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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

تحسين وإتقان األداء املهاري لسبحات الزحف على البطن والظهر يركز هذا املساق على 

والتعرف على مهارات سباحة الفراشة  وتطوير األداء الفني للبدء والدوران وسباحة الصدر 

نظريا وعمليا،وإتمام تعليم وتطوير أداء مهارات اإلنقاذ املائي،وتأهيل الطلبة كمتخصصين في 

 .  ام بجميع مواد القانون الدوليواإلمل السباحة كمدرسين ومدربين

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 تحسين األداء املهاري في سباخة الزحف على الظهر. 

 تحسين األداء املهاري في سباخة الزحف على البطن. 

 .تحسين األداء املهاري في سباخة الصدر 

 والدوران البدء هارات م طوير ت. 

  مهارات اإلنقاذ املائي. وإتمام جميعتعليم 

 .تعليم املهارات األساسية لسباحة الفراشة 

 مواد القانون الدولي بجميع ملاماإل. 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوق 

 سباحة الزحف على الظهر. أداء إتقان 

 سباحة الزحف على بطن. أداء إتقان 

 .تطوير األداء املهاري لسباحة الصدر 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :(2سباحة )  اسم املادة  ؛  رقم املادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة   

 :التربية الرياضية القسم  :)(2سباحة )  املتطلب السابق )إن وجد 

 :ثانيال الفصل الدراس ي   12.30 – 11 قت املحاضرة:و       

 :د.فداء مهيار/د.مقداد الطراونةأ.د علي أبوزمع اسم املدّرس:* 2019-2018 العام الجامعي/ 

 :أربعاء -أثنين   2-12.30                                                  الساعات املكتبية   
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 أداء مهارتي البدء والدوران في املاء تحسين. 

 مهارات اإلنقاذ املائي. اإلملام بجميع 

 .إكتساب املهارات األساسية لسباحة الفراشة 

 السباحة. قانون مواد  جميع اإلملام في معرفة 
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 الظهرالبطن و سباحة الزحف على اجعة تطبيق سباحة مر   -1
(: " املوجز في الرياضات املائية "، املركز 2004القط، محمد )

 العربي للنشر، الزقازيق. 
 

  الصدر  ومهارة الوقوف في املاءمراجعة تطبيق سباحة   -2
 (: " مبادئ وأسس2000اسم، واحمد )حسين، ق

السببببباحة " الطبعببببة ارواببببى، دار الواببببر للطباعببببة والنشببببر، 

 عمان، ارردن.  

 املاء . وأسول العادي فوق الخاطف و ارداء الوني ملهارة البدء  مراجعة   -3
 (: "تعليم السباحة والتعرف 2010ذياب، هديل )

على الرياضات املائيبة " الطبعبة اروابى، دار البدايبة للنشبر، 

 عمان.ارردن. 

 الدوران املوتوح واملغلقارداء الوني ملهارة  تحسين ومراجعة  -4
(:"املوسبوعة العلميببة لرياضبة السببباحة 2003رزق، سبمي  )

 " عمان،  ارردن.

 تعليم املهارات ارصاسية لسباحة الوراشة )حركات الذراعين(  -5
 (: " رياضة السباحة: تعلمها، 2009عبدالحميد، جمانة )

تدريبها، قانونها " الطبعة ارواى، دار البداية للنشر، عمان، 

 ارردن. 

 تعليم املهارات ارساسية لسباحة الوراشة  )ضربات الرجلين(  -6
 املرآز ،للسباحة العلمية املبادىء2004): "محمد ) القط،

 للنشر، الزقازيق. العربي

 

  تعليم املهارات ارساسية لسباحة الوراشة  )التنوس(  -7

  تعليم املهارات ارساسية لسباحة الوراشة  )التوافق بين جميع الحركات(  -8

  مراجعة وتطبيق املهارات ارساسية لسباحة الوراشة  -9

  مراجعة طرق دخول املنقذ في املاء / طريقة الطعن وطريقة الغطسة والزجلقة  -10

  مراجعة سبحات اإلنقاذ/الزحف على البطن والصدر والصدر املعكوسة  -11

  تعليم سبحات اإلنقاذ/السباحة الجانبية )املقصية(  -12

  تعليم طرق املسك والتخلص من الغريق  -13

  تعليم طرق سحب وإخراج الغريق  -14

  )جملة اإلنقاذ املائي( لإلنقاذ املائيمراجعة املهارات ارساسية   -15

  متقدممراجعة عامة على جميع املهارات في مادة سباحة   -16
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 املحاضرات العملية 1

 املحاضرات النظرية 2

 العصا/الصافرة(اردوات والوسائل املساعدة في السباحة )الطواحات/ 3

 الوسائل التانولوجية )البور بوينت/القيديو/الصور التعليمية املتسلسلة( 4

 العرض واملناقشة للطلبة 5

 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 األول اإلمتحان العملي  (6)االسبوع  1

 %20 اإلمتحان العملي الثاني (12)االسبوع  2

 %10 كتابة التقرير واملشاركة اإليجابية (14)االسبوع  3

 %30 اإلمتحان العملي النهائي (15)االسبوع  4

 %20 اإلمتحان النظري النهائي (16) االسبوع 5

 (%100) املجموع الكلي

 

 والثانوية:ثامنا: مصادر التعلم األساسية 

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

افق الصحية التابعة له-أ  .املسبح واملر

 األدوات والوسائل التعليمية املساعدة )الطفاحات/العصا/الزعانف/الصافرة(, -ب

 الوسائل التكنولوجية التعليمية )البور بوينت/الفيديو/الصور التعليمية املتسلسلة. -ج

 :الكتب واملراجع الثانوية   -2

 (: " الموجز في الرياضات المائية "، المركز العربي للنشر، الزقازيق. 2004القط، محمد ) -أ
(:ح"حتددلس احمنادد في حنددجحممددفيةحمنرياضدد حمني فعددض ح"حمن  ،دد ح2009عبددلمنعم، محمدعددلح  -ب

 .من  فع حومنمشيمحمإلسكملس  محمصيمألونىمحدمسحمنونفءحنلنضفح
تاااد يل اليربياااة  اتجاهاااات ثد فاااة فاااي"ح(:2001 حمدعدددلحممصددد  ىح -ت

 مصي.حمإلسكملس  ,حمكر  حوم  ، حمإلش،فعحمن مض ,ح",حالبدنية والرياضة
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("حنفع)ضدد حمسددر لمضحا،دداحمنوسددفيمحمنر،)ضعضدد حع)ددىحتدادد حمألدمءح2008أبوزمدد محع)ددج حح -ث
(مك)ضددد ح65منعهدددفسيحندددجحسددد في حمنليددد،حع)دددىحمن   "ممي)ددد حندي دددف حوت بض ف ممن،دددلدح 

 مالسكملس  ممصي.عض حن)بمي مجفم، حمنرياض حمني ف
(:ح"تدددر ييحمسدددر لمضحمسددد)واجحمندددر،) حمنر،دددفونجحومندفسدددوبحع)دددىح2010أبددوحزمددد محع)دددجح ح -ج

مي)د حح.ت،) حمهفسم حس في حمنصلسحنلىحطدببحل)ضد حع)دوضحمني فعد حندجحجفم،د حم تد ح"
-249صح(محجفم،د حم تد محمألسد ح4(محمن،دلدح 25م ت حن) دوثحومنلسمسف محمنعي)دلح 

271. 
(:ح"أ يحبينفمةحت،)ضعجحافسر لمضحمنرعي مف حمنموعض حمن فصد حندجح2011أبوحزم محع)جح  -ح

محمن،)ددددوضح38ماددددروىحمألدمءحمنعهددددفسيحنادددد في حمن يمشدددد ح"محمي)دددد حدسمسددددف محمنعي)ددددلححسندددد 
ح.1811-1802صح(محمنيفم، حمألسدنض محمألسد حح5منرياو  محم)دقح 

 تاسعا : إرشادات عامة

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 تطبيق ارنظمة والتعليمات بالنسبة لحساب الحضور والغياب عن املحاضرات واإلمتحانات 1

 التحويز على التواعل واملشاركة في الحوار والنقاش في املحاضرة. 2

 للمادة تقديم التقرير البحثي 3

 اإللتزام بالحضور التام وتحويز الطلبة لذلك 4

 


