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 دقق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 التارٌخ

 التوقٌع 

استمارة وصف البرنامج االكاديمي 

 للكليات والمعاهد



   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

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات  المؤسسة التعلٌمٌة -1

 فرع العلوم النظرٌة  المركز/القسم العلمً -2

اسم البرنامج األكادٌمً أو  -3
 المهنً

 رابع/ طرائق تدرٌس 

 بكلورٌوس  اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 سنوي 

 كتاب منهجً  برنامج االعتماد المعتمد -6

 مصادر ومراجع  المؤثرات الخارجٌة األخرى -7

 5/10/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8

  سلوكً – تربوي – تعلٌمً –معرفً  أهداف البرنامج األكادٌمً -9

  

  

  

 

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

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات الحدٌثة حول كل ماٌتعلق بالمدرس والتطبٌق المٌدانً -1أ 
 مادة طرائق تدرٌس -2أ 
 واسالٌب معرفٌة عٌر مباشرة- 3أ 
 -4أ 
 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
تدرٌس مادة طرائق تدرٌس للتربٌة للرٌاضٌة واعداد مدرسات مؤهالت للتدرٌس فً المدارس العراقٌة --1ب 

 االبتدائٌة والثانوٌة الحكومٌة االهلٌة 
 اعداد تمرٌنات رٌاضٌة -2ب 
 تطبٌق خطة الدرس-3ب 
 -2ب 
 -3ب 

  طرائق التعلٌم والتعلم

 
 الطرٌقة الكلٌة  -1
 الطرٌقة الجزئٌة  -2
 الطرٌقة الكلٌة الجزئٌة  -3
 الشرح والتوضٌح  -4
 االسئلة والمناقشة-   5
 

 طرائق التقٌٌم

 النهائٌة -  الفصلٌة–مخرجات االمتحانات الٌومٌة 
 االختبارات النظرٌة  -1



 االختبارات العملٌة  -2
 واجبات ٌومٌة  -3

 
 
 
 
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج
 مراعاة االحاسٌس وتنمٌة الثقة بالنفس - 1ج 
 زٌادة روح التعاون -2ج 
 التاكٌد على العمل الجماعً -3ج 
 اعداد بٌئة تعلم تشجع على التفاعل االجتماعً االٌجابً-4ج 

 

 طرائق التعلٌم والتعلم

  تربوي –معرفً 
 
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 (االختبارات النظرٌة والعملٌة )حسب المقاٌٌس التعلٌمٌة 

 
 
 
 

  (يالمهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخص )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
 استخدام استراتٌجٌات حدٌثة -- 1د 
 توظٌف ندوات ودورات علمٌة - 2د 
 مهارات القٌادة - 3د 
 

 طرائق التعلٌم

 
 االسلوب التربوي التعلٌمً 

 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 
 

 االختبارات واالمتحانات 
 
 

 بنٌة البرنامج  -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

 2  طرائق تدرٌس  الرابعة



     

     

     

     

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
حضور ومتابعة المؤتمرات والندوات العلمٌة  واجراء عدة بحوث معرفٌة مع تطبٌقها عملٌا ومتاعة كل ماهو جدٌد فً 

 .حقل االختصاص من كتب حدٌثة اضافة الى متابعة االنترنت حول المستجدات 
 
 
 
 
 
 

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

 
 اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  -1
 ان تجتاز بنجاح اختبارا خاصا ومقابلة شخصٌة  -2
 الطاقة االستٌعابٌة للكلٌة -3

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

الكتاب المقرر مع احدث المصادر المتعلقة كموضوع المنهج الدراسً فضال عن تشكٌلة المعلومات الدولٌة 
 (االنترنت)

 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10

 األهداف المعرفٌة  - أ
 والنشاطات الالصفٌة---واجباتمعلم التربٌة الرٌاضٌة داخل المدرسة وخارج المدرسة   قً الدرس -1أ 
 ٌومٌة-شهرٌة-اساسٌات تخطٌط المنهاج سنوٌة-2أ 
 مهارة تنفٌذ الدرس-مفهوم التدرٌس -3أ 
 التقوٌم-4أ 
 كٌفٌة وضع الدرجة فً درس التربٌة الرٌاضٌة-5أ 
 كفاٌات معلم التربٌة البدنٌة الحدٌثة  -6أ 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب

  امثلة تطبٌقٌة–أنواع– غٌر المباشرة مفهوم األسالٌب-1ب 
 -2ب 
 -3ب 
 -4ب 

 طرائق التعلٌم

 
 (جزئٌةمختلطة-كلٌة)عامة 

 
 

 طرائق التقٌٌم

 اختبارات    نظرٌة وعملٌة
 



 

 

 

 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

 فرع العلوم النظرٌة  المركز/القسم العلمً -2

 مقرر مادة  طرائق التدرٌس  رمز المقرر/اسم -3

  أشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي  السنة/ الفصل  -5
  ساعة اسبوعٌا 2 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6

 5/10/2019 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7

  أهداف المقرر -8
 تدرٌس مادة طرائق التدرٌس للمرحلة الرابغة -1 

اعداد مدرسات مؤهالت للتدرٌس فً المدارس العراقٌة  -2 
 االبتدائٌة الثانوٌة والحكومٌة 

  

  

  

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 -1ج 
 -2ج 
 -3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 
 
 

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

 -1د 
 -2د 
 -3د 
 -4د 



 

 

 

 بنٌة المقرر- 11

األسبو
 ع

الساعا
 ت

مخرجا
ت 

التعلم 
المطلو

 بة

اسم 
أ/الوحدة

و 
الموضو

 ع

طرٌق طرٌقة التعلم
ة 

التقً
 ٌم

-1 أ   2 األول
ٌالدفواجباتمعلمالتربٌةالرٌاضٌةداخاللمدرسةوخارجالمدرسة

 والنشاطاتالالصفٌة ---رس

 

   تطبٌقات عملٌة 2-أ   2 الثانً

  ٌومٌة   -شهرٌة   -اساسٌاتتخطٌطالمنهاجسنوٌة-3أ   2 الثالث

  تطبٌقاتعملٌة4-أ   2 الرابع

الخام
 س

  مهارةتنفٌذالدرس -مفهومالتدرٌس-5أ   2

الساد
 س

   امتحان نظري6-أ   2

  التقوٌم-7أ   2 السابع

  كٌفٌةوضعالدرجةفٌدرسالتربٌةالرٌاضٌة-8أ   2 الثامن

  امتحان نظري 9- ا   2 التاسع 

  كفاٌاتمعلمالتربٌةالبدنٌةالحدٌثة-10-أ   2 العاشر

حادي 
 عشر

   الغٌر مباشرة فً التدرٌس األسالٌب- 11-أ   2

ثانً 
 عشر

   تطبٌقات عملٌة12-أ   2

ثالث 
 عشر

   تطبٌقات عملٌة 13-أ   2

الرابع 
 عشر

   امتحان نظري14-أ   2

الخام
س 

 عشر 

   امتحان عمل15ً-أ   2

 

 البنٌة التحتٌة- 12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 احمد البدري .طرائق التدرٌس  د (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

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

 استراتٌجٌات فً طرائق التدرٌس 
التربٌة الرٌاضٌة +تطبٌقات عملٌة فً طرق التدرٌس 

 وفاء محمد. زٌنب عمرد. د/ 
 

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13



 
 االتصال مع ذوي االختصاص فً الجامعات االخرى 
 االعتماد على كل ما هو جدٌد وحدٌث من المصادر 

 
 
 

 

 


