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 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 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1

 العلوم النظرٌة المركز/القسم العلمً -2

اسم البرنامج األكادٌمً أو  -3
 المهنً

 تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة

 بكالورٌوس اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 اخرى

 الٌوجد برنامج االعتماد المعتمد -6

  المؤثرات الخارجٌة األخرى -7

 17/11/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8

لتعرف على دور التربٌة الرٌاضٌة فً بناء المجتمعات وتطورها وقٌام الحضارات ا-  1 أهداف البرنامج األكادٌمً -9
 الشرقٌة والغربٌة

وفق المصادروالمراجع  رٌاضٌوالثقافة الرٌاضٌة االسهام فً نشر الوعً ال-    2
واعتماد المنهج العلمً فً ذلك رٌاضٌة والتارٌخٌة ال
حث على تطوٌر المدارس الرٌاضٌة االسهام فً خدمة المجتمع من خالل ال-    3

 ومراكز الرشاقة واالندٌة الرٌاضٌة
التربٌة الرٌاضٌة بجدٌة وتفعٌل الدور اعداد المالكات العلمٌة للعمل فً مجال -  4

 الرٌادي لمدرس التربٌة الرٌاضٌة فً المدارس

 

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

  هذا المجالفضال عن اعداد الباحثٌن فً تربٌة الرٌاضٌة  اعداد المالكات العلمٌه المتخصصة فً مجال تدرٌس مادة ال-1أ 

 لالرتقاء بمستوى البحث العلمً

 والثقافة الرٌاضٌة وترسٌخ الدور الذي تمارسه التربٌة الرٌاضٌة فً  رٌاضً االسهام فً نشر الوعً ال-2أ 
 نهضة وتطور المجتمعات 

مراكز اللٌاقة البدنٌة واالندٌة الرٌاضة  فً التوعٌه والتوجٌه نحو العمل االسهام فً خدمة المجتمع من خالل -3أ 

 والمدارس الرٌاضٌة المتخصصة وبما ٌتناسب واحتٌاجات سوق العمل
 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
 .العمل فً مجموعات بروح الفرٌق الواحد -1ب 

 . الطالبات القدرة على قٌادة -2ب 
 القدرة على الحوار وتبادل األفكار -3ب 

  طرائق التعلٌم والتعلم

 .العمل فً مجموعات -
 .تمثٌل األدوار - 
 حضور الورش والندوات- 

 

 طرائق التقٌٌم



 

 بنٌة البرنامج  -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

تارٌخ التربٌة   االولى
 الرٌاضٌة

 ساعة 2
 اسبوعٌا

 

     

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 المساهمة فً زٌادة وعً الطالبة وادراكها الهمٌة التربٌة الرٌاضٌة ودورها فً المجتمعات وعلى مختلف العصور

 

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

 

 (القبول المركزي)وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً البات لط للقبول ااعتمادشروط- 1

 . من قبل لجنة خاصة بالقبولشخصٌة المقابلة االختبارات الخاصة بالقبول فً الكلٌة والجتازبنجاح تأن- 2

 .فً الثانوٌة العامةها معدل ٌراعى أن-3
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 2002، 2ج:1ج.تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة. منذر هاشم الخطٌب

 

 

 

 
تقوٌم األقران ، التقوٌم الجماعً للواجبات . المالحظة المباشرة 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج
 بث روح التعاون - 1ج 
 اكتشاف طرق التواصل مع االخرٌن- 2ج 
 االلتزام واالنضباط-  3ج 

 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المحاضرة

 وورش العمل

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات الشفهٌة 
 المالحظة المباشرة

  (يالمهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخص )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
 تكوٌن قاعدة للثقافة الرٌاضٌة - 1د 
الوعً باهمٌة ودور الرٌاضة فً بناء المجتمعات وتطورها سواء على الصعٌد التربوي والعسكري - 2د 

 والصحً والجمالً

 طرائق التعلٌم

 فردي- تعلم اجتماعً فرقً

 طرائق التقٌٌم

 اختبارات شفوٌة
 اختبارات تحرٌرٌة



 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

 2018/ثانً/اول السنة/ الفصل  -5
  ساعة30 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6

 17/11/2018 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
 .ٌبٌن العالقة بٌن التربٌة البدنٌة والحٌاة االجتماعٌة - 1أ 
 .ٌبٌن للطالبة اهمٌة التربٌة البدنٌة فً تقدم الحضارات وبقائها- 2ا
 .ٌستنتج ما للتربٌة البدنٌة من عالقة بالسٌاسة - 3أ
 .ٌزود الطالبة بالوعً وادراك اهمٌة التربٌة البدنٌة فً حٌاة وتقدم االمم - 4أ

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب

 القدرة علً إبداء الرأي  بوضوح ، وتقبل آراء اآلخرٌن-1ب 
 .القدرة علً تشكٌل مجموعات  وتوزٌع المهام  - 2ب

 .مهارة اإللقاء والعرض أمام اآلخرٌن - 3 ب
  .مهارة النقد الهادف والبناء والحوار والمناقشة مع اآلخرٌن - 4ب

 طرائق التعلٌم

 
 طرٌقة المناقشة

 طرٌقة العصف الذهنً
 التعلم التعاونً

 طرائق التقٌٌم
 اختبارات شفوٌة

 اختبارات تحرٌرٌة
  واجبات عمل من تقارٌر وبوسترات

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 . تعزٌز الثقة فً نفس الطالبة وتشجٌعها علً الحوار والمناقشة -1ج 
 .إثارة روح التعاون بٌن الطالبات  - 2ج
   (إعداد أوراق عمل – إعداد تقارٌر –ورش عمل )التكلٌف االجتماعً - 3ج

 طرائق التعلٌم والتعلم



 

 بنٌة المقرر- 11

اسم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
أو /الوحدة

 الموضوع

طرٌقة 
 التعلم

 طرٌقة التقٌٌم

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

الهدف / تارٌخ الحركة الرٌاضٌة
من دراسة تارٌخ التربٌة 

التربٌة البدنٌة فً / الرٌاضٌة
 المجتمع البدائً وأغراضها

تارٌخ 
التربٌة 

 الرٌاضٌة 

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

 فً حضارة العراق ةالتربٌة البدنً 2 3-4
القدٌم واآلثار المكتشفة التً فٌها 

 مشاهد رٌاضٌة

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

/ مصرالقدٌمة فً التربٌةالبدنٌة 2 4-5
 أهداف/ مصر فً التربٌة أهداف

/ مصرالقدٌمة فً التربٌةالبدنٌة
 فارس ٌبالد ةف البدنً التربٌة

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

/ اإلغرٌق عند البدنٌة التربٌة 2 5-6
 فً البدنٌة التربٌة

 العصرالهومٌري

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربٌة البدنٌة فً العصور  2 6-7
 الوسطى

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربٌة البدنٌة فً العصر المسٌحً  2 7-8
 االول

 

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربٌة البدنٌة / معنى عصرالنهضة 2 7
 فً عصر النهضة

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

نظرٌات وأراء الفالسفة فً التربٌة  2 9-10
 والرٌاضٌة منذ عصر النهضة ةالبدنً

 1800حتى عام 

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

التربٌة البدنٌة فً االقطار االوربٌة  2 11-12
التربٌة البدنٌة فً / 1800بعد عام 

 المانٌا

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة  التربية البدنية في الدنمارك 2 13
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

 المالحظة المباشرة
 االختبارات الشفوٌة

 طرائق التقٌٌم

 .طلب عرض مشترك أمام الطالبات- 
 .التقٌٌم النهائً للتكالٌف الجماعٌة ومناقشة الطالبة فٌه - 
 .قٌاس مدى استجابة الطالبة لهذه التكالٌف  -
 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً - 1د 
   مهارة التأثٌر باالخرٌن- 2د 



 االختبارات الشفوٌة المحاضرة   في السويدةالتربية البدني 2 14
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة   في بريطانياةالتربية البدني 2 15
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

الحركة االولمبية الحديثة والدورات  2 16-17
 االولمبية

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة   في العصر الجاهميةالتربية البدني 2 18
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

 في العصر ةالتربية البدني 2 19
 اإلسالمي

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة 
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

 االختبارات الشفوٌة المحاضرة  األلعاب عند العرب 2 20
االختبارات 
 التحصٌلٌة 

تارٌخ الرٌاضة فً المدارس  2 21
 العراقٌة

   

تارٌخ الرٌاضة فً الجامعات  2 22
 العراقٌة

   

تارٌخ رٌاضة ذوي االحتٌاجات  2 23
 الخاصة

   

االلعاب الرٌاضٌة لذوي  2 24-25
 االحتٌاجات الخاصة

   

    تارٌخ الدورات البارالمبٌة 2 26-27

انجازات العرب فً الدورات  2 27-28
 البارالمبٌة

   

    مناقشة بحوث 2 29

    امتحان فصمي 2 30

      

 

 البنٌة التحتٌة- 12

 الٌوجد الكتب المقررة المطلوبة -1

: ،بغداد2منذر هاشم الخطٌب ، ط/ تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2
   2002وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، 

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

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

1996 
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 اآلخرٌن- 



 .استضافة أستاذ زائر لتقوٌم المقرر - 
 .لقاءات دورٌة بالطالبات المتمٌزات لإلطالع علً الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة للمقرر - 
 .ورش عمل ألساتذة المقرر - 
 .إعادة النظر فً مفردات المقرر كل سنتٌن بما ٌتواكب مع المستجدات االقتصادٌة الحدٌثة - 
 .اإللمام بكل ما هو مستحدث وجدٌد فً استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم- 
 .مراجعة البحوث والدراسات المنشورة وغٌر المنشورة فً الجامعات والمجالت والدورٌات العربٌة واألجنبٌة- 
 .التربٌة الرٌاضٌة لتطوٌر المقرر فً التارٌخٌةالبحوث االستفادة من مستجدات نتائج -

 .الدراسات العلٌامادة تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة لطلبةتفعٌل - 
ا فً طرائق التعلٌم والتعلم-  ًٌ  .مالحقة كل جدٌد فً المجاالت التربوٌة األخرى لإلفادة منه تطبٌق
 .تطبٌق استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة- 
 إعداد مقرر الكترونً لمادة تارٌخ التربٌة الرٌاضٌة- 

 

 


