
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات انمؤسسح انرعهيميح .1

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات/ جامعة بغداد  انمزكز / عهمي انقسم ال .2  

المرحلة الثالثة_السباحه  رمز انمقزر/ اسم  .3  

 دكتوراه أشكال انحضىر انمراحح .4

 سنوي انسنح/ انفصم  .5

  (انكهي)عذد انساعاخ انذراسيح  .6

  ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انمقزر .8

 حث الطلبة على اتقان االداء للمهارات االساسٌة فً السباحه

 االلتزام بالمفردات الدراسٌة

سنوٌا% 15تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن   

 

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

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

؛.البرنامج  



 

 

 

 

 

  وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييممقزرمخزجاخ ال .10

  هذاف انمعزفيح األ- أ

-1أ  

-2أ  

- 3أ  

-4أ  

- 5أ  

-  6أ  

  .مقزر انخاصح تاليحانمهاراخاألهذاف -  ب 

  تعلٌم مهارات السباحه -1ب

 

  - 2ب

  - 3ب

-    4ب  

      طزائق انرعهيم وانرعهم 

  عن مهارات السباحهdata showعرض  -1
 استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة -2
 استخدام المسابح قانونٌة  -3



 

 

 

 

      طزائق انرقييم 

 

 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة  -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -3
 .التقارٌر الفصلٌة  -4
 انشطة ومشاركات اخرى -5

 

 

 

األهذاف انىجذانيح وانقيميح - ج  

منح الطالبة فرصة التدرٌب --1ج  

منح الطالبة المشاركة فً اللعبات-2ج   

 

-3ج  

-  4ج  

  

     طزائق انرعهيم وانرعهم 

 

  عن مهارات السباحهdata showعرض  -1
 استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة -2
 استخدام المسابح قانونٌة  -3

 



 

 

    طزائق انرقييم 

 

 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة  -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -3
 .التقارٌر الفصلٌة  -4

 

 

 

.(انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي  )انمنقىنح انرأهيهيح انمهاراخ انعامح و- د   

استخدام المراجع والمصادر فً المكتبة الخاصة بالكلٌة-1 د  

معرفة وتطور اللعبة ومهاراتها-2د   
مشاهدة االفالم الفدٌوٌة-3د   

   



 تنيح انمقزر .11

مخزجاخ انرعهم  انساعاخ األسثىع

 انمطهىتح

أو / اسم انىحذج 

 انمىضىع

 طزيقح انرقييم طزيقح انرعهيم

 2 االول 
 اهمٌه وتارٌخ السباحه 

 محاضرات  

 بالقاعه النظري

 شرح 

تعلم السباحه والعوامل التً  2 الثانً

 تؤثر على عملٌه السباحه

محاضرات  

 بالقاعه النظري

 شرح

مراحل التعلم واالداء  2 الثالث

 الحركً للسباحه الحره 

محاضرات  

 بالقاعه النظري

 شرح

االداء الحركً للسباحه  2 الرابع

 الظهر  

محاضرات  

 بالقاعه النظري

 شرح

محاضرات   امتحان نظري 2 الخامس

 بالقاعه النظري

 امتحان

محاضرات   عرض فدٌو بالمهارات 2 السادس

 بالقاعة النظرٌة

 تطبٌق وتصحٌح

طرق االنقاذ وحالت الغرق  2 السابع

 وطرق اخراج الغرٌق

محاضرات  

 بالقاعه النظري

 شرح

تكنٌك البدء والدوران  2 الثامن

والبدء بانواعه والدوران 

 بانواعه

محاضرات  

 بالقاعه النظري

 شرح

التخطٌط والتنظٌم فً  2 التاسع

 السباحه 

محاضرات  

 بالقاعه النظري

 شرح

محاضرات   انواع السباحه   2 العاشر

 بالقاعه النظري

 شرح

محاضرات   السباحه الحره 2 الحادي عشر

 بالقاعه النظري

 شرح

محاضرات   سباحه الظهر  2 الثانً عشر

 بالقاعه النظري

 شرح

محاضرات   سباحه الصدر  2 الثالث عشر

 بالقاعه النظري

 شرح



محاضرات   سباحه الفراشه 2 الرابع عشر

 بالقاعة النظرٌة

 شرح

محاضرات   امتحان  2 الخامس عشر

 بالقاعه النظري

 امتحان

    عطله نص السنه  2 السادس عشر

    عطله نص السنه 2 السابع عشر

مهارات التعود وكسب الثقه  2 الثامن عشر

 للجو الجدٌد للماء

محاضرات  

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

محاضرات   عرض فدٌو بالمهارات 2 التاسع عشر

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

محاضرات   االلعاب المائٌه 2 عشرون 

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

احدى 

 وعشرون

محاضرات   مهارات الطفو 2

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

الثانً 

 وعشرون

محاضرات   مهارات االنزالق 2

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

الثالث 

 وعشرون

محاضرات   مهارات التنفس 2

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

الرابع 

 وعشرون

مهارات ضربات الذراعٌٌن  2

 فً السباحه الحره

محاضرات  

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

الخامس 

 وعشرون

محاضرات   ربط مهاره ضربات الرجلٌن 2

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

السادس 

 وعشرون

محاضرات   سباحه الظهر والصدر 2

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

السابع 

 وعشرون

محاضرات   امتحان 2

 بالقاعة السباحه

 امتحان

الثامن 

 وعشرون

محاضرات   سباحه الحره والفراشه 2

 بالقاعة السباحه

 تطبٌق وتصحٌح

التاسع 

 وعشرون

محاضرات   امتحان 2

 بالقاعة السباحه

 امتحان



 انثنيح انرحريح  .12

ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1  سباحه/كتاب فٌصل رشٌد عاٌش  
 

    (انمصادر)ـ انمزاجع انزئيسيح 2

اـ انكرة وانمزاجع انري يىصً تها            

  (.... ,انرقاريز , انمجالخ انعهميح  )     

 مشاهدات فدٌوٌة

مىاقع االنرزنيد , ب ـ انمزاجع االنكرزونيح

.... 

 الشبكة الدولٌة المعلوماتٌة

 

 خطح ذطىيز انمقزر انذراسي  .13

   

 

 

 

 

 

 

محاضرات   امتحان شهري 2 الثالثون

 بالقاعة السباحه

 امتحان


