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 نموذج وصف المقرر

 الثالثةاملرحلة  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 جايؼح تغذاد / كهٛح انرشتٛح  انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح ح انرؼهًٛٛحانًؤصض .1

 فشع انؼهٕو انُظشٚح انقضى انؼهًٙ: / انًشكز انؼهًٙانقضى  .2

 ML 302انرؼهى انحشكٙ  اصى / سيز انًقشس .3

 انحضٕس انٕٛيٙ ػهٗ ٔفق جذٔل انًحاضشاخ أشكال انحضٕس انًراحح .4

 انُظاو انضُٕ٘ انفصم / انضُح .5

 صاػح 60 خ انذساصٛح )انكهٙ(ػذد انضاػا .6

 13/10/2020 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 . وأساسيات التعلم الحركي في التربية الرياضيةتعليم الطلبة أهمية  -
 .المجال الرياضي هوتأثير  التطهر الحركيبأهمية  تعريف الطلبة -
 التربية الرياضية. في بحهث ات التعلم والتطهر الحركيمن تطبيق اإلفادة  -

 يخشجاخ انرؼهى ٔطشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى .9
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     االْذاف انًؼشفٛح -أ

 .                 انرؼهى انحشكٙانؼايح فٙ ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح  1أ  

 انشٚاضٙأًْٛح انرؼهى ٔانرطٕس انحشكٙ فٙ انًجال ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح فٙ  -2أ  

ذطثٛق األصش انُظشٚح نهرؼهى انحشكٙ فٙ ذؼهٛى فٙ  ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح -3أ

 . انًٓاساخ األصاصٛح

 

 االْذاف انًٓاساذٛح  انخاصح  تانًقشس  -ب 

 انخاصح تانرؼهى انحشكٙانًؼشفح انؼايح تئجشاء االخرثاساخ اكرضاب انطهثح  – 1ب 

 .نألصش انُظشٚح نهرؼهى انحشكٙانرطثٛق انؼًهٙ هٛح ػهٗ انقاتانطهثح اكرضاب  – 2ب 

 فٙ ذخصصاخ انرؼهى انحشكٙانثحٕز انؼهًٛح  إجشاءانقاتهٛح ػهٗ  انطهثح اكرضاب – 3ب 

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 ٔتٛاٌ أًْٛرٓا. نُظشٚاخ انرؼهى انحشكٙ ٔجذٔنح انرذسٚة انششح انُظش٘  – 1

 .نهًقشس ٔتاصرؼًال ٔصائم انؼشض انحذٚثحيٍ خالل انششح انُظش٘  – 2

 

 طشائق انرقٛٛى      

 انرقاسٚش ٔانثحٕز                    -4االيرحاَاخ انضُٕٚح          -2االيرحاَاخ انفصهٛح     -2االيرحاَاخ انٕٛيٛح     -1

 االْذاف انٕجذاَٛح ٔانقًٛٛح.-ج

 تاإلنًاو تانُٕاحٙ انًؼشفٛح ٔكٛفٛح ذطثٛقٓا ػًهٛا ذحاكٙ انًٕاد انُظشٚح شؼٕس انطهثح -1ج         

 سفغ انقٛى انًؼشفٛح نهًٕاد انذساصٛح يٍ خالل انرطثٛق انؼًهٙ -2ج

 سفغ كفاءج انطهثح ٔقاتهٛاذٓى انرذسٚضٛح فٙ دسٔس انرشتٛح انشٚاضٛح اثُاء انرطثٛق -3ج

 اذجاِ االخشٍٚ. حاضٛح ٔانشؼٕس تانًضؤٔنٛسفغ انُٕاحٙ انٕجذاَٛح نهطهثح يٍ خالل اقايح انًُافضاخ انشٚ -4ج   

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 .يٍ خالل ششح انًقشساخ انذساصٛح انُظشٚح – 1       

 . ذطثٛق إجشاءاخ االخرثاساخيٍ خالل  - 2       

 اصرؼًال ٔصائم انؼشض ٔانًُارج انحشكٛح.يٍ خالل  - 3  

 طشائق انرقٛٛى    

 . يٍ خالل انًُاقشاخ ٔانحٕاس ذقٛٛى أداء انطهثح -1

 .ذقٛٛى أداء انطهثح يٍ خالل االيرحاَاخ -2

  انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ -د 

 تانرؼهى انحشكٙانؼايح إكضاب انطهثح انًؼشفح   -1د

ألجم اإلفادج يُٓا فٙ ذقٛٛى حانح  ذؼهى انًٓاساخ انحشكٛحيؼشفح فٙ ذُفٛز ذطثٛق يا اكرضثّ انطهثح يٍ  -2د

 .انشٚاضٍٛٛ

 .انرؼهى انحشكٙ َظشٚاخذٕجّٛ انطهثح تئجشاء تحٕز ذخشجٓى تاصرؼًال يا ذؼهًِٕ يٍ  -3د
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 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلوبت الساعاث األسبوع
اسم الوحدة / 

 المساق أو الموضوع
 طريقت التقييم يمطريقت التعل

1.  2 
عالقة التعمم –مفاهيم عامة 
 التعمم الحركي  األخرى بالعمهم 

شرح المحاضرات 
النظرية من قبل 
تدريدي المادة 
باستعمال وسائل 
التدريس والعرض 

 الحديثة

 االمتحانات اليهمية
تقييم مذاركة الطمبة 

 اليهمي
 االمتحانات الفرمية
 االمتحانات النهائية

 يبيةالنذاطات الطال

التدريب  –التعمم الحركي  2  .2
    الرياضي

3.  2 
 أنهاعها–القدرات البدنية 
    وقياسها

    القدرات الحركية 2  .4

مقارنة يبين القدرات البدنية  2  .5
    والحركية

ترنيف المهارات حدب نهع  2  .6
    الحركة

    المهارات المغمقة والمفتهحة  2  .7
    امتحان 2  .8

اس في التعمم االختبارات والقي 2  .9
    الحركي

    األولالجزء –العمميات العقمية  2  .11
    العمميات العقمية الجزء الثاني 2  .11

العهامل المؤثرة عمى سرعة  2  .12
    اتخاذ القرار

    كيف تحدث الحركة فدمجيا   2  .13
    مرادر المعمهمات الحدية 2  .14
    األولامتحان الفرل  2  .15
    –نظريات التعمم الحركي  2  .16
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 الدائرة المغمقة 

 –نظريات التعمم الحركي  2  .17
    الدائرة المفتهحة 

    نظرية الديبرنيك 2  .18

19.  2 
–طرق تعمم المهارات الحركية 

    التمرين العذهائي والمتدمدل 

 –التمرين المكثف والمهزع  2  .21
 الثايبت والمتغير

   

 –التمرين المتغير والثايبت  2  .21
    التجريب العقمي

    غذية الراجعة الت 2  .22

استراتيجية التغذية الراجعة في  2  .23
    التعمم

24.  2 
–النقل  أنهاع –نقل اثر التعمم 

عهامل المؤتمر عمى انتقال 
 التعمم 

   

25.  2 
نظريات  –الحيهي  اإليقاع

    االيقاع الحيهي 

مفاهيم  –التطهر الحركي  2  .26
 عامه

   

    نظريات التطهر الحركي 2  .27
    ية الفروق الفرد 2  .28

29.  2 
 األطفالالعمميات العقمية عند 

    مقارنه –

    امتحان الفرل الثاني 2  .31
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 5 

 
 

  انثُٛح انرحرٛح .11

 كرة يُٓجٛح / انكرة انًضاػذج انكرة انًقشسج انًطهٕتح -1

 َصٕص اصاصٛح يؼذج يٍ قثم يذسس انًادج انًشاجغ انشئٛضٛح )انًصادس( -2

انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا  ( أ

 جالخ انؼهًٛح ، انرقاسٚش،....()انً
 انذٔسٚاخ ٔانًجالخ انؼهًٛح –انرقاسٚش 

انًشاجغ االنكرشَٔٛح ، يٕاقغ  ( ب

 االَرشَٛد ، ........
 شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح ) االَرشَد (

 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساصٙ .12

ب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكت
 وسائل عرض وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.


