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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
 كلية الحلة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة / المركز علمي القسم ال .2

 اللياقه البدنيه اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 10/7/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تطوير الجوانب المعرفيه للطلبه في اللياقه البدنيه للفرد -

 تطوير الجوانب المعرفيه في اهمية تطوير لياقة الجسم -

 اللياقه البدنيه العامه والخاصه للفردمعرفة  -

 معرفة اهمية الرشاقه للفرد -
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررالات مخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ

 كيفية تطوير السرعهمعرفة -1أ

 كيفية تطوير القوهمعرفة  -2أ

 كيفية تطوير التحملمعرفة  -3أ

 كيفيت تطوير الرشاقهمعرفة  -4أ

 معرفة كيفية تطوير التوازن -5أ

 معرفة كيفية تطوير المرونه -6أ

 تطوير التوافقكيفية معرفة -7أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التمارين الخاصه بتطوير السرعهتعلم  - 1ب

 التمارين الخاصه بتطوير القوهتعلم  - 2ب

 التمارين الخاصه بتطوير التحملتعلم  - 3ب

 التمارين الخاصه بتطوير القدرات الحركيهتعلم  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة -1

 الطريقة الجزئية -2

 الطريقة الكلية  -3

 الطريقة الجزئية _الكلية -4

 طرائق التقييم      

 االختبار المعرفي  -1

 االختبار المهاري -2

 التقرير االسبوعي -3

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 مهارة التفكير الناقد -1ج

 مهارة التفكير االبداعي -2ج

 مهارة المالحظة -3ج
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 

 بنية المقرر .11

 

ت األسبوع
عا

سا
ال

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة

 

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

 

 طريقة التعليم

 

 طريقة التقييم

 اختبار شفهي االلقاء والمناقشه البدنيهاللياقه  معرفة مفهوم اللياقه البنيه 2 االول

 اختبار شفهي االلقاء والمناقشه  اللياقه البدنيه معرفة اهمية اللياقه البدنيه للفرد  2 الثاني

 

 اختبار شفهي  االلقاء والمناقشه اللياقه البدنيه معرفة عناصر اللياقه البدنيه 2 الثالث

 

شرح وعرض  اللياقه البدنيه اداء تمارين لتطوير السرعه 2 الرابع

 التمارين

 اختبار مهاري

شرح وعرض  اللياقه البدنيه اداء تمارين لتطوير القوه 2 الخامس

 التمارين

 اختبار مهاري

شرح وعرض  اللياقه البدنيه اداء تمارين لتطوير التحمل 2 السادس

 التمارين

 اختبار مهاري

شرح وعرض  البدنيه اللياقه اداء تمارين لتطوير المرونه 2 السابع

 التمارين

 اختبار مهاري

شرح وعرض  اللياقه البدنيه اداء تمارين لتطوير التوافق 2 الثامن

 التمارين

 اختبار مهاري

 شرح وعرض  اللياقه البدنيه اداء تمارين لتطوير التوازن 2 التاسع

 التمارين

 اختبار مهاري

شرح وعرض  البدنيهاللياقه  اداء تمارين لتطوير الرشاقه 2 العاشر

 التمارين

 اختبار مهاري

اداء تمارين لتطوير القدره  2 الحادي عشر

 االنفجاريه

شرح وعرض  اللياقه البدنيه

 التمارين

 اختبار مهاري

اداء تمارين عامه لتطوير اعضاء  2 الثاني عشر

 الجسم المختلفه

شرح وعرض  اللياقه البدنيه

 التمارين

 اختبار مهاري

شرح وعرض  اللياقه البدنيه اداء تمارين عامه 2 الثالث عشر

 االتمارين

 اختبار مهاري

 امتحان نظري  2 الرابع عشر

  2 الخامس عشر

 امتحان عملي
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 حسب كتب ومصادر الكلية التوأمة الخاصة بالمقرر الدراسي 

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

.... 

 المكتبة العلمية العراقية -

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   اعتماد المصادر الحديثة في تدريس المقرر -

 حث الطلبة على االطالع على الكتب العلمية الخاصة باللياقه البدنيه -
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