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 قسم الرتبية البدنية وعلوم احلركة

 جامعة امللك سعود  --كلية الرتبية 

 أسس التهيئة البدنيةاخلطة الدراسية ملقرر 

 دسض  083: رقم ورمز املقرر     أطع امذهبٌح امتدهٌح: اسم املقرر

، بريد إلكرتوني: 4584861، فاكس: 4584863، هاتف:  12أأمكتب: عتدامعصًص امداًه ): أسجار املقرر

aldayel@ksu.edu.sa  موقع إلكرتونيaldayel.ksu.edu.sa/ffatshttp://) 

ةذعسًف امطامث ةاألطع اموظسًح وامذطتٌلٌح مربامج امنٌاكح امتدهٌح وامذدكم ةامىشن، : ًعوى امللسز  ثوصيف املقرر

فهم مكىهادها واملتادئ املذتعح يف دصمٌمها. ودشمه هري املكىهاخ أطع امذدزًث امعامح وكٌفٌح وذمك مى خالل 

امجاهث  املسدتطح ةامصدح ودوزها يف ةواء ةسامج امنٌاكح امتدهٌح.دطتٌلها، ةاإلطافح إىل عوارص امنٌاكح امتدهٌح 

امذطتٌلٍ مى امللسز ًعوى ةإجساء كٌاطاخ ةدهٌح وفظٌىمىجٌح ودوفٌر ةسامج ددزًتٌح ددذىي عىل املتادئ واألطع 

 .امذٍ دم دعنمها يف امجاهث اموظسي

 أهذاف املقرر الرئيسة:

  امنٌاكح امتدهٌحاموظسًح وامذطتٌلٌح مربامج فهم املتادئ 

 امذعسف عىل أطع وكىاعد امذدزًث امعامح وكٌفٌح دطتٌلها 

  ودوزها يف ةسامج امذدزًتحوطسق كٌاطها امذعسف عىل عوارص امنٌاكح امتدهٌح املسدتطح ةامصدح 

 امذطتٌم امعميل ملهازج ةواء ودوفٌر امربامج امذدزًتح 

 .ال ًىجد: املقرر مجطلبات

 .)طاعذني يف األطتىع( وآخس عميل مذطتٌم ما دم دعنمه يف امجصء اموظسيجصء هظسي : طبيعة املقرر

 .فعيل طاعذني –معذمدج  طاعح واخدج: الوحذاتعذد 

مخصص مكه شعتح يف امجدول املنصم : خظث ماهى مواعيذ املحارضات العملية والنظرية والساعات املكجبية

 .عىل ةاب املكذث

 مفصنح كامذايل: دزجح مالخذتاز اموهااٍ 43دزجح مألعمال امفصنٌح +  53دزجح،  233: ثقويم املقرر

 :األعمال امفصنٌح 

o دزجح 16: اخذتاز ددسًسي. 

o  :دزجح. 16املدزاخ واملهازاخ امتدهٌح وامنٌاكٌح 

o  :دزجاخ. 23وزكح ةدث 

  = دزجح 43االخذتاز اموهااٍ: اخذتاز ددسًسي يف امجىاهث اموظسًح فلط. 

امذهبٌح امتدهٌح: األطع امعنمٌح مىصفح اموشاط امتدهٍ ةغسض امصدح ودومٌح امنٌاكح امتدهٌح، هصاع  :املقررمصادر 

 .مى جىاهث هظسًح ما ًطسح وًواكشووزكاخ ورشوخاخ مخذنفح  ه مىطٌذم دىشًعةاإلطافح إىل ما . 2412امهصاع 
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 مصادر مقرتحة:

 صتدى خظاهني، املاهسي مدمد املٌاض، طسق امتدهٍ، اإلعداد اموظسًح األطع:  ومكىهادها امتدهٌح امنٌاكح :

 .امعسةى )أخدز طتعح( امفكس داز

  ،ٍ1330فظٌىمىجٌا امذدزًث وامسًاطح. أةى امعال عتدامفذاح، داز امفكس امعسة· 

  كٌاض مظذىي اموشاط امتدهٍ وامطاكح املرصوفح مدي اإلهظان: األهمٌح وطسق املٌاض امشااعح، هصاع

 جامعح املنك طعىد. 2416خمدي، امهصاع و مدمد األ

 موضوعات وخطة الجذريس:

 الطبيعة املوضوع الجاريخ األسبوع

 هظسي ملدمح عامح 9/0/2401 2

 هظسي جىاهث هظسًح يف أطع امذهٌبح وامربامج امذدزًتح 25/0/2401 1

 هظسي ملدمح يف ةسامج امنٌاكح امتدهٌح 10/0/2401 0

 هظسي + عميل امفظٌىمىجح + كٌاطاخ ةدهٌحملدمح يف املٌاطاخ  03/0/2401 4

 عميل وامذدمه امعظيل وامذدمه امدوزي امذوفيسكٌاطاخ املىج  8/4/2401 6

5 24/4/2401  هظسي + عميل متادئ عامح يف امذدزًث امسًايض 

8 12/4/2401  هظسي + عميل هٌكنح ةسامج امذدزًث امسًايض 

8 18/4/2401   اإلخذتاز امفصيل 

9 6/6/2401  إجاشج موذصف امفصه امدزايس 

23 21/6/2401  هظسي عوارص امنٌاكح امتدهٌح املسدتطح ةامصدح 

22 29/6/2401  هظسي + عميل دلدًس مظذىي عوارص امنٌاكح امتدهٌح املسدتطح ةامصدح 

21 15/6/2401  هظسي + عميل دطىًس امنٌاكح امعظنٌح امهٌكنٌح 

20 4/5/2401  هظسي + عميل امذوفظٌحدطىًس امنٌاكح املنتٌح  

24 22/5/2401  هظسي + عميل نٌاكح امتدهٌحلٌاض امامتطازًح األوزةٌح م 

26 28/5/2401  هظسي مىاطٌع مخذازج يف امذهبٌح امتدهٌح 

25 16/5/2401   االخذتاز اموهااٍ 

28 1/8/2401  امجامعح إخذتازاخةداًح  

 وامعميل كاةنح منذغٌري مذى أكذظر امداجح.مالخظح هامح: امخطح امذدزًظٌح منجصء اموظسي 

 2401زةٌع األول  23 - منخطح امدزاطٌح امثاهٌحاملظىدج 


