وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــوٌم العــــلمً
دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

الجامعة -:بغداد
القسم العلمً -:كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
تارٌخ ملئ الملف2018-9-1-:

التوقٌع
اسم رئٌس القسم :ا.م.د.ندى محمد
التارٌخ

التوقٌع
اسم المعاون العلمً  :ا.د بشرى كاظم
التارٌخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً
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
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 المؤسسة التعلٌمٌة القسم العلمً/المركز اسم البرنامجاألكادٌمً أو المهنً
 اسم الشهادة النهائٌة النظام الدراسً:سنوي/مقررات/أخرى
 برنامج االعتمادالمعتمد
 المؤثرات الخارجٌةاألخرى
 تارٌخ إعداد الوصف أهداف البرنامجاألكادٌمً

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
جامعة بغداد  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
الجمناستك الفنً– مرحلة رابعة
دكتوراه
سنوي
الٌوجد
التوجد
2018/9/1
حث الطلبة على اتقان االداء للمهارات االساسٌة فً اداء
الجمناستك الفنً
االلتزام بالمفردات الدراسٌة
تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن  %15سنوٌا

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
 - 1تعلم مهارات الجمناستك الفنً االساسٌه اعداد تشكٌله من (السالسل) على جهاز
البساط االرضً وعارضه التوازن
طرائق التعلٌم والتعلم
 - 1عرض  data showعن مهارات جمناستك االفنً
 - 2استعمال االبسطه عارضه التوازن جهاز القفاز البساط االرضً
 - 3استخدام القاعات الداخلٌه
طرائق التقٌٌم
 - 2اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة
 - 3اداء المهارات االساسٌة بالجمناستك الفنً

 - 4تطبٌقات القانون الفهم التام
 - 5التقارٌر الفصلٌة .
 - 6انشطة ومشاركات اخرى
ج -االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1منح الطالبة فرصة التدرٌب
ج -2منح الطالبة المشاركة فً اللعبات
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
 - 1ع عرض  data showعن مهارات جمناستك الفنً
 - 2استعمال االبسطه عارضه التوازن جهاز القفاز البساط االرضً
 - 3استخدام القاعات الداخلٌه
طرائق التقٌٌم
1
2
3
4

 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة اداء المهارات االساسٌة بالعبة تطبٌقات القانون الفهم التام -التقارٌر الفصلٌة .

د -المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور
الشخصً
د -1استخدام المراجع والمصادر فً المكتبة الخاصة بالكلٌة
د -2معرفة وتطور اللعبة ومهاراتها
د -3مشاهدة االفالم الفدٌوٌة
د -4
طرائق التعلٌم
 - 1عرض  data showعن مهارات جمناستك االفنً
 - 2استعمال االبسطه عارضه التوازن جهاز القفاز البساط االرضً
 - 3استخدام القاعات الداخلٌه
طرائق التقٌٌم
1
2
3
4
5

 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة اداء المهارات االساسٌة بالعبة تطبٌقات القانون الفهم التام التقارٌر الفصلٌة . -انشطة ومشاركات اخرى

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة
الدراسٌة
الرابعة

رمز المقرر او
المساق

اسم المقرر او
المساق
الجمناستك
الفنً

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

- 12التخطٌط للتطور الشخصً
-1العمل الجماعً
 -2القٌادة
- 13معٌار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )
قبول خاص
 %70المعدل
 %30االختبارات البدنٌة والمهارٌة
- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
الكتب المنهجٌة
القانون الدولً للجناستك الفنً للسٌدات

المرحلت الرابعت
مذرساث المادة  :أ.د هذي شهاب جاري  +م.م بيذاء طارق
وصف المقرر
ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌا ً 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.؛

 .1انًؤطظخ انزؼهًُُخ

جامعة بغداد  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات

 .2انقظى الػهًٍ  /انًزكش

فرع االلعاب الفردٌة

 .3اطى  /ريش انًقزر

جمناستك فنً

 .4أشكبل انذضىر انًزبدخ

دكتىر

 .5انفصم  /انظُخ

2018 / 2019

 .6ػذد انظبػبد انذراطُخ (انكهٍ)

 2ساعت

 .7ربرَخ إػذاد هذا انىصف

2018 /9 /1

 .8أهذاف انًقزر
 -1تعلٌم الطالبات المهارات المحددة بالمنهج الخاص بالمرحلة الرابعة على جهازي بساط الحركات
االرضٌة وعارضة التوازن
 - -2تعلٌم الطالبات كٌفٌة استخراج العالمة النهائٌة وكٌفٌة تحٌكم السالسل لالعبات حسب القانون الدولً
للجمناستك الفنً نساء

.10يخزجبد اليقزر وطزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُى

أ -األهذاف انًؼزفُخ
أ -1كُفُخ رذُكى ورقُُى انظالطم انخبصخ ثبنالػجبد ػهً يخزهف االجهشح ودظت انقبَىٌ انذونٍ
نهجًُبطزك انفٍُ َظبء
أ -2انخصىيبد انؼبيخ وانخبصخ ورقظًُبرهب وقًُهب
أ -3جهبس ػبرضخ انزىاسٌ ( ػًىيُبد  ،يزطهجبد انززكُت انخبصخ  ،انزثظ  ،اخطبء ػبيخ  ،اخطبء
خبصخ )
أ -4جهبس ثظبط انذزكبد االرضُخ ( ػًىيُبد  ،يزطهجبد انززكُت انخبصخ  ،انزثظ  ،اخطبء ػبيخ ،
اخطبء خبصخ )
أ -5
أ -6
ة  -األهذاف انًهبرادَخ انخبصخ ثبليقزر.
ة 1رؼهُى يهبرح انىقىف ػهً انُذٍَ يزجىػخ ثذدزجخ ايبيُخ يكىرح ػهً ثظبط انذزكبد االرضُخ
ة – 2رؼهُى يهبرح انؼجهخ انجشزَخ يٍ انزكض صالس خطىاد ػهً ثظبط انذزكبد االرضُخ
ة – 3رؼهُى يهبرح انؼزثُخ ػهً ثظبط انذزكبد االرضُخ
ة -4

رؼهُى يهبرح انًُشاٌ يزجىع ثذدزجخ ايبيُخ نهجىنض انجبَجٍ صى ػًم يهبرح انشىنذر ػهً ثظبط
انذزكبد االرضُخ
 -5رثظ جًُغ انًهبراد اػالِ ثظهظهخ ػهً انًىطُقً
 -6رؼهُى انطهىع ضًب يٍ انزكض ػهً جهبس ػبرضخ انزىاسٌ
 -7رؼهُى يهبررٍ انقطخ وانًقصُخ ػهً ػبرضخ انزىاسٌ
 -8رؼهُى يهبرح انذدزجخ انخهفُخ ػهً جهبس ػبرضخ انزىاسٌ
 -9رؼهُى انهجىط قفشح ػزثُخ يٍ ػبرضخ انزىاسٌ
 -10رثظ جًُغ انًهبراد اػالِ ثظهظهخ ػهً جهبس انؼبرضخ
طزائق انزؼهُى وانزؼهى
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 طزَقخ انزؼهُى انجشئٍ وانكهٍ طزَقخ انزؼهُى يٍ انظهم انً انصؼت اطهىة انؼصف انذهٍُ -طزَقخ انزؼهُى انذارٍ

 - 5طزَقخ انهُجزيُذَب فٍ انزؼهُى
 - 6طزَقخ انزؼهى انزؼبوٍَ
طزائق انزقُُى
 - 1ايزذبٌ َظزٌ
 - 2ايزذبٌ ػًهٍ ثبنًهبراد انًفزدح صى ايزذبٌ ثزثظ انًهبراد صى ايزذبٌ ثبنظهظهخ
ط -األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ
ط -1انؼًم انجًبػٍ وثش روح انزؼبوٌ ثٍُ انطبنجبد
ط -2دت انخُز نهجًُغ يٍ خالل يظبػذح انطبنجبد فًُب ثُُهى
ط -3انذفبظ ػهً انًًزهكبد انؼبيخ وانجُئخ يٍ خالل انؼًم انشؼجٍ نزُظُف انقبػخ وَشز انىػٍ ثؼذو
ريٍ انُفبَبد فٍ انقبػخ
ط -4انصجز وانجهذ يٍ خالل انًضبثزح نزؼهُى انًهبراد
طزائق انزؼهُى وانزؼهى
1
2
3
4
5
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 طزَقخ انزؼهُى انجشئٍ وانكهٍ طزَقخ انزؼهُى يٍ انظهم انً انصؼت اطهىة انؼصف انذهٍُ طزَقخ انزؼهُى انذارٍ طزَقخ انهُجزيُذَب فٍ انزؼهُى طزَقخ انزؼهى انزؼبوٍَطزائق انزقُُى
 - 1ايزذبٌ َظزٌ
 - 2ايزذبٌ ػًهٍ ثبنًهبراد انًفزدح صى ايزذبٌ ثزثظ انًهبراد صى ايزذبٌ ثبنظهظهخ

د  -انًهبراد انؼبيخ وانزأهُهُخ انًُقىنخ ( انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ ).
د -1اطزخذاو انًزاجغ وانًضبدر فٍ انًكزجخ انخبصخ ثبنكهُخ
د -2يؼزفخ ورطىر انهؼجخ ويهبرارهب
د-3ىًشبهذح االفالو انفُذَىَخ

 .11ثُُخ انًقزر
يخزجبد انزؼهى انًطهىثخ

األطجىع

انظبػبد

االول

2

اللقاء مع الطالباث وإعذاد
التعليماث التي تخص الذرس

انضبٍَ

2

يزاجؼخ نهًهبراد انظبثقخ
نهًزدهخ انضبنضخ واػطبء
نُبقخ ثذَُخ

اطى انىدذح  /أو
انًىضىع

طزَقخ انزؼهُى

طزَقخ انزؼهُى
انكهُخ

طزَقخ انزقُُى

رطجُق
ػًهٍ يغ
رصذُخ

انضبنش

 2رؼهُى يهبرح انىقىف ػهً
انُذٍَ يزجىػخ ثبنذدزجخ
االيبيُخ ػهً ثظبط
انذزكبد االرضُخ  +نُبقخ
ثذَُخ

طزَقخ انزؼهُى
انجشئُخ وانكهُخ

=

انزاثغ

2

شزح ػًىيُبد نهقبَىٌ
انذونٍ نهجًُبطزك +
انزذرَت ػهً يهبرح
يهبرح انىقىف ػهً انُذٍَ
يزجىػخ ثبنذدزجخ االيبيُخ
ػهً ثظبط انذزكبد
االرضُخ

طزَقخ انزؼهُى
انكهُخ وطزَقخ
انؼصف انذهٍُ

=

انخبيض

2

ايزذبٌ ػًهٍ ثًهبرح
انىقىف ددزجخ +
رًزَُبد االدظبص ػهً
ػبرضخ انزىاسٌ

طزَقخ انزؼهُى
انكهُخ

انظبدص

2

رؼهُى يهبرح انطهىع ػهً
ػبرضخ انزىاسٌ

طزَقخ انزؼهُى
انجشئٍ وانكهٍ

انظبثغ

2

ايزذبٌ َظزٌ َىيٍ +
انزذرَت ػهً انطهىع
نؼبرضخ انزىاسٌ

انضبيٍ

2

شزح انًبدح انخبيظخ يٍ
انقبَىٌ انذونٍ كُفُخ رقُُى

طزَقخ انزؼهُى
انجشئٍ وانكهٍ
 +طزَقخ انزؼهُى
انزؼبوٍَ
طزَقخ
انهُجزيُذَب فٍ

ايزذبٌ ػًهٍ

انزًزٍَ  + +رؼهُى يهبرح
انؼجهخ انجشزَخ يٍ صالس
خطىاد

انزؼهُى  +طزَقخ
انزؼهُى انذارٍ +
انؼصف انذهٍُ

انزبطغ

2

ايزذبٌ ػًهٍ ثبنطهىع
ػهً انؼبرضخ  +رذرَت
ػهً يهبراد االرضُخ

طزَقخ انزؼهُى
انجشئٍ وانكهٍ
وطزَقخ انزؼهُى
انذارٍ

انؼبشز

2

رؼهُى يهبررٍ انقطخ
وانًقصُخ ػهً ػبرضخ
انزىاسٌ

طزَقخ انزؼهُى
انجشئٍ وانكهٍ

انذبدٌ
ػشز

2

شزح انًبدح انظبدطخ +
رذرَت يهبراد ػهً
ػبرضخ انزىاسٌ

انهُجزيُذَب +
طزَقخ انزؼهُى
انذارٍ وانزؼبوٍَ

انضبٍَ ػشز

2

ايزذبٌ َظزٌ فصم اول
 +انزذرَت ػهً يهبررٍ
انقطخ وانًقصُخ ػهً
ػبرضخ انزىاسٌ

انضبنش ػشز

2

رؼهُى رثظ يهبرح انًُشاٌ
يزجىع ثذدزجخ ايبيُخ
نهجهىص انجبٍَ صى ػًم
شىنذر

طزَقخ انزؼهُى
انجشئٍ وانكهٍ

انزاثغ ػشز

2

رؼهُى يهبرح انذدزجخ
انخهفُخ ػهً انؼبرضخ

طزَقخ انزؼهُى
انجشئٍ وانكهٍ
وانزؼبوٍَ

انخبيض
ػشز

2

ايزذبٌ ػًهٍ ثًهبررٍ
انقطخ وانًقصخ  +رذرَت
ػهً رثظ انًُشاٌ يغ
انشىنذر

طزَقخ انزؼهى
انذارٍ وانزؼبوٍَ

ايزذبٌ ػًهٍ

انظبدص
ػشز

ايزذبٌ ػًهٍ ثبنزثظ
2
يُشاٌ يغ انشىنذر  +شزح
انًبدح انظبثؼخ

انهُجزيُذَب
وطزَقخ انزؼهُى
انجشئٍ وانكهٍ

ايزذبٌ ػًهٍ

ايزذبٌ ػًهٍ

طزَقخ انزؼهُى ايزذبٌ َظزٌ
انذارٍ +
انزؼبوٍَ

رؼهُى يهبرح انؼزثُخ ػهً
االرضُخ

طزَقخ انزؼهُى
انجىئٍ وانكهٍ

انظبثغ ػشز
انضبيٍ ػشز

2

رذرَت ػهً يهبرح انؼزثُخ
 +شزح يزطهجبد ػبرضخ
انزىاسٌ

انزؼهى انذارٍ
وانزؼبوٍَ ،
هُجزيُذَب

انزبطغ ػشز

2

رؼهُى يهبرح انهجىط
ثبنؼزثُخ يٍ انؼبرضخ

انزؼهُى انجشئٍ
وانكهٍ

انؼشزوٌ

2

شزح طزَقخ ادزظبة
انؼاليخ انُهبئُخ  +ايزذبٌ
ػًهٍ ثًهبرح انؼزثُخ
+رذرَت ػهً يهبراد
ػبرضخ انزىاسٌ

انىادذ
وانؼشزوٌ

رثظ يهبراد االرضُخ
2
ثشكم طهظهخ دزكبد
وانزذرَت ػهً انخظ االول
يُهب

انضبٍَ
وانؼشزوٌ

شزح يزطهجبد جهبس
االرضُخ  +ايزذبٌ
ثبنهجىط ػزثُخ يٍ
انؼبرضخ

طزَقخ انزؼهُى
انجشئٍ وانكهٍ
وانزؼهُى انذارٍ
هُجزيُذَب

ايزذبٌ ػًهٍ

انزؼهُى انذارٍ

ايزذبٌ َظزٌ

انضبنش
وانؼشزوٌ

2

انضبنش
وانؼشزوٌ

شزح ػًىيُبد جهبس
2
االرضُخ واالخطبء انؼبيخ
وانخبصخ فُهب  +انزذرَت
ػهً انخظ انضبٍَ يٍ طهظهخ
انؼبرضخ

=

انزاثغ
وانؼشزوٌ

رذرَت ػهً انخظ انضبٍَ
يٍ طظهظخ االرضُخ +
ارقبٌ انًهبراد انجبقُخ

=

2

ايزذبٌ َظزٌ فصم صبٍَ
 +رذرَت ػهً انخظ
االول يٍ طهظهخ انؼبرضخ

انهُجزيُذَب
وانزؼهى انذارٍ
وانزؼبوٍَ

ايزذبٌ ػًهٍ

انخبيض
وانؼشزوٌ

شزح ػًىيُبد جهبس
2
ػبرضخ انزىاسٌ واالخطبء
انؼبيخ وانخبصخ نهب +
رؼهُى ثبقٍ طهظهخ انؼبرضخ

انظبدص
وانؼشزوٌ

2

انزؼهُى ػهً ثبقٍ طهظهخ
االرضُخ وانزذرَت ػهُهب
 +انزذرَت ػهً طهظهخ
انؼبرضخ

انظبثغ
وانؼشزوٌ

2

انزذرَت ػهً طهظهخ
االرضُخ يغ انًىطُقً

انضبيٍ
وانؼشزوٌ

2

انزذرَت ػهً طهظهخ
انؼبرضخ

انزبطغ
وانؼشزوٌ

2

ايزذبٌ َهبئٍ َظزٌ +
رذرَت ػهً انظالطم

انضالصىٌ

2

ايزذبٌ َهبئٍ ػًهٍ

=

.12انجُُخ انزذزُخ
1ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ

القانون الدولً للجمناستك الفنً للنساء اعتبارا من 2009

2ـ انًزاجغ انزئُظُخ (انًصبدر)

اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب
( انًجالد انؼهًُخ  ،انزقبرَز ) ....،

المجلة الدورٌة لالتحاد الدولً للجمناستك

ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ ،يىاقغ االَززَُذ
....

الصفحة الرئٌسٌة لالتحاد الدولً للجمناستك  +موقع الحكم
الدولً صالح عسكر وموقع الحكم الدولً صالح نور

.13خطخ رطىَز انًقزر انذراطٍ
رؼهُى يهبراد اصؼت  +انزىطغ ثشزح يىاد انقبَىٌ انذونٍ واػطبء انزذذَش االخُز نهقبَىٌ

