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توصيف مقرر طرائق التدريس 

البرنامج العلمي:


بكالوريوس التربية الرياضية
اسم المحاضر:


ا.د مازن عبدالرحمن حديث
القسم الذي يدرس المقرر:


سكول التربية الرياضية
العام الدراسي: 


    2014م / 2015م

المواصفات الأساسية

وحدات المحاضرات : اربع ساعات في الاسبوع		 
أهداف المقرر: 
تعريف الطلبة بالمفاهيم و المصطلحات ذات العلاقة بالتربية البدنية و الرياضية
تعرف مجالات الاهداف التعليمية و نطاقاتها المرتبطة بتدريس التربية الرياضية 
تعرف الطلبة بطرق و اساليب و ادوات التدريس 
تطوير قدرة الطلبة في مهارات التخطيط للتدريس و في توظيف اليات تنفيذية ملائمة للطرق و الاساليب الحديثة و بالامكانيات المتوفرة 
المخرجات التعليمية المستهدفة: 
اعداد مدرس تربية رياضية متمكن من تدريس المادة وفقا المتطلبات التعليمية الحديثة  
أ- المعلومات والفهم: 
-  متطلبات اداء التدريسي داخل المؤسسات التربوية  
ب – المهارات الذهنية: 
- استخدام المعلومات المكتسبة في إخراج درس التربية الرياضية , و كيفية تطبيق مفردات المنهج الدراسي , و كيفية ترجمتعا الى واقع العمل التربوي داخل المدرسة وخارجها  و تحقيق النجاح بأداء متميز 
جـ - المهارات المهنية : 
- التمكن من إخراج درس التربية الرياضية بكفاءة       . 
    .  
- التمكن من تطبيق المعارف النظرية في الحياة العملية  
أولا:  المرحلة الرابعة
الأسبوع
المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردات
الساعات النظرية
الأول
التدريس - 
2
 الثاني
أعداد معلم التربية الرياضية
2



 الثالث
التربية البدنية المدرسية
2
 الرابع
طرائق و أساليب التدريس
2
 الخامس
طرق و اساليب التدريس
2
 السادس
طرق واساليب التدريس
2
 السابع
التمارين البدنية
2
 الثامن
التمارين البدنية
2
 التاسع
ستراتيجيات التدريس في التربية الحركية
2
 العاشر
ستراتيجيات التدريس
2
 الحادي عشر
امتحان الشهر الأول
2
الثاني عشر
ستراتيجيات التدريس
2
الثالث عشر
ستراتيجيات التدريس
2
 الرابع عشر
تخطيط البرامج في التربية الرياضية
2



 الخامس عشر
التغذية الراجعة في تدريس التربية الرياضية
2
 السادس عشر
الطرق الخاصة في تدريس التربية الرياضية
2
 السابع عشر
مراحل التعلم الحركي و مضمونها
2
 الثامن عشر
الكفاءات التدريسية اللازمة لاعداد المدرس
2
 التاسع عشر
خطة الدرس للمراحل المختلفة
2
 العشرون
تصميم الدرس
2
 الحادي والعشرون
تحليل و تنمية محتوى الدرس
2
 الثاني والعشرون
امتحان النصف الثاني
2
 الثالث والعشرون
تخطيط المنهاج و تنظيمه
2
الرابع والعشرون
التقويم في التربية الرياضية
2
المجموع الكلى للساعات

50

طرائق التدريس : 
- المحاضرات. 
- التدريس العملي. 
- الإنترنت شبكة المعلومات. 
- البحث في المكتبة. 
طرق التعليم والتعلم للطلاب الخواص:  
- ساعات مكتبية إضافية. 
- ساعات تطبيقية إضافية. 
طرق التعليم والتعلم للطلاب المتميزين: 
- إشراكهم في تعليم الطلاب المتعثرون. 
- عمل مشاريع تقويم المتميزين في مقرر بمراحل التعليم المختلفة.  
- عمل مشاريع انتقاء المتميزين في مقرر بمراحل التعليم المختلفة.  
- عمل مسابقات خاصة بمقرر   . 
طرق تقييم الطلاب: 
    - أبحاث ودروس عملية خلال السنة الدراسية للتقييم. (مهارات ذهنية، معلومات عامة، مهارات عامة) 
   - امتحانات كتابية لتقييم مهارات المعرفة والفهم والمهارات الذهنية. 
. 
الجدول الزمني للتقييم: 
- امتحان شهر أول
الأسبوع. الحادي عشر
- امتحــــــــــان شــــهر ثاني
الأسبوع الثاني والعشرون.
- أبحاث ومشاريع
طوال السنة الدراسية. 
- امتحان كوسات
طوال السنة الدراسية
- الامتحان  النظري النهائي
الأسبوع.الثلاثون 
نظام التصحيح: 
1- امتحانات شهرية (أعمال فصل)                                   35 درجة
2- امتحانات قصيرة                                                     5  درجات
3- امتحان تحريري نهائي       			         60 درجة
المجموع                				         100  درجة
المراجـــع المعتمدة في التدريس: 
--نوال إبراهيم-طرق التدريس في التربية الرياضية – الجزء الثاني- الإسكندرية- مصر 2002
- حسين محمد وآخرون – أصول إستراتيجيات التعليم و التعلم – دار الثقافة للتوزيع –همان 2009
- مصطفى خليل و آخرون –أساسيات تصميم التدريس – دار الثقافة – عمان -2007
- عفاف عثمان – إستراتيجيات التدريس في التربية الرياضية –دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر – الاسكندرية –مصر 2008
  أستاذ المادة                                                                                      رئيس القسم 
ا.د مازن عبد الرحمن حديث                                                                أ.د فالح جعاز شلش      

