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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

يبحث هذا املساق موضوعات محددة ودقيقة خاصة في منهاج التربية الرياضية، حيث يتناول دراسة بعض 

باملنهاج لتمكين الطالب من التفريق فيما بينها وعلى سبيل املثال )املنهاج، البرنامج،  الخ(.   املفاهيم الخاصة

هذا باإلضافة الى دراسة خصائص منهاج التربية الرياضية الجيد، ومكانة هذا املنهاج في البرنامج املدرس ي 

ك مجاالت األهداف العام. كما يبحث هذا املساق محتوى وانشطة منهاج التربية الرياضية وكذل

)النفسحركية، واملعرفية، والوجدانية( والتي تشكل املنطلق لصياغة واختيار خبرات املنهاج.  هذا باإلضافة 

الى البحث في الخطط املطلوبة من مدرس التربية الرياضية )السنوية، الفصلية، الشهرية، األسبوعية، 

 حث في مكونات منهاج التربية الرياضية املدرس ي.اليومية( وكيفية كتابتها، ويتناول املساق كذلك الب

  

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 معرفة وفهم المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناهج 
 معرفة وفهم أهمية دراسة المناهج ودورها في اعداد مدرسي التربية الرياضية 
 معرفة وفهم خصائص منهاج التربية الرياضية الجيد 
 ت تشكيل وبناء منهاج التربية الرياضيةمعرفة وفهم خطوا 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
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 معرفة وفهم األهداف العامة والخاصة واقسامها 
 معرفة وفهم محتوى المنهاج 
 معرفة وفهم تنظيم محتوى المنهاج 
 معرفة وفهم تقويم وتطوير المنهاج 
 معرفة وفهم المنهاج المدرسي 
 معرفة وفهم برامج األنشطة خارج الجدول الدراسي 
 المطلوب من المدرس وكتابتها معرفة وفهم الخطط 
 معرفة وفهم مناهج التربية الرياضية المستخدمة في المدارس 
 تنمية توجه ايجابي نحو استخدام مناهج التربية الرياضية في المدارس 

 
 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 فهم الطالب للمصطلحات اخلاصة ابملناهج
 اجفهم الطالب لالهداف وجماالهتا وحمتوى املنه

 فهم الطالب للمنهاج املدرسي 
 قدرة الطالب على كتابة اخلطط

 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع
 Text Book مقدمة للمناهج في التربية الرياضية  -1
 Text Book  المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناهج  -2

 Text Book أهمية دراسة المناهج ودورها في اعداد مدرسي التربية الرياضية  -3

 Text Book خصائص منهاج التربية الرياضية الجيد  -4

 Text Book خطوات تشكيل وبناء منهاج التربية الرياضية  -5

 Text Book اهداف المناهج ومجاالتها  -6

 Text Book محتوى منهاج التربية الرياضية  -7

 Text Book ظيم محتوى منهاج التربية الرياضيةكيفية تن  -8

 Text Book العوامل التي تحدد أنشطة المنهاج  -9

 Text Book األنشطة التي يحتويها المنهاج  -10

 Text Book منهاج التربية الرياضية ومكانته في البرنامج المدرسي العام  -11

 Text Book تقويم وتطوير منهاج التربية الرياضية  -12

 Text Book لمدرسي ومكوناتهالمنهاج ا  -13

 Text Book برامج األنشطة خارج الجدول الدراسي  -14

 Text Book الخطة الشهرية، األسبوعية، اليوميةالخطة السنوية، الفصلية،   -15

  امتحانات نهائية  -16
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 أسلوب املحاضرة 1

 الشرح والنقاش 2

  مجموعات نقاشية 3

 املحاورة 4

 القراءة الذاتية 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  

 النهائي التقييم

 االسبوع السادس %20اختبار  اول  االسبوع  1

 الثاني عشراالسبوع  %20اختبار ثاني  االسبوع  2

 خالل الفصل %10مشاركة   االسبوع  3

 االسبوع السادس عشر %50اختبار نهائي   االسبوع  4

   االسبوع 5

   االسبوع 6

 (%100) املجموع الكلي

 

 ساسية والثانوية:ثامنا: مصادر التعلم األ 

 املكتوبة وتتمثل في العديد من الكتب الخاصة في املناهج في مكتبة الجامعةاملصادر    -1

  املصادر االلكترونية )الكمبيوتر( -2

 الكتب واملراجع الثانوية  -3

 

 تاسعا : إرشادات عامة

No   ،راق البحثيةاملشاركة الصفية، التقارير و األو سياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 التزام الطالب حضور املحاضرا في موعدها املحدد 1

 يسمح للطالب نسبة غياب حسب تعليمات الجامعة 2

 التغيب عن االمتحان بدون عذر رسمي ومقنع يعني حصول الطالب على عالمة صفر 3

  الواجبات االلتزام بموعد تسليم  4
 

 


