
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
  طرق التدريس والتدريب والرتبية العمليةقسم:  

 للدبلوم العام طرق التدريس والتدريبمقرر توصيف 
 م2017/ 2016للعام الدراسي  ممتد( فصل دراسي / بنات) بنني

 بيانات املقرر -1
  

  الدبلوم العام ـ بنني/بناتالفرقة/ املستوى:  طرق التدريس والتدريباسم املقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 هدف املقرر -2

 

 .بطرق التدريس والتدريبالخاصة  بالمعارف والمعلومات البلطاإكساب  -1

 .أهم األساليب املستخدمة يف التدريس والتدريبب  البالطإمداد  -2

  الوسائل املعينة للمعلية التعليمية وكيفية استخدامها معرفة  -3

 .                     اسرتاتيجيات التدريس والتدريب معرفة  -4

 

 املستهدف من املقرر: -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

  . لية التعليم والتعلم والتدريبمأهم الطرق واألساليب الخاصة بع علي البتعرف الطي 1أ/
 استخدام استراتيجيات التدريس والتدريب المختلفة. علي البالط تعرفي 2أ/
قررويم إعررداد وتخطررين وت فيررو الرردروس والودرردات التدري يررة وت كيفيررة البالطرر تعرررفي  3أ/

 األداء للتالميو والالع ين.
 

 املهارات الذهنية -ب

 .األهداف السلوكيةتصور ي -1ب/

استخدام استراتيجيات التدريس والتدريب لربن الجوا ب المتلفة أث اء ميز  ين ي -2ب/
 .  التدريس أو التدريب

 . استخدام استراتيجيات جديدة أث اء التعلم والتدريب دركي -3ب/
 

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 . المهارات األساسية المختلفة في المجال تدديد  –1ج/
 .تط يق المهارات التدرب سبة المختلفة إث اء عملية التدريس أو التدريب   -2ج/ 

األغراض المختلفة لدرس التربية الرياضية واأل شطة الداخلية والخارجية  تدقيق -3ج/
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 .والمقدرة على إعداد ال رامج الخاصة طبقًا لمتطلبات العملية التعليمية والتدري ية

 

 املهارات العامة -د

 إدارة الوقت لتدقيق أقصي إستفادة .  -1د/
 إستخدام أدوات ووسائل اإلتصال الفعال  -2د/
 ت مية التعاون والعمل الجماعي. -3د/
 التعلم الواتي  -4د/

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 3األسبوع ،  2األسبوع ،  1األسبوع 

 الجزء النظري 

 أهمية الرتبية الرياضية املدرسية

6 

 6األسبوع ، 5األسبوع ، 4األسبوع  ،

 الجزء النظري 

 -التعريف -طرق التدريس والتدريب العامة " املفهوم

 ألهدافا

6 

  8األسبوع  ،7 األسبوع

 الجزء النظري 

 احلركية املختلفةوالتدريب عليها طرق تعليم املهارات

4 

 11األسبوع  ، 10األسبوع ، 9األسبوع  ،

 الجزء النظري 

 املتغريات اليت يتم يف ضوئها اختيار الطرق واألساليب
6 

  31األسبوع ،  12األسبوع 

 الجزء النظري 

 مبادئ التدريس ومبادىء التدريب

4 

  61األسبوع ، 51األسبوع ، 41األسبوع 

 الجزء النظري 

 أنواع األنشطة الترويحية

6 

  71األسبوع 
 الجزء النظري 

 لتعلموالتدريب فى اجملال الرياضىخطوات التعليم وا
2 

  20األسبوع ،  91األسبوع  ، 81األسبوع ،
 الجزء النظري

 اسرتاتيجيات زيادة الفاعلية يف التدريس والتدريب
6 

 24األسبوع ، 23األسبوع ،  22، األسبوع  21األسبوع ،

 الجزء النظري 

 .برنامج الرتبية الرياضية الشامل ومكوناتة

8 

 ،28، األسبوع  27األسبوع ، 26األسبوع ،  25، األسبوع 

 29األسبوع 

 الجزء النظري 

 لبعض الدرس التطبيقية والعملية والوحدات التدريبية مناذج

10 
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 30األسبوع 
 الجزء النظري 

  مكونات وأشكال وأسابب املمارسة التطبيقية

 

2 

 

 إجمالي عدد الساعات
 

60 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 العرض الشفهي  
 األوراق البدثية 
 دلقات  قاشية  
 .التعلم الواتي 
 التعليم التبادلي 

 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

  ال يوجد 
   

 
 

 :تقويم الطالب -7

 التوقيت )األسبوع( -ب األساليب املستخدمة -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجة 10 17،13 األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)حتريري 

 12 األسبوع :
 28 :األسبوع 

 درجة 10 

 درجة  10 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة70 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 مذكرات -أ
 

 ال يوجد

  ال يوجد  كتب ملزمة -ب

  كتب مقرتحة -ج

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -أ
http://. 
http://. 

 

 املادة منسق
 مجدي محمود فهيم محمد / أ.د

 التوقيع )                        (
                

 رئيس القسم             
 مجدي محمود فهيم محمد   أ.د/              

 (                  التوقيع )                     
 

 

 م 13/10/2015تاريخ اعتماد جملس الكلية     


