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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

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

 

 البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية  المؤسسة التعليمية  .1

 النظري  / المركز  علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 البرنامج األكاديمي تقيم 

 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  االلكتروني مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم  -

 .المستهدفة في المواد النظرية
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   -

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

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

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

 في النظري. 

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

 المستهدفة.

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

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

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

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(  -
 طريقة حل المشكالت  -
 المناقشة طريقة  -
 لة واالجابة االلكترونية ئطريقة االس -
 

 طرائق التقييم       

 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. -
 المناقشة طريقة  -
 الكلية والجزئية الطريقة  -
 التعلم باللعب طريقة  -
 طريقة المحاولة والخطاء -

 
 طرائق التقييم     
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 االختبارات التحريرية .     -
 االختبارات الشفوية . -
 االختبارات العملية .    -

 

 

 . 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 

 تنمية الوعي الثقافي والرياضي لدى الطالب.  -3د 

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

 والتعلم   طرائق التعليم         

 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      

 4    ثانية ال

         
 
 

 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.   -
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 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.   -

 
 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.المنهاج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة  -
 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

 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

 اختياري أم 
  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

2022/ 2021 Tem 2-1    الكرة

الطائرة_المرحلة  

 الثانية 

  / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر 

 

 

 

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.

 الرياضة وعلوم كلية 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

 2022/      10  / 2     تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

طرائااق التقياايم المسااتخدمة للتأكااد ماان حصااول الطلبااة علااى مخرجااات الااتعلم مساااعدة الطلبااة لمعرفااة  -

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

 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.  -
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراسية ( مع  -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  دة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيقمساع -3أ
 . النضري 

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي . - 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. -
 التعلم باللعب طريقة     -

 طريقة المحاولة والخطاء  -

 
 طرائق التقييم       

 

 االختبارات التحريرية   -
 العملية االختبارات  -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 تنمية روح التعاون.  -1ج         

 التقييم الذاتي.  -2ج

 التقييم القيادي.  -3ج

 تثمين جهود العلماء. -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 االختبارات التحريرية   -
 العملية االختبارات  -
 

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

 إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره. -1د 

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د 

 إبراز المواهب المدفونة لدى الطالب.  -3د 
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 (  الكرة الطائرة /المرحلة الثانية) بنية المقرر .11

الساعا  األسبوع 

 ت 
اسم الوحدة / أو   مخرجات التعلم المطلوبة 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

تاريخ الكرة   لكرة الطائرة معرفة نشأة ا  2 االول

 الطائرة 

 اإللقاء / 
حل 

 المشكالت 

اختبارات  

 عملية   -تحريرية 

 2 الثاني 

التعرف على المهرات  
االساسية بالكرة الطائرة  

 وانواعها 

المهارات  

االساسية بالكرة  

 الطائرة 

 اإللقاء / 
 حل المشكالت

اختبارات  

 عملية  -تحريرية 

 2 الثالث 

تعليم كيفية االداء  
لمهارة  الصحيح 

 االعداد
 

تعليم مهارة 

 االعداد 

 اإللقاء / 
 حل المشكالت

اختبارات  

 عملية   -تحريرية

 2 الرابع

تعليم كيفية االداء الصحيح  
 ملهارة االعداد 

 
 

تعليم مهارة 

 االعداد 

 اإللقاء / 
 حل المشكالت

اختبارات  

 ة عملي -تحريرية 

 2 الخامس

تعليم كيفية االداء الصحيح  
 االعداد ملهارة 

 

تعليم مهارة 

 االعداد 

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

 2 السادس 
ــات  ــة للمعلومــــ ــار الطلبــــ اختبــــ

 امتحان نظري  النظرية اخلاصة ابملهارات
اختبارات   

 ة عملي -تحريرية 

 2 السابع
تعلــيم مهـــارة االرســـا  اببســـ  

 الطرق
تعليم مهارة 

 االرسال 

اختبارات   

 ة عملي -تحريرية 

 2 الثامن

استخدام التمارين اليت تراعي   
 الفروق الفردية بني الطلبة

تعليم مهارة 

 االرسال 

اختبارات   

   -تحريرية 

 .   عملية 

 2 التاسع

استخدام التمارين اليت تراعي  
 الفروق الفردية بني الطلبة 

 

تعليم مهارة 

 االرسال 

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

 2 العاشر 

ــة  ــار الطلبــــة عمليــــا ملعرفــ اختبــ
مــات تعلمــه ابلاــكل الصــحيح 

 للمهارات
 امتحان عملي 

اختبارات   

  عملية -تحريرية 

. 

تعليم مهارة تعلـــيم املهـــارة اببســـ  وافضـــل  2 الحادي عشر 

استقبال 

استخدام  

power 
اختبارات  

  عملية -تحريرية 
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 . point االرسال  االساليب التعليمية 

 2 الثاني عشر 
ــة  ــة الوقفـــ ــة كيفيـــ ــيم الطلبـــ تعلـــ

 الصحيحة للمهارة
تعليم مهارة 

استقبال 

 االرسال 

استخدام  

power 
point 

اختبارات  

 ة عملي -تحريرية 

 2 الثالث عشر 
ــة  ــة الوقفـــ ــة كيفيـــ ــيم الطلبـــ تعلـــ

 الصحيحة للمهارة
تعليم مهارة 

استقبال 

 االرسال 

اختبارات   

 ة عملي -تحريرية 

 2 الرابع عشر
ــار  ــات اختبــــ ــة للمعلومــــ الطلبــــ
 امتحان نظري   السابقة

اختبارات   

  –تحريرية 

 . عملية

 2 الخامس عشر 

اختبار الطلبة عمليا ملعرفة  
مات تعلمه ابلاكل الصحيح  

 للمهارات 
 امتحان عملي 

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

 2 السادس عشر 

جرعات   بزايدة  البدء 
حالة   تطور  اليت  التمرينات 
لدى   والتنافس  اللعب 

 الطالب 

استذكار 

للمهارات  

 السابقة 

اختبارات   

   عملية -تحريرية 

 2 السابع عشر 

ابلاكل   املهارة  تعليم 
 الصحيح 

تعليم مهارة 

الضرب 

 الساحق

استخدام  

power 
point 

اختبارات  

   -تحريرية 

 .  عملية 

 2 الثامن عشر 

ابلاكل   املهارة  تعليم 
 الصحيح 

تعليم مهارة 

الضرب 

 الساحق

اختبارات   

   -تحريرية 

 .  عملية 

 2 التاسع عشر 

تعلـــــــــيم المهـــــــــارة بالشـــــــــ   
  الصحيح

تعليم مهارة 

الضرب 

 الساحق

اختبارات   

 عملية  -تحريرية 

 2 العشرون

ــابقة  ــات الســــ ــار املعلومــــ اختبــــ
 امتحان نظري  للطلبة

اختبارات   

   –تحريرية 

 عملية 

 2 الحادي والعشرون 
تعليم الطلبة اهم  التش يالت  

 االساسية الهجومية  
تعليم مهارة 

 حائط الصد 

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

 2 الثاني والعشرون 
التش يالت   اهم  الطلبة  تعليم 

  االساسية الدفاعية 
تعليم مهارة 

 حائط الصد 

اختبارات   

 ة عملي -تحريرية 

 2 الثالث والعشرون 
حاالت  وتكرار  الطلبة  تعليم 

 اللعب 
تعليم مهارة 

 حائط الصد 

اختبارات   

 عملية –تحريرية 

 اختبارات    امتحان نظري  اختبار املعلومات السابقة  2 الرابع والعشرون 

   عملية-اختبارات   امتحان عملي  وتقويم االداءتعليم الطلبة  2 الخامس والعشرون 

الطلبة   2 السادس والعشرون  بالش    تعليم   عملية  -اختبارات  تعليم مهارة المهارة 



  
 11الصفحة 

 
  

 

الدفاع عن   الصحيح 

 الملعب

 2 السابع والعشرون 
ابلاكل   املهارة  الطلبة  تعليم 

 الصحيح 
تعليم مهارة 

الدفاع عن  

 الملعب

   ملية ع -اختبارات  

 2 الثامن والعشرون 

تعليم الطلبة املهارة ابلاكل  
 الصحيح 
 

تعليم مهارة 

الدفاع عن  

 الملعب

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

 2 التاسع والعشرون 
للمهارة   الطلبة اختبار

 امتحان عملي    المتعلمة
----------- -------- 

 2 الثالثون 
تقويم اداء الطلبة في تعلم  

   المهارات
استذكار جميع  

 انواع المهارات 

----------- --------- 
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 اعداد التدريسني 
 .م .د حيدر فاضل صاحلأ

 أ.م .د صداح ابراهيم سيد ول 
 ا.م.د امحد وهلان محيد                      

 م.م اية طالب ذايب 
 

 رئيس اجملموعة العلمية
 بسمة نعيم حمسنأ.د 

 2023ـــــ  2022
               

 
 
 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

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. -

 

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D
8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%

D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9&sxsrf=AOaemvKYf0JC
zUXcnLdCUaAvdHwE9Z0OSA%3A1634760135398&source=hp&ei=x3VwYamk

FrSLmgfhn5egBQ&iflsig=ALs-wAMAAAAAYXCD1z7HNBAO-
gotKOYa3ouDP6Z4grKJ&oq=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7

%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%8
4%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEY

ADIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzI
HCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ1AAWABgwVBoAXAAeACAAQCIAQ

CSAQCYAQCwAQg&sclient=gws-wiz 

 


