
 

 كلية التربية الرياضية للبنات         

  قيسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

  

 الجدول الزمني لمعسكر التدريب الميدانى لقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

 1212اكتوبر  12االربــــــعاء  

 اليوم             

              

 الزمن      

 المحتوي         

 القائم 

 بالتدريس

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة

 ندوات تطبيقي ندوات تطبيقي

ء 
الربــــــعا

ا
 

1
2

 
وبر 

اكت
1

2
1

2
 

9 :93.2 
 لياقة عامة عنوان المحتوى

 .مقدمة عن التدريب الميداني   

 

 مكتب التدريب الميداني   مكتب التدريب الميداني االستاذ الدكتور

93.2  :22322 
   النداء في درس التربية الرياضية عنوان المحتوى

دروس مشاهدة ونقد مع التأكيد علي اإلبتكار في درس 

 .التربية الرياضية 

 

 مكتب التدريب الميداني   مكتب التدريب الميداني االستاذ الدكتور

22312 :22302  
 عنوان المحتوى

التشكيالت في درس التربية الرياضية في 

 ظل جائحة كورونا
  

 محاضرة عن الواقع الفعلي وإحتياجات سوق العمل

 
   مكتب التدريب الميداني االستاذ الدكتور

22 :223.2 
   TOP PLAYتطبيق لبرنامج  عنوان المحتوى

 ناجية الديب/ د.أ
   نجالء فتحي/د.أ تاذ الدكتوراالس

223.2 :21322 
 عنوان المحتوى

 

 االعداد المهني لمعلم التربية الرياضية

نماذج من اإلحماء واإلعداد البدني 

بصورة مبتكرة كجزء من أجزاء درس 

 .التربية الرياضية 

 

 

  مكتب التدريب الميداني ناجية الديب/د.أ  االستاذ الدكتور

21312: .21302 
 التشكيالت في درس التربية الرياضية التربية الرياضية تخطيط الجداول في درس  عنوان المحتوى

 

 

  مكتب التدريب الميداني  االستاذ الدكتور

2 :23.2 

 دروس المشاهدة  عنوان المحتوى

 إيمان عبد اهلل/ د.أ

 

  مكتب التدريب الميداني  االستاذ الدكتور



 

 كلية التربية الرياضية للبنات         

 قيسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

 

 الجدول الزمني لمعسكر التدريب الميدانى لقسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

 1212اكتوبر  11الخميس  

 اليوم             

              

 الزمن      

 المحتوي         

 القائم 

 بالتدريس

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة

 ندوات تطبيقي ندوات تطبيقي

س 
خمي

ال
 

1
1

 
وبر 

اكت
1

2
1

2
 

9 :22 

  عنوان المحتوى

 التربية الحركية فى درس التربية الرياضية

  
 التقويم في درس التربية الرياضية

 

 االستاذ الدكتور

  

 عفاف عثمان/د.أ
  

 زينب بكر/ د.أ

  

22322 :223.2 
 عنوان المحتوى

نماذج للنشاط التعليمي كجزء من أجزاء درس 

 التربية الرياضية
  

 االبتكارية فى درس التربية الرياضية

 (ورشة عمل)

   مكتب التدريب الميداني االستاذ الدكتور

 هدير مصطفي/ د .م.أ

 
22312:22302 

 عنوان المحتوى
النشاط التطبيقي كجزء من أجزاء درس التربية 

 الرياضية

  

   مكتب التدريب الميداني تاذ الدكتوراالس

21:223.2 
 عنوان المحتوى

نماذج من األلعاب الصغيرة واأللعاب  

الترويحية في النشاط الختامي بدرس 

 .التربية الرياضية 

النشاط التعليمي بشكل مبتكر في درس التربية 

 .الرياضية 

 

  مكتب التدريب الميداني رشا البربري/  د .م.أ  االستاذ الدكتور

21,22  :2322  

 عنوان المحتوى

 

توظيف الوسائط التعليمية فى درس التربية  

 الرياضية

 

لنشاط التطبيقي والختامي بصورة مبتكرة 

 كجزء من أجزاء درس التربية الرياضية

 

 

  

 هدير مصطفي/  د.م.أ

 
 مكتب التدريب الميداني

 

 االستاذ الدكتور

  

  

 


