
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــويم العــــلمي

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 

 بغداد:-الجامعة

 القسم العلمي  العلوم النظرية

 1/10/2018تاريخ ملئ الملف 

      التوقيع                                                         التوقيع

 اسم رئيس القسم                                            اسم المعاون العلمي                                                                            

 د بشرى كاظم عبدالرضا.د زينب علي                                             أ.م.ا

     التاريخ                                                          التاريخ

 

 دقق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 نديمة بدر. د

                                                                     التاريخ

                                                                  التوقيع 

   مصادقة السيد العميد

 

 



 وصف البرنامج األكاديمي

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا انجازا مقتضيا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 

الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة ويصاحبه وصف لكل 

 مقرر ضمن البرنامج

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضه للبنات جامعة بغداد المؤسسة التعليمية -1

 العلوم النظرٌة المركز/القسم العلمي -2

اسم البرنامج األكاديمي  -3
 أو المهني

 تأهٌل

 بكالورٌوس اسم الشهادة النهائية -4

 :النظام الدراسي -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 اخرى

  برنامج االعتماد المعتمد -6

المؤثرات الخارجية  -7
 االخرى

 

 15/10/2018 تاريخ إعداد الوصف -8

أهداف البرنامج  -9
 األكاديمي

 

  

  

  
 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -10
 األهداف المعرفية  - أ

 - 1أ 
 -2أ 
 -3أ 
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج - ب
 -1ب 
 -2ب 
 -3ب 

  طرائق التعليم والتعلم

 
 

 طرائق التقييم

 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية-  ج
 -1ج 
 -2ج 
 -3ج 

 طرائق التعليم والتعلم

 
 



 طرائق التقييم

 
 

  (يالمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخص )المهارات العامة والتأهيلية المنقولة - د
 
 
 

 طرائق التعليم

 
 

 طرائق التقييم

 
 

 بنية البرنامج  -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسية
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

     

     

     

     

     

 

 التخطيط للتطور الشخصي -12

 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد )معيار القبول  -13

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -  10

 األهداف المعرفية  - أ

  العملً على اسعاف المصاب منح الطالبة فرصة التدرٌب-1ا 
 الدرس منح الطالبة المشاركة فً - 2
 

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر - ب

 

  تنمٌه عنصر الثقة بالنفس للطالبه -1ب

 ذًُيح انجزأِ ػهٗ االسؼاف االٔني  – 2ب

 ذطثيق ػًهي ػهٗ دييح أ يغ سييم – 3ب
 
 

 طرائق التعليم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طرائق التقييم

 
 

 األهداف الوجدانية والقيمية- ج

 -1ج 
 -2ج 
 -3ج 
 -4ج 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم

 
 
 
 
 
 

 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي )المهارات العامة والتاهيلية المنقولة - د

 
 
 



 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كهيح انرزتيح انثذَيح ٔػهٕو انزياضح نهثُاخ انًؤسسح انرؼهيًيح .1

     

 انراْيم انزياضي نهًزحهح انثانث ريش انًقزر/ اسى  .2

 د سؼاد ػثذ حسيٍ ْٔية.أ أشكال انحضٕر انًراحح .3

 2019-2018 انسُح/ انفصم  .4

  ساػح8 (انكهي)ػذد انساػاخ انذراسيح  .5

 1/10/2018 ذاريخ إػذاد ْذا انٕصف  .6

 التعرف عمى االصابات واعراضها وكيفية عالجها         أْذاف انًقزر .7

                           االنرشاو تًفزداد انذراسيح

 سُٕيا% 15                               ذحذيث انًفزداخ يٍ قثم انرذريسيح تًا اليقم ػٍ 
 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.البرنامج



 

 

 

 

 

  ٔطزائق انرؼهيى ٔانرؼهى ٔانرقييىيقزريخزجاخ ال .10

  ْذاف انًؼزفيح األ- أ

  العملً على اسعاف المصاب منح الطالبة فرصة التدرٌب-1
 الدرس منح الطالبة المشاركة فً - 2
 

 

  

  .يقزر انخاصح تاليحانًٓاراخاألْذاف -  ب 

  تنمٌه عنصر الثقة بالنفس للطالبه -1ب

 ذًُيح انجزأِ ػهٗ االسؼاف االٔني  – 2ب

 ذطثيق ػًهي ػهٗ دييح أ يغ سييم – 3ب

 -    4ب

      طزائق انرؼهيى ٔانرؼهى 

 حدوث االصابة وطرٌقة االسعاف  عنdata showعرض  -1

 دمٌة للالسعافات االولٌةاستعمال  -2
 استعمال جهاز الهٌكل العضمً  -3

 

      طزائق انرقييى 

اجراء امتحانات ٌومٌة   -1
 وفصلٌة وعملٌة -2
 عملٌة لالسعافات االولٌةتطبٌقات  -3
 .التقارٌر الفصلٌة  -4
 انشطة ومشاركات اخرى -5



 

 

 

 

 األْذاف انٕجذاَيح ٔانقيًيح - ج

  العملً لالسعافات االولٌة لالصابة والتعاطف النفسً مع المصاب  منح الطالبة فرصة التدرٌب-1ج
 فً الدرسمنح الطالبة المشاركة  -2

 

- 2ج

- 3ج

-   4ج

  

     طزائق انرؼهيى ٔانرؼهى 

 حدوث االصابة وطرٌقة االسعاف  عنdata showعرض  -1

 دمٌة للالسعافات االولٌةاستعمال  -2
 استعمال جهاز الهٌكل العضمً  -3

 

 

 

    طزائق انرقييى 

اجراء امتحانات ٌومٌة  - 1
 وفصلٌة وعملٌة- 2
 عملٌة لالسعافات االولٌةتطبٌقات - 3
 .التقارٌر الفصلٌة - 4
 انشطة ومشاركات اخرى- 5

 

 

 

 



 

 

. (انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهقح تقاتهيح انرٕظيف ٔانرطٕر انشخصي  )انًُقٕنح انرأْيهيح انًٓاراخ انؼايح ٔ- د 

  استخدام المراجع والمصادر فً المكتبة الخاصة بالكلٌة-1د
  لالسعافات االولٌةمشاهدة االفالم الفدٌوٌة-2د 
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أٔ / اسى انٕحذج  يخزجاخ انرؼهى انًطهٕتح انساػاخ األسثٕع

 انًٕضٕع

 طزيقح انرقييى طزيقح انرؼهيى

في محاضرات   ذؼزيفيح ػٍ انراْيم انزياضي 2 االول 

 القاعه الداخليه
 

شرح مادة االصابة الرياضية ومضاعفاتها ـ  2 الثانً

 المؤثرات الفسلجيةلالصابة
امتحان في  

 القاع الداخليه
 

التشنج  ـ اااللتواء اسبابه ، اعراضه وعالجه 2 الثالث

 العضلي اسبابه ، اعراضه وعالجه
في محاضرات  

 القاعه الداخليه
 

في محاضرات   امتحان اول الفصل االول 2 الرابع

 القاعه الداخليه
 

 ـ التمزق العضلي اسبابه ، اعراضه وعالجه 2 الخامس

 الكسور اسبابها ، اعراضها وعالجها
   

    الخلع االمامي للكتف ـ اصابات الطرف العلوي 2 السادس

اصابات المرفق  ـ الخلع السفلً للكتف 2 السابع

 االعراض ، العالج
في محاضرات  

 القاعه الداخليه
 

في محاضرات   اصابات الطرف السفلً ـ اصابت رسغ الٌد 2 الثامن

 القاعه الداخليه
 

في محاضرات   امتحان ثانً الفصل االول 2 التاسع

 القاعه الداخليه

 

  ، االعراض والعالجغبنًالسحب المـ  2 العاشر

اصابات مفصل الركبة ، االعراض والعالج ـ ـ

 االصابات الشائعة

في محاضرات  

 القاعه الداخليه
 

الحادي 

 عشر
في محاضرات   العٌن ، الصدر ـ الفتق ، الكلٌتٌن 2

 القاعه الداخليه
 

الثانً 

 عشر
في محاضرات   اصابات العامود الفقري 2

 القاعه الداخليه

 

الثالث 

 عشر
في محاضرات   اصاتاخ االػصاب 2

 القاعه الداخليه

 

الرابع 

 عشر
في محاضرات   اْذاف انؼالج  2

 القاعه الداخليه
 

الخامس 

 عشر
في محاضرات   انؼالج االٔني ٔاالسؼافاخ االٔنيح 2

 القاعه الداخليه
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 (الطب الرٌاضً    )كتاب عمار قبع  ـ انكرة انًقزرج انًطهٕتح 1

 (الرٌاضة العالجٌة  )كتاب سمٌعة خلٌل 

 (الطب الرٌاضً  )كتاب عباس حسٌن

السادس 

 عشر
    ػطهح 2

السابع 

 عشر
    ػطهّ 2

الثامن 

 عشر
في محاضرات   ٔاجثاخ انًسؼف 2

 القاعه الداخليه
 

التاسع 

 عشر
في محاضرات   االٔنٕيح في انًؼانجح 2

 القاعه الداخليه
 

انًٕاد انٕاجة ذٕفزِ في صيذنيح  2 عشرون 

 االسؼاف االٔني

في محاضرات  

 القاعه الداخليه
 

احدى 

 وعشرون
في محاضرات   انٕسائم انطثيح انؼالجيح 2

 القاعه الداخليه
 

الثانً 

 وعشرون
في محاضرات   ايرحاٌ أل فصم ثاَي 2

 القاعه الداخليه
 

الثالث 

 وعشرون
في محاضرات   ٔسائم انراْيم 2

 القاعه الداخليه
 

الرابع 

 وعشرون
ادوار  ـ تأثيرات فسيولوجية للتمارين العالجية 2

  التمارين العالجية
في محاضرات  

 القاعه الداخليه
 

الخامس 

 وعشرون
التاثيرات  ـانظمة التمارين العالجية 2

التمارين  ـالفسيولوجية للتماريبن العالجية

  َٔظزياذٓاالعالجية ، اهدافها

في محاضرات  

 القاعه الداخليه
 

السادس 

 وعشرون
انرأثيزاخ انفسهجيح / إَاػّ/ انًساج  2

 قٕاػذ انًساج/ نهًساج 

في محاضرات  

 القاعه الداخليه
 

السابع 

 وعشرون
في محاضرات   ذأثيزاذٓا/ إَاػح / حزكح انًساج  2

 القاعه الداخليه
 

الثامن 

 وعشرون
في محاضرات   ايرحاٌ انثاَي انفصم انثاَي 2

 القاعه الداخليه
 



    (انًصادر)ـ انًزاجغ انزئيسيح 2

 اـ انكرة ٔانًزاجغ انري يٕصٗ تٓا                

  (.... ,انرقاريز , انًجالخ انؼهًيح ) 

  والتقارٌر الفصلٌةمشاهدات فدٌوٌة

يٕاقغ االَرزَيد , ب ـ انًزاجغ االنكرزَٔيح

.... 

 الشبكة الدولٌة المعلوماتٌة
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العمل الجماعً  - 1   
القٌادة -  2
 االطالع ػهٗ انًٕاضيغ انجذيذِ ٔاالسؼافاخ االٔنيح انحذيثح في انراْيم- 3

 ذجٓيش قاػح خاصح تانراْيم انزياضي يٍ اجٓشِ حذيثح ٔيسرهشياخ نالسؼاف االٔني - 4

 دييح خاصح نهرطثيق االسؼافاخ االٔنيح- 5

  

 

 

 

 

 

 

 


