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وصف البرنامج األكاديمي
ٌ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
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 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم البرنامجاألكادٌمٌأو المهنً
 اسم الشهادة النهائٌة النظام الدراسً:سنوي/مقررات/أخرى
 برنامج االعتمادالمعتمد
 المؤثرات الخارجٌةاألخرى
 تارٌخ إعداد الوصف أهداف البرنامجاألكادٌمً

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات -جامعة بغداد
العلوم النظرٌة
رٌاضة الخواص
البكلورٌوس
سنوي

2017-1-18
 -1إكساب الطالبة معارف نظرٌة فً رٌاضة ذوي االحتٌاجات الخاصة،
وتعرٌفها باهمٌة االستراتٌجٌات والطرائق الخاصة بتعلٌمهم وحل
المشكالت التً تواجهها
 -2تزوٌد الطالبة بمعارف نظرٌة وتطبٌقٌة فً مادة رٌاضة الخواص بما
ٌمكنها من استٌعاب خصائص نموهم  ،وتطبٌق نظرٌات التعلم بما ٌساعد
فً تطوٌر فاعلٌة عملٌتً التعلٌم والتعلم
 -3إكساب الطالبة مهارات التواصل واستخدام تقنٌات التعلٌم الحدٌثة
بفاعلٌة

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -االهداف المعرفٌة
أ ٌ-1هدف هذا المقرر إلى تعرٌف الطالبات باألسس والمبادئ والنظرٌات المرتبطة بتعلٌم
ذوي االحتٌاجات الخاصة
أ -2
أ -3التعرف على االعاقة بمختلف انواعها ( العقلٌة  ،البدنٌة والحسٌة )
أ -2التعرف على االنشطة الرٌاضٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة
أ -4التعرف على الرعاٌة والتوجٌه والتاهٌل الطبً والنفسً واالجتماعً لذوي االحتٌاجات
الخاصة .

أ -4
أ -5
أ -6
ب  -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
ب -1تنمٌة مهارات التواصل
ب -2تنمٌة مهارات التعامل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة
ب -3
طرائق التعلٌم والتعلم
المحاضرات
االسئلة والمناقشة

طرائق التقٌٌم
االسئلة الشفوٌة
االمتحانات
الواجبات المنزلٌة

ج -االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج  -1إعداد بٌئة تعلم تشجع على التفاعل االجتماعً اإلٌجابً
ج  -2المشاركة النشطة فً التعلم.
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
المجاضرات
طرائق التقٌٌم
االختبارات السرٌعه والقصٌرة
د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور
الشخصً
د  -1مهارات القٌادة
د - 2تطوٌر القدرات المعرفٌة
د -2
د -3
د -4
طرائق التعلٌم
طرائق التقٌٌم

ٌمكن تقٌٌمها من خالل وضع معٌار لالجوبة الصحٌحة ومقارنة نتائج أجوبة الطالب مع نمذج معد
مسبقا من قبل الخبراء والمختصٌن بعد التأكد من صالحٌته للمقارنة

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة

رمز المقرر او
المساق

الرابعه

اسم المقرر او
المساق
رٌاضة الخواص

نظري
2

الساعات المعتمدة
عملً

- 12التخطٌط للتطور الشخصً
 -1المؤتمرات العلمٌة
 -2الدورات التدرٌبٌة
 -3الندوات
 -4ورش العمل

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

-1اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 -2أن تجتاز بنجاح اختبارا خاصأ ومقابلة شخصٌة
 – 3الطاقةاالستٌعابٌة للكلٌة
- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
-

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
رئاسة جامعة بغداد
عمادة كلٌة التربٌة الدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات.
لجنة عمداء كلٌات وأقسام التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة .

نموذج وصف المقرر
وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما إذاكان قد حقق
االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج .

 - 1المؤسسة التعلٌمٌة
 - 2القسم العلمً/المركز
 - 3اسم/رمز المقرر
 - 4أشكال الحضور المتاحة
 - 5الفصل  /السنة
عدد الساعات الدراسٌة (الكلً)
تارٌخ إعداد هذا الوصف
أهداف المقرر

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات -جامعة بغداد
العلوم النظرٌة
رٌاضة الخواص
اسبوعً
سنوي
2
2017/1/18
أهداف تعلٌمٌة وتربوٌة توجه العناٌة واالهتمام باالفراد ذوي
االحتٌاجات الخاصة والوسائل والطرق التً تساعد فً اإلعداد
لمدرسات مؤهالت للتدرٌس فً المدارس والمعاهد الخاصة بهذه
الفئة .

 - 10مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ -1التعرف على االعاقة بمختلف انواعها ( العقلٌة  ،البدنٌة والحسٌة )
أ -2التعرف على االنشطة الرٌاضٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة
أ -3التعرف على الرعاٌة والتوجٌه والتاهٌل الطبً والنفسً واالجتماعً لذوي االحتٌاجات الخاصة .
أ -2
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
ب  -1التطبٌقات فى مجال رٌاضة ذوي االحتٌاجات الخاصة
ب -2وصف عام لرٌاضة ذوي االحتٌاجات الخاصة فى ضوء نظرٌات التعلم
ب -2
ب -3
ب -4
طرائق التعلٌم

المحاضرة
التعلم التعاونً

طرائق التقٌٌم
 االختبارات القصٌرة االختبارات الشفوٌه -التطبٌقات (الواجبات)

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج  -1-1المشاركة الفاعلة
ج  -2العمل الجماعً
ج  -3خدمة المجتمع
ج -2
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
المحاضرة
االسئلة والمناقشة
طرائق التقٌٌم
االسئلة الشفوٌه
االختبارات
د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د  -1المؤتمرات
د -2ورش العمل
د -3الندوات
د -4البحوث واوراق العمل
 -11بنٌة المقرر
الساعات
األسبوع
االول
الثانً
الثالث
البرابع
الخامس
السادس
السابع

2

مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة/أو
الموضوع
تارٌخ رٌاضة
المعاقٌن
مفهوم االعاقة
أسباب االعاقة
االعاقة البدنٌة
االعاقة البدنٌة
امتحان
االعاقة العقلٌة

طرٌقة التعلم

طرٌقة التقٌٌم

الثامن
التاسع
العاشر
الحادي عشر
الثانً عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر
العشرون
الحادي
والعشرون
الثانً
والعشرون
الثالث
والعشرون
الرابع
والعشرون
الخامس
والعشرون
السادس
والعشرون
السابع
والعشرون
الثامن
والعشرون
التاسع
والعشرون
الثالثون
 -12البنٌة التحتٌة
 - 1الكتب المقررة المطلوبة

االعاقة السمعٌة
االعاقة
البصرٌة
التوحد
الرٌاضة لذوي
االعاقة
امتحان
االلعاب
الرٌاضٌة
المعدلة
التاهٌل وانواعه
االختبارات
البدنٌة للمعاقٌن
اختبارات
االعاقة العقلٌة
التطبٌق
المٌدانً
التطبٌق
المٌدانً
التطبٌق
المٌدانً
التطبٌق
المٌدانً
التطبٌق
المٌدانً
الرعاٌة
الصحٌة
امتحان
الدمج
االجتماعً
البرامج
التعلٌمٌة
للمعاقٌن
مدارس ومعاهد
المعاقٌن
التاهٌل النفسً
اللجنة
البارالمبٌة
تدرٌس ذوي
االحتٌاجات
الخاصة
امتحان

رٌاضة المعاقٌن تألٌف أ.د اٌمان عبد االمٌر

و أ.م.د احمد محمد اسماعٌل . 2012
 - 2المراجع الرئٌسٌة (المصادر)
أ  -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت
العلمٌة ،التقارٌر).....،
ب  -المراجع االلكترونٌة،مواقع االنترنٌت....

.

 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً
 -1تقٌٌم احتٌاجات الطالبات
 -2والتخطٌط.
 -3وصٌاغة المحتوى الدراسً (تحدٌد األهداف والمستهدفات القابلة للقٌاس /اإلستراتٌجٌات التعلٌمٌة ...
إلخ).
 -4والتجربة والمراجعة.
 -5وإتمام ال ُمقرر الدراسً

