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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

اضحة عن أسس التربية لتكوين الفكرة الو يتناول هذا املقرر التعلم والتعليم واملبادئ التي يمكن االعتماد 

الرياضية واهم املصطلحات في مجال التربية الرياضية ، وملحة تاريخية عن التربية الرياضية من منظور 

عليها لتطوير عملية التعلم فلسفي ، واللياقة البدنية وملحة عن طرق وأساليب التدريس في التربية الرياضية 

 كنتيجة وكأسلوب.

 : يةثالثا: أهداف املادة الدراس

 . رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة 

  للتربية الرياضية أن يتتبّع الطالب التطّور التاريخي. 
  بالتربية الرياضيةأن يتعّرف الطالب على المصطلحات والمفاهيم والمرتبطة. 
 على تطور التربية الرياضية في المملكة األردنية الهاشميةالطالب  أن يتعرف. 
  هداف العامة للتربية الرياضيةاألأن يتعّرف الطالب على. 
  فلسفة التربية الرياضيةأن يتعّرف الطالب على. 
  النمو والتطور البدني في المراحل العمرية المختلفةأن يتعّرف الطالب على . 
 . ان يتعرف الطالب على أهمية اللياقة البدنية 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :التربية الرياضية أسس  اسم املادة  1301101: رقم املادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :3عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  :)ال يوجد املتطلب السابق )إن وجد 

 :لثانيا الفصل الدراس ي   11-9:30 ة:وقت املحاضر 

 :2018/2019العام الجامعي 
 

 

 

 

 

 

 

 :مقداد الطراونة د.  اسم املدّرس  

 :اثنين ، أربعاء( 2-12:30)احد، ثالثاء، خميس(  1-12 الساعات املكتبية ( 
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 ية تطوير كل ان يتعرف الطالب على المكونات الرئيسية للياقة البدنية وعناصرها وال
 عنصر. 

 . ان يتعرف الطالب على طرق التدريس في التربية الرياضية 
 . ان يتعرف الطالب على الية كتابة النتاجات التعليمية لدرس التربية الرياضية 

 
 

 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع
  تاريخي للتربية الرياضيةالتطور ال-  -1

  األلعاب االولمبية القديمة والحديثة  -2

  تطور الحركة الرياضية في االردن  -3

  مفهوم التربية الرياضية: أهميتها وأهدافها  -4

  تطور مفهوم التربية الرياضية  -5

6-  

 . اسس التربية البدنية، تشارلز بيوكر 1 اختبار أول-

والبدنية، التربية الرياضية  أصول. 2

 الخولي  أنورأمين 
. التربية الرياضية وجذورها الفلسفية، 3

 وزرماس إبراهيم
  تطور أهداف التربية الرياضية  -7

  االهداف العامة للتربية الرياضية  -8

  اللياقة البدنية وعناصرها   -9

  السمنة والنحافة  -10

  مراحل النمو  -11

  االمتحان الثاني  -12

  القوام الجيد والعناية به  -13

  النمو والتطور البدني للمراحل العمرية المختلفة  -14

15-    

  االمتحان النهائي  -16
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 التعلم املبرمج 1

 العصف الذهني 2

  التعلم التعاوني 3

 التعلم بالطريقة الكلية والجزئية 4

 مساعدة في التعلم وسائل  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

 سادساالسبوع ال %20اختبار  اول  االسبوع  1

 الثاني عشراالسبوع  %20اختبار ثاني  االسبوع  2

 طول الفصل %10مشاركة   االسبوع  3

 االسبوع السادس عشر %50اختبار نهائي   االسبوع  4

   االسبوع 5

   االسبوع 6

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:   
 اسس التربية البدنية، تشارلز بيوكر  .1

 الخولي  أنورالتربية الرياضية والبدنية، أمين  أصول. 2

 وزرماس إبراهيم. التربية الرياضية وجذورها الفلسفية، 3
 

 الكتب واملراجع الثانوية  : -1
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 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   واألوراق البحثيةصفية، التقارير املشاركة العن االمتحانات،  والغياب التغيبسياسة الحضور 

 %85حضور ال يقل عن  1

 %15يسمح غياب  2

 كل من يتغيب عن أي امتحان بدون عذر رسمي توضع عالمة صفر 3

 االلتزام بموعد تسليم التقارير  4
 

 


