مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم  :العلوم الرياضية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د .طالل نجم عبد هللا
اللقب العلمي  :استاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

مفخدات مادة طخائق تجريذ التخبية

الخياضية لطالب الدنة الجراسية الثالثة

( النظخي /العملي) للعام ()7102 -7102
الفرل
األول

الثاني

المحتهى
االهجاف التعليمية في التخبية الخياضية

التجريذ والمفاهيم المختبطة به

الثالث

التخطيط لبخنامج التخبية الخياضية

الخابع

الخطة التجريدية للمخحلة المتهسطة واالعجادية

الخامذ

الطخائق الخاصة في تعليم المهارات الحخكية

الدادس

األجهدة واألدوات والطخائق البجيلة الخاصة بإخخاج درس التخبية الخياضية

الثامن

تحليل العملية التجريدية

الدابع

التاسع

العاشخ

التغحية الخاجعة

أساليب حجيثة لتجريذ التخبية الخياضية (أساليب مهستن)

تكنهلهجيا التعليم (الهسائل التعليمية)

الحادي عذخ

تحليل سلهك التجريدي في التخبية الخياضية

الثاني عذخ

طخائق التجريذ العامة في التعليم

الفرل الثالث عذخ

مهارات االتجريذ وكيفية تطهيخها

الفرل الخابع عذخ

التقهيم في العملية التجريدية

ججول الجروس االسبهعي
االسم
البخيج االلكتخوني

د.طالل نجم عبد هللا  ،د .صفاء ذنهن  ،د .اياد دمحم شيت،
د  .جمال شكري  ،د .دمحم سهيل

، dr.63shaiby@gmail.com، Talalnuaimy1954@gmail.com

mohamadsuhael@gmail.com ، lsokry1970@gmail.com ،

اسم المادة

طرائق تدريس التربية الرياضية (نظري  /عملي)

مقخر الفرل

فرع العلهم الرياضية

اهجاف المادة

تعليم مهارات تدريس التربية الرياضية+تدريس الخطط التدريدية للمرحلتين

المتهسطة واالعدادية+تدريس الطلبة المهاضيع المتعلقة بطرائق تدريس التربية

الرياضية،تدريب الطلبة على مهنة التدريس .

التفاصيل االساسية للمادة تدريس الطلبة المادة (الجزء النظري)+تدريس الطلبة المادة (الجزء العملي)
الكتب المنهجية

طرائق تدريس التربية الرياضية ( ) 9002د .وليد وعد هللا االطهي  ،د .قصي

حازم دمحم الزبيدي
المرادر الخارجية
تقجيخات الفرل

طرائق تدريس التربية الرياضية ( )9002د .ضياء الخياط ،د .وليد وعد هللا،
د .طالل نجم عبدهللا
الفصل الدراسي الفصل الدراسي
الثاني
االول
%92

معلهمات اضافية

نظري

عملي

االمتحان النهائي

%92

نظري

عملي

% 02 % 00 % 02 % 00

%20
عملي نهائي
%00

نظري نهائي
%90

الدرجة
النهائية
%000

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
اسم القســم  :العلوم الرياضية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د.طالل نجم عبد هللا
اللقب العلمي  :استاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جمههرية العخاق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشخاف والتقهيم العلمي

ججول الجروس االسبهعي

االصجٕع
1

2

3
4

5
6

انتبريخ

انًبدح انُظزيخ
االْذاف انتؼهيًيخ
ٔانتزثٕيخ نهتزثيخ
انزيبضيخ
ايثهخ تطجيقيخ نالْذاف
انتؼهيًيخ ٔانتزثٕيخ
ٔانضهٕكيخ نهتزثيخ
انزيبضيخ
انتذريش ٔانًفبْيى
انًزتجطخ ثّ
انتذريش ٔانتؼهيى ٔانتؼهى
ٔيؼبَي انتزثيخ في ضٕء
ْذِ انًفبْيى
انتخطيظ نجزَبيح انتزثيخ
انزيبضيخ
يحتٕٖ ثزَبيح انتزثيخ
انزيبضيخ

7

انخطخ انتذريضيخ
نهًزحهتيٍ انًتٕصطخ
ٔاالػذاديخ
إَاع انخطظ انتذريضيخ

9

انطزائق انزئيضخ في
تؼهيى انًٓبراد انحزكيخ
اصبنيت تطجيق انطزيقخ
اندزئيخ ٔطزيقخ االدراك
انكهي

8

10

انًبدح انؼًهيخ
يٕضٕع كتبثخ انتًزيٍ
انجذَي انجضيظ يغ
ٔاخجبد
تطجيق ػًهي نهتًبريٍ
انجذَيخ انجضيطخ يغ
انٕاخجبد
يٕضٕع انتًزيٍ انجذَي
انًزكت يغ ٔاخجبد
تطجيق ػًهي نهتًبريٍ
انجذَيخ انًزكجخ يغ
انٕاخجبد
شزذ انخطخ انًُٕػخ
ثفؼبنيتيٍ يغ انٕاخجبد
تطجيق ػًهي نهخطخ
انًُٕػخ ثفؼبنيتيٍ يغ
انٕاخجبد
تطجيق ػًهي نهخطخ
انًُٕػخ ثفؼبنيتيٍ يغ
انٕاخجبد
شزذ انخطخ انًُٕػخ
ثبرثغ فؼبنيبد يغ
انٕاخجبد
تطجيق ػًهي نهخطخ
انًُٕػخ ثبرثغ فؼبنيبد

انًالحظبد

11

شزذ خطخ انٕحذاد
انتؼهيًيخ يغ انٕاخجبد

12

االدٔاد ٔاالخٓزح انجذيهخ تطجيق ػًهي نخطخ
االدٔاد انجذيهخ
في درس انتزثيخ
ٔانطزائق انخبصخ
انزيبضيخ
نذرس انتزثيخ انزيبضيخ
انطزائق انخبصخ ٔانجذيهخ تطجيق ػًهي نًختهف
في اخزاج درس انتزثيخ انخطظ
انزيبضيخ ٔاصتخذاو
انصبفزح ٔانحزكبد
انًفبخئخ ٔانحزكبد
االضبفيخ
تطجيق ػًهي نجؼض
إَاع انتغذيخ انزاخؼخ
إَاع انتغذيخ انزاخؼخ
ايتحبٌ انفصم انذراصي
االٔل َظزي
ايتحبٌ انفصم انذراصي
االٔل انؼًهي

13

14
15
16

تطجيق ػًهي نخطخ
انٕحذاد انتؼهيًيخ يغ
انٕاخجبد

ػطهخ َصف انضُخ
17

تحهيم انؼًهيخ انتذريضيخ

18

اصبنيت حذيثخ في تذريش
انتزثيخ انزيبضيخ –االصهٕة
االيزي

19

تطجيق ػًهي نالصهٕة
االصهٕة انتذريجي
انتذريجي
تطجيق ػًهي نالصهٕة
االصهٕة انتجبدني
انتجبدني
تطجيق ػًهي الصهٕة
اصهٕة انتضًيٍ
انتضًيٍ
تطجيق ػًهي الصهٕة
اصهٕة فحص انُفش
فحص انُفش
اصهٕة االكتشبف انًٕخّ تطجيق اصهٕة االكتشبف
انًٕخّ
اصهٕة االكتشبف انًتؼذد تطجيق اصهٕة االكتشبف
انًتؼذد
تطجيق ػًهي نالصبنيت
تكُهٕخيب انتؼهيى
تطجيق ػًهي نالصبنيت
تحهيم صهٕك انتذريضي
في انتزثيخ انزيبضيخ
تطجيق ػًهي نالصبنيت
طزائق انتذريش انؼبيخ
في انتؼهيى
يٓبراد انتذريش ٔكيفيخ تطجيق ػًهي نالصبنيت
تطٕيزْب
تطجيق ػًهي نالصبنيت
انتقٕيى في انتزثيخ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

تطجيق ػًهي نالصهٕة
االيزي
تطجيق ػًهي نالصهٕة
االيزي

30
31
32

تهقيع االساتحة-:
د.طالل نجم عبج هللا
د.صفاء ذنهن االمام

د.اياد دمحم شيت
د.جمال شكخي
د.دمحم سهيل

انزيبضيخ
ايتحبٌ انفصم انذراصي
انثبَي َظزي
ايتحبٌ انفصم انذراصي
انثبَي انؼًهي
يزاخؼخ ػبيخ

تهقيع العميج-:
ا.د .ضياء قاسم الخياط

