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اسم المادة  انًُاْذ فٙ انتشتٛح انشٚاظٛح .1 

 2. رقم المادة 1131104

 (ج،ػًهٙجَظش٘)انضاػاخ انًؼتًذج  3
.3 

 (ج، ػًهٙجَظش٘)انضاػاخ انفؼهٛح  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

انتشتٛح انشٚاظٛح  اسم البرنامج  .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انزايؼح األسدَٛح

 8. الكمية انتشتٛح انشٚاظٛح

 9. القسم اإلششاف ٔ انتذسٚش

 10. مستوى المادة تخصص ارثاس٘

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2017-2016انفصم االٔل 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انثكانٕسٕٚس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انؼشتٛح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017-2016انفصم األٔل 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّضك انًادج .16

 .سلى انًكتة، انضاػاخ انًكتثٛح، سلى انٓاتف، انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ: انشراء إدساد يا ٚهٙ

 b.mismar@ju.edu.jo، 28006،  ٌ س2-12:30 س ث خ ٔ 11-10، تضاو ػثذهللا يضًاس. د.أ

  مدرسو المادة.17

 .سلى انًكتة، انضاػاخ انًكتثٛح، سلى انٓاتف، انثشٚذ اإلنكتشَٔٙ: انشراء إدساد يا ٚهٙ
 salhayek@ju.edu.jo، 28019،  ن ر2-1،  ح ث خ12-11صادق الحايك، . د.أ

 
 

 

  وصف المادة.18

 .كًا ْٕ يزكٕس فٙ انخطح انذساصٛح انًؼتًذج
. تتُأل ْزِ انًادج انًفاْٛى ٔ انًصطهحاخ انخاصح تًُاْذ انتشتٛح انشٚاظٛح، كًا تتُأل تحذٚذ يفٕٓو انًُٓاد انتمهٛذ٘ ٔ انُمذ انًٕرّ إنّٛ ٔ يفٕٓو انًُٓاد انحذٚج تًؼُاِ انشايم

ٔ تتطشق انٗ االصش انفهضفٛح ٔ انُفضٛح ٔ االرتًاػٛح نهًُاْذ، ٔ كزنك أصش ٔ خطٕاخ تُاء انًُاْذ حضة األصٕل، ٔ تثٛاٌ دٔس انؼهى ٔ انتكُٕنٕرٛا انحذٚخح فٙ تصًٛى انًُاْذ 
 .ٔ كزنك تمٕٚى انًُاْذ ٔ دٔس انًؼهى فٙ ػهًٛح تمٕٚى ٔ تطٕٚش تهك انًُاْذ. ٔ اصتخذاو غشق ٔ اصانٛة انتذسٚش انحذٚخح فٙ َمم انًُٓاد إنٗ انًتؼهًٍٛ

 

 

 

mailto:b.mismar@ju.edu.jo
mailto:b.mismar@ju.edu.jo


 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

        AQAC-F-007-1 

2 

  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.
األْذاف - أ

تؼشٚف انطهثح تانًفاْٛى ٔ انًصطهحاخ راخ انؼاللح - 1

تًكٍٛ انطهثح يٍ انتًٛٛز تٍٛ انًُٓاد انكالصٛكٙ ٔ انًُٓاد انًضتحذث - 2

 إكضاب انطهثح يؼاسف ٔ يؼهٕياخ تتؼهك تتخفٛط ٔ تُاء انًُاْذ انحذٚخح- 3

 (التصاد انًؼشفح ٔ انًٓاساخ انحٛاتٛح)تؼشٚف انطهثح تانًُاْذ انمائًح ػهٗ انًضتزذاخ انتشتٕٚح انحذٚخح - 4

يضاػذج انطهثح فٙ انتؼشف ػهٗ األصش ٔ انًؼاٚٛش انًضتخذيح فٙ تمٕٚى انًُٓاد ٔ تطٕٚشِ - 5

 

 
... ٚتٕلغ يٍ انطانة ػُذ إَٓاء انًادج أٌ ٚكٌٕ لادساً ػهٗ: َتاراخ انتؼهّى- ب

 انفٓى ٔ االصتٛؼاب- 1

 ٚتؼشف ػهٗ انًصطهحاخ ٔ انًفاْٛى راخ انؼاللح
 ٚتًكٍ يٍ انتشفٛك تٍٛ انًُٓاد انكالصٛكٙ ٔ انًُٓاد انحذٚج

 ٚتؼشف ػهٗ األصش انًشتثطح تتخطٛػ ٔ تصًٛى يُاْذ انتشتٛح انشٚاظٛح انحذٚخح
ٚتفٓى دٔس انًؼهى ٔ ٔارثاتّ فٙ انًضاًْح فٙ تمٕٚى انًُٓاد ٔ تطٕٚشِ 

انًٓاساخ انفكشٚح ٔ انًؼشفٛح ٔ انتحهٛهٛح - 2

 ٚحهم انًؼهٕياخ تفكش تاتزاِ انٕصٕل انٗ يُاْذ حذٚخح
 ًٚٛز تٍٛ يٓاساخ انتفكٛش انًختهفح انتٙ تتصم تانتؼاغٙ يغ يُاْذ انتشتٛح انشٚاظٛح

 ٚحهم رٕاَة انمٕٖ ٔ انعؼف راخ انؼاللح تانًُاْذ انًضتخذيح حانٛاً 
 ٕٚظف انًضتزذاخ انتشتٕٚح فٙ َمم يحتٕٖ انًُٓاد

انتطثٛمٛح \ انًٓاساخ انخاصح - 3

 ٚطثك يٓاساخ انتفكٛش انؼهٛا خالل انًحاظشاخ
 ٚصٛغ َتاراخ تؼهًٛٛح تتؼهك تانًٓاساخ انحشكٛح ظًٍ انُطالاخ انتؼهًٛٛح انخالحح

 ٚفشق تٍٛ إَاع انًُاْذ انًختهفح ٔ تُظًٛاتٓا
 ٚتًكٍ يٍ تٕظٛف خطٕاخ يتتاتؼح نتصًٛى انًحتٕٖ انًُٓزٙ

انًٓاساخ اإلتذاػٛح انماتهح نهتحٕل - 4

 ٚمذو التشاحاخ ٔ افكاس ٔرٛٓح نتطٕٚش انًُاْذ
 ٚتؼأٌ يغ االخشٍٚ فٙ حم انًشكالخ انتٙ تؼتشض صثٛم تطٕٚش انًُاْذ

 ًٚتهك يٓاساخ االتصال ٔ انتٕاصم يغ االخشٍٚ تشكم رٛذ

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  لهايمن والجدول الز المادة الدراسيةمحتوى .20
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 أصانٛة .2 انًشارغ .1

 انتمٛٛى
َتاراخ  .3

انتؼهّى 

 انًتحممح
 انًذّسس .4

األس .5

تٕ

 ع
 انًحتٕٖ .6

انزٕاَة انًفاًْٛٛح ٔ  انًصطهحاخ راخ  .12 1 .11  .10 ب - 19 .9 22 .8 25 .7
 انؼاللح

13. 25 14. 22 15. 19 - 

 ب
 انتطٕس انتاسٚخٙ نهًُاْذ ٔ يُاظٛشْا .18 2 .17  .16

19. 25 20. 22 21. 19 - 

 ب
األصش انفهضفٛح ٔ االرتًاػٛح ٔ انُفضٛح  .24 3 .23  .22

 نهًُاْذ ٔ تٕظٛفٓا نذٖ تصًٛى انًُٓاد

25. 25 26. 22 27. 19 - 

 ب
تخطٛػ ٔ تصًٛى انًُاْذ انتشتٕٚح  .30 4 .29  .28

انشٚاظٛح، األًْٛح ٔ انخطٕاخ ٔ األصش 

31.  

32. 25 33. 22 34. 19 - 

 ب
35.  36. 5

-

6 

إَٔاع انًُاْذ ٔ تُظًٛاتٓا، يُٓاد انًٕاد  .37

انذساصٛح انًتصهح ٔ انًُفصهح ٔ يُٓاد 

انًزاالخ انٕاصؼح ٔ انًُٓاد انًحٕس٘ ٔ 
 يُٓاد انُشاغ

38. 25 39. 22 40. 19 - 

 ب
ػُاصش انًُٓاد يٍ حٛج انُتاراخ  .43 7 .42  .41

انتؼهًٛٛح انتؼهًٛح ٔ تحذٚذْا ظًٍ 

يضتٕٚاخ تصُٛفٛح ٔ صٛاغتٓا حضة 
 االصٕل

44. 25 45. 22 46. 19 - 

 ب
انخطٕغ انؼشٚعح نًُٓاد انتشتٛح  .49 8 .48  .47

 انشٚاظٛح فٙ انًشاحم انتؼهًٛٛح انًختهفح

 ايتحاٌ يُتصف انفصم .55 9 .54  .53  .52  .51  .50

56. 25 57. 22 58. 19 - 

 ب
59.  60. 9

-

1
0 

يحتٕٖ انًُٓاد يٍ : ٚتثغ ػُاصش انًُٓاد .61

حٛج اختٛاسِ ٔ تُظًّٛ ٔ اداستّ ٔ 
 انًؼاٚٛش انخاصح تّ ٔ تزشٚثّ

62. 25 63. 22 64. 19 - 

 ب
65.  66. 1

1 
انٕصائم ٔ االَشطح : ٚتثغ ػُاصش انًُٓاد .67

ٔ االصانٛة ٔ غشق انتذسٚش انخاصح تُمم 
 انًحتٕٖ انًُٓزٙ انٗ انًتؼهًٍٛ

68. 25 69. 22 70. 19 - 

 ب
71.  72. 1

2 
تمٕٚى يُٓاد انتشتٛح : ٚتثغ ػُاصش انًُٓاد .73

انشٚاظٛح ٔ تطٕٚشِ يٍ حٛج انٕظائف ٔ 

انخطٕاخ ٔ االصانٛة ٔ انمٕاػذ ٔ 
 انمائًٌٕ ػهٗ ػًهٛح  انتؼهٛى ٔ انتطٕٚش

74. 25 75. 22 76. 19 - 

 ب
77.  78. 1

3 
تطٕٚش انًُاْذ يٍ حٛج انًفٕٓو ٔ  .79

االصثاب ٔ اصش انتطٕٚش ٔ انخطٕاخ 

 انصؼٕتاخ انتٙ تٕارّ ػًهٛح انتطٕٚش
80. 25 81. 22 82. 19 - 

 ب
83.  84. 1

4
-

1
5 

انًضتزذاخ انتشتٕٚح فًٛا ٚتؼهك تتصًٛى  .85

انًُاْذ يٍ حٛج تٕظٛف االلتصاد انمائى 

ػهٗ انًؼاسف ٔ انًؼهٕياخ ٔ كزنك 

انًٓشاخ انحٛاتٛح انتٙ ٚزة اٌ ٚكتضثٓا 

 انًتؼهًٍٛ

86.  87.  88.  89.  90. 1
6 

 إيتحاٌ َٓاٚح انفصم .91

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
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 :ٚتى تطٕٚش َتاراخ انتؼهى انًضتٓذفح يٍ خالل انُشاغاخ ٔاالصتشاتٛزٛاخ انتذسٚضٛح انتانٛح

 ٔ يُالشاخ ٔ يشاسٚغ ٔ اختثاساخ لصٛشج ٔ ػشٔض تمذًٚٛحيحاظشاخ َظشٚح ٔٔارثاخ 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٚتى إحثاخ تحمك َتاراخ انتؼهى انًضتٓذفح يٍ خالل أصانٛة انتمٛٛى ٔانًتطهثاخ انتانٛح
 ايتحاٌ يُتصف انفصم ٔ ٔارثاخ االٔساق انذساصٛح ٔ انؼشض انتمذًٚٙ ٔ االيتحاٌ انُٓائٙ

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ
من عدد المحاضرات الكمية و التحقق من ذلك في كل محاضرة % 85ضرورة المواضبة عمى الحضور بما نسبته 

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب
يكون الغياب بأعذار مشروعة، و في حالة التأخر عن تسميم الواجبات يتم الترتيب مع المدرس و إال ال يتم رصد اي درجة مع الواجب الذي لم يتم 

 تسميمه
 إجراءات السالمة والصحة- ج

 يتم التقيد بتعميمات الجامعة و انظمتها فيما يتعمق بتمك االجراءات
 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 اإلحالة إلى عميد الكمية من خالل كتابة تقرير التخاذ االجراءات المناسبة
 إعطاء الدرجات- ه

: يتم اعطاء الدرجات و توزيعها وفق لمفئات التالية
 فما فوق أ 90
-  أ85-89
+  ب80-84
 ب 75-79
 - ب70-74
+  جـ65-69
  جـ60-64  
-  جـ55-59
+  د50-54
 د 45-49
-  د40-44

  هـ40اقل من 
 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

 خدمات عبر المكتبة و مختبر الحاسوب

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24
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 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
مناهج التربية الرياضية القائمة عمى االقتصاد المعرفي في عصر العولمة و تطبيقاته العممية،  (2011)الديري، عمي و صادق الحايك - 1

مركز هالل لمطباعة، إربد، األردن 
منهاج التربية الرياضية و خطوطه العريضة في مرحمة التعميم االساسي، المديرية  (2010)الفريق الوطني لتأليف مبحث التربية الوطنية - 2

 العامة لممناهج، عمان، األردن
 ، المناهج بين النظرية و التطبيق، القاهرة، عالم الكتب(1981)المقاني، أحمد حسين، - 3
 أسس بناء المناهج، القاهرة، دار الكتب الجامعية (1986)الوكيل، حممي و محمد أمين المفتي - 4
 المناهج في مجال التربية الرياضية، القاهرة، دار الكتب الجامعية (1985)بدير، سهير، - 5

6- Annarino. AA., Cowell, C.C. & Hazleton, H.w., 1980, Curriculum theory and design in physical education 
(2ed.) Illinois: Waveland. Dubuque, Iowa: Brown. 

7- Jewett, A, & Bain, L. 1985. The curriculum process in physical education, Dubuque, Iowa: w.m.c Brown. 
.   التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب
 ، يُاْذ ٔ غشق تذسٚش انتشتٛح انشٚاظٛح، انماْشج، داس انُٓا(1983)فشد، ػُاٚاخ - 1

 انماْشج، داس انًؼاسف (7غ )األصٕل انتشتٕٚح فٙ تُاء انًُاْذ  (1982)لٕسِ، حضٍٛ صهًٛاٌ - 2

 انًُاْذ انتشتٕٚح انحذٚخح، يفاًْٛٓا ٔ ػُاصشْا ٔ أصضٓا ٔ ػًهٛاتٓا، ػًاٌ، داس انًضٛشج (2002)يشػٙ، تٕفٛك ٔ يحًذ انحٛهح - 3

4- Jewitt, A. & Mullan, M.R 1977, curriculum design: purpose & process in physical education teaching learning. 
Washington, D.C AAPHERD 

5- Stillwell, J.L & Willgoose, C.E. 1997, Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of 
Chicago. 

 
 
 
 

  معمومات إضافية26.
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