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التوقيع
اسم رئيس القسم :ا.م.د ندى محمد
كاظم
التاريخ

دقق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
التاريخ
التوقيع

التوقيع
اسم المعاون العلمي  :ا.د بشرى
التاريخ

مصادقة السيد العميد
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 البرنامج األكادٌمًأو المهنً
 اسم الشهادة النهائٌة النظام الدراسً:سنوي/مقررات/أخرى
 برنامج االعتماد المعتمد المؤثرات الخارجٌةاألخرى
 تارٌخ إعداد الوصف أهداف البرنامجاألكادٌمً

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
جامعة بغداد  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات
السباحه _المرحلة الثالثة
دكتوراه
سنوي
الٌوجد
التوجد
2018/9/1
حث الطلبة على اتقان االداء للمهارات االساسٌة فً السباحه
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
 - 1تعلٌم مهارات السباحه
طرائق التعلٌم والتعلم
 - 1عرض  data showعن مهارات السباحه
 - 2استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة
 - 3استخدام المسابح قانونٌة

طرائق التقٌٌم
2
3
4
5
6

 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 السباحه
 - 2استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة
 - 3استخدام المسابح 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 السباحه
 - 2استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة
 - 3استخدام المسابح قانونٌة
طرائق التقٌٌم
 - 1اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة

2
3
4
5

 اداء المهارات االساسٌة بالعبة تطبٌقات القانون الفهم التام التقارٌر الفصلٌة . -انشطة ومشاركات اخرى

 - 11بنٌة البرنامج
المرحلة
الدراسٌة
الثالثة

رمز المقرر او
المساق

اسم المقرر او
المساق
سباحه

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
كتاب فٌصل رشٌد عاٌش /سباحه

وصف انمقزر
ٌ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.؛

 .1انمؤسسح انرعهيميح

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات

 .2انقسم العهمي  /انمزكز

جامعة بغداد  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات

 .3اسم  /رمز انمقزر

السباحه _المرحلة الثالثة

 .4أشكال انحضىر انمراحح

اسبوعً

 .5انفصم  /انسنح

سنوي

 .6عذد انساعاخ انذراسيح (انكهي)

60ساعه

 .7ذاريخ إعذاد هذا انىصف

2018 /9 /1

 .8أهذاف انمقزر
حث الطلبة على اتقان االداء للمهارات االساسٌة فً السباحه
االلتزام بالمفردات الدراسٌة
تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن  %15سنوٌا
.10

مخزجاخ المقزر وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييم

أ -األهذاف انمعزفيح
أ  -1انرذرية وانرعهم حسة االذجاهاخ واسانية انرعهم انحذيثح نزياضح انسثاحح
أ  -2انمعزفح وانفهم
أ  -3االدراك وانىضىح

أ -4انرقييم وانرقىيم
ب  -األهذاف انمهاراخيح انخاصح تالمقزر.
ب  - 1تعلٌم مهارات السباحه

طزائق انرعهيم وانرعهم
 - 4عرض  data showعن مهارات السباحه
 - 5استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة
 - 6استخدام المسابح قانونٌة
طزائق انرقييم
اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة
اداء المهارات االساسٌة بالعبة
تطبٌقات القانون الفهم التام
التقارٌر الفصلٌة .
انشطة ومشاركات اخرى

ج -األهذاف انىجذانيح وانقيميح
ج --1منح الطالبة فرصة التدرٌب
ج -2منح الطالبة المشاركة فً اللعباخ
طزائق انرعهيم وانرعهم
عرض  data showعن مهارات السباحه
استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة
استخدام المسابح قانونٌة

طزائق انرقييم

5
6
7
8

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

د  -انمهاراخ انعامح وانرأهيهيح انمنقىنح ( انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي ).
د -1استخدام المراجع والمصادر فً المكتبة الخاصة بالكلٌة
د -2معرفة وتطور اللعبة ومهاراتها
د -3مشاهدة االفالم الفدٌوٌة
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األسثىع

تنيح انمقزر
انساعاخ

مخزجاخ انرعهم
انمطهىتح

اسم انىحذج  /أو طزيقح انرعهيم طزيقح انرقييم
انمىضىع

اهمٌه وتارٌخ السباحه

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

االول

2

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

الثانً

2

تعلم السباحه والعوامل التً
تؤثر على عملٌه السباحه

شرح

الثالث

2

مراحل التعلم واالداء
الحركً للسباحه الحره

محاضرات
بالقاعه النظري

الرابع

2

االداء الحركً للسباحه
الظهر

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

الخامس

2

امتحان نظري

محاضرات
بالقاعه النظري

امتحان

السادس

2

عرض فدٌو بالمهارات

محاضرات
بالقاعة النظرٌة

تطبٌق وتصحٌح

السابع

2

طرق االنقاذ وحالت الغرق
وطرق اخراج الغرٌق

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

الثامن

2

تكنٌك البدء والدوران
والبدء بانواعه والدوران
بانواعه

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

التاسع

2

التخطٌط والتنظٌم فً
السباحه

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

العاشر

2

انواع السباحه

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

الحادي عشر

2

السباحه الحره

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

الثانً عشر

2

سباحه الظهر

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

الثالث عشر

2

سباحه الصدر

محاضرات
بالقاعه النظري

شرح

الرابع عشر

2

سباحه الفراشه

محاضرات
بالقاعة النظرٌة

شرح

الخامس
عشر

2

امتحان

السادس
عشر

2

عطله نص السنه

السابع عشر

2

عطله نص السنه

محاضرات
بالقاعه النظري

امتحان

الثامن عشر

2

مهارات التعود وكسب الثقه
للجو الجدٌد للماء

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

التاسع عشر

2

عرض فدٌو بالمهارات

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

عشرون

2

االلعاب المائٌه

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

احدى
وعشرون

2

مهارات الطفو

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

الثانً
وعشرون

2

مهارات االنزالق

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

الثالث
وعشرون

2

مهارات التنفس

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

الرابع
وعشرون

2

مهارات ضربات الذراعٌٌن
فً السباحه الحره

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

الخامس
وعشرون

2

ربط مهاره ضربات الرجلٌن

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

السادس
وعشرون

2

سباحه الظهر والصدر

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

السابع
وعشرون

2

امتحان

محاضرات
بالقاعة السباحه

امتحان

الثامن
وعشرون

2

سباحه الحره والفراشه

محاضرات
بالقاعة السباحه

تطبٌق وتصحٌح

التاسع
وعشرون

2

امتحان

محاضرات
بالقاعة السباحه

امتحان

الثالثون

2

امتحان شهري

محاضرات
بالقاعة السباحه

امتحان
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انثنيح انرحريح

1ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح

كتاب فٌصل رشٌد عاٌش /سباحه

2ـ انمزاجع انزئيسيح (انمصادر)

اـ انكرة وانمزاجع انري يىصً تها
( انمجالخ انعهميح  ,انرقاريز ) ....,

مشاهدات فدٌوٌة

ب ـ انمزاجع االنكرزونيح ,مىاقع االنرزنيد
....

الشبكة الدولٌة المعلوماتٌة
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خطح ذطىيز انمقزر انذراسي
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