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 وصف البرنامج األكادٌمً

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج 

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق 

 االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 جامعة بغداد المؤسسة التعلٌمٌة -1

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المركز/القسم العلمً -2

اسم البرنامج  -3
 األكادٌمً أو المهنً

 مرحلة اولى /جمناستك اٌقاعً
 

 البكلورٌوس  اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 سنوي

برنامج االعتماد  -6
 المعتمد

 الٌوجد

المؤثرات الخارجٌة  -7
 األخرى

 التقارٌر العلمٌة- المصادر والمراجع 

 1/9/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8

أهداف البرنامج  -9
 األكادٌمً

واتقان ، فً الجمناستك االٌقاعً معارف نظرٌة ةإكساب الطالب
 المهارات االساسٌة باالداة والعمل مع االٌقاع الموسٌقً 

 
 

ها فً تقوٌة  واستخدامالبدنٌةمهارات ةالإكساب الطالب
 شخصٌتها وقدرتها على االداء للتشكٌلة الحركٌة باالداة 

 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -10
 االهداف المعرفٌة  - أ

 معلومات كافٌةعان المهارات االساسٌة باالداة-1أ 
 قدرة على تعلٌم وتدرٌب المهارات-2أ 
 قدرة على ربط المهارات مع بعضعها-3أ 
 القدرةعلى العمل مع االٌقاع الموسٌقً-4أ 
 القدرة على تصمٌم تشكٌلة حركٌة-5أ 
 -6أ 

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
 قّوم المعلومات والمفاهٌم واألدلة الجدٌدة من مصادر متنوعة، تفهم وتأن -1ب 
 مع االدوات االخرى للجمناستك االٌقاعًطبق النتائج على نطاق واسٍع ت- 2ب

 . مع قدر بسٌط من التوجٌه
قترح حلوالً مبتكرة مع مراعاة المعارف النظرٌة والخبرات العملٌة ذات ت- 5ب

 العالقة
 

  طرائق التعلٌم والتعلم
 
 



 
الشرح والتوضٌح  - 1
 المحاضرةطرٌقة - 2
 االسئلة والمناقشة- 3

 
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
االختبارات النظرٌة - 1
 التقارٌر والدراسات- 2
 
 
 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج
 إعداد بٌئة تعلم تشجع على التفاعل االجتماعً اإلٌجابً -1ج 
 زٌادة عامل الوعً بالنواحً البدنٌة  النفسٌة للفرد  -2ج

 تحوٌل المعلومات الى حل المشاكل التً تواجه المتعلم فً حٌاته الخاصة- 2ج 
 القدرة على التكٌف والتعامل مع المحٌطٌن- 3ج 
تحقٌق معلم ناجح فً تعلٌم او تدرٌب االعبٌن او الطلبة على الجمناستك - 4ج 

 االٌقاعً

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 التعلم التعاونً  ، التعلم الذاتً

 المحاضرة
 
 

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات النظرٌة والعملٌة
 
 
 

المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف  )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
 يوالتطور الشخص

  ، الشجاعة  مهارات القٌادة-1
 القدرات المعرفٌةتطوٌر  - 2
 الطلبة مفاهٌم ٌحتاجها المجتمع فً البناءاكتساب - 3
 سلوك الذات القابلٌة على تحلٌل - 4
 

 طرائق التعلٌم

 المناقشة - 



 حل المشكالت- 
 

 االختبارات: طرائق التقٌٌم 

 
ًٚكٍ ذمًٛٛٓا يٍ خالل ٔضغ يؼٛار نالخٕتح انصحٛحح ٔيمارَح َرائح أخٕتح انطالب يغ 

 ًَذج يؼذ يظثما يٍ لثم انخثزاء ٔانًخرصٍٛ تؼذ انرأكذ يٍ صالحٛرّ نهًمارَح
 
 
 

 

 

 بنٌة البرنامج  -11

المرحلة 
 الدراسٌة

رمز المقرر او 
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

الجمناستك   الرابعة
 االٌقاعً

 2 

 

 

 

 

 

 ٔصف انًمزر

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 عرض االفالم للبطوالت الدولٌة - 1
 كتابة التقارٌر - 2
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13

 
اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  -1
 خاصأ ومقابلة شخصٌة  اأنتجتاز بنجاحاختبار- 2
  للكلٌةالطاقةاالستٌعابٌة - 3
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14
 

 الكتب المنهجٌة 
 اسٌا كاظم .وجٌه محجوب ود.وكتاب الجمناستك االٌقاعً الحدٌث للمؤلف د



 

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 فرع االلعاب الفردٌة انًزكش / ػهًٙ انمظى ال .2

 الٌوجد ريش انًمزر/ اطى  .3

 الٌوجد أشكال انحضٕر انًراحح .4

 سنوي انظُح/ انفصم  .5

  (انكهٙ)ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 2019\2018 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 تعلٌم المهارات االساسٌة للجمناستك االٌقاعً وتعلٌم المهارات االساسٌة للشخاص

 التدرٌب على السلسلة االجبارٌة بأداة الشاخص مع الموسٌقى

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

. المتاحةالتعلم الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج

  ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛىيمزريخزخاخ ال .10

 ْذاف انًؼزفٛح األ- أ

  انرؼزف ػهٗ تؼض انًفاْٛى انخاصح تاندًُاطرك االٚماػٙ -1أ

  انرؼزف ػهٗ اْذاف اندًُاطرك االٚماػٙ ٔاًْٛرح-2أ

  انرؼزف ػهٗ َشأخ  اندًُاطرك االٚماػٙ ٔانًزاحم انرٙ يز تٓا-3أ

  انرؼزف ػهٗ يفٕٓو ٔيٕاصفاخ ٔيٓاراخ االطاطٛح الاداج انشاخص-4أ



 انرؼزف ػهٗ انخطٕاخ نهرشكٛهح انحزكٛح تأداج انشاخص-5أ

 .يمزر انخاصح تالٚحانًٓاراخاألْذاف -  ب 

 ذؼهى إَاع انًشٙ االٚماػٙ –1ب

 ذؼهًانًٓاراذاالطاطٛحنهدًُاطركاالٚماػٙ –2ب

 ذؼهى انًٓاراخ االطاطٛح الداج انشاخص –3ب

 ذؼهى خطٕاخ انرشكٛهح انحزكٛح تاندًُاطرك االٚماػٙ-   4ب

      طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى 

 

 اطرخذاو تؼض االطانٛة ٔانطزق انحذٚثح نهرذرٚض

 اطرخذاو انٕطائم انًظاػذج  انرؼهًٛٛح  

      طزائك انرمٛٛى 

 (انؼًهٙ ٔانُظز٘ )االيرحاٌ 

 فصهٛح ,ػًهٛح َظزٚح ,انرمارٚز انفصهٛح ,شٓزٚح ,اخزاء ايرحاَاخ ٕٚيٛح 

 األْذاف انٕخذاَٛح ٔانمًٛٛح - ج

 إعداد بٌئة تعلم تشجع على التفاعل االجتماعً اإلٌجابً --1ج

 زٌادة عامل الوعً بالنواحً البدنٌة  النفسٌة للفرد  -2ج

 تحوٌل المعلومات الى حل المشاكل التً تواجه المتعلم فً حٌاته الخاصة- 2ج 

 القدرة على التكٌف والتعامل مع المحٌطٌن- 3ج 

 تحقٌق معلم ناجح فً تعلٌم او تدرٌب االعبٌن او الطلبة على الجمناستك االٌقاعً- 4ج 

 

     طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى 

 استحدام كافة انواع التكنولوجٌا من عرض على شكل افالم او صور خرائط مفاهٌمٌة 



 

   طزائك انرمٛٛى  

 االخرثاراخ انُظزٚح ٔانؼًهٛح  -

 َٔظزٚح ,انرمارٚز انفصهٛح ,ػًهٛح ,شٓزٚح ,فصهٛح ,اخزاء ايرحاَاخ ٕٚيٛح  -

. (انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ  )انًُمٕنح انرأْٛهٛح انًٓاراخ انؼايح ٔ- د 

  ، الشجاعة  مهارات القٌادة-1د

 القدرات المعرفٌةتطوٌر  - 2

 الطلبة مفاهٌم ٌحتاجها المجتمع فً البناءاكتساب - 3

 سلوك الذات القابلٌة على تحلٌل - 4

 اطرخذاو انًٕالغ االنكرزَٔٛح ٔانًزاخغ ٔانًصادر فٙ انًكرثح انخاصح تانكهٛح -5

  يشاْذج االفالو انفذٕٚٚح ٔيؼزفح ٔذطٕر انهؼثح ٔيٓارذٓا - 6



 تُٛح انًمزر .11

يخزخاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثٕع

 انًطهٕتح

أٔ / اطى انٕحذج 

 انًٕضٕع

 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

   نٛالح ذايح  2 االٔل

خاصح + نٛالح ذايح  2 انثاَٙ

 تاندًُاطرك االٚماػٙ

  

درص +نٛالح خاصح  2 انثانث

 َظز٘

  

ذؼهى إَاع انًشٙ   2 انزاتغ

 االٚماػٙ

  

لطح , )ذؼهٛى يٓارج   2 انخايض

 (يمصٛح , تاَذ طرٛة 

 اػادج إَاع انًشٙ

  

ذؼهى يٓاراخ   2 انظادص

انذٔراَاخ ٔاػادج 

 انًٓارج انظاتمح

  

   ايرحاٌ َظز٘  2 انظاتغ

ذؼهى إَاع انًٛشاٌ   2 انثايٍ

ٔاػادِ انًٓاراخ 

 انظاتمح

  

ذؼهى انفانش ٔانشحهمح   2 انراطغ

 انداَثٛح

  

درص َظز٘ نهًادج   2 انؼاشز

 انُظزٚح

  

انحاد٘ 

 ػشز

   ايرحاٌ َظز٘  2

يزاخؼّ انًٓاراخ   2 انثاَٙ ػشز

 االطاطّٛ

  

  يزاخؼّ انًٓاراخ   2 انثانث ػشز



 االطاطٛح

   ايرحاٌ ػًهٙ  2 انزاتغ ػشز

انخايض 

 ػشز

   اكًال االيرحاٌ انؼًهٙ  2

انظادص 

 ػشز

نٛالح سائذج درص   2

 َظز٘

 

  

انظاتغ 

 ػشز

ذؼزف ػهٗ االداج   2

ٔيزاخؼّ انًٓاراخ 

 االطاطٛح

  

انثايٍ 

 ػشز

ذؼهى يٓارج ادارِ   2

دائزج  )انشاخص 

كثٛزِ صغٛزج 

 (ٔيزخحّ تُذٔنّٛ

  

انراطغ 

 ػشز

ذؼهٛى يٓارج دحزخّ   2

انشاخص ٔانثاب 

االٚماػٙ ٔيهزاخؼّ 

 انًٓاراخ انظاتمّ

  

 8ذؼهٛى دٔائز شكم   2 انؼشزٌٔ 

 ٔريٙ ٔاالطرالو

  

ٔاحذ 

 ٔػشزٌٔ

يزاخؼّ انًٓاراخ   2

درص + االطاطٛح 

 َظز٘

  

ثاَٙ 

 ٔػشزٌٔ

   ايرحاٌ َظز٘  2

ثانث 

 ٔػشزٌٔ

   ايرحاٌ ػًهٙ  2

راتغ 

 ٔػشزٌٔ

ذؼهٛى انخظ االٔل يٍ   2

 انرشكٛم انحزكٛح

  



 انثُٛح انرحرٛح  .12

 

 اسٌا كاظم .د\وجٌه محجوب.د ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

 اسٌاكاظم.د\وجٌهمحجوب.د   (انًصادر)ـ انًزاخغ انزئٛظٛح 2

 اـ انكرة ٔانًزاخغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

  (.... ,انرمارٚز , انًدالخ انؼهًٛح ) 

 منهاج الحركات االٌقاعٌة فً التربٌة الرٌاضٌة

 جامعه مؤتة\اولٌفا بٌرٌزٌنا . د–اكرم خطاٌبة .د

يٕالغ االَرزَٛد , ب ـ انًزاخغ االنكرزَٔٛح

.... 

 استخدام بعض مواقع االنترنٌت

 

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ -13

 االطرؼاَّ تانًصادر انحذٚثح 

 

 

خايض 

 ٔػشزٌٔ

انخظ انثاَٙ يٍ   2

انرشكٛهح انحزكّٛ يغ 

 يزاخؼّ انخظ االٔل

  

انظادص 

 ٔػشزٌٔ

انخظ انثانث يغ   2

يزاخؼّ انخظ االٔل 

 ٔانثاَٙ

  

انظاتغ 

 ٔػشزٌٔ 

انرذرٚة ػهٗ   2

 انرشكٛهحانحزكٛح

  

انثايٍ 

 ٔػشزٌٔ

انرذرٚة ػهٗ انرشكٛهح   2

 انحزكٛح

  

انراطغ 

 ٔػشزٌٔ

   ايرحاٌ َظز٘   2

   ايرحاٌ ػًهٙ  2 انثالثٌٕ



 

 

 

 

 

 


