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

الجامعة -:بغداد
القسم العلمٌك العلوم النظرٌة
تارٌخ ملئ الملف2017/1/15 :
التوقٌع
اسم رئٌس القسم

التوقٌع
اسم المعاون العلمً

أ.م.د .نعٌمة زٌدان خلف
التارٌخ

أ.د .بشرى كاظم عبد الرضا
التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
أ.م.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
1
2
3
4
5

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

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
فرع العلوم النظرٌة
طرائق تدرٌس /ثانً
بكالورٌوس
اخرى

 - 6برنامج االعتماد المعتمد

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

المصادر والمراجع
2018/2/26
تربوي – تعلٌمً – معرفً – سلوكً
تعلٌمٌة وتربوٌة وتدرٌس مادة طرائق التدرٌس وطرقها العداد مدرسات
مؤهالت للتدرٌس فً المدارس .

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ -1تزوٌد الطالبات بمعلومات حدٌثة عن طرائق التدرٌس واهدافها العامة والخاصة بالمرحلة االبتدائٌة
أ  -2معرفة كل ماٌتعلق بمدرس التربٌة الرٌاضٌة
أ -3معرفة التمارٌن البدنٌة وكٌفٌة كتابها واالوضاع والحركات باالٌعاز للتمرٌن
أ -4معرفة مراحل نطور مهارات التدرٌس
أ -5التعرف على طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة فً المرحلة االبتدائٌة وخطة الدرس لهذه المرحلة
أ -6وكٌفٌة كتابتها وتطبٌقها
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
ب -1تطبٌق التمرٌنات الرٌاضٌة واالٌعازات لها
ب -2معرفة تطبٌق خطة درس التربٌة الرٌاضٌة للمرحلة االبتدائٌة بأنواعها
ب -3
طرائق التعلٌم والتعلم
 -5المحاضرات النظرٌة والعملٌة
 - 1الطرٌقة الكلٌة
 -6االسئلة والمناقشة
 - 2الطرٌقة الجزئٌة
 - 3الطرٌقة الكلٌة الجزئٌة
 - 4الشرح والتوضٌح
طرائق التقٌٌم
 - 1االختبارات النظرٌة والعملٌة
 - 2االختبارات الٌومٌة – الفصلٌة – النهائٌة
 - 3الواجبات الٌومٌة
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1الجرأة – القٌادة – السالم
ج -2التأكٌد على العمل الجماعً وزٌادة روح التعاون
ج -3مراعاة االحاسٌس وتنمٌة الثقة بالنفس
ج -4اعداد بٌئة تعلم تشجٌع على التفاعل االجتماعً االٌجابً

طرائق التعلٌم والتعلم
المحاضرات النظرٌة والعملٌة  /اسخدام الوسائل التعلٌمٌة والصور واالفالم والفدٌوات التعلٌمٌة

طرائق التقٌٌم
االختبارات بأنواعها  :الٌومٌة – الفصلٌة – النهائٌة العملٌة والنظرٌة
الواجبات الٌومٌة
د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي )
د -1توظٌف ندوات ودورات علمٌة
د -2مهارات القٌادة
د -3
د -4
طرائق التعلٌم
معرفً – نربوي – عملٌة بأستخدام االجهزة االلكترونٌة وغٌرها

طرائق التقٌٌم
حسب المقاٌٌس التعلٌمٌة (االختبارات النظرٌة والعملٌة ) بأنواعها

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة
الصف الثانً

رمز المقرر او
المساق

اسم المقرر أو
المساق
طرائق تدرٌس

الساعات المعتمدة
نظري
ساعة باالسبوع

عملً
ساعة باالسبوع

- 12التخطٌط للتطور الشخصً
 - 1متابعة كل ماهو جدٌد فً حقل االختصاص من كتب حدٌثة
 - 2حضور ومتابعة المؤتمرات والندوات العلمٌة واجراء عدة بحوث معرفٌة مع تطبٌفها عملٌا
 - 3متابعة األنترنت حول المستجدات

- 13معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )
 - 1اعتماد وشروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 - 2ان تجتاز اختبارا خاصا ومقابلة شخصٌة بنجاح
 - 3الطاقة االستعٌابٌة للكلٌة

- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
الكتاب المقرر مع احدث المصادر المتعلق بموضوع المنهج الدراسً فضال عن شبكة المعلومات الدولٌة
(االنترنت)

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

طرائق التقٌٌم

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1المشاركة الفعالة
ج -2العمل الجماعً
ج -3القدرة على التفكٌر
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
المحاضرة (نظري )
الشرح والتوضٌح (عملً )
طرائق التقٌٌم
االختبارات (القصٌرة – الشفوٌة)
التطبٌقات (الواجبات )
د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)

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
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5

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

 - 6عدد الساعات الدراسٌة (الكلً)

 - 7تارٌخ إعداد هذا الوصف
 - 8أهداف المقرر

 -11بنٌة المقرر
األسبوع

1
2
3
4

5

6

7
8
9
10
11

الساعات

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات -جامعة بغداد
فرع العلوم النظرٌة
طرائق تدرٌس /المرحلة الثانٌة
اسبوعً
اول /ثانً2017/
 66ساعة
2017/1/17

مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة/أو
الموضوع
مفاهٌم طرائق
التدرٌس فً
االهداف العامة
والخاصة للمرحلة
االبتدائٌة

التمارٌن البدنٌة
التمارٌن البدنٌة
االوضاع
والحركات
التمارٌن البدنٌة
( انواعها
ومكوناتها
وكتابتها )
التمارٌن البدنٌة
( انواعها
ومكوناتها
وكتابتها )
تدرٌس التمارٌن
البدنٌة
تطبٌق عملً
تطبٌق عملً
امتحان المادة
النظرٌة
مراحل تطوٌر

طرٌقة التعلم

طرٌقة التقٌٌم

12

13
14
15
16

17
18

19

20

21

22

23

24

25
26
27
28
29
30

مهارات التدرٌس
االٌعاز ( اجزاءه
ومكوناته
وتطبٌقاته )
االٌعاز ( اجزاءه
ومكوناته
وتطبٌقاته )
تطبٌق االٌعاز
عملً
تطبٌق عملً
امتحان الفصل
االول
مدرس التربٌة
الرٌاضٌة
طرائق تدرٌس
التربٌة الرٌاضٌة
خطة درس
التربٌة الرٌاضٌة
البدنٌة للمرحلة
االبتدائٌة
وتدرٌسها
خطة درس
التربٌة الرٌاضٌة
البدنٌة للمرحلة
االبتدائٌة
وتدرٌسها
التطبٌق العملً
للقسم االعدادي
للخطة
التطبٌق العملً
للقسم االعدادي
للخطة
تطبٌق عملً
للقسم الرئٌسً
للخطة
تطبٌق عملً
للقسم الرئٌسً
للخطة
تطبٌق عملً
للقسم الرئٌسً
للخطة
التطبٌق العملً
للقسم الختامً
التطبٌق العملً
للقسم الختامً
التطبٌق العملً
للقسم الختامً
امتحان المادة
النظرٌة
امتحان عملً
لخطة درس
التربٌة الرٌاضٌة

 -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
متابعة كل ماهو جدٌد من المصادر والمراجع الحدٌثة

طرق تدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة  /عباس احمد
صالح 2000
 االتجاهات الحدٌثة فً طرق تدرٌس التربٌةالرٌاضٌة  /غسان محمد صادق و فاطمة ٌاس
الهاشمً .

