وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــوٌم العــــلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

استمارة وصف البرنامج االكاديمي
للكليات والمعاهد
الكلٌة -:جامعة بغداد /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
القسم العلمً :العلوم النظرٌة
تارٌخ ملئ الملف
التوقٌع

التوقٌع
اسم رئٌس القسم
أ.م.د .نعٌمة زٌدان

اسم المعاون العلمً
أ.د .بشرى كاظم عبد الرضا

التارٌخ

التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
د.زٌنب عبد االمٌر
التارٌخ
التوقٌع
مصادقة السٌد العمٌد

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
المؤسسة التعلٌمٌة 1-

جامعة بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

القسم العلمً/المركز 2-

العلوم النظرية

اسم البرنامج 3-
األكادٌمً أو المهنً

البحث العلمي

اسم الشهادة النهائٌة 4-

بكالوريوس

النظام الدراسً5- :

اخرى

سنوي/مقررات/أخرى
برنامج االعتماد 6-
المعتمد

اليوجد

المؤثرات الخارجٌة 7-
األخرى

ندوات

تارٌخ إعداد الوصف 8-

2017/1/22

أهداف البرنامج 9-
األكادٌمً

.1تزويد الطالبات بالمعرفة
.2تعريف الطالبات بمنهج البحث العلمي

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

أ -1تزوٌد الطالبات بالمعرفة والقدرة على اجراء البحوث العلمٌة
أ -2
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج -ب
ب -1
ب -2
ب -3
طرائق التعلٌم والتعلم
الشرح 1.
المحاضرة 2.
االختبارات النظرٌة 3.
التطبٌق المٌدانً بكتابة بحث مصغر 4.

طرائق التقٌٌم
اجراء االمتحانات الشفهٌة والتحرٌرٌة الٌومٌة والشهرٌه

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1
ج -2

ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم

طرائق التقٌٌم

د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف
والتطور الشخصي )
د -1تحلٌل مناهج البحث
د -2مناقشة وسائل جمع البٌانات
د -3
د -4
طرائق التعلٌم
استخدام طرٌقة المناقشة فً التدرٌس

طرائق التقٌٌم

بنٌة البرنامج 11-
المرحلة الدراسٌة

رمز المقرر او
المساق

الثالثة

 1وحدة

اسم المقرر أو الساعات المعتمدة
المساق
عملً
نظري
40

درجة
البكلورٌوس
تتطلب
()300معتمدة

التخطٌط للتطور الشخصً 12-
القٌام ببحوث فردٌة 1.
العمل الجماعً 2.

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

 %70المعدل
 %30االختبارات البدنٌة والمهارٌة

أهم مصادر المعلومات عن البرنامج 14-
الكتاب المنهجً  :طرق البحث العلمً ومناهجه فً التربٌة الرٌاضٌة 1.
تالٌف وجٌه محجوب جاسم واخرون .1988 ،
المصادر الخارجٌة
البحث العلمً  ،الكمً والنوعً 2.
تالٌف عمر قندٌلجً واٌمان السامرائً

 - 10مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
األهداف المعرفٌة -أ
أ -1
أ -2
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر -ب
ب -1
ب -2
ب -3
ب -4

طرائق التعلٌم

طرائق التقٌٌم

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1
ج -2
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم

طرائق التقٌٌم

د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة

التوظٌف والتطور الشخصً)
د -1
د -2
د -3
د -4

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة
من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص
التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .
المؤسسة التعلٌمٌة 1-

جامعة بغداد

القسم العلمً/المركز 2-

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات

اسم/رمز المقرر 3-

بحث علمً

أشكال الحضور 4-
المتاحة

اسبوعً

الفصل  /السنة 5-

سنوي

عدد الساعات 6-
الدراسٌة (الكلً)

 30ساعة

تارٌخ إعداد هذا 7-
الوصف

2015 / 5 /12

أهداف المقرر 8-

 -11بنٌة المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات
التعلم
المطلوبة

 -12البنٌة التحتٌة
الكتب المقررة المطلوبة 1-
المراجع الرئٌسٌة (المصادر) 2-
الكتب والمراجع التً ٌوصى بها -أ
(المجالت العلمٌة ،التقارٌر).....،
المراجع االلكترونٌة،مواقع -ب
االنترنٌت....

اسم
الوحدة/أو
الموضوع

طرٌقة
التعلم

طرٌقة
التقٌٌم

 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً

مجلس الفرع
أ.د .فاطمة عبد مالح مطر
رئٌسا
أ.د .منال عبود عبد المجٌد

أ.د .سعاد عبد حسٌن وهٌب

عضوا

عضوا
أ.م.د .هدى عبد السمٌع عبد الوهاب

أ.م.د .نعٌمة زٌدان خلف

عضوا

عضوا

اللجنة العلمٌة بالفرع
أ.د .فاطمة عبد مالح مطر
رئٌسا
أ.د .سعاد سبتً عبود

أ.م.د .نهاد محمد علوان

عضوا

عضوا

