
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ة للمادة   س   استمارة انجاز الخطة التدر
  

  حازم علي غاز   االسم
د االلكتروني   h_alkhaldie@yahoo.com  البر

س   اسم المادة   طرائ التدر
  سنو   مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
ة عامة -١  اهداف ترو
ار محتو المادة-٢ ة  اخت  الدراس
  تحليلل محتو المنهج الدراسي -٣

ة للمادة   التفاصيل االساس
  

  
  

ة   الكتب المنهج
  

ة اض ة الر س في التر اس احمد صالح  / طرق التدر   ع
ة  اض ة الر س التر نعان و مروان عرفات/طرق تدر   احمد 

ة  م  / النشاطات المدرس   صالح فؤاد سل
  

ة   المصادر الخارج
  

س المعاصر طرائ وأسا عي / ليب التدر   محمود داود الر
ة الذهن عند الطفل  س في نمو نظر ه /دور التدر   جميلة ب

ة  ة البدن س التر اء حسن الديوان و حسين فرحان الشيخ /أصول تدر لم
  علي 

  
  تقديرات الفصل

االمتحانات   المختبر  الفصل الدراسي
ة   اليوم

  االمتحان النهائي  المشروع
  %٤٠مثالً   -  %١٠مثالً   %١٥مثال  %٣٥مثالً 

  
ة   معلومات اضاف

  
  

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  شراف والتقويم العلميجهاز اال
  
  

  القادسية  :الجامعة 
كلية التربية البدنية وعلوم :الكلية 

  الرياضة 
  العلوم النظرية :القســم 

  الثانية :المرحلة 
حازم علي :اسم المحاضر الثالثي 

  غازي 
  مدرس دكتور :اللقب العلمي 

  :المؤهل العلمي 
 كلية التربية البدنية :مكان العمل  



  
 

 
  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
    

ة للمادة س   استمارة الخطة التدر
  

بوع  
االس

  

  المالحظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

مفاهيم عامة في طرائق التدريس   ٣٠/٩/٢٠١٥  ١
،فن التدريس ، مهنة التدريس ، 

  مقومات التدريس 
    

طرق عامة في تدريس التربية   ٢٠١٥/ ٦/١٠  ٢
، الطريقة وأهدافها ، الرياضية 

  صفات الطريقة الجيدة 
    

طرائق تدريس التربية الرياضية   ٢٠١٥/ ١٠/ ١٣  ٣
،مفهوم الطريقة ، أنواع طرائق 

  التدريس 
    

أساليب التدريس ، مفهوم أسلوب   ٢٠١٥/ ١٠/ ٢٠  ٤
التدريس ، معايير اختيار أساليب 

  التدريس 
    

، أساليب أنواع أساليب التدريس   ٢٠١٥/ ١٠/ ٢٧  ٥
التعليم الشخصي ، أساليب العرض 

  للمواد الدراسية 
    

أساليب التدريس في التربية   ٢٠١٥/ ١١/ ٣  ٦
  الرياضية 

    
      المناهج التقليدية والحديثة   ٢٠١٥/ ١١/ ١٠  ٧
التمارين البدنية ، أغراض التمارين   ٢٠١٥/ ١١/ ١٧  ٨

  البدنية 
    

التمارين البدنية ومقارنتها باالعمال   ٢٠١٥/ ١١/ ٢٤  ٩
  اليومية 

    
      التمارين البدنية وعالقتها بااللعاب   ٢٠١٥/  ١١/  ٣٠  ١٠
أنواع التمارين البدنية ، التمارين   ٢٠١٥/ ١٢/ ١  ١١

  النظامية 
    

التمارين اإلصالحية والتشكيلية   ٢٠١٥/ ١٢/ ٨  ١٢
  وانواعها 

    
      التمارين التوافقية وانواعها   ٢٠١٥/ ١٢/  ١٥  ١٣
    أوضاع التمارين البدنية ، الوضع   ٢٠١٥/  ١٢/  ١٩  ١٤

  جمهورية العراق
  لبحث العلميوزارة التعليم العالي وا

  جهاز االشراف والتقويم العلمي
  
  

  القادسية :عة الجام
كلية التربية البدنية وعلوم :الكلية 

  الرياضة 
  العلوم النظرية :القســم 

  الثانية  :المرحلة 
حازم علي :اسم المحاضر الثالثي 

  غازي 
  مدرس دكتور  :اللقب العلمي 

  كلية التربية البدنية :مكان العمل    :المؤهل العلمي 



  االبتدائي 
      األوضاع االبتدائية األساسية   ٢٠١٥/  ١٢/  ٢٢  ١٥
األوضاع االبتدائية المشتقة وكيفية   ٢٠١٥/  ١٢/ ٢٩  ١٦

  اشتقاقها 
    

  ١٣
      تمارين البدنية االصطالحات في ال  عطلة نصف السنة  ١٧
      تكوين التمرين البدني وكيفية كتابتة   ٢٠١٦/ ١/ ٦  ١٨
      شروط الوضع االبتدائي   ٢٠١٦/  ١/  ٢٠  ١٩
الحركة المكملة وصلب التمرين   ٢٠١٦/  ا /  ٢٦  ٢٠

  والوضع النهائي 
    

      االيعاز ، القواعد المهمة في االيعاز   ٢٠١٦/  ٢/  ٢  ٢١
      ط االيعاز ، اقسامة شرو  ٢٠١٦/ ٢/ ٢٢  ٢٢
العد اللفظي والعد العددي وكيفية   ٢٠١٦/  ٢/  ٢٥  ٢٣

  التحويل 
    

حركة العودة ، االستثناءات   ٢٠١٦/  ٢/  ٢٩  ٢٤
  واالصطالحات في االيعاز 

    
      التشكيالت والعروض   ٢٠١٦/  ٣/  ٢  ٢٥
خطة التدريس قي التربية الرياضية    ٢٠١٦/  ٣/  ٩  ٢٦

  هج التعليمي ، مكونات المن
    

اعداد وتنظيم درس التربية   ٢٠١٦/  ٣/  ١٦  ٢٧
  الرياضية 

    
اساسيات تساعد على نجاح   ٢٠١٦/  ٣/  ٢٣  ٢٨

  التدريس 
    

      مبادئ تدريس المهارات الحركية   ٢٠١٦/  ٣/  ٢٦  ٢٩
مهارات تخطيط الدرس ،  مهارات   ٢٠١٦/  ٣/  ٣٠  ٣٠

  تنفيذ الدرس 
    

الخطة التدريسية للمرحلة   ٢٠١٦/  ٤/  ٥  ٣١
   المتوسطة واالعدادية

    
مدرس التربية الرياضية ، مراسيم   ٢٠١٦/  ٤/  ٢١  ٣٢

  رفع العلم 
    

  :توقيع العميد             :توقيع االستاذ   
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Course Instructor HAZEM ALI GHAZEE 
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 Course Objective  
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  Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1 ٣٠/٩/٢٠١٥  General concepts in 
teaching methods, the 

art of teaching, the 
teaching profession, 

teaching the elements 

  

2 ٢٠١٥/ ٦/١٠  General methods of 
teaching physical 

education, method and 
goals, how good recipes 

  

3 ٢٠١٥/ ١٠/ ١٣  Methods of Teaching 
Physical Education, the 
concept of the way, the 

types of teaching 
methods 

  

4 ٢٠١٥/ ١٠/ ٢٠  Teaching methods, 
teaching the concept of 

style, the criteria for 
selecting teaching 

methods 

  

5 ٢٠١٥/ ١٠/ ٢٧  Types of teaching 
methods, personal 
teaching methods, 

presentation methods for 
subjects 

  

6 ٢٠١٥/ ١١/ ٣  Teaching in Physical 
Education Methods 

  
7 ٢٠١٥/ ١١/ ١٠  Traditional and modern 

approaches 
  

8 ٢٠١٥/ ١١/ ١٧  Physical exercise, 
physical exercise 

purposes 
  

9 ٢٠١٥/ ١١/ ٢٤  Physical exercise and 
comparing daily Macs 

  
10 ٢٠١٥/  ١١/  ٣٠  Physical exercise and its 

relationship with the 
Games 

  

11 ٢٠١٥/ ١٢/ ١  The types of physical 
exercise, regular exercise 

  
12 ٢٠١٥/ ١٢/ ٨  Fine reform exercises 

and kinds 
  

13 ٢٠١٥/ ١٢/  ١٥  Exercises and 
interoperability kinds 

  



14 ٢٠١٥/  ١٢/  ١٩  The conditions of 
physical exercise, 

primary status 
  

15 ٢٠١٥/  ١٢/  ٢٢  Elementary basic 
conditions 

  
16 ٢٠١٥/  ١٢/ ٢٩  Conditions of primary 

and derivative how 
derived 

  

Half-year Break 
 Conventions in physical  عطلة نصف السنة 17

exercise 
  

18 ٢٠١٦/ ١/ ٦  Formation of physical 
exercise and how to 

write it 
  

19 ٢٠١٦/  ١/  ٢٠  Terms primary status   
 Complementary and  ٢٠١٦/  ا /  ٢٦ 20

solid exercise movement 
and the final situation 

  

21 ٢٠١٦/  ٢/  ٢  Instruct, important rules 
instructing 

  
22 ٢٠١٦/ ٢/ ٢٢  Terms instruct, divisions   
23 ٢٠١٦/  ٢/  ٢٥  Numeration and 

numerical count and 
how to transfer 

  

24 ٢٠١٦/  ٢/  ٢٩  Movement of return, 
exceptions and 

conventions in instruct 
  

25 ٢٠١٦/  ٣/  ٢  Formations and 
presentations 

  
26 ٢٠١٦/  ٣/  ٩   Teaching in Physical 

Education Plan, the 
components of the 

curriculum 

  

27 ٢٠١٦/  ٣/  ١٦  Preparation and 
implementation of the 

physical education lesson 
  

28 ٢٠١٦/  ٣/  ٢٣  Fundamentals help to 
the success of teaching 

  
29 ٢٠١٦/  ٣/  ٢٦  Principles of teaching 

motor skills 
  

30 ٢٠١٦/  ٣/  ٣٠  Lesson planning skills, 
implementation skills 

lesson 
  

31 ٢٠١٦/  ٤/  ٥  Teaching plan medium 
and middle stage 

  
32 ٢٠١٦/  ٤/  ٢١  Teacher of Physical   



Education, the flag-
raising ceremony  Instructor Signature:     Dean Signature: 


