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وصف البرنامج األكادٌمً         
 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 
ل وٌصاحبه وصف لك. الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 مقرر ضمن البرنامج

 

 الرٌاضة وعلوم البدنٌة التربٌة كلٌة / مٌسان جامعة المؤسسة التعلٌمٌة .1

 فرع العلوم النظرٌة المركز /  القسم العلمً .2

او اسم البرنامج األكادٌمً  .3
 المهنً 

 البكالورٌوس

 سنوي اسم الشهادة النهائٌة  .4

  :النظام الدراسً  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 ٌوجد ال

ال ٌوجد  المعتمد  رنامج االعتمادب .6

 مهرجانات +البحوث مشارٌع + التطبٌق المؤثرات الخارجٌة األخرى  .7

 10/11/2020 تارٌخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكادٌمً .9

  .كافة الرٌاضٌة التربٌة علوم الحدٌثة المعرفة الطلبة إكساب

 .الثانوٌة المدرس فً الحدٌثة التدرٌس وطرائق أسالٌب تعلم أجل من الطلبة إعداد

  .بها والمشاركة الرٌاضٌة والمهرجانات الكشفٌة المخٌمات إقامة مهارات الطلبة إكساب

  العراقً المجتمع ٌخدم بما العامة الرٌاضٌة بالثقافة الطلبة تثقٌف

 الدراسٌة الجامعٌة المقررات خالل من العامة المعرفٌة بالجوانب الطلبة تعرٌف

 

 المطلوبة وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم ت البرنامجمخرجا .10
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 - المعرفٌة األهداف  -
 - - النظرٌة بالعلوم الخاصة األساسٌة المواد فً المعرفة على الحصول من الطلبة تمكٌن

 - والحاسوب العامة والحرٌات واالنكلٌزٌة العربٌة اللغتٌن فً المعرفة على الحصول من الطلبة تمكٌن 
 - الكشفٌة الفعالٌات فً المعرفة على الحصول من طلبةال تمكٌن

 - الثانوٌة الدراسة فً التدرٌس طرائق فً المعرفة على الحصول من الطلبة تمكٌن أ
 .العلمٌة البحوث وإجراء كتابة على الطلبة تمكٌن

لخاصة بالبرنامج  ا ٌةالمهارات األهداف –ب 

 - بالبرنامج الخاصة المهاراتٌة األهداف
 - الرٌاضٌة التربٌة علوم فً والمساندة األساسٌة النظرٌة العلوم اكتساب 1 ب
 الرٌاضٌة المنافسات إدارة على القابلٌة اكتساب 2 ب
 الثانوٌة المدارس فً الرٌاضٌة التربٌة درس لتدرٌس القابلٌة اكتساب 3 ب
 العلمٌة البحوث وإجراء كتابة مهارة الطلبة إكساب 4 ب

 طرائق التعلٌم والتعلم      
 

  .كافة للمراحل الدراسٌة بالمقررات الخاصة النظرٌة المحاضرات
  .العملً التطبٌق تتطلب التً الدراسٌة للمقررات العملً التطبٌق
 - .الحدٌثة والتدرٌس العرض وسائل استعمال

 .والدورات والمعارض المهرجانات إقامة
 

 

 طرائق التقٌٌم      
 

 النشاطات - والبحوث التقارٌر  - العملٌة االمتحانات -   السنوٌة االمتحانات  - الٌومٌة حاناتاالمت
 - الالصفٌة 

 

 

طرائق التعلٌم والتعلم      
 

 - .الرٌاضٌة التربٌة لعلوم والمساندة األساسٌة للمواد النظرٌة الدروس خالل من
 - الطالبٌة والبطوالت المهرجانات تنظٌم خالل من
 - الكشفٌة الرٌاضٌة التربٌة ودرس الكشفٌة المخٌمات خالل من
 - .المقامة المعارض فً للطلبة الفكرٌة النتاجات تقدٌم خالل من
 الطلبة قبل من المقدمة والتقارٌر والدراسات البحوث خالل من

طرائق التقٌٌم     
 

 - .النظرٌة المواد مدرسً قبل من والحوار النقاشات تقٌٌم
 - . الطالبٌة والمهرجانات البطوالت خالل الطلبة أداء تقٌٌم
 - .الطلبة قبل من المقدمة الفكرٌة النتاجات جودة تقٌٌم

 

طرائق التعلٌم والتعلم           
 

 - كافة للمراحل الدراسٌة للمقررات العملً والتطبٌق النظري الشرح
 - .شرفٌهمم قبل من التطبٌق مرحلة أثناء فً للطلبة مٌدانٌة زٌارات إجراء
 - .العلمٌة التقارٌر عن فضالً  تخرجهم بحوث إجراء مدة أثناء فً الطلبة متابعة
 والمعارض الرٌاضٌة والمهرجانات الكشفٌة المخٌمات إقامة أثناء فً للطلبة والمباشر المٌدانً التعلٌم
 - .الفنٌة

 - )االلٌكترونٌة العرض وسائل الصور، المجسمات، ، والنماذج األشكال( المختلفة اإلٌضاح وسائل استعمال
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.  

طرائق التقٌٌم           
 

 - .العلمٌة والبحوث التقارٌر عن فضالً  كافة بأشكالها االمتحانات

 - التطبٌق مرحلة أثناء فً للطلبة الزٌارات خالل من المٌدانٌة المشاهدة
 - .المادة مدرس تقٌٌم عن فضالً  المدارس إدارة طرٌق عن التطبٌق مدة خالل الطلبة تقٌٌم

 وتقٌمها بالطلبة الخاصة التخرج بحوث مناقشة
 

 

المرحلة 
 الدراسٌة

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساقرمز المقرر أو المساق 

عملً نظري 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 
 

 التخطٌط للتطور الشخصً -

 الرٌاضة بعلوم والمساندة األساسٌة النظرٌة بالعلوم الفكرٌة المعرفة إمكانٌة إلى بالطلبة الوصول
 .األمثل بالشكل الرٌاضٌة التربٌة لدرس قٌادتهم إمكانٌة إلى بالطلبة الوصول .

 .الجماعً والعمل الوطن وحب والتسامح المحبة روح فً متقدمة مراحل إلى بالطلبة الوصول
 .والكشفٌة الرٌاضٌة المنافسات وإدارة وتنظٌم قٌادة على رونقاد تربوٌون مربٌون إنشاء

 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو  عوض)معٌار القبول  .11
 

 واألدبً العلمً بفرعٌها اإلعدادٌة للدراسة الخاص القبول
 الدراسٌة خرٌجً من اإلبطال بالرٌاضٌٌن الخاص القبول .
 الرٌاضٌة التربٌة قسم األوائل المعلمٌن دمعاه لخرٌجً الخاص القبول .
 الرٌاضة لمعلمً التربٌة وزارة ترشٌح وفق على القبول .
 والداخلٌة الدفاع وزارة حصة على القبول .

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .12

 المنهجٌة الكتب
 المساعدة الكتب .
 االنترنٌت الدولٌة المعلومات شبكة .
 والبطوالت والمهرجانات ارضالمع الالصفٌة النشاطات .
 . المنشورة والبحوث واالطارٌح الرسائل .
 العراقٌة العلمٌة االفتراضٌة المكتبة .
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