
 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 

 

 جامعة بغداد- كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1
 العلوم النظرٌة المركز/القسم العلمً -2
 تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة رمز المقرر/اسم -3
 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة -4
 2017/ثانً/اول السنة/ الفصل  -5
  ساعة30 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6
 17/1/2017 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7
 أهداف المقرر -8

 التعرف عمى اهمية واهداف تاريخ التربية الرياضية - 1 

التعرف عمى تاريخ التربية البدنية في العصور والحضارات - 2 
 المختمفة

بٌان الدور الحٌوي الذي تلعبه التربٌة البدنٌة فً حٌاة االنسان - 3 
 والمجتمعات

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10
 األهداف المعرفٌة  - أ

 .يبين العالقة بين التربية البدنية والحياة االجتماعية - 1أ 
 .يبين للطالبة اهمية التربية البدنية في تقدم الحضارات وبقائها- 2ا
 .يستنتج ما للتربية البدنية من عالقة بالسياسة - 3أ
 .يزود الطالبة بالوعي وادراك اهمية التربية البدنية في حياة وتقدم االمم - 4أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب

 القدرة علي إبداء الرأي  بوضوح ، وتقبل آراء اآلخرين-1ب 

 .القدرة علي تشكيل مجموعات  وتوزيع المهام  - 2ب
 .مهارة اإللقاء والعرض أمام اآلخرين - 3 ب
 . مهارة النقد الهادف والبناء والحوار والمناقشة مع اآلخرين - 4ب

 طرائق التعلٌم
 

طرٌقة المناقشة 
طرٌقة العصف الذهنً 

التعلم التعاونً 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 
اختبارات شفوٌة 

اختبارات تحرٌرٌة 
واجبات عمل من تقارٌر وبوسترات 



 

 بنٌة المقرر- 11
اسم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

أو /الوحدة
 الموضوع

طرٌقة 
 التعلم

 طرٌقة التقٌٌم

تعرٌف / تعرٌف التارٌخ 2 1-2
/ تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة

أهمٌة دراسة تارٌخ الحركة 
الهدف من / الرٌاضٌة

دراسة تارٌخ التربٌة 
التربٌة البدنٌة / الرٌاضٌة

فً المجتمع البدائً 
 وأغراضها

تارٌخ 
التربٌة 

 الرٌاضٌة 

االختبارات  المحاضرة
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربٌة البدنٌة فً حضارة  2 3-4
العراق القدٌم واآلثار 

المكتشفة التً فٌها مشاهد 
 رٌاضٌة

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربٌةالبدنٌةفٌمصرالقدٌمة 2 4-5
/ أهدافالتربٌةفٌمصر/ 

أهدافالتربٌةالبدنٌةفٌمصرالق
/ دٌمة

 التربٌةالبدنٌةفٌبالدفارس

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

/ التربٌةالبدنٌةعنداإلغرٌق 2 5-6
التربٌةالبدنٌةفٌالعصرالهوم

 ٌري

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

  
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 . تعزيز الثقة في نفس الطالبة وتشجيعها علي الحوار والمناقشة -1ج 
 .إثارة روح التعاون بين الطالبات  - 2ج
  .(إعداد أوراق عمل –إعداد تقارير – ورش عمل )التكليف االجتماعي - 3ج
 - 4ج

 طرائق التعلٌم والتعلم
 
 

المالحظة المباشرة 
االختبارات الشفوٌة 

 
 طرائق التقٌٌم

 .طلب عرض مشترك أمام الطالبات- 
 .التقييم النهائي للتكاليف الجماعية ومناقشة الطالبة فيه - 

 .قياس مدى استجابة الطالبة لهذه التكاليف   -
 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د

 -1د 
- 2د 
- 3د 
 -4د 



التربية البدنية في العصور  2 6-7
 الوسطى

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربية البدنية في العصر  2 7-8
 المسيحي االول

 

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

/ معنىعصرالنهضة 2 7
التربيةالبدنية في عصر 

 النهضة

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

نظريات وأراء الفالسفة في  2 9-10
التربية البدنية والرياضية 
منذ عصر النهضة حتى 

 1800عام 

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربية البدنية في االقطار  2 11-12
/ 1800االوربية بعد عام 

 التربية البدنية في المانيا

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

االختبارات  المحاضرة  التربية البدنية في الدنمارك 2 13
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

االختبارات  المحاضرة  التربية البدنية في السويد 2 14
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

االختبارات  المحاضرة  التربية البدنية في بريطانيا 2 15
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

الحركة االولمبية الحديثة  2 16-17
 والدورات االولمبية

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربية البدنية في العصر  2 18
 الجاهمي

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربية البدنية في العصر  2 19
 اإلسالمي

االختبارات  المحاضرة 
 الشفوٌة

االختبارات 
 التحصٌلٌة 

االختبارات  المحاضرة  األلعاب عند العرب 2 20
 الشفوٌة



االختبارات 
 التحصٌلٌة 

تاريخ الرياضة في المدارس  2 21
 العراقية

   

تاريخ الرياضة في  2 22
 الجامعات العراقية

   

تاريخ رياضة ذوي  2 23
 االحتياجات الخاصة

   

االلعاب الرياضية لذوي  2 24-25
 االحتياجات الخاصة

   

    تاريخ الدورات البارالمبية 2 26-27

انجازات العرب في الدورات   27-28
 البارالمبية

   

      

      

      
 

 البنٌة التحتٌة- 12
 الٌوجد الكتب المقررة المطلوبة -1
منذر هاشم الخطٌب ، / تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، : ،بغداد2ط
2002   

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
 (.....،التقارٌر،العلمٌة 

اصول التربٌة البدنٌة والرٌاضة / امٌن انور الخولً
دار الفكر : القاهرة/ الفلسفة/ التارٌخ / المدخل /

 1996العربً 
موسوعة الثقافة /كمال عبد الحمٌد اسماعٌل واخرون

 .2000االولمبٌة،القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 
  ....مواقع االنترنٌت،المراجع االلكترونٌة - ب

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13

 .استشارة أساتذة المقرر اآلخرين- 
 .استضافة أستاذ زائر لتقويم المقرر - 
 .لقاءات دورية بالطالبات المتميزات لإلطالع علي الجوانب اإليجابية والسلبية للمقرر - 
 .ورش عمل ألساتذة المقرر - 
 .إعادة النظر في مفردات المقرر كل سنتين بما يتواكب مع المستجدات االقتصادية الحديثة - 
 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم- 
مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وغير المنشورة في الجامعات والمجالت والدوريات - 

 .العربية واألجنبية
 .االستفادة من مستجدات نتائج البحوث التاريخية في التربية الرياضية لتطوير المقرر-

 .تفعيل مادة تاريخ التربية الرياضية لطلبةالدراسات العليا- 



 .مالحقة كل جديد في المجاالت التربوية األخرى لإلفادة منه تطبيقًيا في طرائق التعليم والتعلم- 
 .تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة- 
 إعداد مقرر الكتروني لمادة تاريخ التربية الرياضية- 
 
 
 

 
 


