جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني
اسم المادة
مقرر الفصل
اهداف المادة

الجامعة :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التربية الرياضية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :عقيل يحيى هاشم
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للينات/جامعة الكوفة

د.عقيل يحيى هاشم االعرجي
Ichpersd.iq@uokufa.iq
طرائق التدريس
الفصل االول والثاني
التعرف على اهداف التربية الرياضية بالمراحل التعليمية المختلفة-التعرف على طرق تدريس التربية الرياضية.

التفاصيل االساسية للمادة

ان تعرف وتفهم الطالبة واجبات مدرس التربية الرياضية والتدريب الميداني واعداد

الكتب المنهجية

طرائق التدريس في التربية الرياضية أ.د ضياء قاسم الخياط ،أ.د وليد عبد هللا مطبعة
جامعة الموصل.2102،

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

المدرس.

-المناهج بين النظرية والتطبيق,احمد سيد اللقائي,القاهرة.5991,

الفصل الدراسي

الفصل األول

الفصل الثاني

المختبرات

االمتحان النهائي

األول
الثاني
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اليوجد
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جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

االسبوع

التاريخ

جدول الدروس االسبوعي
المادة النظرية

الجامعة :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التربية الرياضية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :عقيل يحيى هاشم
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للينات/جامعة
الكوفة المادة العلمية المالحظات

2-0

01/ 01-6

مفاهيم طرائق التدريس واالداف العامة والخاصة
للمرحلة االبتدائية

4-1
6-2

01/26_01
01/1-2

8-7

01/21-06

مدرس التربية الرياضية
االيعاز واجزائة ومكوناته وتطبيقاتة-مع تطبيق
عملي
االوضاع والحركات -تطبيق عملي

01-1

01/11

التشكيالت والعروض الرياضية-مع تطبيق عملي

02-00
-01
02-04

02/04-7
02/27-20
0/00-4
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0/08

-07
01-08

0/22
2/8-0
2/22-02
1/0
1/22-02_8

التمارين البدنية
انواع التمارين البدنية
مكونات التمارين البدنية
كتابة التمارين البدنية
امتحان
عطلة نصف السنة
مراحل تطوير مهارات التدريس

-21
22-20
-21
22-24

التدريس االنفرادي والتدريس مع الزميل -مع
التطبيق العملي
تدريس مجاميع صغيرة للجزء التمهيدي فقط -مع
تطبيق عملي

27-26

1/21
4/2

تدريس مجاميع صغيرة للجزء الرئيسي فقط -مع
تطبيق عملي

21-28

4/01-02

تدريس مجاميع صغيرة للجزء الختامي فقط -مع
تطبيق عملي

11
-10
11-12

4/26
2/1
2/01
2/07
2/24

امتحان
خطة درس التربية البدنية للمرحلة االبتدائية
وتدريسها -مع تطبيق عملي -

14

أ.م.د عقيل يحي هاشم
تدريسي المادة

امتحان نهائي
أ.م.د ايمان عبد المالك الحلو
العميد

