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 سعود الملك جامعة :المؤسسة التعليمية -

 

 قسم التربية البدنية   / البدني والنشاط الرياضة علوم كلية  :القسم  /الكلية -

 تحديد المقرر والمعلومات العامة ( أ 

    مبادئ وتطبيقات في السباحة  :اسم المقرر و رقمه – 1

 206تتب                                

 

 ساعتان: المعتمدة الساعات – 2

 

                         :البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها – 3
 (إذا كان هناك أشياء عمومية مختارة في برامج عدة يجب ذكرها فضال عن ذكر البرامج)

 البدني والنشاط الرياضة علوم بكالوريوس

 

 عضو هيئة تدريس متخصص :المقرر التدريس المسئول عن تدريسو هيئة اسم عض – 4

 

 الرابع المستوى : المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه – 5

 

 ال توجد  :( إن وجدت) المقررالمتطلبات المسبقة لهذه  – 6

 

 ال توجد  :( إن وجدت) المقررالمتطلبات المصاحبة لهذه  – 7

 

 :  التعليمية للمؤسسة الرئيسي المقر في يكن لم إن قررالم تدريس مكان – 8

 

 باللغة االنجليزية مع تقديم بعض المصطلحات : العربية  تدريس المقرر لغة –9

 

   :األهداف ( ب 

 :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر – 1

 إلييهدف المقرر :

 . بالسباحةالمرتبطة  للعلوم والنظريات والمبادئ فاهيموالم األساسية رفابالمع اإللمام -
 . اإللمام بالمهارات األساسية لتعليم السباحة -
  .لسباحة واكتشاف األخطاء وتصحيحهاالصحيح في ا األداء الفنيالقدرة على  -
 .السباحة والمراجع واإلصدارات الحديثة والمرتبطة بمجال استخدام شبكة المعلوماتيستطيع  -

 ملخص: 
رفع كفاءة الطالب للتعرف على الجوانب الفنية في تعليم مهارات "السباحة" مع المقرر لهدف ي

إكساب الطالب المهارات إلى يهدف التركيز على الجوانب الفنية ألداء تلك المهارات األساسية كما 

عملية  المؤهلة للعمل في قطاع التعليم، وكذلك عوامل األمن والسالمة خاللوالقيادية التدريسية 

 خالل استخدام تكنولوجيا المؤثرات  منالتدريس والتعليم، ويتناول هذا المقرر

 ( ومنوذج  ) 
 توصيف املقرر 



2 
 

: مثالالمقرر )تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين  خطط يتمصف باختصار أية  – 2

االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة االنترنت، 

  (:غييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجالوالت

مل على حصر وتوفير مصادر التعلّم الحديثة لالطالع على أخر التوصيات والنصائح الع -

 وتعليم السباحةالعلمية الحديثة في مجال تدريس 

 ادات بالدول المختلفة.، االتحللسباحةشبكة المعلومات الخاصة باإلتحاد الدولي  استخدام -

 

 (وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي سيرفق: مالحظة: )وصف المقرر( ج 
 

 المطلوب بحثها وشمولهاالموضوعات – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 

 4 1 للتعرف علي المستوى ىاختباراستكشاف
 على للتغلب مائية العاب)  الماء على التعود

 (الخوف
1 4 

 4 1 الطفو بأنوعه

 8 2 حركات الذراعين و تعليم ضربات الرجلين

 8 2 وتدريبات التوافق العام تعليم التنفس

 4 1 تعليم مواجهه المياه العميقة

 4 1 تعليم البدء والدوران

 4 1 نظري((  في المسطحات المائية ةاألمن والسالم

 4 1  نظري ((  احةالسببعض المواد األولية لقوانين 

 4 1   نظري (( تنمية الثقة بالنفس في تعلم السباحة 

نظم إنتاج الطاقة في مسابقات السباحة للمسافات 
   نظري (( القصيرة والطويلة 

1 4 

قوانين الحركة المعنية بالتحليل الفني لطـرق 
   نظري (( السباحة في  األداء

1 4 

 4 1 اختبار نهائي

 

 :   ()مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسيلمقرر امكونات  – 2

  المحاضرة
  

التدريب  /الميداني  /العملي  الدروس الخاصة 

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

زيارات ميدانية لمقر تدريب   ساعة( 60) 30

 لفرق السباحة 

 

 

هنا المعدل  )المطلوباألسبوع  طلبة فيالساعات تعلم متوقعة من  /دراسة إضافية خاصة – 3

 (:المتطلبات المحددة في كل أسبوع الدراسي وليسالمتوقع للفصل 
 

 في االسبوع( 2)بواقع  ساعة  30                                            

 

 

 التعلم مجاالت أو نطاقات في التعلم نتائج تطوير – 4
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 :    فيما يلي يجب توضيح لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة 

 . تطويرها أجل من المقرر صمم ات التيالمهار أو موجز للمعرفة ملخص  -

 

 . اتالمهار أو المعرفة تلك لتطوير استخدامها المطلوب التعلم الستراتيجيات وصف -
 
 . المعني المجال في التعلم نتائج لتقييم المقرر في المستخدمة الطالب تقييم طرق -

 

 

 مـــــــــــعــرفـــة ال –أ 

 
 المعرفة التي سيتم اكتسابها من المقرر. -1

 بعداجتياز الطالب لهذا المقررسيكون قادر علي: 
 (A 7)تعليم السباحة.الفهم العميق للحقائق األساسية والمفاهيم والمبادئ والنظريات ونتائج البحوث بشأن  -

 (A 3) السباحةتحديد المصادر الرئيسية للتعلم في مجال  -

 A) .المهنية الممارسات بأفضل والمدعوم والقانونية والبيئية األخالقية للقضايا الناقد الوعي و عميقال الفهم -
4) 

 (A 6) األداءتقييم  تبني عليهاالمفاهيم التي  و لمبادئالمعرفة والفهم العميق ل -
 

 إستراتيجية التعليم )التدريس المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة. -2
 النظرية و العملية رةالمحاض –
 المناقشة والتطبيق العملي من خالل المحاضرات العملية تحت إشراف. –
 (CD  ،DVD  مدمجة أقراص ) فيديو شرائط –
دراسية مشتركة وتطبيقها  وأوراق مجموعات عمل مشتركة بين الطالب بغرض تقديم بحوث –

 ومناقشتها خالل المحاضرات.
 طرق تقييم المعرفة المكتسبة. -3
 فصليان نارااختب -
 نظري( –اختبار نهائي )عملي  -
 قصيرة مفاجئةاختبارات عملية  -     
 ورش عمل صغيرة  -     

        

 (اإلدراكية)المهارات المعرفية  –ب  - 

 :المهارات المعرفية المطلوب تطويرها - 1
 :على قادر الطالب سيكون, المقرر هذا في بنجاح االنتهاءعند 

 (B 2)تعليم مهارات السباحة طبيق فيربط النظرية بالت

 (B 3) السباحة والمجاالت ذات الصلةتطبيق المعرفة لحل المشكالت في 

 (B 7) .بالسباحة المجاالت المرتبطة في البيانات ونقد وتفسير تحليل

 (B 8) .بتعليم السباحة المرتبطة والمراجع البيانات من األدلة وتفسير الناقد التقييم

 
 :ات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفيةاستراتيجي -2

 النظرية و العملية المحاضرة
 .استاذ المقرر تحت إشراف العملي من خالل المحاضراتالمناقشة والتطبيق 

 (CD  ،DVD  مدمجة أقراص ) فيديو شرائط
 ا خالل المحاضرات.دراسية وتطبيقها ومناقشته وأوراق بغرض تقديم بحوثمجموعات عمل مشتركة بين الطالب 
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   :طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة –3
 

 والمعرفة بالفهم المتعلق الجزء في مسبقا استخدامه تم لما مماثلة ستكون( اإلدراكية) المعرفية المهارات تقييم طرق

 .[3 أ انظر]

 

 والمسئولية ( الشخصية)البينية مهارات العالقات   –ج 

 

عالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب وصف لمهارات ال  – 1

 :  تطويرها

  :على قادر الطالب سيكون, المقرر هذا في بنجاح االنتهاء عند
 (C 1)   تحمل المسئولية التعلم الذاتي واالستمرار في تنمية المهارات الشخصية والمهنية. -
 (C 2)  عند الحاجة. العمل بفاعلية مع المجموعة وممارسة القيادة -

 (C 3) التصرف بمهنية عالية وبصفة دائمة أثناء المناسبات العامة والخاصة. -

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات - 2
 التوجيه المستمر وخاصة في حاالت التفاعل الجماعي بين الطالب. -

 ات تخدم المخرجات التعليمية للمقرر.التكليف الفردي والجماعي لعمل مهام ومسئولي -

 :طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية – 3
  

 بالفهم المتعلق الجزء في مسبقا استخدامه تم لما مماثلة ستكون والمسئولية( الشخصية) البينية مهارات تقييم طرق

 .[3 أ انظر] والمعرفة
 

 (:العددية)وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  االتصال،مهارات  –د 

 هذا في بنجاح االنتهاء عند: وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها – 1

 :على قادر الطالب سيكون, المقرر
 ( D 1) .والكتابي والتعبير الشفهي الفعال التواصل

 ( D 3)  .والقيادة عند الحاجة الجماعي العمل و التفاعل مهارات إبراز

 ( D 2) .واألفكار المعلومات وتوصيل وتفسير جمعل االتصاالت و المعلومات لتقنية األمثل ستخداماال

 

 

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات - 2

 التأكد من قدرة الطالب على استخدام تطبيقات الحاسب األلي. -

  على اكتساب مهارات البحث العلمي باستخدام تقنيات التعليم المختلفةالتدريب واإلشراف 
 تحت اشراف مدرس المقرر  اشراك الطالب في ادارة جزء من المحاضرة لمساعدة زمالئهم

طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  – 3

 (: العددية)
 الجزء في مسبقا استخدامه تم لما مماثلة ستكون الحسابية والمهارات المعلومات وتقنية تصالاال مهارات تقييم طرق

 [3 أ انظر] والمعرفة بالفهم المتعلق

 

 ( كانت مطلوبة الحركية )إنالمهارات ( هـ 

 

المطلوب تطويرها في هذا ( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي)وصف للمهارات الحركية  – 1

  :المجال
 :على قادر الطالب سيكون, المقرر هذا في بنجاح نتهاءاال عند

 (E 1) .البدني والنشاط الرياضة علوم مجاالت في الميدانية المهارات تطبيق
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 (E 4) بانشطة السباحة والرياضات المائية والمرتبطة العملية المهارات تطبيق

 :استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية - 2

 سوف,  لعملية التدريس الالزمة المهارات تنميةل توجيه الطالبمن خالل  بيق العملي سيتم التط

 . لألنشطة الرياضية المتنوعة المهارات تعزيز فرصة يتيح هذا المقرر )التطبيق العملي(

 

    :طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية – 3

 [3 أ انظر] والمعرفة بالفهم المتعلق الجزء في مسبقا استخدامه تم الم مماثلة ستكون الحركية مهاراتال تقييم طرق

  الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي تحديد  5

رقم 

 التقييم 

مقالة، أو اختبار : مثال)طبيعة مهمة التقييم  

... قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصلي

 الخ

نسبة الدرجة  ع المستحقاألسبو

إلى درجة  

 التقييم النهائي

 % 10  14-1 وايجابية والتزام وحضور مشاركة دراسية، وبحوث أوراق 1

العمل بفاعلية ، تطبيق عملي خالل المحاضرات العملية 2
 مع المجموعة، القيادة

1-14 10 % 

 % 15 5 1 اختبار عملي فصلي 3

 % 15 10 2ى فصل ىاختبار عمل 4

 % 10 14-6 اختبارات قصيرة مفاجئة 5

 % 20 15  يعملنهائي اختبار  6

 % 20 15 نهائي نظري اختبار  7

 
 الدعم المقدم للطلبة( د

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة 

الذي  -الساعات المكتبية –دار الوقت مع تحديد مق) واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك 

 (:يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع
 ساعات أسبوعية( 10) مع أستاذ المقرر خالل الساعات المكتبية التواصل -

     ستاذ المقرر من خالل البريد اإللكترونيأالتواصل مع  -

 ممصادر التعلهـ (

 : الرئيسة المطلوبة الكتب() الكتاب –
 المجتمع مكتبة، والمتسلل التدريبي األسلوبين بين المفاضلة: الحرة السباحة تعليم أساليب: عجيل فراس رو،يا -

 م2016، العربي

 ، القاهرة ، للنشر الكتاب مركز ، الثانى الجزء ، السباحة فى السباق إستراتيجية:  القط على محمد -

  م2005
 م2006، دار الهدي للنشر ، المنيا ، وجدي الفاتح ، طارق صالح : دليل رياضة السباحة -

- Maglischo e.w “swimming faster “ the essential reference on technique, 
traning and program design, u.s.a ,2003  

 http://members.alo.com/swimbetter/swim.htm   

 

 

 

 

 

http://members.alo.com/swimbetter/swim.htm
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مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير  –

 : المهنية أو األنظمة

 (CD) المدمجة أو األقراص الفيديو شرائط علي-الدروس التعليمية  –للسباحة  والدولية المحلية البطوالت
 

 

 

  المرافق المطلوبة( و 

أي عدد المقاعد في الفصول )حجم الفصول والمختبرات  بما في ذلك حدد متطلبات المقرر

 (.الخ.. توافر أجهزة الكمبيوتر  والمختبرات ومدى
 

 :(الخ ... والمختبرات حجرات المحاضرات )التعليمية  المرافق – 1

 مسبح تعليمي متعدد األعماق  -
 ("شو داتاجهاز عرض " – آلى حساب – سبورة) مجهزة دراسية قاعة -

 

 :كمبيوترأجهزة ال – 2
 "شو داتاجهاز عرض " -آلي حاسب جهاز

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق : مثال –حددها )موارد أخرى  – 3

 :(قائمة

  (أساتك مطاطية –جاكت إنقاذ  –زعانف  –كفوف تبديل  –لواح طفو أ) أدوات -

 : وعمليات التحسين تقييم المقرر( ز 
 :التعليم وفعالية الطالب نتائج على الحصول استراتيجيات – 1

 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس - 

 تقييم رئيس القسم - 

 مناقشة الطالب - 
 

عن طريق           إما عن طريق األستاذ أو  التعليمعملية تقييم المتبعة في االستراتيجيات األخرى  – 2

 :القسم

 تقييم رئيس القسم - 

 قراناألتقييم   -          

 : عمليات تحسين التعليم – 3

 المشاركة في المؤتمرات والدورات التدريبية - 

 اإلطالع على أخر مستجدات التخصص من خالل االشتراك في الدوريات العلمية - 

 اإلطالع على نتائج تقييم الطالب - 

 "شو داتاجهاز عرض " ألي، حاسب جهاز توفير -          

  والمعدات لألجهزة الدورية صيانةال توفير -          

 (.   المقرر منسق) الداخلية المراجعة نتائج بتوصيات األخذ - 

 المقرر تدريس حول المقرر تحديث لجنة توجيهات - 

 .المباشرة المالحظة على بناء التدريس هيئة عضو أداء حول القسم إدارة توجيهات - 
 

من قبل عضو التصحيح أو الدرجات فحص : مثال) لبةالطعمليات التحقق من مستويات إنجاز  – 4

تصحيح عينة من الواجبات تبادل أستاذ المقرر ب وقيام، هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة

 (مؤسسة تعليمية أخرى فيآخر لنفس المقرر  هيئة تدريس عضوأو االختبارات بصفة دورية مع 
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 غير مطبق حاليا   -
  

 :للتحسين المقرر والتخطيطعلية الفالمعدة للمراجعة الدورية  والخطط صف الترتيبات – 5

كل فصل دراسي يتم مراجعة تقرير المقرر المعد من أعضاء هيئة التدريس المقدمين للمقرر بعد نهاية   -
 وتتم مناقشة نتائج الطالب وأبرز التحديات التي تواجه الطالب واقتراح سبل التغلب عليها

 .التدريس هيئة أعضاء بين واآلراء اقشةوالمن الخبرات تبادل -
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Course Specification 

- Institution King Saud University  

- College/Department  College of Sport Sciences and Physical Activity / 
Physical Education Department 

A Course Identification and General Information 

1.  Course title and code: PHE 206 Principles and Practices of Swimming 

2.  Credit hours : 2 hours 

3.  Program(s) in which the course is offered.   Bachelor of Sports Science and 
Physical Activity 

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

4.  Name of faculty member responsible for the course: A specialized faculty member 

5.  Level/year at which this course is offered:  Level 4   

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:  

9. Language of the course:  Arabic supported by necessary English terms.   
 

B  Objectives   

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

- Critical knowledge and understanding of concepts and principles of science and theories related to 
swimming. 

- Understanding basic skills to teach swimming  
- Ability to technically functioning in the swimming pool along with discovering and correcting errors  
- Usage of internet, recent publications and lectures related to water sports and swimming. 

Summary: 

 “swimming” skills while focusing on the technical aspects of the performance of those basic skills. It 
provides students, who are eligible to work in the education sector, with teaching and leadership skills 
as well as orienting them with safety regulations during the process of teaching and learning, by using 
visual effects technology to create a positive perception of mental contribute in a constructive attitude 
towards learning to swim, along with applying theoretical foundations related to water sports. 

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 
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the field)- Search and follow recent recommendations issued by scientific resources. 

 
-  The use of the International Federation of Swimming website and federations of 
other countries. 

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 No of Weeks Contact hours 

Diagnostic level test 1 4 

Familiarity with water (overcome fear through water 
games) 

1 4 

Floating 1 4 

Arms stroke&   Underwater kicking 2 8 

Breathing &   General coordination exercises    2 8 

 1 4 

Facing deep water 1 4 

Start-up & Turns 1 4 

Safety at the Aqueous  1 4 

Aquatic rules, brief (Theory) 1 4 

Self confidence (Theory) 1 4 

Energy production system at long &short swimming 
course (Theory) 

1 4 

Kinetics of the technical analysis methods of swimming 
(Theory) 

1 4 

Final Examination 1 4 

 

2 Course components (total contact hours per semester):    

Lecture: Tutorial:   Practical/Fieldwork/Int
ernship: 

Other: 

30 (60 Hours)  

A field visit to the 
headquarters of 

swimming training 
teams 

 

 

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) 

30 hours (2 hours per weeks) 
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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:  
– Considerable knowledge of essential facts, concepts, principles, theories and research findings on teaching 

swimming. (A 7) 
– Identify the main sources of learning in the field of water sport. (A 3) 
– Understanding the moral, ethical, environmental and legal issues which underpin best practice. (A 4)  
– In-depth knowledge and understanding of the concepts and principles underlying performance evaluation. (A 

6) 

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

– Practical and theoretical lectures 
- Researches and seminars  
- Video tapes ,CDs, DVD 
- Form study groups for the purpose of enhancing self-learning and then use the outcome of their work to be 
discussed in lectures. 

(iii)  Methods of asses in Water Sport Activities sment of knowledge acquired 

– Two midterm exams 
– One final exam (practical - theoretical) 
– Quizzes 

b. Cognitive Skills 

(i)  Cognitive skills to be developed 

– Relate theory to practice in Water Sport Activities. (B 2) 
– Apply knowledge to the solution of problems in swimming and related domains. (B 3) 
– Analyze and interpret data critically in . (B 7) 
– Critically assess and interpret evidence from data and text derived from water sport -related enquiry. (B 8) 

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

- Practical  &  theoretical Lectures 
- Discussion and practice during lecture under faculty supervision. 
- Videos, educational models and photos of basic skills in swimming. 
- Forming study groups for the purpose of enhancing self-learning and then use the outcome of their work to be 

discussed in lectures. 

(iii)  Methods of assessment of students’ cognitive skills:  

The assessment methods of cognitive skills will be embedded In that mentioned in  in the knowledge part [see a 
(iii)]. 
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c. Interpersonal Skills and Responsibility  

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

– Take responsibility for self-learning and continuing personal and professional development. (C1) 
– Work effectively in groups and exercise leadership when appropriate. (C2) 
– Act ethically and consistently with high moral standards in personal and public forums. (C3) 
 

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

- Continuous orientation and guidance to develop personal and team-work responsibility via 
assigning individuals and team work groups to complete given tasks (e.g. self-learning, workshop 
…etc). 

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

The assessment Methods of assessment of students numerical and communication skills will be 
embedded In that mentioned in  in the knowledge part (a "iii") 

d.   Communication, Information Technology and Numerical Skills  

(i)  Description of the skills to be developed in this domain. 
 Student when successfully finish this course,  will be able to: 
- Communicate effectively both orally and in writing. (D 1) 
- Show interactive and group skills. (D 3) 
- Demonstrate capacity for using the most appropriate information and communications 

technology in gathering, interpreting and communicating information and ideas. (D 2) 
 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 
– Ensure that students use computer applications. 
- Encourage and enhance scientific research skills using various learning technologies. 

(iii)  Methods of assessment of students numerical and communication skills  
The assessment Methods of assessment of students numerical and communication skills will be 
embedded In that mentioned in n the knowledge part (a "iii") 
e. Psychomotor Skills (if applicable) 

(i)  Description of the psychomotor skills to be developed and the level of performance required 
– Apply and field based skills in sport sciences and physical activity contexts. (E 1) 
– Apply practical skills in a variety of contexts associated with. (E 4) 
- Plan, prepare and present appropriate techniques and skills to develop practice in Water Sport 

Activities (E 2) 

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

– Practical lectures and directed study tasks will be used to develop the skills required for teaching  
- This course (practical course) will provide the opportunity to enhance the skills and competencies 

needed for various sport activities. 

- Involve  students to teach a part of the lecture to help their colleagues under the supervision of 
the course instructor 

(iii)  Methods of assessment of students psychomotor skills 
The assessment methods of psychomotor skills will be em In that mentioned in bedded  in the 
knowledge part [see a (iii)]. 

 
 
 
 
 
 
 



14 
 

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 
 

Research papers, seminars, participation, attendance, 
commitment and positivity. 

1-14 10% 

2 
 

Practical (manage full lesson), effectively work with croups, 
leadership. 

1-14 10% 

3 
 

Midterm exam (practical) #1 5 15% 

4 
 

Midterm exam (practical) #2 10 15% 

5 
 

Quizzes  6-14 10% 

6 
 

Final exam (practical) 15 20% 

7 
 

Final exam (theory) 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) 

a. Consultation during office hours (10 hrs per week) .  

b. Via e-mail. 

E Learning Resources 

1. Required Text(s) 
Mohammed Ali Alqet: Race strategy in swimming, Part II, Book Center for Publishing, 

Cairo, 2005 

Wajdy Alfateh, Tarek Salah: swimming sport guide , Dar Al Hoda Publishing, Minya, 

2006 

2. Essential References 

Yaroo fras ajeel : Methods of teaching free swimming: the differentiation between the 

training method and the infiltrator, Arab Community Library , 2016 

Maglischo e.w “swimming faster “ the essential reference on technique, traning and 

program design, u.s.a ,2003 

Brown L & Ferrigno V : training for speed agility and quickness , 2nd ed , human 

kinetics , U.S.A , 2005 

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

4-.Electronic Materials, Web Sites 
etchttp://members.alo.com/swimbetter/swim.htm 
5- Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards/regulations 

Local and international tournaments - tutorials - on video tapes or 
compact discs (CD). 

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, etc.) 
- Swimming pool 

http://members.alo.com/swimbetter/swim.htm
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2. Computing resources 
- Data show. 
- PCs. 

3. Other resources (eg. If specific laboratory equipment is required, list requirements or attach list)  
Boards, hand paddles, fins, life jacket and  rubbers 

G   Course Evaluation and Improvement Processes 
1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching 

- Evaluation form for the faculty 

- The head of department evaluation 
- Students’ discussion 

2  Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the Department 
- The head of department evaluation 
- Peer Evaluation 

3  Processes for Improvement of Teaching : 
- Participation in conferences and training courses 
- Update knowledge from the latest development in scientific journals 
- Review of the students evaluation 
- Provide computer and  Overhead projector 
- Provide periodic maintenance of devices and equipment 
- Introduce the recommendations of the internal audit findings (Coordinator 

Course) 
- Update the course guiding for the leading course 
- Management guidelines section on the performance of a faculty member 

based on direct observation 
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) 

Not applicable 

5 Describe the planning arrangements for periodically reviewing course 
effectiveness and planning for improvement. 
- At the end of each semester, a course report has to be prepared by every faculty 

member teaching the course. Discussion meeting is usually held among the 
faculty to evaluate effectives of teaching and propose possible solution to 
obstacles 

- Exchange of experiences, discussion and consensus among faculty staff 

 


