
 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة 

 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 

 

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 ال يوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

المؤثرات الخارجية  .7

 األخرى 

 محاضرات نوعية , ورش عمل

 2021/  7/  9 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تاهيل الطلبة ليكونوا مدرسين في اختصاص التربية البدنية وعلوم الرياضة - 1

 اكتساب الطلبة المهارات المتنوعة في جميع الرياضات الخاصة بالتربية البدنية  – 2

 تطوير الطلبة في الجانب البحثي  – 3

تثقيف الطلبة في جوانب االصابات الرياضية وعلم النفس الرياضي والفسلجة والتعلم  – 4

 واالدارة والتنظيم 



 

 اطالع وتدريب الطلبة على احدث المستجدات في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة – 5

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 معرفة وفهم الموضوعات الدراسية – 1

امتالكه وضوحا في الجانب المعرفي للوصول الى درجة عالية من الوعي العلمي  – 2

 الرصين

 اكتساب الطالب مهارات عملية تأهله لتأدية الجانب التطبيقي  – 3

 

 الخاصة بالبرنامج  األهداف المهاراتية –ب 

 اكتساب الطالب المهارات المعرفية والفكرية المطلوب انجازها  – 1

 اكتساب الطالب المهارات العلمية المطلوب انجازها  – 2

 اكتساب الطالب المهارات الذاتية على مستوى االسلوب المطلوب انجازه – 3

 طرائق التعليم والتعلم 

 طريقة المحاضرة – 1

 طريقة المناقشة – 2

 طرائق التقييم 

 االمتحان – 1

 التقارير االسبوعية – 2

 مشروع فردي او جماعي – 3

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

تعريفات التفكير الناقد : هو نوع من التفكير في أي موضوع، محتوى، أو مشكلة، التي يقوم  -1ج

بها المفكر لتحسين نوعية تفكيره باألخذ على عاتقه بمهارة مسؤولية نظامه المؤروث من التفكير 

 وفرض معايير عقلية عالية عليه"



 

العلوم " المالحظة "، والمالحظة مهارة المالحظة  : من الوسائل التي نستخدمها في كافة  -2ج

العلمية الموضوعية هي 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.

لمشكالت، والفجوات الموجودة في مهارة التفكير اإلبداعي  : هو عملية اإلحساس با -3ج

المعلومات وتحديد مواطن الضعف بحثا عن الحلول، ووضع التخمينات أو صياغة الفرضيات 

 واختبار وإعادة اختبار صحة الفروض واالحتماالت وأخيرا الوصول إلى النتائج .

    

 طرائق التعليم والتعلم 

 طريقة المحاضرة – 1

 طريقة المناقشة – 2

 طرائق التقييم  

 االمتحان – 1

 التقارير االسبوعية – 2

 يمشروع فردي او جماع – 3

 

 

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 الشخصي(.

 االفادة من برنامج القسم العلمي  -1د

 الكليات االخرى االستعانه بمناهج االقسام المناظرهفي -2د

 التواصل مع وسائل العرض في الخارج -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم  

 طريقة المحاضرة – 1

 طريقة المناقشة – 2



 

 طرائق التقييم          

 االمتحان – 1

 التقارير االسبوعية – 2

 مشروع فردي او جماعي – 3

 بنية البرنامج 

أو  رمز المقرر المرحلة الدراسية 

 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

     

 نظري 

 عملي    

 10 كرة القدم / ذ  االولى

 

18 

   لياقة / أ  االولى

 10 كرة السلة  االولى

 

18 

 10 سباحة  االولى

 

18 

 10 رفع اثقال / ذ  االولى

 

18 

 10 جمناستك / أ  االولى

 

18 

 10 وميدانساحة   االولى

 

18 

 10 كشافة ومرشدات  االولى

 

18 

  28 فلسفة  االولى



 

  28 تشريح  االولى

  28 اللغة االنكليزية  االولى

  28 اللغة العربية  االولى

  28 حقوق انسان  االولى

 16 8 كرة السلة  الثانية

 16 8 مالكمه  الثانية

 16 8 لياقة / أ  الثانية

 16 8 اجهزة جمناستك  الثانية

 16 8 طرائق تدريس  الثانية

 16 8 كرة اليد  الثانية

 16 8 الكرة الطائرة  الثانية

 16 8 ساحة وميدان  الثانية

  28 بايوميكانيك  الثانية

  28 احصاء رياضي  الثانية

  28 اختبارات وقياس  الثانية

  28 علم التدريب  الثانية

 20 8 ساحة وميدان  الثالثة

 20 8 العاب مضرب  الثالثة

 20 8 مبارزه  الثالثة

 20 8 طرائق تدريس  الثالثة

 20 8 كرة اليد  الثالثة

 20 8 الكرة الطائرة  الثالثة

  28 الطب الرياضي  الثالثة

  28 الفسلجة  الثالثة



 

  28 البحث العلمي  الثالثة

 20 8 مصارعة / ذ  الثالثة

 20 8 ايقاعي / أ جمناستك  الثالثة

 20 8 كرة قدم / ذ  الثالثة

 20 8 لياقة / أ  الثالثة

  28 التعلم الحركي  الثالثة

 20 8 جمناستك اجهزه  الثالثة

 16 8 كرة اليد  الرابعة

 16 8 كرة القدم / ذ  الرابعة

 16 8 ساحة وميدان  الرابعة

 16 8 حاسبات  الرابعة

 16 8 كرة السلة  الرابعة

 16 8 الكرة الطائرة  الرابعة

 16 8 طرائق التدريس  الرابعة

  28 علم النفس الرياضي  الرابعة

  28 االدارة والتنظيم  الرابعة

  28 رياضة الخواص  الرابعة

  28 علم التدريب  الرابعة

 حاسبات   الرابعة

 

  

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي - 3

 .العمل بثقة ضمن مجموعة  العمل الجماعي :   - أ



 

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

. 

 : قادرة على تحفيز وتوجيه اآلخرين . القيادة   - ت

 االستقاللية بالعمل -ث       

 بالكلية أو المعهد(معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق  - 4

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج - 5

 حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة بالقسم 

 

 

 

 


