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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

 .6نمط الدراسة
م

(إن وجدت)

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية
24
1.5
2
1.5
1

النسبة
%80
%5
%7
%5
%3

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو أستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ساعات التعلم
24
2
2
2
30

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
اكساااااااب الطالبة المعرفة النورية تول التربية الحركية للطفلا وإكسااااااابها معرفة نورية وخبرة عملية عن تربية الطفل بدنيا
وتركيا
 .2الهدف الرئيس للمقرر
 تعرف مفهوم التربية الحركيةا وأهدافهاا وسماتها لدى الطفل.
 تعرف تطور نمو المهارات الحركية للطفل.
 تعرف االنشطة الحركية ودورها في تنمية كافة أجهزة جسم الطفل.
 تعرف كيفية العناية بقوام الطفلا بعض التمرينات الوقائية والعالجية.
 تعرف كيفية إعداد برامج التربية الحركية وتحضير االنشطة الحركية المتضمنة بمنهج النشاط في الروضة.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
2

3

المعرفة والفهم
تحدد المفاهيم المختلفة في التربية الحركية
تستخلص تأثير ممارسة األنشطة الحركية على أجهزة جسم الطفل
المهارات

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

1.1ع
1.2ع

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

2.1م
توضح أساليب تطوير اللياقة البدنية للطفل
4.2م
تربط بين المعرفة المكتسبة و التطبيق العملي من خالل عمل برنامج تركي
تتقن مهارة استتتخدام الساستتب اولي و اونترنت وستتتخدامها في البسث عن احد مواضتتيع المقرر 4.4م
وستخدامها في البسث عن األنشطة السركية السديثة
القيم
3.1ق
تتقن مهارة تحضير نشاط تركي لطفل الروضة
تعمتتل مع المجموعتتة دعتتداد لعبتتة منهمتتة و تههر مهتتارة الطتتالبتتة في العمتتل مع 3.5ق

2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2

المجموعة .
ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1
2
3
4
5
6

ساعات االتصال

مفهوم الحركة امفهوم التربية الحركية ا قيمها ا أهدافها ا ساااااماتها ا تطور نمو المهارات الحركية 6
للطفل ا ومواهر المهارات الحركية الكبيرة والصغيرة ا تقسيمات المجال النفس تركي .
األنشااطة الحركية ودورها في تنمية أجهزة جساام الطفل ويتناول  :تأثير ممارسااة األنشااطة الحركية 6
علي أجهزة الجسم عناصر اللياقة البدنية ا اللياقة البدنية لألطفال
برامج التربية الحركية وتتناول :أهداف ومحتوى وخبرات برامج التربية الحركية ا طرق تدريس 9
التربية الحركية
األنشاااااطة الحركية لطفل الروضاااااة ويتناول  :تطبيقات في مجال التربية الحركية للقصاااااة الحركية ا 12
األلعاب الصغيرة الحركي المتكامل لطفل الروضة
تربية القوام ويتناول  :مفهوم القوام والقوام الجيد ا شروط القوام المعتدل ا انحراف القوام ا تشوه 6
القوام ا أسباب انحراف القوام ا تأثير الحالة القوامة علي الفرد ا الكشف عن انحراف القوام .
6
نوريات التعلم والتعلم الحركي
45
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1
1.2
2.0

2.1
2.2
2.3

3.0

3.1
3.2

4

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم
تحدد المفاهيم المختلفة في التربية الحركية

طرق التقييم
بطاقة مالتوة

العمل التعاوني -العصف
الذهني
اختبارات شفهية
تسااااتخلص تأثير ممارسااااة األنشااااطة الحركية على المحاضاارة  -المناقشااة
االختبارات تحريرية وشفهية
والحوار
أجهزة جسم الطفل
المهارات
تقييم التكليفات البحثية
المحاضرةا البحث
توضح أساليب تطوير اللياقة البدنية للطفل
تربط بين المعرفة المكتساااابة و التطبيق العملي من التعلم التعااااوني -تعلم اسااااااتماااارات االدا – المالتواااة
والعروض الحية
االقران
خالل عمل برنامج تركي
تتقن مهارة اسااااااتخدام الحاسااااااب االلي و االنترن
الساااااتخدامها في البحث عن اتد مواضااااايع المقرر
تقديم عروض الكترونية
المحاضرةا العروض
السااااااتخدامها في البحث عن األنشااااااطة الحركية
الحديثة
القيم
انشطة جماعية
العمل التعاوني
تتقن مهارة تحضير نشاط تركي لطفل الروضة

تعمتتل مع المجموعتتة دعتتداد لعبتتة منهمتتة و
تههر مهارة الطالبة في العمل مع المجموعة الحوار –العروض
.

تطبيق األلعاب

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5

توقي التقييم

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

17
األسبوع الرابع
مستمر
مستمر

االختبار النهائي
اختبار النصفي
عروض تقديمية
تكليفات فردية  +مشاركة  +سلوك
االجمالي

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%40
%20
%10
%30
 40نوري 60 +عملي

أنشطة التقييم (اختبار تسريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
االسم :د /
التواصل اإللكتروني
تقديم المساعدة والمشورة للطالبات سوا في عملية اإلرشاد األكاديمي أو اإلجابة على أسئلة في المقرر.
الساعات المكتبية عدد (  ) 6ساعات اسبوعية طبقا للجدول الدراسي
الساعات المكتبية يوم و يوم

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر

المراجع المساندة

منى األزهري ا مصطفى باهي التربية الحركيةامكتبة إلمتنبي :مكة المكرمةا.2019
عفاف عثمان عثمانا اتجاهات تديثة فى التربية الحركيةا دار الوفا للطباعة والنشر ااالسكندريةا .2008
ابتهاج محمود طلبةا المهارات الحركية لطفل الروضاااااةا دار المسااااايرة للنشااااار والتوزيع
والطباعةا .2018
انشااراح إبراهيم المشاارفيا التربية الحركية لطفل الروضااةا مكتبة إتيا الترا االسااالمي
للنشر والتوزيع والطباعة  :مكة المكرمةا.2009
المكتبة الرقمية

المصادر اإللكترونية
أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات
المساكاة  ...إلخ)
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)
تجهيزات أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

5

متطلبات المقرر
قاعة المحاضرات – مقاعد للطالبات – قاعات للعرض
جهاز البروجكتر للعرض – السبورة الذكية
جهاز كمبيوتر محمول  -انترن  -مواقع الكترونية - .مجالت علمية دورية .

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فعالية التدريس
التقرير السنوي
نتائج تعلم المتعلمين

المقيمون

طرق التقييم

استبانة تقييم المقررالتحليل اإلتصائي لدرجات الطالباتاالساااتعانة بأعضاااا هيئة التدريس الذين
وتفسير نتائجها -
قاموا بتدريس المقرر من قبل
استطالعات رأى الطالباتغير مباشرمباشر
مشرفة القسم.
مباشر
إشراف خارجي ـ نتائج تعلم المتعلمين

مجاوت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تسصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النهير ،أخرى (يتم تسديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
قسم رياض األطفال كلية التربية جامعة المجمعة
جهة االعتماد
مجلس قسم الجلسة ()17
رقم الجلسة
 1442 / 4 /21ه
تاريخ الجلسة
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