
 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- كلٌه التربٌهالبدنٌه وعلوم الرٌاضه للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1
 فرع العلوم النظرٌه المركز/القسم العلمً -2
 ماده طرائق التدرٌس رمز المقرر/اسم -3
 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة -4
 سنوي السنة/ الفصل  -5
  ساعة120 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6
 19/1/2017 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7
 أهداف المقرر -8

 تدرٌس ماده طرائق التدرٌس للمرحلهالثالثه-1
 اعداد مدرسات مؤهالت للتدرٌس فً المدارس العراقٌهاالبتدائٌهوالثانوٌهالحكومٌهواالهلٌه-2

  

  

  

  
 

 بنٌة المقرر- 11
مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 
 المطلوبة

أو /اسم الوحدة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

الفصل /االول
 الدراسً االول

نظري ثم  التمارٌن البدنٌه  4
 عملً

 اختبارات 

 اسئله شفهٌه نظري الوسائل التعلمٌه  4 الثانً

 اسئله شفهٌه نظري الوحدات التعلمٌه  4 الثالث

الخطط لمرحله   4 الرابع
الدراسهاالبتدائٌهاالول

 ٌه

 اختبارات عملً

الخطط لمرحله   4 الخامس
الدراسهاالبتدائٌه 

4+5+6  

 عملً
 

 

 اختبارات

 السادس

 
الخطط لمرحله   4

الدراسهالمتوسطهوا
 العدادٌه

 اختبارات عملً

الطرٌقه   4 السابع
 اهدافها/تعرٌفها/

 اسئله شفهٌه نظري

امتحان الشهري   4 الثامن
 االول 

نظري 
 عملً+

اخ+اسئلهتحرٌرٌه
 تبارات عملٌه

اهم الطرق العامه فً   4 التاسع
 التعلٌم

  



الطرق الخاصه فً   4 العاشر
تدرٌس 

 التربٌهالرٌاضٌه

  

   صفات الطرٌقهالجٌده  4 الحادي عشر
االحماء واهمٌته   4 الثانً عشر

 وانواعه
  

الطرٌقه واالسلوب   4 الثالث عشر
واالستراتٌجٌه 

 كأسلوب

  

 الرابع عشر

 
اخراج درس   4

التربٌهالرٌاضٌه 
 لظروف خاصه

  

نظري  االمتحان الثانً  4 الخامس عشر
 عملً +

اخ+اسئلهتحرٌرٌه
 تبارات عملٌه

الفصل /االول
 الدراسً الثانً

الطرق   4
البدٌلهالخاصهبااخرا

ج درس 
 التربٌهالرٌاضٌه

  

االتجاهات الحدٌثه   4 الثانً
 فً طرائق التدرٌس

  

استراتٌجٌات حدٌثه   4 الثالث
 فً طرائق التدرٌس

  

   التغذٌهالراجعه  4 الرابع
خطط اسالٌب   4 الخامس

اسالٌب /التدرٌس
 موستن

  

خطط اسالٌب   4 السادس
اسالٌب /التدرٌس
 موستن

  

+ نظري االمتحان االول  4 السابع
 عملً

اخ+اسئلهتحرٌرٌه
 تبارات عملٌه

الفروق   4 الثامن
 الفردٌهوالجماعٌه

  

   التقوٌم  4 التاسع
االدوات الصغٌره   4 العاشر

واهمٌتها فً تدرٌس 
 التمارٌن البدنٌه

اختبا+اسئلهشفهٌه عملً+نظري
 رات عملٌه

مشاهده الحدى   4 الحادي عشر
 المدارس االبتدائٌه

 اختبارات عملٌه عملً

مشاهده الحدى   4 الثانً عشر
 المدارس االبتدائٌه

 اختبارات عملٌه عملً

 اختبارات عملٌه عملً تطبٌق عملً  4 الثالث عشر

 الرابع عشر

 
امتحانات الشهر   4

 الثانً
نظري 

 عملً+
اخ+اسئلهتحرٌرٌه
 تبارات عملٌه

 اختبارات عملٌه عملً امتحانات نهائٌه   الخامس عشر

 
 

 البنٌة التحتٌة- 12



عباس محمود /طرق تدرٌس التربٌهالرٌاضٌه  الكتب المقررة المطلوبة -1
 السامرائً

 كفاٌات تدرٌس التربٌهالرٌاضٌه (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2
المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ

 (.....,التقارٌر,العلمٌة 
 استراتٌجٌات فً طرائق التدرٌس -
تطبٌقات عملٌه فً طرق تدرٌس  -

 زٌنب عمر.د/التربٌهالرٌاضٌه+
 وفاء محمد.د

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب
 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13
 
 

االعتماد ع المصادر والمراجع الحدٌثة 
 

 
 


