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 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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

 

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 النظري / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تقيم البرنامج األكاديمي

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 مقررات /أخرى سنوي /

 سنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2021 -2020 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

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

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

 العلمي من حيث نوع المهارات و القابليات التي يمتلكونها .
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة مساعدة الطلبة لمعرفة  -1أ

 في النظري. 

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

 المستهدفة.

واد الدراسية ( مع مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو الم -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 

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 م طرائق التقيي     

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية روح التعاون. -1ج         

 التقييم الذاتي -2ج

 التقييم القيادي -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(. -
 طريقة حل المشكالت. -
 المناقشةطريقة  -
 ة والجزئيةالطريقة الكلي -
 التعلم باللعبطريقة  -
 طريقة المحاولة والخطاء -
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 طرائق التقييم    

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

 
 

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

 مية حب الوطن لدى الطلبة.تن -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. -
 .القيادةطريقة  -
 الطريقة الكلية والجزئية -
 التعلم باللعب -
 طريقة المحاولة والخطاء -

 
 طرائق التقييم          

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

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

     الرابع 

         
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .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 -
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 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 

 نة االولمبية ) فقط لإلبطال الرياضيين(.قبول عن طريق اللج -
 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 -
 ة وموحد لكل الكليات التربية البدني في العراق.زارة المنهاج الدراسي المعتمد من قبل الو -
 تدريسها من قبل مدرس مختص باللعبة.قوانين األلعاب االولمبية التي يتم  -

 تجهيز الكليات بالمختبرات العملية الخاصة بالمواد التي تدرس.  -
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 مخطط مهارات المنهج

 دية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفر

 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 

خرى المهارات األ )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2016/ 2015 Tem 2-1      / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 

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

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

  االلعاب الفرقية     / المركز علمي القسم ال .2

   اسم / رمز المقرر .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعتين أسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/     10  / 2     تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

بة على مخرجات ال - تأكد من حصااااااول الطل بة لمعرفة طرائق التقييم المسااااااتخدمة لل تعلم مسااااااااعدة الطل

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

 الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية
 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي . -
  بيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي .مساعدة الطلبة على تط -
       مساعدة الطلبة على تطبيق أفكارهم والمواهب التي يمتلكها داخل وخارج اإلطار الجامعي.  -
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراسية ( مع  مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة -1أ

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

 في القسم النظري

 مخرجات التعلم في مجال  ليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيقمساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التع -3أ
 .النضري 

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

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

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

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 طريقة المحاولة والخطاء -

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية  -
 العمليةاالختبارات  -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح التعاون. -1ج         

 التقييم الذاتي. -2ج

 التقييم القيادي. -3ج

 تثمين جهود العلماء. -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 ة اإللقاء ) المحاضرة(.طريق -
 طريقة حل المشكالت. -
 .طريقة اإلبداع واالختراع    -
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 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية  -
 العمليةاالختبارات  -
 

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

 الب بشكل يعمل على تطويره.إبراز شخصية الط -1د

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د

 إبراز المواهب المدفونة لدى الطالب. -3د

    -4د
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 ( كرة السلة /المرحلة االولى) بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 لعمــ ا خطــ  شـــــــــر  -1 2 االول
 لدراسيا العام خال 

المهارات 

االساسية في لعبة 

 كرة السلة

 اإللقاء /
حل 

 المشكالت

اختبارات 

 ملية ع -تحريرية 

 2 الثاني
 عدادإ + لبدني ا للياق ا تنمي 
  اللعب  لمهارة

 اإللقاء /
 حل المشكالت

اختبارات 

 مليةع -تحريرية 

  الثالث
 إعداد +  البدني للياق ا تنمي 

  اللعب  هارةلم
 اإللقاء /

 حل المشكالت
اختبارات 

 مليةع  -تحريرية

  الرابع
 شر  + تنوع م هاري م تمارين
  طق المن عن الدفاع

 اإللقاء /
 حل المشكالت

اختبارات 

 ةعملي -تحريرية 

  الخامس
 لدفاعا شكيالتت نع تمارين

  الحكام شاراتإ +  المنطق عن
----------- ------------ 

  السادس

 لدفاعا دضـــــــــ جومي ه تمارين.
 )قاعدة لقانونا + لمنطق ا عن

 (الفرق
 

اختبارات  

 ةمليع -تحريرية 

  السابع

 نع لدفاعا دضــــ لهجوما أنواع.
ـــاعـــدة) القـــانون + المنطقـــ   ق
 (المخالفات

 
اختبارات  

 ةمليع -تحريرية 

  الثامن

 + أنواعــ و  لســـــــــري ا الهجوم.
 قـــاعـــدة) القـــانون + القـــانون
 (األخطاء

 
اختبارات  

  -تحريرية 

 .  عملية 

  التاسع

 لهجوما ستعما ا طرائق.
 قاعدة) القانون + السري 

 (اللعب قوانين
 

------------ ------------- 

  العاشر

 لســــري ا لهجومل تعددةم مواقف
  (الحكام قاعدة) القانون +

اختبارات  

 مليةع -تحريرية 

. 

 2 الحادي عشر
قيـــــ  تمـــــارين. ي  للهجوم تطب

  التسجي  استمارة + السري 
استخدام 

power 
point 

اختبارات 

 عملية -تحريرية 

. 

 2 الثاني عشر

 بوجود الســـــري  للهجوم تمارين
 التحكيم ميكــــانيكيــــ  + مــــداف 
 (الحكام )حرك 

 
استخدام 

power 
point 

اختبارات 

 ةعملي -تحريرية 

 2 الثالث عشر
 الفصـــــــــ  لمواد شـــــــــامل  عادة

  األو  الدراسي
بارات اخت 

 ةعملي -تحريرية 

 2 الرابع عشر
 الدراســــــــي الفصــــــــ  امتحانات.

  األو 
اختبارات  

 -تحريرية 

 .عملية
 --------- ------------  الربيعي  العطل . 2 الخامس عشر
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  الثاني الدراسي الفص  بدء 2 السادس عشر
اختبارات  

  عملية -تحريرية 

 2 السابع عشر

 )أسس ، لرج  رج  الدفاع
 شامل  إعادة + مضاره( ئده،فوا

 للقانون
 

استخدام 

power 
point 

اختبارات 

  -تحريرية 

 . عملية 

 2 الثامن عشر

 لعب + لرج  رج  الدفاع أنواع.
 وتحكيم

اختبارات   

  -تحريرية 

 . عملية 

 2 التاسع عشر

 اســـــــــتعمــا  طرائق. 
 لعـــب + لرجـــ  رجـــ  الـــدفـــاع
 لجمي  عــامــ  اعــادةوتحكيم

 على  االســـاســـي المهارات
 وتكرارات تمرينات شك 

اختبارات   

 عملية -تحريرية 

 2 العشرون

 رج  الدفاع ضد المنظم الهجوم
  وتحكيم لعب + لرج 

اختبارات  

  –تحريرية 

 عملية

 2 الحادي والعشرون
 رج  الدفاع ضد الهجوم أنواع.

  وتحكيم لعب + لرج 
------------- ------------ 

 2 الثاني والعشرون

 لرج  رج  الدفاع بين الفرق.
 لعب + المنطق  عن والدفاع
 موتحكي

 
اختبارات  

 ةعملي -تحريرية 

 2 الثالث والعشرون
 موتحكي لعب + المدرب مؤهالت

 
اختبارات  

 عملية–تحريرية 

 2 الرابع والعشرون
 مالحظات – للتدريب التخطيط
  موتحكي لعب + تدريبي 

 بارات اخت 

 2 الخامس والعشرون
 + االستكشاف + الفريق اختيار

  موتحكي لعب + األنموذج
  عملية-اختبارات  

 2 السادس والعشرون
 لعب + األعداد فترات تنظيم.

  موتحكي
 عملية -اختبارات  

 2 السابع والعشرون

 قب  األعداد فترات تنظيم.
 لعب + المنافسات + األعداد
 موتحكي

 
  ملية ع-اختبارات  

 2 الثامن والعشرون
 نموذجي  تدريبي  وحدات إعداد

  موتحكي لعب +
----------- --------- 

 -------- -----------  نوالالعبي المباريات تحلي  2 التاسع والعشرون

 2 الثالثون

 والمدرب المدرس تعام  كيفي 
 التدريسي  اإلمكانيات م 

 نوالالعبي والتدريبي 
 

----------- --------- 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

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

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

 

 

 


