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 مج األكاديمي وصف البرنا

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

 

 المؤسسة التعليمية .1
 لبدنية وعلوم الرياضةاكلية التربية 

 / المركز  علميالقسم ال .2
 النظري

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني

 تقيم البرنامج األكاديمي

 اسم الشهادة النهائية  .4
 البكالوريوس

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 

 سنوي 

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 ال يوجد

 يخ إعداد الوصف تار .8
2020- 2021 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

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

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

 العلمي من حيث نوع المهارات والقابليات التي يمتلكونها.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11

  االهداف المعرفية . ا-أ

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

 المستهدفة في النظري. 

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

 المستهدفة.

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

     الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية.

ة كيفية التعليم عن بعد واستخدام الصفوف االلكترونية في التعليم المدمج وايصال معرفة الطلب-4أ

 المعرفة للطالب عن طريق كالس روم

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

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

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

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

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ()المحاضرةطريقة اإللقاء  -

 طريقة حل المشكالت -

 طريقة المناقشة -

 االجابة االلكترونيةطريقة االسلة و -

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفوية -

 االختبارات االلكترونية   -

 

 

 والقيمية:االهداف الوجدانية -ج

 روح التعاون. تنمية-1ج         

 تيالذا التقييم-2ج         

 القيادي التقييم-3ج         

 اد على النفستنمية االعتم 4خ    

 طرائق التعليم والتعلم     

 (.)المحاضرةطريقة اإللقاء  -

 طريقة حل المشكالت. -
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 طريقة المناقشة -

 

 

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية .   -

 الشفوية.االختبارات  -

 العملية.االختبارات    -

 

 

 
 

 

 .صي(الشخاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ات)المهارالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تنمية حب الوطن لدى الطلبة. --1د

 حب التعاون والمساعدة بين الطلبة. تمنية-2د

 الوعي الثقافي والرياضي لدى الطالب. تنمية-3د

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

 

 التعلم و التعليمطرائق          

 

 (.)المحاضرةطريقة اإللقاء  -        

 طريقة حل المشكالت. -        

 طريقة القيادة. -        

 

 

 

 طرائق التقييم          

 التحريرية.االختبارات -         

 الشفوية.االختبارات  -        

 االختبارات العملية -        

 

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق
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 2 نظري االختبارات والقياس  المرحلة الثانية

/ تطبيق  عملي

االختبارات يعني 

 محاضرتين فقط

    

    
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 ثة .دولة الحدييعمل البرنامج على تطوير شخصية الطالب األكاديمي بشكل يتناسب مع طموحات ال - 

 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)ي الصف السادس معدل الطلبة ف -
 الجامعية.

 لإلبطال الرياضيين(. )فقطقبول عن طريق اللجنة االولمبية  -
 رفع معدل كلية التربية البدنية وعلوم ما يعادل قبول كليات الهندسة والعلوم.  -

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 در العلمية المعتمدة ضمن المقرر الدراسي للمرحلة التي يتم فيها التعليمالمصا -
 ة وموحد لكل الكليات التربية البدنية في العراق.المنهاج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة  -
 تدريسها من قبل مدرس مختص باللعبة.قوانين األلعاب االولمبية التي يتم  -

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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
هداف المهارايية اال

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

2020-

2021 
االختبار  

 والقياس
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية 

 / المركز علميالقسم ال .2
 فرع العلوم النظرية   

 المقرر اسم / رمز .3
 اختبارات وقياس

 أشكال الحضور المتاحة .4
 يومي    

 الفصل / السنة .5
 سنوي     

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة 121

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
15  /11  /2121 

 أهداف المقرر .8

تعلم مساااااااعادة الطلباة لمعرفاة طرائق التقييم المسااااااتخدمة للتأكد من حصااااااول الطلبة على مخرجات ال -  

 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. -

  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.  -

 
 

 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  المعرفية االهداف-أ
أو المواد الدراسية( مع  تلمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية )الكور ساالطلبة  مساعدة-1أ

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

 في القسم النظري

 ال مخرجات التعلم في مج ائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيقالطلبة لمعرفة طر مساعدة-3أ
 النظري.

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

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

 الجامعي.خارج اإلطار و نظرية داخلالطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد  مساعدة- 2ب 

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

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 مثل داته شو ةاإللكتروني( واستخدام الوسائل )المحاضرةطريقة اإللقاء  -

 طريقة حل المشكالت. -

 طريقة المناقشة    -

 االلكتروني بالصف ةااللكترونيالمحاضرة طريقة االلقاء     -

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفوية -

 
 الوجدانية والقيمية االهداف-ج

 تنمية روح التعاون. --1ج        

 الذاتي. التقييم-2ج

 القيادي. التقييم-3ج

 جهود العلماء تثمين-4ج

  روح العزم والتعاون والمؤاخاة بين الطلبة تنمية-5ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(. -

 طريقة حل المشكالت. -

 طريقة اإلبداع واالختراع.    -

 

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية    - 



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 
 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره. إبراز-1د

 الثقة بالنفس لدى الطالب. زيادة-2د

 المواهب المدفونة لدى الطالب إبراز-3د

 ابرازالعمل الجماعي لدى الطلبة-4د

 والقياس( )االختبار بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات بوعاألس

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 

 

 األول

التعرف على مااا  2

 أدواتهاااااااااي 

 التقويم

باا م مختصاااااارة عن التطور ن

 التقويم في ألدواتالتاااريخي 

 التربية الرياضية 

 اإللقاء/    
 حل المشكالت

اختبارات 

 -تحريرية 

 -شفوية 
 

 

 يالثان

التعرف على  2

 مفهوم التقويم

مفهوم التقويم في التربية 

 – أنواعه –يعريفة  –الرياضية 

  أبعادم استخدامايه

 اإللقاء /
 حل المشكالت

اختبارات 

 -تحريرية 

 شفوية
 

 

 الثالث

التعرف على  2

 مفهوم القياس

مفهوم القياس في التربية 

 –يعريفة  –الرياضية 

-مستويايه – خصائصه

  فيهلمؤثرة ا العوامل

 اإللقاء /
 حل المشكالت

اختبارات 

 -تحريرية

 شفوية

 

 

 الرابع

التعرف على  2

 مفهوم القياس

 –يعريفة  –مفهوم االختبار 

وعالقته بالتقويم  – أنواعه

 والقاس

 اإللقاء /
 حل المشكالت

اختبارات 

 -تحريرية 

 -شفوية 

 عملي
اهمية االختبارات والقياس  أهمية القياس 2 الخامس

 ي التربية الرياضية ف

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

الااتااعاارف عاالااى  2 السادس

 االختبارات

االخاااتاااباااارات الاااتاااي ياااقاااوم 

 المربي الرياضي  ابوضعه

اختبارات  

 -تحريرية 

 –شفوية 

 عملي
اختبارات   امتحان الشهر االول   2 السابع

 -تحريرية 

 –شفوية 

 عملي
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كاايااف يصاااااااماام  2 الثامن

 االختبار

م االختبارات خطوات يصااامي

واعداد المواصااااافات العامة 

 لالختبار الجيد 

اختبارات تحريرية  

 شفوية .  -

التعرف على  2 التاسع

 إدارة االختبار

ادارة االختبارات ويطبيقها 

واالعتبارات التي يجب 

عند يطبيق  امراعايه

 االختبارات 

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

الااتااعاارف عاالااى  2 العاشر

 ارمراحل االختب

ماااراحااال يااانااا ااايااام وادارة 

االختبااارات والمقااايي  في 

 التربية الرياضية 

اختبارات تحريرية  

 شفوية . -

مــــــاهـــي األســـــــــــــس  2 الحادي عشر
 العلمية

استخدام  األسس العلمية لالختبارات 

power 
point 

اختبارات يحريرية 

 شفوية . -

ماااا هو معاااامااال  2 الثاني عشر

 الثبات

معاااماال ثبااات االختبااار في 

 يقة التجزئة النصفية طر

استخدام 

power 
point 

اختبارات تحريرية 

 عملي -شفوية  -

اختبارات تحريرية   امتحان الشهر الثاني   2 الثالث عشر

 عملي -شفوية  -
اختبارات تحريرية   قرات ومناقشة التقارير   2 الرابع عشر

 شفوية . -
 --------- ------------ قرات ومناقشة التقارير   2 الخامس عشر
التقنين والمعايير وعالقتها  ما هو التقنين 2 السادس عشر

 باالختبار 

اختبارات تحريرية  

 -شفوية  -
كيف يستخرج  2 السابع عشر

الدرجة 

 المعيارية 

الدرجة المعيارية والدرجة 

 المعيارية المعدلة 

استخدام 

power 
point 

اختبارات تحريرية 

 شفوية . -

لقياسات ا 2 الثامن عشر

 الجسمية

مفهوم القياسات 

 االنثرومترية )الجسمية (

اختبارات تحريرية  

 شفوية . -
اختبارات تحريرية   امتحان الشهر االول   2 التاسع عشر

 عملي -شفوية  -
 ما هي األنماط 2 عشرون

  

يصاااااانيفاات انماط الجساااااام 

 واهميتها 

اختبارات تحريرية  

 شفوية. –
 ةالشائعت الجسمية القياسا  2 واحد وعشرون

 في التربية الرياضية 

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

االجهزة المستخدمة في   2 اثنان وعشرون

 القياسات الجسمية 

اختبارات تحريرية  

 عملي -شفوية  -
 – أغراضه-غايتهالتصنيف   2 ثالثة وعشرون

   أنواعه
اختبارات تحريرية  

 شفوية. –
تصنيف في طرائق ال  2 أربعة وعشرون

 الرياضيةالتربية 

 اختبارات  

 اختبارات شفوية .  امتحان الشهر الثاني   2 خمسة وعشرون
التعرف على  2 ستة وعشرون

االختبارات 

اختبارات البدنية والمهارية 

 والنفسية 

 اختبارات شفوية. 
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 البنية التحتية  .11

 ة البدنيةلالختبارات التربيالنظرية  األسس الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 االسس النظرية الختبارات التربية الرياضية. د. محمد الياسري -1

فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي . طرق القياس والتقويم . ابو العال -2

 ومحمد صبحي

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 لتطبيقية بدنية حركية مهارية . علي سلمان الطرفياالختبارات ا-

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (ب

.....، 

https://drive.google.com/file/d/0B7LWyrvV
G1IOHVMMmtlQzg/view?resourcekeyvOnuO

gdSKarGV61b6awE5WSlrQQ-=0 
 

https://www.sport.ta4a.us/hu
man-sciences/tests-
measurements/564-

measurement-and-evaluation-
sports.html 

https://drive.google.com/file/d/0B7LWyrvV
=vOnub09tSF9adE9hVUE/view?resourcekey

_RnQIm8Xw9uwpSJwWnkkoA-0 
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                   يتم االطالع بشكل دوري على المصادر العلمية الحديثة وأخر البحوث العلمية التي من خاللها يتم تطوير  -     

 المنهج المقرر.

 يتم الدمج بين المادة النظرية والعملية لتطوير المنهج الدراسي. -   

  

 اعداد التدريسين         

البدنية 

 والمهارية

 - يةاختبارات شفو  التطبيق العملي لالختبارات   2 سبعة وعشرون
 --------- ----------- التطبيق العملي لالختبارات   2 ثمانية وعشرون
 -------- ----------- مراجعة للمادة )شامل(  2 تسعة وعشرون

 --------- ----------- امتحان شامل للفصل  2 ثالثون

https://drive.google.com/file/d/0B7LWyrvVvOnuOG1IOHVMMmtlQzg/view?resourcekey=0-gdSKarGV61b6awE5WSlrQQ
https://drive.google.com/file/d/0B7LWyrvVvOnuOG1IOHVMMmtlQzg/view?resourcekey=0-gdSKarGV61b6awE5WSlrQQ
https://drive.google.com/file/d/0B7LWyrvVvOnuOG1IOHVMMmtlQzg/view?resourcekey=0-gdSKarGV61b6awE5WSlrQQ
https://drive.google.com/file/d/0B7LWyrvVvOnub09tSF9adE9hVUE/view?resourcekey=0-_RnQIm8Xw9uwpSJwWnkkoA
https://drive.google.com/file/d/0B7LWyrvVvOnub09tSF9adE9hVUE/view?resourcekey=0-_RnQIm8Xw9uwpSJwWnkkoA
https://drive.google.com/file/d/0B7LWyrvVvOnub09tSF9adE9hVUE/view?resourcekey=0-_RnQIm8Xw9uwpSJwWnkkoA
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 رئي  المجموعة العلمية    أ.د حنان عدنان عبعوب - 1 

 أ.م.د عدي عبد الحسين - 2

 أ.م.د حيدر سعود - 3

 جبارعلي أ.م.د نزار  - 4

 


