
  The Research Introduction  : مقدمة البحث 1/0

 مدخل البحث 1/1

يشهد العالـ الحالي تغيرا سريعا طرأ عمى جميػ  مظػا ر الحيػام ممػا أدى الػى ظهػفر   ا ػا  
كا ػ  المجػا   فالػأى أدى رػدفرى الػى حػدفا تغيػرا   ػى جميػ  مظػا ر ال  ا ػ   ك يرم فمتعددم  ى

األمر الأى أدى الى تطػفر كريػر  ػى ميػداف التعمػيـ ممػا د ػ  الك يػر مػف الػدفؿ الػى اد ػاؿ الك يػر 
فمفاكرػػ  سػػفؽ العمػػؿ   لػػألؾ  الحضػػار مػػف التغيػػرا  الجأريػػ   ػػى التعمػػيـ مػػف اجػػؿ مسػػايرم الت ػػدـ 

فاسػػتيعام مػػا يحػػدا لتفضػػي  اهعكػػاو  ػػأى التطػػفرا  عمػػى الترريػػ  رفجػػ  عػػاـ  كػػاف  رػػد مػػف  هػػـ
فمها ج الترري  الرياضي  رفج   اص ألف عصر المعمفما  الأى يحمؿ  ى طيات  تغيرا  عديدم 

الحيػػػام يسػػػتدعى تطػػػفير مجسسػػا  المجتمػػػ  فمههػػػا المجسسػػػا  التررفيػػػ  رصػػػ    هػػػفاحي ػػى جميػػػ  
  اص  .

 Learningمػػ  ردايػػ  الع ػػد األ يػػر مػػف ال ػػرف الماضػػي ظهػػر  حركػػ  م رجػػا  الػػتعمـ  
Outcomes   يسػػػتطي  المتعممػػػفف  التػػػيلتطػػػفير المهػػػا ج  فهػػػاد  رضػػػرفرم تحديػػػد هػػػفاتج الػػػتعمـ

الم رجا  تكفف  ي صفرم اداءا   ف أىاظهار ا رفضفح  ي ههاي  اى  ررا  تعميمي  يمرفف رها 
 أى الحركػ  تف ػى سػمريا  التطػفير الت ميػد  لممهػا ج ال ػااـ عمػى األ ػداؼ فقد حافل    اف أ عاؿ

الت ميديػػػػ  التػػػػي يػػػػتـ تحديػػػػد ا رت صػػػػيؿ فشػػػػمفؿ مج اػػػػ  لممػػػػادم التعميميػػػػ  الػػػػى معػػػػارؼ فمهػػػػارا  
 ي حيف اف الم رجا  التعميمي  عام  تهدرج تح  عػدد محػدفد مػف العهػافيف فتحػا ظ   فاتجا ا 

معػػػػارؼ فمهػػػػارا  المػػػػادم التعميميػػػػ  فجفاهرهػػػػا الفجداهيػػػػ  فتم ػػػػؿ  ػػػػأى  عمػػػػى التػػػػرارط فالتكامػػػػؿ رػػػػيف
فت ييمػ   ػي ههايػ  دراسػ  المػههج فرالتػالي تشػج  كػؿ مػف المعمػـ فالمػتعمـ  إهجا ىالم رجا  ما يتـ 

فتتم ػؿ  يمػا يهرغػي اف   فالمعايير ال فمي  ال ياسي   ي معػايير مرترطػ  رالم رجػا   عمى تح ي ها
فلػػألؾ  هػػى الفسػػيم  التػػي تحػػدد مسػػتفيا  األداء المسػػتهد   فـ رػػ  مػػف اداءا  يعر ػػ  المػػتعمـ في ػػ

لمطمر  فيحتفى همفأج المعايير ا كاديميػ  عمػى مجمفعػ  رهػفد رايسػي  ف ػى المعمفمػا  األساسػي  
لم ػػريج فمفاصػػ ا  ال ػػريج فالمعػػايير  المههػػيفصػػيا   عامػػ  لمػػدفر فا  ػػداؼ الرايسػػي  لمرػػرامج 

 Intended learning ديػػػد ا  ػػػي صػػػفرم م رجػػػا  الػػػتعمـ المسػػػتهد   األكاديميػػػ  يػػػتـ تح
outcomes(ILOs)   المعر ػػػػػػػػػػ  فال هػػػػػػػػػػـ فتشػػػػػػػػػػمؿ المعػػػػػػػػػػايير األكاديميػػػػػػػػػػ  ال ياسػػػػػػػػػػي  ال فميػػػػػػػػػػ (

Knowledge and Understanding  –    المهػػػارا  الع ميػػػIntellectual skills  - 
المهػارا  العامػ  ال ارمػ   – Practical and Professional skillsالمهػارا  المههيػ  فالعمميػ  

 Transferable/ key skills  )(99()801)لفهت اؿ 
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الػى اف  (م2999ومكارم حلمى , ومحمد  عد   ) ( ,م2991) ابراهيم عطافيشير كؿ مف 
الػػػأى يمكػػػف مػػػف  فلػػػ  اجػػػراء  سياسػػػ  تطػػػفير المهػػػا ج فالم ػػػررا  الدراسػػػي  تعػػػد التغييػػػر الح ي ػػػى

عممي  التطفير فالتغيير  ػى المجتمػ  حيػا يمػر التعمػيـ ر تػرم تطػفير ت رضػها طريعػ  العصػر ممػا 
يستمـ  تغيير المها ج فالم ررا  الدراسي  مػف حيػا أ ػدا ها فطرقهػا ففسػاامها كمػا اههػا  امػ  جػدا 

ممػيف عمػى تهظػيـ عمميػ  التعمػيـ لكؿ مف المعمـ فالمتعمـ عمى حد سفاء  هػى مػف جهػ  تسػاعد المع
فتف ير الشرفط المهاسر  لهجاحها فمف جه  ا رى تساعد المتعمميف عمى الػتعمـ المتم ػؿ  ػى رمػفغ 

 (81  88: 81)  ( 229: 2).ااأل داؼ التررفي  المراد تح ي ه
اف ا ـ المعفقا  التي تعترض المههج  ف ا رتراط الضعيؼ  (م1001) إبراهيم عطافيرى 

ريف حاجا  الفاق  فريف ما يتعمم  الدارو لػأا   ضػي  تطػفير المهػا ج مسػلل  ممحػ  ت ػرض ه سػها 
  تمرػػا اف تهتهػػى  ػػـ تعػػفد مػػرى أ ػػرى   ل طػػل  يهػػا فاهمػػا اسػػتجار  لمتسػػارع فالتغيػػرا   ػػي شػػتى 

فقد يكفف سفؽ العمؿ ضمف  ػأى التغيػرا  التػي   ف المتعمميفمهاحى الحيام ل مؽ هفعي  جديدم م
 (88:  2تدعف الى تطفير المههج )

(   عمػػػى أهػػػ  لتطػػػفير ـ1001( , ومهددد ا عدددا م )م2991علدددى مددد كور )فيت ػػػؽ كػػػؿ مػػػف 
المهػػػا ج فالم ػػػررا  الدراسػػػي  أ ميػػػ  كرػػػرى ألف تطفير ػػػا يعترػػػر تطػػػفير  ػػػى رهػػػاء فاعػػػداد اهسػػػاف 

دفرى مسػػاف  عػػف التطػػفير  ػػى كا ػػ  مجػػا   الحيػػام فهػػفام لكػػؿ ت ػػدـ   لػػأا المسػػت رؿ الػػأى يكػػفف رػػ
اف م ػػرر دراسػػى اف ك ايتػػ  لػػيو   ػػط مػػف  ػػفؿ هتػػااج  حػػالييمكػػف الحكػػـ عمػػى قصػػفر اى مػػههج 

فالت فيـ    الت فيـ  العمميا متحاها  الم تم   التى يجديها الطفم فلكف أيضا مف  فؿ التحميؿ 
التعميمي  التى تسعى الى تح ي ها  مػف  فلػ  يمكههػا الحكػـ  راأل داؼعممي  مرترط  ارتراطا ف ي ا 

  هحكػػػـ رهػػػا عمػػػى قيمػػػ التػػػيههشػػػد ا رػػػؿ اههػػػا العمميػػػ   التػػػيعمػػػى مػػػدى تح يػػػؽ األ ػػػداؼ التررفيػػػ  
 ( 262: 10)   (2: 18).األ داؼ أاتها
اف عمميػ  تطػفير الم ػرر الدراسػى عمميػ   (م1002)  مفتىحلمى ا وكيل , ومحم  افيشير 

تس ر عهها عممي  الت فيـ فعممي  التطػفير تشػمؿ  ت فيم   التطفير يتـ دااما  ى ضفء الهتااج التى
جميػػ  عهاصػػر المػػههج فالم ػػررا  ف  اقتصػػر عمػػى عهصػػر فاحػػد ف ػػى حتميػػ  فضػػرفري  عهػػدما 
يشعر معظـ اف كؿ المسافليف فال ااميف رالعممي  التررفي  رلف المهػا ج فالم ػررا  الدراسػي  الحاليػ  

فت ػػػارير المشػػػر يف فال رػػػراء ف رػػػفط مسػػػتفى  هتػػػااج ا متحاهػػػا   يػػػر جيػػػدم فيػػػدعـ  ػػػأا الشػػػعفر
الطفم فهتااج الرحفا الت فيمي  التى تتهافؿ المها ج فالم ررا   اف األمر يدعف الى تطفير  أى 

  (82   88:  66).المها ج فالم ررا  الدراسي 
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  اف الت ػػػفيـ ضػػػرفرى  ػػػى مجػػػاؿ التعمػػػيـ كمػػػا  ػػػف الحػػػاؿ  (م1000احمددد  ح)دددر )فيشػػػير 
األهشػػط  األ ػػرى الم تم ػػ   هػػف ت ػػدير لمجهػػفد التعميميػػ  فالتررفيػػ  التػػى ترػػأؿ لكػػى  رالهسػػر  لجميػػ 

تح ػؽ األ ػػداؼ المرسػػفم  فلمكشػػؼ عػف مػػدى ال ػػرم فالرعػػد عػػف  ػأى األ ػػداؼ فحتػػى هكػػفف عمػػى 
 ( 26: 1)الأى تح ؽ اف اصفح ال صفر.رصيرم رمدى الهجاح 

اف عمميػػػ  تطػػػفير الم ػػػررا  الدراسػػػي  عمميػػػ   امػػػ   ت ػػػؿ  (م1002حلمدددى ا وكيدددل )فيػػػرى 
ا ميػػ  عػػف عمميػػ  رهااػػ   فالػػدليؿ عمػػى ألػػؾ  ػػف اهػػ  لػػف  مهػػا ررهػػاء م ػػرر رلحػػدا الطػػرؽ فاحسػػف 
األساليم ف  ا أل ضػؿ ا تجا ػا  التررفيػ  الحدي ػ   ػـ طرػؽ  ػأا الم ػرر عػدم سػهفا  دفف تطػفير 

ظهر اف عممي  التطفير ركؿ   مها عممي   ام     هى  يحكـ عمي  رعد ألؾ رالجمفد   فمف  ها ي
عههػػػا لدرجػػػػ  اف مػػػػف يتػػػفلى رهػػػػاء الم ػػػػرر  رػػػػد اف يضػػػ   ػػػػى ه ػػػػو الفقػػػ  هصػػػػم عيهيػػػػ  أسػػػػو 

 ( 20:  62).تطفيرى

اف عمميػػ  تطػػفير المهػػا ج فالم ػػررا  الدراسػػي  تعتمػػد  (م2991)   Pringبددري    فيػػرى 
 عمى عدد مف األسو مهها :

   ا   المجتم   – 6    رسـ السياسا  – 2      تحديد األ داؼ  – 8  

لمعر      ت فيم  – 8ته يأى     – 6ا ج    ت طيط المه – 1   متطمرا  المتعمميف    – 4   
 مدى  اعمي  كؿ ألؾ يعترر إجراء متصؿ ف ف جف ر تطفير المها ج فالم ررا  الدراسي  . 

(96 :284)                          

ي تصػػر عمػػى  أف دفر الجامعػػ   ػػي األل يػػ  ال ال ػػ    م(1002"يوعددم مفددطفى" )فيشػػير 
رػػؿ  رػػد مػػف رصػػد فمتارعػػ  ال ػػريجيف فمػػدى اسػػت دامهـ  ػػي   مجػػرد اعػػداد  ريجهػػا لسػػفؽ العمػػؿ

 ػػػي فمػػػدى تػػػف ر هظػػػـ فاليػػػا    عميهػػػا احصػػػمف اعمػػػاؿ تت ػػػؽ مػػػ  أهػػػفاع فمسػػػتفيا  الدراسػػػ  التػػػي 
السػري   الجامعا  لت ييـ جفدم م رجاتها فرضا المستهمؾ عهها فمف  ػـ إمكاهيػ  التعػديؿ فالتطػفير

فا يجاري لتف ى أفج  ال صفر  ي مستفيا  الجفدم فا رت اع الى ما يح ؽ قرفؿ المجتم  فاقرال  
تفجيػ   –عمى  ػج ء ال ػريجيف فيتطمػم ألػؾ) ررػط المهػا ج التعميميػ  رمتطمرػا  مجسسػا  العمػؿ 

تف ير هظػـ فاليػا   ػي الجامعػا  لرصػد  –الررامج فطرؽ التدريو  حتياجا  سفؽ العمؿ فاليات  
 (669: 94) حتياجا  سفؽ  أا المجتم (. التحف    ي احتياجا  المجتم  فا ستجار 

الترريػػ  الرياضػػي  يسػػتهدؼ  اف الت ػػفيـ  ػى (م2999مكددارم حلمددى, ومحمدد  عدد   )ؼ فتضػي
التعػرؼ عمػػى كػػؿ مػػف الهػػفاحى ا يجاريػػ  فالسػػمري   ػػى م تمػػؼ فحػػدا  المػػههج اف الم ػػرر الدراسػػى 

المها ج فالم ررا  الدراسػي  ات ػاأ ال ػرارا  المفضػفعي  هحػف تعديمػ  فتطػفيرى  لم ططيكى يمكف 



- 4 - 
 

ف ى ضفء  الدراسيج اف الم رر لأا  اف الت فيـ يجم اف يكفف عممي  مستمرم راستمرار ته يأ المهه
هتػػااج عمميػػ  الت ػػفيـ يجػػم اجػػراء التعػػديف  المطمفرػػ  حتػػى تح ػػؽ األ ػػداؼ المرجػػفم مػػ  اسػػتمرار 

م ػرر متطػفر يهػتج  عممي  الت فيـ لممههج اف الم رر رعد تعديم  حتى يمكف الفصفؿ الػى مػههج اف
يحػدا  فيسػاير مػا الم طػط لهػا عف ته يأى مجمفع  مف الحصااؿ التررفي  المتهاسر  م  األ ػداؼ

 ( 14  18:  81).رالمجتم  مف تطفر

  The Research Problem مشكلة البحث: 1/2
ت رض التطفرا  التى يشهد ا العالـ اليفـ متطمرا  جديدم عمى التعميـ  ى م تمؼ مراحم  

   محتػػػفى العمميػػػ  اكمػػػا اف السياسػػػ  التعميميػػػ  الحدي ػػػ  تتجػػػ  هحػػػف اعػػػادم ت طػػػيط فتهظػػػيـ فصػػػي
التعميميػػػ  عمػػػػى اسػػػػو مدرفسػػػػ  ممػػػػا يػػػػدعف الػػػػى اعػػػػادم الهظػػػػر  ػػػػى المهػػػػا ج فالم ػػػػررا  الدراسػػػػي  

 .فالعممي فال  ا ي المعر يمفاكر  التطفير   ي لفستمرار

اف المهػػػا ج فالم ػػػررا  الدراسػػػي  تتغيػػػر ترعػػػا   م(1001) كمدددال  رويدددو وا دددرونفيػػػرى 
تطرأ عمى المجتمػ  فترعػا  لحاجػا  فر رػا  المتعممػيف  ػى المراحػؿ السػهي  الم تم ػ   لمتغيرا  التى

فمػػف  ػػـ  ػػيف ت ػػفيـ المهػػا ج فالم ػػررا  الدراسػػي  عمػػى  تػػرا  دفريػػ  امػػرا  ضػػرفريا   فتم ػػى ايضػػا 
حرك  الت ػفيـ ا تمامػا  كريػرا    ػد اصػر  الت ػفيـ مركػ  ا  تمػاـ فممت ػى الجهػفد المك  ػ  لممجسسػا  

ررفيػػ   ػػى العػػالـ المت ػػدـ فاهت ػػؿ الت ػػفيـ مػػف اصػػدار ا حكػػاـ فالجهػػفد الأاتيػػ  ليصػػر  عممػػا لػػ  الت
  اف الت ػفيـ عمميػ  تعتمػد عمػى  ألرحا ػ فعمماءى المت صصيف فالمت ر يف  فأسالير فاسس   قفاعدى

 (  88: 11) الم اره  ريف الفاق  فما يجم اف يكفف فيست دـ كؿ الفسااؿ لجم  الرياها  المطمفر .
: اأا لػػـ يكػػف  هػػاؾ ت ػػفيـ لممػػههج اف  (م1000ف ى )اامددين ا  ددو ى و)مددال ا  ددفيشػػير 

مػػف  سػػهتلكدلهتػػااج  ػػأا الػػتعمـ فكيػػؼ  اسػػر حالمم ػػرر الترريػػ  الردهيػػ  فعمميػػا  الػػتعمـ  كيػػؼ سػػتتـ 
الأى يتـ تدريس  فكيؼ هحسم جفاهم الضعؼ  ي  اأا ما ا ت دها فسيم   الدراسيحي  الم رر صف

 ( 412:  88).المراجع 
عمػى اف  (م2999و) ا ا فاتح وطارق مقلى ) , م(2992وفيقه عا م )فتت ؽ كف مف 

متعػػددم ا شػػكاؿ فالتهظيمػػا  يسػػت دـ  يهػػا  األهشػػط عرػػارى عػػف مجمفعػػ  مػػف  الماايػػ الرياضػػا  
الممارو يست دـ  يها جسم  ردفف ادفا  اف رمساعدم اجه ى ففسااؿ ا ػرى رهػدؼ التحػرؾ  ػفؿ 

سفاء كاف دا ؿ الماء اف عمػى سػط  المػاء اف مػف  ػارج المػاء إلػى دا مػ   ت تمػؼ  الماايالفسط 
 الأى ي تمؼ عف اليارو  الماايالفسط ا  رى لكفه  تمارو  ى  األهشط عمى  المااي الرياضا  

(90  :2) (19 :6) 
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احػػػدى الرياضػػػا  الماايػػػ  فعصػػػر    سػػػراحالاف رياضػػػ   (م2992وفيقددده عدددا م ) فتشػػػير 
تشػكؿ صػفرم   سػراحال  كمػا اف  الماايحيا تم ؿ ال درم الأاتي  لت اعؿ ا هساف رالفسط  األساسي
لتكػفيف  المهشػفدم التررفيػ عمػى ممارسػيها مسػتف ي  ا  ػراض  العمي  تطر  لمساتها  متكامم  ريدى 

رػدهيا فع ميػا فه سػيا فاجتماعيػا رػـ يت ػؽ  السميم المفاطف الصال  حيا تعمؿ عمى التهمي  الشامم  
رممارسػ  محررػ  لمجميػ    كػـ اف عمميػ   الترري لممجتم  حيا ت دـ مظا ر  المتهفع فالمطمفرا  

حيػػا يتهػػافؿ  السػػراح لضػػماف تحسػػيف عمميػػ  تػػدريو  ال عالػػ الفسػػااؿ مػػف ا ػػـ  فالمتارعػػ التطػػفير 
 .فالمتعمـ فاساليم ففسااؿ الت فيـفير عدى جفاهم تتعمؽ ركف مف المعمـ طالت

(90  :2  688  682 ) 

المسػػافل  عػػف   هػػيفي ػػ  عمػػى عػػاتؽ كميػػا  الترريػػ  الرياضػػي  الههػػفض رالترريػػ  الرياضػػي  
ادار  السػػػػػراح  ( رصػػػػػفرم متكاممػػػػػ  فت فيػػػػػد ـ رالمعمفمػػػػػا   -اعػػػػػداد كػػػػػف  مػػػػػف )معمػػػػػـ السػػػػػراح  

تمكههـ مف ال ياـ رالمهف ال اص  رهػـ رك ػاءم عاليػ  فلػأا   ػد قامػ  كميػ  الترريػ   التيفا تجا ا  
فاحتياجػا   العممػيدـ هحػف التطػفر لمفاكرػ  الت ػ كاتجػاىالرياضي  لمرهيف ررهها رتغييػر  احػ  الكميػ  
السػه  الههاايػ  الػى  ػفا ت صصػا  ف ػـ )رياضػ    يسفؽ العمؿ حيا جعم  هظاـ الت صص 

( حيػػػػا يػػػػدرو ت صػػػػص الرياضػػػػ  المدرسػػػػي  مػػػػادم رياضػػػػيتػػػػدريم  -ادارم رياضػػػػي   -مدرسػػػػي  
 الرياضا  المااي   يتطري ا  طرؽ التدريو 

 م الرياضي   ى الرياضا  المااي  فيدرو ت صص ا دارم الرياضي  مادم تطري ا  ا دار 

  فمف  فؿ عمؿ الراحا كمعيد ر سـ الرياضا  المااي  ركمي  الترري  الرياضي  جامع  رهها  

كميػػػ  الترريػػػ    ريجػػػياف معظػػػـ مػػػف يعممػػػفف كمعممػػػيف سػػػراح  فاداريػػػيف سػػػراح  ليسػػػفا مػػػف 
الرياضػي  فعهػػد سػػجاؿ رعػػض المػػديريف ال هيػػيف لمسػػراح  عػف السػػرم تػػـ ارجػػاء السػػرم الػػى الضػػعؼ 

فقمػػ  ال رػػرم لػػدى ال ػػريجيف فعػػدـ ا لمػػاـ ركا ػػ  الجفاهػػم الضػػرفري  ألداء  ػػأى المهػػف  ا كػػاديمي
 فعدـ المفاام  ريف الهظري  فالتطريؽ. 

الرياضػا  الماايػ  ت صػص  م رر رفرم تطفير فمف  ها تظهر لها الحاج  الماس  الى ض
ركمي  الترري  الرياضػي  لمرهػيف ررههػا اسػتهادا  الػى متطمرػا  سػفؽ  رياضي ()رياض  مدرسي  ف ادارم 

 العمؿ حتى يتـ اهتاج  ريج يستطي  المها س  دا ؿ سفؽ العمؿ
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   The Research Importance  أهمية البحث 1/3

الرياضا  الماايػ  لت صػص الرياضػ  المدرسػي   م رر  ى تطفير  الحالييسهـ الرحا   8/6/8
 طر ا  لمتطمرا  سفؽ العمؿ فا دارم الرياضي  ركمي  الترري  الرياضي  لمرهيف ررهها 

يسػػا ـ تطػػػفير الم ػػػررا  الرياضػػػا  الماايػػػ  الحاليػػػ  حسػػػم متطمرػػػا  سػػػفؽ العمػػػؿ  ػػػى   8/6/2
 ا رت اء رمستفى ال ريجيف فمفاكر  سفؽ العمؿ 

  The Research Aim  هدف البحث 1/4
ا رياضدداا ا ماةيددخ  ت فددا ا رياضددخ ا م رعدديخ  مقددرر ويهدد م ا بحددي إ ددر تطددوير  2/2/2

 :االترفر ضوء واال ارة ا رياضيخ بكليخ ا تربيخ ا رياضيخ بب ها 

المهػػارا   –الم ػػرريف رمػػا يح ػػؽ )المعر ػػ  فال هػػـ  الم رجػػا  التعميميػػ  المسػػتهد   لكػػف 8/4/8/8
  المهارا  العام  ال ارم  لفهت اؿ( –المهارا  المههي  فالعممي   –الأ هي  

  احتياجا  سفؽ العمؿ 8/4/8/2

  Questions of the Research تساؤالت البحث 1/5
المحتػػفى العممػػي المطػػفر يح ػػؽ الم رجػػا  التعميميػػ  المسػػتهد   لكػػف الم ػػرريف رمػػا   ػػؿ 8/1/8

المهػارا  العامػ  ال ارمػ   –المهػارا  المههيػ  فالعمميػ   –المهارا  الأ هي   –يح ؽ )المعر   فال هـ 
 لفهت اؿ(

  ؿ الم رجا  التعميمي  المستهد   لمم ررا  تمرى احتياجا  سفؽ العمؿ  8/1/2

  The Research Terminology البحث تمصطلحا 1/6
  ا مقرر ا  راعر 2/6/2

 ف ج ء مػف الررهػامج الدراسػي فالأ  يتضػمف مجمفعػ  مػف المفضػفعا  الدراسػػي  التػػي  
فعػػػاـ دراسػػي   يمتػػػـ  الطػػػفم ردراسػػتها  ػػي  تػػرم  مهيػػ  محػػددم قػػد تتػػرافح رػػيف  صػػؿ دراسػػي فاحػػد

تمػػؾ التػػي تشػػير إلػػى   الم ػػرر الدراسػػي رم هػػػـف ال طػػػ  الدراسػػي . فيػػرترط كامػػؿ ف ػػؽ  طػػ  محػػددم
فال اػ    تفصيؼ كامؿ لمم ػرر الدراسػي الأ  يدرس  الطفم مف حيا : تحديد ال ااـ عمى تدريس 

فمجمفعػ  األ ػداؼ التعميميػػ  المػراد تح ي هػػا مػف  فلػػػػ  فالمفضػفعا  التػي   الطفريػ  المستهد  
فأسػػاليم   ف يعهػػا عمػػى مػػػدم الدراسػػػ  فأ ػػػـ المتطمرػػا  التعميميػػ  الف مػػ  لته يػػأىفت  يتهافلهػػا الم ػػرر

فقاامػػ  المراجػػ  التػػي تػػدعـ تعمػػػيـ فتعمػػػـ   الت ػػفيـ التػػي تسػػػتهدؼ الحكػػػـ عمػػى مػػدى تح ػػؽ أ دا ػػ 
                      (86: 68)الم ػرر. 
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 تطوير ا م ه  2/6/1

التي يمػر  فا قتصادي لمتغيرا  ا جتماعي  فالسيكفلفجي    ف عممي  تحديا المها ج ف  ا
عادم رهاء ا رشكؿ مستمر   (816:  40.)رها المجتم  فيتطمم  أا دراس  المها ج فتحميمها فا 

 عوق ا  مل 2/6/3

المجسسػا  التعميميػ  ضػمف هطػاؽ الدفلػ  اف   ريجػيتف ير أمػاكف عمػؿ ففظػااؼ لجميػ  
 ( 884.) ارجها

 )*( ا ماةيخ ا رياضاا 2/6/2

تمػػػارو حصػػػرا  رفجػػػفد المػػػاء   فتمػػػارو رعػػػض  التػػػياهػػػفاع مػػػف ا لعػػػام الرياضػػػي    ػػػي
 -كرم الماء –األلعام المااي  دا ؿ الماء فرعضها عمى سطح    ط فرعضها تحت  م ؿ )السراح  

   .الغطو ..(
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