
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــوٌم العــــلمً

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

 

 

 بغداد:-الجامعة

 العلوم النظرٌة:القسم العلمً

 تارٌخ ملئ الملف

 التوقٌع                                                                 التوقٌع

 اسم رئٌس القسم                                             اسم المعاون العلمً 

 بشرى كاظم عبد الرضا. د.زٌنب علً عبد االمٌر                             أ. د.م.أ

            التارٌخ                                                     التارٌخ

 

 دقق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 :اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 ندٌمة بدر.د.م

 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

 كلية التربية الدنية وعلوم الرياضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1

 العلوم النظرية  المركز/القسم العلمً -2

اسم البرنامج األكادٌمً أو  -3
 المهنً

 التعلم الحركي

 بكالوريوس تربية رياضية  اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 سنوات 

  برنامج االعتماد المعتمد -6

  المؤثرات الخارجٌة األخرى -7

 15/10/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8

 معرفة المفاهيم الخاصة بالتعلم الحركي أهداف البرنامج األكادٌمً -9

  

  

  

 

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

  هفهىم التعلن والتعلن الحزكً-1أ 

 العىاهل الوؤثزة فً التعلن الحزكً-2أ

 الوهاراث الزٌاضٍت -3أ

  العولٍاث العقلٍت -4أ
 الجهاس العصبً-5أ
 دور التغذٌت الزاجعه فً التعلن الحزكً- 6أ

 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب

  قدرة الطالباث على ربط الجاًب الٌظزي هع الجاًب العولً فً تعلن الوهاراث-1ب 

 تعلم الخطوات الالزمة لتعلم المهارات الرٌاضٌة-2ب 
 -3ب 

  طرائق التعلٌم والتعلم

 
 الداتا شو

 الفٌدٌو التفاعلً 
 الصف االلكترونً 

 

 طرائق التقٌٌم

 
 االمتحانات الٌومٌة 

 النقاش المباشر 
 االمتحانات الشهرٌة

 
 



 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج

  بث روح التعاوى -1ج 

  بث روح الوٌافست -2ج

 بث روح التعاوى الجواعً -3ج

 هساعدة االخزٌي هي خالل التعاوى الوباشز- 4ج
 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

  (يالمهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخص )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
 -1د 
 -2د 
 -3د 
 -4د 

 طرائق التعلٌم

 بنٌة البرنامج  -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

  ساعة2 التعلم الحركً   المرحلة الثالثة 

     

     

     

     

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 التقٌٌم الذاتً المباشر لكل المعلومات التً ٌتم طرحها 

 
 
 

 (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 

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات  المؤسسة التعلٌمٌة -1

 العلوم النظرٌة  المركز/القسم العلمً -2

 التعلم الحركً رمز المقرر/اسم -3

 محاضرة اسبوعٌة أشكال الحضور المتاحة -4

 2018ثانً + فصل اول السنة/ الفصل  -5
 ساعة60 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6

 15/10/2018 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

 معرفة كل المفاهٌم المتعلقة بالتعلم الحركً 

  

  

  

  

 

 بنٌة المقرر- 11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو /اسم الوحدة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

مفاهٌم التعلم  2 االول
 الحركً

 الداتا شو 
 الكتاب المعتمد

 

    المهارات  2 الثانً 

    العملٌات العقلٌة  2 الثالث

    الجهاز العصبً 2 الرابع 

    التغذٌة الراجعة  2 الخامس

الحركة  2 السادس
 وانواعها

   

    الصفات البدنٌة  2 السابع 

الصفات  2 الثامن 
 الحركٌة

   

    اثر نقل التعلم 2 التاسع 

القدرات  2 العاشر 
 التوافقٌة

   

    جدولة التمرٌن  2 الحادي عشر 

    نظرٌات التعلم  2 الثانً عشر 

    االٌقاع الحركً 2 الثالث عشر

 

 البنٌة التحتٌة- 12

 التعلم الحركً بٌن المبدأ والتطبٌق  الكتب المقررة المطلوبة -1

 التعلم الحركً  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

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

 



 المواقع المهتمة بمفردات التعلم الحركً ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13

 
 

 اٌجاد المفردات المرتبطة مباشرة مع قدرة الطالبات علً تفهم المادة
 استخدام التعلم االلكترونً 

 
 

 

 


