
ي سويف                           
                                              جامعة بن 

بية الرياضية                                                            كلية التر
 الجـــودةوحــدة  ضمان                                                          

 شرق النيل  –جامعة بني سويف  –كلية التربية الرياضية 

Faculty of Physical Education                                                                 w.w.w.Sport.bsu.edu.eg  

www.facebook.com/PhyEdubsu                                                                      physicaledubsu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل االكاديمي للمعايير االكاديميةليالد

 بكلية التربية الرياضية لمرحلة البكالوريوس

 لبرنامج تدريس التربية الرياضية

 جامعة بني سويف

 وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

http://www.facebook.com/PhyEdubsu
mailto:physicaledubsu@gmail.com


ي سويف                           
                                              جامعة بن 

بية الرياضية                                                            كلية التر
 الجـــودةوحــدة  ضمان                                                          

 شرق النيل  –جامعة بني سويف  –كلية التربية الرياضية 

Faculty of Physical Education                                                                 w.w.w.Sport.bsu.edu.eg  

www.facebook.com/PhyEdubsu                                                                      physicaledubsu@gmail.com 

 

 

 

 

    Faculty  Vision                   : الكليةرؤية 

 

ز                 المجال الرياضز ، عىل المستويي 
ز
 ف

ً
 وتربويا

ً
ة ومرموقة تعليميا ز ان تتبوء مكانه متمي 

لمحىل واألقليىم من خالل االهتمام والعناية بخري    ج الكلية وتحسن قدراته وإمكاناته المهنية كمنتج ا

ية والبحثية والمجتمعية وبما يحقق المعايي  القومية والدولية للجودة . ألنشطة وبرامج الكلية التعليم  

 

    Faculty  mission           : الكلية  رسالة 

بية الرياضية         ي المجاالت المختلفة للتر
 
ة ف توفتر بيئة تعليمية وبحثيه محفزة إلعداد كوادر متخصصة ومتمتر 

 وقادرة علي توظيف البحث العلمي وتأهيل الخريجير  طبقا الحتياجات سوق العمل . 

 

 : لمؤسسة التعليميةلاألهداف اإلستراتيجية 

ي المجاالت  .1
 
ة ف ي مؤسسات المجتمع المختلفة . أعداد كوادر متمتر 

 
 الرياضية للعمل ف

بية الرياضية المختلفة .  .2 ي مجاالت التر
 
 االرتقاء بمستوي البحث العلمي ف

ي ضوء المعايتر االكاديمية والقومية للجودة .   .3
 
 تقديم برامج ومقررات تعليمية ف

ي مجاال  .4
 
ة للتوصل لحلول للمشكالت ف بية الرياضية . تشجيع الباحثير  النتاج أبحاث علمية متمتر   ت التر

 . تنمية موارد الكلية الذاتية . 5

ي خدمة البيئة والمجتمع والتشجيع علي المشاركة . 6
 
 . المساهمة ف

 . التأكيد عل تحقيق رسالة الكلية ورؤيتها7

 ..رفع قدرات وكفاءة الخريجير  من خالل دورات تدريبية وورش عمل متنوعة ومكثفة. 8
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بيه الرياضيهالمعايتر االكاديميه   القياسيه لخريــــج التر

 المعرفه والفهم  - أ

 يجب ان يكون الخريــــج قادر المعرفه والفهم لكل من : 

بيه الرياضيه فالمعارف االساسيه التاريخيه والفلس 1-أ بويه واالجتماعيه والفسيه للتر  .يه والتر

ــــــــيــــ  وعلـــــــــم االحيـــــــــاء   والصـــــــــحيه المرتبهـــــــــه  2-أ ـ           المعـــــــــارف االساســـــــــيه المرتبهـــــــــه بالجوانـــــــــب الحيويـــــــــه   الت  

بيه الرياضيه   .بالتر

 .رياضيه لمبادئ واسس الحركه ا 3-أ

 المعارف النظريه المرتبهه بانواع الرياضيات الفرديه والجماعيه .  4-أ

بيه الرياضيه المختلفه اسس البحث العلمي وطرق القياس والتقويم  5-أ ي التر
 
 ف

ي مجاالت االنشهه الرياضيه المختلفه  6-أ
 
 المصهلخات العلميه واللغويه المناسبه ف

 

 :المهارات الذهنيه  - ب

 يفاضل بيم اساليب التعليم والتقويم الختيار انسبها لالنشهه الرياضيه المختلفه  1-ب

ي ضوء 2-ب
 
 الجوانب الحيويه واسس الحركه الرياضيه  يحلل مهارات الرياضات الفرديه والجماعيه ف

ي تواجـــه بيئـــة الممارســـه الرياضـــيه ويختـــار االنســـب بـــير   3-ب
يحـــدد المعوقـــات ويتوقـــع التحـــديات الـــنر

 البدائل لحلها . 
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 :المهارات العمليه والمهنيه  -ج      

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي : 

ي مختلف انواع الرياضيات االساسيهيؤدي النماذج التهبيقيه للمهارات الحركيه  1-ج
 
 ف

ي  2-ج
ي المجال الرياض 

 
امج والوحدات المناسبه الحتياجات المستفيدين ف  يصمم وينفذ التر

ي  3-ج
ي تهوير المجال الرياض 

 
ي نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها ف

 يتبن 

ي  4-ج
ي تهوير المجال الرياض 

 
ي نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها ف

 يتبن 

 :لمهارات المنقوله والعامه ا -د 

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي : 

 .ادارة الوقت لتحقيق اقصي استفاده وافضل عائد  1-د

ي  2-د
 .استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال والقدرة علي الجماعي لتفعيل العمليات المرتبهه الرياض 

 استخدام الهرق واالجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب االلي  3-د

 كتابه التقارير والمذكرات وعرضها باستخدام وسائل واالتصال والتكنولوجيا الحديثه  4-د

بوي االوسع  5-د ي المجال التر
 
بيه المحليه والقوميه وف ي التجمعات المهنيه للتر

 
 المشاركه الفعاله ف

ي الحياه بصفه عامه  6-د
 
ي وف

ي المجال الرياض 
 
ي ف
ر
 ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذات

 قيادة االفراد لتحقيق االهداف المنشوده  7-د
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 .االلمام باحدي اللغات االجنبيه لتفعيل بيئة العمل عند الحاجه  8-د

بيه الرياضيهاوال :   برنامج طرق تدريس التر

بية الرياضية معايتر برنامج بكالور         يوس التر

بية الرياضية  تخصص المناهج وطرق تدريس التر

 :تعريف برنامج طرق تدريس الرياضيه  -

ي معظـــم دول العـــالم ويبـــدا           
 
ي جميـــع المؤسســـات التعليميـــه ف

 
بيـــه الرياضـــيه مـــن المنـــاهج االساســـيه ف تعتـــتر التر

ي تهـوير 
 
بيـه ف ي مراحل التعليم المبكره ومراحل التعليم االساسي واالعـدادي والثـانوي الهميـة مـادة التر

 
االهتمام بها ف

ام االخــــــرين ,واالحســــــاس القــــــدرات المعرفيــــــه والمهاريــــــه باالضــــــافه الي  ــــــرس قــــــيم ال مشاركه,وضــــــبس النفس,واحــــــتر

ي عمليــة التنشــئه 
 
ي يحــرم عليهـا المجتمــع باعتبارهــا الجــوهر واالســاس ف

بويــه الــنر بالمسـئوليه,ويي كلهــا مــن القــيم التر

ي المجتمـع ,ويعمـل بـدوره عـلي الحفـا  
 
ام منظومـه القـيم السـائده ف االجتماعيـه لالفـراد فينشـأ الفـرد بالتـالي عـلي احـتر

ه وختر المجتمع . عل ي تحقيـق  يها وتعزيزها لما فيه ختر
 
بيـه الرياضـيه كمعلـم فسـاعد ف وخريــــج برنـامج طـرق تـريس التر

بويــــه والتخصصــــيه للمقرر.كمــــا تقــــع عليــــه مســــئوليه مســــاعده  هــــدف المؤسســــه التعليميــــه مــــن خــــالل الجوانــــب التر

ي 
ي اكتســـــاب المعـــــارف والمهـــــارات والثقـــــه بـــــالنفس الـــــنر

 
ي الرياضـــــيه  التالميـــــذ والشـــــباب ف

 
ا  ف يحتـــــاجون اليهـــــا لالاـــــتر

 المتنوعه خالل السنوات الدراسه وفيما بعدها 

بيه الرياضيه   -  مواصفات خريــــج برنامج طرق تدريس التر

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي  :     

ي المراحل الدراسيه المختلفه  -1
 
 .توصيل المعلومات والمعارف والمهارات الرياضيه للتالميذ ف

بيه الرياضيه بالمدرسه  -2 ي درس وانشهه التر
 
 .االبتكار والمالحظه الدقيقه والتخهيس والنقد والمقارنه ف

 خلق بيئه امنه وصحيه للمتعلمير  لضمان فاعلية التعلم .  -3

 تهبيق وسائل التقييم المختلفه لمتابعة وتهوير برنامج الرياضه المدرسيه والتاكد من تحقيق اهدافه  -4

ي مع بيئة المجتمع المحيس بالعمل  قادر علي التفاعل -5  .النشس وااليجاتر

ي بناء الب   والتنمية المستدامة .  -6
 
بية الرياضية لها وضعها المتمتر  ف

 يعي أن مهنة تعليم التر

ي ارساء وترسيخ التقاليد دو االعراف واالجتماعيه  -7
 
بيه البدنيه واالنشهه الحركيه والرياضيه ف  .يعرف دور التر
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 ةلخريــــج برنامج طرق تدريس الرياضيالقومية  لمعايتر االكاديميه القياسيه ا

 : المعرفه والفهم  - أ

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي المعرفه والفهم لكل من : 

بيه الرياضيه بصوره تمكنه من تحديد االهداف وتصميم  1-أ          النشهه التعليميهااسس بناء مناهج التر

 .الدرس ومحتواه  لبنية       

 . المبادئ والسياسات الالزمه للعمليه التعليميه الفعاله  2-أ  

 .وطرق التدريس والقواعد القانونيه للرياضات المختلفه مبادئ   3-أ   

 البدنيه  للمراحل التعليميه المختلفه . -الحركيه –مكونات اللياقه   الصحيه  4-أ  

ي بوصفها ك اساليب التقويم المختلفه 5-أ
 
ي والمعرف

 
        واالجتماعي مدخل لتحسير  التعليم وتعزيز التهور البدت

ي المراحل السنيه المختلفه . 
 
 واالنفعالي للتالميذ ف

 .نات الرياضيه المدرسيه ااسس ادارة وتنظم المسابقات والمهرج 6-أ  

 ية : المهارات الذهن - ب

 ان يكون قادر علي :          

بيه الرياضيه بينها وبير  العلوم االخري  1-ب
 .الربس والتكامل بير  فروع انشهة التر

 .يخهس لتوفتر فرم التعليم والممارسه المناسبه والمبنيه علي فهم الهالب والبيئه والمهام التعليميه  2-ب

ي المعرفه ويضع التعليمات واالراادات المناسبه 3-ب
ي تلقر
 
 .ابل هذه االختالفات لتق يكتشف االختالفات الفرديه ف

 .يحلل االداء المهاري للرياضات الفرديه والجماعيه  4-ب

 .يحلل نتائج التقييم الهداف الدرس لزيادة فاعلية العمليه التعليميه 5-ب
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 ة : المهارات العمليه والمهن -ج

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي :      

 المقدمه . اداء النماذج التهبيقيه لمهارات الرياضات  1-ج

 تصميم الوسائل التعليميه المناسبه لالنشهه التعليميه المقدمه   2-ج

ي التنفيذ والتقويم  3-ج
 
ا  التالميذ ف ي تحقق ااتر

 تصميم االنشهه االنشهه التعليميه النر

 تخهيس وتنفيذ المهارات التعليميه المالئمه للفروق الفرديه بير  التالميذ  4-ج

 المناسب واستخدام ادواته تهبيق اسلوب التقويم  5-ج

ي التخهيس وفقا لرسالة واهداف المدرسه  6-ج
 
ا  مع ادارة المدرسه ف  االاتر

 قيادة بيئة التعلم لتحسير  وتهوير العمليه التعلميه  7-ج

 االستخدام الفعال للخدمات والموارد المتاحه لتلبية االحتياجات التعليميه المتنوعه  8-ج

 رياضيا ووضع انشهه خاصه تنمي تفوقهم  9-ج 
 اكتشاف التالميذ  المتفوقير 

ي واالعاقه البدنيه وتعديل النشاط بما يناسبها  10-ج
 اكتشاف حاالت التاخر الرياض 

 منسق البرنامج أ.م.د/                                 التوقيع       

 

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                            

 أ.د/ رشا محمد توفيق                                                            
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 فريق العمل المسئول عن اعداد الدليل                

 

امج التعليميــة والمعــايتر  -1 أ.د/ الشــيماء ســعد ز لــول : رئــ س معيــار الــتر

 أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس .  –االكاديمية 

 أ.د/ راا محمد توفيق : وكيل الكلية لشئون التعليم والهالب .  -2

 د/ وجدان سامي : مدرس بقسم الرياضات المائية .  -3

ة وحدة  -4  .الجودة ضمان أ/ هبة حمزة    : سكرتتر
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