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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

 جامعة بغداد المؤسسة التعلٌمٌة -1

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

اسم البرنامج  -3
 األكادٌمً أو المهنً

 جمناستك اٌقاعً

 البكلورٌوس  اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 سنوي

برنامج االعتماد  -6
 المعتمد

 الٌوجد

المؤثرات الخارجٌة  -7
 األخرى

 التقارٌر العلمٌة- المصادر والمراجع 

 1/9/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8

أهداف البرنامج  -9
 األكادٌمً

واتقان ، فً الجمناستك االٌقاعً معارف نظرٌة ةإكساب الطالب
 المهارات االساسٌة باالداة والعمل مع االٌقاع الموسٌقً 

 
 

ها فً تقوٌة  واستخدامالبدنٌةمهارات ةالإكساب الطالب
 شخصٌتها وقدرتها على االداء للتشكٌلة الحركٌة باالداة 

 

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

 معلومات كافٌةعان المهارات االساسٌة باالداة-1أ 
 قدرة على تعلٌم وتدرٌب المهارات-2أ 
 قدرة على ربط المهارات مع بعضعها-3أ 
 القدرةعلى العمل مع االٌقاع الموسٌقً-4أ 
 القدرة على تصمٌم تشكٌلة حركٌة-5أ 
 -6أ 

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
 قّوم المعلومات والمفاهٌم واألدلة الجدٌدة من مصادر متنوعة، تفهم وتأن -1ب 
 مع االدوات االخرى للجمناستك االٌقاعًطبق النتائج على نطاق واسٍع ت- 2ب

 . مع قدر بسٌط من التوجٌه
قترح حلوالً مبتكرة مع مراعاة المعارف النظرٌة والخبرات العملٌة ذات ت- 5ب

 العالقة
 

  طرائق التعلٌم والتعلم



 
الشرح والتوضٌح  - 1
 المحاضرةطرٌقة - 2
 االسئلة والمناقشة- 3
 

 طرائق التقٌٌم

 
االختبارات النظرٌة - 1
 التقارٌر والدراسات- 2
 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج
 إعداد بٌئة تعلم تشجع على التفاعل االجتماعً اإلٌجابً -1ج 
 زٌادة عامل الوعً بالنواحً البدنٌة  النفسٌة للفرد  -2ج

 تحوٌل المعلومات الى حل المشاكل التً تواجه المتعلم فً حٌاته الخاصة- 2ج 
 القدرة على التكٌف والتعامل مع المحٌطٌن- 3ج 
تحقٌق معلم ناجح فً تعلٌم او تدرٌب االعبٌن او الطلبة على الجمناستك - 4ج 

 االٌقاعً
 
 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 التعلم التعاونً  ، التعلم الذاتً

 المحاضرة
 
 

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات النظرٌة والعملٌة
 

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

  ، الشجاعة  مهارات القٌادة-1
 القدرات المعرفٌةتطوٌر  - 2
 الطلبة مفاهٌم ٌحتاجها المجتمع فً البناءاكتساب - 3
 سلوك الذات القابلٌة على تحلٌل - 4
 

 طرائق التعلٌم

 المناقشة - 
 حل المشكالت- 
 
 
 

 االختبارات: طرائق التقٌٌم 



 
َّىٓ ذمُُّها ِٓ خالي وضغ ِؼُار ٌالخىتح اٌصحُحح وِمارٔح ٔرائح أخىتح اٌطالب ِغ 

 ّٔذج ِؼذ ِضثما ِٓ لثً اٌخثزاء واٌّخرصُٓ تؼذ اٌرأوذ ِٓ صالحُره ٌٍّمارٔح
 
 
 

 

 

 بنٌة البرنامج  -11

المرحلة 
 الدراسٌة

رمز المقرر او 
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

الجمناستك   الرابعة
 االٌقاعً

 2 

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 عرض االفالم للبطوالت الدولٌة - 1
 كتابة التقارٌر - 2
 

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

 
اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  -1
 خاصأ ومقابلة شخصٌة  اأنتجتاز بنجاحاختبار- 2
  للكلٌةالطاقةاالستٌعابٌة - 3
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14
 

 الكتب المنهجٌة 
 اسٌا كاظم.وجٌه محجوب ود.وكتاب الجمناستك االٌقاعً الحدٌث للمؤلف د

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 وصف المقرر

 

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة اٌّؤصضح اٌرؼٍُُّح .1

 فرع االلعاب الفردٌة اٌّزوز / ػٍٍّ اٌمضُ اي .2

 2019\2018المرحلة الرابعه  رِز اٌّمزر/ اصُ  .3

  أشىاي اٌحضىر اٌّراحح .4

 سنوي اٌضٕح/ اٌفصً  .5

  (اٌىٍٍ)ػذد اٌضاػاخ اٌذراصُح  .6

 2019\2018 ذارَخ إػذاد هذا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمزر .8

 تعلٌم المهارات االساسٌة للجمناستك االٌقاعً وتعلٌم المهارات االساسٌة للشرٌط

 التدرٌب على السلسلة االجبارٌة بأداة الشرٌط مع الموسٌقى

 

ٌ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

  وطزائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ واٌرمُُُِمزرِخزخاخ اي



 هذاف اٌّؼزفُح األ- أ

  اٌرؼزف ػًٍ تؼض اٌّفاهُُ اٌخاصح تاٌدّٕاصره االَماػٍ -1أ

  اٌرؼزف ػًٍ اهذاف اٌدّٕاصره االَماػٍ واهُّرح-2أ

  اٌرؼزف ػًٍ ٔشأخ  اٌدّٕاصره االَماػٍ واٌّزاحً اٌرٍ ِز تها-3أ

  اٌرؼزف ػًٍ ِفهىَ وِىاصفاخ وِهاراخ االصاصُح الاداج اٌشزَظ-4أ

 اٌرؼزف ػًٍ اٌخطىاخ ٌٍرشىٍُح اٌحزوُح تأداج اٌشزَظ-5أ

 اٌرؼزف ػًٍ لأىْ اٌدّٕٕاصره االَماػٍ- 6أ

 .ِمزر اٌخاصح تايَحاٌّهاراخاألهذاف -  ب 

 ِزاخؼه اٌّهاراخ االصاصُح ٌٍدّٕاصره االَماػٍ–1ب

  ألداج اٌشزَظاالصاصُح  اٌّهاراخ ذؼٍُ –2ب

  االخثارَحاٌحزوُح اٌرشىٍُح خطىاخ ذؼٍُ –3ب

 ذؼٍُ وُفُح ذٕظُُ ذشىٍُح حزوُح اخرُارَح اَماػُح تاٌدّٕاصره ِغ اٌّىصُمً-   4ب

      طزائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ 

 

 اصرخذاَ تؼض االصاٌُة واٌطزق اٌحذَثح ٌٍرذرَش

 اصرخذاَ اٌىصائً اٌّضاػذج  اٌرؼٍُُّح  

      طزائك اٌرمُُُ 

 (اٌؼٍٍّ وإٌظزٌ )االِرحاْ 

 

 األهذاف اٌىخذأُح واٌمُُّح - ج

 إعداد بٌئة تعلم تشجع على التفاعل االجتماعً اإلٌجابً-1ج

 زٌادة عامل الوعً بالنواحً البدنٌة  النفسٌة للفرد  -2ج

 تحوٌل المعلومات الى حل المشاكل التً تواجه المتعلم فً حٌاته الخاصة- 2ج 

 القدرة على التكٌف والتعامل مع المحٌطٌن- 3ج 



 

  تحقٌق معلم ناجح فً تعلٌم او تدرٌب االعبٌن او الطلبة على الجمناستك االٌقاعً-  4ج 

 

     طزائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ 

 اصرخذاَ تؼض االصاٌُة واٌطزق اٌحذَثح ٌٍرذرَش

 اصرخذاَ اٌىصائً اٌّضاػذج  اٌرؼٍُُّح  

   طزائك اٌرمُُُ  

 

 (اٌؼٍٍّ وإٌظزٌ )االِرحاْ 

. (اٌّهاراخ األخزي اٌّرؼٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىر اٌشخصٍ  )إٌّمىٌح اٌرأهٍُُح اٌّهاراخ اٌؼاِح و- د 

 ِهاراخ اٌمُادج ،اٌشداػح -1د

 ذطىَز اٌمذراخ اٌّؼزفُح -2د

 اورضاب اٌطٍثح ِفاهُُ َحراخها اٌّدرّغ فٍ اٌثٕاء -3د

  اٌماتٍُح ػًٍ ذحًٍُ صٍىن اٌذاخ -  4د
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ِخزخاخ اٌرؼٍُ  اٌضاػاخ األصثىع

 اٌّطٍىتح

أو / اصُ اٌىحذج 

 اٌّىضىع

 طزَمح اٌرمُُُ طزَمح اٌرؼٍُُ

   ٌُالح ػاِح  2 االوي

   خاصح + ٌُالح ػاِح  2 اٌثأٍ

اٌرؼزف ػًٍ اداج   2 اٌثاٌث

شزذ ِادج +اٌشزَظ

 ٔظزَحج

  

ذؼٍُ تؼض اٌّهاراخ   2 اٌزاتغ

االصاصُح الداج 

طزق ِضه )اٌشزَظ 

اٌحزوح +اٌشزَظ

اٌزخُ واٌذورأاخ فٍ 

 (خُّغ اٌّضرىَاخ

  

ذؼٍُُ تؼض ِهاراخ   2 اٌخاِش

اٌحزوح )االصاصُح 

االفؼىأُح واٌحٍزؤُح 

ٌٍشزَظ واػادج 

 (اٌّهاراخ اٌضاتمح 

  

 فٍ خُّغ 8ذؼٍُ شىً   2 اٌضادس

 اٌّضرىَاخ

  

ذؼٍُ رٍِ واصرالَ ِغ   2 اٌضاتغ

اػادج اٌّهاراخ 

 االصاصُح

  

   اِرحاْ ػٍٍّ  2 اٌثآِ

   اِرحاْ ٔظزٌ  2 اٌراصغ

ذؼٍُ اٌخظ االوي ِٓ   2 اٌؼاشز

اٌرشىٍُح اٌحزوُح 

 االخثارَح 

  

  ذؼٍُ اٌخظ اٌثأٍ ِٓ   2اٌحادٌ 



ذشىٍُح ِغ ِزاخؼه  ػشز

 اٌخظ االوي

ذؼٍُ اٌخظ اٌثاٌث ِغ   2 اٌثأٍ ػشز

ِزاخؼه اٌخظ االوي 

 واٌثأٍ

  

ذؼٍُ اٌخظ اٌزاتغ ِغ   2 اٌثاٌث ػشز

ِزاخؼه اٌخظ االوي 

 واٌثأٍ واٌخظ اٌثاٌث

  

   اِرحاْ ػٍٍّ  2 اٌزاتغ ػشز

اٌخاِش 

 ػشز

   اِرحاْ ٔظزٌ  2

اٌضادس 

 ػشز

   ذطثُك  2

اٌضاتغ 

 ػشز

   ذطثُك  2

اٌثآِ 

 ػشز

   ذطثُك  2

اٌراصغ 

 ػشز

   ذطثُك  2

   ذطثُك  2 اٌؼشزوْ 

واحذ 

 وػشزوْ

   ٌُاله ػاِح  2

ثأٍ 

 وػشزوْ

ٌُاله +ٌُاله ػاِح   2

خاصح درس ٔظزٌ 

 لأىْ

  

ثاٌث 

 وػشزوْ

ِزاخؼه اٌّهاراخ   2

 االصاصُح

  

راتغ 

 وػشزوْ

اٌرذرب ػًٍ اٌخظ   2

االوي ٌٍرشىٍُح 
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12.  

 اسٌا كاظم .د\وجٌه محجوب.د ـ اٌىرة اٌّمزرج اٌّطٍىتح 1

 اسٌاكاظم.د\محجوب وجٌه.د   (اٌّصادر)ـ اٌّزاخغ اٌزئُضُح 2

 اـ اٌىرة واٌّزاخغ اٌرٍ َىصً تها                

  (.... ،اٌرمارَز ، اٌّدالخ اٌؼٍُّح ) 

 منهاج الحركات االٌقاعٌة فً التربٌة الرٌاضٌة

 جامعه مؤتة\اولٌفا بٌرٌزٌنا . د–اكرم خطاٌبة .د

ِىالغ االٔرزُٔد ، ب ـ اٌّزاخغ االٌىرزؤُح

.... 

 استخدام بعض مواقع االنترنٌت

 

 اٌحزوُح 

خاِش 

 وػشزوْ

اٌرذرب ػًٍ اٌخظ   2

اٌثأٍ ِٓ اٌرشىٍُح 

اٌحزوُه ِغ ِزاخؼه 

 اٌخظ االوًٌ

  

اٌضادس 

 وػشزوْ

اٌرذرب ػًٍ اٌرشىًٍُ   2

اٌحزوُه ٌٍخظ اٌثاٌث 

ِغ ِزاخؼه اٌخظ 

 االوي واٌثأٍ

  

اٌضاتغ 

 وػشزوْ 

اٌرذرَة ػًٍ   2

اٌرشىٍُحاٌحزوُح 

اٌزاتغ ِغ ِزاخؼه 

اٌخظ االوي واٌخظ 

 اٌثأٍ واٌثاٌث

  

اٌثآِ 

 وػشزوْ

   اِرحاْ ٔظزٌ  2

اٌراصغ 

 وػشزوْ

   اِرحاْ ػٍٍّ  2

     2 اٌثالثىْ
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 االصرؼأه تاٌّصادر اٌحذَثح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

          

 

 

 

 

 

 



         

 


