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 كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة    / المركز علمي القسم ال .2

 طرائق تدريس اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/    7/    9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

او  داخله غرفة الصف سواء كانت  الخاصة بقيادة الدرستعليم المهارات االساسية  -1

 خارجه

 اساليب الدرس الخاصة بالطلبةتعليم  -2

 وتطوير التماريين االساسية والثانويةتعليم  -3

  خطة الدرس االسبوعية والشهرية والسنوية الخاصة بمدرس التربية الرياضيةشرح  -4

 عرفية او وجدانية او نفسحركيةاالهداف العامة لمدرس التربية الرياضية سواء كانت مشرح  -5

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

 .والمدرس التالميذ للطلبة حول العالقة بين  العامة  العلميةبناء المعرفة   -1أ

 بدرس التربية الرياضية بناء مفهوم واضح للطلبة لمعرفة المفاهيم االساسية الخاصة -2أ

 ومدى تاثير االساليب المستخدمة بالدرس.

بالسلوكيات تنمية وتطوير قابليات الطلبة لمعرفة التغير  الحاصل والظواهر المتعلقة  -3أ

 الحاصلة عند الطلبة.

بناء المعرفة العلمية التطبيقية في ادراك المدرس للفروق الفردية بين الطلبة وانهم  -أ4

 .يختلفون في قدراتهم وطاقاتهم العقلية والجسمية 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

والعضوية التي نتجت عنها دراسة سلوك الفرد في اطار العوامل الوراثية    – 1ب   

 المهارة.

 .بالتالميذ فهم وتفسير كيفية حدوث المواصفات الخاصة  -2ب

دراسة الخصاائص السيكولوجية المختلفة عند الطلبة التي تؤثر عليهم سواء كانت هذه  -3ب

 الخصائص جسمية او جسدية او فسلجية.

.  

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة . -1

 طريقة المناقشة. -2

 طرائق التقييم      

 االمتحان  -1

 التقارير االسبوعية  -2

 مشروع فردي او جماعي -3



 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ف درس التربية الرياضية ما يلي :اهداف درس التربية الرياضية من اهم اهدا   -1ج

درس التربية الرياضية يهدف إلى تنمية الصفات البدنية األساسية ) عناصر اللياقة البدني  - -2ج 

االساسية كالقوة والسرعة والمطاولة والرشاقة والمرونة( الخ . . . . . . . . عناصر هللا والمرتبطة 

هاز العصبي ، باأللعاب الرياضية وتنمية القدرات الفسيولوجية في) التنفس ، الدورة الدموية ، الج

 الجهاز العضلي ( . 

يهدف إلى تنمية النمو الحركي ) المهارات الحركية األساسية كالجري والوثب والرمي  -3ج

 والتعلق والتسلق والرفع والمهارات الرياضية ( . 

_ يهدف الى اكتساب وتنمية الصفات الخلقية من الحب والطاعة واحترام واحساس 4ج

 عنه وتنمية انتمائه الى المجتمع وتنمية حب الوطن واالستعداد للدفاع  يهدف الى -5جبالمسؤولية 

يهدف الى اكتساب وتنمية الصحة والتعود على العادات الصحية السليمة وتنمية االحساس  -6ج 

 .بالجمال القوام وجمال الحركة 

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة . -1

 طريقة المناقشة . -2

 طرائق التقييم    

 االمتحان . -1

 التقارير االسبوعية . -2

 مشروع فردي او جماعي. -3

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

 الزيارات الميدانية لدور التاهيل . -1د

 .االطالع على احدث طرق التدريب لالعبين  -2د

 الدورات والندوات الخاصة بالتعامل مع الالعبين لغرض فهم كل ماموجود بمواد القانون. -3د



 

 



 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة 

/ أو 

 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

مفهوم درس التربية  2 1

 الرياضية 

طرائق 

  تدريس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

اقسام ومحتوى درس  2 2

 .التربية الرياضية 

طرائق 

 تدريس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

االحتياطات التي يجب  2 3

على المدرس مراعاتها 

  في الدرس 

طرائق 

 تدريس 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

  مفهوم ادارة الصف 2 4

 ابعاد ادارة الصفو

طرائق 

 تدريس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

درجة الحمل والراحة  2 5

اثناء الدرس ) كثافة 

 الدرس (

طرائق 

 تدريس 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

مفهوم و سـالتدري 2 6

 التدريس 

طرائق 

 تدريس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

طرائق  ركائز طرائق التدريس 2 7

 تدريس 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

طرائق   التدريس فن مكتسب 2 8

 تدريس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

طرائق  مهنة التدريس 2 9

 تدريس 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 الكرة الطائرة الخاصة / ويكيبيديا.

 الكرة الطائرة الخاصة/ المكتبة الرياضية العربية.

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

طرائق  مقومات التدريس 2 10

 تدريس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

خطة شرح وتطبيق  2 11

 الدرس

طرائق 

 تدريس 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

تعليم وتدريب الخطط  2 12

 اللعب

طرائق 

 تدريس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

اهم البرامج والتدريبات  2 13

 رياضة الكرة الطائرة 

طرائق 

 تدريس 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

تعليم االساليب  2 14

واالنشطة الخاصة 

 بالمدرس

 طرائق

 تدريس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 

المقومات األساسية  2 15

 )المدرس(.للمعلم

 

طرائق 

 تدريس 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة 



 

 

 اعتماد المصادر الحديثة في تدريس المقرر. - أ

 الزيارات الميدانية لمراكز التاهيل. -ب

 .بطرائق التدريساالطالع على اهم طرق التدريب الحديثة الخاصة  -ت

 .طرائق لتدريس والمناهجالبحث في دراسات  -ح

 الحديثة. طرائق التدريسحث طلبة الدراسات العليا لتناول موضوع  -خ

 

 


