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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 في حياة آثارها، األغراض،  األهدافدراسة الطالب لبعض املفاهيم الهامة في التربية الرياضية من حيث  إلىيهدف هذا املساق 

 الرياضية املختلفة في النمو املتكامل للفرد ودورها الفعال في املجتمع. األنشطةالفرد ، توضيح مساهمة 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 

 . اإلنسانفي حياة  وأهميتها وأهدافهايتعرف الطالب على مفهوم التربية الرياضية ان يدرك 

 . ايجابيا على النواحي  تأثيرهالرياضية ومدى ا األنشطةممارسة  أهميةان يتعرف الطالب على

 الصحية والعقلية والبدنية والنفسية واالجتماعية.

 . البعد الحضاري والثقافي في التربية الرياضيةان يتعرف الطالب على 

 . اللياقة والصحة العامةان يتعرف الطالب على. 

 . الرياضة للجميع.ان يتعرف الطالب على 

  في التربية الرياضية. واإلدارةنظيم التان يتعرف الطالب على 

  مشاكل الرياضة املعاصرة.ان يتعرف الطالب على 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :مبادئ التربية الرياضية اسم املادة  1301100ة: رقم املاد 

 :علوم الرياضة الكلية  :3عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  )املتطلب السابق )إن وجد 

 :الثاني الفصل الدراس ي  11-10وقت املحاضرة 

 :2018/2019العام الجامعي 
 

 

 

 

 

 

 

 :د. جمال ربابعه  اسم املدّرس 

 :2-12.30 ح، ثل ، خميس  ن، ر  1-11 الساعات املكتبية 
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 إسعافهاالرياضية وطرق  اإلصابات أنواعيتعرف الطالب على  أن. 

 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة
 

النواحي النظرية والتطبيقات العملية لممارسة الرياضة قدرة الطالب على الربط بين  -

 .ألفراداعلى حياة 

 قدرة الطالب على التعرف على المشاكل المعاصرة للرياضة -         
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

العابدين، د. جمال ربابعه د.  مبادئ التربية الرياضية أ.د. زين اإلنسانفي حياة  وأهميتها وأهدافهامفهوم التربية الرياضية   -1
 م2016محمود الوديان د. مؤيد الطراونه / كنوز املعرفة 

2-  
ايجابيا على النواحي الصحية  تأثيرهاالرياضية ومدى  األنشطةممارسة  أهمية

 والعقلية والبدنية والنفسية واالجتماعية.

المطر، عبد الحكيم جواد، وحسن، عادل 
وي م التربية البدنية لذ2005علي 

االحتياجات الخاصة، دبي، دار القلم للنشر 
 والتوزيع

 2001اصول التربية الرياضية امين الخولي، دار الفكر العربي  البعد الحضاري والثقافي في التربية الرياضية  -3

 م2000الرياضة واالداء البدني بهاء الدين سالمة فسيولوجيا  التاريخية للتربية الرياضية األهمية  -4

 التربية الرياضية املعاصرة  -5
التنظيم واالدارة في التربية الرياضية ابراهيم 

 عبد املقصود

 اللياقة والصحة العامة.  -6
ظاهرة العدوان في املالعب الرياضية في االردن، 

 عيس ى العالونه

7-  
، دور الرياضة في التحكم في القوامةاللياقة البدنية، القوام السليم/ التشوهات 

 الوزن
عة التاريخية لتطور الحركات الرياضية املوسو 

 في الحضارات القديمة ، محمد خير مامسر

  لإلمراض، وظيفة الرياضة الوقاية والعالج إسعافهاالرياضية وطرق  اإلصابات  -8

  في التربية الرياضية. واإلدارةالتنظيم   -9

10-  
ضية، تنظيم املؤسسات الريا إدارة، اإلدارية، الوظائف اإلداريةالنظريات واملفاهيم 
 املنافسات الرياضية

 

  الرياضة للجميع  -11

  ، رياضة املعاقين، رياضة كبار السناملرأة، رياضة  األطفالرياضة   -12

  مشاكل الرياضة املعاصرة  -13

  شغب املالعب  -14

  االوملبية األلعاباملنشطات، الرياضة بين الهواية واالحتراف، دور السياسة في   -15

16-    

 

 اتيجيات التدريس سادسا: طرائق واستر 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 املجموعات  1
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 العصف الذهني 2

 التقليدي 3

 تقارير واوراق العمل 4

 لبعض املحاضرات وسائل مساعدة في التعلم العملي 5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 تقييمطبيعة مهمة ال

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 االسبوع السادس %20 أول اختبار   االسبوع  1

 االسبوع العاشر %20اختبار ثاني  االسبوع  2

 طول الفصل %10مشاركة   االسبوع  3

 مس عشراالسبوع الخا  االسبوع  4

 االسبوع السادس عشر %50اختبار نهائي   االسبوع 5

   االسبوع 6

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 الكتب واملراجع الثانوية  : -1

 املالعب ، مختار سالم إصابات -

دراسة تحليلية لظاهرة شغب املالعب الرياضية في الوطن العربي محمد خير  -

 مسر.ما

 فسيولوجيا اللياقة البدنية عصام عبد الخالق -

 تاسعا : إرشادات عامة

 

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

 %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
 

 


