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اسم المادة  انرسضٌة انًٍساًَ  .1 

 2. رقم المادة 1131418

 (ج،ػًهًجَظطي)انساػاخ انًؼرًسج   ساػاخ يؼرًسج 3
.3 

 (ج، ػًهًجَظطي)انساػاخ انفؼهٍح  ساػح َظطي+ ساػراٌ ػًهً 

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب  ساػح يٍ ذطح انثكانٕضٌس90

اسم البرنامج  تكانٕضٌس ذطتٍح ضٌاضٍح .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة  انجايؼح االضزٍَح

 8. الكمية انرطتٍح انطٌاضٍح

 9. القسم االشطاف ٔانرسضٌس

 10. مستوى المادة ثانثح

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي و2016/2017

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانٕضٌس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس ػطتً

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  22/11/2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

  

 يُّغك انًبدح. 16

 االسراش انسكرٕض صازق ذانس انحاٌك

  ٌ ض1.30- 12.30&  ح ز خ 1-12: انساػاخ انًكرثٍح

salhayek@ju.edu.jo 

5355000 – Ex: 28019  
 

 يذسعى انًبدح. 17 

 يجًٕػح يٍ االساذصج

  ٌ ض1.30- 12.30&  ح ز خ 11-10: انساػاخ انًكرثٍح

5355000 – Ex: 28028 

  
وصف انًبدح . 18 

يتضمف ىذا المساؽ اتاحة الفرصة لمطمبة الدارسيف التدرب عمى الميارات التدريسية المختمفة ومعايشة الحياة 
ومستمرة حوؿ آدائيـ مف قبؿ  (راجعة)التعميمية التعممية اليومية المتصمة بالحياة المدرسية والحصوؿ عمى تغذية مرتدة 

المشرفيف عمى التدريب وكذلؾ المدرسيف في المدرسة وادارة المدرسة وبالتالي يضمف لمطالب المتدرب اف يستقؿ في 
 .ممارسة التدريب لفترة زمنية محددة

  

  

 

mailto:salhayek@ju.edu.jo
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هب اد أهذاف رذسيظ انًبدح وَزبج19

 

  

 األْساف- أ

 .تطبيؽ المفاىيـ النظرية في مواقؼ عممية واقعية -1
 .اكتساب ميارات البحث واالستقصاء- 2
 .التعرؼ عمى اداء المعمميف ذوي الخبرة التدريسية- 3
وتضميف االنشطة المناسبة واجراء  (المخرجات التعميمية)اكتساب ميارات التدريس مثؿ التخطيط وصياغة االىداؼ السموكية - 4

 .عممية التقييـ لمعممية التعميمية 
 .اكتساب القدرة عمى تحميؿ ومناقشة االداء الحركي مع الطالب- 5
 .اكتساب القدرة عمى تقييـ الزميؿ والتقييـ الذاتي- 6

 .انرؼطف ػهى يٓاو االزاضٌٍٍ فً انًسضسح ٔيسٌط انًسضسح ٔانًٕجّ انرطتٕي انطٌاضً ٔيؼهى انًسضسح فً حٍاذٓى انٕالؼٍح- 7

 

 

 ...ٌرٕلغ يٍ انطانة ػُس إَٓاء انًازج أٌ ٌكٌٕ لازضاً ػهى: َراجاخ انرؼهّى- ب

 المعارؼ والمعمومات- أ
 .   يتعرؼ عمى طبيعة المناىج الدراسية التي يعمؿ مف خالليا1-أ

.  ٌرؼطف ػهى يُاخ انًالػة ٔانصاالخ ٔااليكاَاخ انًراحح نرصنٍم طثٍؼح انؼًهٍح انرؼهًٍٍح انرؼهًٍح2-أ  

   يسترجع المعمومات النظرية كأساليب التدريس وطرائقيا في جميع المواد العممية لتسييؿ عممية التدريب الميداني 3-أ
 

 ميػارات التفكيػػر - ب
 .(التدريب)  يوظؼ استراتيجيات متنوعة وحديثة في مجاؿ التدريس 1-ب
 . يبدع في حؿ المشكالت الطارئة اثناء ادارة الصؼ في الممعب او الصالة2-ب
 .  يستغؿ البيئة المتاحة واالمكانات القميمة في اخراج الدرس التعميمية بشكؿ جيد3- ب
 . يتصرؼ تصرفا الئقا حسبما تقتضي طبيعة الطقس والمتغيرات المفاجئة4-ب
 . يقـو آداء زمالئو في التدريس5-ب
  يقـو آداءه تقويما ذاتيا وموضوعيا 6-ب
 
 ميارات التخصص - ج
 .  يضع خطة سنوية واخرى فصمية 1-ج
 .  يضع خطة دراسية متوازنة وقابمة لمتنفيذ2-ج
 .(مخرجات تعميمية) يصوغ اىدافا سكموكية يمكف مالحظتيا وقياسيا 3-ج
 0 ينفذ عرض الدرس بشكؿ جيد4-ج
 . يثير دافعية الطمبة5-ج
  يطرح اسئمة بأسموب تربوي6-ج
  يجذب انتباه المتعمميف7-ج
  يستخدـ التعزيز ببعض الميارات الحركية 8-ج
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  ينوع مف استخداـ الوسائؿ التعميمية9-ج
 \ يقوـ االىداؼ السموكية ومخرجات الحصة التعميمية10-ج
  يعتمد الخطوات التعميمية المرتكزة عمى االسس الفنية لتعميـ الميارة11-ج
  ينسؽ بيف عمميتي التدريس والتقويـ وفقا لمظروؼ المتاحة12-ج
  يصمـ االختبارات المناسبة والمتنوعة 13-ج
 خالؿ الحصة (التكويني)ونيائيا  (المرحمي) يقـو تعمـ الطمبة تقويما بنائيا 14-ج
 
 ميارات تحويميو - د
 .  يمارس واجبات ومسئوليات المعمـ بأتقاف1-د
 .  يتعامؿ مع االدارة المدرسية بيسر وشفافية 2-د
 . يشارؾ في االنشطة المدرسية المنوعة3-د
 . يتعاوف مع زمالئو ومعمـ المدرسة والمشرؼ بطريقة ايجابية4-د
 . بناء عمى نتائج االختباراتة يشارؾ في تعديؿ مسار العممية التعميمي5-د
 . يبدي اتجاىات ايجابية نحو مينة التدريس6-د
 

  

 

 انًبدح انذساعيخ واندذول انضيُي نهب يحزىي. 20 

َزبخبد انزؼهّى  انًذّسط األعجىع انًحزىي 

 انًزحممخ

 انًشاخغ أعبنيت انزمييى

 (لقاء عاـ) 
االطالع عمى تعميمات وانظمة التدريب  -

 .الميداني في كمية التربية الرياضية
 .استالـ دفتر التربية العممية وفيـ محتواه -

 .استالـ الكتب والمراسالت الخاصة لمدرستو -

االطالع عمى معايير التقييـ التي يستخدميا  -
 .المشرفوف 

التعرؼ عمى كؿ مف لجنة التدريب الميداني  -
 .والمشرفيف واساتذة الجامعة

 مدرسو المادة 1

 

+ ج + ب + أ 

 ز اػالِ
 المالحظة -

 التقييـ -  
 الواجبات - 
االنشطة الصفية - 

 والالصفية

 لائًح انًطاجغ

انزؼشف ػهً انًُبهح انًذسعيخ ضًٍ  -

انًشحهخ انزي عيمىو فيهب انطبنت انًؼهى 

. ثبنزذسيظ

انزؼشف ػهً اداسح انًذسعخ وكيفيخ انزؼبيم  -

 .يؼهب يٍ حيث انذواو وانُظبو

انزؼشف ػهً يؼهًي انًذسعخ ورىصيغ  -

 .انجشَبيح انضيُي ػهيهى

 .اخشاء يشبهذاد نحصص ًَىرخيخ  -

يُبلشخ ًَبرج انًشبهذح يغ انًؼهى االصهي  -

 .في انًذسعخ ويغ انًششف اندبيؼي

انزؼشف ػهً اػضبء انهيئخ انزذسيغيخ في  -

انًذسعخ يغ رذويٍ يثم هزح انهمبءاد في 

 .دفزش انزشثيخ انؼًهيخ

انزؼشف ػهً انًهبو انزفصيهيخ انزي يمىو  -

 .يؼهى انًذسعخ 

 .انزؼشف ػهً االَشطخ اناليُهديخ نهخطخ  -

 مدرسو المادة 2-3

 

+ ج + ب + أ 

 ز اػالِ
 المالحظة -

 التقييـ -  
 الواجبات - 
االنشطة الصفية - 

 والالصفية

 لائًح انًطاجغ
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رُفيز انزذسيظ انًصغش في يغبحخ  -

. صغيشح

 .انزذسة ػهً رحهيم يحزىي انحصخ -

انزذسة ػهً صيبغخ االهذاف  -

 .(انًخشخبد انزؼهيًيخ)انغهىكيخ

انزذسة ػهً وضغ خطىاد رؼهيًيخ نكم  -

 .يهبسح

انزذسة ػهً اػذاد انخطخ انغُىيخ  -

 .ويُبلشزهب يغ انًششف وانًؼهى

انزذسة ػهً اػذاد خطخ يىييخ  -

 .ويُبلشزهب يغ انًششف وانًؼهى 

 مدرسو المادة 4-5

 

+ ج + ب + أ 

 ز اػالِ
 المالحظة -

 التقييـ -  
 الواجبات - 
االنشطة الصفية - 

 والالصفية

 لائًح انًطاجغ

انجذء ثبنزذسيظ انكبيم نًدشيبد  -

انحصخ انكبيهخ ثبنزؼبوٌ يغ يؼهى 

. انًذسعخ واػطبء انزغزيخ انشاخؼخ

انزشكيض ػهً اخضاء يؼيُخ يٍ انذسط  -

حغجًب رمزضي اداسح انصف وحبخخ 

انزشكيض ػهً )انطبنت انًؼهى 

االيبٌ،انزًشيُبد، رؼهيى انًهبسح، 

 .(وهكزا

يشكض انًششف اندبيؼي يغ انًؼهى  -

 :انًذسعي خالل هزح انفزشح ػهً 

يهبسح اعزثبسح انذافؼيخ نذي طهجخ  - أ

. انًذسعخ

يهبسح سثظ انًبدح انزؼهيًيخ - ة

 .ثبنصحخ ووالغ انحيبح انخبيهخ

يهبسح رُظيى خجشاد انزؼهى  - ج

يهبسح اداسح انًىلف انزؼهيًي - د

. واداسح انىلذ وحفظ انُظبو

. يُبلشخ يب عجك  -

 

 مدرسو المادة 6-7

 

+ ج + ب + أ 

 ز اػالِ
 المالحظة -

 التقييـ -  
 الواجبات - 
االنشطة الصفية - 

 والالصفية

 لائًح انًطاجغ

يستقؿ الطالب المتدرب كامال - 
ويتحمؿ المسؤولية الكاممة دوف تدخؿ 
مف احد ، ويقيـ نفسو ذاتيا ويستمع 

ويتعمـ ذاتيا ويبدع .. لتقييـ زمالئو 
في آدائو ويتمـ تصوير حصة 

نموذجية لو لمناقشتو مع المشرؼ 
 .والمعمـ والمدير

 مدرسو المادة 15- 8

 

+ ج + ب + أ 

 ز اػالِ
 المالحظة -

 التقييـ -  
 الواجبات - 
االنشطة الصفية - 

 والالصفية

 لائًح انًطاجغ

 

انُشبطبد واالعزشاريديبد انزذسيغيخ.   

 

: ٌرى ذطٌٕط َراجاخ انرؼهى انًسرٓسفح يٍ ذالل انُشاطاخ ٔاالسرطاذٍجٍاخ انرسضٌسٍح انرانٍح
o  األسهٕب االيطي، ٔانرسضٌثً، انرؼأًَ، انرفكٍط انُالس، ٔاالكرشاف : ذمٍٍى حصص ٔزضٔس ػًهٍح فً انًسضسح ٔتاسررساو أسانٍة ٔاسرطاذٍجٍاخ يرُٕػح يثم 

o زفرط انرحضٍط. 

o إحضاض يٕضٕػاخ ٔفٍسٌٕاخ ذؼهًٍٍح ٔذسضٌسٍح  يٍ شثكح اإلَرطَد- ب. ٔاجثاخ ٔأٔضاق زضاسٍح- أ: ٔاجثاخ ٔذماضٌط. 
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أعبنيت انزمييى ويزطهجبد انًبدح . 22 

: ٌرى إثثاخ ذحمك َراجاخ انرؼهى انًسرٓسفح يٍ ذالل أسانٍة انرمٍٍى ٔانًرطهثاخ انرانٍح

 

 االذرثاضاخ- أ 

  ػاليح 30: اذرثاض ػًهً يُرصف انفصم -1

  ػاليح20:                                                      اػًال انفصم -2

  ػاليح50:             االذرثاض انُٓائً -3

 100انًجًٕع                                                            

 

انغيبعبد انًزجؼخ ثبنًبدح . 23

  والغيابسياسة الحضور- أ
الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب
 إجراءات السالمة والصحة- ج
 الغش والخروج عن النظام الصفي- د
 إعطاء الدرجات- ه

 ذسٓى فً زضاسح انًازجانرً ٔانجايؼح بانرسياذانًرٕفطج - ٔ

 

انًؼذاد واألخهضح انًطهىثخ . 24

 .انًسضسح ٔذثؼا ناليكاَاخ انًرٕفطجذُفص انًحاضطاخ فً  

 

 25 .انًشاخغ 
 انؼطتٍح -أ

 .خبرات المعمم في المدرسة- 1   
 . خبرات االستاذ المشرف الجامعي- 2   
 .خبرات الموجه التربوي- 3   

 المواد التي تم دراستها بالكمية -4

  مراجع مختارة -5

  

يؼهٕياخ إضافٍح . 26

 ٔال ٌرى ازذال انطهثح انًراذطٌٍ ػٍ انحضٕض نجًٍغ انطهثح، ٔذسهى انًًٓاخ ٔانٕاجثاخ فً األٔلاخ انرً ٌرى ذحسٌسْا فمظ : ذُثٍّ يٓى

. نهًحاضطج

  

 ..........................:           انراضٌد...................:                  انرٕلٍغصبدق خبنذ انحبيك. أد:   اعى يُغك انًبدح  

 

 .............................:                                  انراضٌد..................................: انرٕلٍغ: انمسى/ يمطض نجُح انرطح

 

  ............................:       انراضٌد                                                   ..........................: انرٕلٍغ: ضئٍس انمسى

  

  ...........................:    انراضٌد                                  ...........................: انكهٍح     انرٕلٍغ/ يمطض نجُح انرطح

 

  ............................:  انراضٌد                                                      ............................: انرٕلٍغ:       انؼًٍس

  

 :َسرح إنى

 ضئٍس انمسى

 يساػس انؼًٍس نضًاٌ انجٕزج

 يهف انًازج


