
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
 أصول الرتبية الرياضية والرتويحقسم: 

 ( فصل دراسي دكتوراه)  انيةالث الفرقة يف الرتبية الرياضية التقويمتوصيف مقرر 
 م2017/ 2016للعام الدراسي  دممت

 بيانات املقرر -1

  

 الثانية دكتوراهالفرقة/ املستوى:   التقويم يف الرتبية الرياضية اسم املقرر: الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة   1×وحدة    2

 هدف املقرر -2

 .بالتقويم في التربية الرياضية إكساب الطالب بالمعارف والمعلومات الخاصة -1

 إلمام الطالب بالفروق بين التقويم والقياس -2

 .التقويم في التربية الرياضية الطالب بأنواعإمداد  -3

التقويم في اكساب الطالب المعارف المرتبطة بعوامل االمن والسالمة في ضوء  -4
 التربية الرياضية

 إلمام الطالب بالمعامالت العلمية لالختبار  -5

 اعداد الطالب لمواكبة سوق العمل  -6

 املستهدف من املقرر: -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

 . ماهية وأهداف التقويم علىيتعرف الطالب  1أ/

 ق بين التقويم والقياس.الفر علىيتعرف الطالب  2أ/
 .استخدامات التقويم في التربية الرياضيةيتعرف الطالب علي   3أ/
 يذكر أنواع التقويم في التربية الرياضة. 4/أ
 موضوعية ( –ثبات  –يلخص الطالب المعامالت العلمية لالختبار ) صدق  5/أ
 يترجم المصطلحات الخاصة بالتقويم في التربية الرياضية  6/أ
 

 املهارات الذهنية -ب

 يحلل ويفسر ماهية وأهدف التقويم  -1/ب
 يناقش الفرق بين التقويم والقياس  -2ب/

 يفاضل بين أنواع التقويم المختلفة   -3ب/
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 يتصور إجراءات االمن والسالمة المتبعة عند تطبيق االختبار -4ب/
 تصور ابتكاري لوسائل التقويم في التربية الرياضية 5/ب
 العلمية لالختباريناقش الطالب المعامالت  5/ب

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 يستخدم نموذج يبين الفرق بين التقويم والقياس   –1ج/

 تطبيق لفكرة بحث مرتبط بجهاز قياس  -2ج/ 
 تصور إلجراءات المعامالت العلمية لالختبار تصميم   -3ج/
 تطبيق إجراءات االمن والسالمة عند تطبيق االختبار – 4/ج

 املهارات العامة -د

 إدارة الوقت لتحقيق أقصي إستفادة .  -1د/
 إستخدام أدوات ووسائل اإلتصال الفعال  -2د/

 تنمية التعاون والعمل الجماعي. -3د/
 التعلم الذاتي  -4د/

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 3السبوع  – 2األسبوع  –1األسبوع 

 ماهية وأهداف التقويم
6 

 5األسبوع  - 4 األسبوع

 4 الفروق بين التقويم والقياس

 8األسبوع -7األسبوع - 6 األسبوع 

 6 أنواع واستخدامات التقويم في التربية الرياضية

 10األسبوع  –9 األسبوع
  عوامل االمن والسالمة عند تطبيق االختبار

4 

 12األسبوع  -11األسبوع 

 مقدمة عن المعامالت العلمية لالختبار
4 

 14األسبوع  -13األسبوع

 4 مع عرض نماذج لحساب الصدقصدق االختبار 

 16األسبوع  -15األسبوع 

  ثبات االختبار مع عرض نماذج لحساب الثبات
4 

 18األسبوع  -17 األسبوع 

 4 مع عرض نماذج لموضوعية االختبارالموضوعية 

 21األسبوع  – 20األسبوع  – 19األسبوع 

   نماذج لالختبارات في ضوء التقويم في التربية الرياضية 
6 

 25األسبوع  - 24األسبوع  – 23األسبوع  -22األسبوع 

  التقويم في التربية الرياضية لوسائلعرض للتصورات االبتكارية 
8 

 6  28األسبوع  – 27األسبوع  – 26األسبوع 
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  مراجعة على ما تم دراسته

  30األسبوع  – 29 األسبوع

عرض وترجمة المصطلحات الخاصة بالتقويم في التربية 
 الرياضية

4 

 ساعة  60 الساعات األسبوعية  دعد            

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 العرض الشفهي 

 األوراق البحثية

 حلقات نقاشية 

 التعلم الذاتي.

 التعليم التبادلي

أساليب التعليم والتعلم  -6
القدرات للطالب ذوي 

 احملدودة

 ال يوجد 
 

 :تقويم الطالب -7

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

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجة 10 17،3األسبوع :   أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)حتريري 

 12األسبوع : 

 درجة 10  21األسبوع : 

 درجة 10 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة70 الفصل الدراسي الثاني  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

   مذكرات -أ

 م1999أمحد حممد خاطر : القياس يف اجملال الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، كتب ملزمة -ب

 (ملراجع العلمية املرتبط باملقرر )التخصصيةا كتب مقرتحة -ج

  www.evaluation.com علمية أو نشرات. اخلدوريات  -د
 

 املادة منسق
  وائل السيد قنديل أ.د /  

 التوقيع )                                                      (

 رئيس القسم
  محمد الباقيري د/0أ

 (                                                 التوقيع )         
 

 

 م 13/10/2015تاريخ اعتماد جملس الكلية     

http://www.evaluation.com/
http://www.evaluation.com/

