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 التدرٌس

 مخرجات التعلم وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم  -10
 المعرفة والفهم  -أ
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تمارٌن بدنٌة مع معرفة كٌفٌة كتابة الوحدات التعلٌمٌة  - المهارات الخاصة بالموضوع   –ب 
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 وصف المقرر
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 32 اكبر عدد من الطلبة

 

    

 

 

 

لنظرٌة  ا اسم التدرٌسً                                                                                                  رئٌس فرع العلوم    

 حٌدر جاسمأ.م.د                                                                                          أ.د لمٌاء حسن دمحم الدٌوان

   

 

 

والزوجً 
 والجماعً 

 اختبار المجامٌع المرنه  عملً-نظري مباديء التدرٌس 2 10

 اختبار المجموعات الكبٌرة  عملً-نظري الطرٌقة الكلٌة  2 11

 اختبار تعلم مصغر  عملً والمختلطة الطرٌقة الجزئٌة  2 12

 اختبار الطرٌقة الجزئٌة عملً التغذٌة الراجعة  2 13

 اختبار نظري التغذٌة الراجعة 2 14

 اختبار  نظري مباديء تدرٌس المهارات الحركٌة  2 15

االجهزة واالدوات المستخدمة فً دروس التربٌة  2 16
 الرٌاضٌة 

 اختبار الكلٌة الطرٌقة نظري

 اختبار لمختلطةالطرٌقة ا نظري األسلوب االمري 2 17

 اختبار الطرٌقة الجزئٌة نظري التدرٌبًاألسلوب  2 18

 اختبار المختلطةالطرٌقة  نظري األسلوب التبادلً 2 19

 اختبار الطرٌقة  المختلطة نظري مراجعة االسالٌب الحدٌثة فً التدرٌس ) تبادلً وتدرٌبً (  2 20

 اختبار المختلطةالطرٌقة  نظري تبادلً وتدرٌبً (مراجعة االسالٌب الحدٌثة فً التدرٌس )  2 21

 اختبار محاضرة  نظري ( وامريمراجعة االسالٌب الحدٌثة فً التدرٌس ) تبادلً  2 22

 اختبار تدرٌس مصغر نظري وتدرٌبً ( امريمراجعة االسالٌب الحدٌثة فً التدرٌس )  2 23

  -الجزئٌةالطرٌقة  نظري تقوٌم درس التربٌة الرٌاضٌة 2 24
 المختلطة

 اختبار

  -الكلٌة ةالطرٌق نظري الخطة السنوٌة والخطة الفصلٌة والشهرٌة  2 25
 المختلطة

 اختبار

 اختبار الكلٌة -الطرٌقة  نظري مجموعة العاب صغٌرة بدون ادوات 2 26

دروس خاصة فً اخراج درس التربٌة الرٌاضٌة للفئات  2 27
 الخاصة / الجو الممطر البارد

 اختبار الطرٌقة الجزئٌة نظري

 الكلٌة الطرٌقة نظري مجموعة العاب صغٌرة بأداوات  2 28
 المختلطة

 اختبار

دروس خاصة فً اخراج درس التربٌة الرٌاضٌة للفئات  2 29
 الخاصة / الجو الممطر البارد

 اختبار الطرٌقة المختلطة نظري

 -الطرٌقة الجزئٌة نظري امتحان 2 30
 المختلطة  -الكلٌة

 اختبار


