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اسم المادة  أسس التربٌة الرٌاضٌة وفلسفتها   .1 

 2. رقم المادة 1131101

 (نظرٌة،عملٌة)الساعات المعتمدة   ساعات3
.3 

 (نظرٌة، عملٌة)الساعات الفعلٌة   ساعة تواصل فعل48ً

 4. المتطلبات المتزامنة/المتطلّبات السابقة ال شًء

اسم البرنامج  التربٌة الرٌاضٌة .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنٌة

 8. الكلٌة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 9. القسم قسم اإلدارة والتدرٌب

 10. مستوى المادة البكالورٌوس

 11. الفصل الدراسً/ العام الجامعً  الفصل االول2017/2018

 12. الدرجة العلمٌة للبرنامج البكالورٌوس

 13. األقسام األخرى المشتركة فً تدرٌس المادة 

 14. لغة التدرٌس العربٌة

تارٌخ / تارٌخ استحداث مخطط المادة الدراسٌة 2017/2018
 مراجعة مخطط المادة الدراسٌة

.15 

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونً: الرجاء إدراج ما ٌلً

 عبد السالم جابر. د.أ

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونً: الرجاء إدراج ما ٌلً

 األستاذ الدكتور عبد السالم جابر -1
 نهاد البطٌخً. د -2
 ولٌد الحموري. د -3
 عامر الشعار. د -4
 حسن العوران . د -5

  وصف المادة.18

كما تتعرض ، تتكون مادة أسس التربٌة الرٌاضٌة وفلسفتها من عدة فصول تتناول مواضٌع مرتبطة تتعلق بمفهوم التربٌة الرٌاضٌة وتطوره
وتتطرق المادة إلى تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة عبر العصور المختلفة ، المادة لمفهوم الفلسفة والتربٌة وعالقتهم بالتربٌة الرٌاضٌة كظاهرة اجتماعٌة

، وتتناول المادة األسس العلمٌة األخرى للتربٌة الرٌاضٌة كاألسس البٌولوجٌة، وصوال إلى عصرنا الحاضر بما فٌه الرٌاضة فً األردن
 .النفسٌة واالجتماعٌة ، الفسٌولوجٌة
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 أهداف تدرٌس المادة ونتاجاتها- 19

األهداف  - أ

 .التعرف على مفاهٌم أساسٌة تتعلق بالتربٌة الرٌاضٌة وتطورها وعالقتها بالعلوم األخرى -1

 . تتبع التطور التارٌخً للتربٌة الرٌاضٌة فً العالم وفً األردن على وجه الخصوص -2

 . تفحص اآلثار المترتبة للتربٌة الرٌاضٌة فً التربٌة العامة  -3

 . اإلطالع على المنظمات الراعٌة للحركة الرٌاضٌة بما فٌها اللجنة االولمبٌة الدولٌة -4

 . مناقشة المشاكل المعاصرة المتعلقة بالتربٌة الرٌاضٌة -5

... ٌتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن ٌكون قادراً على: نتاجات التعلّم- ب 

:- حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون حاصالً على :المعارف والمعلومات - أ 

.  فلسفة التربٌة الرٌاضٌة وأصولتارٌخ ٌذكر . 1. أ

. مراحل تطور مفهوم التربٌة الرٌاضٌةٌعدد . 2.أ

.   فً العملٌة التربوٌة الشاملةوعالقتهاالتربٌة الرٌاضٌة ٌصف . 3.أ

 . . القدٌمة والحدٌثة األردنٌةالرٌاضٌةٌسرد تارٌخ الحركة . 4.أ

 .ٌسمً األسس المختلفة للتربٌة الرٌاضٌة. 5.أ

 .

 

:  حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على    :-المهارات الذهنٌة - ب

 .ة والتربٌة والتربٌة الرٌاضٌةالتمٌٌز بٌن الفلسف.1.ب

. ٌفسر العالقة االرتباطٌة بٌن التربٌة والفلسفة والرٌاضة. 2.ب

 . ٌحلل الفلسفات المختلفة للتربٌة الرٌاضٌة وأثرها على تطور المفهوم. 3.ب

 .ٌختصر المراحل التارٌخٌة للتربٌة الرٌاضٌة عبر العصور. 4.ب

 .ٌعطً أمثلة لألبعاد النفسٌة واالجتماعٌة للتربٌة الرٌاضٌة. 5.ب

 

 

:  حٌث ٌفترض بالطالب أن :المهارات التخصصٌة- ج
. للتربٌة الرٌاضٌة ٌوظف معرفته لتحقٌق المعنى االجتماعً .1.ج

. ٌبرهن على مقدرته بتوظٌف األبعاد النفسٌة للتربٌة الرٌاضٌة.2.ج

 . ٌطبق األسس الفسٌولوجٌة بما ٌخدم المهارات التً ٌعلمها.3.ج         

   .ٌكون فهم عام بأهمٌة التربٌة الرٌاضٌة. 4.ج         

 

: حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على  :-اإلبداعٌة المهارات - د

 . ٌبتكر طرق مختلفة للتوعٌة بأهمٌة التربٌة الرٌاضٌة. 1.د

 .ٌحاور اآلخرٌن لٌشاركهم فً التربٌة العامة.2.د

 .والتربوي, اإلجتماعً, ٌقارن بٌن النماذج المختلفة للتدلٌل على الدور الصحً. 3د

. ٌحلل المشاكل االجتماعٌة وٌستنبط حلوال رٌاضٌة لمعالجتها. 4.د
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  المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لهامحتوى .20

 
 
 
 

 

 المراجع
أسالٌب 
 التقٌٌم

نتاجات التعلّم 
 المتحققة

المدرّ 
 س

 المحتوى األسبوع

كما وردت 
 25فً البند 

كما وردت 
 22فً البند 

كما وردت 
 19فً البند 

 ب

د 
عامر 
 الشعار

التعرٌف بالمادة ومناقشة مقررات  األول
، نشأة الفلسفة، تعرٌف الفلسفة، الخطة

 أهمٌة الفلسفة

 العلم ماهٌته والفرق بٌنه وبٌن الفلسفة الثانً    

الفلسفة الرٌاضٌة مجاالتها وأهدافها  الثالث    
 وعالقتها بالفلسفة

مفهوم التربٌة والتربٌة الرٌاضٌة  الرابع    
 وأهدافها

الخامس      تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة فً العصور 
 ومصر القدٌمة ، الصٌن، القدٌمة

السادس      ، تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة فً الهند
 .بالد فارس والعصر الرومانً

     

السابع 

تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة فً العصور 
 الوسطى وعصر النهضة

الثامن      تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة فً العصر 
 وعند اإلغرٌق ، اإلسالمً

التاسع       األلعاب األولمبٌة القدٌمة

العاشر       األلعاب األولمبٌة الحدٌثة

الحادي     
عشر 

تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة فً العصر 
الحدٌث والمٌثاق الدولً للتربٌة 

 .البدنٌة والرٌاضة

الثانً     
عشر 

التربٌة الرٌاضٌة فً الدولة األردنٌة 
. منذ االستقالل وحتى وقتنا الحاضر

اإلستراتٌجٌة األردنٌة للشباب 
 والرٌاضة

الثالث     
عشر 

األسس العلمٌة للتربٌة البدنٌة 
 .األسس البٌولوجٌة، والرٌاضة

الرابع     
عشر 

األسس النفسٌة واالجتماعٌة للتربٌة 
 البدنٌة والرٌاضة

الخامس     
عشر 

التحدٌات المعاصرة والعولمة وأثرها 
 .التربٌة الرٌاضٌة فً

التحدٌات التً تواجه مهنة التربٌة 
 ..الرٌاضٌة

 

السادس     
عشر 

، مواضٌع مختارة فً التربٌة الرٌاضة
 مناقشة المشروعات والتقارٌر

 امتحانات نهاٌة الفصل
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 النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة. 21

 :ٌتم تطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة التالٌة

 .وحلقات النقاش، أسالٌب التدرٌس المباشرة وغٌر المباشرة باستخدام الوسائل التعلٌمٌة المساعدة – .        المحاضرات النظرٌة والعملٌة - 

 

 أسالٌب التقٌٌم ومتطلبات المادة. 22

: ٌتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة

. االختبارات النظرٌة لمحتوى المادة - 
 %(. 30)اختبار منتصف الفصل - 
%( .  30 )الواجبات واألنشطة المكتبٌة واالختبارات القصٌرة  - 
%(  40)اختبار نهاٌة الفصل - 
  

  السٌاسات المتبعة بالمادة.23

سٌاسة الحضور والغٌاب - أ

حٌث ال ٌسمح ، من مجموع المحاضرات الفعلٌة (%85)حضور النسبة المئوٌة المقررة من مجموع المحاضرات العملٌة والنظرٌة والبالغة - 
.   من عدد الساعات المقررة للمادة (%15)للطالب بالتغٌب أكثر من 

  الغٌاب عن االمتحانات وتسلٌم الواجبات فً الوقت المحدد- ب

 .وٌمكن للطلبة التقدم المتحان تكمٌلً فً حال التغٌب بعذر معزز ، ٌلتزم الطلبة باجتٌاز االختبارات النظرٌة المقررة والواجبات المكلفٌن بها

إجراءات السالمة والصحة - ج

الغش والخروج عن النظام الصفً - د

. ٌسري على الطلبة القوانٌن واألنظمة والتعلٌمات السارٌة فً حال تم ضبط أحدهم متلبسا بمحاولة الغش أو الخروج عن النظام الصفً

إعطاء الدرجات - ه

ٌمكن للطلبة الحصول على عالماتهم من موقع الجامعة االلكترونً وبإمكانهم تقدٌم نموذج إعادة تصحٌح فً حال رغب بذلك وفق التعلٌمات 

. المعمول بها

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتً تسهم فً دراسة المادة- و

  المواقع االلكترونٌة– مختبر الحاسوب – مكتبة الكلٌة –مكتبة الجامعة - 

  المعدات واألجهزة المطلوبة.24

 لوح أبٌض- جهاز عرض البٌانات - قاعة صفٌة- 

 
  المراجع.25

 

. الكتب المقررة، والقراءات التً ٌجب على الطالب تغطٌتها للموضوعات المختلفة للمادة- ا 
: المراجع 

. اصول التربٌة البدنٌة والرٌاضة  (2001).الخولً, امٌن انور-
. التربٌة الرٌاضٌة والحركٌة . (2005).شرف ,عبد الحمٌد - 
. التربٌة الرٌاضٌة. (1985).محمد.شحاته .محمد خٌر.مامسر - 

. ترجمة حسن معوض, كمال عبده.اسس التربٌة الرٌاضٌة : تشارلز
. التربٌة الرٌاضٌة وجذورها الفلسفٌة.وزرمس ,ابراهٌم 

.  الكتب الموصى بها, وغٌرها من المواد التعلٌمٌة- ب 
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 2008, حسن الشافعً , فلسفة التربٌة الرٌاضٌة وتارٌخها
 2005, زكً محمد حسن , مشكالت  وقضاٌا فً الرٌاضة 

 

 1986, فؤاد السراج , المدخل إلى فلسفة التربٌة الرٌاضٌة 
 1989, منذر الخطٌب , الفلسفة الرٌاضٌة

1980, نجم الدٌن السهروردي, الموجز فً فلسفة تارٌخ التربٌة البدنٌة والرٌاضة  
2011 ,مصطفى الساٌح, قراءات فً فلسفة التربٌة الرٌاضٌة  

  معلومات إضافٌة26.

 
 
 
 

 
 

: -------------القسم/ مقرر لجنة الخطة: ------------------التارٌخ: ------------------------ - التوقٌع: ------------------- اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقٌع-- ---------- 

 -------------- ------------------- التوقٌع: ------------------------- رئٌس القسم
 --------------------------------- التوقٌع: ------------------------- الكلٌة/ مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقٌع: ------------------------------------------- العمٌد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئٌس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العمٌد لضمان الجودة    

  ملف المادة الدراسٌة                                                                                         


