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وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا انجازا مقتضيا الهم خصائص البرامج ومخرجات
التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى
من الفرص المتاحة ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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 المؤسسة التعليمية القسم العلمي/المركز اسم البرنامجاألكاديمي أو المهني
 اسم الشهادة النهائية النظام الدراسي:سنوي/مقررات/أخرى
 برنامج االعتمادالمعتمد
 المؤثرات الخارجيةاألخرى
 تاريخ إعداد الوصف أهداف البرنامجاألكاديمي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
جامعة بغداد  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات
رماية ثاني
دكتوراه
سنوي
اليوجد
التوجد
2018/9/1
اكتساب الطالبات مهارات ومعارف خاصة بالفعاليةااللتزام بالمفردات الدراسية
تحديث المفردات من قبل التدريسيات بما اليقل عن  %15سنويا

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
أ  -االهداف المعرفية
أ-1تُاء قاعذج يتُٛح نهطانثاخ نهتعشف عهٗ يا ْٛح فعانٛح انشياٚح

أ-2تعهٛى انطانثاخ سٔح انعًم انجًاعٙ
أ -3تعهٛى انطانثاخ انصثش ٔانًثاتشج نتحقٛق انُتٛجح انًشجِٕ
ب -االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج
ب– 1اعذاد يذسط اكاد ًٙٚنهًادج انعًهٛح
ب– 2تعهٛى يٓاساخ انشياٚح (ٔظع انشي – ٙانقثط عهٗ انغالح –انتُفظ انخاص
تانشياٚح –انتصٕٚة –ظغػ انضَاد – انٛح االداء – يتاتعح االغالقح – انتفكٛش االٚجاتٙ
)
ب– 3اعطاء َثزِ يختصشج عٍ يٛذاٌ انشئ ٙاالعهحح انخاصح تّ
طرائق التعليم والتعلم
 - 1عرض  data showعن مهارات اللياقه
 - 2استعمال االدوات وتجهيزات قانوينة
 - 3استخدام القاعات قانونية
طرائق التقييم
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 اجراء امتحانات يومية وفصلية وعملية اداء المهارات االساسية بالعبة تطبيقات القانون الفهم التام التقارير الفصلية . -انشطة ومشاركات اخرى

ج -االهداف الوجدانية والقيمية
ج -1منح الطالبة فرصة التدريب
ج -2منح الطالبة المشاركة في اللعبات
ج -3
ج -4
طرائق التعليم والتعلم
 - 1عرض  data showعن مهارات اللياقه
 - 2استعمال االدوات وتجهيزات قانوينة
 - 3استخدام القاعات قانونية
طرائق التقييم
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 اجراء امتحانات يومية وفصلية وعملية اداء المهارات االساسية بالعبة تطبيقات القانون الفهم التام -التقارير الفصلية .

د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور
الشخصي
د -1استخدام المراجع والمصادر في المكتبة الخاصة بالكلية
د -2معرفة وتطور اللعبة ومهاراتها
د -3مشاهدة االفالم الفديوية
د -4
طرائق التعليم
 - 1عرض  data showعن مهارات اللياقه
 - 2استعمال االدوات وتجهيزات قانوينة
 - 3استخدام القاعات قانونية
طرائق التقييم
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 اجراء امتحانات يومية وفصلية وعملية اداء المهارات االساسية بالعبة تطبيقات القانون الفهم التام التقارير الفصلية . -انشطة ومشاركات اخرى

- 11بنية البرنامج
المرحلة
الدراسية
الثالثة

رمز المقرر او
المساق

اسم المقرر او
المساق
مبارزة

الساعات المعتمدة
عملي
نظري
 1ساعة في
 1ساعة في
االسبوع
االسبوع

- 12التخطيط للتطور الشخصي
-1العمل الجماعي
 -2القيادة
- 13معيار القبول (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد )
قبول خاص
 %70المعدل
 %30االختبارات البدنية والمهارية
- 14أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
الكتب المنهجية


نموذج وصف المقرر
د.كريمة فياض
د.لقاء علي النداوي
وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤعغح انتعهًٛٛح
 .2انقغى العهً / ٙانًشكض

ٔصاسج انتعهٛى انعانٔ ٙانثحث انعهًٙ
كهٛح انتشت ّٛانثذَٛح ٔعهٕو انشٚاظح نهثُاخ \جايعح تغذاد

 .3اعى  /سيض انًقشس
 .4أشكال انحعٕس انًتاحح

قاعّ انشياٚح ف ٙانكهٛح

 .5انفصم  /انغُح

عُٕ٘

 .6عذد انغاعاخ انذساعٛح (انكه)ٙ

2عاعّ اعثٕعٛا

 .7تاسٚخ إعذاد ْزا انٕصف

2018 \9\1

 .8أْذاف انًقشس
-1اكتساب الطالبات مهارات ومعارف خاصة بالفعالية
-2االنضباطالذهنيوالتفكيرااليجابي
-3استعماالحدثالوسائاللتعليميةوالمشاهدةالحيةللمنافسةلتحقيقالهدفالمرجو
 -4رفد المنتخبات الوطنية واالندية الرياضية بالالعبات

.10يخشجاخ اليقشس ٔغشائق انتعهٛى ٔانتعهى ٔانتقٛٛى
أ -األْذاف انًعشفٛح
أ-1تُاء قاعذج يتُٛح نهطانثاخ نهتعشف عهٗ يا ْٛح فعانٛح انشياٚح
أ-2تعهٛى انطانثاخ سٔح انعًم انجًاعٙ
أ -3تعهٛى انطانثاخ انصثش ٔانًثاتشج نتحقٛق انُتٛجح انًشجِٕ

ب  -األْذاف انًٓاساخٚح انخاصح تاليقشس.
ب– 1اعذاد يذسط اكاد ًٙٚنهًادج انعًهٛح
ب– 2تعهٛى يٓاساخ انشياٚح (ٔظع انشي – ٙانقثط عهٗ انغالح –انتُفظ انخاص تانشياٚح –انتصٕٚة
–ظغػ انضَاد – انٛح االداء – يتاتعح االغالقح – انتفكٛش االٚجات) ٙ

ب– 3اعطاء َثزِ يختصشج عٍ يٛذاٌ انشئ ٙاالعهحح انخاصح تّ

غشائق انتعهٛى ٔانتعهى
 -1االدٔاخ ٔانٕعائم انتعه ًّٛٛانخاصح تانًٓاسج
-2انغثٕسج انزكٛح
 -3عشض إًَرج اداء نهطانثاخ
 -4انتحهٛم انحشك ٙنهفعانٛح

غشائق انتقٛٛى
 -1اجشاء اختثاساخ دٔسٚح نهطانثاخ
 -2اجشاء ايتحاَاخ فصهٛح (َظش٘ –عًه )ٙنكال انفصهٍٛ
 -3اعذاد انثٕعتشاخ ٔانتقاسٚش انخاصح تانفعانٛح
ج -األْذاف انٕجذاَٛح ٔانقًٛٛح
ج-1سفع يعُٕٚاخ انطانثح ٔتث سٔح انجًاعّ نذٓٚا
ج-2تُاء انثقح تانُفظ نهطانثح ٔتجُة انثقح انضائذج انًفشغح
ج-3تشجٛع انطانثاخ عهٗ انهعة انُظٛف ٔانغهٕك انشٚاظ ٙانحغٍ
ج -4تٕعٛع يذاسك انطانثاخ

غشائق انتعهٛى ٔانتعهى
 االدٔاخ ٔانٕعائم انتعهًٛٛح-انعشض ٔانتحهٛم

انغثٕسج انزكٛحغشائق انتقٛٛى
االيتحاَاخ انٕٛيٛح ٔانفصهٛحاالختثاساخ انذٔسٚحانتقاسٚش ٔانٕاجثاخ ٔانثٕعتشاخد  -انًٓاساخ انعايح ٔانتأْٛهٛح انًُقٕنح ( انًٓاساخ األخشٖ انًتعهقح تقاتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕس انشخص.) ٙ
د-1اعتثًاس االيكاَٛاخ انعًهٛح
د-2اعتثًاس انتكُهٕجٛا انحذٚثح ٔاالدٔاخ انًغاعذج نالداء االفعم

