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في البرامج االكاديمية الالزمة لتقويم الطالب المعايير والمواصفات  
    تدريس التربية الرياضيةبرنامج 

 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة
  المعايير القياسية اساليب التقيويم

 اوراق عمل  مشروعات اساليب اخري 
  

اختبارات 
 شفوية
  

اختبارات 
 عملية
  

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المعرفة والفهم:
بيه الرياضيه ل ونماذج اسس يعرف 1-أ  ي ضوء بناء مناهج التر

 
ف

.النشطه التعليميها و االهداف  

 

         اتيجيات  2-أ . الالزمه للعمليه التعليميه الفعالهيعرف االستر   
             طرق التدريس والقواعد القانونيه الو يحدد المبادئ  3-أ

.للرياضات المختلفه   
 

           البدنيه( للمراحل -الحركيه –مكونات اللياقه ) الصحيه  4-أ
 التعليميه المختلفه . 

 

         الطال ب وفقا لنواتج التعلم اساليب التقويم  يتقن 5-أ 
  المراحل السنيه المختلفه . 

 

           نات ااسس ادارة وتنظم المسابقات والمهرج يعرف 6-أ
.الرياضيه المدرسيه   

 

         يحدد التقنيات المالئمة لعمليات التدريس الفعال 7-أ  
    منسق البرنامج 

 أ.م.د/                                                                    مدير وحدة ضمان الجودة

توفيقأ.د/ رشا محمد   
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 ة المعايير والمواصفات الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميتابع 
     تدريس التربية الرياضية برنامج

 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة
  المعايير القياسية اساليب التقيويم

اساليب 
 اخري 

 اوراق عمل  مشروعات
  

اختبارات 
 شفوية
  

اختبارات 
 عملية

 

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المهارات الذهنية:
يستتتع الربطتتتلتكرمبطعين تتتيرضتتت  ربطل ن تتت ر1-ب

 بطمدرسا رمربطعلومربالخلير

 

تطبيق 
 ميداني

        يكعشفربطفلمقربطفلدي رض  ربط البرر2-ب
 مكافا ربطععن ير عهمر.

 

تطبيق 
 ميداني

        يحليربالدبءربطمهنريرطل البرفيرر3-ب
 بطل ن نتربطمخعلف 

 

تطبيق 
 ميداني

        يم زرض  ربسنط بربطعق امربطمخعلف رر4-ب
 الجلبءربطدرسرطز ندةربطفنعلا ربطععلاما 

 

 منسق البرنامج    

 أ.م.د/                                                                    مدير وحدة ضمان الجودة

 أ.د/ رشا محمد توفيق
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    الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميةالمعايير والمواصفات تابع 

   تدريس التربية الرياضيةبرنامج  
 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة

  المعايير القياسية اساليب التقيويم
 اوراق عمل مشروعات اساليب اخري 

  
اختبارات 

 شفوية
 

اختبارات 
 عملية
  

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المهارات العلمية والمهنية
بدبءربطنمنذجربطع باقاهرطمهنربتربطل ن نترريعمك 1-ج

 بطمقد ه

 

          يسعخدمربطعقنانترربطععلاماهربطحديث رربطمننسبهرر2-ج
 طالنش هربطععلاماهربطمقد هر

 

          تصمامربالنش هربطععلاماهربطعيرتحققربشعلبكرر3-ج
 بطعال  ذرفيرعمل عيربطعنف ذرمبطعقو مر

 

          ي بقربطخبلبتربطععلاما ربطمالئمهرطلفلمقربطفلديهر4-ج
 ض  ربطعال  ذر

 

يعمك ر  رت ب قربسلوبربطعقو مربطمننسبرر5-ج          تجربة ميدانية
 مبسعخدبمربدمبتهر

 

بالشعلبكر لربدبرةربطمدرسهرفيربطعخ اكرمفقنرر6-ج          تجربة ميدانية
 طلسنط رمبهدبفربطمدرسهر
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 والمواصفات الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميةالمعايير تابع  
     تدريس التربية الرياضية برنامج

 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة
  المعايير القياسية اساليب التقيويم

اساليب 
 اخري 

 اوراق عمل  مشروعات
  

اختبارات 
 شفوية
  

اختبارات 
 عملية
  

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المهارات العلمية والمهنية
يوظفربطموبردربطمعنح رمقاندةرض ئ رر7-ج

 بطععلمرطعحس  رمت و لربطعملاهربطععلماه.

 

          بالسعخدبمربطفعنلرطلخد نترمبطموبردرر8-ج
 بطمعنحهرطعلبا ربالحعانجنتربطععلاماهربطمعنوعهر

 

تجربة 
 ميدانية

         بكعشنفربطعال  ذرربطمعفوق  رر ن انرر9-جر
 مم لربنش هرخنصهرتنميرتفوقهمر

 

تجربة 
 ميدانية

         يكعشفر عفربالدبءربطل ن يربطبدنيرر10-ج
 متعدييربطنشنطربمنريننسبهنر

 

 منسق البرنامج    

ضمان الجودة أ.م.د/                                                                    مدير وحدة  

 أ.د/ رشا محمد توفيق
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المعايير والمواصفات الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميةتابع   

    تدريس التربية الرياضيةبرنامج 
 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة

  المعايير القياسية اساليب التقيويم
اساليب 
 اخري 

تجربة 
 ميدانية

 مشروعات
  

اختبارات  اوراق عمل 
 شفوية

اختبارات 
 عملية
  

اختبارات 
 تحريرية

 *المهارات المنقولة والعامة:
يشارك مع فريق العمل اليجاد حلول  4-1

 للمشكالت المدرسية

 

تجربة 
 ميدانية

       4-2  يسهم في الندوات واللقاءات العلمية   

تجربة 
 ميدانية

       4-3  يتفاعل مع مشكالت االنضباط الصفي
 وايجاد الحلول لها 

 

تجربة 
 ميدانية

       4-4  يخطط لتطبيق مناهج التربية الرياضية
 بما يتالءم مع االمكانات المتاحة .

 

 منسق البرنامج    أ.م.د/                                                    مدير وحدة ضمان الجودة

محمد توفيق أ.د/ رشا  
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