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

الجامعة -:بغداد
القسم العلمً -:كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
تارٌخ ملئ الملف2019-9-1-:
التوقٌع

التوقٌع

اسم رئٌس القسم:ا .د .ندى محمد

اسم المعاون العلمً د بشرى كاظم

التارٌخ

التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
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

-1
-2
-3
-4
-5

المؤسسة التعلٌمٌة
القسم العلمً/المركز
اسم البرنامج األكادٌمً
أو المهنً
اسم الشهادة النهائٌة
النظام الدراسً:
سنوي/مقررات/أخرى

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
جامعة بغداد /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
ساحة ومٌدان /المرحلة الثانٌة
دكتوراه
سنوي

 - 6برنامج االعتماد المعتمد

 - 7المؤثرات الخارجٌة
األخرى
 - 8تارٌخ إعداد الوصف
 - 9أهداف البرنامج
األكادٌمً

التوجد
2019/9/1
حث الطلبة على اتقان االداء المهارات االساسٌة فً اداء الساحة والمٌدان
تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن % 15سنوٌا"

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -االهداف المعرفٌة
أ -1التدرج فً شرح المفردات االساسٌة باللعبة
أ -2عرض  datshowعن مهارات اللعبة
أ -3استعمال ادوات وتجهٌزات قانونٌة
أ  -4استحدام مالعب قانونٌة
أ -5المعرفة التامة بقانون اللعبة
أ -6
ب  -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
ب -1اجراء امتحانات فصلٌة وٌومٌة

ب -2اداء المهارات االساسٌة باللعبة
ب -3تطبٌقات القانون والفهم التام
طرائق التعلٌم والتعلم
-1عرض  datshowoعن مهارات اللعبة
-2استعمال ادوات وتجهٌزات قانونٌة ومساعدة
-3استخدام مالعب قانونٌة
طرائق التقٌٌم
-1اجراء امتحانات ٌومٌة عملٌة ونظرٌة
-2اداء مهارات االساسٌة باللعبة
-3تقارٌر فصلٌة
-4انشطة ومشاركات اخرى
ج -االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1منح الطلبة فرصة التدرٌب
ج -2منح المشاركات فً النشاطات الصفٌة والالصفٌة
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
ٌتم استخدام طرائق مختلفة لكل فعالٌة حسب نوعها مثال" ٌتم استخدام الطرٌقة الكلٌة فً شرح فعالٌة
 1 500م فً لٌصال المعلومة وطرٌقة التجزئة فً فعالٌة الوثبة الثالثٌة

طرائق التقٌٌم
ٌ-1تم التقٌٌم اما عن طرٌق االسئلة الشفوٌة
-2وعن طرٌق امتحان الورقة والقلم
-3وعن طرٌق االداء العملً للطالبات

د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي
د -1استخدام المراجع المصادر فً المكتبة الخاصة بالكلٌة
د -2معرفة تطور اللعبة ومستبداتها
د -3مشاهدة االفالم الفدٌوٌة
د -4
طرائق التعلٌم
-1عرض المهارة من قبل التدرٌسً
-2عرض مهارة بdatshow
طرائق التقٌٌم
-1اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة
-2تطبٌق مفردات القانون

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة

رمز المقرر او
المساق

الثانٌة

اسم المقرر او
المساق
ساحة ومٌدان

الساعات المعتمدة
عملً
نظري
-1ساعة فً
-1ساعة فً
االسبوع
االسبوع

- 12التخطٌط للتطور الشخصً
-1العمل الجماعً
-2القٌادة

- 13معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )
قبول خاص
 % 70المعدل
% 30اختبارات بدنٌة ومهارٌة
- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
كتب منهجٌة
موسوعة العاب الساحة والمٌدان للبنات د.عامر فاخر
د .اسماء حمٌد

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 .

1
2
3
4
5

-

المؤسسة التعلٌمٌة
القسم العلمً/المركز
اسم/رمز المقرر
أشكال الحضور المتاحة
الفصل  /السنة

 - 6عدد الساعات الدراسٌة (الكلً)

 - 7تارٌخ إعداد هذا الوصف
 - 8أهداف المقرر

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة بغداد –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
ملعب الكشافة
سنوي
 2ساعة
2018-5-7

 - 10مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ -1تعلٌم فعالٌات الساحة والمٌدان
أ -2التعرف على القانون
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر
ب -1اتقان ىالمهارة
ب -2تطبٌق المهارة
ب -3
ب -4
طرائق التعلٌم
التدرٌس بطرق مختلفة
طرائق التقٌٌم
االمتحان النظري وعملً
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1حب الجماعة
ج -2العمل التعاونً
ج -3

ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
التدرٌس بطرق مختلفة االمري والتبادلً
طرائق التقٌٌم
الشرح النظري والعملً

د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د -1اثارة التعاون
د -2العمل التعاونً
د -3
د -4
 -11بنٌة المقرر
األسبوع

الساعات

مخرجات التعلم
المطلوبة

االول

2ساعه

يتم اخراج
فعالٌة الوثبة
مدرسات يمتلكن الثالثٌة
فهم وادراك
وتطبيق كامل
للفعاليه

الثانً

 2ساعة

ٌتم اخراج
حكمات قادرات
على التحكٌم فً
الفعالٌات

فعالٌة الوثبة
الثالثٌة

الثالث

 2ساعة

الرابع

 2ساعة

فعالٌة الوثبة
ٌتم اخراج
مدربات قادرات الثالثٌة
على اعطاء
تمرٌنات تخدم
الفعالٌة
فعالٌة الوثبة
الثالثٌة

اسم الوحدة/أو
الموضوع

طرٌقة التعلم

طرٌقة التقٌٌم

محاضرات
بالقاعه
الخارجٌة

ٌتم التقٌٌم
بتطبٌق الفعالٌة
عملٌا

ٌتم شرح مرحلة عن طرٌق
االداء العملً
االرتقاء
واالسئلة
وتطبٌقها
الشفوٌة
وربطها
واالجابة علٌها
بالمرحلة
السابقة اعطاء
تمرٌنات
مطاولة فً
نهاٌة الوحدة
تخدم الفعالٌة
 1 500م
التقٌٌم عن
ٌتم شرح
طرٌق الشرح
القانون الكامل
من قبل
الطالبات
ٌتم شرح م رحلة عن طرٌق
االداء العملً
الطٌران
وتطبٌقها
وربطها
بالمرحلة
السابقة اعطاء

الخامس

 2ساعة

فعالٌة الوثبة
الثالثٌة

السادس

2ساعة

فعالٌة الوثبة
الثالثٌة

السابع

 2ساعة

الثامن

 2ساعة

التاسع

 2ساعة

فعالٌة الوثبة
الثالثٌة
فعالٌة الوثبة
الثالثٌة
فعالٌة  1500م

العاشر

 2ساعة

فعالٌة 1500م

الحادي عشر

 2ساعة

فعالٌة 1500م

الثانً عشر

 2ساعة

فعالٌة 1500م

الثالث عشر

 2ساعة

فعالٌة  1500م

الرابع عشر

 2ساعة

فعالٌة  1500م

الخامس عشر

 2ساعة

فعالٌة  1500م

تمرٌنات
مطاولة فً
نهاٌة الوحدة
تخدم الفعالٌة
القادمة 1500
م
ٌتم شرح مرحلة
الهبوط وتطبٌقها
وربطها
بالمرحلة
السابقة اعطاء
تمرٌنات
مطاولة فً
نهاٌة الوحدة
تخدم الفعالٌة
القادمة 1500م
تطبٌق المهارة
بشكل كلً فً
نهاٌة الوحدة
تخدم الفعالٌة
القادمة 1500م
امتحان نظري

عن طرٌق
االداء العملً
واالسئلة
الشفوٌة
واالجابة علٌها

ٌتم عن طرٌق
التغذٌة الراجعة

امتحان عملً
ٌتم التقٌٌم
شرح المهارة
بتطبٌق الفعالٌة
بشكل كامل
(الطرٌقة الكلٌة) عملٌا
عن طرٌق
شرح القانون
االداء العملً
للمهارة
واالسئلة
وتطٌسقه
الشفوٌة
واالجابة علٌها
التقٌٌم عن
اعطاء تمارٌن
طرٌق الشرح
منوعة خاصة
من قبل
للمطاولة
الطالبات
عن طرٌق
اعطاء تمارٌن
االداء العملً
منوعة خاصة
للمطاولة
عن طرٌق
اعطاء تمارٌن
االداء العملً
منوعة خاصة
واالسئلة
الشفوٌة
واالجابة علٌها
امتحان نظري
للفعالٌة
1500م
امتحان عملً
للفعالٌة

السادس عشر

 2ساعة

فعالٌة رمى
القرص

السابع عشر

 2ساعة

فعالٌة رمى
القرص

الثامن عشر

 2ساعة

فعالٌة رمى
القرص

التاسع عشر

 2ساعة

فعالٌة رمى
القرص

العشرون

 2ساعة

فعالٌة رمى
القرص

الحادي
والعشرون

 2ساعة

فعالٌة رمً
القرص

الثانً والعشرون  2ساعة

فعالٌة رمى
القرص
فعالٌة رمً
القرص
فعالٌة ركض
 100م حواجز

الخامس
والعشرون

 2ساعة

فعالٌة ركض
100م حواجز

السادس

 2ساعة

فعالٌة ركض

الثالث
والعشرون
الرابع
والعشرون

 2ساعة
 2ساعة

ٌتم شرح مرحلة ٌتم التقٌٌم
بتطبٌق الفعالٌة
مسك وحمل
عملٌا
القرص
وتطبٌقها
بتمارٌن تخدم
المهارة
ٌتم شرح مرحلة عن طرٌق
االداء العملً
المرجحات
واالسئلة
وتطبٌقها
الشفوٌة
وربطها
واالجابة علٌها
بالمرحلة
السابقة
التقٌٌم عن
ٌتم شرح
طرٌق الشرح
القانون الكامل
من قبل
الطالبات
ٌتم شرح مرحلة عن طرٌق
االداء العملً
الدوران
وانواعها
وتطبٌقها
وربطها
بالمرحلة
السابقة
ٌتم شرح مرحلة عن طرٌق
الرمً بانواعها االداء العملً
ومرحلة التغطٌة واالسئلة
الشفوٌة
وتطبٌقها
واالجابة علٌها
وربطهما
بالمرحلة
السابقة
ٌتم التقٌٌم عن
تطبٌق المهارة
طرٌق التغذٌة
بشكل كلً فً
الراجعة
نهاٌة الوحدة
امتحان نظري
امتحان عملً
شرح كٌفٌة
االنطالق من
البداٌة للحاجز
االول واعطاء
تمارٌن خاصة
تخدم المهارة
شرح كٌفٌة
اجتٌاز الحاجز
للرجل القائده
واعطاء تمارٌن
خاصة تخدم
المهارة
شرح كٌفٌة

ٌتم التقٌٌم
بتطبٌق الفعالٌة
عملٌا

عن طرٌق
االداء العملً
واالسئلة
الشفوٌة
واالجابة علٌها
التقٌٌم عن

 100م حواجز

والعشرون

السابع
والعشرون

 2ساعة

فعالٌة ركض
100م حواجز

الثامن
والعشرون

 2ساعة

فعالٌة ركض
100م حواجز

التاسع
والعشرون

 2ساعة

فعالٌة ركض
 100م حواجز

الثالثون

 2ساعة

فعالٌة ركض
100م حواجز

 -12البنٌة التحتٌة
 - 1الكتب المقررة المطلوبة
 - 2المراجع الرئٌسٌة (المصادر)
أ  -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت
العلمٌة ,التقارٌر).....,
ب  -المراجع االلكترونٌة,مواقع االنترنٌت....
 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً

اجتٌاز الحاجز
للرجل القائده
واعطاء تمارٌن
خاصة تخدم
المهارة
شرح كٌفٌة
اجتٌاز الحاجز
للرجل القائده
والتغطٌة
وحركة
الذراعٌن
والجذع واعطاء
تمارٌن خاصة
تخدم المهارة
شرح كٌفٌة
اجتٌاز الحاجز
للرجل القائده
والتغطٌة
وحركة
الذراعٌن
والجذع واعطاء
تمارٌن خاصة
تخدم المهارة
امتحان نظري
لفعالٌة ركض
100م حواجز
امتاحان عملً
اللفعالٌة ركض
 100م حواجز

طرٌق الشرح
من قبل
الطالبات
عن طرٌق
االداء العملً

شرح كٌفٌة
اجتٌاز الحاجز
للرجل القائده
والتغطٌة
وحركة
الذراعٌن
والجذع واعطاء
تمارٌن خاصة
تخدم المهارة

موسوعة العاب الساحة والمٌدان للبنات
مشاهدات فدٌوٌة
الشبكة الدولٌة المعلوماتٌة

