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 : أوال: معلومات املادة
 

  

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

اعلة في درس التربية الرياضية من خالل يهدف هذا املساق إلى تدريب الطلبة على املشاركة الف

التخطيط الجيد للدرس و التنفيذ و التطبيق, و اكساب الطالب املعلم املعرفة التامة بأجزاء درس 

التربية الرياضية و أهدافها البدنية و املهارية, باإلضافة إلى إكساب الطالب الخبرات و القيم التربوية 

 رام الوقت وا لنظافة و التعاون و النظام.املناسبة, كاإللتزام بالدوام واحت

 

  ثالثا: أهداف املادة الدراسية

  مساعدة الطالب املعلم على التعرف على مكونات النظام املدرس ي 

 تنمية قدرات الطالب املعلم و صفاته املهنية 

  و معن طريق التنفيذ العملي ملا تعلمه الطالب املعلم من علو الربط بين النظرية و التطبيق 

 معارف نظرية

  اختبار مدى تمكن الطالب املعلم من املادة التي يقوم بتدريسها 

 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 -أن يكون الطالب في نهاية هذا املساق قادًرا على :

  التربية الرياضية  لدروستحديد األهداف اإلجرائية 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :التربية العملية اسم املادة  1301307 :  رقم املادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  :)طرق و أساليب التدريس في  املتطلب السابق )إن وجد

 التربية الرياضية

 ثانيلا صل الدراس ي:الف  :اثنين، أربعاء 2:00 -  12:30 وقت املحاضرة 

 :2019 – 2018 العام الجامعي   :د. بالل عوض الضمور   اسم املدّرس  

 :ن، ر 12.30-11ح، ثل ، خميس  10-8 الساعات املكتبية 
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 إعداد خطة درس يومي 

  ُيحسن قيادة املجموعة 

 جابي مع زمالءهيتفاعل بشكل إي 

 ينفذ املهام املطلوبة منه في املواعيد املطلوبة 

 

 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 األسبوع األول 
27 /1 – 31/1 /2019 

 الترحيب بالطالب -

 مفهوم التربية العملية و أهدافها -

 مدرس التربية الرياضية في المدرسة و المجتمع أهمية و دور -

النظرية و  حاضرات* امل

 العملية 

 باملساق خاص مقرر * 

 )دوسية(

* التطبيق العملي من قبل 

 الطالب
   

 األسبوع الثاني
3 /2 – 7/2 /2019 

 الصفات الشخصية و الفنية لمدرس التربية الرياضية  -

 مالحظات مهمة لمدرس التربية الرياضية  -

 األسبوع الثالث
10 /2 – 14/2 /2019 

أجزاء درس التربية الرياضية و أهدافها و موضوعاتها  -

و مواصفاتها ) الجزء التمهيدي, الجزء الرئيسي, الجزء 

 الختامي(
 األسبوع الرابع

17 /2 – 21/2 /2019 
 تحضير و كتابة درس التربية الرياضية  -

 (األهداف ) المعرفية , السلوكية, الوجدانية  -
 األسبوع الخامس

24 /2 – 28/2 /2019 
تطبيق عملي و نماذج تدريسية للجزء التمهيدي من قبل  -

 المدرس و الطالب 
 األسبوع السادس

 اإلمتحان األول - 2019/ 7/3 –3/ 3

 األسبوع السابع
10 /3– 14/3 /2019 

تطبيق عملي و نماذج تدريسية للجزء الرئيسي لدرس  -

 تعليمي, نشاط تطبيقي( التربية الرياضية ) نشاط
 األسبوع الثامن

17 /3– 21/3 /2019 
تطبيق عملي و نماذج تدريسية للجزء الختامي لدرس  -

 التربية الرياضية
 األسبوع التاسع

 مراجعة عملية ألجزاء الدرس - 2019/ 28/3 –3/ 24

 األسبوع العاشر
 اإلمتحان الثاني - 2019/ 4/4 –3/ 31

 األسبوع الحادي عشر
7 /4 – 11/4 /2019 

تطبيق عملي و نماذج لدروس تربية رياضية كاملة  -

 بأجزاءها الثالثة )التمهيدي, الرئيسي, الختامي(

 عشر ثانياألسبوع ال

14 /4 – 18/4 /2019 

تطبيق عملي و نماذج لدروس تربية رياضية كاملة  -

 بأجزاءها الثالثة )التمهيدي, الرئيسي, الختامي(

 عشر ثالثاألسبوع ال

21 /4 – 25/4 /2019 

زيارات ميدانية لبعض المدارس للتعرف على واقع البيئة 

 المدرسية و التحديات التي تواجه المدرس

 عشر رابعاألسبوع ال

28 /4 – 2/5 /2019 

 امتحان نهئي عملي

 امتحان نهائي نظري 
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 المحاضرات النظرية و العملية 1
 العروض التوضيحية لنماذج التدريس 2
 المناقشة  الحوار و طرح األسئلة 3
 طرق التدريس و التدريب المختلفة 4
 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

 

رقم 

 التقييم
 االسبوع املستحق والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

ار قصير،  أو )مثال: اختبار أول،  اختب

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

1 
 األسبوع السادس

3 /3– 7/3 /2019 
 %20 إختبار أول /عملي

2 
 األسبوع الحادي عشر

7 /4 – 11/4 /2019 
 %20 إختبار ثاني / عملي

 %10 المشاركة طوال الفصل 3

4 
 األسبوع الثالث عشر

21 /4 – 25/4 /2019 
 %30 إختبار نهائي / عملي

 
 األسبوع الرابع عشر

 %20 إختبار نهائي/ نظري  2019/ 2/5 – 4/ 28

 (%100) املجموع الكلي

  

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

  املحاضرات النظرية و العملية -

 مقرر خاص باملساق )دوسية ( -

 بيق العملي من قبل الطالبالتط -
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 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

, طرق التدريس في التربية البدنية و الرياضية , األسكندرية, (1998عبد الكريم, عفاف ) -1

 منشأة املعارف.

(, طرق التدريس في التربية البدنية, القاهرة, مركز 1998سعد, ناهد, نيللي, فهيم, ) -2

 الكتاب.

 (, التدريس الفعال , عمان , دار املسيرة.2008الطناوي, عفت مصطفى, ) -3

ي القرن الحادي و العشرين الفعال, القاهرة, ب( , مدر 2002جابر, جابر عبد الحميد, ) -4

 دار الفكر العربي.

 تاسعا : إرشادات عامة

 

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

 من مجموع المحاضرات %15التغيب أكثر من  ال يسمح للطالب 1
 دقائق. 5ال يسمح بالتأخير عن المحاضرة ألكثر من  2
 ال يسمح بالتغيب عن اإلمتحانات العملية والنظرية. 3
 يحق للطالب الغائب إعادة اإلمتحان عند إحضار غذر رسمي مصدق فقط. 4

 

  


