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 دقق الملف من قبل 
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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

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات/ جامعة بغداد  المركز/القسم العلمً -2

اسم البرنامج  -3
 األكادٌمً أو المهنً

  مرحلة رابعة–العاب مضرب 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 سنوي

برنامج االعتماد  -6
 المعتمد

 الٌوجد

المؤثرات الخارجٌة  -7
 األخرى

 التوجد

 1/9/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8

أهداف البرنامج  -9
 األكادٌمً

حث الطلبة على اتقان االداء للمهارات االساسٌة فً اداء 
 العالب المضرب

 
 

 االلتزام بالمفردات الدراسٌة

 
 

% 15تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن 
 سنوٌا

 

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

 التدرج فً شرح المفردات االساسٌة بلعبة -1أ 
  عن مهارات اللعبة واللعبات data showعرض -2أ 
 استعمال مضارب وتجهٌزات قانوٌنة-3أ 
 استخدام مالعب قانونٌة -4أ 
 المعرفة التامة بقانون اللعبة-5أ 
 -6أ 

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة  -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -3

 

  طرائق التعلٌم والتعلم



 
  عن مهارات اللعبة واللعبات data showعرض  -1
 استعمال مضارب وتجهٌزات قانوٌنة -2
 استخدام مالعب قانونٌة  -3
 

 طرائق التقٌٌم

 
 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة  -4
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -5
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -6
 .التقارٌر الفصلٌة  -7
 انشطة ومشاركات اخرى -8

 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج
 منح الطالبة فرصة التدرٌب -1ج 
 منح الطالبة المشاركة فً اللعبات-2ج 
 -3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
  عن مهارات اللعبة واللعبات data showعرض  -1
 استعمال مضارب وتجهٌزات قانوٌنة -2
 استخدام مالعب قانونٌة  -3

 

 طرائق التقٌٌم

 
 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة  -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -3
 .التقارٌر الفصلٌة  -4

 

المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف  )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
 يوالتطور الشخص

 استخدام المراجع والمصادر فً المكتبة الخاصة بالكلٌة -1د 
 معرفة وتطور اللعبة ومهاراتها-2د 
 مشاهدة االفالم الفدٌوٌة-3د 
 -4د 

 طرائق التعلٌم

 
  عن مهارات اللعبة واللعبات data showعرض 

 استعمال مضارب وتجهٌزات قانوٌنة
 استخدام مالعب قانونٌة 



 

 طرائق التقٌٌم

 
 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة  -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -3
 .التقارٌر الفصلٌة  -4
 انشطة ومشاركات اخرى -5

 
 
 

 

 بنٌة البرنامج  -11

المرحلة 
 الدراسٌة

رمز المقرر او 
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

رٌشة طائرة ،   الرابعة
 منضدة

 ساعة فً 1
 االسٌوع

 ساعة فً 1
 االسبوع

 

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 العمل الجماعً-1
 القٌادة- 2
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13

 
 قبول خاص 

 المعدل% 70
 االختبارات البدنٌة والمهارٌة% 30

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 الكتب المنهجٌة
 سبهان محمود الزهٌري. العاب كرة المضرب د ولٌد وعد هللا د-1
 كتاب القانون الخاص بالتنس والرٌشة الطائرة ، وتنس الطاولة-2
 

 



 

 

 وصف انًقزر

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات انًؤسسح انرؼهًُُح .1

 فرع االلعاب الفردٌة انًزكش / ػهًٍ انقسى ال .2

 السنة الرابعة/الرٌشة الطائرة وكرة الطاولة/ العاب المضرب ريش انًقزر/ اسى  .3

 اسثىػٍ أشكال انذضىر انًرادح .4

  فصه2018/2019ٍ انسُح/ انفصم  .5

  ساػح60 (انكهٍ)ػذد انساػاخ انذراسُح  .6

 1/9/2018 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًقزر .8

  ساػح30/ذؼهُى انًهاراخ االساسُح نهؼثح انزَشح انطائزج وانرؼزف انً قاَىٌ انهؼثح

 

  ساػح30/انهؼثح قاَىٌ انً وانرؼزف كزجانطاونح نهؼثح االساسُح انًهاراخ ذؼهُى

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

. المتاحةالتعلم الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛.والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج

 يخزجاخ انًقزر وطزائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى .10



 األهذاف انًؼزفُح  - أ

  انرؼزف انً نؼثح انزَشح انطائزج وانقاَىٌ انخاص تها -1أ

 تهاص انخا وانقاَىٌ كزج انطاونح نؼثح انً انرؼزف—2أ

 

.  نًهاراذُح انخاصح تانًقزرااألهذاف -  ب 

 انرؼزف انً يهاراخ نؼثح انزَشح انطائزج- 1ب

  انرؼزف انً يهاراخ كزج انطاونح –2ب

     

      طزائق انرؼهُى وانرؼهى 

  

  عن مهارات اللعبة واللعبات data showعرض 
 استعمال مضارب وتجهٌزات قانوٌنة

 استخدام مالعب قانونٌة 
 

 

      طزائق انرقُُى 

 

 %100انرقذَز انسُىٌ 

 %((50، االيرذاٌ انُهائٍ %25، انفصم انثاٍَ % 25انفصم االول  ))% 100انرقذٌ انفصهٍ 

 

 



 

األهذاف انىجذاَُح وانقًُُح  - ج

يُخ انطانثح فزصح انرذرَة  -1ج

 

 يُخ انطانثح انًشاركح فٍ انهؼثاخ -2ج

 

     طزائق انرؼهُى وانرؼهى 

  عن مهارات اللعبة واللعبات data showعرض 
 استعمال مضارب وتجهٌزات قانوٌنة

 استخدام مالعب قانونٌة 
    طزائق انرقُُى 

 %100انرقذَز انسُىٌ 

 %((50، االيرذاٌ انُهائٍ %25، انفصم انثاٍَ % 25انفصم االول  ))% 100انرقذٌ انفصهٍ 

 

 

 

. (انًهاراخ األخزي انًرؼهقح تقاتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ  )انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًُقىنح - د 

 اسرخذاو انًزاجغ وانًصادر فٍ انًكرثح انخاصح تانكهُح -1د

  يؼزفح وذطىر انهؼثح ويهارذها– 2د

 يشاهذج االفالو انفذَىَح-3د



 تُُح انًقزر .11

يخزجاخ انرؼهى  انساػاخ األسثىع

 انًطهىتح

أو / اسى انىدذج 

 انًىضىع

 طزَقح انرقُُى طزَقح انرؼهُى

َثذج ذارَخُح ػٍ نؼثح  يادج َظزَح  ساػاخ2 1

 انًثاديء –انزَشح 

االساسُح انًضزب 

 ودزكح انقذيٍُ

انًسكاخ 

انًضزب 

وذًارٍَ 

 انرذسس

 

شزح انًهارج  االرسال انقصُز يادج ػًهُح  2

وانرطثُق 

 انؼًهٍ

انرغذَحانزاجغ

جوذصذُذذا

 الغالط

انشزح  االرسال انطىَم يادجػًهُح  3

وانرطثُق 

انؼًهٍ 

 نالرسال

 

 ايرذاٌ ػًهٍ   يادجػًهُح  4

 ايرذاٌ ػًهٍ   يادجػًهُح  5

انشزدىانرطثٍ انضزتح االيايُح   ساػاخ2 6

 قانؼًهٍ

 

انشزدىانرطثٍ انضزتح انخهفُح   ساػاخ2 7

 قانؼًهٍ

 

+ ػًهٍايرذاٌ   يادجَظزٌ  ساػاخ2 8

 َظزٌ

+ ػًهٍايرذاٌ   يادجَظزٌ  ساػاخ2 9

 َظزٌ

انشزدىانرطثٍ االسرقثال يادجػًهُح  ساػاخ2 10

 قانؼًهٍ

 

انشزدىانرطثٍ خطظ انهؼة انفزدٌ ذطثُق ونؼة فزدٌ  ساػاخ2 11

 قانؼًهٍ

 

 انشزدىانرطثٍ خطظ انهؼة انشوجٍ ذطثُق ونؼة سوجٍ  ساػاخ2 12



 قانؼًهٍ

+ ػًهٍايرذاٌ   يادجَظزٌ  ساػاخ2 13

 َظزٌ

   نؼة+ قاَىٌ انهؼثح يادجػًهُح  ساػاخ2 14

+ ايرذاَؼًهٍ   يادجػًهُح  ساػاخ2 15

 َظزٌ

 انؼطهح انزتُؼُح

َثذج ػٍ ذارَخ ذُس    ساػاخ2 16

 انطاونح

  

-يًُشاخ انهؼثح   ساػاخ2 17

 انًثادي االساسُح

  

شزح انًهارج  االرسال   ساػاخ2 18

 وذطثُقها

 

 ايرذاٌ     ساػاخ2 19

انضزتح االيايُح    ساػاخ2 20

 واَىاػها

شزح انًهارج 

 وذطثُقها

 

 ايرذاٌ     ساػاخ2 21

انضزتح انخهفُح    ساػاخ2 22

 واَىاػها

شزدانًهارجو

 ذطثُقها

 

 ايرذاٌ     ساػاخ2 23

قاَىٌ انهؼثح وخطظ    ساػاخ2 24

 انهؼة

  

انرطثُق     ساػاخ2 25

 انؼًهٍ

 

ذطثُق ػًهٍ نهؼة    ساػاخ2 26

 وانقاَىٌ

  

   ذطثُقؼًهُههؼثىانقاَىٌ   ساػاخ2 27



 انثُُح انرذرُح  .12

سثهاٌ .د.و. ذأنُف ا2009أنؼاب انكزج وانًضزب سُح  ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1

 انشهُزٌ

 ونُذ وػذ هللا .و د

    (انًصادر)ـ انًزاجغ انزئُسُح 2

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها                 

 (....  ،انرقارَز ، انًجالخ انؼهًُح  )

 يشاهذج فذَىَح 

يىاقغ االَرزَُد ، ب ـ انًزاجغ االنكرزوَُح

.... 

 انشثكح انذونُح انًؼهىياذُح 

 

 

 

 

 

 خطح ذطىَز انًقزر انذراسٍ  .13

  انذراسٍ نهًقزر انًطهىتح انًقزرج يصادرانكرة ذذذَث

 

 

   ذطثُقؼًهُههؼثىانقاَىٌ   ساػاخ2 28

 ايرذاٌ      ساػاخ2 29

 ايرذاٌ     ساػاخ2 30

      


