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

الجامعة -:جامعة بغداد /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
القسم العلمً

فرع العلوم النظرٌة

تارٌخ ملئ الملف 2018/10/1 :
التوقٌع

التوقٌع

اسم رئٌس القسم

اسم المعاون العلمً

أ.م.د .زٌنب علً

أ.د .بشرى كاظم عبد الرضا

التارٌخ

التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
د .ندٌمة بدر
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 -جامعة بغداد
فرع العلوم النظرٌة
طرائق تدرٌس
بكالورٌوس
اخرى

 - 6برنامج االعتماد المعتمد

 - 7المؤثرات الخارجٌة األخرى
 - 8تارٌخ إعداد الوصف
 - 9أهداف البرنامج األكادٌمً
- 10مخرجات البرنامج المطلوب
وطرائق التعلٌم والتعلم
والتقٌم

2018 / 10 / 19

أ  -مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -األهداف المعرفٌة
أ  -1تزوٌد الطالبات بالمعلومات الحدٌثه حول استراتٌجٌات التعلم
أ  -2تمكٌن الطالبة من التعرف على احدث االسالٌب التدرٌب والتدرٌس التربٌهالرٌاضٌه
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
ب  -1تدرٌس ماده طرائق التدرٌس للتربٌهالرٌاضٌه واعداد مدرسات
ب  -2مؤهالت للتدرٌس فً المدارس العراقٌهاالبتدائٌهوالثانوٌهالحكومٌهواالهلٌه
ب -3
طرائق التعلٌم والتعلم
 الطرٌقهالكلٌه الطرٌقهالجزئٌه الطرٌقهالكلٌهوالجزئٌهطرائق التقٌٌم
 امتحانات عملٌه شهرٌه امتحانات نظرٌه ٌومٌه +شهرٌه واجبات ٌومٌه -اختبار كمٌه المعلومات التً استفاده منها الطالبه من المحاضرات السابقه فً بداٌه كل محاضره

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1تنمٌه الثقه بالنفس
ج -2تنمٌه الجوانب االٌجابٌه فً شخصٌه الطالبات
ج -3كذلك تنمٌه الشعور بالعمل الجماعً ونكران الذات
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم

طرائق التقٌٌم

د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي )
د -1
د -2
د -3
د -4
طرائق التعلٌم

طرائق التقٌٌم

ب  -بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة

رمز المقرر او
المساق

الثالث

اسم المقرر أو
المساق
طرائق تدرٌس

الساعات المعتمدة
نظري
2

ت  -التخطٌط للتطور الشخصً
متابعه كل ماهو جدٌد فً حقل االختصاص من كتب حدٌثه اضافه الى متابعه االنترنٌت حول المستجدات

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

عملً
2

ج  -أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
 - 1الكتب والمصادر العلمٌهالخاصه بماده طرائق التدرٌس
 - 2عن طرٌق االنترنٌت
 - 3واقع التدرٌس فً المدارس العراقٌه

 - 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
 .1الشرح
 .2المحاضرة
 .3االختبارات النظرٌة

طرائق التقٌٌم
اجراء االمتحانات الشفهٌة والتحرٌرٌة الٌومٌة والشهرٌه
ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1
ج -2
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم

طرائق التقٌٌم

د -المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً)
د -1
د -2
د -3
د -4

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)

كلٌه التربٌهالبدنٌه وعلوم الرٌاضه للبنات -جامعة بغداد
فرع العلوم النظرٌه
ماده طرائق التدرٌس
اسبوعً
سنوي
 120ساعة
2018/01/19

 - 7تارٌخ إعداد هذا الوصف
 - 8أهداف المقرر
-1تدرٌس ماده طرائق التدرٌس للمرحلهالثالثه
-2اعداد مدرسات مؤهالت للتدرٌس فً المدارس العراقٌهاالبتدائٌهوالثانوٌهالحكومٌهواالهلٌه

 -11بنٌة المقرر
األسبوع

اسم الوحدة/أو
الموضوع

طرٌقة التعلم

طرٌقة التقٌٌم

الساعات

مخرجات
التعلم
المطلوبة

االول/الفصل
الدراسً االول
الثانً
الثالث
الرابع

4

التمارٌن البدنٌه

4
4
4

اسئله شفهٌه
اسئله شفهٌه
اختبارات

الخامس

4

عملً

اختبارات

السادس

4

عملً

اختبارات

السابع

4

نظري

اسئله شفهٌه

الثامن

4

نظري
+عملً

اسئلهتحرٌرٌه+اخ
تبارات عملٌه

التاسع

4

العاشر

4

الوسائل التعلمٌه
الوحدات التعلمٌه
الخطط لمرحله
الدراسهاالبتدائٌهاالول
ٌه
الخطط لمرحله
الدراسهاالبتدائٌه
6+5+4
الخطط لمرحله
الدراسهالمتوسطهوا
العدادٌه
الطرٌقه
/تعرٌفها/اهدافها
امتحان الشهري
االول
اهم الطرق العامه فً
التعلٌم
الطرق الخاصه فً

نظري ثم
عملً
نظري
نظري
عملً

اختبارات

تدرٌس
التربٌهالرٌاضٌه
صفات الطرٌقهالجٌده
االحماء واهمٌته
وانواعه
الطرٌقه واالسلوب
واالستراتٌجٌه
كأسلوب
اخراج درس
التربٌهالرٌاضٌه
لظروف خاصه
االمتحان الثانً

الحادي عشر
الثانً عشر

4
4

الثالث عشر

4

الرابع عشر

4

الخامس عشر

4

االول/الفصل
الدراسً الثانً

4

الثانً

4

الثالث

4

الرابع
الخامس

4
4

السادس

4

السابع

4

الطرق
البدٌلهالخاصهبااخرا
ج درس
التربٌهالرٌاضٌه
االتجاهات الحدٌثه
فً طرائق التدرٌس
استراتٌجٌات حدٌثه
فً طرائق التدرٌس
التغذٌهالراجعه
خطط اسالٌب
التدرٌس/اسالٌب
موستن
خطط اسالٌب
التدرٌس/اسالٌب
موستن
االمتحان االول

الثامن

4

التاسع
العاشر

4
4

الحادي عشر

4

الثانً عشر

4

الثالث عشر
الرابع عشر

4
4

الفروق
الفردٌهوالجماعٌه
التقوٌم
االدوات الصغٌره
واهمٌتها فً تدرٌس
التمارٌن البدنٌه
مشاهده الحدى
المدارس االبتدائٌه
مشاهده الحدى
المدارس االبتدائٌه
تطبٌق عملً
امتحانات الشهر
الثانً
امتحانات نهائٌه

الخامس عشر

 -12البنٌة التحتٌة
 - 1الكتب المقررة المطلوبة

نظري
+عملً

نظري+
عملً

اسئلهتحرٌرٌه+اخ
تبارات عملٌه

اسئلهتحرٌرٌه+اخ
تبارات عملٌه

نظري+عملً

اسئلهشفهٌه+اختبا
رات عملٌه

عملً

اختبارات عملٌه

عملً

اختبارات عملٌه

عملً
نظري
+عملً
عملً

اختبارات عملٌه
اسئلهتحرٌرٌه+اخ
تبارات عملٌه
اختبارات عملٌه

طرق تدرٌس التربٌهالرٌاضٌه /عباس محمود

 - 2المراجع الرئٌسٌة (المصادر)
أ  -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت
العلمٌة ,التقارٌر).....,
ب  -المراجع االلكترونٌة,مواقع االنترنٌت....
 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً
االعتماد ع المصادر والمراجع الحدٌثة

السامرائً
كفاٌات تدرٌس التربٌهالرٌاضٌه
 استراتٌجٌات فً طرائق التدرٌس تطبٌقات عملٌه فً طرق تدرٌس+التربٌهالرٌاضٌه/د.زٌنب عمر
د.وفاء محمد

