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 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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

 

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 االلعاب الفردية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تقيم البرنامج األكاديمي

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221 -2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم االلكتروني مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم  -

 .المستهدفة في المواد النظرية
والتعليم مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التقييم المستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم  -

  .المستهدفةااللكتروني 
لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية )الكورسات أو المواد الدراسية( مع الشهادة مساعدة الطلبة  -

  .الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية
يكون وصف البرنامج األكاديمي بمثابة مصدر معلومات ألرباب العمل عن نوعية خريجي القسم  -

 ا .العلمي من حيث نوع المهارات و القابليات التي يمتلكونه
 
 
 
 
 
 

 .المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12
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  االهداف المعرفية  -أ
مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة  -1أ

 في النظري. 

مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التقييم المستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم  -2أ

 المستهدفة.

مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراسية ( مع  -3أ

 الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية.

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي . - 1ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي . - 2ب 

       مساعدة الطلبة على تطبيق أفكارهم والمواهب التي يمتلكها داخل وخارج اإلطار الجامعي.  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة( -
 طريقة حل المشكالت -
 المناقشةطريقة  -
 طريقة التدريبية -
 لة واالجابة االلكترونيةئطريقة االس -

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -
 االختبارات العملية -
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية روح التعاون. -1ج         

 التقييم الذاتي -2ج

 التقييم القيادي -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(. -
 طريقة حل المشكالت. -
 المناقشةطريقة  -
 طريقة التدريبية -

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية .    -
 االختبارات الشفوية . -
 االختبارات العملية .   -

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تنمية حب الوطن لدى الطلبة. -1د

 تمنية حب التعاون والمساعدة بين الطلبة. -2د

 تنمية الوعي الثقافي والرياضي لدى الطالب. -3د

 إبراز شخصية الطالب والعمل على تطويره وزيادة الثقة بنفسه. -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(. -
 طريقة حل المشكالت. -
 .الطريقة التدريبية -

 طرائق التقييم          

 االختبارات التحريرية .    -
 االختبارات الشفوية . -
 االختبارات العملية . -

 بنية البرنامج  .11

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

 ساعة 2 ساعة 2 رياضة رفع االثقال   األولى
 
  

 للتطور الشخصيالتخطيط  .12

 .يعمل البرنامج على تطوير شخصية الطالب األكاديمي بشكل يتناسب مع طموحات الدولة الحديثة  -

  .إبراز نقاط القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين شخصية قيادية في المستقبل -

 استخراج المواهب المدفونة لدى الطالب لتطوير مجال عملة ورفع مستوى التعليم.  -

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 , المهني( والذي من خالله يكون القبول في المرحلة  اإلعدادي)معدل الطلبة في الصف السادس  -
 .الجامعية 

 قبول عن طريق اللجنة االولمبية ) فقط لإلبطال الرياضيين(. -
 رفع معدل كلية التربية البدنية وعلوم ما يعادل قبول كليات الهندسة والعلوم.  -
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المصادر العلمية المعتمدة ضمن المقرر الدراسي للمرحلة التي يتم فيها التعليم -
 في العراق.ة وموحد لكل الكليات التربية البدني المنهاج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة  -
 تدريسها من قبل مدرس مختص باللعبة.قوانين األلعاب االولمبية التي يتم  -

 المختبرات العملية الخاصة بالمواد التي تدرس. تجهيز الكليات بالقاعات و -
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 مهارات المنهجمخطط 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

والتأهيلية ارات العامة المه والقيمية األهداف الوجدانية 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2222 /2221 Tem 2-1   اساسي رفع االثقال  / / / / / / / / / / / / / / / / 

   / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

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.

 وعلوم الرياضةكلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

    فرع االلعاب الفردية  / المركز علمي القسم ال .2

   اسم / رمز المقرر .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 أسبوعياساعتين  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121/  11   /   1     تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

مساااعدة الطلبااة لمعرفااة طرائااق التقياايم المسااتخدمة للتأكااد ماان حصااول الطلبااة علااى مخرجااات الااتعلم  -

 المستهدفة.
ماع الشاهادة مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراساية (  -

 الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية
 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي . -
  مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي . -
       مساعدة الطلبة على تطبيق أفكارهم والمواهب التي يمتلكها داخل وخارج اإلطار الجامعي.  -

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
لكورسات أو المواد الدراسية( مع امساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) -1أ

 الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية
مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم   -2أ

 المستهدفة في القسم النظري

 مخرجات التعلم في مجال  مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق -3أ
 .ري ظالن
  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي . - 1ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي . - 2ب 

 والمواهب التي يمتلكها داخل وخارج اإلطار الجامعي.مساعدة الطلبة على تطبيق أفكارهم  – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 واستخدام الوسائل االكترونية مثل داته شو طريقة اإللقاء ) المحاضرة( -
 طريقة حل المشكالت. -
 المناقشة طريقة     -

 الطريقة التدريبية   -
 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -
 االختبارات العملية -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح التعاون. -1ج         

 التقييم الذاتي. -2ج

 التقييم القيادي. -3ج

 تثمين جهود العلماء. -4ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(. -
 طريقة حل المشكالت. -
 التدريبيةالطريقة  -
 .طريقة اإلبداع واالختراع    -

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -
 االختبارات العملية -

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره. -1د

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د

   إبراز المواهب المدفونة لدى الطالب. -3د
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 (رفع االثقال) بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة 

/ أو 

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 

 

 األول

مقدمااااة عاااان رياضااااة  ساعة2

 رفع االثقال 
رياضة رفع 

 االثقال 
 اإللقاء /

 حل المشكالت
اختبارات 

 شفوية - تحريرية

 

 

 الثاني

ان يفهم الطالب تاريخ  ساعة2

 رياضة رفع االثقال
 اإللقاء / تاريخ اللعبة

 حل المشكالت
اختبارات 

 شفوية - تحريرية

 

 

 الثالث

ان يؤدي مهارة رفعة  ساعة2
)الحركات الخطف 

 االولية(

الرفعات 

 النظامية
 اختبارات  الطريقة التدريبية

 عملي-شفوية

 

 

 الرابع

ان يتعلم التسلسل  ساعة2
 الحركي لرفة الخطف

رفعة 

 الخطف
 

 الطريقة التدريبية
 شفوية اختبارات 

 عملي -

ان يتعلم التسلسل  ساعة 2 الخامس
 الحركي لرفة الخطف

رفعة 

 الخطف
اختبارات  شفوية  الطريقة التدريبية

 عملي -

ان يــــــــــــــــتعلم التسلســــــــــــــــل  ساعة 2 السادس
 الحركي لرفة الخطف

رفعة 

 الخطف
شفوية  اختبارات  الطريقة التدريبية

 عملي -

ان يــــــــــــــــتعلم التسلســــــــــــــــل  ساعة 2 السابع
 الحركي لرفة الخطف

رفعة 

 الخطف
شفوية  اختبارات  الطريقة التدريبية

 عملي -

ان يـــــــــــــتعلم المســـــــــــــكات  ساعة 2 الثامن
المســــــتخدمة فــــــي رياضــــــة 

 رفع االثقال  

انواع 

 المسكات
 powerاستخدام 

point 
شفوية  اختبارات 

 ةتحريري -

انواع  ان يفهم االخطاء القانونية ساعة 2 التاسع

االخطاء في 

رياضة رفع 

 االثقال 

 powerاستخدام 
point 

اختبارات  شفوية 

 تحريرية -

انواع  االخطاء الفنيةان يفهم  ساعة 2 العاشر

االخطاء في 

رياضة رفع 

 االثقال

اختبارات  طريقة المناقشة

شفوية  -تحريرية 

. 

ــــــــــــــــــتعلم التمــــــــــــــــــارين  ساعة 2 الحادي عشر ان ي
المســــــــــاعدة فــــــــــي رفعــــــــــة 

 الخطف

انواع 

التمارين 

 المساعدة

 اإللقاء /
 حل المشكالت

اختبارات 

 –تحريرية 

 عملي -شفوية

ــــــــــــــــــتعلم ساعة 2 الثاني عشر انواع التمــــــــــــــــــارين  ان ي

التمارين 

 اإللقاء /
 حل المشكالت

اختبارات 

شفوية  -تحريرية 
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المســــــــــاعدة فــــــــــي رفعــــــــــة 
 الخطف

 عملي - المساعدة

ان يـــــؤدي رفعـــــة الخطـــــف  ساعة 2 الثالث عشر
 بشكل مفصل

 اإللقاء / رفة الخطف
 حل المشكالت

 -عمليةاختبارات 

 شفوية

 عمليةاختبارات  امتحان رفة الخطف امتحان عملي  ساعة 2 الرابع عشر

رفعة  امتحان نظري  ساعة 2 الخامس عشر

 الخطف
اختبارات  امتحان

 تحريرية
ان يفهم المادة النظرية  ساعة 2 السادس عشر

 لرفعة النتر 
طريقة حل  رفعة النتر 

 المشكالت
 شفوية اختبارات 

  السابع عشر
 ساعة 2

ان فهم الجزء االول من 
 رفعة النتر ) الكلين (

 powerاستخدام  رفعة النتر 
point 

اختبارات شفوية 

. 

ان يتعلم التسلسل  ساعة 2 الثامن عشر
 الحركي لرفعة النتر 

 -عمليةاختبارات  الطريقة التدريبية رفعة النتر

 شفوية .

ان يــــــــــــــــتعلم التسلســــــــــــــــل  ساعة 2 التاسع عشر
 الحركي لرفعة النتر

 اختبارات الطريقة التدريبية رفعة النتر

 عملي - شفوية

ان يــــــــــــــــتعلم التسلســــــــــــــــل  ساعة 2 عشرونال
 الحركي لرفعة النتر

 اختبارات الطريقة التدريبية رفعة النتر

 عملية -شفوية

ان يتعلم التسلسل  ساعة 2 واحد وعشرون
 الحركي لرفعة النتر

 اختبارات الطريقة التدريبية رفعة النتر

 عملية -شفوية

ان يتعلم التسلسل  ساعة 2 اثنان وعشرون
 الحركي لرفعة النتر

 اختبارات الطريقة التدريبية رفعة النتر

 عملي -شفوية 

  ثالثة وعشرون
 ساعة 2

ان يتعلم التسلسل 
 الحركي لرفعة النتر

 اختبارات الطريقة التدريبية رفعة النتر

 شفوية - عملية

ان يتعلم الطالب االخطاء  ساعة 2 أربعة وعشرون
 الفنية لرفعة النتر

طريقة حل  رفعة النتر

 المشكالت
 اختبارات

 عملية

ان يتعلم الطالب االخطاء  ساعة 2 خمسة وعشرون
 القانونية لرفعة النتر 

طريقة حل  رفعة النتر

 المشكالت
 اختبارات

 عملية -شفوية 

ان يتعلم التمارين  ساعة 2 ستة وعشرون
المساعدة في رفعة 

 الخطف

 اختبارات التدريبيةطريقة  رفعة النتر

 عملية

ان يتعلم التمارين  ساعة 2 سبعة وعشرون
المساعدة في رفعة 

 الخطف

 اختبارات الطريقة التدريبية رفعة النتر

 عملية
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 ياعداد التدريس
 

 نبراس علي لطيف دأ.م. 
 

0202 - 0202 
 
 

 

  

لرفعة  امتحان عملي  ساعة 2 ثمانية وعشرون

 النتر
امتحان 

 عملي
طريقة حل 

 المشكالت
 امتحان عملي

لرفعة  امتحان نظري ساعة 2 تسعة وعشرون

 النتر
امتحان 

 نظري
حل طريقة 

 المشكالت
 امتحان تحريري

امتحان  امتحان عملي نهائي ساعة 2 ثالثون

 عملي
طريقة حل 

 المشكالت
 امتحان عملي
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يتم االطالع بشكل دوري على المصادر العلمية الحديثة وأخر البحوث العلمية التي  من خاللها يتم   -

 تطوير المنهج المقرر.
 بين المادة النظرية والعملية لتطوير المنهج الدراسي.يتم الدمج  -

 

 

 


