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 : أوال: معلومات املادة

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

والعالقة بين تكنولوجيا التعليم .بتكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية تركز هذه المادة على تعريف الطلبة 

والتربية الرياضية , وأهمية استخداماتها في التربية الرياضية والتعرف على العالقة ما بين الوسائل التعليمة 

والوسائط المتعددة والتربية الرياضية, وعرض بعض نماذج الوسائل التعليمة والوسائط المتعددة في التربية 

 الرياضية.

 : ملادة الدراسيةثالثا: أهداف ا

  أن يتعرف الطالب على التطور التاريخي لتكنولوجيا التعليم 

  مفهوم تكنولوجيا التعليمأن يتعّرف الطالب على. 

  تطبيقات جهاز الحاسوبأن يتعّرف الطالب على . 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

  يفترض بالطالب بعد اجتيازه متطلبات المادة أن يكون ملما بـ ...

 -حيث يفترض بالطالب أن يكون قادرا على:

 المعارف والمعلومات :

 للحاسوب المهارات األساسية استخدام  -

 استخدام الوسائل التعليمية 

 

 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج

 
 

 ( 1301722: )رقم املادة - تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية  :اسم املادة -

 ساعات 3 عدد الساعات املعتمدة: - علوم الرياضة الكلية: -

 : املتطلب السابق - التربية الرياضية القسم: -

 ( أ) 6.30 – 3.30 وقت املحاضرة: - الثاني الفصل الدراس ي: -

 معن أحمد الشعالند.  اسم املدّرس: - 2018/2019 العام الجامعي: -

 ( احد/ثالثاء/2-12) الساعات املكتبية: -
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 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 (1األسبوع )

29/1-2/2 

 التطور التاريخي لتكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية  -

 مفهوم تكنولوجيا التعليم -

 (. استخدام 2003سعادة, جودت, السرطاوي, عادل فايز, )

 الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية والتعليم, عمان:  دار الشروق للنشر والتوزيع.

 

 ( 2األسبوع )

5/2-9/2 

 تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضيةأهمية استخدام  -

 تكنولوجيا التعليم والتربية الرياضيةالعالقة بين  -

 (. وسائل االتصال والتكنولوجيا2001مجد, ) ظسالمة, عبد الحاف

 في التعليم, عمان:  دار الفكر. 

 

 (3األسبوع )

12/2-16/2 

 (. تقنيات ووسائل التعلم,2002) سالم, مهدي محمود, الوسائل التعليمية واالجهزة المساعدة

 , القاهرة : دار الفكر العربي.1ط

 

 (4األسبوع )

19/2-23/2 

  الوسائط التعليمية 

 ( .تكنولوجيا التعليم وأساليبها في2001زغلول , محمد سعد وآخرون, )

 مركز الكتاب للنشر .:  , عمان( 1) ط, التربية الرياضية

 

 (5األسبوع )

26/2-2/3 

 (. التعلم الذاتي ومتغيرات العصر, مجلة 1994حسين, محمد صديق, ) لبعض الوسائط التعليمية في التربية الرياضيةنماذج 

 (.11التربية,  قطر, العدد )

 

 (6األسبوع )

5/3-9/3 

 اختبار نظري أول   -
 

 

 (7األسبوع )

12/3-16/3 

 الحاسوب مفهومة وأسسة  -

 أهمية الحاسوب في التعليم -

 (. التعلم الذاتي بالموديالت2000جامل , عبدا لرحمن عبدا لسالم ,) 

 دار المناهج .  عمان:  (.1التعليمية.) ط 

 

 (8األسبوع )

19/3-23/3 

 دار عمان:  ,1(. التعلم النشط, ط2008) كريمانبدير,  االنترنت في التعليم -

 .المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 

 (9األسبوع )

26/3-30/3 

 التعلم الذاتي  -
 التعلم المبرمج -

  

  أساليبه, أسسه, مفاهيمه(.  التعلم الذاتي, 2005الرؤوف ) عامر, طارق عبد

 .الدار العالمية للنشر والتوزيع : مصر ,1, ط
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 (10األسبوع )

2/4-6/4 

 تكنولوجيا التعلم في التربية الرياضية,  (.2000, )دشرف, عبد الحمي البرمجيات التعليمية وتقويمها -

 , عمان: مركز الكتاب.1ط

 

 (11األسبوع )

9/4-13/4 

  البرمجيات الجاهزة
 

 (12األسبوع )

16/4-20/4 

  وتطبيقاته(, الحاسوب التعليمي 2004عيادات ,يوسف أحمد, ) البرمجيات الجاهزة

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . :  عمان( , 1التربوية,)ط

 

 (13األسبوع )

23/4-27/4 

  أخالقيات الحاسوب

 (. التعلم الذاتي بالحقائب التعليمية, 2001غباين , عمر محمود ,) 

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . :  عمان(. 1) ط

 

 (14األسبوع )

30/4-4/5 

 , عمان 1, طتفريد التعليم(. 1998مرعي, توفيق, الحيلة, محمد, ) املعلوماتاملعدات والبرمجيات وتكنولوجيا 

 .: دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع

 

 (15األسبوع )

7/5-11/5 

 اختبار نظري نهائي-
 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 محاضرات عملية 1

 محاضرات نظرية 2

 عرض ومشاهدة 3

 تقارير وأوراق عمل 4

 مناقشات 5

 وسائل تعليمية خاصة بتعليم المهارات  6
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 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (تقارير  ، عرض تقديمي ،مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 اختبار أول  أالسبوع السادس 1

 %20 اختبار ثاني  أالسبوع الحادي عشر 2

 %10 مشروع أالسبوع  العاشر 3

 %10 مشاركة طوال الفصل 4

 %40 اختبار نهائي خيراالأالسبوع  5

 (%100) املجموع الكلي

 

 مصادر التعلم األساسية والثانوية: ثامنا:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 المادة المعدة من قبل المدرس . -

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

  , دار كنوز المعرفة1( مهارات كرة اليد , ط2016الشعالن واخرون ) -

 .7(. كرة اليد للجميع, دار الفكر العربي, ط2004جرجس, منير ابراهيم, ) -
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 تاسعا : إرشادات عامة

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 فقط من المحاضرات %15يسمح للطالب التغيب عن  2

 دون عذر مقبول ، اليحق له إعادة االختبار  كل من يتغيب عن أي اختبار )نظري أو عملي( 3

 على كل طالب إحضار عذر رسمي )خّطي(عند التغيّب عن المحاضرة ويتم االحتفاظ بصورة عنه ضمن ملف أعذار الطلبة 4

 

 

 


