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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 بنت عبد الرحمن األميرة نورهجامعة  إسم المؤسسة التعليمية: :التوصيفتاريخ  

 البدنية م الرياضةوقسم عل -ة التربية كلي :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و . أ

  (719)بدن طرق تدريس التربية البدنية :ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .1

 ) نظري وعملي ( ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الدبلوم العالي في التربية البدنية للبنات :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

الدبلوم العالى فى التربية األول ب الفصل الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 البدنية للبنات

 ال يوجد  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 ال يوجد  هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع المتطلبات . 6 .6

جامعة األميرة نوره بنت عبد  الرئيس للمؤسسة التعليمية: في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7

 كلية التربية   - الرحمن

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %50 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

 %50 النسبة: √ أخرى .ه
 

 :تعليقات

 تطبيقات عملية بالملعب لمحتويات درس التربية البدنية.

 

 

 األهداف . ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

المرتبطة بالممارسة المهنية الميدانية تزويد الطالبات بالمعارف والمعلومات والخبرات التطبيقية 

وبكفايات تخطيط وتنفيذ وتقويم درس التربية الرياضية لتستخدمها فى المواقف التعليمية لدى التالميذ فى 

 المراحل الدراسية المختلفة.
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 المقرر الدراسي . لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

 في المجالت العلمية.البحث التعليم الذاتي و استخدام الشبكة العنكبوتية في 

 ونتائج  التحسين الدائم لمحتوى المقرر على ضوء االبحاث والنظريات الجديدة في مجال الدراسة

 تقارير وتقويم المقرر. 

  اإلطالع علي الدراسات العلمية الجديدة المتعلقة بالمقرر وتكليف الطالب باإلطالع علي البحوث

 الحديثة من خالل المكتبة الرقمية بالجامعة 

 التقديمية وغيرها.عروض كال  استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم   

 ية متعددة.فى مواقف مهن لدروس التربية البدنية عمل نماذج تطبيقية 
 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف . ج

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف

يتناول هذا المقرر األسس النظرية العلمية والتطبيقية لدرس التربية البدنية  ومدرسة التربية البدنية)صفاتها 

 وكفايات التدريس ،وكيفية التدريس للمراحل السنية المختلفة. (ومسؤولياتها

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

  محتوى المقرر النظرى:

 -الفصل االول: درس التربية البدنية:

 أهمية درس التربية البدنية-

 .البدنيةاألهداف الواقعية لدرس التربية -

 .أقسام ومحتوى درس التربية البدنية-

 بعض المبادئ العامة لتحضير الدرس.-

 عرض وتنفيذ الدرس.-

 اعتبارات يجب مراعاتها عند تنفيذ الدرس-

 أشكال تنظيم الدرس-

 ط دروس التربية البدنيةأنما-

 استخدام مبدأ تحقيق المستويات ووضع الدرجة-

 ح.صفات درس التربية البدنية الناج-

3 6 

 -:الفصل الثانى:مدرسة التربية البدنية

 الصفات الواجب توافرها فى مدرسة التربية البدنية.-

 مسئوليات وواجبات مدرسة التربية البدنية.-

1 2 

 2 1 كفايات التدريس)كفايات التخطيط ،كفايات تنفيذ الدرس،كفايات التقويم(.-

 

 المختلفةالفصل الثالث:التدريس للمراحل السنية 

مرحلة الحضانة والفصل األول والثانى من الحلقة األولى من التعليم االساسى -
2 4 
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 (سنوات7-3من )

 سنه(12-8المرحلة األخيرة من الحلقة األولى للتعليم األساسى من )-

 سنة(15-13مرحلة الحلقة الثانية من التعليم األساسى )االعدادى(من )-

 سنة( 18-16مرحلة التعليم الثانوى من )-

 سنة(24-18مرحلة التعليم العالى من )-

 

 محتوى المقرر العملى: 
 أنواع اإلحماء
الدائرى إحماء الموانع - )بإدوات ،بدون ادوات( اإلحماء الحر  

1 2 

إحماء اللعبة -إحماء موانع مسابقات   1 2 
، تنظيماته وتشكيالتهاإلعداد البدنى  2 4 

 2 1 التمرينات الفنية االيقاعية
 2 1 الجزء الرئيسي                       

 2 1 الجزء الختامي

 محتوى المقرر النظرى والعملى :

 وتطبيقها بالملعب. نماذج لدروس التربية البدنية للمراحل المختلفةعرض 
1 2 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى )عملى(تطبيق 

 30 - 15 - - 15 ساعات التدريس الفعلية

 30 - 15 - - 15 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
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قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4

 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

 .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياً  -

أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثاً  -

 أن يتضمن لزممع مالحظة أنه ال ي ،لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  كل مقرر

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
إلطار ا لمجاالتوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم

 لمؤهالتالوطني ل

 يموتقطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

تتعرف الطالبة على مفهوم وأهمية  1-1

 درس التربية الرياضية

 المحاضرات.

 المناقشة والحوار.

 التعلم التعاوني.

 لعب االدوار

 العصف الذهني

العروض التقدمية باستخدام 

 تقنيات مختلفة.

االختبارات الدورية 

 والقصيرة

المالحظة المباشرة اثناء 

المشاركة والحوار 

 وطرح االسئلة

تقييم الواجبات والبحوث 

 واالختبارات .

 تذكر أشكال وتنظيمات الدرس 1-2

       تحدد مهام مدرس التربية الرياضية 1-3

تتعرف على أقسام ومحتوى درس  1-4

 التربية البدنية.

تتعرف على المبادئ العامة لتحضير  1-5

 الدرس

تتعرف على المراحل السنية المختلفة  1-6

 وكيفية التدريس لكل مرحلة.

 المعرفيةالمهارات  2

األهداف الواقعية لدرس  يشخص 2-1

 التربية البدنية.

 المحاضرات.

 المناقشة والحوار.

 التعلم التعاوني.

 لعب االدوار

 العصف الذهني

العروض التقدمية باستخدام 

 تقنيات مختلفة.

االختبارات الدورية 

 والقصيرة

المالحظة المباشرة اثناء 

المشاركة والحوار 

 وطرح االسئلة

الواجبات والبحوث تقييم 

 واالختبارات .
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 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3
 المحاضرات. تميز بين أنماط دروس التربية الرياضية.  3-1

 المناقشة والحوار.

 التعلم التعاوني.

 لعب االدوار

 العصف الذهني

العروض التقدمية باستخدام تقنيات 

 مختلفة.

الطلبة وحماسهم استثارة دافعية 

للتدريب على هذه المهارات 

 وتثبيتها

شرح جزء من الدرس من قبل 

 .هالطالب

إلقاء ملخصات البحوث من قبل 

 الطالبات

االختبارات 

 الدورية والقصيرة

المالحظة 

المباشرة اثناء 

المشاركة والحوار 

 وطرح االسئلة

تقييم الواجبات 

والبحوث 

 واالختبارات .

المستويات وكيفية وضع تميز بين  3-2

 الدرجات.

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
تنمى كفايات التدريس  4-1

 )التخطيط،التنفيذ،التقويم(

إعطاء العديد من التطبيقات 

 واألمثلة .

 إعطاء تمارين وواجبات منزلية. 

تدريب الطالب على صياغة ما 

 باختصارهيفهمة ويقوم 

وزيادة دافعية الطالب من خالل 

استخدام الوسائط المتعددة التي يتم 

 بها تقديم المنهج

التواصل مع عضو هيئة التدريس 

 من خالل البريد االلكتروني

االختبارات 

 الدورية والقصيرة

المالحظة 

المباشرة اثناء 

المشاركة والحوار 

 وطرح االسئلة

تقييم الواجبات 

والبحوث 

 واالختبارات . 

تكليف الطالب في 

ساعة أضافية على 

القيام بشرح أحد 

الدروس لزمالئه 

في الفصل و تقويم 

 ذلك

استخدام الحاسب 

اآللي في البرامج 

 الخاصة بالمقرر
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 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 محتوى المقرر العملى:  5-1
 أنواع اإلحماء

 - )بإدوات ، بدون ادوات( الحر اإلحماء
الدائرى إحماء الموانع  ساليب القائمة على المدح والنقداأل 

 استخدام التغذية الراجعة

 التعلم التنافسى

 التعلم التعاونى

االختبارات 

 العملية

 مقياس أداء

 بطاقة مالحظة

إحماء اللعبة -إحماء موانع مسابقات  5-2  
وتشكيالته ، تنظيماتهاإلعداد البدنى 5-3  
 التمرينات الفنية االيقاعية 5-4
 الجزء الرئيسي                        5-6
 الجزء الختامي 5-7

 

 

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة،

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 يم النهائييالتق

 %20 السابع اختبار فصلي نظرى 1
 %20 الثاني عشر اختبار فصلي عملى 2
 %10 على مدار الفصل المشاركة في األنشطة الخاصة بالمقرر 3
 %10 خامساألسبوع ال بحث علمي 4
 %40 السادس عشر االختبار النهائي 5

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل . د

مع ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالبة )

 (.  ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع

  ال يوجد
 

 
 مصادر التعلّم . ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 : طرق تدريس التربية الرياضية ،األسس النظرية والتطبيقات العملية " ، زينب على عمر ،  النظري"
 . 2008غادة جالل عبد الحكيم ،دار الفكر العربى ، القاهرة ، 

 : تطبيقات عملية فى تدريس التربية الرياضية"،زينب على عمر وآخرون،مركز المدينة  التطبيقي"
 م2018لإلعالم والنشر ،

   تطبيقات عملية فى طرق تدريس التربية الرياضية "، زينب على عمر، وفاء محمد مفرج ، دار
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  2009الفكر العربى، القاهرة ،

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 

 مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية 
 مجلة جامعة طيبة للدراسات التربوية 
 .مجلة العلوم التربوية جامعة الملك سعود 
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة. -المجلة الدولية لألبحاث التربوية 

 

 :اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  الموادأدرج . 3

 ERIC 
 المكتبة الرقمية السعودية 

 

 ال يوجد األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 

 المطلوبةالمرافق  . و

والمختبرات )أي عدد المقاعد  ةيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1

 وسبورة تعليمية. توافر قاعة رياضية للدرس 

 طالبة 35بعدد  ومتصلة باالنترنت وتكفى طالبات توافر قاعة دراسية يتواجد بها وسائل العرض  

 توافر اإلمكانيات المادية المستخدمة في عملية التدريس 
 

  وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر: 

 .سبورة فى الملعب لبيان التنظيمات والتشكيالت فى درس التربية البدنية 

  باالنترنتوجود حاسب متصل 

 وجود وسائل عرض المحاضرات 

   مناسبةتوافر مواد تعلمية 

كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هنا مثالً : مصادر أخرى )حددها .2

 ال يوجد  بها(:

 
  . ز
  . س
  . ش
  . ص
  . ض
  . ط
  . ظ
  . ع
  . غ
  . ف
  . ق
  .  
  . ل
  . م
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 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق . ن

  . ه

 الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية  .1

  عمل لقاء مع مجموعة مختارة من الطالبات 

  عمل استمارة استبيان لبيان المعلومات الخاصة بتحقيق االهداف التعليمية للمقرر ولتقييم عضو هيئة

 التدريس ويتم طرحها مرتين خالل الفصل الدراسي

 روني لتلقي مقترحات الطالبات واألخذ بهاصندوق اقتراحات عادي وفى مرحلة متقدمة الكت 

  نهائية(   –نتائج االختبارات التحريرية والشفوية )فصلية 

 .االطالع على احدث التطورات في الجامعات األخرى 

 .التقويم الذاتي 

 مجال التخصص وموضوعات المقرر االطالع على أهم وأحدث نتائج الدراسات العلمية في. 

  التدريس.اقتراحات أعضاء هيئة 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 تقييم نتائج االختبارات الدورية وعمل خطة لتطوير التدريس فيما يختص بنقاط الضعف الموجودة من خالل:

   التقييم في أخر الفصل لعملية التعليم 

 الزمالء المشتركين في مقرر واحد على نواحي الضعف المشتركة عند  آراء التعرف من خالل

 الطالبات ووسائل تحسين االداء.

 .إعداد ملف المادة الخاص بعضو هيئة التدريس 

 .عرض استبيانات التقويم وتقديم الحلول المناسبة للمعوقات أثناء تدريس المادة 

 استبانه تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس 

  الزمالء وتبادل األفكار.النقاش مع 

 إجراءات تطوير التدريس: .3

 .التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس 

 فى مجال طرق التدريس والتدريب على بعض  حضور المؤتمرات واللقاءات العلمية وحلقات البحث

 المهارات الخاصة بموضوعات المقرر. 

 والصاالت الرياضية ةيقاعات الدراسالفي والتقنية لمتطلبات المقرر  توفير اإلمكانات األساسية . 

 مما يسهل عملية التواصل والمناقشة.الدراسية في القاعة المحدد عدد الطالبات االلتزام ب 

   وجود مراجعة توصيفات المقرر فى الفصل السابق مع حذف األجزاء غير الهامة ومتابعة

 التطورات الحديثة

 ع طبيعة موضوعات المقرر والتي تغطي الفروق التنوع في استخدام طرق التدريس التي تتناسب م

 الفردية بين الطالب.

 استخدام الوسائط التعليمية المتطورة في عرض موضوعات المقرر 

 .تطبيق وسائل التعلم االلكتروني 

 تبادل الخبرات الداخلية والخارجية لتقديم بعض مفردات المقررات كأعضاء زائرين 

الطالبة ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز  .4

أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 
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 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ي الجامعات مقارنة مستويات التحصيل لدى الطلبة بنظرائهم في السنوات السابقة وكذلك بنظرائهم  ف

 األخرى.

 فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة  

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .5

 .الباتمعدالت الط -

 عقد اجتماعات بين أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تدريس المقرر  -

 عقد اجتماعات أخرى لمناقشة نواحي التطوير والتحسين المطلوب -

وضع خطط مقترحة لتطوير المقرر بناءا على نتائج الطالبات في االختبارات وخاصة االختبار  -

 النهائي

 األخذ بتوجيهات لجنة الخطط الدراسية والجداول حول تدريس المقرر. -

المالحظات  الواردة  من  قبل الطالبات فيما  اجعة والتغذية الر األخذ في االعتبار )إيجابا وسلبا(  -

 يتعلق بالمقرر وأداء عضو هيئة التدريس وكيفية التطوير.

 رفع المحاضرات على الموقع االلكتروني للطلبة . -

 المسح الشامل لمفردات المادة في الجامعات المحلية والعالمية -
 

 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


