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 وصف انبشَايح األكاديًي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازا  
 تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 انثكَٛح ٔػهٕو انزٚاضحكهٛح انرزتٛح  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 انؼهٕو انُظزٚحفزع  / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انثزَايط األكاقًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 ذمٛى انثزَايط األكاقًٚٙ

 تكانٕرٕٚص اطى انشٓاقج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انكراطٙ  .5
 طُٕ٘ /يمزراخ /أـزٖ 

 طُٕ٘ 

  انًؼرًك   تزَايط االػرًاق .6

 ال ٕٚظك انًؤشزاخ انفارظٛح األـزٖ  .7

 4/9/7102 ذارٚؿ إػكاق انٕصف  .8

 انثزَايط األكاقًٚٙأْكاف  .9

يظاػكج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػكْى ػهٗ ذؽمٛك يفزظاخ انرؼهى انًظرٓكفح فٙ  -

 كم يٍ يزؼهرٙ انُظز٘ ٔانرطثٛمٙ 
يظاػكج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرفكيح نهرأكك يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يفزظاخ انرؼهى  -

 انًظرٓكفح 
يظاػكج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انكراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاق انكراطٛح ( يغ  -

 انشٓاقج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح 
ٚكٌٕ ٔصف انثزَايط األكاقًٚٙ تًصاتح يصكر يؼهٕياخ ألرتاب انؼًم ػٍ َٕػٛح ـزٚعٙ انمظى  -

 خ انرٙ ًٚرهكَٕٓا .انؼهًٙ يٍ ؼٛس َٕع انًٓاراخ ٔ انماتهٛا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انًطهٕتح ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ثزَايطيفزظاخ ان  .11

  االْكاف انًؼزفٛح  - أ
يظاػكج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهى ٔانرؼهٛى ٔانرٙ ذظاػكْى ػهٗ ذؽمٛك يفزظاخ انرؼهى انًظرٓكفح   -1أ

    فٙ كم يٍ يزؼهرٙ انُظز٘ ٔانرطثٛمٙ

 .ٔذٓذٚة َفٕطٓى ٔذمٕٚح أظظايٓى انًفاْٛى انفاصح تانؽزكح انكشفٛح  يظاػكج انطهثح نًؼزفح -2أ

يظاػكج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انكراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاق انكراطٛح ( يغ  -3أ

 .انشٓاقج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح

ٔغزص انزٔغ انٕطُٛح ٔذظفٛز تًفرهف األػًال إلػكاقْى نهؽٛاج انؼايح  اكظاب انطهثح انًؼزفح-4أ

 انعٕٓق نفكيح االـزٍٚ.

 
 ثزَايط نفاصح تانا ٛحانًٓاراذاألْكاف  –ب 

 يظاػكج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٓاراخ ٔيفاْٛى قاـم اإلطار انعايؼٙ . – 1ب 

 يظاػكج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاق َظزٚح ـارض اإلطار انعايؼٙ . – 2ب 

 ذؼٕٚك انطهثح ػهٗ ذؽًم انًظؤٔنٛح نرًُٛح يا نكٚٓى يٍ صفاخ لٛاقٚح. – 3ب 

 ذكرٚة نطهثح ػهٗ انؽٛاج االظرًاػٛح ٔاؼرزاو انغٛز. -4ب

     
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 انطزٚمح انعشئٛح -
 انكهٛحانطزٚمح  -
 انطزٚمح انًفرهطح -
 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -

 طزائك انرمٛٛى      

 انؽضٕر -
 انُشاط -
 االـرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
  االـرثاراخ انٕٛيٛح -
 االـرثاراخ انؼًهٛح )االقائٛح( -
 األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح . -ض

 ذؼظٛى انؼًم انعًاػٙ ٔانًظأاج فٙ ذٕسٚغ انٕاظثاخ -1ض         

 انًشاركح فٙ ـكيح انًعرًغ يٍ ـالل االػًال ٔانًشاركاخ -2ض

 غزص رٔغ االـٕج ٔانًؽثح تٍٛ انطهثح-3ض
 

 

 .انشفصٙ(األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر  )انًٓاراخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاراخ انؼايح-ق 

 إتزاس شفصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ -1ق

 سٚاقج انصمح تانُفض نكٖ انطانة. -2ق

 انكشف ػٍ انًٕاْة انزٚاضٛح نكٖ انطهثح ٔصمهٓا تطزٚمح ػهًٛح ذُظعى يغ ذطٕراخ انٕالغ انؽانٙ-3ق

ـهك شفصٛح لٛاقٚح لاقرج ػهٗ اقارج انصف تشكم ٚؤْهٓا ػهٗ ـهك ظٛم ٚرًرغ تانًٓاراخ ٔاالـالق -4ق

 ٔاالَضثاط انزٚاضٛح.

 
 



 تُٛح انثزَايط  .11

 اطى انًمزر أٔ انًظاق ريش انًمزر أٔ انًظاق انًزؼهح انكراطٛح
 انظاػاخ انًؼرًكج

 ػًهٙ َظز٘

 1 1 انرزتٛح انكشفٛح  األٔنٗ

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  انصاَٛح

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  انصانصح

 ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  انزاتؼح

 
 
 

 انرفطٛظ نهرطٕر انشفصٙ .12

  ٚؼًم انثزَايط ػهٗ ذطٕٚز شفصٛح انطانة األكاقًٚٙ تشكم ٚرُاطة يغ طًٕؼاخ انكٔنح انؽكٚصح 
  إتزاس َماط انمٕج نكٖ انطهثح تشكم ٚظًػ ػهٗ ذكٍٕٚ شفصٛح لٛاقٚح فٙ انًظرمثم 

 
 

 انًؼٓك(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهٛح أٔ  )ٔضغيؼٛار انمثٕل  .13

  يؼكل انطهثح فٙ انصف انظاقص اإلػكاق٘ ٔانذ٘ يٍ ـالنّ ٚكٌٕ انمثٕل فٙ انًزؼهح انعايؼٛح 
 )انؽصٕل ػهٗ اؼك انًزاكش انًرمكيح فٙ انثطٕالخ انًؽهٛح ٔانؼزتٛح ٔاٜطٕٛٚح )انهعُح االٔنًثٛح 

 
 

 :أْى يصاقر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايط .14

  ٙنهًزؼهح انرٙ ٚرى فٛٓا انرؼهٛىانًصاقر انؼهًٛح انًؼرًكج ضًٍ انًمزر انكراط 
  انًُٓاض انكراطٙ انًؼرًك يٍ لثم انٕسارج 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَىرج وصف انًقشس

 وصف انًقشس

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 فزع انؼهٕو انُظزٚح / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 انرزتٛح انكشفٛح اطى / ريش انًمزر .3

 ٕٚيٙ  أشكال انؽضٕر انًراؼح .4

 طُٕ٘  انفصم / انظُح .5

 ( طاػح61) )انكهٙ(ػكق انظاػاخ انكراطٛح  .6

 4/9/7102 ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕصف  .7

 

 

 
 أْكاف انًمزر .8

 انرؼزف ػهٗ ياْٛح انؽزكح انكشفٛح، ٔانًفاْٛى انؼايح. . أ
 انرؼزف ػهٗ انًؼظكزاخ انكشفٛح ٔفَُٕٓا. . ب
 انرؼزف ػهٗ قٔر انؽزكح انكشفٛح ٔذأشٛزْا انرزتٕ٘ فٙ انًعرًغ. . خ
 .انٕطُٛح ٔانمٕيٛح نهطهثح ٔأتؼاقْا ػهٗ َفٕطٓىذمٕٚح انزٔغ  . ز
 .قػى ػًاقج انكهٛح فٙ ذٕفٛز أفضم انظثم إلَعاغ كافح أَشطح انكهٛح انكشفٛح . ض
 ذُظٛى انعٕٓق انطٕػٛح نفكيح انًعرًغ. . غ
 تُاء االَظاٌ ذزتٕٚاً ٔاظرًاػٛاً ٔتكَٛاً ٔفكزٚاً َٔفظٛاً. . ؾ

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 تُٛح انًمزر .11

 طشيقت انتؼهيى اصى انىحذة / أو انًىضىع انًطهىبتيخشخاث انتؼهى  انضاػاث األصبىع
طشيقت 

 انتقييى

 2 االول

فمسفة الحركة، شرح 
تعريفها، أهدافها، نشوئها 

 في العالم والعراق

ياهيت انحشكت انكشفيت 

 وانًفاهيى انؼايت نهحشكت
 ادائيت انًحاضشة

 2 انثاَي

شرح المراحل الكشفية 
مفاهيم  ومنهاج كل 

 والقانونوالوعد مرحمة، 

 ادائيت انًحاضشة انًشاحم انكشفيت ويُاهدها

 ادائيت انًحاضشة تُظيى وإداسة انفشق انكشفيت شرح المادة، 2 انثانث

 2 انشابغ
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
انُظاو وانضبظ وانتفتيش في 

 انفشق انكشفيت
 ادائيت انًحاضشة

 2 انخايش
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
 ادائيت انكهيت انتخييى

 2 انضادس
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
 ادائيت انكهيت =

 ايتحاٌ انفصم األول امتحان نظري، وعممي 2 انضابغ

 )األول انُظشي + انؼًهي(
 انكهيت

، ادائيت)

 تحشيشيت(

 2 انثايٍ
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
تقانيذ األػالو ويشاصيى سفغ 

 انؼهى
انكهيت، 

 انًحاضشة
 ادائيت

 2 انتاصغ
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
= 

انكهيت، 

 انًحاضشة
 ادائيت

 2 انؼاشش
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
انًؼضكشاث انكشفيت 

 وبشايدها
 ادائيت انًحاضشة

 2 انحادي ػشش
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية

انفُىٌ انكشفيت )يؼشفت 

االتداهاث، شاساث انهىايت 

 وانكفايت(
 ادائيت انكهيت

 2 انثاَي ػشش
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
 انحبال وانؼقذ انكشفيت

اندزئيت، 

 انكهيت
 ادائيت

 2 انثانث ػشش
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
= 

اندزئيت، 

 ادائيت انكهيت

 2 انشابغ ػشش
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
= 

اندزئيت، 

 ادائيت انكهيت

 ايتحاٌ انفصم األول نظري، وعمميامتحان  2 انخايش ػشش

 )انثاَي انُظشي + انؼًهي(
 انكهيت

، ادائيت)

 تحشيشيت(
 ادائيت انكهيت انشحالث انخهىيتشرح المادة، ممارسات  2 انضادس ػشش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميدانية

 2 انضابغ ػشش
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
 ادائيت انكهيت =

 2 انثايٍ ػشش
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
انتغزيت في انًؼضكشاث 

 انكشفيت واَىاع انُيشاٌ
 ادائيت انكهيت

 2 انتاصغ ػشش
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
 ادائيت انكهيت =

 2 انؼششوٌ
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية

األنؼاب  –انبشايح انكشفيت 

اصتثًاس أوقاث  –انكشفيت 

 انفشاؽ
 ادائيت انكهيت

 2 انحادي وانؼششوٌ
ممارسات  شرح المادة،

 ميدانية
 ادائيت انكهيت =

 ايتحاٌ انفصم انثاَي امتحان نظري، وعممي 2 انثاَي وانؼششوٌ

 )األول انُظشي + انؼًهي(
 انكهيت

، ادائيت)

 تحشيشيت(

 2 انثانث وانؼششوٌ
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
         ايضياث انًؼضكش

 )حفم انضًش(
 ادائيت انكهيت

 2 انشابغ وانؼششوٌ
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
 ادائيت انكهيت انخذيت انؼايت ويياديُها

 2 انخايش وانؼششوٌ
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
 ادائيت انكهيت =

 2 انضادس وانؼششوٌ
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية

االصؼافاث األونيت )اندشوذ، 

انكضىس، اندبائش، انضًاد، 

 طشق َقم انًصاب(
 ادائيت اندزئيت

 2 انضابغ وانؼششوٌ
شرح المادة، ممارسات 

 ميدانية
 ادائيت اندزئيت =

 ايتحاٌ انفصم انثاَي امتحان نظري، وعممي 2 انثايٍ وانؼششوٌ

 )انثاَي انُظشي + انؼًهي(
 انكهيت

، ادائيت)

 تحشيشيت(
 ادائيت انكهيت ايتحاٌ َهايت انضُت انؼًهي عمميامتحان  2 انتاصغ وانؼششوٌ

 2 انثالثىٌ
تطبيق ما تعممه الطالب 

 من المادة
انًخيى انكشفي انتطبيقي 

 انضُىي
 ادائيت اندزئيت



 

 

 

 

 

 

 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمزريفزظاخ ان -

  ْكاف انًؼزفٛح األ -أ -
انًظرٓكفح يظاػكج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهى ٔانرؼهٛى ٔانرٙ ذظاػكْى ػهٗ ذؽمٛك يفزظاخ انرؼهى   -1أ

    فٙ كم يٍ يزؼهرٙ انُظز٘ ٔانرطثٛمٙ

 يظاػكج انطهثح نًؼزفح انًفاْٛى انفاصح تانؽزكح انكشفٛح ٔذٓذٚة َفٕطٓى ٔذمٕٚح أظظايٓى . -2أ

يظاػكج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انكراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاق انكراطٛح ( يغ  -3أ

 ظٛفٛح انًظرمثهٛح.انشٓاقج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕ

اكظاب انطهثح انًؼزفح تًفرهف األػًال إلػكاقْى نهؽٛاج انؼايح ٔغزص انزٔغ انٕطُٛح ٔذظفٛز -4أ

 انعٕٓق نفكيح االـزٍٚ.

 
  ًمزر.انفاصح تان ٛحانًٓاراذاألْكاف   -ب  -

 يظاػكج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٓاراخ ٔيفاْٛى قاـم اإلطار انعايؼٙ . – 1ب 

 يظاػكج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاق َظزٚح ـارض اإلطار انعايؼٙ . – 2ب 

 ذؼٕٚك انطهثح ػهٗ ذؽًم انًظؤٔنٛح نرًُٛح يا نكٚٓى يٍ صفاخ لٛاقٚح. – 3ب 

 ذكرٚة نطهثح ػهٗ انؽٛاج االظرًاػٛح ٔاؼرزاو انغٛز. -4ب

 
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى       -

 انطزٚمح انعشئٛح -
 انطزٚمح انكهٛح -
 انطزٚمح انًفرهطح -
 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -
 طزائك انرمٛٛى       -

 انؽضٕر -
 انُشاط -
 االـرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االـرثاراخ انٕٛيٛح  -
 االـرثاراخ انؼًهٛح )االقائٛح( -
 األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح . -ض

 ذؼظٛى انؼًم انعًاػٙ ٔانًظأاج فٙ ذٕسٚغ انٕاظثاخ -1ض         

 انًشاركح فٙ ـكيح انًعرًغ يٍ ـالل االػًال ٔانًشاركاخ -2ض

 غزص رٔغ االـٕج ٔانًؽثح تٍٛ انطهثح-4ض
   .ماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفصٙ (انًُمٕنح ) انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تانرأْٛهٛح انًٓاراخ انؼايح ٔ -ق 

  إتزاس شفصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ -1ق

 سٚاقج انصمح تانُفض نكٖ انطانة. -2ق

 انكشف ػٍ انًٕاْة انزٚاضٛح نكٖ انطهثح ٔصمهٓا تطزٚمح ػهًٛح ذُظعى يغ ذطٕراخ انٕالغ انؽانٙ-3ق

ـهك شفصٛح لٛاقٚح لاقرج ػهٗ اقارج انصف تشكم ٚؤْهٓا ػهٗ ـهك ظٛم ٚرًرغ تانًٓاراخ -4ق

 ٔاالـالق ٔاالَضثاط انزٚاضٛح.



 

 
 انثُٛح انرؽرٛح  .11

انًزشكاخ ، ٔكراب كراب انرزتٛح انكشفٛح  كراب انرزتٛح انكشفٛح ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

 ٔانًؼظكزاخ انكشفٛح
 كراب انرزتٛح انكشفٛح   ـ انًزاظغ انزئٛظٛح )انًصاقر(  2

 اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

 ( انًعالخ انؼهًٛح ، انرمارٚز ،.... ) 
، انكٔرٚاخ انؼهًٛح، رطائم ذزتٛح انفالء ٔانؽزكح انكشفٛح

 انًاظظرٛز، أطارٚػ انككرٕراِ

فًٛا ٚفص انًٕضٕػاخ  شثكح انًؼهٕياخ انكٔنٛح االَرزَٛد النكرزَٔٛح، يٕالغ االَرزَٛد...ب ـ انًزاظغ ا

 انكشفٛح
 
 
 

 ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ  .12

ـطح انرطٕٚز ذؼرًك ػهٗ يٕاكثح يفرهف انًظرعكاخ ٔتشكم قٔر٘ يٍ يفرهف انمُٕاخ انًصاقر ٔانًزاظغ 

 انؼهًٛح انؽكٚصح ٔأـز انثؽٕز انؼهًٛح ٔانكٔرٚاخ 
 
 
 
 
 


