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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 وعلوم الرياضة البدنية كلية التربية  المؤسسة التعليمية  .1

 النظري  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 م البرنامج األكاديمي يتقي 

 البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

   :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي  

  المعتمد   برنامج االعتماد  .6

 ال يوجد  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2023 -2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة في مساعدة الطلبة في التعرف على لعبة التس  -

 . المواد النظرية
التي تساعدهم على تحقيق  واتقان مهاراتها وممارستها  مساعدة الطلبة في التعرف على لعبة التس و -

 .الجانب العملي مخرجات التعلم المستهدفة في 

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

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

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

  االهداف المعرفية  -أ
والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة  في التعرف على لعبة التنسمساعدة الطلبة  -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 بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

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

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(  -
 المناقشة طريقة  -
 . لة واالجابة ئطريقة االس -
 

 طرائق التقييم       

 . االختبارات التحريرية  -
   الميدانية .االختبارات  -

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية روح التعاون.  -1ج         

 .  الطالب تنمية المحبة بين  -2ج

 .  التقييم القيادي -3ج
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 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تنمية حب الوطن لدى الطلبة.  -1د 

 تمنية حب التعاون والمساعدة بين الطلبة.  -2د 

 لدى الطالب.ة تنمية الوعي الثقافي الرياضي -3د 

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

 بنية البرنامج   .11

المرحلة  

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق

 عملي نظري

 /  / العاب المضرب  العاب المضرب  الثالثة 
 
 

 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 -

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

 

 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار 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.   -
 االختبارات الميدانية .  -

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .14

 المصادر العلمية المعتمدة ضمن المقرر الدراسي للمرحلة التي يتم فيها التعليم  -
 في العراق. ةكليات التربية البدني ة وموحد لكل المنهاج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة  -
 تدريسها من قبل مدرس مختص باللعبة.التي يتم  وأللعاب االتحادات الوطنية لقوانين  -

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

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

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر  السنة

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف  ة  يالمعرف األهداف 

 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

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي  العاب المضرب  العاب المضرب  2023 /2022
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اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع

 الموضوع

 التقييمطريقة  طريقة التعليم 

 

 

 األول

  ساعة  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجال المعرفي : ويطلق عليه  

 ) المجال العقلي أو اإلدراكي

Cognitive Domain). 

المجال الوجداني : ويطلق   -2

عليه المجال العاطفي أو  

 االنفعالي

(AffectiveDamain). 

المجال النفس حركي :   -3

ويطلق عليه المجال المهاري أو  

 PSYChoMotor) الحركي

Domain ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيلة فعالة لمراجعة محتوى  و

 .المقررات الدراسية

وسيلة فعالة لتحديد وسائل  •

 .التقويم المناسبة

تسمح للمدرسين بتقويم فعالية  •

تدريسهم: هل تم تحقيق  

 المخرجات المقصودة؟

تسهل عملية االنتقال من   •

التعليم الى التعلم، أي التركيز  

المتعلم بدل المدرس، أي  على 

ما يتوقع من المتعلم أن يكون  

قادراً على فعله وليس ما  

 .يستطيع المدرس فعله

يعرف الطلبة بوضوح ما  •

يتوقع أن يتعلموه من هذا  

المساق وكيف سيتم تقييم عملية 

 .تعلمهم

يعطي الطلبة فرصه لتحمل   •

مسؤوليه أكبر في عملية تعلمهم  

يتوقع الذاتي عندما يعرفون ما 

أن يكونوا قادرين على فعله 

والمستوى المتوقع الوصول 

 .اليه

نبذة تاريخية عن نشأة  

 لعبة التنس وأهدافها

  -اختبارات تحريرية  االلقاء 

 شفوية 

 

 

 الثاني

أنواع المسكات   ساعة  2

والمالعب وانواع  

 mini ballالكرات 

tennis) ( Tennis 

ball  )) 

  -تحريرية اختبارات    االلقاء 

 ةعملي -شفوية 

 

 

 الثالث 

المهارات االساسية   ساعة  2

 بالتنس

  -اختبارات تحريرية    االلقاء 

 ةعملي -شفوية 

 

 

 الرابع 

 ------------ ----------- امتحان ساعة  2

شرح مهارة االرسال   ساعة  2 الخامس 

والضربتين االرضيتين 

وقفة االستعداد  

 والمسكات 

  -اختبارات تحريرية  االلقاء 

 ةعملي -شفوية 

تطبيق مهارة اإلرسال   ساعة  2 السادس 

 بمراحلها الخمسة 

  -اختبارات تحريرية  االكتشاف  اإللقاء /

 ةعملي -شفوية 

األخطاء الشائعة التسعة   ساعة  2 السابع 

في أداء اإلرسال لدى  

 المبتدئين 

  -اختبارات تحريرية  اإللقاء  

 ةعملي -شفوية 

تطبيق مهارة الضربة   ساعة   2 الثامن

األرضية األمامية  

 بمراحلها األربعة 

  -اختبارات تحريرية  االكتشاف  اإللقاء /

 ةعملي -شفوية 

 ------------ ------------ امتحان ساعة  2 التاسع 

تطبيق مهارة الضربة   ساعة  2 العاشر 

األرضية الخلفية  

 بمراحلها األربعة 

  -اختبارات تحريرية  االكتشاف اإللقاء / 

 ةعملي -شفوية 

األخطاء الشائعة التسعة   ساعة  2 الحادي عشر 

في الضربة األرضية 

 الخلفية 

  -اختبارات تحريرية  االلقاء 

 ةعملي -شفوية 

اللعب المباشر مع   ساعة  2 الثاني عشر

الزميل مع تطبيق  

المهارات األساسية  

 الثالثة

  -اختبارات تحريرية  االكتشاف اإللقاء / 

 ةعملي -شفوية 

تعليم الطلبة على اداء    ساعة  2 الثالث عشر 

المهارات األساسية  

 الثالثة 

 بالطالب 

  -اختبارات تحريرية  التعاونياإللقاء / 

 ةعملي -شفوية 

تعليم الطلبة على اداء    ساعة  2 الرابع عشر 

المهارات األساسية  

 الثالثة

  -اختبارات تحريرية  التعاونياألسلوب 

 ةعملي -شفوية 

 --------- ------------ امتحان فصل اول  ساعة   2 الخامس عشر
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الوحدة / أو  اسم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات  األسبوع

 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم 

 

 

 األول

  ساعة  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجال المعرفي : ويطلق عليه  

 ) المجال العقلي أو اإلدراكي

Cognitive Domain). 

المجال الوجداني : ويطلق   -2

عليه المجال العاطفي أو  

 االنفعالي

(AffectiveDamain). 

المجال النفس حركي :   -3

ويطلق عليه المجال المهاري أو  

 PSYChoMotor) الحركي

Domain ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيلة فعالة لمراجعة محتوى  و

 .المقررات الدراسية

وسيلة فعالة لتحديد وسائل  •

 .التقويم المناسبة

تسمح للمدرسين بتقويم فعالية  •

تدريسهم: هل تم تحقيق  

 المخرجات المقصودة؟

االنتقال من  تسهل عملية  •

التعليم الى التعلم، أي التركيز  

على المتعلم بدل المدرس، أي  

ما يتوقع من المتعلم أن يكون  

قادراً على فعله وليس ما  

 .يستطيع المدرس فعله

يعرف الطلبة بوضوح ما  •

يتوقع أن يتعلموه من هذا  

المساق وكيف سيتم تقييم عملية 

 .تعلمهم

يعطي الطلبة فرصه لتحمل   •

يه أكبر في عملية تعلمهم  مسؤول

الذاتي عندما يعرفون ما يتوقع 

أن يكونوا قادرين على فعله 

والمستوى المتوقع الوصول 

 .اليه

شرح قانون االتحاد 

 الدولي للتنس 

استخدام / االلقاء   

power point    

  -اختبارات تحريرية 

 شفوية 

 

 

 الثاني

شرح قانون االتحاد  ساعة  2

 الدولي للتنس 

 power استخدام / االلقاء 

point    

  -اختبارات تحريرية 

 شفوية 

 

 

 الثالث 

شرح قانون االتحاد  ساعة  2

 الدولي للتنس 

 power استخدام / االلقاء 

point    

  -اختبارات تحريرية 

 شفوية 

 

 

 الرابع 

شرح قانون االتحاد  ساعة  2

 الدولي للتنس 

 power استخدام / االلقاء 

point    

  -اختبارات تحريرية 

 شفوية 

تحكيم ولعب مباشر مع   ساعة  2 الخامس 

 زميل )عملي( 

  -اختبارات تحريرية  / اسلوب التعاوني االلقاء 

 ةعملي -شفوية 

تحكيم ولعب مباشر مع   ساعة  2 السادس 

 زميل )عملي( 

االلقاء / اسلوب  

 التعاوني

  -اختبارات تحريرية 

 ةعملي -شفوية 

تحكيم ولعب مباشر مع   ساعة  2 السابع 

 زميل )عملي( 

االلقاء / اسلوب  

 التعاوني

  -اختبارات تحريرية 

 ةعملي -شفوية 

تحكيم ولعب مباشر مع   ساعة   2 الثامن

 زميل )عملي( 

  -اختبارات تحريرية  االلقاء / اسلوب التعاوني

 ةعملي -شفوية 

 ------------ ------------ امتحان ساعة  2 التاسع 

التطبيق العملي والتحكيم   ساعة  2 العاشر 

على مهارات اإلرسال  

والضربة األمامية 

 والخلفية

  -اختبارات تحريرية  اإللقاء / االكتشاف 

 ةعملي -شفوية 

التطبيق العملي والتحكيم   ساعة  2 الحادي عشر 

على مهارات اإلرسال  

والضربة األمامية 

 والخلفية

  -اختبارات تحريرية  االكتشاف اإللقاء / 

 ةعملي -شفوية 

التطبيق العملي والتحكيم   ساعة  2 الثاني عشر

على مهارات اإلرسال  

والضربة األمامية 

 والخلفية

  -اختبارات تحريرية  اإللقاء / االكتشاف 

 ةعملي -شفوية 

التطبيق العملي والتحكيم   ساعة  2 الثالث عشر 

على مهارات اإلرسال  

والضربة األمامية 

 والخلفية 

  -اختبارات تحريرية  اإللقاء / االكتشاف 

 ةعملي -شفوية 

التطبيق العملي والتحكيم   ساعة  2 الرابع عشر 

على مهارات اإلرسال  

والضربة األمامية 

 والخلفية

  -اختبارات تحريرية  اإللقاء / االكتشاف 

 ةعملي -شفوية 

 --------- ------------ ثانيامتحان فصل  ساعة   2 الخامس عشر
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 اعداد 

 أ.د ماجد خليل خميس 
 
 
 
 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12
   

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

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

 

 

 


