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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ستفادة القصو  من الفر  المتاحة . ويصاحب  وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

  انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضحكهٛح انرزتٛح  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 لظى انؼهٕو انُظزٚح / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انثزَايط األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 األكادًٚٙذمٛى انثزَايط 

 ٕصتكانٕرٚ اطى انشٓادج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انذراطٙ  .5
 طُٕ٘ /يمزراخ /أخزٖ 

 انفصهٙ

  انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6

 ال ٕٚظذ انًؤشزاخ انخارظٛح األخزٖ  .7

 4/9/7102 ذارٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انثزَايط األكادًٚٙ .9

فح فٙ ى انًظرٓذيظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼه -

 حزٚانُظانًٕاد 
يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  نهرأكذيظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح  -

 انًظرٓذفح 
انًٕاد انذراطٛح ( يغ  أٔيظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ  -

 ٛفٛح انًظرمثهٛح ظانشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕ
انؼًم ػٍ َٕػٛح خزٚعٙ انمظى  ألرتابتًصاتح يصذر يؼهٕياخ  األكادًٚٙٚكٌٕ ٔصف انثزَايط  -

 .انماتهٛاخ انرٙ ًٚرهكَٕٓا  انؼهًٙ يٍ ؼٛس َٕع انًٓاراخ ٔ
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 انًطهٕتح ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ثزَايطيخزظاخ ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛح  - أ
ائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى يظاػذج انطهثح نًؼزفح طز    -1أ

 انًظرٓذفح فٙ انُظز٘ 

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  -2أ

 انًظرٓذفح

انذراطٛح ( يغ يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد  -3أ

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
 
 ثزَايط نخاصح تانا ٛحانًٓاراذ األْذاف –ب 

 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ . – 1ب 

 ار انعايؼٙ .يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  داخم ٔخارض اإلط – 2ب 

 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -

 طزٚمح انرؼهى انرؼأَٙ تٍٛ انطالب -

 طزٚمح انرذرٚض تانفزٚك -

 طزٚمح االطركشاف  -

 طزٚمح ؼم انًشكالخ -

 طزٚمح االطهٕب انرذرٚثٙ -

 
 طزائك انرمٛٛى      

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انؼًهٛح -

 
 انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح . ذافاألْ -ض

 ذمذٚز انذاخ  -1ض         

 ذًُٛح انمذرج ػهٗ انمٛادج -2ض            

  ذًُٛح رٔغ انرؼأٌ  -3ض

 انؼًم انعًاػٙ تٍٛ انطالب -4ض

 
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -

 طزٚمح انرؼهى انرؼأَٙ تٍٛ انطالب -

 طزٚمح انرذرٚض تانفزٚك -

 طزٚمح االطركشاف  -

 طزٚمح ؼم انًشكالخ -

 طزٚمح االطهٕب انرذرٚثٙ -
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 طزائك انرمٛٛى    

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انؼًهٛح -

 

 

 
 

 

 .انشخصٙ(األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر  )انًٓاراخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاراخ انؼايح-د 

 ػهٗ ذطٕٚزِ إتزاس شخصٛح انطانة تشكم ٚؼًم -1د

 سٚادج انصمح تانُفض نذٖ انطانة. -2د

 ذًُٛح انٕػٙ انصمافٙ ٔانزٚاضٙ نذٖ انطانة . -3د

 ذًُٛح ؼة انٕطٍ نذٖ انطهثح  -4د

 تس رٔغ انرؼأٌ تٍٛ انطالب -5د

 ذًُٛح انؼًم انعًاػٙ تٍٛ انطالب  – 6د

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى          

 

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -

 ح انرؼهى انرؼأَٙ تٍٛ انطالبطزٚم -

 طزٚمح انرذرٚض تانفزٚك -

 طزٚمح االطركشاف  -

 طزٚمح ؼم انًشكالخ -

 طزٚمح االطهٕب انرذرٚثٙ -

 
 طزائك انرمٛٛى          

 
 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انؼًهٛح  -

 

 

 

 

 

 

 

 
 تُٛح انثزَايط  .11

 انظاػاخ انًؼرًذج           انًظاق اطى انًمزر أٔريش انًمزر أٔ  انًزؼهح انذراطٛح 
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 ػًهٙ     َظز٘       انًظاق

     األٔنٗ 

 ساعتُن اسبىعُا ساعتُن اسبىعُا طزائك انرذرٚض  انصاَٛح 

 ساعتُن اسبىعُا ساعتُن اسبىعُا طزائك ذذرٚض    انصانصح 

     انزاتؼح

     
     
 
 
 
 
 
 

 انرخطٛظ نهرطٕر انشخصٙ .12

 
 ذطٕٚز شخصٛح انطانة األكادًٚٙ تشكم ٚرُاطة يغ طًٕؼاخ انذٔنح انؽذٚصح ٚؼًم انثزَايط ػهٗ  -
 إتزاس َماط انمٕج نذٖ انطهثح تشكم ٚظًػ ػهٗ ذكٍٕٚ شخصٛح لٛادٚح فٙ انًظرمثم  -

 
 

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛار انمثٕل  .13

 
 ٔانذ٘ يٍ خالنّ ٚكٌٕ انمثٕل فٙ انًزؼهح  , انًُٓٙ( اإلػذاد٘)يؼذل انطهثح فٙ انصف انظادص  -

 .انعايؼٛح 

 لثٕل ػٍ طزٚك انهعُح االٔنًثٛح ) فمظ نإلتطال انزٚاضٍٛٛ( -
 يؼذل انطالب تاإلضافح انٗ االخرثاراخ انؼًهٛح نعًٛغ انًٓاراخ ٔانفؽٕص انطثٛح . -

 
 

 أْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايط .14
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 ذراطٙ نهًزؼهح انرٙ ٚرى فٛٓا انرؼهٛىانًصادر انؼهًٛح انًؼرًذج ضًٍ انًمزر ان -
 انًُٓاض انذراطٙ انًؼرًذ يٍ لثم انٕسارج  -
 لٕاٍَٛ األنؼاب االٔنًثٛح انرٙ ٚرى ذذرٚظٓا  -
 انًصادر انخارظٛح  -
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 التعلن الوطلىبت هن البرناهجهخرجاث  

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (خصٍوالتطىر الش

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسٍ  طرائق التذرَس  2112

                   
2112                    

                   

2112                    

                   

2112                    
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 وعلوم الرياضةالبدنية كلية التربية  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 انُظزٚح انؼهٕولظى     / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 طزائك انرذرٚض انرزتٛح انزٚاضٛح اطى / ريش انًمزر .3

 ٕٚيٙ  أشكال انؽضٕر انًراؼح .4

 انفصهٙ انفصم / انظُح .5

 أطثٕػٛا غ طاػاخ ارت )انكهٙ(ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 4/9/2117 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح  -1

   ظز٘انمظى انُفٙ 

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  -2

 انًظرٓذفح

يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -3

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ . – 4

 يٍ يٕاد َظزٚح  داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ – 5

 
 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمزراخ انيخزظ .11

  ْذاف انًؼزفٛح األ -أ
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح  -1أ

 انُظز٘  انمظىفٙ 

انرمٛٛى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك -2

 انًظرٓذفح

يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -3

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
 

  
  ًمزر.انخاصح تان ٛحانًٓاراذاألْذاف   -ب 

 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ . - 1ب

  يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ – 5

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -

 طزٚمح انرؼهى انرؼأَٙ تٍٛ انطالب -

 ذرٚض تانفزٚكطزٚمح انر -

 طزٚمح االطركشاف  -

 طزٚمح ؼم انًشكالخ -

 طزٚمح االطهٕب انرذرٚثٙ -
 

 طزائك انرمٛٛى      

 

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انؼًهٛح -

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 تس رٔغ انًُافظح تٍٛ انطهثح -1ض         

 ذصًٍٛ ظٕٓد انؼهًاء-2ض

 انطهثح ذًُٛح رٔغ انرؼأٌ تٍٛ -2ض

 ذًُٛح ؼة انٕطٍ – 4ض

 ذًُٛح انؼًم انعًاػٙ تٍٛ انطهثح  -5ض

  
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -
 طزٚمح انرؼهى انرؼأَٙ تٍٛ انطالب -

 طزٚمح انرذرٚض تانفزٚك -
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 طزٚمح االطركشاف  -

 طزٚمح ؼم انًشكالخ -
 طزٚمح االطهٕب انرذرٚثٙ -

 

 
 طزائك انرمٛٛى    

 

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انشفٕٚح -
 

 

 
 انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاراخ -د 

 إتزاس شخصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ -1د

 سٚادج انصمح تانُفض نذٖ انطانة. -2د
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 تُٛح انًمزر .11

يخزظاخ انرؼهى  اخانظاػ سبوعاال

 انًطهٕتح
اطى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

تعميم ما هو  ارتغ طاػاخ االول
 التدريس

تعريف التدريس  مفهوم 
 التدريس

  انًؽاضزج -اإلنماء 

تعميم مفهوم  ارتغ طاػاخ الثاني
 التعمم

مفهوم  –مفهوم التعميم 
 التعمم 

  انًؽاضزج -اإلنماء 

       
 الثالث

درس التربية الرياضية   ارتغ طاػاخ
خصائص  –الناجح 
 اجزاء الدرس –الدرس 

 

  انًؽاضزج -اإلنماء 

 
 الرابع

تعميم مكونات  ارتغ طاػاخ
الدريس واالخطاء 

 لغرض تجاوزها

مكونات الدرس في 
 المناهج المطورة 

مراحل درس التربية 
 الرياضية 

اصالح االخطاء في درس 
 ياضيةالتربية الر 

 
 ممارسة عممي 
 ممارسة عممي

 

 –المرحمة المتوسطة   ارتغ طاػاخ الخامس
 المرحمة الثانوية

والعممي  -االلقاء  
 بالتعاوني

 

   اغراض التربية الرياضية    ارتغ طاػاخ السادس

النمو -النمو البدني    ارتغ طاػاخ السابع
 النمو العقمي –الحركي 

  

العالقات  تنمية  ارتغ طاػاخ الثامن
الترويح   –االجتماعية 

 –التنمية االقتصادية 
 تحقيق الذات

  االلقاء واالكتشاف

الطرق الخاصة في   ارتغ طاػاخ التاسع
 تدريس التربية الرياضية

 -باالسموب التعاوني 
 والعممي

 

طرق االدراك الجزئي )   ارتغ طاػاخ العاشر
 الشرح والتجزئة(

 ممارسة عممي
 التعمم التعاوني

 

الحادي 
 عشر

طريقة النموذج او االدراك   ارتغ طاػاخ
 الكمي 

طريقة -ممارسة عممي
 االكتشاف الموجه

 

الثاني 
 عشر

تعميم انواع طرق  ارتغ طاػاخ
 التدريس

 ممارسة عممي طريقة التجزئة والنموذج 
 طريقة االسموب التدريبي
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الثالث 
 عشر

امتحان الفصل االول   ارتغ طاػاخ
 النظري 

اراخ اخرث 

 ذؽزٚزٚح

امتحان الفصل االول   ارتغ طاػاخ الرابع عشر
 العممي 

اخرثاراخ  

 ػًهٛح

الخامس 
 عشر

 –طرق التدريس العامة   ارتغ طاػاخ
 –الطريقة االستنباطية 
 الطريقة االستقرائية 

 – ممارسة عممي
 التدريس بالفريق

 

السادس 
 عشر

 –الطريقة الوصفية   ارتغ طاػاخ
 –ت طريقة حل المشكال

 طريقة المناقشة 

  طريقة حل المشكالت

السابع 
 عشر

 –طريقة المحاضرة   ارتغ طاػاخ
طريقة  –طريقة العرض 

 االسموب القصصي 

  طريقة المحاضرة

الثامن 
 عشر

اخرثاراخ   والعممي نظريالامتحان   

 -ذؽزٚزٚح

 ٔػًهٛح

التاسع 
 عشر

 –الوحدات التعميمية   ارتغ طاػاخ
 ميمية معنى الوحدات التع

  

انواع الوحدات التعميمية   ارتغ طاػاخ العشرون
اغراض الوحدات  –

 التعميمية 

  االلقاء

الحادي 
 والعشرون

التغذية الراجعة في درس   ارتغ طاػاخ
 –التربية الرياضية 

 استخداماتها  –مصادرها 

  ونظري- ممارسة عممي

الثاني 
 والعشرون

 –انواع التغذية الراجعة   ارتغ طاػاخ
 –طرق عرضها 

 معوقاتها 

  ونظري – ممارسة عممي

الثالث 
 والعشرون

نظريات وقوانين التعمم   ارتغ طاػاخ
الحركي ومدى تطبيقها 

في درس التربية 
 الرياضية  

  ونظري - ممارسة عممي

الرابع 
 والعشرون

نظرية المحاولة  -1  ارتغ طاػاخ
 والخطاء

نظرية االقتران  -2

  نظري – ممارسة عممي
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 انثُٛح انرؽرٛح  .12

المصادر والمفردات المقررة من المجان المشكمة =  كتاب منهجي ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1
 من قبل وزارة التعميم العالي والبحث العممي

المصادر والمفردات المقررة من  ٔ اب انًُٓعٙيفزداخ انكر )انًصادر(  ـ انًزاظغ انزئٛظٛح 2
 المجان المشكمة من قبل وزارة التعميم العالي والبحث العممي

               ـ انكرة ٔانًزاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًعالخ انؼهًٛح , انرمارٚز ,.... ) 
انًصادر ٔانًفزداخ انًمزرج يٍ  -انرمارٚز  –انكراب انًُٓعٙ 

 ح يٍ لثم ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙانهعاٌ انًشكه

 الشرطي 

نظرية الطريقة  -3
 ةالكمي

الخامس 
 والعشرون

قانون  –قوانين التعمم   ارتغ طاػاخ
قانون  –االستعداد 

 قانون االثر  -التدريب

  

السادس 
 والعشرون

االنشطة المنهجية غير   ارتغ طاػاخ
واقع  –الصفية واهدافها 

 االنشطة غير الصفية 

  ونظري– ممارسة عممي

السابع 
 والعشرون

مبادئ االنشطة   ارتغ طاػاخ
المنهجية غير 

 الصفية 

اشكال االنشطة 
المنهجية غير 

 الصفية

  نظري – ممارسة عممي

الثامن 
 والعشرون

استخدامات االنشطة   ارتغ طاػاخ
 المنهجية غير الصفية

  نظري – ممارسة عممي

التاسع 
 والعشرون

امتحان الفصل الثاني   ارتغ طاػاخ
 نظري

اخرثاراخ  

 ذؽزٚزٚح

امتحان الفصل الثاني   ارتغ طاػاخ ونالثالث
 عممي

 اخرثاراخ ممارسة عممي

 ػًهٛح



  
 13الصفحت 

 
  

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح, يٕالغ االَرزَٛد 

.... 
 انًزاظغ االنكرزَٔٛح انًؼرًذج –االَرزَٛد 

 
 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

ٚرى االطالع تشكم دٔر٘ ػهٗ انًصادر انؼهًٛح انؽذٚصح ٔأخز انثؽٕز انؼهًٛح انرٙ  يٍ خالنٓا ٚرى   -

 ز انًُٓط انًمزرذطٕٚ

 

 

 

 

 مدرسو مادة طرائق التدريس


