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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

تأتي هذه املادة كحصيلة معرفية كاملة ملا درسه الطلبة في سنوات دراستهم الجامعية وتؤدى 

 على شكل تطبيق عملي في مدارس وزارة التربية والتعليم .

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 تعريف الطالب على نوع مهنته املستقبلية. -1

 إكتشاف الطالب لشخصيته كمدرس للتربية الرياضية. -2

 تنمية قدرات الطالب القيادية.  -3

 تعريف الطالب على جميع األمور املتعلقة في العملية التعليمية املدرسية إداريا ومهنيا. -4

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 اجبات املطلوبة منه كمعلم متدرب.يستطيع الطالب القيام بالو  -1

 يعرف الطالب الطرق املختلفة لقيادة املواقف الصفية. -2

 يعرف الطالب نقاط شخصيته املرتبطه بمهنة التعليم. -3

  سواء اإلدارية أو املهنية.يدرك الطالب جميع القضايا التعليمية  -4

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :التطبيق امليداني  اسم املادة  1301308 رقم املادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية القسم  :)التربية العملية املتطلب السابق )إن وجد 

 :الثاني الفصل الدراس ي  أحد، أثنين، ثالثاء، أربعاء 12-8 اضرة:وقت املح( 

 :2018/2019العام الجامعي  سم املدّرس:ا  

 عمر الجعافرة د. 

 د.صالح قوقزة

 أ . عمر العالونة

   الساعات املكتبية:
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 املصادر واملراجع املطلوبة ها املوضوعات املتوقع تغطيت األسبوع
 سحب وإضافة وتحديد الشعب بصورتها النهائية  -1

أي كتاب خاص بمنهاج وأساليب تدريس التربية 
 الرياضية.

 توزيع الطلبة على املدارس املستقبلة لهم  -2

3-  
 التنسيق مع مديريات التربية والتعليم ممثلة بقسم التعليم العام في كل مديرية

 س رسمياملخاطبة املدار 

4-  
 زيارة ميدانية أولى ملعرفة املشاكل التي تعترض عملية تطبيق الطلبة

5-  

6-  

زيارات ميدانية متكررة إلعطاء النصح والتوجيهات للطلبة إضافة الى تقديم 
 اإلمتحان األول 

7-  

8-  

9-  

10-  

زيارات ميدانية متكررة إلعطاء النصح والتوجيهات للطلبة إضافة الى تقديم 
 اإلمتحان الثاني

11-  

12-  

13-  

 توزيع التقييمات الخاصة بمدراء ومعلمي املدارس  -14

15-  
 استالم دفاتر التحضير اليومي والتقييمات من الطلبة

16-  

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No   ستراتيجيات والوسائلالطرائق واال 

 الطريقة الكلية  1

 الطريقة الجزئية 2

 التعلم الذاتي 3

 التعلم التعاوني 4

 املحاضرات العملية 5

 

 

 

 

 

 

 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

نسبة الدرجة إلى درجة   طبيعة مهمة التقييماالسبوع املستحق رقم 
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)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو  والتاريخ التقييم

 (، عرض تقديمي ، تقارير اركةمش

 التقييم النهائي

 25 اختبار أول  السادس االسبوع  1

 25 اختبار ثاني العاشر االسبوع  2

3 
الرابع  االسبوع 

 عشر
 15 دفتر تحضير الدروس

4 
الخامس االسبوع 

 عشر
 15 املشاركات

5 
السادس  االسبوع

 عشر
 20 سةتقييم مدير ومعلم املدر 

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 دليل املعلم للتربية الرياضية.

 منهاج التربية الرياضية القائم على املهارات الحياتية

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 .أية مواضيع مرتبطة بتعليم وتدريس التربية الرياضية

 تاسعا : إرشادات عامة

 

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

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ما ال يقل عن  1
 فقط من المحاضرات %15يسمح للطالب بالتغيب عن  2
 يحق له إعادة االختباركل من يتغيب عن أي اختبار دون عذر مقبول ال  3
 على كل من تغيب عن محاضرة تقديم عذر رسمي خطي ومقبول يتم االحتفاظ به ضمن ملف أعذار الطلبة 4

 

 


