
 نموذج وصف المقرر

وصف المقرر 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا 

 .عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 

 

 جامعة بغداد- كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1
 فرع العلوم النظرٌة  المركز/القسم العلمً -2
 المرحلة الثانٌة/ طرائق تدرٌس رمز المقرر/اسم -3
 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة -4
 2017/ثانً/ اول السنة/ الفصل  -5
  ساعة66 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6
 17/1/2017 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7
 أهداف المقرر -8

  

  

  

  

  

 

 بنٌة المقرر- 11
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو /اسم الوحدة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

1 

مفاهٌم طرائق   
التدرٌس فً 

االهداف العامة 
والخاصة للمرحلة 

 االبتدائٌة

  

   التمارٌن البدنٌة   2
   التمارٌن البدنٌة   3

االوضاع    4
 والحركات

  

5 

التمارٌن البدنٌة   
انواعها  )

ومكوناتها 
 (وكتابتها 

  

6 

التمارٌن البدنٌة   
انواعها  )

ومكوناتها 
 (وكتابتها 

  

تدرٌس التمارٌن    7
 البدنٌة

  

   تطبٌق عملً   8
   تطبٌق عملً   9

امتحان المادة    10
 النظرٌة

  



مراحل تطوٌر    11
 مهارات التدرٌس

  

12 
اجزاءه  )االٌعاز   

ومكوناته 
 (وتطبٌقاته 

  

13 
اجزاءه  )االٌعاز   

ومكوناته 
 (وتطبٌقاته 

  

تطبٌق االٌعاز    14
 عملً

  

   تطبٌق عملً   15

امتحان الفصل    16
 االول

  

      

مدرس التربٌة    17
 الرٌاضٌة

  

طرائق تدرٌس    18
 التربٌة الرٌاضٌة

  

19 

خطة درس   
التربٌة الرٌاضٌة 
البدنٌة للمرحلة 

االبتدائٌة 
 وتدرٌسها

  

20 

خطة درس   
التربٌة الرٌاضٌة 
البدنٌة للمرحلة 

االبتدائٌة 
 وتدرٌسها

  

21 
التطبٌق العملً   

للقسم االعدادي 
 للخطة

  

22 
التطبٌق العملً   

للقسم االعدادي 
 للخطة

  

23 
تطبٌق عملً   

للقسم الرئٌسً 
 للخطة

  

24 
تطبٌق عملً   

للقسم الرئٌسً 
 للخطة

  

25 
تطبٌق عملً   

للقسم الرئٌسً 
 للخطة

  

التطبٌق العملً    26
 للقسم الختامً

  

التطبٌق العملً    27
 للقسم الختامً

  

التطبٌق العملً    28
 للقسم الختامً

  

امتحان المادة    29
 النظرٌة

  

امتحان عملً    30
لخطة درس 

  



 التربٌة الرٌاضٌة

 

 البنٌة التحتٌة- 12
عباس احمد / طرق تدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة  الكتب المقررة المطلوبة -1

 2000صالح 
االتجاهات الحدٌثة فً طرق تدرٌس التربٌة -  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

غسان محمد صادق و فاطمة ٌاس / الرٌاضٌة 
 .الهاشمً 

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
 (.....,التقارٌر,العلمٌة 

 

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13
 

متابعة كل ماهو جدٌد من المصادر والمراجع الحدٌثة 

 
 


