
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 2 االول

إعطاء توجيهات 

ونبذة تعريفية عن 

 المقرر

+ عرض مفردات 

المقرر وتوجيهات 

خاصة بالتقييم 

وتوزيع الدرجة 

وتوضيح آلية 

 المحاضرة

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 والفيدي

 

 الثاني

2 

ماهية الفلسفة 

والفلسفة الرياضية 

 والعالقة بينهما

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 والفيدي

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 



 

 االسئلة 

 الثالث

2 

فوائد وركائز 

اصول  دراسة 

فلسفة التربية البدنية 

 والرياضة 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 والفيدي

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 

 االسئلة 

 الرابع

اهداف دراسة  2

فلسفة التربية البدنية 

والرياضة 

ومساهمة الفلسفة 

في خدمة التربية 

 البدنية 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 والفيدي

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 

 االسئلة 

 الخامس

2 

المنهج التاريخي 

ومصادر كتابة 

 المنهج التاريخي

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 والفيدي

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 

 االسئلة 

 السادس

المنطلقات الفلسفية  2

للتربية البدنية 

ودورها في بناء 

الحضارات 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 والفيدي

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 



 

والمجتمعات 

 الشرقية 

بعض 

 االسئلة 

 السابع

2 

فلسفة التربية البدنية 

 والرياضة الغربية 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 والفيدي

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 

 االسئلة 

 الثامن
2 

 امتحان الكورس
تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

 
 االختبار 

 التاسع 

2 

المدارس الفلسفية 

/المدرسة الواقعية 

 والمثالية 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 الفديو

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 

 االسئلة 

 العاشر 

2 

المدرسة اإلنسانية 

 والبراجماتية 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 الفديو

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 

 االسئلة 

الحضور المحاضرة تاريخ وفلسفة الفلسفة البدنية  2الحادي 



 

 

 

والرياضة في  عشر 

 العصر الحديث

والمناقشة  التربية الرياضية

وعرض 

 الفديو

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 

 االسئلة 

الثاني 

 عشر 

2 

الميثاق الدولي 

للتربية البدنية 

 والرياضة 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 الفديو

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 

 االسئلة 

الثالث 

 عشر 

2 

فلسفة التربية البدنية 

والرياضة في 

الهيئات الرياضية 

 والمؤسسات 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

المحاضرة 

والمناقشة 

وعرض 

 الفديو

الحضور 

والتفاعل 

واداء كوز 

بطرح 

بعض 

 االسئلة 

الرابع 

 عشر 

2 
 امتحان الكورس 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

 
 االختبار

الخامس 

 عشر 

2 
 مراجعة 

تاريخ وفلسفة 

 التربية الرياضية

 المناقشة
 



 

 البنية التحتية  .11

الكتب المقررة  -1

 المطلوبة
 يوجدال 

المراجع الرئيسية  -2

 )المصادر(

(. أسس فلسفة التربية 3131ابراهيم، خليل إسماعيل. )

 الرياضية على ضوء الفهم

 .3االجتماعي، دار دجلة، عمان، األردن، ط

(. المناهج التربوية 3117الخطيب، منذر هاشم. ) - 

 ومناهج التربية الرياضية، جامعة بغداد،

 كلية التربية الرياضية.

الكتب والمراجع التي  (1

يوصى بها )المجالت 

 العلمية ،التقارير ،.....(

(. أصول التربية البدنية 2013الخولي، أمين أنور. )

والرياضية )المدخل والتاريخ والفلسفة(، دار الفكر 

 العربي، القاهرة،

المراجع اإللكترونية ،مواقع  (2

 .....، اإلنترنت
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 وتعديل مفردات بإضافةتطوير المحتوى الدراسي  -١

 ندوات عن الفلسفة واهم االثار التاريخية المكتشفة في العراق.   -٢

 

 



 

 


