخطة التحضيرية لتدريس مقرر ألعاب المضرب لممرحمة 

 (7التخصصية  ن=
 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول الخطوات م

 ر
مدتوى 
 ح ـ ح ـ الداللة

 رابعا : طرؽ التعميـ والتعمـ 
 اسػػػػػػػترات جياتمسػػػػػػػميات  تحد ػػػػػػػد 3

 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 الملترحة. التدريس
تحد ػػػد مسػػػميات طػػػرؽ و سػػػػال ب  8

 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 التدريس الملترحة.
واخمكانػات الوسػا ل التعميميػة  تحد د 1

 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 المادية والبشرية.
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 .سيلوـ  يا الطالب التيتحد د التكميفات  4
تحد ػػػػد طػػػػرؽ التعمػػػػيـ والػػػػتعـم لمطػػػػالب  5

 داؿ 1.00 0.84 2.50 0.84 2.50 ذوي اخحتياجات الااصة.
 داؿ 1.00 0.84 14.50 0.84 14.50 المجموع

 اامسا : طرؽ تل يـ الطالب ـ
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 .وادواتو تحد د  سال ب التل يـ المستادمة 3
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 ـل يتحد د مواع د اجراف الت 8
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 توزي  الدرجات ونظاميا. 1

 داؿ 1.00 0.00 9.00 0.00 9.00 المجموع
 سادسا : المراج  والدوريات العربية )مصادر تعمـ المحتو ( 
 داؿ 0.93 0.52 2.67 0.84 2.50 كتب ممزمة 3
 داؿ 0.88 0.84 2.50 0.41 2.83 الكتب الدراسية الملرر. 8
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 كتب مساعدة. 1
 داؿ 0.88 0.84 2.50 0.82 2.33 المجالت والدوريات العممية 4
 داؿ 0.93 0.52 2.67 0.84 2.50 مواق  اخنترنت 5
 داؿ 1.00 0.00 3.00 0.00 3.00 اخمكانات المطموبة لتنف ذ الملرر 6

 داؿ 0.96 2.66 16.33 2.79 16.17 المجموع
 سابعا : مصفوفة الملرر 

3 
مصػػفوفة دراسػػة العالقػػة  ػػ ف نػػواتج الػػتعمـ 

والمعػػػػا  ر ا كاديميػػػػة لمملػػػػرر  المسػػػػتيدؼ
 للطاع التربية الريانية اللياسية

 داؿ 0.91 0.98 2.17 0.82 2.33

ت مصػػػػػػػفوفة المعػػػػػػػارؼ والميػػػػػػػارا 8
 داؿ 0.89 0.55 2.50 0.82 2.33 لمملرر الدراسي

مصػػػػػػفوفة اسػػػػػػترات جيات وطػػػػػػرؽ  1
 داؿ 0.93 0.84 2.50 0.52 2.67 و سال ب التدريس

 داؿ 0.93 0.84 2.50 0.52 2.67 مصفوفة الملرر الدراسي 4
 داؿ 0.88 1.64 9.50 1.87 9.50 المجموع

 9.83=  9095قيمة)ر( الجدولية عند مستو  
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( وجػػػود ارتبػػػاة داؿ  حصػػػا يا   ػػػ ف التط  ػػػ  ا وؿ 8) ف جػػػدوؿ تنػػػ  مػػػ
والتط  ػ  الاػػاني فػي محػػاور وعبػارات اخسػػت ياف الاػاص  اطػػوات  عػداد الاطػػة 

 لممرحمةةةةة التخصصةةةةيةالتحنػػػػ رية الملترحػػػػة لتػػػػدريس ملػػػػرر  لعػػػػاب المنػػػػرب 
 كما  مي: ال ر ة الرابعة( 

ملػرر تراوحػت معػامالت في المحور ا وؿ الااص بال يانات ا ولية عػف ال -
(د كما  مغت قيمة معامل اخرتباة لمجموع 3.99 -9.98اخرتباة ما   ف)

 (.9.98) المحور ككل
فػػي المحػػػور الاػػاني الاػػػاص بأىػػداؼ الملػػػرر ومارجػػات الػػػتعمـ المسػػػتيدفة  -

(د كما  مغت قيمة معامل اخرتبػاة لمجمػوع 3.99 مغت معامالت اخرتباة)
 (.3.99المحور ككل )

 المحػػػػور الاالػػػػث الاػػػػاص بمحتػػػػو  الملػػػػرر  مغػػػػت معػػػػامالت اخرتبػػػػاة فػػػػي -
 (.3.99(د كما  مغت قيمة معامل اخرتباة لمجموع المحور ككل )3.99)

 فػػي المحػػور الرابػػ  الاػػاص بطػػرؽ التعمػػيـ والػػتعمـ  مغػػت معػػامالت اخرتبػػاة -
 (.3.99(د كما  مغت قيمة معامل اخرتباة لمجموع المحور ككل )3.99)

 المحور الاامس الااص بطرؽ تل يـ الطالب  مغت معامالت اخرتبػاةفي  -
 (.3.99(د كما  مغت قيمة معامل اخرتباة لمجموع المحور ككل )3.99)

)مصػػػادر تعمػػػـ  فػػػي المحػػػور السػػػادس الاػػػاص بػػػالمراج  والػػػدوريات العربيػػػة -
(د كما  مغػت 3.99 -9.88) المحتو ( تراوحت معامالت اخرتباة ما   ف

 (.9.96عامل اخرتباة لمجموع المحور ككل )قيمة م
فػػي المحػػور السػػاب  الاػػاص بمصػػفوفة الملػػرر تراوحػػت معػػامالت اخرتبػػاة مػػا  -

 (د كما  مغت قيمة معامل اخرتبػاة لمجمػوع المحػور ككػل9.91 -9.89  ف )
 (د مما يش ر  لى ابات اخستمارة. 9.88)

 يػة لالسػتمارة الااصػة  نافا  عمى ما س   توصل الباحث الى الصػورة النيا
 اطػػػوات اعػػػداد الاطػػػة التحنػػػ رية الملترحػػػة لتػػػدريس ملػػػرر  لعػػػاب المنػػػػرب 
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(د وتػػـ تط يليػػا عمػػى ع نػػة الدراسػػة ا ساسػػية فػػي 4لممرحمػػة التاصصػػية مرفػػ )
 ـ.8939/ 19/38ـ  لى 8939/ 19/33الفترة الزمنية مف 

 عرض ومنا  ة وت سير النتائج
جابة عمػى تسػاؤؿ البحػث وفػي حػدود مػا تحليلا  ليدؼ البحث ووصوخ  لإل

توصػػػل  ليػػػػو الباحػػػث مػػػػف  يانػػػػات اػػػالؿ المعالجػػػػات ا حصػػػا ية يلػػػػـو الباحػػػػث 
بعػرض النتػػا ج وتفسػػ رىا ومناقشػػتيا محػػاوخ  ا جابػػة عم يػػا مػػف اػػالؿ مػػا توصػػل 

  ليو مف نتا ج عمى النحو التالي:
 (4  جدول

حول خطوات إعداد الخطة  الستجابات العينةالدرجة المقدرة والنسبة المئوية 
 ال ر ة الرابعة(  التحضيرية لتدريس مقرر ألعاب المضرب لممرحمة التخصصية

 (22 ن=

 الخطوات م
الدرجة  ادتجابات العينة

 المقدرة
الندبة 
الى  منادب المئوية

 حدما
غير 

 منادب
 عن المقرر البيانات األولية أواًل:

 93.94 31 0 2 9 اسـ الدولة. 2
 93.94 31 0 2 9 ـ الوزارة.اس 3
 100 33 0 0 11 اسـ الجامعة. 4
 100 33 0 0 11 الرمز الكودي. 5
 100 33 0 0 11 اسـ الملرر الدراسي. 6
 100 33 0 0 11 الفرقة/المستو  الدراسي. 7
التاصػػػص الػػػذي يلػػػدـ لػػػو الملػػػرر بػػػالرجوع   8

 100 33 0 0 11 لاطة الدراسة.
 100 33 0 0 11 النظرية والعممية.عدد الوحدات الدراسية  9
 100 33 0 0 11 اللسـ التاب  لو الملرر. :
 90.91 30 0 3 8 اللسـ المنوة بو تدريس الملرر. 21
 93.94 31 0 2 9 اخقساـ العممية ذات العالقة بالملرر. 22
 100 33 0 0 11 تاريخ تنف ذ الملرر وزمنو وجية  عتماد الملرر. 23
 96.97 32 0 1 10 اطة الدراسة فيالملرر  تحد د ونعية 24
 90.91 30 0 3 8 تحد د عالقة ىذا الملرر بغ ره مف الملررات 

 -)معرفػػػػػػػػػيمعرفػػػػػػػػػة التوجػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػاـ لمملرر 25
 87.88 29 1 2 8 مياري(. -وجداني

 100 33 0 0 11 منس  الملرر 26
 (4  جدولتابع 
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ة حول خطوات إعداد الخطة الستجابات العينالدرجة المقدرة والنسبة المئوية 
 ال ر ة الرابعة(  التحضيرية لتدريس مقرر ألعاب المضرب لممرحمة التخصصية

 (22 ن=

 الخطوات م
الدرجة  ادتجابات العينة

 المقدرة
الندبة 
الى  منادب المئوية

 حدما
غير 

 منادب
 ثانيًا: أهداف المقرر ومخرجات التعمم المستهدفة 
 100 33 0 0 11 اؼ العامة لمملرر( ىداؼ الملرر )ا ىد 2
 100 33 0 0 11 المعرفة والفيـ. 3
 100 33 0 0 11 الميارات العممية والمينية. 4
 100 33 0 0 11 الميارات الذىنية. 5
 100 33 0 0 11 الميارات المنلولة والعامة. 6
 ثالثًا: محتوى المقرر 
 100 33 0 0 11 المحتو  العممي النظري لمملرر. 2
 100 33 0 0 11 المحتو  العممي التط يلي)العممي( لمملرر. 3
 رابعًا: طر  التعميم والتعمم. 
 100 33 0 0 11 الملترحة. التدريس استرات جياتمسميات  تحد د 2
 100 33 0 0 11 مسميات طرؽ و سال ب التدريس الملترحة. تحد د 3
واخمكانػات الماديػػة الوسػا ل التعميميػة  تحد ػد 4

 100 33 0 0 11 والبشرية.
 100 33 0 0 11 .سيلـو  يا الطالب التيتحد د التكميفات  5
طػػػػرؽ التعمػػػػيـ والػػػػتعمـ لمطػػػػالب ذوي  تحد ػػػػد 6

 90.91 30 1 1 9 اخحتياجات الااصة.
 خامسًا: طر  تقييم الطالب 
 100 33 0 0 11 .وادواتو  سال ب التل يـ المستادمة 2
)وفػػػػ  الجػػػػػدوؿ ـل يتتحد ػػػػد مواع ػػػػد اجػػػػػراف ال 3

 100 33 0 0 11 الزمني المرسل مف الجامعة لمكمية(
 100 33 0 0 11 توزي  الدرجات ونظاميا 4
 سادسا : المراج  والدوريات العربية )مصادر تعمـ المحتو ( 
 84.85 28 1 3 7 كتب ممزمة 3
 100 33 0 0 11 الكتب الدراسية الملرر. 8
 96.97 32 0 1 10 كتب مساعدة. 1
 81.82 27 2 2 7 المجالت والدوريات العممية 4
 100 33 0 0 11 مواق  اخنترنت 5
 100 33 0 0 11 اخمكانات المطموبة لتنف ذ الملرر 6
 سابعا : مصفوفة الملرر 
لمملػػػرر  مصػػػفوفة دراسػػػة العالقػػػة  ػػػ ف نػػػواتج الػػػتعمـ المسػػػتيدؼ 3

 84.85 28 1 3 7 لريانيةللطاع التربية ا والمعا  ر ا كاديمية اللياسية
 100 33 0 0 11 مصفوفة المعارؼ والميارات لمملرر الدراسي 8
 83.88 87 8 8 7 مصفوفة استرات جيات وطرؽ و سال ب التدريس  
 87.88 29 1 2 8 مصفوفة الملرر الدراسي 1
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(  ف الدرجػػػة الملػػػدرة والنسػػػبة الم ويػػػة خسػػػتجابات 1)  تنػػػ  مػػػف جػػػدوؿ
طػػػػوات اعػػػػداد الاطػػػػة التحنػػػػ رية لتػػػػدريس ملػػػػرر  لعػػػػاب ع نػػػػة البحػػػػث حػػػػوؿ ا

 المنرب لممرحمة التاصصية )الفرقة الرابعة( كالتالي:
المحور ا وؿ الااص بال يانات ا ولية عف الملرر تراوحت النسبة الم وية  -

 %(. 399 -%87.88خستجابات الا راف ع نة البحث ما   ف)
ت الػتعمـ المسػتيدفة  مغػت المحور الاػاني الاػاص بأىػداؼ الملػرر ومارجػا -

 %(. 399النسبة الم وية خستجابات الا راف ع نة البحث )
المحور الاالث الاػاص محتػو  الملػرر  مغػت النسػبة الم ويػة خسػتجابات الا ػراف  -

 %(.399ع نة البحث )
المحػػػػػور الرابػػػػػ  الاػػػػػاص بطػػػػػرؽ التعمػػػػػيـ والػػػػػتعمـ تراوحػػػػػت النسػػػػػبة الم ويػػػػػة  -

 %(. 399 -%99.93حث ما   ف)خستجابات الا راف ع نة الب
المحػػػػور الاػػػػامس الاػػػػػاص بطػػػػرؽ تل ػػػػيـ الطػػػػػالب  مغػػػػت النسػػػػبة الم ويػػػػػة  -

 %(.399خستجابات الا راف ع نة البحث)
المحػػػػػػور السػػػػػػادس الاػػػػػػاص بػػػػػػالمراج  والػػػػػػدوريات العربية)مصػػػػػػادر تعمػػػػػػـ  -

 المحتو ( تراوحت النسػبة الم ويػة خسػتجابات الا ػراف ع نػة البحػث مػا  ػ ف
(83.88%- 399.)% 

المحػػػػػػور السػػػػػػاب  الاػػػػػػاص بمصػػػػػػفوفة الملػػػػػػرر تراوحػػػػػػت النسػػػػػػبة الم ويػػػػػػػة  -
 %(.399  -%83.88) خستجابات الا راف ع نة البحث ما   ف

 :منا  ة النتائج  
اطػػػوات مػػف اػػالؿ تحم ػػل نتػػا ج اسػػتجابات الا ػػراف ع نػػة البحػػث حػػوؿ 

  عػػداد الاطػػة التحنػػ رية لتػػدريس ملػػرر  لعػػاب المنػػرب لممرحمػػة التاصصػػية
بكميػة التربيػة ال دنيػة والريانػية  جامعػة الحد ػدة والتػي  ونػحيا  الفرقة الرابعػة()

( محػػاور  ساسػػػية لونػػػ  7) (  تنػػػ   تفػػػاؽ  راف الا ػػراف عمػػػى عػػػدد1) الجػػدوؿ
 -الاطػػة السػػنوية لتػػدريس الملػػرر -الاطػػة التحنػػ رية )ماطػػا تػػدريس الملػػرر
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ت ا وليػػػػة تراوحػػػػت توصػػػ   الملػػػػرر(د بالنسػػػػبة المحػػػػور ا وؿ الاػػػاص بال يانػػػػا
%(د   نمػػػا  مغػػػت 399 -%87.88النسػػػبة الم ويػػػة خسػػػتجابات الع نػػػة مػػػا  ػػػ ف)

النسػػبة الم ويػػة خسػػتجابات الع نػػة حػػوؿ المحػػور الاػػاني الاػػاص بأىػػداؼ الملػػرر 
%(د كمػػػا  مغػػػت النسػػػبة الم ويػػػة خسػػػتجابات 399ومارجػػػات الػػػتعمـ المسػػػتيدفة)

%(د وتراوحػت النسػبة 399الملػرر)الع نة حوؿ المحور الاالث الاػاص بمحتػو  
الم وية خستجابات الع نة حػوؿ المحػور الرابػ  الاػاص بطػرؽ التعمػيـ والػتعمـ مػا 

%(د وبمغػػػػت النسػػػػبة الم ويػػػػة خسػػػػتجابات الع نػػػػة حػػػػوؿ 399 -%99.93 ػػػػ ف)
%(د وتراوحػػػػػت النسػػػػػبة الم ويػػػػػة 399المحػػػػػور الاػػػػػامس بطػػػػػرؽ تل ػػػػػيـ الطػػػػػالب)

ادس الااص بػالمراج  والػدوريات العربيػة مػا خستجابات الع نة حوؿ المحور الس
%(د كمػػػػا تراوحػػػػت النسػػػػبة الم ويػػػػة خسػػػػتجابات الع نػػػػة 399 -%83.88 ػػػػ ف )

 -% 84.85حػػػػػػوؿ المحػػػػػػور السػػػػػػاب  الاػػػػػػاص بمصػػػػػػفوفة الملػػػػػػرر مػػػػػػا  ػػػػػػ ف )
( عبػػارات فػػي المحػػور اخوؿد 35) %(د ح ػػث تػػـ اتفػػاؽ الا ػػراف عمػػى عػػدد399
( عبػػارات فػػي المحػػور الاالػػثد 8) وعػػدد ( عبػػارات فػػي المحػػور الاػػانيد5وعػػدد)
( عبػػارات فػػي المحػػور الاػػامسد 1) ( عبػػارات فػػي المحػػور الرابػػ د وعػػدد5وعػػدد)
( في المحػور السػاب د وبإجمػالي 4( عبارات في المحور السادسد وعدد)6وعدد)
( عباره تمال الاطوات الالزمة  عداد الاطة التحن رية لتدريس ملرر 49عدد)

 ي تـ اختفاؽ عم يا. لعاب المنرب الت
الاطػػػػة التحنػػػػ رية  و مػػػػا يطمػػػػ  عم يػػػػا )ماططػػػػات ويػػػػر  الباحػػػػث  ف   

الاطػػػة بع ػػػدة المػػػد (  -الاطػػػة السػػػنوية -توصػػػ   الملػػػرر -تػػػدريس الملػػػررات
تعت ػػر واحػػده مػػف  ىػػـ المتطمبػػات ا ساسػػية لمنجػػاح فػػي تنف ػػذ المنػػاىج الماتمفػػة 

ف الماططػات تػدعـ عمميػة قيػاـ لتحل   ا ىداؼ المنشودةد كما  ف ىذا النػوع مػ
المؤسسات التعميمية  دورىا في توا    رامجيا واععداد اطا لممناىج عمػى  عمػى 
مسػػػػتو  فػػػػي  طػػػػار الجػػػػودة واخعتمػػػػاد ا كػػػػاديميد كمػػػػا تػػػػدعـ المػػػػراجع ف لكػػػػي 
يستطيعوا اللياـ بالمراجعػة عمػى  كمػل وجػود ويصػ  الباحػث ماططػات تػدريس 
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علػػد عممػػي  ػػ ف اللػػا ـ بالتػػدريس والمتعممػػ فد وفػػي الملػػررات بأنيػػا تعت ػػر بماابػػة 
نػػوف ىػػذه الاطػػا )توصػػ   الملػػرر(  ػػتـ تلػػويـ ال ػػرامج ا كاديميػػة فػػي الكميػػات 
واخقسػػاـ وتلػػويـ مارجػػات الػػتعمـ المسػػتيدفةد وباعتبارىػػا اطػػة تسػػ   التنف ػػذ  ػػتـ 
ؼ ف يػػػا توظ ػػػ  ا مكانػػػات الماديػػػة والبشػػػريةد والوسػػػا ل التعميميػػػة لتحل ػػػ   ىػػػدا

المػػػنيجد وفػػػي نػػػوف ىػػػذه الاطػػػة  ػػػتـ العمػػػل عمػػػى تطويرىػػػا سػػػنويا وفلػػػا  لمتلريػػػر 
المرف  بالتوص   بح ث  تـ العمل عمى  عداد اطػة قادمػة لتطػوير الملػرر مػف 

 االؿ مجاخت التطوير وتوصيفو وتوق تو. 
 ترجمػة   رنػا البغػداديدح George Brownجورج بةراون ويون  
ماططات تدريس الملررات ىػو  حػد  نػواع الاطػا   فـ( 8939) هيام دمحم رضا

التدريسػػية التػػي تػػتـ لفتػػػرة زمنيػػة طويمػػة لعػػاـ دراسػػػي  و فصػػل دراسػػيد وتحتػػػوي 
عمػػى الاطػػوة العرينػػة والمبػػاد  العامػػة الموجيػػة لتعمػػيـ الملػػرر الدراسػػيد ولػػو 
 ىميػػة فػػي التوزيػػ  الج ػػد لموانػػي  الملػػرر عمػػى الوقػػت الماصػػص والمناسػػبد 

ا ـ بالتػػدريس عمػػى تحد ػػد  فكػػاره وتنظػػيـ مػػا سػػيلـو فػػي كػػل  سػػ وعد ويسػػاعد اللػػ
بح ػػث تسػػػيل عميػػػة عمميػػة التاطػػػيا ال وميػػػةد با نػػػافة الػػى  نيػػػا تسػػػاعد عمػػػى 
تنظػػػيـ الوقػػػت ومػػػد  السػػػرعة التػػػي  جػػػب  ف يسػػػ ر  يػػػا حتػػػى تتحلػػػ  ا ىػػػداؼ 
المرجػػػػػوةد كمػػػػػا انيػػػػػا تسػػػػػاعد اللػػػػػا ـ بالتػػػػػدريس تحد ػػػػػد مواع ػػػػػد وانػػػػػحة  جػػػػػراف 

 (368: 1اتبارات الماتمفة.)اخ
 ف اطػػة تػػدريس الملػػرر السػػنوية  و  ـ(8939)" نةةافز أحمةةد بقيعةةي"ويػػذكر 

الفصػػػمية اطػػػة بع ػػػدة المػػػد   تطمػػػب تنف ػػػذىا مػػػدة زمنيػػػة قػػػد تكػػػوف فصػػػال  و سػػػنة 
دراسػػػيةد و ىػػـػ مػػػا ف يػػػا ىػػػو التوزيػػػ  المنطلػػػي والعػػػادؿ لوحػػػدات المػػػادة عمػػػى شػػػيور 

سػػاعد ىػذه الاطػػة اللػا ـ بالتػػدريس عمػى تحد ػػد المعػػالـ الفصػل  و السػػنة الدراسػيةد وت
ا ساسػػية لممػػنيج وتحم ميػػاد ومعرفتػػو بمػػد   مكانيػػة تنف ػػذ المػػنيج لتحل ػػ  ا ىػػداؼ 
 المنشػػػودةد با نػػػافة الػػػى ترت ػػػب المػػػادة الدراسػػػية لتتػػػزامف مػػػ  المناسػػػبات الماتمفػػػة.

 (84د 81: 37)
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" و السةةةعود دمحم أحمةةةدوليةةةد أحمةةةد جةةةابرح سةةةعيد دمحم السةةةعيدح أبةةة"ويؤكػػػد 
 ف الاطػػة السػػنوية تف ػػد فػػي  يػػاف المعػػالـ ا ساسػػية لممػػنيج مػػف ح ػػث  ـ(8995)

ا ىداؼ والمحتو  وا نشطة والوسا ل التعميمية و سال ب التلويـد ويتـ مف االليػا 
تحد د الزمف الػالـز لتػدريس كػل جػزف مػف  جػزاف المػادة العمميػة عمػى مػدار الفصػل 

كما اف الاطا السنوية تساعد اللا ـ بالتدريس عمى ربا  جػزاف   و السنة الدراسيةد
الملرر  بعنيا الػبعض ومعرفػة ا ىميػة النسػ ية لكػل مونػوع مػف المونػوعاتد 
كمػػا  ف تصػػميـ ىػػذه النػػوع مػػف الاطػػا تنمػػي اللػػا ـ بالتػػدريس مينيػػا  والعمػػل عمػػى 

 (191: 38تحس ف وتطوير العممية التعميمية والتربوية.)
 نػػػػو  تطمػػػػب مػػػػف اللػػػػا ـ  ـ(8991)" الحميةةةةد زيتةةةةون  ل عبةةةةدكمةةةةا"وذكػػػػر 

بالتدريس  عداد اطػة سػنوية  ونػ  ف يػا اطػة سػ ر العمميػة التعميميػة عمػى مػدار 
العػػػاـ الدراسػػػي لتنظػػػيـ عممػػػو فػػػي تنف ػػػذ  ىػػػداؼ العمميػػػة التعميميػػػة المتنػػػمنة فػػػي 
المػػػػنيجد فيػػػػي بماابػػػػة الػػػػدل ل الػػػػذي يلػػػػود عمػػػػل اللػػػػا ـ بالتػػػػدريسد ح ػػػػث  تنػػػػمف 
ا ىػػػداؼ والا ػػػرات وا سػػػال ب وا جػػػرافات التعميميػػػة والفتػػػرة الزمنيػػػةد فيػػػي تحػػػدد 
 لملػا ـ بالتػػدريس معػالـ الطريػػ  الػذي سػػوؼ يسػ ر عميػػو عمػى مػػد  العػاـ الدراسػػي.

(9 :176 ) 
 ف تاطػػػيا العمميػػػة التعميميػػػة  ـ(8995)" مجةةةدي عزيةةةز ابةةةراهيم"ويػػػر  

ومتسمسمةد وتتمال  ولى عمميات  تحل  مف االؿ عدة مراحل متتابعة ومترابطة 
التاطػػيا فػػي تحد ػػد السػػمـ الدراسػػيد اػػـ فػػي اطػػة الدراسػػةد اػػـ يػػأتي التاطػػػيا 

 (393: 38لموحدات الدراسية وينتيي بالدروس ال ومية.)
  االستنتاجات:

فػػػي نػػػػوف ط يعػػػة ىػػػػذا البحػػػث والع نػػػػة والمػػػنيج المسػػػػتادـد واسػػػتنادا  لمػػػػا 
د توصػػل الباحػػث وومناقشػػة وتفسػػ ر نتا جػػ  شػػارت  ليػػو نتػػا ج التحم ػػل ا حصػػا ي

اطػػػوات اعػػػداد الاطػػػة التحنػػػ رية لتػػػدريس ملػػػرر العػػػاب المنػػػرب لممرحمػػػة  الػػػى
 التاصصية.
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خطةةةةوات إعةةةةداد مخططةةةةات تةةةةدريس مقةةةةرر ألعةةةةاب المضةةةةرب لممرحمةةةةة  -أ 
 التخصصية  توصي ات المقرر(:

 المقرر: عن األولية البيانات (2 
 .الدولة اسـ -
 .الوزارة اسـ -
 .الجامعة اسـ -
 .الكودي لرمزا -
 .الدراسي الملرر اسـ -
 .الدراسي المستو  /الفرقة -
 .الدراسة لاطة  بالرجوع الملرر لو يلدـ الذي التاصص -
 .والعممية النظرية الدراسية الوحدات عدد -
 .الملرر لو التاب  اللسـ -
 .الملرر تدريس بو المنوة اللسـ -
 .بالملرر العالقة ذات العممية اخقساـ -
 .الملرر  عتماد وجية وزمنو الملرر تنف ذ تاريخ -
 الدراسة. اطة في الملرر ونعية تحد د -
 تحد د عالقة ىذا الملرر بغ ره مف الملررات. -
 .لمملرر العاـ التوجو معرفة -
 الملرر. منس  -
 أهداف المقرر ومخرجات التعمم المستهدفة: (3 
 .(لمملرر العامة ا ىداؼ)الملرر  ىداؼ -
 .والفيـ المعرفة -
 .ينيةوالم العممية الميارات -
 .الذىنية الميارات -
 .والعامة المنلولة الميارات -
 محتوى المقرر: (4 
 .لمملرر النظري  العممي المحتو   -
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 .لمملرر( العممي)التط يلي العممي المحتو   -
 طر  التعميم والتعمم: (5 
 .التدريس الملترحة استرات جيات مسميات تحد د -
 .الملترحة التدريس و سال ب طرؽ  مسميات تحد د -
 .وا مكانات المادية والبشرية التعميمية الوسا ل تحد د -
 .الطالب  يا سيلوـ التي التكميفات تحد د -
 .الااصة اخحتياجات ذوي  لمطالب والتعمـ التعميـ تحد د طرؽ  -
 طر  تقييم الطالب: (6 
 .وادواتو المستادمة التل يـ تحد د  سال ب -
 الجامعػػػػة مػػػف المرسػػػػل الزمنػػػي الجػػػدوؿ وفػػػػ )التل ػػػيـ اجػػػػراف مواع ػػػد تحد ػػػد -

 (مكميةل
 الدرجات ونظاميا. توزي  -
 المراجع والدوريات العربية  مصادر تعمم المحتوى(: (7 
 ممزمة كتب -
 .الملرر الدراسية الكتب -
 .مساعدة كتب -
 العممية والدوريات المجالت -
 اخنترنت. مواق  -
 الملرر. لتنف ذ المطموبة اخمكانات -
 مص وفة المقرر: (8 
والمعػػػػا  ر لمملػػػػرر  تيدؼمصػػػػفوفة دراسػػػػة العالقػػػػة  ػػػػ ف نػػػػواتج الػػػػتعمـ المسػػػػ -

 للطاع التربية الريانية ا كاديمية اللياسية
 الدراسي. لمملرر والميارات المعارؼ مصفوفة -
 مصفوفة اخسترات جيات وطرؽ و سال ب التدريس. -
 مصفوفة الملرر الدراسي. -
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وفي نوف الاطوات السابلة  عداد الاطة التحن رية قاـ الباحػث  توظيفيػا 
لال حػػػػة الدااميػػػػة وال رنػػػػامج الزمنػػػػي لكميػػػػة التربيػػػػة ال دنيػػػػة  لتصػػػػميـ الاطػػػػة وفلػػػػا  

الجميوريػػػػػة اليمنيػػػػػةد كمػػػػػا  ف المعػػػػػا  ر ا كاديميػػػػػة -والريانػػػػػية  جامعػػػػػة الحد ػػػػػدة
اللياسػػية للطػػاع التربيػػة الريانػػية بالجميوريػػة اليمنيػػةد و ىػػداؼ الملػػررد والمحتػػور 

حػػدات ودروس تعميمػػة العممػي النظػػري والتط يلػػي لمملػػررد وتوزيػ  المحتػػو  عمػػى و 
وفلػػػػا لم رنػػػػامج الزمنػػػػي بال حػػػػة الكميػػػػةد واسػػػػترات جيات التػػػػدريسد وطػػػػرؽ و سػػػػال ب 
التدريسد والوسا ل التعميمية واخمكانات المادية والبشريةد و سال ب التلويـ التػي تػـ 
عرنػػيا فػػي تفاصػػ ل الاطػػة التحنػػ رية تعت ػػر ملننػػة وفلػػا آلراف الا ػػراف ومتػػوفرة 

وفػي (د 8ـ()8939) ه الااصػة بالباحػث عمػي ع ػدالرحمف اللانػي رسالة الدكتورا 
نوف ما س   تػـ تصػميـ الاطػة التحنػ رية فػي نػوف المحػددات السػابلة بصػوره 

 (.5كاممة مرف )
 التوصيات:  

في حدود مجتمػ  البحػث والع نػة الماتػارة وفػي نػوف تسػاؤؿ البحػث ومػا 
تاجات التػي  سػفرت تـ التوصػل  ليػو مػف نتػا ج ومػف اػالؿ طػرح وعػرض اخسػتن

 عنيا الدراسة  وصي الباحث بما  مي:
يػػة  لعػػاب المنػػرب بكمملػػرر  لتػػدريس الاطػػة التحنػػ رية الملترحػػةتط  ػػ   .3

 قسػػاـ كميػػات و و  التربيػػة ال دنيػػة والريانػػية  جامعػػة الحد ػػدة بصػػفة ااصػػة 
 بصفة عامة. التربية ال دنية والريانية بالجميورية اليمنية

لملررات التعميمية لدعـ كميػات و قسػاـ التربيػة ا  تحن رية لجمي ناف اطا  .8
الريانػػية بالجميوريػػة اليمنيػػة لتوا ػػ   رامجيػػا واععػػداد اطػػا مناىجيػػا فػػي 

  طار الجودة وا عتماد ا كاديمي.
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 (( ـعــــــــــــــــــــالمراج)) 
: التػدريس فػي أحمد ماهر أنةورح عمةي دمحم عبدالمجيةدح إيمةان أحمةد مةاهر -2

الريانػية  ػ ف النظريػة والتط  ػ د دار الفكػر العربػيد التربية 
 ـ.8997اللاىرةد 

: دل ػػل الطالػػب لمجػػودةد الهيئةةة القوميةةة لضةةمان جةةودة التعمةةيم واالعتمةةاد -3
 داللػػػػػػػػػاىرة د مطػػػػػػػػػاب  الي  ػػػػػػػػػةد3الاالػػػػػػػػػثد دل ػػػػػػػػػل ا صػػػػػػػػػدار
 ـ.8933ـ/ 8939 صدار

:  ةةةداديجةةةورج بةةةراونح ترجمةةةة: دمحم رضةةةا الب ةةةداديح هيةةةام دمحم رضةةةا الب -4
د دار الفكػر 1التدريس المصغر والتربية العممية الم دانيةد ة

 ـ.8939العربيد اللاىرةد 
: تكنولوجيػػػا تصػػػميـ التػػػدريس الفعػػػاؿ  ػػػ ف الفكػػػر حسةةةام الةةةدين دمحم مةةةازن  -5

د دار العمػػػػـ واخيمػػػػاف لمنشػػػػر والتوزيػػػػ د كفػػػػر 3والتط  ػػػػ د ة
 ـ.8935الش خد 

د عػػالـ 8د ة8يػػو منظوميػػود ج: تصػػميـ التػػدريس رؤ حسةةن حسةةين زيتةةون  -6
 ـ.8993الكتبد اللاىرةد 

: تحػديات تحل ػ  الجػودة وا عتمػاد ا كػاديمي فػي خالد حسن عمةي الحريةري  -7
الجامعػػػات الحكوميػػػة اليمنيػػػةد المػػػؤتمر الاالػػػث لمتعمػػػيـ العػػػالي 
بعنواف: تحديات جودة التعميـ العالي واخعتماد اخكاديمي فػي 

التعميـ العػالي والبحػث العممػيد الفتػرة دوؿ العالـ الاالثد وزارة 
 ـ.8999 كتوبرد صنعافد  31 -33مف 

: الجػػودة الشػػاممة فػػي التعمػػيـ  ػػ ف مؤشػػرات ر ةةدي أحمةةد طعيمةةه ووخةةرون  -8
اخسس والتط يلاتد دار المس رةد  -التم ز ومعا  ر اخعتماد

 ـ.8996عمافد 
عػػػػاب :  نػػػػاف ماطػػػػا منيجػػػػي ملتػػػػرح  لعمةةةةي عبةةةةدالرحمن زيةةةةد القاضةةةةي -9

المنػػػرب لطػػػالب كميػػػة التربيػػػة ال دنيػػػة والريانػػػية  جامعػػػة 
الحد ػػػػدة وفلػػػػا  لمعػػػػا  ر اخعتمػػػػاد ا كػػػػاديمي ونػػػػماف جػػػػودة 
التعميـ العاليد رسالة دكتوراهد كمية التربية الريانيةد جامعة 

 ـ.8939 س وةد 
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د عػػالـ الكتػػػبد 3: التػػػدريس نماذجػػو ومياراتػػػو. ةكمةةال عبدالحميةةةد زيتةةون  -:
 ـ.8991اللاىرةد 

د 1: اتجاىػات حد اػة فػي المنػاىج وطػرؽ التػدريسد ةكوثر حسين كوجك -21
 ـ. 8996عالـ الكتبد اللاىرةد 

: التػػػدريس المصػػػغر ومياراتػػػود الػػػدار ماجةةةدص مصةةةط ا السةةةيد ووخةةةرون  -22
 ـ.8997العربية لمنشر والتوزي د اللاىرةد 

د عػػػػالـ 3: التػػػػدريس ا  ػػػػداعي وتعمػػػػـ التفك ػػػػرد ةمجةةةةدي عزيةةةةز ابةةةةراهيم -23
 ـ.8995الكتبد اللاىرةد 

: التربيػة العمميػة وتط يلاتيػا محسن عمةي عطيةةح عبةد الةرحمن الها ةمي -24
د دار المناىج لمنشر والتوزي د 3في  عداد معمـ المستل لد ة

 ـ.8998عمافد ا ردفد 
: الميػػػارات العامػػػة لمتػػػدريسد دار المعرفػػػة دمحم إسةةةماعي  عبةةةد المقصةةةود -25

 ـ.8997ندريةد الجامعيةد ا سك
: التدريس المصغر التكويف والتنمية المينيػة دمحم الدريجح دمحم جهاد الجم  -26

د دار الكتػػػػػاب الجػػػػػامعيد العػػػػػ فد اخمػػػػػارات 8لممعممػػػػػ فد ة
 ـ.8999العربية المتحدةد 

: مد  تط    معا  ر نماف الجػودة واخعتمػاد محمود عبدالح  الصموي  -27
لعػػػالي اليمنيػػػة مػػػف وجيػػػة ا كػػػاديمي فػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ ا

نظػػػػػر الليػػػػػادات ا كاديميػػػػػة وا سػػػػػاتذة وا داريػػػػػ ف والطمبػػػػػةد 
 ـ.8935رسالة ماجست رد جامعة صنعافد 

د دار المسػػػػ رة لمنشػػػػر 3: التربيػػػة العمميػػػػة الفاعمػػػةد ةنةةةافز أحمةةةةد بقيعةةةةي -28
 ـ.8939والتوزي د عمافد اخردفد 

: طػػػرؽ ود دمحم أحمةةةدوليةةةد أحمةةةد جةةةابرح سةةةعيد دمحم السةةةعيدح أبةةةو السةةةع -29
د دار 8التػػػػدريس العامػػػػة تاطيطيػػػػا وتط يلاتيػػػػا التربويػػػػةد ة

 ـ.8995الفكرد عمافد اخردفد 


