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 دقق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 ندٌمه بدر                                                    التارٌخ. د

                                                                 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

 

 جامعة بغداد- كلٌة التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1

 العلوم النظرٌة  المركز/القسم العلمً -2

اسم البرنامج  -3
 األكادٌمً أو المهنً

 ادارة وتنظٌم 

 بكالورٌوس اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 اخرى

برنامج االعتماد  -6
 المعتمد

 

المؤثرات الخارجٌة  -7
 األخرى

 

 5/9/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8

أهداف البرنامج  -9
 األكادٌمً

المعرفه الشامله وبجوده عالٌه لالداره الرٌاضٌه وتطبٌقاتها فً 
 المجال الرٌاضً

 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -10
 االهداف المعرفٌة  - أ

 االطالع على االداره وطبٌعتها- 1أ 
 وظائف االداره- 2أ 
 طرق جمع المعلومات وحل المشكالت-3أ 
 االشراف واسالٌبه- 4أ 
 تنظٌم الدرس وادارته- 5أ 
 -6أ 

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
 التطبٌق العملً اثناء التطبٌق المٌدانً للمرحلى الرابعه لتنظٌم الدرس- 1ب 
 كٌفٌة تنسٌق العمل بٌن االداره والكادر التدرٌسً- 2ب 
 -3ب 

  طرائق التعلٌم والتعلم

 
 تظري+ تطبٌق عملً 

 
 
 
 



 طرائق التقٌٌم

 
 االمتحانات الشهرٌه والٌومٌه عن طرٌق المناقشات

 
 
 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج
 محاولة جاده لبوضٌح بعض االمور التً قد تكون مبهمه- 1ج 
 زرع الثقه بالنفس عن طرٌق توضٌح انواع القباده- 2ج 
 -3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 اعطاء  الطالب فرصه للتعبٌر عن رئٌه

 محاولة ربط الماده النظرٌه بحاالت ومشكالت حدٌثة
 

 طرائق التقٌٌم

 
 االمتحانات والواجبات الٌومٌه وطرق التفاعل داخل الدرس

 
 

المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف  )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
 يوالتطور الشخص

 االبداع فً العمل- 1د 
 تنظٌم الذات- 2د 
 الثقه باالداء - 3د 
 - 4د 

 طرائق التعلٌم

 
 استخدام الطرٌقه المتمركزه حول التلمٌذ والمدرس

 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 بنٌة البرنامج  -11

المرحلة 
 الدراسٌة

رمز المقرر او 
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

 - 2 االداره  الرابع

     

     

     

     
 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 االطالع على كل ما هو جدٌد وٌخدم العملٌه التعلٌمٌه

 
 الحث على التعلم التعاوني

 الحث على التعلم الجماعي

 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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-  للبناتكلٌة التربٌه البدنٌه وعلوم الرٌاضه المؤسسة التعلٌمٌة -1

 العلوم النظرٌة المركز/القسم العلمً -2

 ادارة وتنظٌم رمز المقرر/اسم -3

 اسبوعً أشكال الحضور المتاحة -4

 2017/فصلً السنة/ الفصل  -5

عدد الساعات الدراسٌة  -6
 (الكلً)

  ساعة60

 17/1/2017 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

 المعرفه العلمٌه 

 االطالع التام على بعض المصطلحات االدارٌه 

 اكسا ب الطالب ثقه عالٌه بالنفس لكونهم قادة المستقبل 

 افهامه بعض المصطلحات المتداوله بالعمل االداري 

 وضع خطط مستقبلٌه للعمل 

  

  

  

  

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10

 األهداف المعرفٌة  - أ
  االطالع على االداره وطبٌعتها-1أ 
 وظائف االداره- 2أ 
 طرق جمع المعلومات وحل المشكالت-3أ 
 االشراف واسالٌبه- 4أ 
 تنظٌم الدرس وادارته- 5أ 

 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب

  االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج- 1ب  - أ
 التطبٌق العملً اثناء التطبٌق المٌدانً للمرحلى الرابعه لتنظٌم الدرس- 1ب 
 كٌفٌة تنسٌق العمل بٌن االداره والكادر التدرٌسً- 2ب 

 

 طرائق التعلٌم    

 



 

 

 بنٌة المقرر- 11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو /اسم الوحدة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

نظره تعرٌفٌه  2 االول
 عن االداره

شرح الماده مع  طبٌعة االداره 
قراءه مسبقه 

 للماده

مدى التجاوب 
 اثناء الدرس

دراسه مفصله  وظائف االداره 2 الثانً
 عن وظائفها

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

مفهوم التخطٌط  التخطٌط 2 الثالث
 اهمٌة التخطٌطو

شرح الماده = 
مع قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 

 
 استخدام اسلوب المختلط بٌن المعلم والطالب

 

 طرائق التقٌٌم  

 
 االمتحانات والمشاركات الٌومٌه/ 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 التاكٌد على اختالف البٌئات الموجوده داخل المدارس واماكن العمل- 1ج 
 التاكٌد على ادارة الذات بصوره صائبه- 2ج 
 -3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم     

 
  

 طرٌقة البحث والدراسه
 

 طرائق التقٌٌم  االسالٌب والتصرف وطرٌقة حل المشكالت

 
 
 
 

المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور  )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د
 (الشخصً

 تطور الشخصٌه- 1د 
 التعرف على سمات القائد- 2د 
 اسالٌب التعامل مع كل فئات المجتمه- 3د 
 -4د 



 المشاركه

 انواعه     الرابع
التخطٌط 

ومراحل وضع 
 الخطه الجٌده

 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

شرح الماده =  مبادي-  انواعه التنظٌم 2 الخامس
مع قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

السلطه    السادس
 –والمسئولٌه 

قصر سلطة 
 االوامر

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

طبٌعة التنسٌق  التنسٌق 2 السابع
قواعده 

 خصائصه

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

انواعها   الرقابه والتوجٌه 2 الثامن
 اغراضها

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

مفهوم االشراف  االشراف   التاسع
 فكرة –

–االشراف 
مقومات 

 االشراف 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

 العاشر 
 
 
 
 

اسالٌب  
 االشراف 

ذكر انماط 
االشراف  وما 

هً انواع 
 االشراف 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

    امتحان نظري   الحادي عشر 

القٌادات   الثانً عشر 
 االدارٌه 

مفهوم القٌادات 
- االدارٌه 
 انماطها

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

القٌادات   الثالث عشر 
 االدارٌه 

شرح مفصل 
لكل نوع من 
 انواع القٌادات

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

تنظٌم درس   الرابع عشر 
التربٌه 

 الرٌاضٌه 

اهمٌة المكان 
وطرق اعداده 

تجهٌز –
االدوات 

واالمكانٌات 
واالهداف 

المتوخات من 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه



 الدرس

تحدٌد نقاط القوه  تنظٌم الدرس   الخامس عشر 
 –والضعف 

 –وعدد التالمٌذ 
- الوقت المحدد

 التطوٌر 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

العومل المؤثره   السادس عشر 
على بناء 

 الدرس 

الفلسفه 
االجتماعٌه 

 –والتربوٌه
 –التجهٌزات 

- الوقت المحدد
 –التخصص 
 االشراف 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

مفهوم االتصال    االتصال   السابع عشر 
طرق - 

 –االتصال 
الوسائل 

 واالسالٌب

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

 انماط  – مفهوم  اتخاذ القرار   الثامن عشر 
- القرار

 –اعراضها 
 القرا ر الفعال 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

نبذه عن تنظٌم  تنظٌم السباقات   التاسع عشر 
 السباقات 
 –انواعها 
 مفهومها 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

تنظٌم السباقات    العشرون 
بطرٌقة التسقٌط 

 الفردي 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

    امتحان نظري   واحد وعشرون 

الثانً 
 والعشرون

تنظٌم السباقات  تنظٌم السباقات 
بطرٌقة التسقٌط 

 الزوجً

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

الثالث 
 والعشرون 

تنظٌم السباقات  تنظٌم السباقات 
بطرٌقة التسقٌط 

 الدوري

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

االرابع 
 والعشرون

االدارة  
 المدرسٌه 

- مفهومها
 مصادرها 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

الخامس 
 والعشرون 

نظرٌات االداره   
 –المدرسٌه 

مٌزات النظرٌه 
 الجٌده 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

السادس  
 والعشرون

ادارة  
 االجتماعات

 –مفهومها 
 طرق –انواعها 

 العمل بها 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 



 المشاركه

السابع 
 والعشرون

امتحان شامل  
 بالماده 

   

الثامن 
 والعشرون

التسوٌق  
 الرٌاضً 

شرح الماده مع  
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

التاسع 
 والعشرون 

 –مفهومها  االداره الصفٌه  
 انواعها 

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

مفهومه انواعه  التسوٌق   الثالثون
 طرق التسوٌق –

شرح الماده مع 
قراءه مسبقه 

 للماده

االمتحانات 
الٌومٌه 

باالضافه الى 
 المشاركه

 

 

 البنٌة التحتٌة- 12

 االداره والتنظٌم الرٌاضً الكتب المقررة المطلوبة -1

  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2
 هٌفاء   . كتاب القٌاده التربوٌه  د

 منذر هاشم الخطٌب . كتاب االدار ه والتنظٌم د
 

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

 

مواقع ,المراجع االلكترونٌة - ب
 ....االنترنٌت

 الموقع االكادمٌٌن العرب

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13

 
 
 

 ادخال المصادر الجدٌده والمواضٌع التً تهم مشاكل العصر
 

 

 


