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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

قق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد ح

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

  كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية .1

 البدنية وعلوم الرياضة التربية  قسم القسم الجامعي / المركز  .2

 التعلم الحركي  اسم البرنامج األكاديمي  .3

   بكالوريوس   اسم الشهادة النهائية  .4

  سنوينظام  النظام الدراسي   .5

 اليوجد  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 .  ,محاضرات , نوعية ,ورش عمل دورات تدريبية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م 2021/  7/  1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تطوير الجوانب المعرفية للطلبة في معرفة التعلم الحركي   -1

 تطوير الجوانب المعرفية فيما يخص مفاهيم الحركة والتعلم والتعلم الحركي التوافق الحركي , القدرات الحركية -2

 تطوير الجوانب العلمية في فهم العوامل المؤثرة على الحركة ومبادى التعلم الحركي ونظام التوافق الحركي -3

 ها بشكل علميفهم اساسيات علم الحركة والتعلم الحركية لدراستها وتحليل -4

 فهم وتفسير العوامل المؤثرة على الحركة ومعنى المنحنيات والعمليات العقلية والتغذية الراجعة واساليب التمرين -5
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 واهميتها في المجال الرياضي 

 فهم وتحليل مفهوم التعلم والتعلم الحركي والتوافق الحركي وتصنيفاته وطرق قياسه -6

 أهمية دراسة علم الحركة والتعلم الحركي من قبل المدرب والمدرستطوير الجوانب المعرفية الخاصة ب -7

 تطوير المعرفة العلمية بأهمية التعلم والتعلم الحركي ومفاهيم القدرات الحركية والتغذية الراجعة ومظاهر الحركة -8

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم المعرفة - أ

 -ة العلمية للطلبة حول العالقة بين التعلم والتعلم الحركي وعلم الحركة . بناء المعرف 1أ 

 معاير التعلم الحركي ومراحل التوافق الحركي لإلنسان ومفاهيم التدريب العقلي والتوافق والتغذية الراجعة -تحديد  2أ 

 خالل مراحل التعلم .

 لم الحركي و معرفة العوامل التي تؤثر اهمية التعلم والتع -بناء مفهوم واضح للطلبة لمعرفة  3أ 

 في نموهم وفي أساليب سلوكهم، وفي طريق توافقهم في الحياة .

 في كم مقدار الظواهر السلوكية كالتغير في كم التحصيل المعرفي ، -تطوير المعرفة العلمية للطالب لمعرفة التغير  4أ 

 في والحركي والعقلي لدى المتعلمين .

 المعايير بقياس التغير في أبعاد التعلم والتعلم الحركي . -رفة العلمية للوصول الى تطوير المع 5أ 

 من خالل معالجة هذه القياسات إحصائي ا نستطيع أن نحصل على معاييرالتعلم في جميع األعمار الزمنية المطلوبة .

  تالميذه . وأنهم يختلفون في قدراتهم في إدراك المدرس للفروق الفردية بين  -بناء المعرفة العلمية التطبيقية  6أ 

 وطاقاتهم العقلية والجسمية وميولهم .

       

  

 الخاصة بالموضوع  المهارات –ب 

 التي يمر بها المتعلم خالل تعلمة لمهارة معينة -دراسة المراحل  1ب  

 -فهم وتفسير كيفية حدوث ظاهرة التعلم لدى المبتدئين .  2ب 

 رد في إطار العوامل البيئية المختلفة التي تؤثر فيه سواء كانت سلوك الف -دراسة  3ب 

 هذه العوامل جغرافية أو اجتماعية او بدنية او عقلية او حركية .

 ( دراسة علم الحركة ) الذي يهتم بايجاد العالقة بين علوم الحركة والفسلجة والبايوميكانيك خالل - 4ب 

 تفسير اداء الواجب الحركي

 من حيث الوظائف البدنية و الجسمية والعقلية. -ة االداء الحركي ) (دراس 5ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة . .1
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 طريقة المناقشة . .2

 طرائق التقييم      

 االمتحان  .  .1

 . التقارير األسبوعية  .2

 إجراء تجربة .  .3

 .  . مشروع فردي أو جماعي 4

 التفكير مهارات  -ج  

هو نوع من التفكيرر فري أي موضروع، محتروى، أو مشركلة، التري يقروم بهرا المفكرر لتحسرين :  تعريفات التفكير الناقد  -1ج     

 من التفكير وفرض معايير عقلية عالية عليه" الموروثلية نظامه ونوعية تفكيره باألخذ على عاتقه بمهارة مسؤ

 

ها في كافة العلوم " المالحظة "، والمالحظة العلمية الموضروعية هري من الوسائل التي نستخدم:   مهارة المالحظة -2ج      

الوسيلة التي تمدنا بالمعلومات التي نعتمد عليها في تقدمنا العلمي، لذلك تحديد دقة المالحظة في غاية األهمية نظرا لما يترتب 

 عليها من نتائج واستنتاجات وتوصيات. 

 

و عمليرة ابحسرراس بالمشركالت، والفجرروات الموجرودة فري المعلومررات وتحديرد مررواطن هر:   التفكيرر اببررداعيمهرارة  - 3ج    

الضعف بحثا عرن الحلرول، ووضرع التخمينرات أو صرياغة الفرضريات واختبرار وإعرادة اختبرار صرحة الفرروض واالحتمراالت 

 .  وأخيرا الوصول إلى النتائج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة . .1

 .اقشة طريقة المن .2

 طرائق التقييم    

 االمتحان  .  .1

 التقارير األسبوعية .  .2

 إجراء تجربة .  .3

 .  . مشروع فردي أو جماعي 4

 

 بنية البرنامج  .11

المستوى /  الشهادات والساعات المعتمدة .12

 السنة

رمز المقرر أو 

 المساق

اسم المقرر أو 

 المساق

الساعات 

 المعتمدة

/   سنوي

المرحلة 

 الثاني

 لم الحركيالتع   
 ساعة 2

 وحدات 2

  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة  30تتطلب )
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 . ضمن مجموعة بثقة العمل :  العمل الجماعي - أ

 . إدارة الوقت بفعالية ، وتحديد أولويات المهام وقادرة على العمل بالمواعيد :  إدارة الوقت  - ب

 . اآلخرين وتوجيه قادرة على تحفيز:  القيادة   - ت

 االستقاللية بالعمل .  - ث

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 

 % ( االختبارات البدنية والمهارية . 45% ( المعدل ، )  55/ )  قبول خاص 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 لكتروني للكلية والجامعة . الموقع اال

 أهم الكتب والمصادر الخاصة بالكلية  : 

  , 1989وجية محجوب : علم الحركة , جامعة الموصل , دار الكتب للطباعة 

  , 2002وجية محجوب التعلم وجدولة التدريب , بغداد , مكتب العادل للطباعة 

  2002, مكتب الصخرة للطباعة , يعرب خيون : التعلم الحركي بين المبدا والتطبيق , بغداد 

  , 2002وجية محجوب : التعلم والتعليم والبرامج الحركية , عمان , دار الفكر للطباعة 

  . 2005نجاح مهدي شلش , مازن عبد الهادي: مبادىء التعلم الحركي , دار اللوان للطباعة 

 2016, دار الكتاب العلمي, بيروت , مازن عبد الهادي ,مازن هادي كزار :قراءات متقدمه في التعلم والتفكير 

  . 2016مازن عبد الهادي واخرون : االتجاهات التربوية الحديثة لرياض االطفال,دار المنهجية , عمان 
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1- Schmidt A. Richard and Craig Weisberg , Motor learning and performance  human kinetics 

,2000. 

2- Schmidt and Weisberg , Motor learning and performance , third edition , human kinetics 

,2004. 
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 بنية المقرر .1

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

سم الوحدة / المساق أو ا

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1.  
2 

 الحركة في مدخل

 وتطوره
 التعلم الحركي

المحاضرة 

 والمناقشة
 االمتحان

 التعلم مفهوم 2  .2

 ومراحلة واهميتة

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

 ( الحركي التوافق   2  .3

 والدقيق الخام

 ) والثابت

المحاضرة  لحركيالتعلم ا

 والمناقشة

 االمتحان

 االستعالمات نظام 2  .4

 الكوبرنايتك

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

التعلم منحنيات 2  .5    

 الحركي

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

6.  2 
 التغذية الراجعة

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

7.  2 
 رينالتم اساليب

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

 الظاهري الشكل 2  .8

 للحركة الخارجي

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

 الداخلي الشكل 2  .9

 للحركة

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

10.  2 
 الحركة مظاهر

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

ين التعلم قوان  2  .11

 الحركي 

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

نظريات التعلم   2  .12

  الحركي

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

13.  2 
 الحركية البراعة

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

14.  2 
 انتقاء الموهوبين

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

15.  2 
 العمليات العقلية

المحاضرة  التعلم الحركي

 والمناقشة

 االمتحان

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 

  , وجية محجوب : علم الحركة , جامعة الموصل , دار الكتب للطباعة

1989 

  , مكتب العادل للطباعة وجية محجوب التعلم وجدولة التدريب , بغداد

 ,2002 

  يعرب خيون : التعلم الحركي بين المبدا والتطبيق , بغداد , مكتب

 2002الصخرة للطباعة , 

  وجية محجوب : التعلم والتعليم والبرامج الحركية , عمان , دار الفكر

 2002للطباعة , 

  نجاح مهدي شلش , مازن عبد الهادي: مبادىء التعلم الحركي , دار

 2005للطباعة .  اللوان

  مازن عبد الهادي ,مازن هادي كزار :قراءات متقدمه في التعلم

 2016والتفكير, دار الكتاب العلمي, بيروت , 

  مازن عبد الهادي واخرون : االتجاهات التربوية الحديثة لرياض

 2016االطفال,دار المنهجية , عمان . 

  

 

 Schmidt A. Richard and Craig Weisberg , Motor 

learning and performance  human kinetics ,2000. 

 Schmidt and Weisberg , Motor learning and 

performance , third edition , human kinetics ,2004. 

  

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

   ضرات , نوعية ,ورش عمل ,محادورات تدريبية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل المثال 

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 

  دراسات مسحية
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