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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي          
 

األكاديمي   البرنامج  وصف  ايجازا  يوفر  الطالب    هذا  من  المتوقعة  التعلم  ومخرجات  البرنامج  خصائص  ألهم  مقتضيا  
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج  المتاحة. تفادة القصوى من الفرص ستحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق اال

   البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  المؤسسة التعليمية  .1

 قسم العلوم النظرية  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 األكاديمي تقيم البرنامج 

 وس بكالوري اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 الفصلي 

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

فة في  م المستهد مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعل -

 ة ريالنظ د االمو
المستخدمة   - التقييم  طرائق  لمعرفة  الطلبة  التعلم   للتأكد مساعدة  مخرجات  على  الطلبة  حصول  من 

 المستهدفة 
الكورسات   -  ( الدراسية  وعناصره  البرنامج  عالقة  لمعرفة  الطلبة  مع    أو مساعدة   ) الدراسية  المواد 

 يفية المستقبلية  ظالشهادة الممنوحة والمؤهالت الو
ا - وصف  معلومات    األكاديميرنامج  بليكون  مصدر  القسم   ألرباب بمثابة  خريجي  نوعية  عن  العمل 

 .القابليات التي يمتلكونها  العلمي من حيث نوع المهارات و
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
طر     -1أ لمعرفة  الطلبة  التعمساعدة  والتيلائق  التعلم م  مخرجات  تحقيق  على  تساعدهم  والتي  علم 

 المستهدفة في النظري 

التعلم    -2أ مخرجات  على  الطلبة  حصول  من  للتأكد  المستخدمة  التقييم  طرائق  لمعرفة  الطلبة  مساعدة 

 المستهدفة

المواد    -3أ أو  الكورسات   ( الدراسية  البرنامج وعناصره  لمعرفة عالقة  الطلبة  مع    الدراسيةمساعدة   )

 شهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية ال
 
 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي . – 1ب 

 . يعار الجاممساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلط – 2ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(  -

 طريقة التعلم التعاوني بين الطالب  -

 طريقة التدريس بالفريق  -

 طريقة االستكشاف   -

 طريقة حل المشكالت  -

 طريقة االسلوب التدريبي  -

 
 طرائق التقييم       

 االختبارات التحريرية   -
 االختبارات العملية  -

 
 القيمية .ية وناالوجد  دافاأله -ج

 تقدير الذات   -1ج         

 تنمية القدرة على القيادة  -2ج            

   تنمية روح التعاون  -3ج

 العمل الجماعي بين الطالب  -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(  -

 طريقة التعلم التعاوني بين الطالب  -

 طريقة التدريس بالفريق  -

 كشاف  تسطريقة اال  -

 طريقة حل المشكالت  -

 طريقة االسلوب التدريبي  -
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 طرائق التقييم     

 االختبارات التحريرية   -
 االختبارات العملية  -

 
 

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

 على تطويره  إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل -1د 

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د 

 تنمية الوعي الثقافي والرياضي لدى الطالب . -3د 

 تنمية حب الوطن لدى الطلبة   -4د 

 بث روح التعاون بين الطالب  -5د 

 تنمية العمل الجماعي بين الطالب  – 6د 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(  -

 ب ني بين الطالوا ة التعلم التعطريق -

 طريقة التدريس بالفريق  -

 طريقة االستكشاف   -

 طريقة حل المشكالت  -

 طريقة االسلوب التدريبي  -

 
 طرائق التقييم           

 
 االختبارات التحريرية   -
 االختبارات العملية  -

 بنية البرنامج   .11

رمز المقرر أو  المرحلة الدراسية  

 المساق

 ت المعتمدةاعاالس           المساق  اسم المقرر أو

 عملي     نظري      

     األولى  

     الثانية  

 ساعتين اسبوعيا ساعتين اسبوعيا طرائق تدريس     الثالثة  

     الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 تطوير شخصية الطالب األكاديمي بشكل يتناسب مع طموحات الدولة الحديثة  يعمل البرنامج على  -
 لبة بشكل يسمح على تكوين شخصية قيادية في المستقبل وة لدى الطق لإبراز نقاط ا -

 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13

 الجامعية. والذي من خالله يكون القبول في المرحلة  المهني( ،اإلعدادي)معدل الطلبة في الصف السادس  -

 لإلبطال الرياضيين(  ط)فق قبول عن طريق اللجنة االولمبية  -
 الطبية. معدل الطالب باإلضافة الى االختبارات العملية لجميع المهارات والفحوص  -

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 دراسي للمرحلة التي يتم فيها التعليم المصادر العلمية المعتمدة ضمن المقرر ال -
 المنهاج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة  -
 ية التي يتم تدريسها ب االولمب اعقوانين األل -
 ادر الخارجية صالم -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة / المستوى

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف ف ادهاأل

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

األخرى   المهارات)المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 ( خصيوالتطور الش

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

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي   طرائق التدريس  2019
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 

 وعلوم الرياضة البدنية  كلية التربية  المؤسسة التعليمية  .1

 ة يالنظر العلومقسم     / المركز علمي القسم ال .2

 طرائق التدريس التربية الرياضية  اسم / رمز المقرر  .3

 يومي   أشكال الحضور المتاحة  .4

 الفصلي  الفصل / السنة  .5

 أسبوعيا  ع ساعات ارب )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2019 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة   -1

    ظريالقسم النفي 

التعلم    -2 مخرجات  على  الطلبة  حصول  من  للتأكد  المستخدمة  التقييم  طرائق  لمعرفة  الطلبة  مساعدة 

 المستهدفة

ال  -3 وعناصره  البرنامج  عالقة  لمعرفة  الطلبة  مع  مساعدة   ) الدراسية  المواد  أو  الكورسات   ( دراسية 

 الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية 
 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي . – 4

 من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه – 5

 
 

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

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

 . البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة   -1أ

 النظري   القسمفي 

طرائق  -2 لمعرفة  الطلبة  مخرجا  مساعدة  على  الطلبة  حصول  من  للتأكد  المستخدمة  التعلم  التقييم  ت 

 المستهدفة

مع    -3  ) الدراسية  المواد  أو  الكورسات   ( الدراسية  وعناصره  البرنامج  عالقة  لمعرفة  الطلبة  مساعدة 

 الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية 
 

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اخل وخارج اإلطار الجامعي .مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية د  - 1ب 

  مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي – 5

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(  -

 طريقة التعلم التعاوني بين الطالب  -

 دريس بالفريق طريقة الت -

 طريقة االستكشاف   -

 طريقة حل المشكالت  -

 يقة االسلوب التدريبي طر -
 

 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية   -
 االختبارات العملية  -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 بث روح المنافسة بين الطلبة  -1ج         

 تثمين جهود العلماء-2ج

 الطلبة تنمية روح التعاون بين  -2ج

 تنمية حب الوطن   – 4ج

 ي بين الطلبة  تنمية العمل الجماع -5ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(  -
 طريقة التعلم التعاوني بين الطالب  -
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 طريقة التدريس بالفريق  -

 طريقة االستكشاف   -

 طريقة حل المشكالت  -
 طريقة االسلوب التدريبي  -

 

 
 طرائق التقييم     

 

 االختبارات التحريرية   -
 االختبارات الشفوية  -

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و مهارات ال -د 

 إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره  -1د 

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د 
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 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   ات الساع سبوعاال

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
طريقة   يقة التعليم طر

 التقييم 

تعليم ما هو  اربع ساعات  االول
 التدريس 

تعريف التدريس  مفهوم  
 التدريس 

  المحاضرة  -اإللقاء 

تعليم مفهوم  اربع ساعات  الثاني 
 التعلم 

مفهوم  –مفهوم التعليم 
 التعلم  

  المحاضرة  -اإللقاء 

        
 الثالث 

درس التربية الرياضية   اربع ساعات 
خصائص   –الناجح 
 اجزاء الدرس  –الدرس 

 

  المحاضرة  -اإللقاء 

 
 الرابع 

تعليم مكونات  اربع ساعات 
الدريس واالخطاء 

 لغرض تجاوزها 

مكونات الدرس في  
 المناهج المطورة 

مراحل درس التربية  
 الرياضية  

اصالح االخطاء في درس  
 ياضية التربية الر 

 
 ممارسة عملي  
 ممارسة عملي 

 

  –المرحلة المتوسطة   اربع ساعات  الخامس
 المرحلة الثانوية

والعملي   -االلقاء  
 بالتعاوني 

 

   اغراض التربية الرياضية     اربع ساعات  السادس 

النمو  -النمو البدني    اربع ساعات  السابع
 النمو العقلي –الحركي 

  

العالقات  تنمية  اربع ساعات  الثامن
الترويح    –االجتماعية 

  –التنمية االقتصادية 
 تحقيق الذات 

  االلقاء واالكتشاف 

الطرق الخاصة في   اربع ساعات  التاسع
 تدريس التربية الرياضية 

  -التعاوني  باألسلوب
 والعملي

 

طرق االدراك الجزئي )    اربع ساعات  العاشر 
 الشرح والتجزئة(

 ممارسة عملي 
 التعلم التعاوني 

 

الحادي 
 عشر

طريقة النموذج او االدراك    اربع ساعات 
 لكلي ا

طريقة -ممارسة عملي
 االكتشاف الموجه

 

الثاني 
 عشر

تعليم انواع طرق   اربع ساعات 
 التدريس 

 ممارسة عملي  طريقة التجزئة والنموذج 
 طريقة االسلوب التدريبي 
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الثالث  
 عشر

امتحان الفصل االول   اربع ساعات 
 النظري  

ارات  اختب 

 تحريرية 

ول امتحان الفصل اال   اربع ساعات  الرابع عشر 
 العملي 

اختبارات   

 عملية 

الخامس 
 عشر

 –طرق التدريس العامة   اربع ساعات 
 –الطريقة االستنباطية 
 الطريقة االستقرائية  

التدريس  – ممارسة عملي
 بالفريق 

 

السادس 
 عشر

 –الطريقة الوصفية   اربع ساعات 
 –ت طريقة حل المشكال

 طريقة المناقشة 

  طريقة حل المشكالت

السابع 
 عشر

 –طريقة المحاضرة   اربع ساعات 
طريقة  –طريقة العرض 

 االسلوب القصصي 

  طريقة المحاضرة 

الثامن 
 عشر

اختبارات    والعملي  نظريالامتحان   

  -تحريرية

 وعملية 

التاسع 
 عشر

 –الوحدات التعليمية   اربع ساعات 
 ليمية معنى الوحدات التع

  

ة انواع الوحدات التعليمي  اربع ساعات  العشرون
اغراض الوحدات   –

 التعليمية 

  االلقاء 

الحادي 
 والعشرون

التغذية الراجعة في درس    اربع ساعات 
 –التربية الرياضية 

 استخداماتها   –مصادرها 

  ونظري- ممارسة عملي

الثاني 
 والعشرون

  –انواع التغذية الراجعة   اربع ساعات 
  –طرق عرضها 

 معوقاتها  

  ونظري – ممارسة عملي

الثالث  
 والعشرون

نظريات وقوانين التعلم    اربع ساعات 
الحركي ومدى تطبيقها  

في درس التربية  
 الرياضية  

  ونظري  - ممارسة عملي

الرابع  
 والعشرون

نظرية المحاولة  -1  اربع ساعات 
 والخطاء 

نظرية االقتران   -2

  نظري – ممارسة عملي
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 البنية التحتية   .12

المصادر والمفردات المقررة من اللجان المشكلة =  كتاب منهجي ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
 من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المصادر والمفردات المقررة من   و اب المنهجيمفردات الكت )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2
 شكلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمياللجان الم

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
المصادر والمفردات المقررة من  -التقارير  –الكتاب المنهجي 

 ة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمياللجان المشكل

 الشرطي  

نظرية الطريقة  -3
 ةالكلي

الخامس 
 والعشرون

قانون   –وانين التعلم ق   اربع ساعات 
قانون  –االستعداد 

 قانون االثر  -التدريب

  

السادس 
 والعشرون

االنشطة المنهجية غير   اربع ساعات 
واقع   –الصفية واهدافها 

 االنشطة غير الصفية 

  ونظري – ممارسة عملي

السابع 
 والعشرون

مبادئ االنشطة   اربع ساعات 
المنهجية غير 

 الصفية 

اشكال االنشطة 
منهجية غير ال

 الصفية

  نظري – ممارسة عملي

الثامن 
 والعشرون

استخدامات االنشطة    اربع ساعات 
 المنهجية غير الصفية

  نظري – ممارسة عملي

التاسع 
 والعشرون

امتحان الفصل الثاني    اربع ساعات 
 نظري 

اختبارات   

 تحريرية 

امتحان الفصل الثاني    اربع ساعات  ون الثالث
 عملي

  اختبارات  ممارسة عملي 

 عملية 
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راجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب ـ الم

 .... 
 المراجع االلكترونية المعتمدة  –االنترنيت  
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يتم االطالع بشكل دوري على المصادر العلمية الحديثة وأخر البحوث العلمية التي  من خاللها يتم    -

 ر المنهج المقرر تطوي

 

 

 

 

 مدرسو مادة طرائق التدريس


