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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
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
ساحه ومٌدان  -رابع
دكتوراه
سنوي
الٌوجد
التوجد
2018/9/1
حث الطلبة على اتقان االداء للمهارات االساسٌة فً الساحه
والمٌدان
االلتزام بالمفردات الدراسٌة
تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن %15
سنوٌا

- 10مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم
أ  -االهداف المعرفٌة
ب -االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج
تعميم الطالبات التكنيك لمفعاليات المقررة وكذلك القانون الخاص بها
طرائق التعلٌم والتعلم
 - 1عرض  data showعن مهارات الساحه
 - 2استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة
 - 3استخدام الساحات قانونٌة
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

ج -االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة
ج -1منح الطالبة فرصة التدرٌب
ج -2منح الطالبة المشاركة فً اللعبات
ج -3
ج -4
طرائق التعلٌم والتعلم
 - 1عرض  data showعن مهارات الساحه
 - 2استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة
 - 3استخدام الساحات قانونٌة
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 الشخصي
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 الساحه
 - 2استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة
 - 3استخدام الساحات قانونٌة
طرائق التقٌٌم
 - 1اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة
 - 2اداء المهارات االساسٌة بالعبة
 - 3تطبٌقات القانون الفهم التام

 - 4التقارٌر الفصلٌة .
 - 5انشطة ومشاركات اخرى

- 11بنٌة البرنامج
المرحلة
الدراسٌة
الثالثة

رمز المقرر او
المساق

اسم المقرر او
المساق
ساحه ومٌدان
رابع

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
موسوعة ألعاب القوى لمنساء

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.؛

 .1انًؤسسخ انزعهًٛٛخ

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات

 .2انمسى العهً / ٙانًشكض

جامعة بغداد  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات

 .3اسى  /سيض انًمشس

ساحه ومٌدان – رابع

 .4أشكبل انحضٕس انًزبحخ

دكتور

 .5انفصم  /انسُخ

سنوي

 .6عذد انسبعبد انذساسٛخ (انكه)ٙ

2ساعة

 .7ربسٚخ إعذاد ْزا انٕصف

التوجد

 .8أْذاف انًمشس

 – 1 .رعهى ٔارمبٌ انفعبنٛبد ضًٍ انًُٓح انًمشس ثبندبَت انجذَٔ ٙانحشكٙ
 – 2 .رعهى ٔارمبٌ انفعبنٛبد ضًٍ انًُٓح انًمشس ثبندبَت انًٓبس٘
 - 3 .رعهى ٔارمبٌ انفعبنٛبد ضًٍ انًُٓح انًمشس ٔاالَدبص نٓزِ انفعبنٛبد
 -4رعهى ٔارمبٌ انفعبنٛبد ضًٍ انًُٓح انًمشس ٔاالَدبص نٓزِ انفعبنٛبد

.10يخشخبد اليمشس ٔطشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى
أ -األْذاف انًعشفٛخ

أ-1أ -1رزًبنًعشفٓههطبنجٓجعذاَٛزًششحبنفعبنٕٓٛاعطبءانًُٕرخالٚصبالنًبدِ
أ -2انششحًمشَٔجبنٕسبئالنًسبعذِ
أ -3ثعذرنكسٕفٛزًبالدساكٕانفًٓههطبنجّ
أٚٔ -4زًبنششحعهىًُٕرخمذارمُبنًٓبسِ
أ -5
ٚزًبنًعشفٓعُطشٚمًشبْذحانفذٕٚاربنخبصٓجبنفعبنٕٓٛكزنكًهخصعُبنفعبنٛبرٛزًبسسبنٓههطهجٓعُطشٚمًٕلعكالط
سٔو
أ -2عٍ طشٚك انفٛذٕٚاد
أ-3اسئهخ ٔاخٕثّ
أ-4عٍ طشٚك انششذ
أ -5
أ -6
ة  -األْذاف انًٓبسادٚخ انخبصخ ثبليمشس.
ة- 1

تعميم الطالبات التكنيك لمفعاليات المقررة وكذلك القانون الخاص بها

ة– 2فعبنٛبد انسجبعٙ
ة– 3لبٌَٕ انسجبعٙ
ة -4انًُبفسخ

طشائك انزعهٛى ٔانزعهى

عشض -1 data showعًُٓبساربنسبحّ
 اسزعًبالالدٔارٕردٓٛضارمبَُٕٚخ2اسزخذايبنسبحبرمبََٕٛخ3

طشائك انزمٛٛى

اخشاءايزحبَبرٕٛيٛخٔفصهٛخٔعًهٛخ-1
اداءانًٓبساربالسبسٛخثبنعجخ -2
 -3رطجٛمبربنمبََٕبنفًٓبنزبو
انزمبسٚشانفصهٛخ-4
-5-اَشطخٔيشبسكبربخشٖ

ج -األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ
ج -1منح الطالبة فرصة التدرٌب
ج -2منح الطالبة المشاركة فً اللعبات

ج -3
ج -4

طشائك انزعهٛى ٔانزعهى

عشض -1 data showعًُٓبساربنسبحّ
-2اسزعًبالالدٔارٕردٓٛضارمبَُٕٚخ
اسزخذايبنسبحبرمبََٕٛخ3-

طشائك انزمٛٛى

1اخشاءايزحبَبرٕٛيٛخٔفصهٛخٔعًهٛخ
2اداءانًٓبساربالسبسٛخثبنعجخ
رطجٛمبربنمبََٕبنفًٓبنزبو3
انزمبسٚشانفصهٛخ.4
اَشطخٔيشبسكبربخشٖ5

د  -انًٓبساد انعبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ( انًٓبساد األخشٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخص.) ٙ
د-1د -1سثطبنًٓبسْجزًبسًُٚسبعذًُْبسجّ
د  -2سثطبنًٓبسْجزًبسًُٚشبثٓههسجبق
د - 3سثطبنًٓبسْٕرشجٓٓٛبثًٓبسًًْبثهّ
د -2
د -3
د -4

 .11ثُٛخ انًمشس
األسجٕع

اسى انٕحذح  /أٔ
انًٕضٕع

طشٚمخ انزعهٛى

طشٚمخ انزمٛٛى

انسبعبد

يخشخبد انزعهى
انًطهٕثخ

محطات

تطبيق وتصحيح

االول

4

ٚزى اخشاج يذسسبد
ًٚزهكٍ فٓى ٔادسان
ٔرطجٛك كبيم
نهفعبنّٛ

الثاني

4

ٚزى اخشاج حكًبد
لبدساد عهٗ
انزحكٛى فٙ
انفعبنٛبد

لٌاقة عامة

الثالث

4

ٚزى اخشاج يذسثبد
لبدساد عهٗ اعطبء
رًشُٚبد رخذو
انفعبنّٛ

شرح فعالٌة رمً الرمح

الطرٌقه الجزئٌه تطبيق وتصحيح

الرابع

4

إعادة شرحها مع القانون

الطرٌقه الجزئٌه تطبيق وتصحيح

الخامس

4

تطبٌق عملً للفعالٌة

السادس

4

امتحان نظري

لٌاقة عامة

شامله

الفعالٌه بصورة
كلٌه

تطبيق وتصحيح

تطبيق وتصحيح
امتحان نظري

السابع

4

امتحان عملً

امتحان تكنٌك
وانجاز

امتحان عملً

الثامن

4

شرح فعالٌة ركض 200م
و800م

كٌفٌه الوقوف
واالنطالق

تطبيق وتصحيح

التاسع

4

إعادة شرحها مع القانون

الركض فً
المجال
المخصص

تطبيق وتصحيح

العاشر

4

تطبٌق عملً للفعالٌة

حساب زمن
اختبار اولً

تطبيق وتصحيح

الحادي عشر

4

امتحان نظري

امتحان نظري

الثاني عشر

4

امتحان عملً

الفعالٌه فً
اختبار نهائً

الثالث عشر

4

فعالٌه الوثب العرٌض شرح
قانون

تكنٌك بالصورة
الطرٌقه الكلٌه

الرابع عشر

4

امتحان نظري

امتحان نظري

الخامس عشر

4

امتحان عملً

امتحان عملً

السادس عشر

4

عطله نص السنه
لٌاقة عامة

السابع عشر

امتحان عملً

شرح

تطبيق وتصحيح

الثامن عشر

4

فعالٌه القفز العالً واعطاء
تمارٌن تخدم المهاره

الطرٌقه
الجزئٌه

تطبيق وتصحيح

التاسع عشر

4

شرح التكنٌك مفصل
بصوره كلٌه

طرٌقه كلٌه

تطبيق وتصحيح

عشرون

4

شرح فعالٌة رمً الثقل

طرٌقه كلٌه

تطبيق وتصحيح

احدى
وعشرون

4

إعادة شرحها مع القانون

تطبٌقها بصورة
كامله وحساب
انجاز اولً

تطبيق وتصحيح

الثاني
وعشرون

4

امتحان نظري

امتحان نظري

الثالث
وعشرون

4

امتحان عملً

امتحان عملً

الرابع
وعشرون

4

شرح فعالٌة ركض الحواجز
(100م حواجز)

بصورة متجزئه

تطبيق وتصحيح

الخامس
وعشرون

4

ربط مهاره ضربات الرجلٌن

تدرج بالمهاره
من الجزء للكل

تطبيق وتصحيح

السادس
وعشرون

4

إعادة شرحها مع القانون

بصورة كلٌه

تطبيق وتصحيح

السابع
وعشرون

4

امتحان نظري

الثامن
وعشرون

4

التدرٌب على الفعالٌات
السابقة

امتحان
بصورة نهائٌه
مع القانون
الخاص بكل
مهاره

تطبيق وتصحيح

التاسع
وعشرون

4

امتحان عملً

امتحان عملً

الثالثون

4

امتحان شهري

امتحان شهري

.12انجُٛخ انزحزٛخ
1ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ

يٕسٕعّ انعبة انسبحّ ٔانًٛذاٌ نهجُبد د.عبيش فبخش-
د.اسًبء حًٛذ

2ـ انًشاخع انشئٛسٛخ (انًصبدس)

كتب مراجع عربيه ومحليه خاصه بالعاب القوى

اـ انكزت ٔانًشاخع انزٕٚ ٙصٗ ثٓب
( انًدالد انعهًٛخ  ,انزمبسٚش ) ....,

مشاهدات فديوية ’تقارير منوعه

ة ـ انًشاخع االنكزشَٔٛخ ,يٕالع االَزشَٛذ
....

الشبكة الدولية المعلوماتية كالسروم مواقع المعتمدة في كليات التربيه
الرياضيه

.13خطخ رطٕٚش انًمشس انذساسٙ
الثذيُزطٕٚشانًخططبنذساسٛجشكهذائًًُٛخالنًٕاكجٓكهًبْٕحذٚثخبصجبنفعبنٕٓٛكهزعذٚهدذٚذثبنمبََٕبنخبصجبنفعبنٕٚٓٛزى
ْزاانزطٕٚشعُطشٚمبنذٔسارٕانًحبضشارٕٔسشبنعًهههطهجٕٓرٔٚبالخزصبص

