وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
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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
1
2
3
4
5

 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم البرنامج األكادٌمً أوالمهنً
 اسم الشهادة النهائٌة النظام الدراسً:سنوي/مقررات/أخرى

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة بغداد  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
العاب المضرب مرحلة ثالثة
بكالورٌوس
سنوي

 - 6برنامج االعتماد المعتمد

 - 7المؤثرات الخارجٌة األخرى
 - 8تارٌخ إعداد الوصف
 - 9أهداف البرنامج األكادٌمً

الٌوجد
2017/9/1
إتقان ا داء المهارات األساسٌة فً لعبة التنس
المعرفة التامة بقانون لعبة التنس

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

-1التدرج بشرح المفردات االساسية باللعبة التنس
-2عرض  data showعن مهارات اللعبة .
 -3استعمال مضارب وتجهٌزات قانونٌة .
 -4استخدام مالعب قانونٌة .
 -5المعرفة التامة بقانون لعبة التنس .
ب  -األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
-1اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة .
-2اعداد تقارٌرعن متطالبات المهارة.
-3تطبٌق القانون والفهم التام.
طرائق التعلٌم والتعلم
محاضرات بوربوٌنت  +عرض بوسترات +استخدام السبورة +تطبٌقات عملٌة باستخدام االجهزة وطرٌقة
عملها
طرائق التقٌٌم
1
2
3
4
5

 االمتحان الٌومً الورقً. اداء المهارات االساسٌة باللعبة . االمتحان الشهري . الحضور الٌومً. -واجبات واعداد تقارٌر واختبارات خاصه بالمادة .

ج -األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1منح الطالبة فرصة التدرٌب .
ج -2منح الطالبة المشاركة فً اللعبات .
طرائق التعلٌم والتعلم
-1محاضرات بوربوٌنت .
 -2عرض بوسترات .
-3استخدام السبورة .
-4تطبٌقات عملٌة باستخدام االجهزة وطرٌقة عملها
طرائق التقٌٌم
 - 1االمتحان الٌومً الورقً.
 - 2اداء المهارات االساسٌة باللعبة .
 - 3االمتحان الشهري .
 - 4الحضور الٌومً.
 - 5واجبات واعداد تقارٌر واختبارات خاصه بالمادة .
د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصي )
-1استخدام المراجع والمصادرفً المكتبة الخاصة بالكلٌة.
-2معرفة وتطور اللعبة ومهاراتها.
-3مشاهدة افالم فدٌوٌة
طرائق التعلٌم

طرائق التقٌٌم

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة الدراسٌة

رمز المقرر او
المساق

الثالثة

- 12التخطٌط للتطور الشخصً
 - 1العمل الجماعً
 - 2القٌادة

اسم المقرر أو
المساق

الساعات المعتمدة
عملً
نظري
 1ساعة فً االسبوع  1ساعة فً االسبوع

- 13معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )
قبول خاص فً الكلٌة
 %70المعدل
 %30االختبارات البدنٌة والمهارٌة
- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
الكتب المنهجٌة
 - 1العاب كرة المضرب د ولٌد وعد هللا د سبهان محمود الزهٌري.
 - 2كتاب القانون الخاص بالتنس .

 - 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

طرائق التقٌٌم

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

 -11بىيت المقرر
الساعاث مخرجاث التعلم المطلوبت
األسبوع
االول

 2ساعت

تماريه تحسس

الثاوي

 2ساعت

ارسال تنس

الثالث

 2ساعت

اعادة وتطبيق مهارة االرسال

الرابع

 2ساعت

اعادة وتطبيق مهارة االرسال+
عزض فذيىي

الخامس

 2ساعت

امتحان عملي

السادس

 2ساعت

الضزبت االماميه تنس

السابع

 2ساعت

اعادة وتطبيق مهارة
الضزبت االماميت

الثامه

 2ساعت

اعادة وتطبيق مهارة الضزبت
االماميت +عزض فذيىي

التاسع

 2ساعت

امتحان الفصل االول

العاشر

 2ساعت

الضزبت الخلفيت تنس

الحادي
عشر

 2ساعت

اعادة وتطبيق مهارة الضزبت
الخلفيت

اسم
الوحذة/أو
الموضوع

طريقت التعلم

طريقت التقييم

الشرح +
العرض
الشرح +
العرض
الشرح +
العرض

امتحان يومي

الشرح +
العرض
الشرح +
العرض
الشرح +
العرض
امتحان يومي

الشرح +
العرض

الشرح +
العرض
الشرح +
العرض

امتحان يومي

الثاوي عشر

 2ساعت

اعادة وتطبيق مهارة الضزبت
االماميت +عزض فذيىي

الثالث عشر

 2ساعت

امتحان عملي بالضزبت االماميت
والخلفيت

الرابع عشر

 2ساعت

تحزكاث القذميه والذراعيه

الخامس
عشر

 2ساعت

تطبيقاث تحزكاث القذميه
بالمضزب في حاالث الذفاع+
عزض فذيىي

السادس
عشر

 2ساعت

تطبيقاث تحزكاث القذميه
بالمضزب في حاالث الهجىم+

السابع
عشر
الثامه عشر

 2ساعت

امتحان الفصل الثانً

 2ساعت

شرح القانون المادة()1،2،3،4،5،6

 2ساعت

شرح القانون المادة ( )7،8،9،10،11،12

 2ساعت

تطبٌق على الملعب

 2ساعت

شرح القانون المادة ()13،14،15،16،17

 2ساعت

شرح القانون المادة ()18،19،20،21،22

 2ساعت

تطبٌق على الملعب

 2ساعت

شرح القانون المادة
( ) 23،24،25،26،27،28،29،30

 2ساعت

امتحان فصلً ثالث

 2ساعت

لعب فردي

 2ساعت

تطبٌق لعب والتحكٌم

 2ساعت

امتحان لعب وتحكٌم

 2ساعت

امتحان النهائً عملً

عرض فدٌوي

التاسع
عشر
عشرون
واحذ
وعشرون
اثىان
وعشرون
ثالثت
وعشرون
اربعه
وعشرون
خمست
وعشرون
ستت
وعشرون
سبعت
وعشرون
ثماويت
وعشرون
تسعت
وعشرون

الشرح +
العرض

الشرح +
العرض
الشرح +
العرض

امتحان يومي

ثالثون

 2ساعت

امتحان نهائً نظري

 -12البنٌة التحتٌة
 - 1الكتب المقررة المطلوبة
 - 3المراجع الرئٌسٌة (المصادر)
أ  -الكتب والمراجع التً ٌوصى بها (المجالت
العلمٌة ،التقارٌر).....،
ب  -المراجع االلكترونٌة،مواقع االنترنٌت....

-1العاب كرة المضرب د ولٌد وعد هللا د
سبهان محمود الزهٌري.
 - 2كتاب القانون الخاص بالتنس .
مشاهدات فدٌوٌة
الشبكة الدولٌة المعلوماتٌة

 -13خطة تطوٌر المقرر الدراسً
تحدٌث المفردات من قبل رئٌس المجموعة بما الٌقل عن  %15سنوٌا

