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 جامعة املكل سعود:  املؤسسة التعلميية -

 

  قسم الرتبية البدنية / لكية علوم الرايضة والنشاط البدين القسم : /اللكية -

 حتديد املقرر واملعلومات العامة ( أ  

 (تتب 202)  البدنية لمتريناتا يف تطبيقات:   امس املقرر و رمقه – 1

 

  ساعة 2: املعمتدةالساعات  – 2

 

  : باكلوريوس علوم الرايضة والنشاط البدينالربانمج أ و الربامج اليت يمت تقدمي املقرر مضهنا – 3

ذا اكن هناك أ ش ياء معومية خمتارة يف برامج عدة جيب ذكرها فضال عن ذكر الربامج)  (ا 

 

 ريس ابلقسمأ عضاء هيئة التد: امس عضو هيئة التدريس املس ئول عن تدريس  املقرر – 4

 

 ثالثال املس توى  : املس توى أ و الس نة اليت سيمت تقدمي هذه املقرر فيه – 5

 

 ال يوجد:  (املتطلبات املس بقة لهذه املقرر )ا ن وجدت – 6

 

 ال يوجد:  (املتطلبات املصاحبة لهذه املقرر )ا ن وجدت – 7

 

ن املقرر تدريس ماكن – 8  .يةالتعلمي  للمؤسسة الرئييس املقر يف يكن مل ا 

 

ىل املصطلحات ابللغة الاجنلزيية اللغة العربية: لغة تدريس املقرر –9  ابال ضافة ا 

 

 

 

 : ال هداف ( ب 

  للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: وصف موجز لنتاجئ التعمل ال ساس ية

ىل تزويد الطالب ابملعارف املتعلقة ابلمترينات البدنية من حيث اترخيها وتقس ميه  وأ مهيهتا ىفا وأ نواعها هيدف هذا املقرر ا 

وطريقة كتابة المترين والنداء ا بدون أ دوات وابل دوات اليدوية, أ و عىل ال دوات الثابتة هئبرامج الرتبية البدنية وكيفيه أ دا

ىل تعريف الطالب بأ نواع المترينات اخلاصة بتمنية عضالت أ جزاء اجلسم اخملتلفة وتطوير صفات اللياقة  عليه، كام هيدف ا 

 .      ية حىت يمتكن الطالب من تعمل هذه احلراكت مبس توى ممتزيالبدن 

 منوذج  ) و (

 توصيف املقرر 
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الاس تخدام املزتايد للمواد واملراجع اليت : صف ابختصار أ ية خطط يمت تنفيذها يف الوقت الراهن من أ جل تطوير وحتسني املقرر )مثال – 2

 (:ملقرر بناء عىل نتاجئ البحوث العلمية اجلديدة يف اجملالتعمتد عىل تكنولوجيا املعلومات أ و ش بكة الانرتنت، والتغيريات يف حمتوى ا

  البدنيه . حرص وتوفري مصادر التعملم احلديثة يف جمال تدريس المترينات   -

   .اس تخدام الش بكة العنكبوتبة للحصول عىل أ حدث املراجع وللتواصل مع الطالب   -

 .هتاوتنظامي المتريناتالاس تفادة من التجارب العاملية يف جمال   -

 تدريس المترينات البدنية. الاس تفادة من نتاجئ البحوث يف جمال  -

 .تبادل اخلربات بني اعضاء هيئة التدريس  -

  .اس تخدام الربيد الالكرتوين للتواصل مع الطالب -

 (وصف عام للمنوذج اذلي سيس تخدم للنرشة أ و ادلليل اذلي سريفق: مالحظة: )وصف املقرر( ج 

 هثا ومشولها:( املواضيع املطلوب حب1)

 ساعات االتصال عدد ال سابيع املوضوع

 4 1   .مفهوهما وأ مهيهتالمترينات البدنية ا

 4 1  .طرق ووسائل تدريس المترينات البدنية

 4 1 قواعد النداء و كتابة المترينات البدنية .

 8 2 احلراكت النظامية ىف المترينات البدنية .

 8 2 .خاصة ( –مش تقة  -ية ساس  )أ   البدنية المتريناتال وضاع ىف 

 8 2 التشكيالت والتكوينات ىف المترينات البدنية .

 12 3 وعىل الاهجزة .وبدون الادوات الزوجية ( ابالدوات  –المترينات البنائية ) الفردية 

 8 2  . ىف المترينات ذج مجلل حركيةمنا

 

  (:ايس)مجموع ساعات االتصال يف الفصل ادلر  مكوانت املقرر – 2

التدريب التعاوين أ و  /امليداين  /العميل  ادلروس اخلاصة  احملارضة

 الامتياز لطلبة التخصصات الصحية

 اجملموع أ خرى

 ساعة 56 - 2 - -

 

ساعات تعمل متوقعة من الطلبة يف ال س بوع )املطلوب هنا املعدل املتوقع للفصل ادلرايس وليس املتطلبات  /دراسة ا ضافية خاصة – 3

 ساعة  20:(ددة يف لك أ س بوعاحمل

 التعمل جماالت أ و نطاقات يف التعمل نتاجئ تطوير – 4

 :    للك جمال من جماالت التعمل املوحضة فامي ييل جيب توضيح 

 . تطويرها أ جل من املقرر مصم املهارات اليت أ و موجز للمعرفة ملخص  -

 . املهارات أ و املعرفة تكل لتطوير اس تخداهما املطلوب التعمل السرتاتيجيات وصف -

 . املعين اجملال يف التعمل نتاجئ لتقيمي املقرر يف املس تخدمة الطالب تقيمي طرق -

 املـــــــــــعــرفـــة –أ  

  .وصف املعرفة اليت سيمت اكتساهبا من املقرر-1
 :ان عند الانهتاء من دراسة هذا املقرر، س يكون الطالب قادراً عىل 
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 ( A1واجملاالت املرتبطة بتطبيق المترينات البدنية.)  فهم التطور للمعارف -

 (    A2تطبيق ال سس العلمية من اس تخدامات المترينات البدنية.   )   -

 (A4الفهم العميق   لل سس ال خالقية للعمل يف جمال المترينات البدنية.      )  -

 (A7حدث ال ساليب العلمية للتدريس ) تعلمي أ سس ومبادي المترينات البدنية للمراحل السنية اخملتلفة وفق أ   -

 (A8الوعي ابملتطلبات املهنية للعمل ابلمترينات البدنية.  ) -

سرتاتيجية التعلمي )التدريس املطلوب اس تخداهما لتطوير تكل املعرفة -2  .ا 

 . احملارضة –

 . واحلوار املناقشة –

 .مجموعات العمل –

 .التعمل املدمج  –

 .العروض التقدميية –

س تخدام أ ساليب خم  –  تلفة يف احملارضات العملية ) التعلمي التعاوين , املصغر,  أ سلوب حل املشالكت ........ (ا 

 التفاعل من خالل املوقع الشخيص ملدرس املقرر –

 .طرق تقيمي املعرفة املكتس بة  -3

 مشاركة الطالب  -                      ملف الاجناز )الربوتوفليو(    -

 )واجبات اس بوعية( تقارير كتابية -                        (هنايئ -)فصيل  اختبار    -

 :(اال دراكية)املهارات املعرفية  –ب 

 : املهارات املعرفية املطلوب تطويرها -1

 : ان عىل قادر الطالب س يكون, املقرر هذا يف بنجاح الانهتاء عند 

 (  B2( . )  خاصة –مش تقة  -ساس يةلبدنية )أ  أ وضاع المترينات اصنف ي ربط النظرية ابلتطبيق من خالل قدرهتا عىل أ ن  -

 ( B4)   .يصمم مناذج مجلل حركية توظيف املعرفة  ل  -

 ( B7) طرق أ داء احلراكت النظامية ىف المترينات البدنية . حتليل وتفسري -

 :اسرتاتيجيات التعمل املس تخدمة يف تطوير املهارات املعرفية-2

 تعلمي املهارات بطرق خمتلفة  -

  طالب بعملية التعلمي لزمالءهقيام ال - 

 قيام الطالب بوضع درجات ل داء زمالؤه. - 
 طرق تقيمي املهارات املعرفية املكتس بة:-3

 .[3 أ   انظر] واملعرفة ابلفهم املتعلق اجلزء يف مس بقا اس تخدامه مت ملا مماثةل س تكون( اال دراكية) املعرفية املهارات تقيمي طرق

  .  الطالبت مشاراكتقيمي    -                                .                   (هنايئ -اختبار  )فصيل  -     

 .تقيمي العروض التقدميية  -         .                    مالحظة أ داء الطالب  أ ثناء فرق العمل -    
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 :همارات العالقات البينية )الشخصية( واملس ئولية -ج

 تطويرها. املطلوب املس ئولية حتمل عىل والقدرة الآخرين، مع لشخصيةا العالقات ملهارات وصف -1

 :عىل قادر الطالب س يكون, املقرر هذا يف بنجاح الانهتاء عند

يف اجناز املهام التعلميية لتحقيق اهداف املقرر من خالل التعمل اذلايت واال طالع عىل املس تحداثت العلمية  حتمل مسؤولية -

 (C1البدنية )  والعملية يف المترينات

 

 (C2يتعاون مع زمالءه يف ال نشطة التعلميية التعلمية بفعالية مع اجملموعة وممارسة همارات القيادة والتبعية .)    -

  :اسرتاتيجيات التعلمي املس تخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات-2

 .اسرتاتيجية التعمل التعاوين -

 .تبادل الادوار -

 مي لزمالءقيام الطالب بعملية التعل -

 تلكيف الطالب بأ عامل جامعية وفردية . -
 طرق تقيمي اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرهتم عىل حتمل املس ئولية:-3

 .[3 أ   انظر] واملعرفة ابلفهم املتعلق اجلزء يف مس بقا اس تخدامه مت ملا مماثةل س تكون واملس ئولية( الشخصية) البينية همارات تقيمي طرق

 ة أ داء الطالب أ ثناء فرق العمل.مالحظ -

 تقومي أ عامل الطالب الفردية وامجلاعية . -

 .تقومي الواجبات والتاكليف ال س بوعية -

 

 

 همارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية )العددية(: -د
 وصف املهارات العددية وهمارات االتصال املطلوب تطويرها: -1

 :عىل قادر الطالب س يكون, املقرر هذا يف بنجاح الانهتاء عند

ظهار همارات حل املشالكت. )  -  ( D4ا 

 ( D 5تقيمي ذاته وتوظيف ذكل معليًا  ) -

دارة التعمل.  )   -  ( D6ختطيط وا 
 اسرتاتيجيات التعلمي املس تخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 التعمل املدمج. -

 العروض التقدميية -

 .الربيد الالكرتوين  املناقشات من خالل -

دارهتا  -  قيام الطالب ابلتخطيط لدلرس وجتهزي ال دوات املس تخدمة وا 

 التقيمي اذلايت  -
 (:العددية)طرق تقيمي اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية -3

 أ   انظر] واملعرفة ابلفهم املتعلق اجلزء يف مس بقا دامهاس تخ مت ملا مماثةل س تكون احلسابية واملهارات املعلومات وتقنية االتصال همارات تقيمي طرق

3] 

 .مالحظة مشاركة الطالب يف )الربيد الالكرتوين( -
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 تقومي التقارير الكتابية . -

 .تقومي املناقشات الفردية وامجلاعية -

 .power pointتقومي أ داء الطالب خالل عروض  -

 

ن اكنت مطلوبة( -هـ  املهارات احلركية )ا 
, املقرر هذا يف بنجاح الانهتاء عند :املطلوب تطويرها يف هذا اجملال( همارات عضلية ذات منشأ  نفيس)حلركية وصف للمهارات ا -2

 :عىل قادر الطالب س يكون

 (   E1تطبيق المترينات البدنية ميدانيًا  .)   –

عداد التطبيقات معلية للمترينات البدنية داخل ادلرس. ) –  (E2ختطيط وا 

 (E3 الاعتبار معايري السالمة واخملاطر. )العمل بكفاءة مع ال خذ يف –

 ( E4التطبيق العميل يف اجملاالت املتنوعة واملرتبطة ابس تخدمات المترينات البدنية.(  –
 :احلركية املهارات تطوير يف املس تخدمة التعمل اسرتاتيجيات -1

 تعلمي املهارات بطرق خمتلفة تتناسب مع مجيع املس توايت واملراحل السنية . -

 أ كيد عىل عوامل ال من والسالمة أ ثناء التدريس.الت - 
 طرق تقيمي اكتساب الطلبة للمهارات احلركية:-3
 [3 أ   انظر] واملعرفة ابلفهم املتعلق اجلزء يف مس بقا اس تخدامه مت ملا مماثةل س تكون احلركية هاراتامل  تقيمي طرق 

 اال ختبارات العملية  -

   ال داء املهاري -

  لزمين ملهام التقومي اليت يمت تقيمي الطلبة وفقها خالل الفصل ادلرايسحتديد اجلدول ا - 5

مقاةل، أ و اختبار قصري، أ و مرشوع جامعي، أ و اختبار : مثال)طبيعة هممة التقيمي   رمق التقيمي

 اخل... فصيل

ال س بوع 

 املس تحق

ىل  نس بة ادلرجة ا 

 درجة  التقيمي الهنايئ

 % 10  14 -1 .احلضور والتفاعل 1

 %15 7 .معيل فصىل أ ول 2

 % 15 12 .معيل فصىل اثين 3

 % 20 12- 7 .اختبار نظري فصيل 4

 % 20 14 .العميل الاختبار الهنايئ 5

 % 20 15 ي.الاختبار الهنايئ النظر  6

 ادلمع املقدم للطلبة( د

 

) املشورة واال رشاد ال اكدميي للطالب احملتاج ذلكل  اال جراءات أ و الرتتيبات املعمول هبا لضامن تواجد أ عضاء هيئة التدريس من أ جل تقدمي

 (:اذلي يتواجد فيه أ عضاء هيئة التدريس يف ال س بوع -الساعات املكتبية –مع حتديد مقدار الوقت 

 .ساعات أ س بوعية( 10التواصل مع أ س تاذ املقرر خالل الساعات املكتبية ) -

 .والبالك بوردين التواصل مع اس تاذ املقرر من خالل الربيد اال لكرتو -

    

 
 هـ (مصادر التعمل
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  :الرئيسة املطلوبة الكتب()الكتاب  – 1
 :   املطلوبة الرئيسة(  الكتب) الكتاب  –

براهمي ،عادل عىل حسن : المترينات والعروض الرايضية ، دار املعارف، القاهرة ، -  .2006مويس فهمي ا 

 .م  1995ملصورة ، دار الفكر العرىب ،صالح سلامين : المترينات البدنية والمترينات ا -

  :املراجع ال ساس ية – 2

 م.1996ات علمية ابل دوات ، مطبعه ومكتب الربملان ، القاهرة ، قسعيد الشاهد :نظرايت المترينات مع تطبي -

 م.1999، مكتبة رش يد للنرش والتوزيع ، القاهرة ،نبيل عبد املنعم محمود : المترينات  -

 .م2006اساس يات المترينات و المترينات الايقاعية .عطيات خطاب :  -
 

 (:يرفق قامئة بذكل( )اخل... الكتب واملراجع املوىص هبا )ادلورايت العلمية، التقارير – 3

 :اخل... مواقع الانرتنت  املواد الالكرتونية و – 4

 

  :وطة أ و املعايري املهنية أ و ال نظمةمواد تعمل أ خرى مثل الربامج اليت تعمتد عىل المكبيوتر أ و ال قراص املضغ – 5

 ( لمترينات اللياقة البدنيةCDأ قراص مدجمة ) رشائط فيديو تعلميية  –عروض رايضية مصورة 

  املرافق املطلوبة( و 

 

أ ي عدد املقاعد يف الفصول واخملتربات ومدى توافر أ هجزة )مبا يف ذكل جحم الفصول واخملتربات  حدد متطلبات املقرر

 (.اخل.. تر المكبيو 

 

 (:اخل جحرات احملارضات واخملتربات  ...)املرافق التعلميية  – 1

 . للمترينات والعروض الرايضيةوأ دوات  بأ هجزة جمهزة مغطاة رايضية صاةل -

 

  :أ هجزة المكبيوتر – 2

 قاعة دراس ية جمهزة )منصه عرض بوديوم متصةل بس بورة ذكية وداات شو ( -

 

ذا اكن مطلواب معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أ و أ رفق قامئة: مثال –حددها )موارد أ خرى  – 3  (:ا 

حبال وثب، عصا، أ طواق بالستيك، كور، صناديق  - حائط، عقل مقسم، صندوق صغري، ترامبولني) أ دوات -

 .( خطو

 

  :ومعليات التحسني تقيمي املقرر( ز 

 :التعلمي وفعالية الطالب نتاجئ عىل احلصول اسرتاتيجيات – 1

 لقة نقاش حول خمرجات املقرر.ح

  (edugateتقيمي املقرِر ِمن ِقبل الطالِب من خالل البوابة الالكرتونية )

 

ما عن طريق ال س تاذ أ و عن  – 2  :القسم  طريق الاسرتاتيجيات ال خرى املتبعة يف تقيمي معلية التعلمي ا 
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 .يقومون بتدريس املقرر املالحظات الواردة من قبل الزمالء ال ساتذة يف التخصص أ و اذلين-

 املراجعة ادلورية للمقرر من قبل جلنة اخلطط ادلراس ية ابلقسم.-

  :معليات حتسني التعلمي – 3          

يف معليات  والضعف    الاس تفادة من اس تطالع رأ ي الطالب حول أ داء أ س تاذ املقرر يف حتديد نقاط القوة  -

        التعمل .

 ة احلديثة يف تطوير وتدريس املقرر.تشجيع اس تخدام التقني  -

 تشجيع الطالب عىل مشاركة وطرح أ فاكرمه ونرش ثقافة احلوار العلمي الهادف -

 . اال طالع عىل أ خر مس تجدات التخصص  لتدريس املقرر      - 

 ال خذ بتوصيات نتاجئ املراجعة ادلاخلية )منسق املقرر(.          -

 

حفص التصحيح أ و ادلرجات من قبل عضو هيئة تدريس مس تقل لعينة من أ عامل : جناز الطلبة )مثالمعليات التحقق من مس توايت ا   – 4

آخر لنفس املقرر يف  الطلبة، وقيام أ س تاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أ و الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس أ

 (مؤسسة تعلميية أ خرى

  تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم. مراجعة عينة من ال وراق اليت مت  -

آخرينجلنة من  العميل مبشاركة ختبار العميل ال  تقيمي   -  . أ ساتذة أ

يطلع الطالب عىل نتاجئ اختباراهتم الفصلية وكذكل التغذية الراجعة لعرض أ نشطهتم     التعلمية ، كام يشجع الطالب  -

 عىل أ بداء مالحظاهتم حول أ ساليب التقومي ونتاجئه.

 

 :الرتتيبات واخلطط املعدة للمراجعة ادلورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسني صف – 5

مراجعة تقرير املقرر املعد من أ عضاء هيئة التدريس املقدمني للمقرر ومناقشة نتاجئ الطالب وأ برز التحدايت اليت تواجه  -

 الطالب واقرتاح س بل التغلب علهيا

آخر يق -  دم يف برانمج مشابه هل .مقارنة املقرر مبقرر أ

التأ كد من حداثة املراجع واملصادر بشلك دوري للمقرر ، ومتابعة التطورات واملس تجدات املتعلقة بأ ساليب التعمل  -

 احلديث .

 العمل بتوصيات نتاجئ املراجعات ادلاخلية واخلارجية يف تطوير وحتديث املقرر بشلك مس متر -
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Course Specification 

- Institution: King Saud University  

- College/Department:  College of Sports Sciences and Physical Activity / Physical Education 
Department 

A Course Identification and General Information 

  202 PHE    exercises physical applications inCourse title and code:  .  1 
2.  Credit hours two hours 

3.  Program(s) in which the course is offered.  

(If general elective available in many programs indicate this rather than list programs) 

Bachelor (B.S) of Sports Science and Physical Activity 

4.  Name of faculty member responsible for the course:  Faculty/ TBC  

5.  Level/year at which this course is offered Level 3 

6.  Pre-requisites for this course (if any) None 

7.  Co-requisites for this course (if any) None 

8.  Location if not on main campus: in campus 
 

9. Language of Instruction: Arabic supported by necessary English terms.   

1. B  Objectives Summary of the main learning outcomes for students enrolled in the 
course. 

This course aims to provide students with knowledge of the physical work out in 
terms of its history and divisions, types and importance in physical education 
programs and how they perform without tools and tools handmade, or on fixed tools 
and way of writing exercise and call it, also aims to student types of exercise on the 
development of the muscles of the different parts of the body definition and develop 
recipes fitness so that students learn these movements privileged level  
 

2.  Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being implemented.  (eg 
increased use of IT or web based reference material,  changes in content as a result of new research in 
the field) 

 
- Inventory and provide new sources of learning in teaching physical exercise. 
- use of the Web for the latest references and to connect with students. 
- Take advantage of international experiences in the field of exercise and their 

organizations. 
- Take advantage of the results of research in the field of teaching exercise 
- Exchange of experiences between faculty members 
- Use e-mail to communicate with students 
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C.  Course Description (Note:  General description in the form to be used for the Bulletin or 

Handbook should be attached) 

1 Topics to be Covered  
 

Topic Week 
due 

Contact 
hours 

Physical exercise its concept and its importance. 1 4 

Ways and means of teaching physical exercise. 1 4 

Appeal rules in writing and physical exercise. 1 4 
regular movements in physical exercise. 2 8 

Conditions in the physical exercise (essential - derivative - private). 2 8 

Formations and Configurations in physical exercise. 2 8 

Exercise Constructivism (individual - marital) tools and without 
tools and appliances. 

3 12 

models of the Kinetics collection in the exercise. 2 8 

 
 

2 Course components (total contact hours per semester):    

Lecture Tutorial: Practical/Fieldwork/Internship: 

 

Other: 
Total 

- - 2 - 56 hours 

 

3. Additional private study/learning hours expected for students per week. (This should be an average 
:for the semester not a specific requirement in each week)    20 hours 

4. Development of Learning Outcomes in Domains of Learning   

For each of the domains of learning shown below indicate: 

 A brief summary of the knowledge or skill the course is intended to develop;  

 A description of the teaching strategies to be used in the course to develop that knowledge or 
skill; 

 The methods of student assessment to be used in the course to evaluate learning outcomes in 
the domain concerned. 

a. Knowledge   

(i) Description of the knowledge to be acquired 

On successful completion of this course, student should be able to demonstrate:  
- Understand the evolution of knowledge and the fields related to the application of physical exercise. 
(A1) 
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- 
- The application of the scientific basis of the uses of physical exercise. (A2) 
- 
- A deep understanding of the ethical foundations to work in the field of physical exercise. (A4) 
- 
- Teach the foundations of universal principles of physical exercise various Sunni stages according to 
the latest scientific methods of teaching (A7) 
- Awareness of the professional requirements for work work out facility. (A8) 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop that knowledge 

-lecture 
- Discussion and dialogue 
- Working Groups 
- Built-learning 
- Presentations   

   practical lectures : Usage of different methods  (cooperative learning,  Microteaching and method of -              

                 solving problems )........ 
 - Interaction through the course professor’s website. 

(iii)  Methods of assessment of knowledge acquired 

- Achievement file                               - student participation 
- Test (quarterly - Final)                         - written reports (weekly duties) 

 

b. Cognitive Skills 

(i) Cognitive skills to be developed 

On successful completion of this course, student should be able to: 
- Linking theory and practice through its ability to be classified as physical exercise modes 
(Essential-Derivative-private). (B2) 
- Employ knowledge to design models for the kinetics of sentences. (B4) 
- Analyze and interpret the performance of regular movements in the ways of physical 
exercise. (B7) 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these cognitive skills 

Teaching skills in different ways 
- The student's education process for colleagues 
- The student develop grades for the performance of his colleagues 

(iii)  Methods of assessment of students cognitive skills  

- Test (quarterly - Final). - Evaluation of students posts                                                                                  
     - Note students' performance during the work teams - Evaluation of presentations  

c. Interpersonal Skills and Responsibility  

(i)  Description of the interpersonal skills and capacity to carry responsibility to 
be developed  

On successful completion of this course, student should be able to: 
-Take responsibility for the achievement of educational tasks to achieve the goals set through self-
learning and access to scientific and practical innovations in physical exercise (C1) 
 - Collaborating with colleagues in the teaching-learning activities effectively with the group and 
practice leadership skills and dependence. (C2) 
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(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills and abilities 

- Cooperative learning strategy. 
- The exchange of roles. 

. The student's education process for colleagues 
Assigning students group and individual work. 

(iii)  Methods of assessment of students interpersonal skills and capacity to carry responsibility 

seeing students' performance during the work teams- 
. Assess individual and collective student work- 

- Calendar duties and weekly costs 

d.   Communication, Information Technology and Numerical Skills  

(i)  Description of the skills to be developed in this domain. 

On successful completion of this course, student should be able to: 
- Demonstrate problem-solving skills. (D4) 
- Evaluate and employ the same practical (5 D) 
- Planning and management of learning. (D6) 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

- Built-learning. 
- Presentations. 
- Discussions via e-mail various learning technologies. 
- A student planning to study and processing tools used and managed. 
- self evaluation. 

(iii)  Methods of assessment of students numerical and communication skills  

-seeing students' participation in the (e-mail) 
-Evaluation of written reports. 
-Evaluate individual and collective discussions. 
-Evaluating student performance through power point presentations. 

e. Psychomotor Skills (if applicable) 

(i)  Description of the psychomotor skills to be developed and the level of performance required 

On successful completion of this course, student should be able to: 
 

 
- The application of physical exercise on the ground. (E1) 
- The planning and preparation process applications for physical exercises within the lesson. (E2) 
- Work efficiently taking into account the safety standards and risks. (E3) 
- Practical application in diverse fields and associated Bastkhaddmat physical exercise.) E4( 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

- Teaching skills in different ways suit all levels and Sunni stages. 
- Emphasis on security and safety factors while teaching. 

(iii)  Methods of assessment of students psychomotor skills 

- - Practical exam . 
- Technique. 
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5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester 
 
Assess
ment  

Assessment task  (eg. essay, test, group project, examination 
etc.) 

Week due Proportion 
of Final 
Assessment 

1 Attendance and interaction 1-14 10  % 

2 
  

Practical Midterm exam ( 1 ) 7 15 % 

3 Practical Midterm exam ( 2 ) 12 15 % 

4 Test a theoretical quarterly 7-12 20 % 

5 The final practical test 14 20 % 

6 The final test theoretical 15 20 % 

D. Student Support 

 
1. Arrangements  for availability of faculty for individual student consultations and academic advice. (include amount of 
time faculty are available each week) 

Communicate with the instructor during office hours (10 hours a week) 

 Communicate with the instructor via e-mail and Blackboard 

E) Learning Resources 

1. Required Text(s) 
 

- Moussa Ibrahim Fahmi, Adel aly hassan: Exercise and presentations, Knowledge House, Cairo 0.2006. 

- Salah Soliman: physical exercise and the exercise photographer, Dar Arab Thought, 1995. 

 

2. Essential References  
Said Alsahad : Theories exercises with the scientific applications of the tools, printing press and the 

Library of Parliament, Cairo, 1996. 

- Nabil Abdel Monem Mahmoud: exercise, Rashid Library for Publishing and Distribution, Cairo, 1999. 

- Attiyat katab: the basics of exercise and rhythmic exercises 0.2006 m 

3- Recommended Books and Reference Material (Journals, Reports, etc) (Attach List) 

4-.Electronic Materials, Web Sites etc 

Websites of the International Federation and National Gymnastics 

 

5- Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards/regulations 
 
Offers sports photographer - videos of educational compact discs (CD) exercises fitness 

 

F. Facilities Required 

Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (ie number of seats 
in classrooms and laboratories, extent of computer access etc.) 

1.  Accommodation (Lecture rooms, laboratories, gym, etc.) 

- Gym covered equipped with the tools to exercise and sports performances. 
2. Computing resources 
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- A study hall equipped (viewing platform Podium connected blackboard smart and Data Show 

3. Other resources (specify --eg. If specific laboratory equipment is required, list requirements or attach 
list)  
- Tools (a small trampoline, divided Fund, mind wall - jump rope, stick, plastic collars, Core, step) 

funds. 
G.   Course Evaluation and Improvement Processes 

1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching 
- A panel discussion on the outputs of the decision. 

- Course Evaluation by the student through the portal (edugate) 
2  Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the Department 

 

- Observations by peers or professors in the specialty who teaches decision. 
- Review Rotating with the decision by a committee study plans the department 

3  Processes for Improvement of Teaching 
 

Benefiting from student feedback on the performance of the instructor to identify 
strengths and weaknesses in learning processes. 
- Encourage the use of modern technology in developing and teaching the course. 
- Encourage students to participate and present their ideas and spread the culture of 
purposeful scientific dialogue 
- Review the latest developments of specialization for teaching the course. 
 - Taking the recommendations of the internal audit results (decision) coordinator. 
4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (eg. check marking by an independent 
faculty member of a sample of student work, periodic exchange and remarking of a sample of 
assignments with a faculty member in another institution) 
 

- A sample of the securities that have been corrected by a special section of the 
review committee. 
- Assess the practical test practical participation of a committee of the other 
professors. 
- Students see the results of their experiments as well as the quarterly feedback to 
display their learning, as students are encouraged to give their comments about the 
calendar and the results methods. 
5 - Describe the  planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning 
for improvement. 

- Review the report of the Rapporteur restorer of teaching applicants to decision 
faculty members and students to discuss the results and highlighted the challenges 
facing students and suggest ways to overcome them 
- Compared to schedule another course in a similar program for him. 
- Ensure modern references and sources on a regular basis with the decision, and 
follow-up developments on the methods of modern learning. 
- Work recommendations of the results of internal and external audits in the 
development and modernization of scheduled continuously 

 


