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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

 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة املؤسسة التعليمية .1

 النظري  / املركز  القسم العلمي .2

 ملادة علم التدريب الرياض ي للمرحلة الرابعة البرنامج األكاديميتقيم  اسم البرنامج األكاديمي او املنهي  .3

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراس ي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 مفردات الهيئة القطاعية  برنامج االعتماد املعتمد   .6

 ال يوجد املؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2023 -2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

 .في املواد النظرية

والتعليم مساعدة الطلبة ملعرفة طرائق التقييم املستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم  -

  .املستهدفةااللكتروني 

مساعدة الطلبة ملعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو املواد الدراسية ( مع الشهادة املمنوحة  -

  .واملؤهالت الوظيفية املستقبلية

يكون وصف البرنامج األكاديمي بمثابة مصدر معلومات ألرباب العمل عن نوعية خريجي القسم العلمي من حيث  -

 رات و القابليات التي يمتلكونها .نوع املها
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 املطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .10

  االهداف املعرفية  - أ

مساعدة الطلبة ملعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم املستهدفة في  -1أ

 النظري. الجانب 

 مساعدة الطلبة ملعرفة طرائق التقييم املستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم املستهدفة. -2أ

( مع الشهادة املمنوحة واملؤهالت  النظام الفصلي مساعدة الطلبة ملعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية )  -3أ

 الوظيفية املستقبلية.

 

 لخاصة بالبرنامج ا يةاملهارات األهداف –ب 

 داخل وخارج اإلطار الجامعي . اكتساب ما تعلموه من مواد نظريةمساعدة الطلبة على  - 1ب 

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

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

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء ) املحاضرة( -

 العرض بالوسائل االكترونيةطريقة  -

 املناقشةطريقة  -

 طريقة االسلة واالجابة االلكترونية -

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفوية  -

 

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .التفاعل مع االختصاصتنمية  -1ج         

 التقييم الذاتي -2ج

 التقييم القيادي -3ج
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 الشخص ي(.املنقولة )املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية املهارات العامة و -د 

 تنمية حب الوطن لدى الطلبة. -1د

 تمنية حب التعاون واملساعدة بين الطلبة. -2د

 تنمية الوعي الثقافي والرياض ي لدى الطالب. -3د

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

 بنية البرنامج  .11

 الساعات املعتمدة           املقرر أو املساقاسم  رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

علم التدريب الرياض ي   الرابعة

 للمرحلة الرابعة

2 - 

         
 
 

 التخطيط للتطور الشخص ي .12

 . اكتساب مهارات تخصصيةيعمل البرنامج على تطوير شخصية الطالب األكاديمي بشكل يتناسب مع  -

هويته التخصصية وقدراته على التعاطي مع املسيرة إبراز نقاط القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين  -

  .التدريبية 

 . تخصصه الرياض ي والتطبيق العملي لهاستخراج املواهب املدفونة لدى الطالب لتطوير مجال  -

 

 

 املعهد(األنظمة املتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 معدل الطلبة في الصف السادس )اإلعدادي , املنهي( والذي من خالله يكون القبول في املرحلة  -

 الجامعية .

 قبول عن طريق اللجنة االوملبية ) فقط لإلبطال الرياضيين(. -

 رفع معدل كلية التربية البدنية وعلوم ما يعادل قبول كليات الهندسة والعلوم.  -

 

 البرنامجأهم مصادر املعلومات عن  .14
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 الرابعةاملصادر العلمية املعتمدة ضمن املقرر الدراس ي للمرحلة  -

 في العراق. ةلكل الكليات التربية البدني الوزارة وهو موحداملنهاج الدراس ي املعتمد من قبل  -

 قوانين األلعاب االوملبية التي يتم تدريسها من قبل مدرس مختص باللعبة. -

 الخاصة باملواد التي تدرس.  متضمنة متطلبات التدريسبالقاعات الدراسة تجهيز الكليات  -
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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 

 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

2021 /2022 Tem 2-1      / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 موذج وصف املقرر ن

 وصف املقرر 

 

 

 

 عما إذا 
ً
 ألهم خصائص املقرر ومخرجات التعلم املتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا

ً
 مقتضيا

ً
يوفر وصف املقرر هذا إيجازا

 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 / جامعة ديالىوعلوم الرياضةالبدنية كلية التربية  املؤسسة التعليمية .1

  لوم النظريةعال    القسم العلمي  / املركز .2

 علم التدريب الرياض ي للمرحلة الرابعة  اسم / رمز املقرر  .3

 يومي  أشكال الحضور املتاحة .4

 سنوي  السنةالفصل /  .5

 ساعتين أسبوعيا عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2022/  10    /  2     تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف املقرر  .8

 مساعدة الطلبة ملعرفة طرائق التقييم املستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم املستهدفة. -

( ماااع الشاااهادة املمنوحاااة واملاااؤهالت الوظيفياااة  السااانوي مسااااعدة الطلباااة ملعرفاااة عالقاااة البرناااامج وعناصاااره الدراساااية )  -

 املستقبلية

 داخل وخارج اإلطار الجامعي . نظريةمساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد  -

 داخل وخارج اإلطار الجامعي .   عمليةمساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد  -

 مساعدة الطلبة على تطبيق أفكارهم واملواهب التي يمتلكها داخل وخارج اإلطار الجامعي.        -
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 مخرجات املقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف املعرفية   -أ

( مع الشهادة املمنوحة  السنوي مساعدة الطلبة ملعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية )  -1أ

 واملؤهالت الوظيفية املستقبلية

قيق مخرجات التعلم مساعدة الطلبة ملعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تح  -2أ

 ةالنظريالعلوم قسم املستهدفة في 

مخرجات التعلم في  الطلبة ملعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مساعدة-3أ

 مجال 

 .ملادة علم التدريب النظري 

  

 األهداف املهاراتية الخاصة باملقرر.   -ب 

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

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

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

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 البوربوينتمثل واستخدام الوسائل االكترونية  طريقة اإللقاء ) املحاضرة( -

 طريقة حل املشكالت. -

 املناقشة طريقة     -

 طرائق التقييم      

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفوية  -

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح التعاون. -1ج         

 التقييم الذاتي. -2ج

 التقييم القيادي. -3ج
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 تثمين جهود العلماء. -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة اإللقاء ) املحاضرة(. -

 طريقة حل املشكالت. -

 .طريقة اإلبداع واالختراع    -

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات التحريرية  -

 االختبارات الشفوية  -

 

 والتطور الشخص ي (.املهارات العامة والتأهيلية املنقولة ) املهارات األخرى املتعلقة بقابلية التوظيف  -د 

 إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره. -1د

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د

 إبراز املواهب لدى الطالب. -3د

    -4د



  
 9الصفحة 

 
  

 ( التدريب الرياض يبنية املقرر ) .11

الساعا األسبوع

 ت

مخرجات 

التعلم 

 املطلوبة

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو املوضوع

االحتماالت التي تساعد في     -1 2 األول 

 الوصول الى املستويات العليا:

 اإللقاء /

 حل املشكالت

 - اختبارات تحريرية

 -شفوية 

 

 الثاني

 اإللقاء / االنسجام الرياض ي  2

 حل املشكالت

 - اختبارات تحريرية

 شفوية

 

 الثالث

 اإللقاء / مفهوم ومكونات اللياقة البدنية  2

 املشكالتحل 

 -اختبارات تحريرية

 شفوية

 

 الرابع

 اإللقاء / القوة العضلية  2

 حل املشكالت

 - اختبارات تحريرية

 عملي - شفوية

 ------------ ----------- اشكال وأنواع القوة العضلية  2 الخامس

العالقة بين القوة والوزن والعوامل   2 السادس

 االنتروبومترية االخرى 

 -تحريرية اختبارات  

 عملي -شفوية 

 -اختبارات تحريرية   العوامل املؤثرة في القوة العضلية:          2 السابع

 عملي -شفوية 

 -اختبارات تحريرية   طرائق ووسائل تدريب القوة  2 الثامن

 شفوية . 

 ------------- ------------ امتحان شهر اول   2 التاسع

العاملة في نظم انتاج الطاقة   2 العاشر

 التحمل العام والخاص

 -اختبارات تحريرية  

 شفوية .

 powerاستخدام  التحمل تعاريفه واهميته وانواعه  2 الحادي عشر

point 

 -اختبارات تحريرية 

 شفوية .

 powerاستخدام  العوامل املؤثرة على التحمل  2 الثاني عشر

point 

 -اختبارات تحريرية 

 عملي -شفوية 

 -اختبارات تحريرية   :طرائق ووسائل تدريب التحمل  2 عشرالثالث 

 عملي -شفوية 

السرعة , تعريفها واهميتها, أنواع   2 الرابع عشر

 السرعة 

 -اختبارات تحريرية  

 شفوية .

 --------- ------------ امتحان شهر ثاني  2 الخامس عشر

  طرائق واساليب تطوير السرعةو   2 السادس عشر

 في السرعة املؤثرة العوامل

 -اختبارات تحريرية  

 -شفوية 

 powerاستخدام  وانواعها املرونة تعريفها واهميتها  2 السابع عشر

point 

 -اختبارات تحريرية 

 شفوية .
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 مدرس المادة: أ.د حسام محمد هيدان

 -اختبارات تحريرية  طريقة التعليم العوامل املؤثرة على املرونة  2 الثامن عشر

 شفوية .

 اإللقاء /  تعريفها واهميتهاالرشاقة ,   2 التاسع عشر

 حل املشكالت

 -اختبارات تحريرية 

 عملي -شفوية 

طرائق تنمية  أنواع الرشاقة  2 عشرون

 الرشاقة

 اإللقاء /

 حل املشكالت

اختبارات تحريرية 

 شفوية. –

 اإللقاء / امتحان شهر اول   2 واحد وعشرون

 حل املشكالت

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

 اإللقاء / عمليات التدريب الرياض يتخطيط   2 اثنان وعشرون

 حل املشكالت

 -اختبارات تحريرية 

 عملي -شفوية 

اختبارات تحريرية  ----------- الخطة السنوية ومراحلها  2 ثالثة وعشرون

 شفوية. –

 اختبار شفوي  الطريقة التفاعلية خطة التدريب املتوسطة  2 أربعة وعشرون

الطريقة التفاعلية  الصغيرةالخطة التدريبية   2 خمسة وعشرون

 بين املدرس والطالب

 اختبارات شفوية .

الوحدة التدريبية, بناء الوحدات   2 ستة وعشرون

 التدريبية:

لطريقة التفاعلية 

 بين املدرس والطالب

 اختبارات شفوية.

لطريقة التفاعلية  أنواع واشكال الوحدة التدريبية  2 سبعة وعشرون

 بين املدرس والطالب

 -اختبارات شفوية 

 --------- ----------- أنظمة الطاقة والتدريب الرياض ي  2 ثمانية وعشرون

تطبيقات أنظمة الطاقة مع الحمل   2 تسعة وعشرون

 التدريبي

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

 --------- ----------- امتحان شهر ثاني  2 ثالثون 

 خطة تطوير املقرر الدراس ي  .12

 يتم االطالع بشكل دوري على املصادر العلمية الحديثة وأخر البحوث العلمية التي  من خاللها يتم  تطوير املنهج املقرر.  

 يتم الدمج بين املادة النظرية والعملية لتطوير املنهج الدراس ي. -


