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 نمىرج وصف المقرر

 

 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.

 

 ؼح تغذاد / كهٛح انرزتٛح  انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضحجاي انًؤسسح انرؼهًٛٛح .1

 فزع انؼهٕو انُظزٚح انمسى انؼهًٙ: / انًزكز انؼهًٙانمسى  .2

 HE 102ذأرٚخ انرزتٛح  اسى / ريز انًمزر .3

 انحضٕر انٕٛيٙ ػهٗ ٔفك جذٔل انًحاضزاخ أشكال انحضٕر انًراحح .4

 انُظاو انسُٕ٘ انفصم / انسُح .5

 ساػح 60 هٙ(ػذد انساػاخ انذراسٛح )انك .6

 13/10/2020 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 ٔفهسفرّ فٙ انؼزاق.درس انرزتٛح انزٚاضٛح  أًْٛحتٛاٌ  -
 انرؼزٚف تفهسفح انرزتٛح انزٚاضٛح ٔانثذَٛح.فٙ انؼصٕر انمذًٚح -
 انرؼزٚف تفهسفح انرزتٛح انزٚاضٛح ٔانثذَٛح.فٙ انؼصٕر انحذٚثح -

 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىيخزجاخ انرؼهى   .9
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     االْذاف انًؼزفٛح -أ

 .                  تفهسفح انرزتٛح انزٚاضٛح ٔانثذَٛح فٙ انؼزاقذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼزفح  1أ  

 .تفهسفح انرزتٛح انزٚاضٛح ٔانثذَٛح فٙ انؼصٕر انًخرهفحذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼزفح  -2أ  

 ذًكٍٛ انطهثح يٍ فٓى يزاحم ذطٕر انرزتٛح انزٚاضٛح انثذَٛح -3أ

  االْذاف انًٓاراذٛح  انخاصح  تانًمزر  -ب 

 . انًؼزفح تفهسفح انرزتٛح انزٚاضٛح ٔانثذَٛحاكرساب انطهثح  – 1ب 

 .تٛاٌ ذطٕر انرزتٛح انزٚاضٛح فٙ انًزاحم انرارٚخٛح انًخرهفح ػهٗإكساب انطهثح انماتهٛح  – 2ب 

 ذصٕر فهسفح انرزتٛح انزٚاضٛح فٙ انؼصٕر انحذٚثحإكساب انطهثح انماتهٛح ػهٗ  – 3ب 

      انًؼزفح تأًْٛح انرزتٛح انزٚاضٛح ٔانثذَٛح ػهٗ يزٔر انزيٍإكساب انطهثح   - 4ب 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 ٕل انهغح انؼزتٛح.إكساب انطهثح صفح انمٛادج انًٛذاَٛح ٔانرحذز انسهٛى ٔفك اساسٛاخ ٔاص – 1

 إكساب انطهثح صفح لٛادج درس انرزتٛح انزٚاضٛح تألم ػذد يًكٍ يٍ االخطاء انهغٕٚح. – 2

 

 طزائك انرمٛٛى      

 انرمارٚز ٔانثحٕز                    -4االيرحاَاخ انسُٕٚح          -3االيرحاَاخ انفصهٛح     -2االيرحاَاخ انٕٛيٛح     -1

 جذاَٛح ٔانمًٛٛح.االْذاف انٕ-ج

 ذحاكٙ انًٕاد انُظزٚح شؼٕر انطهثح تاإلنًاو تانُٕاحٙ انًؼزفٛح ٔكٛفٛح ذطثٛمٓا ػًهٛا -1ج         

 رفغ انمٛى انًؼزفٛح نهًٕاد انذراسٛح يٍ خالل انرطثٛك انؼًهٙ -2ج

 رفغ كفاءج انطهثح ٔلاتهٛاذٓى انرذرٚسٛح فٙ درٔس انرزتٛح انزٚاضٛح اثُاء انرطثٛك -3ج

 اذجاِ االخزٍٚ. حرفغ انُٕاحٙ انٕجذاَٛح نهطهثح يٍ خالل الايح انًُافساخ انزٚاضٛح ٔانشؼٕر تانًسؤٔنٛ -4ج   

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 .يٍ خالل انًُالشاخ ٔانحٕار – 1       

 . خالل االسرُراج ٔانرفكٛزيٍ  - 2       

 يٍ خالل انذراسح اإلطالع. – 3  

  طزائك انرمٛٛى   

 . االيرحاَاخ انرحزٚزٚح -1

 .ذمٛٛى األفكار ٔاالسرُراجاخ ٔانًُالشاخ ٔانحٕار انثُاء نهطهثح -2

  انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاراخ  انؼايح ٔ -د 

 .فهسفح انرزتٛح انزٚاضٛح ػهٗ يز انؼصٕرإكساب انطهثح انًؼزفح انشايهح فٙ   -1د

 اإلفادج يًا أكرسثّ انطهثح فٙ َشز فهسفح انرزتٛح انزٚاضٛح فٙ انًجرًغ فضالً ػٍ ذٕضٛح أْذافٓا-2د
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 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / 

 المساق أو المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 تأريخ التربيت س التربية الرياضية در  أهطية 2  .1

شرح المحاضراث 

من قبل  النظريت

تذريسي المادة 

باستعمال وسائل 

التذريس والعرض 

 الحذيثت

االمتحاناث 

 اليىميت

تقييم مشاركت 

 الطلبت اليىمي

االمتحاناث 

 الفصليت

االمتحاناث 

 النهائيت

النشاطاث 

 الطالبيت

     التربية البدنية في الطجتطع البدائي 2  .2

    التربية البدنية في حضارة العراق  2  .3

    التربية البدنية في الصين والطصر  2  .4

    التربية البدنية عظد االغريق 2  .5

التربية البدنية عظد العصر  2  .6
    الههميري 

    التربية البدنية في سبارطة  2  .7

    التربية االثيظية والتربية البدنية   2  .8

    عصر االثظي االول التربية في ال 2  .9

    التربية في العصر االثيظي الثاني  2  .11

    القهمية الهيليظية األلعاب 2  .11

    مهرجان ارولطبيا 2  .12

    اهم الظتائج في االلعاب االولطبية 2  .13

    اللشروط الطتبعة في الطشاركة  2  .14

    مدرسة البالستر والجطظازيهم 2  .15

    امتحان الفصل االول 2  .16

التربية البدنية في العصر الروماني  2  .17
    القديم

التربية البدنية في العصر الروماني  2  .18
    الحديث
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التربية البدنية في العصر الطسيحي  2  .19
    االول

    التربية البدنية في عصر الظهضة  2  .21

    الظظرية واراؤ الفلسفة  2  .21

    التربية البدنية في االقطار االوربية  2  .22

    لتربية البدنية في الطانياا 2  .23

    التربية البدنية في الدنطارك  2  .24

    التربية البدنية في السهيد 2  .25

    التربية البدنية في بريطانيا  2  .26

    الحركة االولطبية الحديثة  2  .27

    التربية البدنية في العصر الحديث 2  .28

    التربية البدنية في العصر الحديث 2  .29

    الفصل الثانيامتحان  2  .31
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  انثُٛح انرحرٛح .11

 كرة يُٓجٛح / انكرة انًساػذج انكرة انًمزرج انًطهٕتح -1

 َصٕص اساسٛح يؼذج يٍ لثم يذرس انًادج انًزاجغ انزئٛسٛح )انًصادر( -2

انكرة ٔانًزاجغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا  ( أ

 )انًجالخ انؼهًٛح ، انرمارٚز،....(
 ٚاخ ٔانًجالخ انؼهًٛحانذٔر –انرمارٚز 

انًزاجغ االنكرزَٔٛح ، يٕالغ  ( ب

 االَرزَٛد ، ........
 شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح ) االَرزَد (

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراسٙ .12

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


