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 ٔصف انبرَايح األكاديًي 

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

 

 انرؼهًُُح انًؤطظح .1
 كهُح انرزتُح انثذَُح وػهىو انزَاضح 

 / انًزكش  ؼهًٍانمظى ان .2
 انُظزٌ

او اطى انثزَايط األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ

 ذمُى انثزَايط األكادًٍَ

 اطى انشهادج انُهائُح  .4
 تكانىرَىص

 :انُظاو انذراطٍ  .5

  طُىٌ /يمزراخ/اخزي 

 طُىٌ 

 انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6
 

 انًؤشزاخ انخارظُح األخزي  .7
 ال َىظذ

 ذارَخ إػذاد انىصف  .8
4/9/2222 

 أهذاف انثزَايط األكادًٍَ .9

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرٍ ذظاػذهى ػهً ذحمُك يخزظاخ انرؼهى انًظرهذفح فٍ  -

 انًىاد انُظزَح
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمُُى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ حصىل انطهثح ػهً يخزظاخ انرؼهى  -

 انًظرهذفح 
يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط وػُاصزِ انذراطُح ) انكىرطاخ أو انًىاد انذراطُح ( يغ  -

 انشهادج انًًُىحح وانًؤهالخ انىظُفُح انًظرمثهُح 
األكادًٍَ تًصاتح يصذر يؼهىياخ ألرتاب انؼًم ػٍ َىػُح خزَعٍ انمظى َكىٌ وصف انثزَايط  -

 انؼهًٍ يٍ حُس َىع انًهاراخ و انماتهُاخ انرٍ ًَرهكىَها .
 

 انًطهىتح وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى نثزَايطيخزظاخ ا  .12
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  االهذاف انًؼزفُح . ا-أ

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرٍ ذظاػذهى ػهً ذحمُك يخزظاخ انرؼهى     -1أ

 انًظرهذفح فٍ انُظزٌ 
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمُُى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ حصىل انطهثح ػهً يخزظاخ انرؼهى  -2أ

 انًظرهذفح

انذراطُح ) انكىرطاخ أو انًىاد انذراطُح ( يغ يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط وػُاصزِ  -3أ

 انشهادج انًًُىحح وانًؤهالخ انىظُفُح انًظرمثهُح

 

  االهذاف انًهاراذُح انخاصح تانثزَايط :-ب 

 يظاػذج انطهثح ػهً ذطثُك يا ذؼهًىِ يٍ يىاد ػًهُح داخم وخارض اإلطار انعايؼٍ . – 1ب 

 يٍ يىاد َظزَح  داخم وخارض اإلطار انعايؼٍ . يظاػذج انطهثح ػهً ذطثُك يا ذؼهًىِ – 2ب 

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 طزَمح اإلنماء ) انًحاضزج( -

 طزَمح االطرمصاء  -

 طزَمح االطركشاف  -

 طزَمح حم انًشكالخ -

 طزائك انرمُُى      

 

 االخرثاراخ انرحزَزَح  -

 االخرثاراخ انشفىَح  -

 االخرثاراخ انؼًهُح -

 االهذاف انىظذاَُح وانمًُُح :-ض

 ذمذَز انذاخ  -1ض         

 ذًُُح انمذرج ػهً انمُادج -2ض            

 ذًُُح روغ انرؼاوٌ   -3ض

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 طزَمح اإلنماء ) انًحاضزج( -

 طزَمح االطرمصاء  -

 طزَمح االطركشاف  -

 طزَمح حم انًشكالخ -

 

 طزائك انرمُُى    

 

 االخرثاراخ انرحزَزَح  -

 االخرثاراخ انشفىَح -

 االخرثاراخ انؼًهُح -
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 .انشخصٍ(األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر  )انًهاراخانًُمىنح انرأهُهُح و انًهاراخ انؼايح-د 

 إتزاس شخصُح انطانة تشكم َؼًم ػهً ذطىَزِ -1د

 سَادج انصمح تانُفض نذي انطانة. -2د

 ذًُُح انىػٍ انصمافٍ وانزَاضٍ نذي انطانة . -3د

 ذًُُح حة انىطٍ نذي انطهثح -4د

 وانرؼهى  انرؼهُىطزائك          

 

 طزَمح اإلنماء ) انًحاضزج( -

 طزَمح االطرمصاء  -

 طزَمح االطركشاف  -

 طزَمح حم انًشكالخ -

 

 طزائك انرمُُى          

 

 االخرثاراخ انرحزَزَح  -

 انشفىَحاالخرثاراخ  -

 االخرثاراخ انؼًهُح  -

 تُُح انثزَايط  .11

 انًرحهت انذراصيت
ريز انًمرر أٔ 

 انًضاق
 انضاػاث انًؼتًذة اصى انًمرر أٔ انًضاق

 ػًهٍ َظزٌ   

  /    االدارج انزَاضُح  انزاتؼح

 

 انرخطُظ نهرطىر انشخصٍ .12

 
 يعمل الربنامج على تطوير شخصية الطالب األكادميي بشكل يتناسب مع طموحات الدولة احلديثة  -
 إبراز نقاط القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين شخصية قيادية يف املستقبل -
 

 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو  غ)وضيؼُار انمثىل  .13
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 اجلامعية . معدل الطلبة يف الصف السادس )اإلعدادي , املهين( والذي من خاللو يكون القبول يف املرحلة  -
 قبول عن طريق اللجنة االوملبية ) فقط لإلبطال الرياضيني( -
 

 أهى يصادر انًؼهىياخ ػٍ انثزَايط .14

 التعليم املصادر العلمية املعتمدة ضمن املقرر الدراسي للمرحلة اليت يتم فيها -
 املنهاج الدراسي املعتمد من قبل الوزارة  -
 قوانني األلعاب االوملبية اليت يتم تدريسها -
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 ًٕرج ٔصف انًمررَ

 

 ٔصف انًمرر

 

 انًؤطظح انرؼهًُُح .1
 الرياضةوعلوم البدنية كلية التربية 

 / انًزكش ؼهًٍانمظى ان .2
 لظى انؼهىو انزَاضُح   

 اطى / ريش انًمزر .3
 االدارج انزَاضُح

 أشكال انحضىر انًراحح .4
 َىيٍ 

 انفصم / انظُح .5
 طُىٌ 

 )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6
 طاػرٍُ أطثىػُا

 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7
27/9/2221 

 أهذاف انًمزر .8

 مساعدة الطلبة ملعرفة طرائق التعليم والتعلم واليت تساعدىم على حتقيق خمرجات التعلم املستهدفة يف القسم النظري   -
 مساعدة الطلبة ملعرفة طرائق التقييم املستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على خمرجات التعلم املستهدفة -2
الدراسية ) الكورسات أو املواد الدراسية ( مع الشهادة املمنوحة واملؤىالت مساعدة الطلبة ملعرفة عالقة الربنامج وعناصره  -3

 الوظيفية املستقبلية
 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار اجلامعي . – 4
 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار اجلامعي – 5

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.

 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى انًمزراخ يخزظ .9
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  االهذاف انًؼزفُح -أ
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرٍ ذظاػذهى ػهً ذحمُك يخزظاخ انرؼهى انًظرهذفح  -1أ

 فٍ انمظى انُظزٌ 

انرؼهى  يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمُُى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ حصىل انطهثح ػهً يخزظاخ -2

 انًظرهذفح

يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط وػُاصزِ انذراطُح ) انكىرطاخ أو انًىاد انذراطُح ( يغ  -3

 انشهادج انًًُىحح وانًؤهالخ انىظُفُح انًظرمثهُح

 -4أ
  -5أ
   -6أ
  االهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًمزر  -ب 

 يظاػذج انطهثح ػهً ذطثُك يا ذؼهًىِ يٍ يىاد ػًهُح داخم وخارض اإلطار انعايؼٍ . - 1ب

 يظاػذج انطهثح ػهً ذطثُك يا ذؼهًىِ يٍ يىاد َظزَح  داخم وخارض اإلطار انعايؼٍ – 2ب

  - 3ب 

     -4ب

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 طزَمح اإلنماء ) انًحاضزج( -

 طزَمح االطرمصاء  -

 طزَمح االطركشاف  -

 طزَمح حم انًشكالخ -

 

 

 طزائك انرمُُى      

 

 االخرثاراخ انرحزَزَح  -

 االخرثاراخ انشفىَح -

 االخرثاراخ انؼًهُح -

 

 
 االهذاف انىظذاَُح وانمًُُح -ض

 تس روغ انًُافظح تٍُ انطهثح -1ض         

 ذصًٍُ ظهىد انؼهًاء-2ض

   -4ضذًُُح روغ انرؼاوٌ تٍُ انطهثح -3ض

  

 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 طزَمح اإلنماء ) انًحاضزج( -

 طزَمح االطرمصاء  -

 طزَمح االطركشاف -

 طزَمح حم انًشكالخ -

 



  
 7انصفحت 

 
  

 

 
 انثُُح انرحرُح  .12

 انكرة انًمزرج انًطهىتح -1

 كراب يُهعٍ

 انًزاظغ انزئُظُح )انًصادر( -2
 يفزداخ انكراب انًُهعٍ 

انرٍ َىصً تها انكرة وانًزاظغ  ( أ

  )انًعالخ انؼهًُح ،انرمارَز ،.....(

 انرمارَز  –انكراب انًُهعٍ 

 هاشى يُذر. د.أ انزَاضُح، انرزتُح ويُاهط انرزتىَح انًُاهط 

 .و 2227 انخطُة،

 انطثؼح ذطثُك، ػهى االدارج واخزوٌ، انعُىطٍ رطالٌ يحًذ

 ( وانطثاػح، نهُشز انًظُزج دار انصاَُح،

 2222 ػًاٌ،. 

 

انًزاظغ االنكرزوَُح ،يىالغ االَرزَُد  ( ب

.....، 

 انًزاظغ االنكرزوَُح انًؼرًذج –االَرزَُد 

 © 2227 انؼزالُح انزَاضُحاالكادًَُح 

www.iraqacad.com 

 انًكرثح االفرزاضُح 
 

 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ .11

انًصادر انؼهًُح انحذَصح وأخز انثحىز انؼهًُح انرٍ  يٍ خالنها َرى  َرى االطالع تشكم دورٌ ػهً  -

 ذطىَز انًُهط انًمزر

 طزائك انرمُُى    

 

 االخرثاراخ انرحزَزَح  -

 االخرثاراخ انشفىَح -

 
 انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انرأهُهُح انًهاراخ  انؼايح و -د 

 إتزاس شخصُح انطانة تشكم َؼًم ػهً ذطىَزِ -1د

 سَادج انصمح تانُفض نذي انطانة. -2د

 -3د

    -4د

http://www.iraqacad.com/
http://www.iraqacad.com/
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 بُيت انًمرر .12

 يخرخاث انتؼهى انًطهٕبت انضاػاث األصبٕع
اصى انٕحذة / أٔ 

 انًٕضٕع
 طريمت انتمييى طريمت انتؼهيى

 األصبٕع

 األٔل

اصى انٕحذة / أٔ  يخرخاث انتؼهى انًطهٕبت انضاػاث

 انًٕضٕع

 طريمت انتمييى طريمت انتؼهيى

 أصبٕػي

 انثاَي

تؼهى يفٕٓو  - صاػتيٍ

االدارة ٔأًْيتٓا 

في انًدال 

انرياضي 

 ٔيضتٕياتٓا

 

يفٕٓو االدارة ٔيبادئٓا 

ٔاًْيتٓا في انًؤصضاث 

 انرياضيت

 اإلنماء /

حم 

 انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انثانث

تؼهى ٔظائف  - صاػتيٍ

ٔتؼهى االدارة 

يفٕٓو انتخطيط 

 ٔإَاػّ

 

ٔظائف االدارة ٔ يفٕٓو 

 انتخطيط ٔإَاػّ

 اإلنماء /

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انرابغ

تؼهى يفٕٓو  - صاػتيٍ

 انتُظيى

 

 اإلنماء / انتُظيى

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انخايش

تؼهى إَاع  - صاػتيٍ

 انتُظيى

 

 اإلنماء / انتُظيى إَاع

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انضادس

تؼهى يفٕٓو  - 

 انمرار

 اإلنماء / انمرار

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انضابغ

تؼهى يفٕٓو  - 

 انتُضيك

 اإلنماء / انتُضيك

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انثايٍ

انشٓر ايتحاٌ  - 

 االٔل

   

 أصبٕػي

 انتاصغ

تؼهى يفٕٓو  - 

 االتصال

 اإلنماء / االتصال

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انؼاشر

تؼهى يفٕٓو  - 

 انؼاللاث انؼايت

 اإلنماء / انؼاللاث انؼايت

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انحادي ػشر

تؼهى يفٕٓو  - 

 انرلابت

 اإلنماء / انرلابت

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انثاَي ػشر

تؼهى يفٕٓو  - 

 انتمييى

 اإلنماء / انتمييى

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انثانث ػشر

تؼهى يفٕٓو  - 

 انميادة االداريت

 اإلنماء / انميادة االداريت

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

 انرابغ ػشر

تؼهى َظرياث  - 

 انميادة

 اإلنماء / َظرياث انميادة

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 أصبٕػي

انخايش 

 ػشر

ايتحاٌ انشٓر  - 

 انثاَي

   

 أصبٕػي

انضادس 

 ػشر

تؼهى اصانيب  - 

 انميادة

 اإلنماء / اصانيب انميادة

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

 -اختباراث تحريريت اإلنماء / انًُافضاث انرياضيت تؼهى يفٕٓو  - أصبٕػي 
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 د ػثًاٌ يحًٕد شحارِ . أ                                                       َصير لاصى خهف   د . أ

 انضابغ ػشر

 

انًُافضاث 

 انرياضيت

 شفٕيت حم انًشكالث

أصبٕػي 

 انثايٍ ػشر

 

تؼهى ادارة  - 

انًُافضاث 

انرياضيت 

ٔانمائًٌٕ 

 ػهيٓا

ادارة انًُافضاث انرياضيت 

 ٔانمائًٌٕ ػهيٓا

 اإلنماء /

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

أصبٕػي 

 انتاصغ ػشر

 

تؼهى خطٕاث  - 

تُظيى انبطٕالث 

 انرياضيت

خطٕاث تُظيى انبطٕالث 

 انرياضيت

 اإلنماء /

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

أصبٕػي 

 انؼشرٌٔ

ايتحاٌ االٔل  - 

 نهفصم انثاَي

)   

أصبٕػي 

انحادي 

 ٔانؼشرٌٔ

تؼهى تُظيى  - 

انًضابماث 

 )انضحباث (

انًضابماث تُظيى 

 )انضحباث

 اإلنماء /

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

أصبٕػي 

انثاَي 

 ٔانؼشرٌٔ

تؼهى انضحبت  - 

بطريمت انتضميط 

 انفردي

انضحبت بطريمت انتضميط 

 انفردي

 اإلنماء /

 حم انًشكالث

 

أصبٕػي 

انثانث 

 ٔانؼشرٌٔ

تؼهى انضحبت  - 

بطريمت انتضميط 

 انزٔخي

 انضحبت بطريمت انتضميط

 انزٔخي

 اإلنماء /

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

أصبٕػي 

انرابغ 

 ٔانؼشرٌٔ

تؼهى انضحبت  - 

 بطريمت انذٔري

 اإلنماء / انضحبت بطريمت انذٔري

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

أصبٕػي 

انخايش 

 ٔانؼشرٌٔ

تؼهى انضحبت  - 

بانطريمت 

 انًركبت

 اإلنماء / انضحبت بانطريمت انًركبت

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

أصبٕػي 

انضادس 

 ٔانؼشرٌٔ

االيتحاٌ انثاَي  - 

 نهفصم انثاَي

   

أصبٕػي 

انضابغ 

 ٔانؼشرٌٔ

تؼهى يفٕٓو  - 

االػالو 

 انرياضي

 اإلنماء / االػالو انرياضي

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

أصبٕػي 

انثايٍ 

 ٔانؼشرٌٔ

تؼهى يفٕٓو  - 

االصتثًار 

 انرياضي

 اإلنماء / االصتثًار انرياضي

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

أصبٕػي 

انتاصغ 

 ٔانؼشرٌٔ

تؼهى يفٕٓو  - 

انتضٕيك 

 انرياضي

 اإلنماء / انتضٕيك انرياضي

 حم انًشكالث

 -اختباراث تحريريت

 شفٕيت

أصبٕػي 

 انثالثٌٕ

ايتحاٌ َٓايت  - 

 انضُت انذراصيت

   


