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 أوال: معلومات المادة :

 ثانيا: الوصف العام للمادة :
بشكل عام وبمفهوم  اإلشرافيهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بعملية 

ومهام المشرف  اإلشرافالحديث في التربية الرياضية بشكل خاص. كما يهدف إلى البحث في أنواع  اإلشراف
التربوي وربطها بعملية تحليل التدريس في التربية الرياضية. كذلك تطوير قدرة الطالب في تحليل العملية التدريسية 

 .ي من تقييم أداء المعلم على أساس علميليتمكن بالتال اإلشرافوربط ذلك بعملية 
 : ثالثا: أهداف المادة الدراسية

 
  لإلشراف الرياضيأن يتتبّع الطالب التطّور التاريخي. 

  باألشراف الرياضيأن يتعّرف الطالب على المصطلحات والمفاهيم والمرتبطة 

  األنماط اإلشرافية في التربية الرياضيةأن يتعلّم الطالب 

  النظريات اإلشرافية في التربية الرياضيةأن يتعّرف الطالب على 

  أهداف اإلشراف الرياضيأن يتعّرف الطالب على 

  مراحل اإلشراف الرياضيأن يتعّرف الطالب على 

  مصادر اإلشراف الرياضيأن يتعّرف الطالب على 

  

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 الدراسي :لبة مع نهايـة الفصل يتوقّع من الط

  يعرف الطالب التطور التاريخي لإلشراف الرياضي في األردنأن  

 .أن يعرف الطالب المصطلحات والمفاهيم المتعلقة باإلشراف الرياضي 

  يلم الطالب بأنماط اإلشراف التربوي الرياضيأن 

  الطالب بنظريات اإلشراف الرياضيأن يلم 

  مراحل اإلشراف الرياضيبعض  يلمأن 
 
 
 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :في التربية الرياضية اإلشراف   اسم المادة   : 1301730رقم المادة 

  :علــوم الرياضةالكلية   :ساعات 3عدد الساعات المعتمدة 

  :التربية الرياضيةالقسم  :)ال يوجد المتطلب السابق )إن وجد 

  :ثانيالالفصل الدراسي  :6.30-3.30االحد  وقت المحاضرة 

 :2019-2018 العام الجامعي  د. جمال ربابعهاسم المدّرس : 

 :( ن، ر1-11حد، ثل ، خميس )( 2-10)   الساعات المكتبية 
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 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 المصادر والمراجع المطلوبة الموضوعات المتوقع تغطيتها  األسبوع
 ( 1األسبوع )

28/1 – 1/2 
 .التطّور التاريخي لإلشراف الرياضي 

 اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي
 اإلشراف التربوي ) أنماط وأساليب(
اإلشراف التربوي في ضوء تحديات 

 العولمة
 اإلشراف العيادي والمدرسي

 (2األسبوع )

4/2 – 8/2 
  باألشراف المصطلحات والمفاهيم والمرتبطة

 الرياضي

 األنماط اإلشرافية في التربية الرياضية 
 ( 3األسبوع )

11/2 – 15/2 
 النظريات اإلشرافية في التربية الرياضية 

 (4األسبوع )

18/2 – 22/2 
 أهداف اإلشراف الرياضي 

 (5) األسبوع

25/2 – 1/3 
 مراحل اإلشراف الرياضي 

 اإلشراف التربوي على المعلمين

 (6األسبوع )

4/3 – 8/3 
 االمتحان األول

 (7األسبوع )

11/3 – 15/3 
 اإلشراف اإلكلينيكي العيادي

 (8األسبوع )

18/3 – 22/3 
 اإلشراف الدكتاتوري، والديمقراطي

 (9األسبوع )

25/3 – 29/3 
 اإلبداعي والبنائياإلشراف 

 (10األسبوع )

1/4 – 5/4 
 كفايات المشرف التربوي

 (11األسبوع )

8/4 – 12/4 
 اإلشراف التعاوني، والتشاركي

 (12األسبوع )

15/4 – 19/4 
 اإلشراف الدبلوماسي

 (13األسبوع )

22/4 – 26/4 
 تقويم اإلشراف التربوي

 (14األسبوع )

29/4 – 3/5 
 والعالقات اإلنسانية للمشرف التربويالتطبيق التربوي 

 (15األسبوع )

5/5 – 17/5 
 االختبارات النهائية للجامعــــة

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 الطريقة الكلية  1

 الطريقة الجزئية 2

 الجزئية –الطريقة الكلية  3

 محاضرات عملية 4

 محاضرات نظرية 5
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 عرض ومشاهدة 6

 تقارير وأوراق عمل 7

 مناقشات 8

 وسائل تعليمية خاصة بتعليم المهارات )بصمات األقدام/تحديد الحائط( 9

 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 
 التقييم

المستحق  األسبوع
 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم
أو   )مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقييم النهائي

1 
 أسبوع سادس

 
 %30 اختبار أول

2 
 السابعأسبوع 

 
 %15 الطالب إعدادمناقشة ورقة بحثية من 

 األسبوع العاشر 3

مناقشة بحث وصفي خاص بالمادة من قبل 

 الطالبة
15% 

6 
 عشر السادسأسبوع 

 
 %40 نهائي)نظري(اختبار 

 (%100) المجموع الكلي

 
 
 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:
 المصادر الرئيسة المطلوبة:    -1

  مادة معدة من قبل المدرس
 الكتب والمراجع الثانوية  : -2

  تقارير الطلبةملخص  -
 

دار وائل   اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي(، 2012المعايطة عبد العزيز)  -
 للنشر، عمان

 
، مؤسسة حمادة  اإلشراف التربوي ) أنماط وأساليب(( 2002االبراهيم، عدنان) -

 للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، اربد
 

، دار اإلشراف التربوي في ضوء تحديات العولمة( 2001ابو الوفاء، جمال، ) -
 النهضة العربية ، القاهرة
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ـ دار الفكر العربي، راف العيادي والمدرسي( اإلش1999احمد، ابراهيم )  -

 القاهرة

 

 

 تاسعا : إرشادات عامة

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

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 فقط من المحاضرات %15يسمح للطالب التغيب عن  2

 ( دون عذر مقبول ، اليحق له إعادة االختبار التقاريركل من يتغيب عن أي اختبار )نظري أو  3

4 
على كل طالب إحضار عذر رسمي )خّطي(عند التغّيب عن المحاضرة ويتم االحتفاظ بصورة عنه 

 ضمن ملف أعذار الطلبة

 


