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 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

                                                                                                                                                                                                        
             

 
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٍخ االضراء انجبيؼخ

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انرٌبضخانترثٍخ انجذٍَخ وػهىو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 تؼهٍى وتذرٌص انترثٍخ انكشفٍخ نهصفىف األونى

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 ثكهىرٌىش فً انترثٍخ انجذٍَخ وػهىو انرٌبضخ

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 

 ضُىي

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 وػهىو انرٌبضخ جبيؼخ ثغذاد / كهٍخ انترثٍخ انجذٍَخ

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 الٌىجذ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
25/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 تؼرٌف انطبنت ػهى انذركخ انكشفٍخ ألهذافهب وفىائذهب -

 تؼرٌف انطبنت ثتبرٌخ انذركخ انكشفٍخ. -

انًؼهىيبد انكبفٍخ تطىٌر لذراد انطالة وصمم يهبراتهى يٍ خالل انتذرٌت وأػطبئهى  -

 نهًهبراد انكشفٍخ
 االضص وانصفبد انتً ٌتذهى ثهب انمبئذ انكشفً -
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

       تؼهٍى ثرَبيج تطجٍمبد انترثٍخ انكشفٍخ -1

 اَجبز ثرَبيج انترثٍخ انكشفٍخ -2

 انطبنت ػهى دراضخ انترثٍخ انكشفٍختؼرٌف  -3
 تؼًٍك اضص انًذجخ وانطالو وانتؼبوٌ ثٍٍ انطالة -4

 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 تؼهٍى اهى انتطجٍمبد األضبضٍخ فً انترثٍخ انكشفٍخ – 1 

 تؼهٍى انطبنت ػهى كٍفٍخ اداء انتطجٍك ثصىرح جًبػٍخ وزرع روح انتؼبوٌ ثٍُهى – 2 

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

تؼهٍى انطبنت يٍ خالل انشرح وانتىضٍخ واضتخذاو  -1

 طرائك انتذرٌص انًختهفخ

 

2-  

3-  

4-  

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 االختجبراد انُظرٌخ  .1
 يُبلشخ انتمبرٌر .2
 االختجبراد انؼًهٍخ .3

 

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 يٍ خالل انتؼبوٌ ثٍُهىشؼىر انطالة ثذت انرٌبضخ  -1

 انشؼىر ثبالػتساز ثتبرٌخ انرٌبضخ فً انجهذ -2

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 كتبة يُهجً -1

 تطجٍك ػًهً -2

3-  

4- 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 االيتذبَبد انشهرٌه .1
 ايتذبَبد انفصم انذراضً االول وانثبًَ .2
 األنتساو وانذضىر يٍ لجم انطبنت .3
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن الرؼلُنطشَقح  اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 شرح يذبضرح وايثهخ تبرٌخ انذركخ انكشفٍخ فً انؼبنى تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 1

 شرح يذبضرح وايثهخ تبرٌخ انذركخ انكشفٍخ وانًرشذاد فً انؼراق تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 2

 شرح يذبضرح وايثهخ انذركخ انكشفٍخانذركخ انكشفٍخ/ اهذاف وفىائذ  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 3

 شرح يذبضرح وايثهخ خصبئص انذركخ انكشفٍخ/ يجبدئ انذركخ انكشفٍخ تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 4

يكىَبد انًالثص انكشفٍخ/  نًبر ويتى َرتذي  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 5

 انسي انكشفً
 انًُبلشخ يذبضرح وايثهخ

تمبنٍذ وضغ انشبراد ػهى انسي انكشفً/  انترثٍخ انكشفٍختطجٍمبد فً  2 6

اخاللٍبد ارتذاء اتهسي انكشفً نالشجبل وانسهراد 

 وانًرشذاد

 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ

انمىاٍٍَ انكشفٍخ/لبَىٌ انكشبف /ثُىد لبَىٌ  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 7

 انكشبف/ثُىد لبَىٌ انًرشذاد
 ويُبلشخشرح  يذبضرح وايثهخ

 ايتذبٌ ايتذبٌ ايتذبٌ ايتذبٌ 2 8

 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ اضبنٍت غرش انمٍى وتًٍُخ االتجبهبد انترثىٌخ تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 9
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 -انطالئغ وانذٍبح فً انطجٍؼخ/ يبهٍخ َظبو انطالئغ تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 11

 انذٍبح انكشفٍخ فً انطجٍؼخ
 شرح وايثهخيذبضرح 

يُهج تأهٍم لبدح انىدذاد انكشفٍخ/ افكبر كشفٍخ  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 11

انذٍبح انكشفٍخ فً  –نًىاجهخ انًشكالد انجٍئٍخ 

 انطجٍؼخ

 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ

لبئذ  –انمٍبدح فً انذركخ انكشفٍخ / لبئذ اٌجبثً  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 12

 ضهجً
 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ

االضص وانصفبد انتً ٌتذهى ثهب انمبئذ انكشفً/  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 13

 االختجبراد انكشفٍخ واضهىة انكشفٍخ فً انترثٍخ
 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ

انًهبراد انكشفٍخ / انخٍى انكشفٍخ / ٌمذٌر  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 14

ويؼرفخ االتجبهبد / انجهطخ )انفأش  انًطبفبد

 انكشفٍخ(

 شرح ويُبلشخ شرح وايثهخ

اَىاع -يهبراد اضتخذاو انذجبل/ اَىاع انؼمذ تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 15

 اَىاع انذوراد-انرثطبد
 شرح ويُبلشخ شرح وايثهخ

اَىاع -انؼمذيهبراد اضتخذاو انذجبل/ اَىاع  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 16

 اَىاع انذوراد-انرثطبد
 شرح ويُبلشخ شرح وايثهخ

يراجؼخ ػبيخ ػٍ انًىاضٍغ  2 17

 انطبثمخ
 شرح ويُبلشخ شرح وايثهخ يراجؼخ ػبيخ

انًكىَبد االضبضٍخ نهذركخ انكشفٍخ/ انمىاػذ انؼبيخ  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 18

 -نطٍر انؼًم ووضؼه نهًُبضجبد انًختهفخ

 انؼهى انؼرالً يىاصفبد

 شرح وايثهخ يذبضرح وايثهخ

 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ يراضٍى رفغ انؼهى واَسانه/ طً انؼهى تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 19

انًؼطكراد انكشفٍخ/ اَىاػهب/ ايطٍبد انًؼطكر  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 21

 )دفم انطًر(
 شرح ويُبلشخ شرح وايثهخ

انًؼطكراد انكشفٍخ/ اَىاػهب/ ايطٍبد انًؼطكر  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 21

 )دفم انطًر(
 شرح ويُبلشخ شرح وايثهخ
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انٍُراٌ واَىاػهب وانًىالذ واالفراٌ/ انؼبة انسهراد/  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 22

 االدتفبالد وانًراضٍى ػُذ انسهراد
 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ

انٍُراٌ واَىاػهب وانًىالذ واالفراٌ/ انؼبة  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 23

 انسهراد/ االدتفبالد وانًراضٍى ػُذ انسهراد
 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ

 شرح وتطجٍك يذبضرح وايثهخ تطجٍك ػًهً تطجٍك ػًهً 2 24

 شرح وتطجٍك يذبضرح وايثهخ تطجٍك ػًهً تطجٍك ػًهً 2 25

 شرح وتطجٍك يذبضرح وايثهخ تطجٍك ػًهً ػًهًتطجٍك  2 26

انتًٍُخ االجتًبػٍخ وانجذٍَخ وانرودٍخ فً انذركخ  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 27

 انكشفٍخ
 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ

انتًٍُخ االجتًبػٍخ وانجذٍَخ وانرودٍخ فً انذركخ  تطجٍمبد فً انترثٍخ انكشفٍخ 2 28

 انكشفٍخ
 شرح ويُبلشخ يذبضرح وايثهخ

 ايتذبٌ ايتذبٌ ايتذبٌ ايتذبٌ 2 29

 ايتذبٌ َهبئً ايتذبٌ َهبئً ايتذبٌ َهبئً ايتذبٌ َهبئً 2 31
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 كتاب منهجي )تطبيقات في التربية الكشفية( -1

2-  

3-  

4-  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 بعض الدراسات في المخيمات الكشفية -1

2-  

3-   

4-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

  الكتب المنوه عنها سابقا   -1

2- 

3-  

4-  

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

 التواصل الجتماعي وكذلك المجالت والدراسات السابقةجميع مواقع  -1

2-  

3-  

4-  

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 تكىٌٍ خطخ اونٍخ ػهى ضىء انًفرداد انًىجىدح  .1
 تكىٌٍ خطخ ػهى ضىء انجرَبيج انطُىي انذراضً .2
 تكىٌٍ خطخ نسرع روح انتؼبوٌ وروح انهؼت انتُبفطً ثٍٍ انطالة .3
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 

 



 
 
 
 
 

                                (                                         2017/  12/ 24ذأسَخ اإلطذاس )                                        ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٛخ االسشاء انجبيؼخ

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انشٚبظخانتشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 ػهى انتششٚخ انٕظبئفٙ

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 ثكهٕسٕٚط فهسفخ انتشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبظخ

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 سُٕ٘

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انتشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبظخ 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 االستفبدح يٍ انجذٕث انؼهًٛخ انشصُٛخ ٔدٔساد انتششٚخ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
25/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

تؼشٚف انطبنت ثأٌ ْزا انؼهى يٍ انؼهٕو االسبسٛخ نهتؼشف ػهٗ انجبَت انتششدٙ نهتشثٛخ  -

 انجذَٛخ
تؼشٚف انطبنت ثأيكبَٛبد انجسى انذشكٛخ ٔاالستؼًبل انصذٛخ ثبنذشكبد انشٚبظٛخ انًختهفخ  -

 ٔيؼشفخ انؼعالد انتٙ تقٕو ثٓزِ انذشكبد 
تؼشٚف انطبنت ثأٌ ػهى انتششٚخ اسبسٙ نًؼشفخ ػهى اصبثخ انًالػت ٔثؼهى انتذنٛك ٔانؼالج  -

 انطجٛؼٙ
ٔػالجٓب ٔرنك ثبنتًشُٚبد انشٚبظٛخ تؼشٚف انطبنت ػهٗ االخطبء انجذَٛخ ٔتصذٛذٓب  -

 انًُبسجخ أ اجتُبة ثؼط االيٕس
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

                                (                                         2017/  12/ 24ذأسَخ اإلطذاس )                                        ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

       االستُتبج ٔانتذهٛم نؼهى انتششٚخ  -1

 تؼشٚف انطبنت ػهٗ اسبسٛبد ػهى انتششٚخ -2

 تؼًٛق انٕػٙ انتششٚذٙ انشٚبظٙ نهطبنت  -3
 االستقبء ثبنًستٕٖ انؼهًٙ انُظش٘ ٔانؼًهٙ-4

 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 فٓى يكَٕبد انجسى ٔخبصخ انًشتجطخ ثبنتشثٛخ انجذَٛخ – 1 

 تًكٍٛ انطبنت يٍ فٓى انذشكبد انتششٚذٛخ – 2 

 انشٚبظٛختًكٍٛ انطبنت يٍ فٓى االصبثبد  – 3 

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

 انششح -1
 جٓبص انؼشض  -2
 صٕس   -3
 فذٕٚاد تٕظخ انششح  -4
 االيثهخ انؼًهٛخ  -5
 ًَبرج تششٚخ  -6

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

تجبٔة انطبنت يغ انششح يٍ خالل غشح االسئهخ  .1

 انًتكشسح
 االيتذبَبد انًفبجئخ .2
 االيتذبَبد انفصهٛخ .3
 انًُٛبساد .4

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 تًُٛخ سٔح االدسبط ثبنًشظٗ -1

 تًُٛخ سٔح انًسؤٔنٛخ يٍ خالل اخز انغٛبثبد  -2

 تًُٛخ شخصٛخ انطبنت يٍ خالل غشح االسئهخ ٔانًُبقشخ -3

 

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

1-  

2-  

3- 

4- 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 انٕٛيٛخااليتذبَبد انشفٕٚخ  -1
 ايتذبَبد شٓشٚخ -2
 ايتذبَبد انفصم االٔل -3
 ايتذبَبد انفصم انثبَٙ -4
 االنتضاو ٔانذعٕس -5
 االيتذبٌ انُٓبئٙ -6
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 يشبسكخ انطبنت ششح صٕس فذٕٚاد انًذخالد انٗ ػهى انتششٚخ ػهى انتششٚخ انٕظبئفٙ 2 1

   انًصطهذبد انتششٚذٛخ انًصطهذبد انتششٚذٛخ 2 2

 ايتذبٌ يفبجئ  يقبغغ انجسى ػهى انتششٚخ انٕظبئفٙ 2 3

 يشبسكخ انطبنت  إَاع االَسجخ ػهى انتششٚخ انٕظبئفٙ 2 4

   انًفبصم  ػهى انتششٚخ انٕظبئفٙ 2 5

   انؼعبو ػهى انتششٚخ انٕظبئفٙ 2 6

   انؼًٕد انفقش٘ = 2 7

   انصذس٘ انقفص = 2 8

 ايتذبٌ فصهٙ  االظالع انًُٕرجخ = 2 9

 يشبسكخ انطبنت  انجًجًّ = 2 11
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Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   ػعبو االغشاف = 2 11

   انذٕض = 2 12

 ايتذبٌ فصهٙ  ػظبو انفخز = 2 13

 يشبسكخ انطبنت  ػعبو انشسغ = 2 14

   ػًهٙ تششٚخ = 2 15

   ػًهٙ تششٚخ = 2 16

   سًُبس = 2 17

   سًُبس = 2 18

   سًُبس = 2 19

   سًُبس = 2 21

   سًُبس = 2 21

   سًُبس + تقبسٚش = 2 22

   سًُبس + تقبسٚش = 2 23
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Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   سًُبس + تقبسٚش = 2 24

   سًُبس + تقبسٚش = 2 25

   سًُبس + تقبسٚش = 2 26

   سًُبس + تقبسٚش = 2 27

   سًُبس + تقبسٚش = 2 28

   سًُبس + تقبسٚش = 2 29

   سًُبس + تقبسٚش = 2 31
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
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 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 علم التشريح الوظائفي -1
  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

1- SNELLS  ANATOMY 
2- CREYS ANATOMY 

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 طلس علم التشريحا -1

2- 

3-  

4-  

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

1 - ATLAS OF ANATOMY FOR IPAD 

  

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 يشاقجخ انتقذو ٔانتطٕٚش فٙ ٔسبئم االٚعبح ٔسشػخ استٛؼبة انطبنت  -1

 

 



 
 
 
 
 

                                (                                         2017/  12/ 24ذأسَخ اإلطذاس )                                        ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 

 



 
 
 
 
 

                                (                                         2017/  12/ 24ذأسَخ اإلطذاس )                                        ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 

Republic  Of  Iraq 
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 ميٍح االسزاء اىداٍؼح

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 اىزٌاضحاىرزتٍح اىثذٍّح وػيىً 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 زاسىب

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 تنيىرٌىص فيسفح اىرزتٍح اىثذٍّح وػيىً اىزٌاضح

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 سْىي

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 خاٍؼح تغذاد / ميٍح اىرزتٍح اىثذٍّح وػيىً اىزٌاضح 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 االسرفادج ٍِ اىثسىز اىؼيٍَح اىزصٍْح ودوراخ اىرشزٌر

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
22/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 اُ ٌنىُ اىطاىة قادرا ػيى ٍؼزفح اىساسىب واخٍاه ذطىرٓ. -

 اُ ٌنىُ اىطاىة قادرا ػيى اىرٍٍَش تٍِ اىَنىّاخ اىَادٌح واىثزٍدٍح. -

 اُ ٌنىُ اىطاىثً قادرا ػيى ٍؼزفح وزذاخ االدخاه واالخزاج . -

 (.paintاُ ٌنىُ اىطاىة قادرا ػيى ٍؼزفح اّظَح اىرشغٍو وتزاٍح اىزسىً ) -
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

        وٍنىّاذٔاُ ٌنىُ اىطاىة قادرا ػيى ٍؼزفح اىساسىب  -1

 paintالُ ٌنىُ اىطاىة قادر ػيى اسرخذاً تزّاٍح  -2
 windows 7ّظاً  اُ ٌنىُ اىطاىة قادر ػيى ذْصٍة -3
 اُ ٌنىُ اىطاىة قادر ػيى ٍؼزفح االّرزّد وذطثٍقاذٔ-4

 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 paintخؼو اىطاىثق رقادر ػيى اىرؼاٍو ٍغ تزّاٍح  – 1 
 wordخؼو اىطاىثز قادر ػيى اسرخذاً تزّاٍح  – 2 

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

اسرخذاً وسائو االٌضاذ اىسذٌثح ٍثو شاشح  -1

 اىؼزض ٍذػَح تاىصىر واىفٍذٌىاخ.
 اػطاء اىَادج تشنو ٍساضزاخ . -2
اسرخذاً اىسثىرج واىساسىب ىرطثٍق اىَادج تشنو  -3

 ػَيً.

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 ٍْاقشح اىطالب فً ّهاٌح اىذرص. .1
 ػَو اٍرساّاخ ٌىٍٍح فً ّهاٌح شزذ مو ٍىضىع. .2
 اػطاء واخثاخ تٍرٍح ىيطالب. .3

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 االػرَاد ػيى ٍثذأ اىَساواج فً اىرؼاٍو ٍغ اىطيثح. -1

 ػذً االّسٍاوس ىطاىة دوُ اخز. -2

 واىؼَو اىَشرزك. زس اىطالب ػيى اىرؼاوُ وذثاده االفنار -3

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 

اػطاء ٍدَىػح ٍىاضٍغ ٍِ ضَِ اىَْهح اىَقزر  -1

ٍهاٌح مو فصو وذقٌٍٍ اىطالب اىى ٍدَىػاخ ىنو ٍدَىػح 

 ٍىضىع ٍؼٍِ.

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 

 

 ٍْاقشح اىطالب داخو اىصف. -1
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  ذؼزٌف اىساسىب اىساسىب 2 1

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  اخٍاه اىساسىب اىساسىب 2 2

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  اّىاع اىساسىب اىساسىب 2 3

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  ٍنىّاخ اىساسىب اىَادٌح اىساسىب 2 4

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  ٍنىّاخ اىساسىب اىثزٍدٍح اىساسىب 2 5

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  وزذاخ االدخاه اىساسىب 2 6

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  وزذاخ االخزاج اىساسىب 2 7

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  وزذاخ اىخشُ اىزئٍسً اىساسىب 2 8

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  وزذاخ اىخشُ اىثاّىي اىساسىب 2 9

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  وزذج اىَؼاىدح اىَزمشٌح اىساسىب 2 11
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 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  اّطَح اىرشغٍو اىساسىب 2 11

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب   windows7ّظاً اىرشغٍو  اىساسىب 2 12

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب   windows7ّظاً اىرشغٍو  اىساسىب 2 13

 windowsمٍفٍح ذْصٍة ّظاً  اىساسىب 2 14
7 

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب 

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  مٍفٍح اىرؼاٍو ٍغ سطر اىَنرة اىساسىب 2 15

مٍفٍح اسرخذاً االٌقىّاخ اىَىخىدج  اىساسىب 2 16

 ػيى سطر اىَنرة
 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب 

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  اٍرساُ ّظزي )اىفصو االوه( اىساسىب 2 17

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  اٍرساُ ػَيً )اىفصو االوه( اىساسىب 2 18

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  paintمٍفٍح اسرخذاً تزّاٍح  اىساسىب 2 19

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  paintمٍفٍح اسرخذاً تزّاٍح  اىساسىب 2 21

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  paintمٍفٍح اسرخذاً تزّاٍح  اىساسىب 2 21

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  paintمٍفٍح اسرخذاً تزّاٍح  اىساسىب 2 22

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  wordمٍفٍح اسرخذاً تزّاٍح  اىساسىب 2 23
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 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  wordمٍفٍح اسرخذاً تزّاٍح  اىساسىب 2 25

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  wordمٍفٍح اسرخذاً تزّاٍح  اىساسىب 2 26

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  االّرزّداىرؼاٍو ٍغ  اىساسىب 2 27

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  اىرؼاٍو ٍغ االّرزّد اىساسىب 2 28

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  اٍرساُ ّهائً ّظزي اىساسىب 2 29

 االٍرساّاخ شاشح ػزض –ٍساضزاخ  –اىساسىب  اٍرساُ ّهائً ػَيً اىساسىب 2 31
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية. -1
  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 (Microsoft word + excel + powerpoint)طوة خطوة لتعليم ) -1

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 الكتب المنوه عنها سابقاً. -1

2- 

3-  

4-  

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

 خٍَغ ٍىاقغ اىرىاصو االخرَاػً ومذىل اىَدالخ واىذراساخ اىساتقح. -1

  

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 (.10( و )8اىسذٌثقح ٍثو )  windowsذؼيٌٍ اىطالب ػيى اصذاراخ  -1
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهُح االضراء انجايعح

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انرَاضحانترتُح انثذَُح وعهىو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 انعاب انًضرب ) انرَشح انطائرج (

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 تكهىرَىش

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 

 ضُىٌ

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 ترَايج قطاعُح فعانُاخ انترتُح انثذَُح فٍ جايعح تغذاد

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 اضتعًال انىضائم انًتىفرج انحذَثح وانقذًَح

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
22/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 تعرَف انطانة عٍ يفاهُى انترتُح انثذَُح وعهىو انرَاضح وأهذاف انرَاضح. -

 تطىَر انقاتهُاخ انثذَُح وانتعهًُُح فٍ انترتُح انثذَُح. -

 تعهُى انًهاراخ انفُُح نهرَشح انطائرج. -

 صقم يهاراخ انرَشح انطائرج يٍ خالل ترايج وفعانُاخ رَاضُح. -

 تعرَف انطالب عهً قاَىٌ انرَشح انطائرج. -

 تعهُى انطالب كُفُح انتعاوٌ وحة انعًم انجًاعٍ. -
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

    تعًُق انىعٍ انرَاضٍ يٍ خالل انثرَايج انرَاضٍ. -1

 تعرَف انطهثح عهً انًفاهُى انعهًُح نهرَشح انطائرج. -2

 يعرفح انطهثح انُىاحٍ انفُُح يٍ خالل انتذرَص. -3
 األرتقاء تانًطتىي انفٍُ نهطهثح. -4
 حث انطهثح عهً األنتساو وانًعرفح. -5
 تعهُى انطهثح عهً حة انعًم انجًاعٍ. -6         

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 تعهُى يهارج انضرتح األيايُح تانرَشح انطائرج. – 1   

 اتقاٌ يهارج انضرتح االيايُح تانرَشح انطائرج.  –  2   

 تعهُى يهارج انضرتح انخهفُح تانرَشح انطائرج. – 3   

 

 والرؼلن للفقشج بطشائق الرؼلُن 

  ٌشرح انًهاراخ تانتفصُم يٍ خالل انشرح انُظر

 وانعًهٍ.
 .عٍ طرَق انًشاهذج وانعرض 

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

  ٌشرح انًهاراخ تانتفصُم يٍ خالل انشرح انُظر

 وانعًهٍ.
 .عٍ طرَق انًشاهذج وانعرض 

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 انجًاعٍ.انعًم عهً اجادج انعًم  -1

 انعًم عهً زَادج انحرص. -2

 انعًم عهً انتعاوٌ.  -3

 انعًم عهً تعهُى انطهثح يطاعذج فًُا تُُهى -4

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 ٍكتاب يُهج 
 ٍَعرض انصىر اضافح انً عرض يُذا 

 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

  االختثاراخ انًُذاَُح 
 االختثاراخ انىرقُح 
  انشفهُحاالختثاراخ 
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن الوىضىع اسن الىحذج / أو هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 امتحان ٌومً شرح نظري نبذة تارٌخٌة عن اللعبة الشهر االول 2 1

شرح عام للمفردات المستخدمة   2 2
باللعبة, عرض شكل وقٌاسات 

 وتجهٌزات الملعب

 امتحان ٌومً شرح نظري

عرض وتطبٌق انواع المسكات   2 3
 المستخدمة للمضرب

 امتحان ٌومً شرح نظري وعملً

عرض وتطبٌق وقفة االستعداد   2 4
 لالعب داخل الساحة

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

عرض وتطبٌق مهارة الضربة  الشهر الثانً 2 5
 الدفاعٌة

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

عرض وتطبٌق مهارة الضربة   2 6
 الهجومٌة

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

عرض وتطبٌق مهارة الدفاعٌة   2 7
 الخلفٌة

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

عرض وتطبٌق مهارة الهجومٌة   2 8
 الخلفٌة

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

ٌتم تفسٌر قاعدتٌن من قواعد   2 9
اللعبة فً كل محاضرة للطلبة مع 

 قواعد التحكٌم

 امتحان ٌومً شرح نظري
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 امتحان ٌومً تطبٌق عملً عرض وتطبٌق مهارة الدفع الشهر الثالث 2 11

عرض وتطبٌق مهارة الدفع   2 11
 الخلفٌة

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

الدمج بٌن مهارتً )الدفاعٌة   2 12
 والهجومٌة( مع ضربة الدفع

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

الدمج بٌن مهارتً )الدفاعٌة   2 13
والهجومٌة( مع ضربة الدفع 

 الخلفٌة

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

مهارتً )الدفاعٌة الدمج بٌن   2 14
والهجومٌة( الخلفٌة مع ضربة 

 الدفع

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

  تطبٌق المهارات المواد العملٌة ) العملً فقط ( امتحان الفصل االول 2 15

  اسئلة تحرٌرٌة المواد النظرٌة )نظري فقط(  2 16

عرض وتطبٌق مهارة الضربة  الشهر الرابع 2 17
 الساحقة

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

عرض وتطبٌق مهارة الضربة   2 18
 الساحقة الخلفٌة

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

الدمج بٌن المهارات الثالث   2 19
 باستخدام التمرٌن العشوائً

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

ٌتم تفسٌر قاعدتٌن من قواعد   2 21
 اللعبة مع قواعد التحكٌم

 امتحان ٌومً شرح نظري

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً عرض وتطبٌق مهارة العالً الخامسالشهر  2 21
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 امتحان ٌومً تطبٌق عملً عرض وتطبٌق مهارة الواطىء  2 22

منافسات بٌن الطالب استخدام   2 23
 كافة المهارات

 امتحان ٌومً تطبٌق عملً

ٌتم تفسٌر ثالث قواعد من قواعد   2 24
قانون اللعبة فً كل محاضرة مع 

 التحكٌمقواعد 

 امتحان ٌومً شرح نظري

 امتحان ٌومً القاء محاضرة شرح كٌفٌة اللعب الفردي الشهر السادس 2 25

 امتحان ٌومً القاء محاضرة شرح كٌفٌة اللعب الزوجً  2 26

تطبٌقات تكتٌكٌة فً اللعب   2 27
 الفردي

 امتحان ٌومً عملً / نظري

ٌتم تفسٌر ثالث قواعد من قواعد   2 28
 اللعبة مع قواعد التحكٌم قانون

 امتحان ٌومً نظري

  عملً / نظري عملً / نظري امتحان الفصل الثاي 2 29

كل المواد المذكورة عملً /  االمتحان النهائً 2 31
 نظري

  عملً / نظري
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 الرٌشة الطائرة المنهجًكتاب قانون  -1

2-  

3-  

4-  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 قانون الرٌشة الطائرة -1
2-  

3-   

4-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 جمٌع الكتب المتوفرة واالنترنت الخاص بالرٌشة الطائرة -1
2-  

  

 : االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد ....الوشاجغ  -د

 برامج التواصل االجتماعً وكذلك مفردات البحوث والمجالت الخاصة باللعبة -1
2-  

3-  

4-  

 

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 .تكىٍَ خطح دراضُح عهً ضىء انًثادئ األضاضُح نهرَشح انطائرج 
 .ٌتكىٍَ خطح شايهح عهً انثرَايج انطُى   
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 ميٞخ االسزاء اىدبٍؼخ

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 اىزٝبظخاىززثٞخ اىجذّٞخ ٗػيً٘ 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 اىسبزخ ٗاىَٞذاُ )اىؼبة اىق٘ٙ ىيَززيخ االٗىٚ(

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 ثني٘رٝ٘ص فيسفخ اىززثٞخ اىجذّٞخ ٗػيً٘ اىزٝبظخ

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 سْ٘ٛ

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 خبٍؼخ ثغذاد / ميٞخ اىززثٞخ اىجذّٞخ ٗػيً٘ اىزٝبظخ 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 الٝ٘خذ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
25/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

ؼزٝف اىطبىت ػيٚ اىَٖبراد االسبسٞخ ىنو فؼبىٞخ ٍِ اىفؼبىٞبد اىزٜ رذرص فٜ قسٌ اىززثٞخ اىجذّٞخ ٗػيً٘ ر-1

 .اىزٝبظخ

خزٝح ٗخجخ ٍِ اىن٘ادر االسبسٞٔ اىزٜ رقً٘ ثزؼيٌٞ ٕذٓ اىَٖبراد ززٚ ٝنُ٘ ىذٙ اىطبىت اىَؼزفخ االسبسٞخ فٜ ر -2

 .ثزاٍح اىززثٞخ اىجذّٞٔ  

 .سقو ٍ٘إت اىطيجخ فٜ رؼيٌٞ ٗرذرٝت اىطيجخ فٜ ٍدبه اىززثٞخ اىجذّٞخ -3
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 الطرائق اإلجرائيةدليل ضبط  

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

       رؼيٌٞ ثزّبٍح اىؼبة اىق٘ٙ -1

 اّدبس ثزّبٍح اىؼبة اىق٘ٙ -2

 رؼزٝف اىطيجخ ػيٚ اىَفبٌٕٞ اىؼيَٞخ فٜ ٕذٓ اىَززيخ -3
 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 رؼيٌٞ اىفؼبىٞبد اىَٖبرٝخ اىَفزدح ىيجزّبٍح اىَْ٘ٓ ػْٔ – 1

 سقو ٍ٘إت اىطيجخ فٜ خَٞغ اىَ٘اظٞغ اىزٜ ىٖب ػالقخ ثٖذٓ اىَززيخ – 2

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

 اىشزذ ٗاىز٘ظٞر ٍِ خاله اىَْبقشخ -1

 شزذ ٍجسػ ىنو فؼبىٞخ ٍغ اىؼزض -2

3-  

4-  

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 االخزجبراد اىْظزٝخ -1

 االخزجبراد اىؼَيٞخ -2

3-  

4-  

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 اىؼالقخ االخزَبػٞخ ثِٞ اىطيجخ فٜ اىَسبفو اىزٝبظٞخ ٗاىَسيٞخ -1

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 مزبة ٍْٖدٜ -1

2-  

3-  

4- 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 االٍزسبّبد اىشف٘ٝخ اىٍٞ٘ٞخ -1
 اٍزسبّبد شٖزٝخ -2
 اٍزسبّبد اىفصو االٗه -3
 اٍزسبّبد اىفصو اىثبّٜ -4
 االىزشاً ٗاىسع٘ر -5
 االٍزسبُ اىْٖبئٜ -6
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 مٞفٞخ اىفٌٖ االسبسٞبد ٍسبظزح ّظزٝخ اىزؼزف ػيٚ اىطيجخ 2 1

 مٞفٞخ اىفٌٖ االسبسٞبد ٍسبظزح ّظزٝخ اىزؼزف ػيٚ اىطيجخ 2 2

 ىٞبقخ ثذّٞخ ىٞبقخ ثذّٞخ ىٞبقخ ثذّٞخ ىٞبقخ ثذّٞخ 2 3

 ىٞبقخ ثذّٞخ ىٞبقخ ثذّٞخ ىٞبقخ ثذّٞخ ىٞبقخ ثذّٞخ 2 4

 مٞفٞخ االداء اىسزمٜ اىطزٝقٞخ االثزذائٞخ رنْٞل اىزمط رنْٞل اىزمط 2 5

 مٞفٞخ االداء اىسزمٜ اىطزٝقٞخ االثزذائٞخ رنْٞل اىزمط رنْٞل اىزمط 2 6

 مٞفٞخ االداء اىسزمٜ اىطزٝقخ االسبسٞخ اىجذاٝبد ٗرقسَٖٞب اىجذاٝبداّ٘اع  2 7

 مٞفٞخ االداء اىسزمٜ اىطزٝقخ االسبسٞخ اىجذاٝبد ٗرقسَٖٞب اّ٘اع اىجذاٝبد 2 8

 مٞفٞخ اداء اىزقٌٞٞ اىطزٝقخ اىجسٞطخ اىجذاٝخ اىؼبىٞخ ٍِ اى٘ق٘ف اىجذاٝخ اىؼبىٞخ 2 9

 مٞفٞخ اداء اىزقٌٞٞ اىطزٝقخ اىجسٞطخ اىؼبىٞخ ٍِ اى٘ق٘فاىجذاٝخ  اىجذاٝخ اىؼبىٞخ 2 11
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 مٞفٞخ اداء اىزقٌٞٞ اىطزسقخ اىجسٞطخ اىجذاٝخ اى٘اغئخ ٍِ اىدي٘ص اىجذاٝخ اى٘اغئخ 2 11

 مٞفٞخ اداء اىزقٌٞٞ ْٕبك غزٝقزبُ مٞفٞخ اداء اىَسل ٗاىزٍٜ قذف اىثقو 2 12

 مٞفٞخ اداء اىزقٌٞٞ غزٝقزبُْٕبك  مٞفٞخ اداء اىَسل ٗاىزٍٜ قذف اىثقو 2 13

 مٞفٞخ اداء اىزقٌٞٞ ْٕبك غزٝقزبُ مٞفٞخ رؼيٌ رمط اىجزٝذ اىجزٝذ اىدَبػٜ 2 14

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق مٞفٞخ اىزؼيٌ ػيٚ اى٘ثت اى٘ثت اىط٘ٝو  15

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق مٞفٞخ رؼيٌ اىسبقِٞ ػيٚ اىسزمخ اى٘ثت اىط٘ٝو 2 16

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق مٞفٞخ رؼيٌ اىسبقِٞ ػيٚ اىسزمخ اى٘ثت اىط٘ٝو 2 17

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق شزذ اىَٖبرح ٗغزق رْفٞذٕب اى٘ثت اىؼبىٜ 2 18

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق غزٝقخ ف٘سج٘رٛ اى٘ثت اىؼبىٜ 2 19

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق اىزمعخ اىزقزثٞخ اى٘ثت اىؼبىٜ 2 21

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق االداء اىسزمٜ ىيفؼبىٞخمٞفٞخ  ً 411مٞفٞخ رمط  2 21

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق مٞفٞخ االداء اىسزمٜ ىيفؼبىٞخ ً 411مٞفٞخ رمط  2 22

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق رؼيٌ اىَسل ٗاىزٍٜ اىثبثذ مٞفٞخ االداء اىسزمٜ ىيزٍر 2 23
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 االّدبس ْٕبك ػذح غزق اىزٍٜ فٜ اىثجبد مٞفٞخ االداء اىسزمٜ ىيزٍر 2 24

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق رؼيٌ ازذٙ اىطزق اىؼبىَٞخ مٞفٞخ االداء اىسزمٜ ىيزٍر 2 25

 االّدبس ْٕبك ػذح غزق اىزمعخ اىزقزثٞخ مٞفٞخ االداء اىسزمٜ ىيزٍر 2 26

 اٍزسبُ ػَيٜ اٍزسبُ ػَيٜ اٍزسبُ ػَيٜ اٍزسبُ ػَيٜ 2 27

 اٍزسبُ ػَيٜ اٍزسبُ ػَيٜ اٍزسبُ ػَيٜ اٍزسبُ ػَيٜ 2 28

رؼيٌٞ اىَجبدئ االسبسٞخ الزذٙ  2 29

 اىفؼبىٞبد
 اٍزسبُ ّظزٛ اٍزسبُ ّظزٛ اٍزسبُ ّظزٛ

رؼيٌٞ اىَجبدئ االسبسٞخ الزذٙ  2 31

 اىفؼبىٞبد
 اٍزسبُ ّظزٛ اٍزسبُ ّظزٛ اٍزسبُ ّظزٛ
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 كتاب المراحل االساسية اللعاب القوى -1

2-  

3-  

4-  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 فعاليات العاب القوى -1
2-  

3-   

4-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

  الكتب المنوه عنها سابقا   -1

2- 

3-  

4-  

 : هىاقغ االًرشًُد ....الوشاجغ االلكرشوًُح,  -د

 جميع برامج التواصل االجتماعي وكذلك مفردات البحوث والجالت الخاصة بها -1
2-  

3-  

4-  

 

 

  

 

 



 
 
 

 
 

                                (                                         2017/  12/ 24ذأسَخ اإلطذاس )                                        ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 الطرائق اإلجرائيةدليل ضبط  

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 رنِ٘ٝ اىخطخ االٗىٞخ ػيٚ ظ٘ء اىَجبدئ االسبسٞخ ىنو فؼبىٞخ -1
 اىَسز٘ٛ ٗاىفصيٜرنِ٘ٝ خطٔ ػيٚ ظ٘ء اىجزاٍح اىالزقٔ فٜ اىَْٖبج  -2
 رنِ٘ٝ اىخطخ اىشبٍيخ ػيٚ اىجزّبٍح اىسْ٘ٛ -3
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٛح االطزاء انجايؼح

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انزٚاضحانرزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 يفزداخ انهغهح االَكهٛشٚح

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 تكهٕرٕٚص فهظفح انرزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضح

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 طُٕ٘

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جايؼح تغذاد / كهٛح انرزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضح 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 دٔراخ ذذرتٛح ٔذذكًٛٛح ، سٚاراخ يٛذاَٛح ، أطرضافح تطٕالخ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
32/23/3122 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 ذزصٍٛ يخزجاخ انرؼهى نمظى انرزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضح -

 ذمذٚى ٔصف اكادًٚٙ نًمزراخ انمظى تهغح لاتهح نهمٛاص ٔانرجزٚة -

يشاركح انطانة ٔيظاًْرّ فٙ انرخطٛط نهرذرٚض ٔاخرٛار اطانٛة انرذرٚض ٔاالخرثاراخ يٍ خالل  -

 انذراطاخ انًرراتؼح ٚجزٚٓا انمظى ٔذُالش يٍ لثم انهجُح انؼهًٛح 
يراتؼح طٛز انرذرٚض يٍ خالل يصفٕفح ٚرًفٛٓا يُاظزج انًفزداخ يغ كم يٍ انشيٍ َٕٔع انًؼهٕياخ  -

 ٔاطانٛة انرطٕٚز انذاذٙ نهًرؼهىأ انًٓاراخ 
اػذاد كٕادر لاتهح ػهٗ َمم يا ذرهماِ يٍ يؼهٕياخ ٔيٓاراخ ٔاطانٛة ذفكٛز نًًارطاخ يُٓٛح فٙ  -

 انًظرمثم يٍ خالل طٕق انؼًم 
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

       ذؼهٛى انطالب يفزداخ أَكهٛشٚح ٔيؼهٕياخ ػٍ انذٛاج انؼايح  -1

 ذشجٛغ انطهثح ػهٗ االتذاع انفُٙ فٙ ذصًٛى انُشزج انثمافٛح  -2

 ذذكٛز انطهثح ػهٗ االػًال انًثذػح فٙ انًؼزض ٔتؼذِ فٙ انماػح  -3
 ذؼزٚف انطهثح ػهٗ اًْٛح انًشاركح فٙ انًؼزض انثمافٙ انزاتغ -4
 ذًكٍٛ انطهثح يٍ ذذهٛم انًادج انؼهًٛح انٗ يفزداذٓا تانهغح انؼزتٛح  -5
  ذشجٛغ انطهثح ػهٗ ذزجًح يفزداخ انًادج انٗ انهغح األَكهٛشٚح تشكم صذٛخ -6

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 أٌ ٚرؼزف ػهٗ انهغح األَكهٛشٚح أضافح انٗ انهغح االو  – 1 

 اٌ ٚشٚذ يؼجًّ يٍ انفاظ انهغح األَكهٛشٚح   – 2 

 أٌ ٚطهغ ػهٗ َٕادر االدب االَكهٛش٘ – 3 

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

  انماء انًذاظزاخ فٙ انماػح انذراطٛح 
  ٗاطرخذاو انظثٕرج نشزح انًادج يٍ انهغح انؼزتٛح ان

 انهغح االَكهٛشٚح 
  اطرخذاو تٕر تُٕٚد نؼزض انًٕاضٛغ انرٙ نٓا

 ػاللح تانًادج انؼهًٛح انًمزرج 

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

  ٙايرذاٌ ٕٚي 
 ٙايرذاٌ فصه 
 ٙايرذاٌ َٓائ 

  

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 ذذفٛش انطهثح ػهٗ انًثاتزج ٔاالشرٓاد نألرذماء تانًظرٕٖ انؼهًٙ  -1

 انرأكٛذ ػهٗ االخاللٛاخ ٔيًارطرٓا تشكم صذٛخ -2

 ذشجٛغ انطهثح ػهٗ دفع انًؼهٕياخ ٔػذو انغش -3

 ذًكٍٛ انطهثح يٍ ذطثٛك يا ذؼهًّ فٙ دٛاذٓى انٕٛيٛح -4

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

  انماء انًذاضزاخ 
  انذٕار ٔانًُالشح 
  ذكهٛف انطهثح تًٓاو ػهٗ شكم يجايٛغ نهؼًم كفزٚك

خالل انٕاجثاخ انثٛرٛح انرٙ ٚذهٓا انطانة فٙ يٍ 

 االطثٕع

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 ٙاخرثاراخ ٕٚيٛح ٔفصهٛح ٔايرذاٌ َٓائ 
 ٙيالدظاخ انٕاجة انثٛر  
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 ايرذاٌ ٕٚيٙ انماء يذاضزج Sports يفزداخ كٕرص انهغح االَكهٛشٚح 2 1

2 2 Unit 1 Body = ايرذاَاخ لصٛزج 

3 2  Homework ايرذاَاخ لصٛزج دم انٕاجة 

4 2  Project work ايرذاَاخ ٕٚيٛح ذصًٛى انُشزج 

5 2 Unit 2 Soccer انماء يذاضزج = 

6 2  Clothes يذاضزج = 

7 2  Special Greetings َطزٚح = 

8 2  Homework دم انٕاجة = 

9 2  Project work يُالشح = 

 ايرذاٌ ٕٚيٙ  Unit 1 + Unit 2 ايرذاٌ ٕٚيٙ 2 11
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11 2 Unit 3 Boxing ايرذاَاخ لصٛزج انماء يذاضزج 

12 2  Daily Routine يذاضزج َظزٚح = 

13 2  Introducing yourself 
 يُالشح

= 

14 2  Home work دم انٕاجة = 

 ايرذاٌ فصهٙ   ايرذاٌ انفصم االٔل  15

16 2 Unit 4 Weight Lifting ايرذاَاخ لصٛزج يذاضزج َظزٚح 

17 2  Family دٕار = 

18 2  Introducing others يُالشح = 

19 2 Unit 5 Athletics يذاضزج َظزٚح = 

21 2  Feelings يُالشح = 

21 2  Asking for Permission 
 يُالشح

= 

22 2 Unit 6 Swimming  يذاضزج = 

23 2  Weather يذاضزج َظزٚح Quiz 
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 ايرذاٌ ٕٚيٙ  Unit 5 + Unit 6 ايرذاٌ ٕٚيٙ 2 24

25 2 Unit 7 Basketball انماء يذاضزج Quiz 

26 2  Daily Problems يذاضزج َظزٚح Quiz 

27 2  Describing People ايرذاَاخ لصٛزج يُالشح 

28 2  Appearance ايرذاَاخ لصٛزج دٕار+يُالشح 

29 2  Home work لصٛزجايرذاَاخ  دم انٕاجة 

 ايرذاٌ فصهٙ   ايرذاٌ انفصم انثاَٙ  31
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

1- One step up to Sports & English 

2-  

3-  

4-  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

  قاموس طاهر البياتي / اللغة االنكليزية -1

2-  

3-   

4-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 مجلة االستاذ / جامعة بغداد -1

 مجلة كلية االداب / جامعة بغداد -2

 مجلة فصول / جامعة القاهرة -3

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

 e Notes  
 Cliff Notes  
 Spark Notes 
 E Book 
 www.pdfdrive.net 
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 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

  االطرؼاَح تانصٕر ٔانزطٕياخ انخاصح تاالنؼاب انزٚاضٛح 
 يشاركح انطهثح فٙ انصف يٍ أجم فٓى انًادج تانهغح االَكهٛشٚح 
  ٗػزض فهى ػٍ االنؼاب انًؼُٛح ػهData Show 
  اطرخذاوPowerPoint  فٙ إنماء انًذاضزاخ 
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٍح االضراء انجايعح

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انرٌاضحانترتٍح انثذٍَح وعهىو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 انهغح انعرتٍح

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 تكهىرٌىش فهطفح انترتٍح انثذٍَح وعهىو انرٌاضح

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 ضُىي

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جايعح تغذاد / كهٍح انترتٍح انثذٍَح وعهىو انرٌاضح 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
32/23/3122 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

ٌىفر انثرَايج فرصح أكٍذج وخطىج اونى نهطانة نهتعرف عهى نغته انعرتٍح ويا تحتىي يٍ قىاعذ  -

 وَحى
 اطالع انطانة عهى االدب انعرتً واترز االدتاء وانشعراء انعرب واعًانهى االدتٍح وانشعرٌح  -

 اتعاد انطانة عٍ االخطاء االيالئٍح ورنك عٍ طرٌق تعهٍى انطهثح نعالياخ انترقٍى ورضى انهًسج -
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : الوؼشفُحاألهذاف  - أ

 تعرف انطانة عهى قىاعذ انهغح انعرتٍح  -1

 تعرف انطانة عهى تعض اضاضٍاخ االدب انعرتً وانُحى انعرتً -2

 تعرف انطانة عهى اهى انقصائذ انشعرٌح انعرتٍح  -3
 تكىٌٍ شخصٍح يًٍسج نهطانة يٍ خالل تقىٌح نغتح انعرتٍح -4

 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 قذرج انطانة عهى كتاتح انًقاالخ انعهًٍح تهغح عرتٍح فصٍحح – 1 

 تعهٍى انطانة عهى اضهىب االنقاء انصحٍح وانهغح انطهًٍح – 2 

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

 انًحاضراخ 
  

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 االيتحاَاخ 
  

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 حم انًشاكم  -1

 انقذرج عهى انقٍادج  -2

 انقذرج عهى االَطجاو تٍٍ انطهثح -3

 تعرف عهى يشاكم انطهثح وانطاعذج عهى حهها -4

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 انًحاضراخ 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 االيتحاَاخ  
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انعرتٍحانهغح  اٌح 15يٍ ضىرج ٌىضف  1 1

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح عالياخ انترقٍى 1 2

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح قىاعذ انًثتذأ وانخثر 1 3

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح ادب عًرو تٍ كهثىو 1 4

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح االفعال انخًطح 1 5

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح كاٌ واخىاتها 1 6

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح اٌ واخىاتها 1 7

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح انتًٍٍس 1 8

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح انحال 1 9

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح قصٍذج الحًذ شىقً 1 11
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 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح كٍفٍح كتاتح انهًسج 1 11

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح يراجعه عايه 1 12

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح اَىاع االضانٍة انعرتٍح 1 13

 االيتحاَاخ  انهغح انعرتٍح ايتحاٌ شفىي 1 14

 االيتحاَاخ  انعرتٍحانهغح  ايتحاٌ 1 15

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح يٍ ضىرج انحجراخ 1 16

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح انًعجى انعرتً 1 17

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح انًفعىل ته 1 18

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح انًفعىل يعه 1 19

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح انًفعىل الجهه 1 21

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح انًفعىل فٍه 1 21

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح انًفعىل الجهه 1 22

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح قصٍذج نًانك تٍ انرٌة 1 23
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 االيتحاَاخ  انهغح انعرتٍح ايتحاٌ شفىي 1 24

 االيتحاَاخ  انهغح انعرتٍح ايتحاٌ شفىي 1 25

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح تحهٍم صىرج انحجراخ 1 26

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح تحهٍم صىرج ٌىضف 1 27

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح كتاتح حرف انضاد وانظاء 1 28

 االيتحاَاخ انًحاضراخ انهغح انعرتٍح قصٍذج نهجىاهري 1 29

 االيتحاَاخ  انهغح انعرتٍح ايتحاٌ 1 31
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 مجموعة من المواد في كتاب ) اللغة العربية ألقسام غير االختصاص ( -1

2-  

3-  

4-  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 النحو الوافي / الدكتور عباس حسن - 1        
 دواوين الشعراء -2

3-   

4-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

  مجلة كلية االداب / جامعة بغداد -1
  مجلة كلية االداب / الجامعة المستنصرية -2

3-  

 : االًرشًُد ....الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ  -د

  
 

 

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

   ًٌكٍ اضتخذاو ادواخ تذرٌص جذٌذج يثم داتا شى -1
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 ميُح االسزاء اىداٍعح

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 اىزَاضحاىتزتُح اىثذُّح وعيىً 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 اىيُاقح اىثذُّح

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 تنيىرَىس اىتزتُح اىثذُّح وعيىً اىزَاضح

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 

 سْىٌ

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 خاٍعح تغذاد / ميُح اىتزتُح اىثذُّح وعيىً اىزَاضح

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 الَىخذ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
25/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 .تعزَف اىطاىة عيً اىيُاقح اىثذُّح وفائذتها وأهذافها 

 .أمتساب اىطاىة ىُاقح تذُّح 

 .تَُْح اىَهاراخ اىعضيُح 

 .أمتساب اىطاىة اىقٌُ واىخثزاخ ماىفهٌ واىتطثُق واىتسيُو 

  ٍَارسح اىيُاقح اىثذُّح ىها أثز اَداتٍ فٍ تطىَز شخصُح اىطاىة وتعزَز ثقح تْفسه ومذىل ىها

 فىائذ تزتىَح وصسُح وأختَاعُح .
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

      تىضُر اىسيىك اىدُذ عْذ اىَشارمح تاىسثاقاخ.  -1

 إمتساب اىطاىة اىَعيىٍاخ اىىافُح عِ قىاُِّ األىعاب. -2

 تىعُح اىطالب تاىثقافح اىزَاضُح. -3
 تىعُح اىطالب تاىسفاظ عيً اىْظافح. -4
 تىعُح اىطالب تأتثاع اىعاداخ اىصسُح اىسيَُح. -5
 ٍعزفح وٍَارسح اىتَارَِ واىَهاراخ اىسزمُح. -6         

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 فهٌ اىَهاراخ األساسُح فٍ ميُح اىتزتُح اىثذُّح وعيىً اىزَاضح. – 1 

 ٍعزفح اىطاىة أساسُاخ اىَادج اىذراسُح. – 2 

 سُطزج اىطاىة عيً فهٌ اىَادج.  - 3 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

 اىشزذ 

 .ززماخ تىضُسُح قثو اىثذء تأدائها 

 ب طشائق الرقُُن  للفقشج

   .األختثاراخ اىْظزَح 

 .ٍْاقشح اىتقارَز 

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 تَُْح اىقذراخ اىعيَُح. -1     

 تَُْح اىقٌُ األخالقُح. -2     

 تعزَز روذ اىقُادج ىذي اىطالب . -3     

 اىزغثح فٍ زة اىتعيٌ وتَُْح روذ اىتسيٍ تاىصثز. -4     

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 متاب ٍْهدٍ -1

2-  

3-  

4- 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 االٍتساّاخ اىشفىَح اىُىٍُح -1
 اٍتساّاخ شهزَح -2
 اٍتساّاخ اىفصو االوه -3
 اٍتساّاخ اىفصو اىثاٍّ -4
 االىتزاً واىسضىر -5
 االٍتساُ اىْهائٍ -6
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

1 
محاضرة تعرٌفٌة عن اللٌالة  2

 وتارٌخها
 المشاركة  الماء محاضرة  مفهوم اللٌالة

2 
2 

 المشاركة  شرح المحاضرة بشكل نظري  اللٌالة البدنٌة  مفهوم اللٌالة البدنٌة وتعرٌفها 

3 
2 

 المشاركة  الماء محاضرة  اللٌالة البدنٌة  عناصر ومكونات اللٌالة البدنٌة 

4 
االحماء والتمارٌن المطلوبة  2

 الحماء درس اللٌالة البدنٌة 
 االداء شرح تمارٌن االحماء   

5 
2 

 تمٌٌم االداء عرض التمرٌن  تطبٌك بعض تمارٌن الموة  تمارٌن الموة بصورة عامة 

6 
2 

 االداء شرح التمرٌن وعرضه  تطبٌك التمارٌن  تمارٌن عن الموة االنفجارٌة 

7 
2 

 االداء شرح التمرٌن وعرضه  المطاولة العضلٌة  تمارٌن المطاولة العضلٌة 

8 
2 

 االداء شرح التمرٌن وعرضه  االنمباضات العضلٌة  الموة العضلٌة 

9 
2 

 امتحان ٌومً / / امتحان ٌومً 

11 
تمرٌر عن مفهوم اللٌالة البدنٌة  2

 وعناصرها 
 درجة التمرٌر   تمرٌر
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11 
2 

 االداء عرض التمرٌن  تمارٌن تطبٌمٌة  تمارٌن تطبٌمٌة بأستخدام االدوات 

12 
2 

 االداء عرض التمرٌن  تطبٌك تمارٌن الرشالة  تمارٌن عن الرشالة 

13 
2 

 امتحان ٌومً عملً 
التمارٌن التً سبك وان تم 

 شرحها 
 طرٌمة االداء للتمارٌن عرض التمرٌن بنموذج

14 
الرشالة تمرٌر عن تمارٌن  2

 والمرونة وما الفرق بٌنها
 درجة التمرٌر   تمرٌر

15 
2 

 درجة االمتحان     امتحان الفصل االول 

16 
2 

 المشاركة شرح المحاضرة بشكل نظري  محاضرة نظري  المصادر الغذائٌة 

17 
2 

 االداء عرض وشرح التمرٌن  تطبٌك التمارٌن  التمارٌن السوٌدٌة 

18 
2 

 التدرٌب على السرع المختلفة 
تطبٌك التمارٌن باستخدام الوسائل 

 المساعدة 
 االداء عرض التمارٌن

19 
2 

 التدرٌب على انواع الموة 
تطبٌك التمارٌن باسستخدام 

 االوزان 
 االداء عرض التمارٌن

21 
2 

 المشاركة شرح التمرٌن بشكل نظري محاضرة نظري  مكونات الغذاء 

21 
2 

 درجة االمتحان     امتحان ٌومً نظري 

22 
2 

 درجة االمتحان     امتحان ٌومً عملً 

23 
طرق التحكم بالوزن +طرق  2

 تخفٌف الوزن 
 المشاركة شرح المحاضرة بشكل نظري  محاضرة نظري 
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24 
تطوٌر عناصر اللٌالة البدنٌة  2

 باستخدام االوزان 
 التمارٌن تطبٌك شرح التمارٌن وعرضها محاضرة عملً 

25 
تمرٌر عن كٌفٌة التحكم بالوزن  2

 وانماصه 
 درجة التمرٌر   تمرٌر 

26 
تمارٌن لتطوٌر الرشالة والموة  2

 الممٌزة بالسرعة 
 طرٌمة االداء للتمارٌن شرح وعرض التمارٌن تطبٌك التمارٌن 

27 
2 

 درجة االمتحان     2امتحان فصلً نظري 

28 
2 

 درجة االمتحان     2امتحان فصلً عملً 

29 
2 

 المشاركة     منالشة التمارٌر 

 درجة االمتحان     االمتحان النهائً  2 31
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 اللٌالة البدنٌة وطرق تحمٌمها )الكتاب المنهجً (. -1

2-  

3-  

4-  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 كتب التدرٌب ) حسٌن علً العلً ، عامر فاخر شغاتً ،فاضل كامل مذكور (. -1
2-  

3-   

4-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 .مجلة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  جامعة بغداد -1

 مجلة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الجامعة المستنصرٌة . -2

3-  

4-  

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

 . ًالمكتبة األفتراضٌة العالم الرٌاض 
 .اللٌالة البدنٌة ومفهومها 

 

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 االساسُح ىنو فعاىُحتنىَِ اىخطح االوىُح عيً ضىء اىَثادئ  -1
 تنىَِ خطه عيً ضىء اىثزاٍح اىالزقه فٍ اىَْهاج اىَستىٌ واىفصيٍ -2
 تنىَِ اىخطح اىشاٍيح عيً اىثزّاٍح اىسْىٌ -3
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 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

                                                                                                                                                                                                        
             

 
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 

 



 
 
 

 
 

                                (                                         2017/  12/ 24اإلطذاس )ذأسَخ                                         ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٛح االسراء انجايعح

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انرٚاضحانترتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 كرج انقذو نهصاالخ نهًرحهح االٔنٗ تُاخ

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 تكهٕرٕٚش فهسفح انترتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انرٚاضح

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 سُٕ٘

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 انرٚاضح ترَايج فعانٛاخ انترتٛح انثذَٛح ٔعهٕو

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 استعًال انٕسائم انًتٕفرِ انحذٚثح ٔانقذًٚح

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
22/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 تعرٚف يفاْٛى انقذو انخًاسٙ -

 تطٕٚر انقاتهٛاخ انثذَٛح ٔانعهًٛح فٙ خًاسٙ كرج انقذو -

 تعهٛى انًٓاراخ انفُٛح نهقذو انخًاسٙ -

 صقم يٓاراخ كرج انقذو انًُأنح ٔانذحرجح.... انخ -

 تعرٚف انطالب عهٗ قإٌَ كرج انقذو انخًاسٙ  -

 تعهٛى انطالب عهٗ انتعأٌ ٔحة انعًم انجًاعٙ -
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

       انثرَايج انرٚاضٙتعًٛق انٕعٙ انرٚاضٙ يٍ خالل  -1

 تعرٚف انطهثح عهٗ انًفاْٛى انعهًٛح نكرج انصاالخ -2

 تعهًٛٓى انُٕاحٙ انفُٛح نكرج انصاالخ يٍ خالل انذرش -3
 االرتقاء تانًستٕٖ انفُٙ نهطهثح -4
 حث انطهثح عهٗ االنتساو ٔانًعرفح -5

  تعهٛى انطهثّ عهٗ حة انعًم انجًاعٙ - 6        

 : ثشًاهجالخاطح تال الوهاساذُحاألهذاف  -ب 

 تعهٛى يٓارج انًُأنح انقصٛرج ٔانًتٕسطح ٔانطٕٚهح – 1 

 تعهٛى يٓارج انًُأنح انطٕٚهح ٔانذحرجح – 2 

       تعهٛى يٓارج االخًاد – 3 

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

  ٘عٍ طرٚق يٓارج انشرح ٔانتجسئح تانُظر

 ٔانعًهٙ
  ٔانعرضعٍ طرٚق انًشاْذج 

 

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 االختثاراخ انعًهٛح 
 االختثاراخ انُظرٚح 
 انتقارٚر انعهًٛح 

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 اجاد انعًم انجًاعٙ -1

 انعًم عهٗ زٚادج انحرص  -2

 انعًم عهٗ انتعأٌ  -3

 انتعأٌ ٔانعًم انجًاعٙ تٍٛ انطالب -4

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

  كتاب انًٓاراخ االساسٛح نكرج انصاالخ . كتاب

 انقإٌَ 
 َٙعرض انصٕر تاالضافح انٗ انعًم انًٛذا 

 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

  االختثاراخ انًٛذاَٛح 
 االختثاراخ انٕرقٛح 
 االختثاراخ انشفٓٛح 
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية
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 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

الخماسي +شرح مادة نبذة تاريخية عن   2 1
( من القانون + تمارين أحساس 1)

 بالكرة

 شرح نظري / عممي
 امتحان يومي

 امتحان يومي شرح نظري  ( + مهارات خماسي الكرة2شرح مادة )  2 2

 امتحان يومي شرح نظري  شرح تكنيك اإلخماد + مهارة اإلخماد  2 3

شرح تكنيك المناولة والدحرجة + مهارة   2 4
 مهارة الدحرجة المناولة+

 امتحان يومي شرح نظري 

 امتحان يومي عرض فديوي  (videoمشاهدة مباريات خماسي )  2 5

شرح أهمية اإلخماد والمناولة تمارين   2 6
 مناولة مع الزميل –إخماد 

 شرح نظري 
 امتحان يومي

( + تمارين مهارية 4(و)3شرح مادة )  2 7
 )اخماد+مناولة+دحرجة(

 يوميامتحان  شرح نظري 

( + العاب صغيرة + 6(و)5شرح مادة )  2 8
 إحماء ماقبل المباراة + مباراة مصغرة

 امتحان يومي شرح نظري / عممي
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 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

( + 6-1امتحان نظري بالقانون )  2 9
 امتحان عممي )اخماد+مناولة+ دحرجة(

 امتحان يومي نظري / عممي

( + تمارين مناولة 8(و)7شرح مادة )  2 11
 المراكز ودحرجة مع تبديل

 شرح نظري / عممي
 امتحان يومي

( +تمارين اخماد بالكرة 9شرح مادة )  2 11
 بأجزاء الجسم 

 شرح نظري / عممي
 امتحان يومي

 امتحان يومي شرح نظري / عممي ( +مهارة التهديف11شرح مادة )  2 12

شرح االستمارة الخاصة بمباريات   2 13
 خماسي الكرة

 امتحان يومي نظري 

( +أشارات 12(و)11شرح مادة )  2 14
 الحكام وواجباتهم

 امتحان يومي نظري 

تدريب مهارات التهديف +تمارين   2 15
 تهديف منوعة

 امتحان يومي نظري / عممي

شرح الكرات الثابتة وأهميتها +تدريب   2 16
 عمى الكرات الثابتة

 نظري / عممي
 امتحان يومي

( + 12-1امتحان نظري قانون )  2 17
 استمارة+ امتحان عممي لممهارات

 نظري / عممي
 امتحان يومي

(+تدريب مهارتي 13شرح مادة )  2 18
 المناولة والدحرجة

 شرح نظري / عممي
 امتحان يومي

( +تدريب التهديف 14شرح مادة )  2 19
 المباشر

 امتحان يومي شرح نظري / عممي
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 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

( +تدريب حراس 15شرح مادة )  2 21
 المرمى

 امتحان يومي عممي شرح نظري /

( +تهديف ركالت 16شرح مادة )  2 21
 الجزاء

 شرح نظري / عممي
 امتحان يومي

( +التحكيم في 18(و)17شرح مادة )  2 22
 خماسي الكرة

 شرح نظري / عممي
 امتحان يومي

اسئمة عن القانون + مباراة )لعب   2 23
 فريقين(

 نظري/عممي
 امتحان يومي

+ تدريب عمى الوقفة  شرح اهمية الدفاع  2 24
 الدفاعية

 امتحان يومي نظري/عممي

امتحان نظري االستمارة + امتحان   2 25
 عممي )تحكيم(

 امتحان يومي نظري/عممي

تدريب المهارات المختمفة عن طريق   2 26
 استخدام الشواخص واألهداف المصغرة

 امتحان يومي عممي

شرح أهمية الربط بين المهارات +   2 27
 االتدريب عمى ربط المهارات فيما بينه

 نظري/عممي
 امتحان يومي

مناقشة أسئمة وأجوبة عن طريق   2 28
مشاهدة مباريات المنتخب العراقي 

 بخماسي الكرة

 نظري 
 امتحان يومي

أهمية الكرات الثابتة + تطبيق حاالت   2 29
 لعب )كرات ثابتة(

 نظري/عممي
 امتحان يومي

 امتحان يومي نظري/عمميالمرمى+ تدريب حارس أهمية حارس   2 31
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية
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 المرمى وواجبات حارس مرمى
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 كتاب قانون كرة القدم وكتاب المهارات االساسية -1

2-  

3-  

4-  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 البدنية / فن دالينتاريخ التربية  -1
 تاريخ التربية الرياضية / د. منذر الخطيب -2

3-   

4-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 كتاب المهارات األساسية -1
  قانون كرة القدم -2

  

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

 بكرة القدم ةالمتوفرة الخاصجميع الكتب  -1
2-  

3-  

4-  

 

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 تكٍٕٚ خطح دراسٛح عهٗ ضٕء انًثادئ االساسٛح تكرج انقذو 
 ُٕ٘تكٍٕٚ خطح شايهح عهٗ انثرَايج انس 
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 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

                                                                                                                                                                                                        
             

 
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٍخ االعشاء انجبيؼخ

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انشٌبضخانتشثٍخ انجذٍَخ ٔػهٕو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 سفغ احمبل

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 ثكهٕسٌٕط فهغفخ انتشثٍخ انجذٍَخ ٔػهٕو انشٌبضخ

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 عُٕي

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جبيؼخ ثغذاد / كهٍخ انتشثٍخ انجذٍَخ ٔػهٕو انشٌبضخ 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 االعتفبدح يٍ انجذٕث انؼهًٍخ انشصٍُخ 

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
22/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 تًكٍٍ انطبنت يٍ انذصٕل ػهى انًٕاصفبد انشٌبضٍخ -

 تٍٓئخ لذساد انطبنت ثذٍَب   -

 سفغ لذسح انطبنت ػهى االداء انصذٍخ -

 انُظشٌخ فً يبدح االحمبلانتطجٍك انؼًهً نم دسٔط  -
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

 تًكٍٍ انطهجخ يٍ انذصٕل ػهى انًٕاصفبد انشٌبضٍخ -1

 تٍٓئخ انطبنت جغذٌب  ٔصذٍبد  َٔفغٍب   -2

 تؼهٍى انطهجخ ػهى سٔح انمٍبدح -3

 ثٍٍ انطهجخانتؼبٌٔ ٔانؼًم انجًبػً  -4

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 انذسٔط انؼًهٍخ تشكض فً تؼهى ٔتؼهٍى انشفؼبد انُظبيٍخ فً نؼجخ سفغ االحمبل -1

 سفغ انمذسح انجذٍَخ نهطبنت نًغبػذتّ ػهى االداء انصذٍخ  -2

 تطجٍك ثؼض انًٓبساد ٔانشفؼبد فً انذسٔط انؼًهٍخ  -3

 ػهى تذسٌظ يٕاد انتشثٍخ انشٌبضٍخ فً انًذاسط انخبٌَٕختطٌٕش انمبثهٍخ  -4

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

 اعتخذاو انطشٌمخ انكهٍخ فً انتؼهى -1
 اعتخذاو انطشٌمخ انجضئٍخ فً انتؼهى -2
 اعتخذاو انتؼهى انتؼبًَٔ -3

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 ايتذبٌ ػًهً .1
 ايتذبٌ َظشي .2
 انٕاججبد ٔانتمبسٌش انؼهًٍخ .3

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 لٍبدح انًجًٕػخ -1

 اكتغبة صفخ انتؼبٌٔ -2

 تطٌٕش انمذسح ػهى اٌجبد انذهٕل انًُبعجخ -3

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 اعهٕة انتؼهى انتؼبًَٔ -1

 اعهٕة انتؼهى انتجبدنً -2

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 ٔدم انًغبئم انًختهفخانتطجٍك انؼًهً نمٍبدح انًجًٕػخ  -1

 االيتذبٌ انفصهً -2
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 الرؼلن الوطلىتحهخشجاخ 

اسن الىحذج / أو 

 الوىضىع
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن

َجزح ػٍ سٌبضخ سفغ االحمبل  فً انؼبنى  2 1

 ٔانؼشاق
 انًُبلشخ  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

 انًُبلشخ  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل يذخم انى سٌبضخ سفغ االحمبل 2 2

تأعٍظ االتذبد انؼبنًً ٔانؼشثً  2 3

 ٔانؼشالً نشفغ االحمبل
 انًُبلشخ  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

تطٕس اَظًخ يغبثمبد سفغ االحمبل يٍ  2 4

انفئبد  دٍج )انشفؼبد، تمغًٍبد

 انٕصٍَخ(

 انًُبلشخ  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

إَاع انًغكبد ٔانمجضبد نهجبس  2 5

 انذذٌذي ٔكٍفٍخ لٍبعٓب فً سفغ االحمبل
 تمٍٍى االداء انًٓبسي انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

 تمٍٍى االداء انًٓبسي انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل يشادم االداء انفًُ نشفؼخ انُخش 2 6

انصفبد انجذٍَخ انتً ٌٍجت اٌ ًٌتهكٓب  2 7

 انشثبع 
 تمٍٍى االداء انًٓبسيانًُبلشخ ٔ  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

انؼٕايم  -إَاػٓب -انمٕح )تؼشٌفٓب 2 8

 انًؤحشح ػهٍٓب ٔطشق تًٍُتٓب(
 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

انؼٕايم  -إَاػٓب -انغشػخ )تؼشٌفٓب 2 9

 انًؤحشح ػهٍٓب ٔطشق تًٍُتٓب(
 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل
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انؼٕايم  -إَاػٓب -)تؼشٌفٓبانًطبٔنخ  2 11

 انًؤحشح ػهٍٓب ٔطشق تًٍُتٓب(
 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل ًَبرد نهجُبء انؼضهً فً سفغ االحمبل 2 11

ثؼض انًصطهذبد انًتذأنخ فً سفغ  2 12

 االحمبل
 انًُبلشخ انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل انتغهغم انذشكً نشفؼخ انُتش 2 13

 ايتذبٌ ػًهً ايتذبٌ ػًهً يبدح سفغ االحمبل ايتذبٌ ػًهً  2 14

 ايتذبٌ َظشي ايتذبٌ َظشي يبدح سفغ االحمبل ايتذبٌ َظشي 2 15

االخطبء انشبئؼخ فً دسٔط تؼهى سفؼخ  2 16

 انُتش ٔانتًبسٌٍ انتمًٌٍٕخ نٓب
 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل انؼٕايم انًؤحشح فً اَجبح سفؼخ انُتش 2 17

 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل انتًشٌُبد انُظبيٍخ ٔشجّ انُظبيٍخ 2 18

 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل االداء انفًُ نشفؼخ انخطفيشادم  2 19

االخطبء انشبئؼخ فً دسٔط تؼهى سفؼخ  2 21

 انخطف ٔانتًبسٌٍ انتمًٌٍٕخ نٓب
 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

انؼٕايم انًؤحشح فً اَجبح سفؼخ  2 21

 انخطف
 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

َجزح ػٍ ػٍ لبٌَٕ سفغ االحمبل ٔاْى  2 22

 يٕادِ
 انًُبلشخ انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل
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االخطبء انفٍُخ ٔانمبٍََٕخ فً انشفؼبد  2 23

 انُظبيٍخ ٔيبٌتشتت ػهٍٓب يٍ ػمٕثبد
 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

انفئبد انٕصٍَخ نشٌبضخ سفغ االحمبل  2 24

 ٔتجٍٓضاد انًالثظ
 انًُبلشخ انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

انمٍبعبد ٔاالٔصاٌ ٔاالنٕاٌ نًؼذاد  2 25

سفغ االحمبل )االلشاص، انجبس 

 انذذٌذي، يُصخ ٔطجهخ انشفغ(

 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

َظبو انجطٕالد ٔإَاػٓب ٔكٍفٍخ  2 26

 اداستٓب
 انًُبلشخ   انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

االختجبس ٔانمٍبط فً فؼبنٍخ سفغ  2 27

 االحمبل
 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

انتخطٍظ ٔاالػذاد انفًُ ٔاالػذاد  2 28

انُفغً ٔتُظٍى انتٕاصٌ نالػجً سفغ 

 االحمبل

 انًُبلشخ ٔتمٍٍى االداء انًٓبسي  انتؼهى انتؼبًَٔ –انطشٌمخ انجضئٍخ  –انطشٌمخ انكهٍخ  يبدح سفغ االحمبل

 ايتذبٌ َٓبئً ػًهً ايتذبٌ َٓبئً ػًهً يبدح سفغ االحمبل ايتذبٌ َٓبئً ػًهً 2 29

 ايتذبٌ َٓبئً َظشي ايتذبٌ َٓبئً َظشي يبدح سفغ االحمبل ايتذبٌ َٓبئً َظشي 2 31
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 االسس النظرية والعملية في رفع االثقال -1

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 النظرية والتطبيق في رفع االثقال )وديع ياسين( -1

 (2114القانون الدولي لرفع االثقال ) -2
 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 (weightlifting magazineمجلة االتحاد الدولي لرفع االثقال ) -1

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

www.weightlifting.com 

  

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 البيخ ٔسػ ػًم ٔيذبضشاد ػهًٍخ -1

  كم ػبو دساعًالبيخ ثطٕنخ نطالة انكهٍخ نطهجخ انًشدهخ االٔنى َٓبٌخ  -2
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٛخ االطزاء انجبيؼخ

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انزٚبظخانتزثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 فهظفخ ٔتبرٚخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظٛخ

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 ثكهٕرٕٚص فهظفخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انزٚبظخ

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 طُٕ٘

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انزٚبظخ 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 الٕٚجذ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
25/12/2017 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 .تؼزٚف انطبنت ػهٗ يفٕٓو فهظفخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ ٔاْذافٓب-1

انزٚبظخ فٙ انذعبراد انمذًٚخ كٕاد٘ انزافذٍٚ ٔٔاد٘ انُٛم تؼزٚف انطبنت ثتبرٚخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو  -2

 ٔدعبرح االغزٚك ٔغٛزْب.

طٕٚز لذراد ٔايكبَٛبد انطهجخ ػهٗ انتصٕر ٔانتفكٛز انًُطمٙ نًفٕٓو فهظفخ ٔتبر ٚخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔدٔرْب فٙ ت -3

 تمذو انًجتًؼبد .

ٗ يًبرطخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ نًبنٓب يٍ فٕائذ ؼزٚف انطبنت ػهٗ دٔر انذٚبَبد فٙ دج ٔتشجٛغ انُبص ػهت -4

 تزثٕٚخ ٔصذٛخ ٔاجتًبػٛخ.
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 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

       االطتُتبج ٔانتذهٛم انتبرٚخٙ نهتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ ثشكم ػبو. -1

 انًفبْٛى انفهظفٛخ نهًذاْت انتٙ ظٓزد فٙ أرثب.تؼزٚف انطبنت ػهٗ -2

 .تؼزٚف انطبنت ػهٗ اًْٛخ دراطخ فهظفخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ -3

 تؼًٛك انٕػٙ انزٚبظٙ نذٖ انطهجخ يجُٛخ ػهٗ رٔح انتظبيخ ٔانًذجخ.  -4

 االرتمبء ثبنًظتٕٖ انؼمهٙ ٔاالجتًبػٙ نهطبنت. -5

  

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 فٓى ٔادران انًٓبراد االطبطٛخ نًفٕٓو انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظٛخ.  -1

 تًكٍٛ انطبنت يٍ انمذرح ػهٗ انتذهٛم ٔاالطتُتبج انتبرٚخٙ نؼهٕو انزٚبظخ. -2

3-  

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

 انشزح ٔانتٕظٛخ يٍ خالل انًُبلشخ -1

2-  

3-  

4-  

 للفقشج ب  طشائق الرقُُن

 االختجبراد انُظزٚخ -1

 يُبلشخ انتمبرٚز -2

3-  

4-  

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 انشؼٕر ثبالػتشاس ثتبرٚخ انذعبراد انمذًٚخ. -1

 شؼٕر انطبنت ثفخز ألكتظبثخ يؼهٕيبد ٔيٓبراد.  -2

 انشؼٕر ثأيكبَٛخ فٙ انًُبلشخ ٔانتذهٛم ساالطتُتبج. -3

  ٔاالثتكبر َتٛجخ انًٕاظجخ انًظتًزح فٙ انجذج انؼهًٙ.االثذاع  -4

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 كتبة يُٓجٙ -1

 نٕدخ انتؼهٛى -2

3-  

4- 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 االيتذبَبد انشفٕٚخ انٕٛيٛخ -1
 ايتذبَبد شٓزٚخ -2
 ايتذبَبد انفصم االٔل -3
 ايتذبَبد انفصم انثبَٙ -4
 ٔانذعٕراالنتشاو  -5
 االيتذبٌ انُٓبئٙ -6
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع الوطلىتحهخشجاخ الرؼلن 

 يُبلشخ يذبظزح ٔايثهخ تؼزٚف تبرٚخٙ نهفهظفخ َظزح ػبيخ نهفهظفخ 2 1

فهظفخ انتزثٛخ انجذَٕٛ ٔانزٚبظخ  2 2

 فٙ انًجتًؼبد انمذًٚخ
شزح ٔاٚعبح ػٍ اغزاض 

 انتزثٛخ انجذَٛخ
=  = = 

 = =  = =  =  =  = تكًهخ انًٕظٕع 2 3

 يُبلشخ/ ايتذبٌ =  = اطئهخ دٕل انًٕظٕع يزاجؼخ ػبيخ 2 4

اغزاض انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ  2 5

 فٙ انؼزاق انمذٚى
 شزح/ يُبلشخ =  = شزح ٔاٚعبح ػٍ انًذبظزح

انتزثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انزٚبظخ فٙ  2 6

 يصز انمذًٚخ
 شزح/ يُبلشخ =  = شزح يجظط يغ اٚعبح

انجذَٛخ ٔانزٚبظخ فٙ ثالد انتزثٛخ  2 7

 االغزٚك
=  =  =  = =  = = 

 شزح ٔيُبلشخ =  = شزح ٔاٚعبح يزاجؼخ شبيهخ نجًٛغ انًٕاظٛغ 2 8

    ايتذبٌ 2 9

انذٚبَبد انظًبٔٚخ ٔانتزثٛخ انجذَٛخ  2 10

 ٔانزٚبظخ
 شزح يذبظزح يغ ايثهخ شزح َشٔل انذٚبَبد انثالث
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 = =  = =  =  =  = تكًهخ انًٕظغ 2 11

انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ فٙ  2 12

 أرثب/ انؼصٕر انٕططٗ
شزح يفصم ػٍ انزٚبظخ فٙ 

 ْذِ انفتزح
=  = = 

 = =  = =  =  =  = تكًهخ انًٕظٕع 2 13

اراء انفالطفخ االغزٚك ثبنتزثٛخ  2 14

 انجذَٛخ ٔانزٚبظخ
 = =  = شزح يفصم

    ايتذبٌ 2 15

انجذَٛخ فهظفخ ٔتبرٚخ انتزثٛخ  2 16

 ٔانزٚبظخ فٙ انذعبرح انزٔيبَٛخ
 شزح يذبظزح يغ ايثهخ شزح يفصم

17 
فهظفخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ  2

فٙ انؼصز انزٔيبَٙ االٔل 

 ٔانثبَٙ

 = =  = شزح يفصم دٕل انذعبرح

فهظفخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ  2 18

 فٙ ثذاٚخ ػصز انًظٛذٛخ 
 شزح ايثهخيذبظزح يغ  شزح يفصم دٕل انًذبظزح

19 
ثٕادر االَفزاج انًظٛذٙ فٙ دػى  2

َٔشز يفبْٛى انتزثٛخ انجذَٛخ 

 ٔانزٚبظٛخ

 = =  = شزح يفصم

 يُبلشخ/ ايتذبٌ يذبظزح تؼزٚفبد يختهفخ يزاجؼخ ػبيخ شزح ٔتؼهٛك 2 20

يٕلف انذٚبَخ انًظٛذٛخ يٍ  2 21

 انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ
َعزح ػبيخ نهذٍٚ االطاليٙ/ 

 انًزادم االطاليٛخاثزاس 
 يُبلشخ يذبظزح يغ ايثهخ

    ايتذبٌ 2 22
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َشأح انطفم ٔتزثٛتّ فٙ انًجتًغ  2 23

 االطاليٙ
 يُبلشخ شزح يغ االيثهخ تؼزٚف ٔشزح يفصم

اطض انتزثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو  2 24

 انزٚبظخ فٙ انًجتًغ االطاليٙ
=  =  =  = =  = = 

اراء ثؼط انفالطفخ انًظهًٍٛ فٙ  2 25

 انتزثٛخ انجذَٛخ ٔانزٚبظخ
=  =  =  = =  = = 

 = =  = =  =  =  =  انصالح ٔانزٚبظخ 2 26

27 
طًبد انذزكخ االَظبَٛخ  2

ٔاتجبْبد انفهظفخ انتزثٕٚخ فٙ 

 ػصز انُٓعخ

=  =  =  =  =  = = 

االنؼبة االٔنًجٛخ انمذًٚخ  2 28

 ٔانذذٚثخ
=  =  =  = =  = = 

 = =  = =  =  =  =  يزاجؼخ ػبيخ 2 29

    ايتذبٌ 2 30
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 التربية البدنية والرياضة فلسفة وتاريخ -1

2-  

3-  

4-  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 تاريخ التربية البدنية / فن دالين -1
 الرياضية / د. منذر الخطيبتاريخ التربية  -2

3-   

4-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 االسس التربوية في التربية الرياضية . دمحم زغلول -1
 التربية والحركة االولمبية . دمحم دمحم خضاي -2

3-  

4-  

 : ....الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد  -د

1-  

2-  

3-  

4-  
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 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 تذذٚج انًُٓبج ٚشًم كم يبٚظتذك يٍ اكتشبفبد -1

 يٕاكجخ انتطٕر ٔانتمذو فٙ االنؼبة انًختهفخ -2

3-  
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 وٍُح االصزاء اٌجاِؼح

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 اٌزَاظحاٌتزتُح اٌثذُٔح وػٍىَ 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 وزج اٌضٍح )اٌّزدٍح االوًٌ(

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 تىٍىرَىس فٍضفح اٌتزتُح اٌثذُٔح وػٍىَ اٌزَاظح

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 صٕىٌ

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جاِؼح تغذاد / وٍُح اٌتزتُح اٌثذُٔح وػٍىَ اٌزَاظح 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 الَىجذ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
25/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 .تارَخ ٌؼثح وزج اٌضٍحؼزَف اٌطاٌة ػًٍ ت-1

 االخطاء(. -اٌّخاٌفاخ  –اٌفزق  –ة تؼزَف اٌطاٌة تثؼط تٕىد اٌمأىْ االصاصُح تىزج اٌضٍح )اٌٍّؼ -2

 تؼٍُُ اٌطاٌة ػًٍ اٌّهاراخ اٌهجىُِح تىزج اٌضٍح.-3

 ػًٍ اٌّهاراخ اٌذفاػُح تىزج اٌضٍح. اٌطاٌةتؼٍُُ -4

 تؼٍُُ اٌطاٌة ػًٍ اٌخطػ اٌهجىُِح واٌذفاػُح.-5
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

       اٌّهاراخ اٌهجىُِحتؼٍُُ  -1

 تؼٍُُ اٌّهاراخ اٌذفاػُح -2

 تؼزَف اٌطٍثح ػًٍ ٌؼثح وزج اٌضٍح  -3
 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 اٌّهاراخ اٌهجىُِح واتمأها.تؼٍُُ  – 1

 تؼٍُُ اٌّهاراخ اٌذفاػُح واتمأها. – 2

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

 اٌشزح واٌتىظُخ  -1

 ػزض اٌّهاراخ تىاصطح اٌّذرس -2

3-  

4-  

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 االختثاراخ إٌظزَح -1

 االختثاراخ اٌؼٍُّح -2

3-  

4-  

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 اٌذروس اٌؼٍُّحاٌؼاللح االجتّاػُح تُٓ اٌطٍثح فٍ تُّٕح وتطىَز  -1

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 اٌطزَمح اٌجزئُح فٍ اٌتؼٍُ. -1

 اٌطزَمح اٌىٍُح فٍ اٌتؼٍُ. -2

 غزَمح اٌتؼٍُ تاٌصىاب واٌخطأ -3

4- 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 االِتذأاخ اٌشفىَح اٌُىُِح -1
 اِتذأاخ شهزَح -2
 اِتذأاخ اٌفصً االوي -3
 اِتذأاخ اٌفصً اٌخأٍ -4
 واٌذعىر االٌتزاَ -5
 االِتذاْ إٌهائٍ -6
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع الوطلىتحهخشجاخ الرؼلن 

1 4 
اٌتؼزَف تاٌّىاد 

اٌذراصُح+ٔثذج تارَخُح 

 ػٓ وزج اٌضٍح.

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

2 4 
تّزَٕاخ اإلدضاس  -

تاٌىزج+ِضه 

 اٌىزج+تطثُك ُِذأٍ.

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

3 4 

 تّزَٕاخ تطىَزَح ٌّضه
 واصتالَ اٌىزج
إٌّاوالخ 

)اٌتؼزَف+األصش اٌتٍ 

تؼتّذ ػٍُها+ٔماغ ِهّح 

َجة اٌتأوُذ ػٍُها أحٕاء 

 (إٌّاوالخ

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ؼٍُ ِهارٌ ػٍٍِّذاظزاخ ٔظزَح + ت وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

4 4 
أٔىاع إٌّاوالخ )أٔىاع وُِّزاخ 

إٌّاوالخ تاٌُذَٓ(+تطثُك 

 ُِذأٍ+اٌتىلف تؼذ إٌّاوٌح
 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

5 4 

أٔىاع إٌّاوالخ )أٔىاع وُِّزاخ 

إٌّاوالخ تاٌُذَٓ(+تطثُك 

 ُِذأٍ+اٌتىلف تؼذ إٌّاوٌح
تّزَٕاخ تطىَزَح ٌٍّٕاوالخ +

 تاٌُذَٓ

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ
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6 4 
أٔىاع إٌّاوالخ )أٔىاع وُِّزاخ 

إٌّاوالخ تاٌُذ اٌىادذج(+تطثُك 

 ذ إٌّاوٌحُِذأٍ+اٌتىلف تؼ
 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

7 4 

أٔىاع إٌّاوالخ )أٔىاع وُِّزاخ 

إٌّاوالخ تاٌُذ اٌىادذج(+تطثُك 

 ُِذأٍ+اٌتىلف تؼذ إٌّاوٌح
تّزَٕاخ تطىَزَح ٌٍّٕاوالخ  +

 تاٌُذ اٌىادذج

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ االوًٌوزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح 

8 4 
تّزَٕاخ تطىَزَح ٌٍّٕاوالخ 

إػادج  +تاٌُذَٓ وتاٌُذ اٌىادذج

 ػاِح ٌٍّهاراخ
 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح -------- اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌوزج  االِتذاْ اٌؼٍٍّ 4 9

10 4 

 االِتذاْ إٌظزٌ

اٌطثطثح )اٌتؼزَف+اٌذاالخ اٌتٍ 

تضتخذَ وّثذأ هجىٍِ 

فاػً+ٔماغ ِهّح َجة اٌتأوُذ 

 ػٍُها أحٕاء اٌطثطثح(

 وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ
 

 ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ
 واٌؼٍُّحاالختثاراخ إٌظزَح 

11 4 

أٔىاع اٌطثطثح+تطثُك ُِذأٍ+  

 اٌتىلف تؼذ اٌطثطثح

+ تّزَٕاخ تطىَزَح ألٔىاع 

اٌطثطثح اٌزئُضح+اٌتىلف تؼذ 

 اٌطثطثح

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

12 4 
إػادج ػاِح ٌٍّهاراخ+ تّزَٕاخ 

 ٌح واٌطثطثحِزوثح ٌٍّٕاو
 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

13 4 
تّزَٕاخ ِزوثح ٌٍّٕاوٌح 

 واٌطثطثح+ االِتذاْ اٌؼٍٍّ
 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ
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 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ------------- وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ اٌؼٍٍّاالِتذاْ  4 14

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح -------------- وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ االِتذاْ إٌظزٌ 4 15

16 4 

اٌتصىَة )اٌتؼزَف+األصش 

اٌّهّح فُه+ٔماغ ِهّح َجة 

اٌتأوُذ ػٍُها أحٕاء اٌتصىَة(+ 

اٌتصىَة+تطثُك ُِذأٍ+ أٔىاع 

 تّزَٕاخ ٌتطىَز اٌتصىَة

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

17 4 

تّزَٕاخ تزتػ والً ِٓ إٌّاوٌح 

واٌطثطثح واٌتصىَة+ اٌخذاع 

)اٌتؼزَف+ٔماغ ِهّح َجة 

 اٌتأوُذ ػٍُها أحٕاء اٌخذاع(

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ اٌّزدٍح االوًٌوزج اٌضٍح/ 

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ أٔىاع اٌخذاع+تطثُك ُِذأٍ 4 18

19 4 
تّزَٕاخ تطىَزَح ٌٍخذاع تاٌىزج 

تذوْ +تّزَٕاخ تطىَزَح ٌٍخذاع 

 اٌىزج

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

20 4 

تّزَٕاخ تطىَزَح تزتػ اٌخذاع 

تاٌّهاراخ اٌهجىُِح )إٌّاوٌح 

واٌطثطثح واٌتصىَة(+ إػادج 

 ػاِح ٌٍّهاراخ

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ػٍٍِّذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ  وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح -------- وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ االِتذاْ اٌؼٍٍّ 4 21

22 4 
االِتذاْ إٌظزٌ+ اٌّتاتؼح 

)اٌتؼزَف+ٔماغ ِهّح َجة 

 اٌتأوُذ ػٍُها أحٕاء اٌّتاتؼح(

 وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ
تؼٍُ ِذاظزاخ ٔظزَح + --------

 ِهارٌ ػٍٍّ
 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح
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23 4 

تّزَٕاخ تطىَزَح ٌٍّتاتؼح+ 

اٌذجز 

)اٌتؼزَف+أٔىاػه(+تطثُك 

 ُِذأٍ

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

24 4 

داالخ أداء اٌذجز+ تّزَٕاخ 

اٌفزدٌ تطىَزَح ٌٍذجز+ اٌذفاع 

)اٌتؼزَف+ِهّاته 

وواجثاته(+أٔىاع اٌىلىف+تطثُك 

 ُِذأٍ

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

25 4 
دزوح اٌالػة اٌّذافغ+تطثُك 

ُِذأٍ+ تّزَٕاخ تطىَزَح 

 ٌذزوح اٌالػة اٌّذافغ
 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍِّذاظزاخ  وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

26 4 

اٌتؼزَف تضادح وزج اٌضٍح+ٌؼة 

ِغ اٌتصذُخ+ ِذخً  5×5

ٌٍمأىْ اٌذوٌٍ تىزج اٌضٍح + ٌؼة 

 ِغ اٌتصذُخ 5×5

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ِذاظزاخ ٔظزَح + تؼٍُ ِهارٌ ػٍٍّ ج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌوز 5×5ٌؼة  4 27

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح ---------- وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ االِتذاْ اٌؼٍٍّ 4 28

 واٌؼٍُّحاالختثاراخ إٌظزَح  ----------- وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ االِتذاْ اٌؼٍٍّ 4 29

 االختثاراخ إٌظزَح واٌؼٍُّح --------- وزج اٌضٍح/ اٌّزدٍح االوًٌ االِتذاْ إٌظزٌ 4 30
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 م(.1987المهارات الفنية بكرة السمة ) -1

 م(.1989تدريب )-المهارات الخططية،  التربية الرياضيةالمبادئ األساسية في كرة السمة لكميات  -2
  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 (6112القانون الدولي لكرة السلة ) -1

6-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

  الكتب المنوه عنها سابقا   -1

6- 

3-  

4-  

 : االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد ....الوشاجغ  -د

 (FIBA.comموقع االتحاد العالمي لكرة السلة ) -1
  ( وغُزها ِٓ اٌصفذاخ.Fiba today- basketball my lifeتؼط صفذاخ اٌتىاصً االجتّاػٍ ِخً ) -6

  

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 ِضتّزج.اٌتىاصً ِغ اٌجاِؼاخ االخزي ٌتذذَج إٌّهج تصىرج  -1
 اصتذذاث دوراخ ؤذواخ ٌٍطٍثح دىي ٌؼثح وزج اٌضٍح واٌتأوُذ ػًٍ دعىرها. -6
 إشزان اٌطٍثح فٍ اٌذوراخ اٌتٍ َمُّها االتذاد اٌؼزالٍ تىزج اٌضٍح. -3
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كهُح اإلعشاء اندايؼح األههُحانكهُح/ انًؼهذ:  

 انرشتُح انثذَُح وػهىو انشَاضح:  انقغى انؼهًٍ

 25/12/2017ذاسَخ يمء انًهف :  

 

 

 

 شؼثح ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍ دقـق انًهف يٍ قثم  

 اعى يذَش شؼثح ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍ:

                     :انراسَخ

  :انرىقُغ

 يظادقح انغُذ انؼًُذ                                                                                                                       

 

 انرىقُغ   : انرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود زًىد: انًؼاوٌ انؼهًٍاعى  أ.د.زغٍ َاخٍ يسًىداعى سئُظ انقغى :

 انراسَخ: انراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف انثشَايح األكادًٍَ 

يقرضُاً ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انرؼهى انًرىقؼح يٍ انطانة  إَداصاَىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ هزا  

ذسقُقها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ قذ زقق االعرفادج انقظىي يٍ انفشص انًرازح . وَظازثه وطف نكم يقشس ضًٍ 

 انثشَايح

 

 انًؤعغح انرؼهًُُح .1
 كهٍح االسراء انجايعح

 انقغى انؼهًٍ / انًشكض  .2
 انرٌاضحانترتٍح انثذٍَح وعهىو 

 أواعى انثشَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 نهثٍٍُكرج انقذو 

 اعى انشهادج انُهائُح  .4
 تكهىرٌىش فهسفح انترتٍح انثذٍَح وعهىو انرٌاضح

 انُظاو انذساعٍ :  .5

 عُىٌ /يقشساخ /أخشي 
 سُىي

 تشَايح االػرًاد انًؼرًذ   .6
 ترَايج فعانٍاخ انترتٍح انثذٍَح وعهىو انرٌاضح

 انًؤثشاخ انخاسخُح األخشي  .7
 استعًال انىسائم انًتىفرِ انحذٌثح وانقذًٌح

 ذاسَخ إػذاد انىطف  .8
22/12/2012 

 

 أهذاف انثشَايح األكادًٍَ .9

 كرج انقذوتعرٌف يفاهٍى  -

 رج انقذوتهٍاخ انثذٍَح وانعهًٍح فً كتطىٌر انقا -

 نًهاراخ كرج انقذوتعهٍى انًهاراخ انفٍُح  -

 وغٍرهاصقم يهاراخ كرج انقذو انًُاونح وانذحرجح....  -

 تعرٌف انطالب عهى قاَىٌ كرج انقذو  -

 تعهٍى انطالب عهى انتعاوٌ وحة انعًم انجًاعً -
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 انًطهىتح وطشائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ثشَايحيخشخاخ ان .01

 : األهذاف انًؼشفُح - أ

 تعهٍى انًهاراخ االساسٍح تكرج انقذو -1

 تطثٍق يفرداخ انًُهج انًتثع-2

 استخذاو انًهاراخ االساسٍح فً رتط تعهٍى كرج انقذو-3
 

 : ثشَايحانخاطح تان األهذاف انًهاساذُح -ب 

 انًُاونح– 1

 انذحرجح - 2

 االخًاد - 3

   انتهذٌف  -4         

 طشائق انرؼهُى وانرؼهى نهفقشج ب

ويُها  استخذاو اسانٍة انتعهى انتعهًًٍ وانتطثٍقً -1

اسهىب انتعهى االتقاًَ وانتثادنً وااليري فً انتعهى 

 وانتعهٍى

 

 طشائق انرقُُى  نهفقشج ب

 االختثاراخ انعًهٍح 
 االختثاراخ انُظرٌح 
 انتقارٌر انعهًٍح 

 :وانقًُُح األهذاف انىخذاَُح  -ج

 اجاد انعًم انجًاعً -1

 انعًم عهى زٌادج انحرص  -2

 انعًم عهى انتعاوٌ  -3

 انتعاوٌ وانعًم انجًاعً تٍٍ انطالب -4

 جطشائق انرؼهُى وانرؼهى نهفقشج 

  كتاب انقاَىٌ  انقذوكتاب انًهاراخ االساسٍح نكرج . 
 ًَعرض انصىر تاالضافح انى انعًم انًٍذا 

 

 ج طشائق انرقُُى  نهفقشج

  االختثاراخ انًٍذاٍَح 
 االختثاراخ انىرقٍح 
 االختثاراخ انشفهٍح 
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 تُُح انًقشس .00

 األعثىع
ػذد 

 انغاػاخ
 طشَقح انرقُُى طشَقح انرؼهُى اعى انىزذج / أو انًىضىع يخشخاخ انرؼهى انًطهىتح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً / ششذ اإلزًاء ذؼشَفُح 2  .1
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً / انذزشخح ذاسَخ انهؼثح 2  .2
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

/  وانؼالقح تُُهًايكىَاخ انهؼثح  2  .3

 انذزشخح
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

/  يٍ قاَىٌ انهؼثح( 2()1انًادج ) 2  .4

 انًُاونح
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

5.  2 
/  يٍ قاَىٌ انهؼثح( 4()3انًادج )

انًُاونح وانذزشخح وانشتظ تُُهًا 

 )ذًاسٍَ(
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح
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/  ( يٍ قاَىٌ انهؼثح6()5انًادج ) 2  .6

 ذًاسٍَ ستظ  وَطر انكشج تانشأط
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً ايرساٌ نؼة ويهاسج 2  .7
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

8.  2 
 /  ( يٍ قاَىٌ انهؼثح7انًادج )

 انغُطشج تانكشج

 
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 انُهائُحااليرساَاخ 

 انُشاطاخ انطالتُح

 / ( يٍ قاَىٌ انهؼثح8انًادج ) 2  .9
 انغُطشج تانكشج

 كشج انقذو / انًشزهح االونً
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 / ( يٍ قاَىٌ انهؼثح11()9انًادج ) 2  .11

 انرهذَف
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 / ( يٍ قاَىٌ انهؼثح11انًادج ) 2  .11

 انرهذَف
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

12.  2 
/  ( يٍ قاَىٌ انهؼثح12انًادج )

 تمارين ربط المهارات السابقة
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح
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 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

/ واخة  ( يٍ قاَىٌ انهؼثح12انًادج ) 2  .13

 طالب
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

14.  2 
 /  ( يٍ قاَىٌ انهؼثح13انًادج )

 واخة طالب

 
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً ايرساٌ انفظم األول 2  .15
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

16.  2 
 / انظفاخ انثذَُح

 ذًاسٍَ ستظ انًهاساخ انغاتقح

 

 كشج انقذو / انًشزهح االونً
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 انفظهُحااليرساَاخ 

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 /  (14انًطاونح وأَىاػها،يادج) 2  .17

 انخذاع وانًشاوغح
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

18.  2 
 /  (15انقىج وأَىاػها، يادج )

 يهاساخ زشاط انًشيً

 

 كشج انقذو / انًشزهح االونً
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 انُىيٍ ذقُُى يشاسكح انطهثح

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح
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19.  2 
 /  (16انغشػح وأَىاػها، يادج)

 يهاساخ زشاط انًشيً

 

 كشج انقذو / انًشزهح االونً
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 يشاسكح انطهثح انُىيٍذقُُى 

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

21.  2 
 /  انًشوَح وانششاقح

 ذًاسٍَ يخرهفح نًا عثق

 

 كشج انقذو / انًشزهح االونً
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

21.  2 
 /  (17انًادج )

 ذسكُى ػًهٍ،واخة طالب

 

 كشج انقذو / انًشزهح االونً
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

ذًاسٍَ ستظ انًهاساخ، ذسكُى ػًهٍ،  2  .22

 واخة طالب
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 انُىيُحااليرساَاخ 

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

ذًاسٍَ ستظ انًهاساخ، ذسكُى ػًهٍ،  2  .23

 واخة طالب
 كشج انقذو / انًشزهح االونً

ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً نؼة طالب وذسكُى 2  .24
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 يشاسكح انطهثح انُىيٍذقُُى 

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً نؼة طالب وذسكُى 2  .25
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح
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 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً ذسكُى ونؼة 2  .26
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 انُهائُحااليرساَاخ 

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً ذسكُى ونؼة 2  .27
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً ايرساٌ انفظم انثاٍَ ػًهٍ + َظشٌ 2  .28
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً َهاَح انغُح َظشٌايرساٌ  2  .29
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح

 كشج انقذو / انًشزهح االونً ايرساٌ َهاَح انغُح ػًهٍ 2  .31
ششذ انًساضشاخ انُظشَح يٍ قثم ذذسَغٍ 

انًادج تاعرؼًال وعائم انرذسَظ وانؼشع 

 انسذَثح

 االيرساَاخ انُىيُح

 ذقُُى يشاسكح انطهثح انُىيٍ

 االيرساَاخ انفظهُح

 االيرساَاخ انُهائُح

 انُشاطاخ انطالتُح
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 انرسرُح. انثُُح 12

 :أـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 

 قاَىٌ كرج انقذو -1

 كرج انقذو انجسء االول -2

  االعذاد انفًُ تكرج انقذو -3

 :انًشاخغ انشئُغُح )انًظادس(  -ب

 تاريخ التربية البدنية / فن دالين -1

 تاريخ التربية الرياضية / د. منذر الخطيب -2

3-   

4-  

 : ( انًدالخ انؼهًُح ، انرقاسَش ،.... )  َىطً تهاانكرة وانًشاخغ انرٍ  -ج

 كتاب المهارات األساسية -1
  قانون كرة القدم -2

  

 : انًشاخغ االنكرشوَُح، يىاقغ االَرشَُد .... -د

 بكرة القدم ةجميع الكتب المتوفرة الخاص -1
2-  

3-  

4-  

 

 . خطح ذطىَش انًقشس انذساع13ٍ

  كاالفالو وانًحاضراخ انُىعٍحاستخذاو وسائم حذٌثح  -1
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كهُخ اإلعشاء انجبيؼخ األههُخانكهُخ/ انًؼهذ:  

 انزشثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبضخ:  انمغى انؼهًٍ

 25/12/2017ربسَخ يمء انًهف :  

 

 

 

 شؼجخ ضًبٌ انجىدح واألداء انجبيؼٍ دلـك انًهف يٍ لجم  

 اعى يذَش شؼجخ ضًبٌ انجىدح واألداء انجبيؼٍ:

                     :انزبسَخ

  :انزىلُغ

 يظبدلخ انغُذ انؼًُذ                                                                                                                       

 

 انزىلُغ   : انزىلُغ   :

 أ.د.ػبشىس داود حًىد: انًؼبوٌ انؼهًٍاعى  أ.د.حغٍ َبجٍ يحًىداعى سئُظ انمغى :

 انزبسَخ: انزبسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف انجشَبيج األكبدًٍَ 

يمزضُبً ألهى خظبئض انجشَبيج ويخشجبد انزؼهى انًزىلؼخ يٍ انطبنت  إَجبصاَىفش وطف انجشَبيج األكبدًٍَ هزا  

رحمُمهب يجشهُبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعزفبدح انمظىي يٍ انفشص انًزبحخ . وَظبحجه وطف نكم يمشس ضًٍ 

 انجشَبيج

 

 انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1
 كهٍح االسراء اندايعح

 انمغى انؼهًٍ / انًشكض  .2
 انرٌاظحانترتٍح انثذٍَح وعهىو 

 أواعى انجشَبيج األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 االحصاء

 اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4
 تكهىرٌىس فهسفح انترتٍح انثذٍَح وعهىو انرٌاظح

 انُظبو انذساعٍ :  .5

 عُىٌ /يمشساد /أخشي 
 سُىي

 ثشَبيج االػزًبد انًؼزًذ   .6
 خايعح تغذاد / كهٍح انترتٍح انثذٍَح وعهىو انرٌاظح 

 انًؤثشاد انخبسجُخ األخشي  .7
 الٌىخذ

 ربسَخ إػذاد انىطف  .8
13/2/2012 

 

 أهذاف انجشَبيج األكبدًٍَ .9

 . تزوٌذ انطانة تانًعهىياخ االحصائٍح  -1

 . تعرٌف انطانة تطرائق تطثٍق انقىاٍٍَ االحصائٍح وانحصىل عهى انُتائح -2

 . انرٌاظٍحاالفادج يٍ تطثٍق قىاٍٍَ االحصاء فً تحىث انترتٍح  -3
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 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيجيخشجبد ان .01

 : األهذاف انًؼشفُخ - أ

 . تًكٍٍ انطانة يٍ انحصىل عهى انًعرفح وانًذخم نعهى االحصاء -1

 . تًكٍٍ انطانة يٍ انحصىل عهى انًعرفح فً استعًال انقىاٍٍَ االحصائٍح  -2

 .انىسائم االحصائٍح فً تحىث تخرخهىتًكٍٍ انطانة يٍ تطثٍق  -3

 : جشَبيجانخبطخ ثبن األهذاف انًهبسارُخ -ة 

 اكتساب انطانة انقاتهٍح عهى تطثٍق انىسائم االحصائٍح. –1 

 .اكتساب انطانة انًعرفح وانفهى فً استُخذاو انىسائم االحصائٍح -2 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى نهفمشح ة

 نهًادج َظرٌا  انًحاظراخ انٍىيٍح  - 1

 .ح تثعط انىاخثاخ انتً تخض انًادجتكهٍف انطهث - 2  

انتطثٍق انعًهً نحم انًسائم االحصائٍح تاستعًال  – 3

   االيثهح نتطثٍقها وحهها.

 طشائك انزمُُى  نهفمشح ة

 االيتحاَاخ انٍىيٍح -1

 انفصهٍحاأليتحاَاخ  -2

 االيتحاَاخ انسُىٌح -3

 :وانمًُُخ األهذاف انىجذاَُخ  -ج

 انقذرج عهى استخذاو انىسائم االحصائٍح. -1

 انقذرج عهى انتتفكٍر واالستُتاج. -2

 جطشائك انزؼهُى وانزؼهى نهفمشح 

 شرذ انًقرراخ انُظرٌح -1

 تطثٍق انحهىل نهًسائم االحصائٍح -2

  

 ج طشائك انزمُُى  نهفمشح

 تقٍٍى اداء انطهثح فً انًُاقشاخ وانحىار -1
 تقٍٍى وظع انطهثح فً االيتحاَاخ  -2
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 ثُُخ انًمشس .00

 األعجىع
ػذد 

 انغبػبد
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى اعى انىحذح / أو انًىضىع انًطهىثخ يخشجبد انزؼهى

1 2 
االحظبء واهًُزه فٍ انزشثُخ  -

 انشَبضُخ

 طشق جًغ انجُبَبد-
 االحصاء

شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

2 2 
 طشق جًغ انجُبَبد

 االحصاء االعزجُبٌ(-االخزجبس-)انمُبط
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

3 2 
 رظًُف انجُبَبد

 االحصاء
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

4 2 
 اَىاع انجذاول 

 -انًشكجخ –)انًشرجخ 

 انزكشاسَخ( -انًضدوجخ
 االحصاء

تاستعًال شرذ انًحاظراخ انُظرٌح 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

5 2 
انجذول انزكشاسٌ رو انفئبد 

 االحصاء ويشكض انفئخ
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

6 2 
 –انزكشاس انًزجًغ انظبػذ 

 االحصاء انُبصل
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

7 2 
االشكبل انجُبَُخ نهجُبَبد غُش 

 االحصاء انذائشح( -انًجىثخ )االػًذح
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

8 2 
االشكبل انجُبَُخ نهجُبَبد 

 االحصاء انًجىثخ
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء انًُحًُ انزكشاسٌ 2 9
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح
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 االحصاء انىعظ انحغبثٍ 2 10
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

11 2 
 انىعُظ

 االحصاء
 شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

12 2 
 انًُىال 

 االحصاء
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

13 2 
 انًذي واالَحشاف انًزىعظ

 االحصاء
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

14 2 
 انزجبٍَ

 ايتحاٌ فصهً ايتحاٌ فصهً االحصاء

 االحصاء ايزحبَبد انفظم االول 2 15
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

16 2 
 االَحشاف انًؼُبسٌ

 االحصاء
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

17 2 
االَحشاف انًؼُبسٌ ػٍ طشَك 

 انًؼبدنخ
 االحصاء

شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء يؼبيم االخزالف 2 18
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء انذسجخ انًؼُبسَخ 2 19
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 انحذٌثحوسائم انعرض 
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء االسرجبط انجغُظ 2 20
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء اسرجبط انشرت 2 21
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء Tاخزجبس  2 22
تاستعًال  شرذ انًحاظراخ انُظرٌح

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح
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 االحصاء نؼُُزٍُ يشرجطخ Tاخزجبس  2 23
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء نؼُُزٍُ يزغمهخ Tاخزجبس  2 24
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء كبٌ عكىَش نؼُُخ واحذح 2 25
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء كبٌ عكىَش نؼُُزٍُ 2 26
شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 االحصاء يذخم نزحهُم انزجبٍَ االحبدٌ 2 27
انُظرٌح تاستعًال شرذ انًحاظراخ 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

28 2 
اػبدح انمىاٍَُ االحظبئُخ 

 انًغزخذيخ
 االحصاء

شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 وسائم انعرض انحذٌثح
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

29 2 
اػبدح انمىاٍَُ االحظبئُخ 

 انًغزخذيخ
 االحصاء

شرذ انًحاظراخ انُظرٌح تاستعًال 

 انعرض انحذٌثحوسائم 
 ايتحاَاخ ٌىيٍح

 ايتحاٌ َهائً ايتحاٌ َهائً االحصاء االيزحبٌ انُهبئٍ 2 30
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 . انجُُخ انزحزُخ12

 :أـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 

 َصىص اساسٍح يعذج يٍ قثم يذرس انًادج. -1
 يثادئ االحصاء فً انترتٍح انثذٍَح )يُهدً(. -2
 

 :انًشاجغ انشئُغُخ )انًظبدس(  -ة

 يثادئ االحصاء فً انترتٍح انثذٍَح -1
 

 : ( انًجالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... )  انكزت وانًشاجغ انزٍ َىطً ثهب -ج

  الكتب المنوه عنها سابقا   -1

  

 : انًشاجغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ  -د

 االحصائٍح فً انًدال انرٌاظًخًٍع انًىاقع انًختصح فً انعهىو 

  

  

 . خطخ رطىَش انًمشس انذساع13ٍ
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كهُح اإلعشاء اندايؼح األههُحانكهُح/ انًؼهذ:  

 انرشتُح انثذَُح وػهىو انشَاضح:  انقغى انؼهًٍ

 25/12/2017ذاسَخ يمء انًهف :  

 

 

 

 شؼثح ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍ دقـق انًهف يٍ قثم  

 اعى يذَش شؼثح ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍ:

                     :انراسَخ

  :انرىقُغ

 يظادقح انغُذ انؼًُذ                                                                                                                       

 

 انرىقُغ   : انرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حًىد: انًؼاوٌ انؼهًٍاعى  أ.د.حغٍ َاخٍ يحًىداعى سئُظ انقغى :

 انراسَخ: انراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف انثشَايح األكادًٍَ 

يقرضُاً ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انرؼهى انًرىقؼح يٍ انطانة  إَداصاَىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ هزا  

ذحقُقها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ قذ حقق االعرفادج انقظىي يٍ انفشص انًراحح . وَظاحثه وطف نكم يقشس ضًٍ 

 انثشَايح

 

 انًؤعغح انرؼهًُُح .1
 كهٛح االسراء انجايعح

 انقغى انؼهًٍ / انًشكض  .2
 انرٚاضحانترتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 أواعى انثشَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 االختثاراخ ٔانقٛاس

 اعى انشهادج انُهائُح  .4
 تكهٕرٕٚس فهسفح انترتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انرٚاضح

 انُظاو انذساعٍ :  .5

 عُىٌ /يقشساخ /أخشي 
 سُٕ٘

 تشَايح االػرًاد انًؼرًذ   .6
 جايعح تغذاد / كهٛح انترتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انرٚاضح 

 انًؤثشاخ انخاسخُح األخشي  .7
 الٕٚجذ

 ذاسَخ إػذاد انىطف  .8
13/2/2012 

 

 أهذاف انثشَايح األكادًٍَ .9

  تعهٛى انطهثح اًْٛح االختثاراخ ٔانقٛاس فٙ انترتٛح انرٚاضٛح.   -1

 تعرٚف انطهثح تأًْٛح االختثاراخ ٔانقٛاس فٙ عًهٛح االَتقاء ٔتظُٛف انطهثح. -2

 .االختثاراخ ٔانقٛاس فٙ تحٕث انترتٛح انرٚاضٛحاالفادج يٍ تطثٛق  -3
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 انًطهىتح وطشائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ثشَايحيخشخاخ ان .01

 : األهذاف انًؼشفُح - أ

 تًكٍٛ انطهثح يٍ انحظٕل عهٗ انًعرفح انعايح فٙ االختثاراخ ٔانقٛاس . -1

 .  االختثاراخ ٔانقٛاس تإَٔاعٓاتًكٍٛ انطهثح يٍ انحظٕل عهٗ انًعرفح فٙ طرٚقح تسهسم   -2

 .تًكٍٛ انطهثح يٍ انحظٕل عهٗ انًعرفح فٙ أسس االختثاراخ ٔتقُُٛٓا -3

 : ثشَايحانخاطح تان األهذاف انًهاساذُح -ب 

 خ انثذَٛح ٔانًٓارٚح ٔانٕظٛفٛح ٔاختثاراخ انٕرقح ٔانقهى.انًعرفح تأجراء االختثاراانطهثح اكساب  -1

 انقاتهٛح فٙ اجراء انثحٕث تاستعًال االختثاراخ انخاطح تانترتٛح انرٚاضٛح.اكتساب انطهثح  -2

 طشائق انرؼهُى وانرؼهى نهفقشج ب

 انشرح انُظر٘ نالختثاراخ. -1

 انتطثٛق انعًهٙ نالختثاراخ. -2

3-  

4-   

 طشائق انرقُُى  نهفقشج ب

 االيتحاَاخ انٕٛيٛح. -1

 االيتحاَاخ انفظهٛح. -2

3-  

4-  

 :وانقًُُح األهذاف انىخذاَُح  -ج

 انقذرج عهٗ استعًال االختثاراخ ٔفق انٓذف انًحذٔد. -1

 انقذرج عهٗ انتحهٛم ٔاالستُتاج ٔتظًٛى االختثاراخ ٔفق انًطهٕب قٛاسّ. -2

 جطشائق انرؼهُى وانرؼهى نهفقشج 

 شرح انًقرراخ انذراسٛح. -1

 تطثٛق اجراءاخ االختثاراخ. -2

 ٔسائم انعرع ٔانًُارج انحركٛح.استخذاو  -3

 

  

 ج طشائق انرقُُى  نهفقشج

 تقٛٛى اداء انطهثح يٍ خالل انًُاقشاخ. -1

 تقٛٛى اداء انطهثح يٍ خالل االيتحاَاخ.-2
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 تُُح انًقشس .00

 األعثىع
ػذد 

 انغاػاخ
 طشَقح انرقُُى طشَقح انرؼهُى اعى انىحذج / أو انًىضىع يخشخاخ انرؼهى انًطهىتح

 االختثاراخ ٔانقٛاس َثزج ذاسَخُح ػٍ االخرثاساخ 2 1
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

2 2 
 يفهىو االخرثاساخ

 االختثاراخ ٔانقٛاس
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

3 2 
 يفهىو انقُاط

 االختثاراخ ٔانقٛاس
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 ٔانعرعانتذرٚس 
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

4 2 
 يفهىو انرقىَى

 االختثاراخ ٔانقٛاس
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

5 2 
االػرثاساخ انرٍ َدة يشاػاذها 

 االختثاراخ ٔانقٛاس ػُذ اداء االخرثاساخ
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 انٕٛيٛحااليتحاَاخ 

6 2 
 االعظ انؼايح نالخرثاساخ

 االختثاراخ ٔانقٛاس
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

7 2 
 االعظ انؼايح نالخرثاساخ

 االختثاراخ ٔانقٛاس
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

8 2 
 االعظ انؼايح نالخرثاساخ

 االختثاراخ ٔانقٛاس
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االيتحاَاخ شٓر٘ ايتحاٌ شٓر٘ ايتحاٌ ايرحاٌ شهشٌ 2 9

 االختثاراخ ٔانقٛاس يؼايم انًىضىػُح 2 10
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح
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11 2 
يشاػاذها ػُذ انخطىاخ انىاخة 

 االختثاراخ ٔانقٛاس ذظًُى االخرثاساخ
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

12 2 
 اغشاع انرظُُف

 االختثاراخ ٔانقٛاس
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

13 2 
اداسج وذُظُى يشاحم 

فٍ االخرثاساخ وانًقاَُظ 

 انرشتُح انشَاضُح
 االختثاراخ ٔانقٛاس

شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

14 2 
يشاحم اداسج وذُظُى 

االخرثاساخ وانًقاَُظ فٍ 

 انرشتُح انشَاضُح
 االختثاراخ ٔانقٛاس

شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

15 2 
 ايرحاٌ انفظم االول

 ايتحاٌ فظهٙ ايتحاٌ فظهٙ ايتحاٌ فظهٙ

 االختثاراخ ٔانقٛاس ًَارج نالخرثاساخ انثذَُح 2 16
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االختثاراخ ٔانقٛاس ًَارج نالخرثاساخ انثذَُح 2 17
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 ٔانعرعانتذرٚس 
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االختثاراخ ٔانقٛاس ًَارج نالخرثاساخ انًهاسَح 2 18
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االختثاراخ ٔانقٛاس ًَارج نالخرثاساخ انًهاسَح 2 19
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االختثاراخ ٔانقٛاس ًَارج نالخرثاساخ انًهاسَح 2 20
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االختثاراخ ٔانقٛاس ًَارج نالخرثاساخ انىظُفُح 2 21
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االختثاراخ ٔانقٛاس ًَارج نالخرثاساخ انىظُفُح 2 22
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح
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 االختثاراخ ٔانقٛاس يؼايم انثثاخ 2 23
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االختثاراخ ٔانقٛاس يؼايم انًىضىػُح 2 24
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 ٔانعرعانتذرٚس 
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االختثاراخ ٔانقٛاس يشاخؼح ػايح 2 25
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 االختثاراخ ٔانقٛاس يشاخؼح ػايح 2 26
شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

27 2 
واخثاخ االخرثاساخ وانقُاط 

 ػُذ سَاع االطفال
 االختثاراخ ٔانقٛاس

شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

28 2 
واخثاخ االخرثاساخ وانقُاط 

 ػُذ انًذاسط
 االختثاراخ ٔانقٛاس

شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

29 2 
واخثاخ االخرثاساخ وانقُاط 

 سَاضح انًؼىقٍُ ػُذ
 االختثاراخ ٔانقٛاس

شرح انًحاضرج يٍ خالل ٔسائم 

 انتذرٚس ٔانعرع
 االيتحاَاخ انٕٛيٛح

 ايتحاٌ َظر٘ االيتحاٌ انفظهٙ االيتحاٌ انفظهٙ ايرحاٌ انفظم انثاٍَ 2 30
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 . انثُُح انرحرُح12

 :أـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 

 االختثاراخ االحظائٛح فٙ انًجال انرٚاضٙ )يُٓجٙ(. -1

 َظٕص اساسٛح يعذج يٍ قثم يذرس انًادج. -2
 :انًشاخغ انشئُغُح )انًظادس(  -ب

 انكتة انًُِٕ عُٓا ساتقاً. -1

 : ( انًدالخ انؼهًُح , انرقاسَش ,.... )  انكرة وانًشاخغ انرٍ َىطً تها -ج

  الكتب المنوه عنها سابقا   -1

  

 : انًشاخغ االنكرشوَُح, يىاقغ االَرشَُد .... -د

 جًٛع يٕاقع انتة تخض االختثاراخ ٔاَتقاء انالعثٍٛ نًختهف انًجاالخ انرٚاضٛح. -1 

  

 . خطح ذطىَش انًقشس انذساع13ٍ

 انتٕاطم يع انجايعاخ االخرٖ نتحذٚج انًُٓج تظٕرج يستًرج. -1
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كل٘خ اإلسشاء الدبهؼخ األُل٘خالكل٘خ/ الوؼِذ:  

 الزشث٘خ الجذً٘خ ّػلْم الشٗبضخ:  المسن الؼلوٖ

 25/12/2017ربسٗخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼجخ ضوبى الدْدح ّاألداء الدبهؼٖ دلـك الولف هي لجل  

 اسن هذٗش شؼجخ ضوبى الدْدح ّاألداء الدبهؼٖ:

                     :الزبسٗخ

  :الزْل٘غ

 هظبدلخ الس٘ذ الؼو٘ذ                                                                                                                       

 

 الزْل٘غ   : الزْل٘غ   :

 أ.د.ػبشْس داّد حوْد: الوؼبّى الؼلوٖاسن  أ.د.حسي ًبخٖ هحوْداسن سئ٘س المسن :

 الزبسٗخ: الزبسٗخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 ّطف الجشًبهح األكبدٗوٖ 

همزض٘بً ألُن خظبئض الجشًبهح ّهخشخبد الزؼلن الوزْلؼخ هي الطبلت  إٗدبصاْٗفش ّطف الجشًبهح األكبدٗوٖ ُزا  

رحم٘مِب هجشٌُبً ػوب إرا كبى لذ حمك االسزفبدح المظْٓ هي الفشص الوزبحخ . ّٗظبحجَ ّطف لكل همشس ضوي 

 الجشًبهح

 

 الوؤسسخ الزؼل٘و٘خ .1
 كهٛخ االصزاء انجبيعخ

 المسن الؼلوٖ / الوشكض  .2
 انزٚبضخانززثٛخ انجذَٛخ ٔعهٕو 

 أّاسن الجشًبهح األكبدٗوٖ  .3

 الوٌِٖ 

 انجًُبصزك االٚقبعٙ )طبنجبد(

 اسن الشِبدح الٌِبئ٘خ  .4
 ثكهٕرٕٚس فهضفخ انززثٛخ انجذَٛخ ٔعهٕو انزٚبضخ

 الٌظبم الذساسٖ :  .5

 سٌْٕ /همشساد /أخشٓ 
 صُٕ٘

 ثشًبهح االػزوبد الوؼزوذ   .6
 جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انززثٛخ انجذَٛخ ٔعهٕو انزٚبضخ 

 الوؤثشاد الخبسخ٘خ األخشٓ  .7
 الٕٚجذ

 ربسٗخ إػذاد الْطف  .8
25/2/2012 

 

 أُذاف الجشًبهح األكبدٗوٖ .9

 .االٚقبعٛشانطبنجبد انًٓبراد االصبصٛخ فٙ انجًُبصزك رعهٛى    -1

 انخبطخ ثبالَبس.أجٓزح انجًُبصزك انزعزٚف ث -2

نطبنجبد عهٗ اداء انحزكبد يٍ خالل االعذاد انعبو صى االعذاد انخبص ثبنجًُبصزك صٕاء حزكبد ٔاعذاد ارٓٛئخ  -3

 .ارضٛخ او رًزُٚبد عهٗ االجٓزح

ّ يٍ رقضٛى انذرس انٗ رحذاد رعهًٛٛخ رزضًٍ ارقبٌ انًٓبراد انًُفزدح ٔانزثظ ثٍٛ رهك انًٓبراد فٙ انٕقذ َفض -4

 خ ٔانززثٛخ انًٕصٛقٛخ ٔانزعجٛز انحزكٙ.خالل رطٕٚز االيكبَٛبد انجذَٛ
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 الوطلْثخ ّطشائك الزؼل٘ن ّالزؼلن ّالزم٘٘ن جشًبهحهخشخبد ال .01

 : األُذاف الوؼشف٘خ - أ

 رظُٛف انعًهٛبد انزٙ نٓب عالقخ ثبنعقم ٔاالَشضطخ انًزعهقخ ثٓب. -1

انزذكز ٔانفٓى ٔانقذرح رعهٗ رفضٛز  رزرٛت االْذاف يٍ االصٓم انٗ االطعجضى االكضز طعٕثخ يٍ خالل رطٕٚز يزحهخ -2

 انًعهٕيبد.

 رًُكٛخ انقذرح عهٗ رطجٛق انحزكبد انزٙ رعهًٓب ثبنذرس. -3

 : جشًبهحالخبطخ ثبل األُذاف الوِبسار٘خ -ة 

 رعهٛى انطبنجبد نهحزكبد االٚقبعٛخ ٔاالرضٛخ. -1

 ٔاجٓزح يضبعذح أ ثذَٔٓب.انزذرٚت عهٗ انحزكبد االٚقبعٛخ ٔاالرضٛخ ثٕجٕد ادٔاد اٚقبعٛخ  -2

 طشائك الزؼل٘ن ّالزؼلن للفمشح ة

 انطزٚقخ انجزئٛخ. -1

 انطزٚقخ انكهٛخ. -2

   انكهٛخ(. –انطزٚقخ انًخزهطخ )انجزئٛخ  -3

 ٔصبئم صًعٛخ )يضجم(. -4

 طشائك الزم٘٘ن  للفمشح ة

 االداء انفُٙ. -1

 انًشبْذح. -2

  رشخٛض ٔيعبنجخ انخطأ. -3

 :ّالم٘و٘خ األُذاف الْخذاً٘خ  -ج

 .طبنجبدرًُٛخ انضقخ ثبنُفش نذٖ ان -1

 ٔرًُٛخ انجٕاَت انشخظٛخ ٔاالثذاع. نطبنجبدرعزٚز انجبَت انُفضٙ ٔانجذَٙ نذٖ ا -2

 جطشائك الزؼل٘ن ّالزؼلن للفمشح 

 طزٚقخ انًحبضزح . -1

 انزذرط فٙ انحزكبد . -2

 ج طشائك الزم٘٘ن  للفمشح

 يضزٕٖ االثذاع نذٖ انطبنجخ.رقٛٛى  -1
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 ثٌ٘خ الومشس .00

 األسجْع
ػذد 

 السبػبد
 طشٗمخ الزم٘٘ن طشٗمخ الزؼل٘ن اسن الْحذح / أّ الوْضْع هخشخبد الزؼلن الوطلْثخ

1 2 
رؼل٘ن الطبلجبد هفشداد هبدح 

 الدوٌبسزك
 انًُبقشخ درس َظز٘ انجًُبصزك االٚقبعٙ

2 2 
رِ٘ئخ ّاػذاد الدس+ االّضبع 

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ االسبس٘خ للزساػ٘ي

3 2 
الدوٌبسزك االٗمبػٖ+ الؼاللخ ث٘ي 

 انًُبقشخ درس َظز٘ انجًُبصزك االٚقبعٙ الشلض ّاالٗمبػٖ

4 2 
االّضبع االسبس٘خ للمذه٘ي+ الس٘ش 

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ ّالشكض االٗمبػٖ

5 2 
الشكض االٗمبػٖ اهبهب ّخلفب 

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ ّخبًجب + خطْح الوذ ّالثٌٖ

6 2 
خطْح الضحلمخ اهبهب ّخلفب 

ّخبًجب+ لفضح الضحلمخ اهبهب 

 ّخلفب ّخبًجب
 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  االٚقبعٙانجًُبصزك 

7 2 

هغ الشبخض+ حشكبد 

الوشخحخ الذائشٗخ ّالدبًج٘خ 

ثزساع اّ رساػ٘ي+ هشخحخ 

ػكس٘خ هظحْثخ ثحشكخ 

 دائشٗخ

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ

8 2 
خطْح الزٌبّة اهبهب ّخلفب ّخبًجب 

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ +لفضح الزٌبّة اهبهب ّخلفب ّخبًجب
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 نهحزكبدرقٛٛى االداء انًٓبر٘  ايزحبٌ عًهٙ  انجًُبصزك االٚقبعٙ اهزحبى ػولٖ 2 9

10 2 
ربسٗخ الدوٌبسزك االٗمبػٖ فٖ 

 الْطي الؼشثٖ ّالؼشاق
 انًُبقشخ درس َظز٘ انجًُبصزك االٚقبعٙ

11 2 
ثؼض خطْاد الومزشثخ ّك٘ف٘خ 

الزفك٘ش فٖ ركْٗي روشٌٗبد 

 اٗمبػ٘خ 
 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ

12 2 
الزطْس الزبسٗخٖ الدّاد 

 درس َظز٘ درس َظز٘ انجًُبصزك االٚقبعٙ الدوٌبسزك االٗمبػٖ

13 2 
حشكبد الدوٌبسزك االٗمبػٖ 

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ ثبسزخذام االدّاد

 انًُبقشخ درس َظز٘ االٚقبعٙ انجًُبصزك الوبدح الٌظشٗخ ألداح الشبخض 2 14

15 2 
حشكبد اداح الشبخض الذّساى 

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ اهبم الدسن 8ػلٔ شكل 

16 2 
االٗمبع الوْس٘مٖ ّالؼاللخ ث٘ي 

 الوْس٘مٔ ّاالٗمبع الحشكٖ
 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  عًهٙايزحبٌ  انجًُبصزك االٚقبعٙ

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ اهزحبى ػولٖ 2 17

18 2 
حشكبد ثأداح الشبخض ّسهٖ 

ّاسزالم الشبخض ثبّضبع 

 هخزلفخ
 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ

19 2 
حشكبد ثأداح الشبخض ّسهٖ 

ّاسزالم الشبخض ثبّضبع 

 هخزلفخ
 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ

 ايزحبٌ َظز٘ ايزحبٌ َظز٘ انجًُبصزك االٚقبعٙ اهزحبى ًظشٕ 2 20
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 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ ركْٗي سالسل حشك٘خ  2 21

22 2 
ركْٗي هدوْػخ هي الحشكبد 

 هغ الشبخض
 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ

23 2 
روك٘ي الدسن ّاػذادٍ 

ثبلذّساى ّالْلْف ػلٔ لذم 

 ّاحذح
 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ حشكبد ثبلكشح )الوشخحخ( 2 24

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ ركْٗي سالسل حشك٘خ  2 25

26 2 
ركْٗي هدوْػخ هي الحشكبد 

 هغ الشبخض
 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  االٚقبعٙانجًُبصزك  حشكبد الوشخحخ هغ الشبخض 2 27

 رقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهحزكبد  انًخزهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجزئٛخ  انجًُبصزك االٚقبعٙ حشكبد الوشخحخ هغ الشبخض 2 28

 رقٛٛى االداء الفظل الثبًٖاهزحبى ػولٖ  انجًُبصزك االٚقبعٙ اهزحبى ػولٖ الفظل الثبًٖ 2 29

 اهزحبى ًظشٕ الفظل الثبًٖ اهزحبى ًظشٕ الفظل الثبًٖ انجًُبصزك االٚقبعٙ اهزحبى ًظشٕ الفظل الثبًٖ 2 30
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 . الجٌ٘خ الزحز٘خ12

 :أـ الكزت الومشسح الوطلْثخ 

  د.شًٛبء عجذ( أصش رعهٛى انجًُبصزك االٚقبعٙ )د.ايٛزح عجذ انٕاحذ، -1
  (.ٔجّٛ يحجٕة، د.اصٛب كبظى)د. انجًُبصزك انحذٚش)انجًُبصزك االٚقبعٙ ٔانزٚبضٙ(  -2
 

 :الوشاخغ الشئ٘س٘خ )الوظبدس(  -ة

 انكزت انًُِٕ عُٓب صبثقب   -1

 : ( الودالد الؼلو٘خ , الزمبسٗش ,.... )  الكزت ّالوشاخغ الزٖ ْٗطٔ ثِب -ج

 انحذٚش)انجًُبصزك االٚقبعٙ ٔانزٚبضٙ(  )د.ٔجّٛ يحجٕة، د.اصٛب كبظى(.انجًُبصزك  -1

  

 : الوشاخغ االلكزشًّ٘خ, هْالغ االًزشً٘ذ .... -د

 االكبدًٚٛخ انزٚبضٛخ انعزاقٛخ. -1

2- www.uobaghdad.edu.iq 

3- www.alkubnet.com 

 . خطخ رطْٗش الومشس الذساس13ٖ 

 .االٚقبعٙ ٔانًُبصجخ نذرس انجًُبصزكرٕفٛز انقبعبد انًخظظخ  -1

 .االٚقبعٙ رٕفٛز االجٓزح انًُبصجخ ٔانحذٚضخ نهجًُبصزك -2

 .الخطبء ٔيعبنجزٓب عُذ اداء انطبنجبدرجٓٛز يزاٚب فٙ قبعبد انجًُبصزك نهًضبًْخ رظحٛح ا -3
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كهٛخ اإلعشاء اندبيؼخ األْهٛخانكهٛخ/ انًؼٓذ:  

 انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبضخ:  انقغى انؼهًٙ

 25/12/2017ربسٚخ يمء انًهف :  

 

 

 

 شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاألداء اندبيؼٙ دقـق انًهف يٍ قجم  

 اعى يذٚش شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاألداء اندبيؼٙ:

                     :انزبسٚخ

  :انزٕقٛغ

 يظبدقخ انغٛذ انؼًٛذ                                                                                                                       

 

 انزٕقٛغ   : انزٕقٛغ   :

 أ.د.ػبشٕس دأد حًٕد: انًؼبٌٔ انؼهًٙاعى  أ.د.حغٍ َبخٙ يحًٕداعى سئٛظ انقغى :

 انزبسٚخ: انزبسٚخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ 

يقزضٛبً ألْى خظبئض انجشَبيح ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕقؼخ يٍ انطبنت  إٚدبصإٚفش ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ ْزا  

رحقٛقٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ قذ حقق االعزفبدح انقظٕٖ يٍ انفشص انًزبحخ . ٔٚظبحجّ ٔطف نكم يقشس ضًٍ 

 انجشَبيح

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1
 كهٛخ االطزاء انجبيعخ

 انقغى انؼهًٙ / انًشكض  .2
 انزٚبضخانتزثٛخ انجذَٛخ ٔعهٕو 

 أٔاعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 

 جًُبطتك اجٓشح 

 اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4
 ثكهٕرٕٚص فهظفخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔعهٕو انزٚبضخ

 انُظبو انذساعٙ :  .5

 عُٕ٘ /يقشساد /أخشٖ 
 طُٕ٘

 ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ   .6
 جبيعخ ثغذاد / كهٛخ انتزثٛخ انجذَٛخ ٔعهٕو انزٚبضخ 

 انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7
 الٕٚجذ

 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8
22/12/2012 

 

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 تعهٛى انطالة ٔانطبنجبد انًٓبراد االطبطٛخ فٙ انجًُبطتك انفُٙ.   -1

 انتعزٚف ثأجٓشح انجًُبطتك انخبطخ ثبنذكٕر ٔانخبطخ ثبالَبث. -2

اداء انذزكبد يٍ خالل االعذاد انعبو ثى االعذاد انخبص ثبنجًُبطتك طٕاء تٓٛئخ ٔاعذاد انطالة ٔانطبنجبد عهٗ  -3

 .دزكبد ارضٛخ او تًزُٚبد عهٗ االجٓشح

انتعزٚف ثبنقٛبطبد انخبطخ ثكم يٍ اجٓشح انذكٕر ٔاالَبث ٔاالختالف ٔانتشبثّ ثًُٛٓب ٔيعزفخ إَاء انجًُبطتك  -4

 انفُٙ.
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 انًطهٕثخ ٔطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى جشَبيحيخشخبد ان .01

 : األْذاف انًؼشفٛخ - أ

اعطبء فكزح ٔيقذيخ كبيهخ عٍ يبْٛخ انجًُبطتك ٔيبْٕ يفٕٓو جًُبطتك االجٓشح ٔإَاعّ ٔانًجبدئ انفُٛخ نهًٓبراد 

 االطبطٛخ نهزجبل ٔانُظبء.

 : جشَبيحانخبطخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ -ة 

 ٔانطبنجبد ثأطبطٛبد انجًُبطتك ٔانذزكبد االطبطٛخ االرضٛخ.تٓٛئخ ٔاعذاد انطالة -1

 انتذرٚت عهٗ انذزكبد انفُٛخ ثبنجًُبطتك نهذكٕر ٔاالَبث.-2

 اداء دزكبد انجًُبطتك انذزح أ ثبالجٓشح نكال انجُظٍٛ.-3

 طشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى نهفقشح ة

 انطزٚقخ انجشئٛخ. -1

 انطزٚقخ انكهٛخ. -2

   انكهٛخ(. –انطزٚقخ انًختهطخ )انجشئٛخ  -3

 طشائق انزقٛٛى  نهفقشح ة

 االداء انفُٙ. -1

 انًشبْذح. -2

  تشخٛض ٔيعبنجخ انخطأ. -3

 :ٔانقًٛٛخ األْذاف انٕخذاَٛخ  -ج

 تًُٛخ انثقخ ثبنُفض نذٖ انطهجخ. -1

 ٔاالثذاع.تعشٚش انجبَت انُفظٙ ٔانجذَٙ نذٖ انطبنت ٔتًُٛخ انجٕاَت انشخظٛخ  -2

 جطشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى نهفقشح 

 

 تًُٛخ انشعٕر ثبنًكبٌ ٔانشيبٌ . -1

 يعزفخ انقذرح انجذَٛخ نذٖ انطبنت. -2

انتذرج ثبنًعهٕيبد ٔانذزكبد ٔيعزفخ انٓذف انظهٕكٙ  -3

 ٔانٕجذاَٙ فٙ انجًُبطتك انفُٙ.

 ج طشائق انزقٛٛى  نهفقشح

 االيتذبَبد انٕٛيٛخ -1
 شٓزٚخايتذبَبد  -2
 ايتذبَبد انفظم االٔل -3
 ايتذبَبد انفظم انثبَٙ -4
 االنتشاو ٔانذضٕر -5
 االيتذبٌ انُٓبئٙ -6
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 ثُٛخ انًقشس .00

 األعجٕع
ػذد 

 انغبػبد
 طشٚقخ انزقٛٛى طشٚقخ انزؼهٛى اعى انٕحذح / أٔ انًٕضٕع يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح رٓٛئخ ٔاػذاد اندغى 2 1

2 2 
انطهجخ يفشداد يبدح رؼهٛى 

 انًُبقشخ درص َظز٘ جًُبطتك االجٓشح اندًُبعزك

3 2 
اػذاد ػبو + اػذاد خبص + رؼهٛى 

انحشكبد االسضٛخ ثذءا ثبنذحشخخ 

 االيبيٛخ
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

4 2 
رؼهٛى ٔرذسٚت انزكشاس ػهٗ يٓبسح 

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح انذحشخخ االيبيٛخ 

5 2 
ركشاس انذحشخخ االيبيٛخ + 

يؼشفخ قٛبعبد ثغبط انحشكبد 

 االسضٛخ
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

6 2 
االَزقبل يٍ انذحشخخ االيبيٛخ 

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح انٗ انذحشخخ انخهفٛخ 

7 2 

انزذسٚت ػهٗ انذحشخخ 

انخهفٛخ+ اػطبء رًشُٚبد 

يغبػذح فٙ رقٕٚخ انذحشخخ 

 انخهفٛخ

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  االجٓشحجًُبطتك 

8 2 
ششذ إَاع اخٓضح اندًُبعزك 

 انًُبقشخ درص َظز٘  جًُبطتك االجٓشح نهزكٕس ٔاالَبس



 
 
 

 
 

                                (                                         2017/  12/ 24رأسٚخ اإلطذاس )                                        ( 1 سقى اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد انظفحبد: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 اإلجرائيةدليل ضبط الطرائق  

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد ايتذبٌ عًهٙ  جًُبطتك االجٓشح ايزحبٌ ػًهٙ 2 9

10 2 

ٔاالخزالف فٙ أخّ انزشبثّ 

انًدبيٛغ انحشكٛخ+أخّ انزشبثّ 

كٕس 0ٔاالخزالف ثٍٛ اخٓضح انز

 ٔاالَبس

 انًُبقشخ درص َظز٘ جًُبطتك االجٓشح

11 2 
رؼهٛى انطالة ٔانطبنجبد يٓبسح 

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح انٕقٕف ػهٗ انٛذٍٚ

12 2 
اػطبء رًبسٍٚ يغبػخدح 

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح نًٓبسح انٕقٕف ػهٗ انٛذٍٚ

13 2 
ركشاس انزذسٚجبد ٔانزًشُٚبد 

ػهٗ يٓبسح انٕقٕف ػهٗ 

 انٛذٍٚ
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

14 2 
يٓبسح انٕقٕف ػهٗ انٛذٍٚ 

 ٔاالخطبء انشبئؼخ فٛٓب
 انًُبقشخ درص َظز٘ جًُبطتك االجٓشح

15 2 
 ايزحبٌ ػًهٙ

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  ايتذبٌ عًهٙ جًُبطتك االجٓشح

16 2 
انًٛضاٌ االيبيٙ+انذحشخخ االيبيٛخ 

 ٔاػطبء رًبسٍٚ يغبػذح
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

17 2 
رشكٛم عالعم ٔيدبيٛغ 

حشكٛخ ػهٗ ثغبط انحشكبد 

 االسضٛخ
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  ايزحبٌ ػًهٙ انفظم االٔل جًُبطتك االجٓشح ايزحبٌ ػًهٙ انفظم االٔل 2 18

 ايتذبٌ َظز٘ ايتذبٌ َظز٘ جًُبطتك االجٓشح ايزحبٌ َظش٘ انفظم 2 19
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20 2 
يٓبسح انذحشخخ اندبَجٛخ+ 

 يدًٕػخ حشكبد اسضٛخ
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

21 2 
ركٍٕٚ عالعم حشكٛخ الَٕاع 

 انذحشخخ
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

22 2 
ركُٕٚش يدًٕػخ يٍ انحشكبد 

 االسضٛخ ػهٗ انجغبط
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

23 2 
انزذسٚت ػهٗ يٓبسح انٕقٕف 

ػهٗ انٛذٍٚ ثبعزخذاو اندذاس 

 كٕعٛهخ يغبػذح
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

24 2 
يٓبسح انٕقٕف ػهٗ انشأط+ 

 رًبسٍٚ يغبػذح
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

25 2 
يٓبسح انٕقٕف ػهٗ انشأط+ 

 رٓٛئخ اندغى ٔاػذادِ نهًٓبسح
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

 ايتذبٌ َظز٘ ايتذبٌ َظز٘ جًُبطتك االجٓشح ايزحبٌ َظش٘ 2 26

 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  ايتذبٌ عًهٙ جًُبطتك االجٓشح ايزحبٌ ػًهٙ 2 27

28 2 
ركٍٕٚ عالعم حشكٛخ نهحشكبد 

 االسضٛخ
 تقٛٛى االداء انًٓبر٘ نهذزكبد  انًختهطخ -انكهٛخ  –انطزٚقخ انجشئٛخ  جًُبطتك االجٓشح

 تقٛٛى االداء ايزحبٌ ػًهٙ انفظم انثبَٙ جًُبطتك االجٓشح ايزحبٌ ػًهٙ انفظم انثبَٙ 2 29

 ايزحبٌ َظش٘ انفظم انثبَٙ ايزحبٌ َظش٘ انفظم انثبَٙ جًُبطتك االجٓشح ايزحبٌ َظش٘ انفظم انثبَٙ 2 30
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 اإلجرائيةدليل ضبط الطرائق  

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  
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 . انجُٛخ انزحزٛخ12

 :أـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 

  اطٕل تعهٛى انجًجبس )د.يظهى ثذر انًٛبح(. -1
  يٛكبَٛكٛخ انقفش ثبنجًُبطتك )د.يظهى ثذر انًٛبح(. -2
 

 :انًشاخغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  -ة

 انكتت انًُِٕ عُٓب طبثقب   -1

 : ( انًدالد انؼهًٛخ , انزقبسٚش ,.... )  انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب -ج

  المجموعة العلمية للجمناستك )المرحلة الثانية( -1

  

 : االنكزشَٔٛخ, يٕاقغ االَزشَٛذ ....انًشاخغ  -د

 1-ar.m.wikipedia.org 

2- www.uobaghdad.edu.iq 

3- www.elsport.com 

 . خطخ رطٕٚش انًقشس انذساع13ٙ 

 تٕفٛز انقبعبد انًخظظخ ٔانًُبطجخ نذرص انجًُبطتك. -1

 تٕفٛز االجٓشح انًُبطجخ ٔانذذٚثخ نهجًُبطتك نكال انجُظٍٛ. -2

 فٙ قبعبد انجًُبطتك نهًظبًْخ تظذٛخ االخطبء ٔيعبنجتٓب عُذ اداء انطهجخ. تجٓٛش يزاٚب -3
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 ميُح االسزاء اىجاٍؼح

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 اىزَاضحاىرزتُح اىثذُّح وػيىً 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 داسىب

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 تنيىرَىس فيسفح اىرزتُح اىثذُّح وػيىً اىزَاضح

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 سْىٌ

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جاٍؼح تغذاد / ميُح اىرزتُح اىثذُّح وػيىً اىزَاضح 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 االسرفادج ٍِ اىثذىز اىؼيَُح اىزصُْح ودوراخ اىرشزَخ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
26/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 

اىؼَو ػيً اتؼاد شثخ االٍُح ىذي طيثح قسٌ اىرزتُح اىثذُّح وػيىً اىزَاضح ٍِ خاله ذؼزَف 

االسرفادج ٍِ تزاٍجه اىَىجىدج، ومُفُح اسرخذاً االّرزّد اىطاىة ٍنىّاخ اىذاسىب ومُفُح 

 واىرصفخ واىسثق االىنرزوٍّ.
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

        اىَادَح واىثزٍجُح. اُ َنىُ اىطاىة قادرا ػيً ٍؼزفح اىذاسىب وٍنىّاذه -1

 windows 7ّظاً  َنىُ اىطاىة قادر ػيً اسرخذاًاُ  -3
 (word+ excel+ powerpointاسرخذاً اىثزاٍج اىزئُسُح ىيذاسىب )اُ َنىُ اىطاىة قادر ػيً -4

 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 paintجؼو اىطاىثق رقادر ػيً اىرؼاٍو ٍغ تزّاٍج  – 1 
 wordجؼو اىطاىثز قادر ػيً اسرخذاً تزّاٍج  – 2 

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

اسرخذاً وسائو االَضاح اىذذَثح ٍثو شاشح  -1

 اىؼزض ٍذػَح تاىصىر واىفُذَىاخ.
 اػطاء اىَادج تشنو ٍذاضزاخ . -2
اسرخذاً اىسثىرج واىذاسىب ىرطثُق اىَادج تشنو  -3

 ػَيٍ.

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 اىطالب فٍ ّهاَح اىذرس.ٍْاقشح  .1
 ػَو اٍرذاّاخ َىٍُح فٍ ّهاَح شزح مو ٍىضىع. .2
 اػطاء واجثاخ تُرُح ىيطالب. .3

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 االػرَاد ػيً ٍثذأ اىَساواج فٍ اىرؼاٍو ٍغ اىطيثح. -1

 ػذً االّذُاوس ىطاىة دوُ اخز. -2

 اىَشرزك.دس اىطالب ػيً اىرؼاوُ وذثاده االفنار واىؼَو  -3

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 

اػطاء ٍجَىػح ٍىاضُغ ٍِ ضَِ اىَْهج اىَقزر  -1

ٍهاَح مو فصو وذقٌُُ اىطالب اىً ٍجَىػاخ ىنو ٍجَىػح 

 ٍىضىع ٍؼُِ.

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 

 

 ٍْاقشح اىطالب داخو اىصف. -1

 



 
 
 

 
 

                                (                                         2017/  12/ 24اإلطذاس )ذأسَخ                                         ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  ٍقذٍح اىذاسىبذؼزَف ػِ  اىذاسىب 2 1

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اّىاع اىثُاّاخ  اىذاسىب 2 2

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اىَنىّاخ اىَادَح اىذاسىب 2 3

مُفُح ذَثُو اىثُاّاخ داخو  اىذاسىب 2 4

 اىذاسىب
 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب 

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اّظَح االػذاد اىذاسىب 2 5

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اّظَح االػذاد اىذاسىب 2 6

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اّظَح االػذاد اىذاسىب 2 7

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اسرخذاً اّظَح اىرشغُومُفُح  اىذاسىب 2 8

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  windows 8ّظاً  اىذاسىب 2 9

 windowsمُفُح ذْصُة ّظاً  اىذاسىب 2 11
8 

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب 
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 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  ٍنىّاخ اىذاسىب اىثزٍجُح اىذاسىب 2 11

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اٍرذاُ ااىفصو االوه )ػَيٍ( اىذاسىب 2 12

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اٍرذاُ اىفصو االوه )ّظزٌ( اىذاسىب 2 13

ٍزاجؼح ىنُفُح اسرخذاً تزّاٍج  اىذاسىب 2 14

word 

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب 

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  excelاسرخذاً تزّاٍج  اىذاسىب 2 15

اىرؼزف ػيً ٍسرىَاخ تزّاٍج  اىذاسىب 2 16

excel  
 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب 

مُفُح ػَو اىجذاوه فٍ تزّاٍج  اىذاسىب 2 17

excel  
 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب 

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اىرؼاٍو ٍغ اىذواه اىزَاضُح  اىذاسىب 2 18

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اىرؼاٍو ٍغ اىذواه اىَْطقُح اىذاسىب 2 19

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اىرؼاٍو ٍغ اىذواه اىَثيُح اىذاسىب 2 21

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  powerpointاسرخذاً تزّاٍج  اىذاسىب 2 21

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  powerpointاسرخذاً تزّاٍج  اىذاسىب 2 22

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  powerpointاسرخذاً تزّاٍج  اىذاسىب 2 23
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 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  powerpointاسرخذاً تزّاٍج  اىذاسىب 2 24

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  powerpointاسرخذاً تزّاٍج  اىذاسىب 2 25

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  powerpointاسرخذاً تزّاٍج  اىذاسىب 2 26

وػزض تزّاٍج  projectػَو  اىذاسىب 2 27

powerpoint 
 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب 

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اٍرذاُ ّهائٍ )ػَيٍ( اىذاسىب 2 28

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب  اٍرذاُ ّهائٍ )ّظزٌ( اىذاسىب 2 29

 االٍرذاّاخ شاشح ػزض –ٍذاضزاخ  –اىذاسىب   اىذاسىب 2 31
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية. -1
 مهارات الحاسوب -2

  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 (Microsoft word + excel + powerpoint)طوة خطوة لتعليم ) -1

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 الكتب المنوه عنها سابقاً. -1

2- 

3-  

4-  

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

 جَُغ ٍىاقغ اىرىاصو االجرَاػٍ ومذىل اىَجالخ واىذراساخ اىساتقح. -1

  

 خطح ذطىَش الوقشس الذساسٍ. 13

 اسرخذاً تزاٍج امثز ذطىراً. -1

 ذؼيٌُ اىطاىة ػيً ػَو واذقاُ قىاػذ اىثُاّاخ. -2
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كهُح اإلسشاء اندايؼح األههُحانكهُح/ انًؼهذ:  

 انرشتُح انثذَُح وػهىو انشَاضح:  انقسى انؼهًٍ

 25/12/2017ذاسَخ يمء انًهف :  

 

 

 

 شؼثح ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍ دقـق انًهف يٍ قثم  

 اسى يذَش شؼثح ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍ:

                     :انراسَخ

  :انرىقُغ

 يظادقح انسُذ انؼًُذ                                                                                                                       

 

 انرىقُغ   : انرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حًىد: انًؼاوٌ انؼهًٍاسى  أ.د.حسٍ َاخٍ يحًىداسى سئُس انقسى :

 انراسَخ: انراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف انثشَايح األكادًٍَ 

يقرضُاً ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انرؼهى انًرىقؼح يٍ انطانة  إَداصاَىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ هزا  

ذحقُقها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ قذ حقق االسرفادج انقظىي يٍ انفشص انًراحح . وَظاحثه وطف نكم يقشس ضًٍ 

 انثشَايح

 

 انًؤسسح انرؼهًُُح .1
 كهٛح االسشاء اندايعح

 انقسى انؼهًٍ / انًشكض  .2
 انشٚاضحانتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو 

 أواسى انثشَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 انعاب انساحح ٔانًٛذاٌ نهًشحهح انثاَٛح

 اسى انشهادج انُهائُح  .4
 تكهٕسٕٚس فهسفح انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انشٚاضح

 انُظاو انذساسٍ :  .5

 سُىٌ /يقشساخ /أخشي 
 سُٕ٘

 تشَايح االػرًاد انًؼرًذ   .6
 خايعح تغذاد / كهٛح انتشتٛح انثذَٛح ٔعهٕو انشٚاضح 

 انًؤثشاخ انخاسخُح األخشي  .7
 الٕٚخذ

 ذاسَخ إػذاد انىطف  .8
2/1/2018 

 

 أهذاف انثشَايح األكادًٍَ .9

 
 انٕصٕل تًستٕٖ انطانة إنٗ تعهى انًٓاساخ االساسٛح نفعانٛاخ انعاب انقٕٖ نكم يشحهح فٙ انًشاحم انذساسٛح كافح. -1

 انخشٔج تانًستٕٖ انالئق انز٘ ٚؤْهّ نكٙ ٚكٌٕ تذسٚسٛاً َاخحاً فٙ انًدتًع. -2
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 انًطهىتح وطشائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ثشَايحيخشخاخ ان .01

 : األهذاف انًؼشفُح - أ

 يعشفح انًٓاساخ االساسٛح نكم يشحهح دساسٛح يٍ انًشاحم االستع. -1

 فعانٛاخ انعاب انساحح ٔانًٛذاٌ.يعشفح انقٕاٍَٛ انتٙ تعتًذ عهٛٓا   -2

 : ثشَايحانخاطح تان األهذاف انًهاساذُح -ب 

 تعهٛى انًٓاساخ االساسٛح نكم نعثح يٍ انعاب انساحح ٔانًٛذاٌ ٔنكم يشحهح يٍ انًشاحم انذساسٛح كافح. –1 

 طشائق انرؼهُى وانرؼهى نهفقشج ب

 طشٚقح انتعهى اندزئٛح ٔستط انًٓاساخ. – 1

 انتعهى تانًثادئ االساسٛح.طشٚقح  -2

 طشٚقح انتعهٛى انكهٛح فٙ تعض االحٛاٌ. -3

 طشٚقح انتعهٛى انكهٛح فٙ َٓاٚح انًشحهح انذساسٛح. -4

 

 طشائق انرقُُى  نهفقشج ب

 تقٛٛى االخزاء انًٓاسٚح انًعطاج. -1

 إداء انطهثح تصٕسج خزئٛح  -2

 انكهٙ نهحشكاخ فٙ َٓاٚح انسُح. تقٛٛى إداء انطهثح -3

 :وانقًُُح األهذاف انىخذاَُح  -ج

 انحث عهٗ االنتزاو تانًحاضشاخ -1

 جطشائق انرؼهُى وانرؼهى نهفقشج 

تعذ إداء انًٓاساخ ٔانحشكاخ االساسٛح ٚتى تقٛٛى انطهثح  -1

 فٙ كم يشحهح يٍ يشاحم انتعهى.

 

 

 

 ج طشائق انرقُُى  نهفقشج

 تقٛٛى االداء. -1
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 تُُح انًقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 انساػاخ
 انرقُُىطشَقح  طشَقح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع يخشخاخ انرؼهى انًطهىتح

 ذؼهُى انًهاساخ االساسُح 2 1
تشَايح تعهٛى انًثذائ االساسٛح 

 نهًشٙ ٔانشكض
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح

 ذؼهُى انًهاساخ االساسُح 2 2
تشَايح تعهٛى انًثذائ االساسٛح 

 نهًشٙ ٔانشكض
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح

 االساسُحذؼهُى انًهاساخ  2 3
تشَايح تعهٛى انًثذائ االساسٛح 

 نهًشٙ ٔانشكض
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح

 ذؼهُى ذكُُك انثذاَاخ 2 4
تشَايح تعهٛى انًثادئ االساسٛح 

 نهثذاٚاخ
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح

 ذؼهُى ذكُُك انثذاَاخ 2 5
تشَايح تعهٛى انًثادئ االساسٛح 

 نهثذاٚاخ
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح

 ذؼهُى ذكُُك انثذاَاخ 2 6
تشَايح تعهٛى انًثادئ االساسٛح 

 نهثذاٚاخ
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح

 ذؼهُى ذكُُك سيٍ انثقم 2 7
تعهٛى انًثادئ االساسٛح نقزف 

 انثقم
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح

 ذؼهُى ذكُُك سيٍ انثقم 2 8
تعهٛى انًثادئ االساسٛح نقزف 

 انثقم
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح

 ذؼهُى ذكُُك سيٍ انثقم 2 9
تعهٛى انًثادئ االساسٛح نقزف 

 انثقم
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح

 تقٛٛى االداء  ايتحاٌ ايرحاٌ 2 10
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 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تعهٛى انًٓاساخ االساسٛح  وانرراتغذؼهُى سكض انثشَذ  2 11

 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تعهٛى انًٓاساخ االساسٛح  ذؼهُى سكض انثشَذ وانرراتغ 2 12

 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج اندزئٛحانطشٚقح  تشَايح تعهٛى انًٓاساخ االساسٛح  ذؼهُى سكض انثشَذ وانرراتغ 2 13

 ايرحاٌ انفظم االول ػهًٍ 2 14
ايتحاٌ تًا تى تعهًّٛ يٍ 

 انًٓاساخ
 تقٛٛى االداء ايتحاٌ

 ايرحاٌ انفظم االول َظشٌ 2 15
ايتحاٌ تًا تى تعهًّٛ يٍ 

 انًٓاساخ
 ايتحاٌ َظش٘ ايتحاٌ َظش٘

16 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انطىَم 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح انًٓاساخ االساسٛحتشَايح تعهٛى 

17 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انطىَم 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تعهٛى انًٓاساخ االساسٛح

18 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انطىَم 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج اندزئٛحانطشٚقح  تشَايح تعهٛى انًٓاساخ االساسٛح

19 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انطىَم 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تعهٛى انًٓاساخ االساسٛح

20 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انطىَم 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تعهٛى انًٓاساخ االساسٛح

21 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انطىَم 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تعهٛى انًٓاساخ االساسٛح

22 2 
ايرحاٌ ػًهٍ نهًهاساخ 

 انحشكُح
ايرحاٌ ػًهٍ نهًهاساخ 

 انحشكُح
 تقٛٛى االداء  

23 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انؼانٍ 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح االساسٛحتشَايح تقٛٛى انًٓاساخ 
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24 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انؼانٍ 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تقٛٛى انًٓاساخ االساسٛح

25 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انؼانٍ 

 (2( و )0)
 اندزئٙ نهًٓاسج انتقٛٛى انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تقٛٛى انًٓاساخ االساسٛح

26 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انؼانٍ 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تقٛٛى انًٓاساخ االساسٛح

27 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انؼانٍ 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تقٛٛى انًٓاساخ االساسٛح

28 2 
يهاساخ انىثة انؼانٍ ذؼهُى 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تقٛٛى انًٓاساخ االساسٛح

29 2 
ذؼهُى يهاساخ انىثة انؼانٍ 

 (2( و )0)
 انتقٛٛى اندزئٙ نهًٓاسج انطشٚقح اندزئٛح تشَايح تقٛٛى انًٓاساخ االساسٛح

 ايرحاٌ انفظم انثاٍَ ايرحاٌ انفظم انثاٍَ انثاٍَايرحاٌ انفظم  ايرحاٌ انفظم انثاٍَ 2 30
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 . انثُُح انرحرُح12

 :أـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 

 كتة انعاب انقٕٖ انًُٓدٛح. -1
  انصٕس انتٕضٛحٛح. -2
 قإٌَ االتحاد انذٔنٙ النعاب انقٕٖ. -3

 ٔانذٔنٛح ٔانُششاخ.انًصادس ٔانًشاخع انعشاقٛح ٔانعشتٛح  -4

 :انًشاخغ انشئُسُح )انًظادس(  -ب

 كتاب انعاب انقٕٖ انًُٓدٙ. -1

 قإٌَ االتحاد انذٔنٙ النعاب انقٕٖ. -2

 

 : ( انًدالخ انؼهًُح , انرقاسَش ,.... )  انكرة وانًشاخغ انرٍ َىطً تها -ج

 جميع الكتب ذات العالقة بالعاب القوى والمصادر الرئيسية لها. -1

 خًٛع انًدالخ انشئٛسٛح انشٚاضٛح.-2

 انقإٌَ انذٔنٙ النعاب انقٕٖ -3

4-  

 : انًشاخغ االنكرشوَُح, يىاقغ االَرشَُد .... -د

 خًٛع يٕاقع انتٕاصم االختًاعٙ راخ انعالقح تانشٚاضح ٔاالفالو. -1

 خًٛع انثطٕالخ انعشتٛح ٔانعشاقٛح ٔانذٔنٛح النعاب انقٕٖ. -2

  

 انًقشس انذساسٍ. خطح ذطىَش 13

 عهٗ انًذسس فٙ َٓاٚح انفصم انذساسٙ يشاخعح انًٕاد. -1

 انحاالخ انتٙ استدذخ يع انعًم عهٗ تطٕٚشْا ٔاالنًاو تٓا نتفاد٘ ْزِ االخطاء ٔانعذٔل عُٓا. -2

 اعطاء يٕاد اكثش تشٕٚقاً نهطالب عًا يٕخٕد فٙ انذسٔس انسُٕاخ انًاضٛح. -3
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهُت االعشاء اندايؼت

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انشَاضتانتشبُت انبذَُت وػهىو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 انغبازت )انًشزهت انثاَُت(

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 بكهىسَىط فهغفت انتشبُت انبذَُت وػهىو انشَاضت

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 عُىٌ

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 خايؼت بغذاد / كهُت انتشبُت انبذَُت وػهىو انشَاضت 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 الَىخذ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
22/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 .  انغبازت ششذ وتؼهُى يفشداث    -1

 .  هغبازتانُظشَت نهًهاساث األعاعُت ن ششذ وتؼهُى انًادة -2

 . نهغبازتتؼهُى وتطبُق يُذاٍَ نًفشداث انًهاساث األعاعُت  -3
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 جمهورية العراق
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 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

 تًكٍُ انطهبت يٍ انسظىل ػهً انًؼشفت فٍ يادة انغبازت . -1 -1

 يؼشفت اهًُت وفىائذ انغبازت . -2

 اَىاع انغبازت .يؼشفت كُفُت اداء تكُُك  -3
 يؼشفت انقُاعاث انقاَىَُت نهًغابر االونًبُت  . -4
 قُادة دسط انتشبُت انشَاضُت . -5

    

 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 تؼهُى انطالب ػهً االزغاط بانًاء . -1 

 .تؼهُى انطهبت ػهً تًاسٍَ انتُفظ  -2 

 انًاء . انًثانٍ فٍاالَغُاب انطفى انظسُر و تؼهُى انطهبت كُفُت -3 

 تؼهُى انطهبت كُفُت انتكُُك انظسُر نكم َىع يٍ اَىػها انغبازت . -4 

  تؼهُى انطهبت ياهٍ انؼضالث انًشتشكت فٍ االداء . -5

 .تؼهُى انطالب االختباساث انؼًهُت  -6

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

 ًساضشاث اعتخذاو االعهىب االيشٌ واػطاء ان - 1

 َظشَاً وػًهُاً 

 اعتخذاو االعهىب انتؼاوٍَ – 2

 .ت ببؼض انىاخباث انتٍ تخض انًادةتكهُف انطهب -3

ذونُت وتسهُم انسشكاث ان نهغباقاثيشاهذة أقشاص  -4

 نهًتغابقٍُ . انبذَُت وانًهاسَت

بىاعطت انالػبٍُ نغباقاث انغبازت انًشاهذة انًُذاَُت  –5

 وانًذسعٍُ . 

تُظُى انًغابقاث انتُافغُت بٍُ طالب انشؼبت انىازذة  – 6

 بىاعطت تقغًُهى انً فشَقٍُ نُهاَت انغُت .  

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 انتقىَى انُىيٍ نهًهاساث -1

 األيتساَاث انُظشَت -2

  انىاخباث وانُشاطاث -3

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 انسث ػهً االنتضاو بانًساضشاث -1

 االنتضاو بانىاخباث انًطهىبت -2

 جشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ط

 انىعائم انًغاػذة  –ُت انؼًهُت انًساضشاث انُىي -1

 انًساضشاث انُظشَت -2

 انًغابقاث – 3

 انًشاهذاث انتىضُسُت نهًُىرج – 4

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 انُىيُت االيتساَاث انشفىَت -1
 ايتساَاث شهشَت -2
 ايتساَاث انفظم االول -3
 ايتساَاث انفظم انثاٍَ -4
 االنتضاو وانسضىس -5
 االيتساٌ انُهائٍ -6
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

1 2 

)السباحة األولمبية، السباحة  التعريف باأللعاب المائية
الطويمة، كرة الماء ،الغطس إلى الماء، السباحة اإليقاعية( 

 القياسات القانونية لحوض السباحة األولمبي،

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

2 2 

السباحة األولمبية أهمية رياضة السباحة، أنواع 
)مسافات  والمسابقات الرسمية في السباحة األولمبية

 الفعاليات لمطرق األربعة(

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت العوامل المؤثرة في تعمم السباحة 2 3
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  – انكهُت

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

4 2 

 0مرحمة التعمم األولى  -مراحل تعمم السباحة

 تمارين التكيف عمى الجو الجديد)الوسط المائي(

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت تمارين الغطس والتنفس 2 5
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

6 2 
تمارين الطفو )طفو القرفصاء(، الطفو عمى 

 البطن،الطفو عمى الظهر

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . - انًكثف 
 تقىَى َىيٍ

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت االنسياب األمامي -تمارين الطفو  2 7
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ
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8 2 
)االنسياب  تعمم ضربات الرجمين في السباحة الحرة

 األمامي مع ضربات الرجمين(
 انثاَُتانغبازت / انًشزهت 

 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت تعمم حركة الذراعين في السباحة الحرة 2 9
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت الذراعينتعمم وضبط عممية التنفس مع حركة  2 10
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت التوافق الحركي مابين حركة الذراعين والتنفس 2 11
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

12 2 
ما بين ضربات  )ربط أجزاء الحركة(التوافق الحركي 

 الرجمين و حركة الذراعين والتنفس

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

13 2 
السباحة الحرة الكاممة لمسافات 

 م(05م،01م،05م،01م،5)محددة

 انثاَُتانغبازت / انًشزهت 
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

14 2 

     مرحمة التعمم الثانية/ األداء الحركي لمسباحة
الحرة وتصحيح أخطاء األداء ،البدء والدوران 

 والنواحي القانونية لمسباحة الحرة

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

15 2 
 االهرحاى الٌظشٌ -

 االهرحاى الؼولٍ -
 انغبازت / انًشزهت انثاَُت

 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

16 2 
الوقوف في المنطقة العميقة من )تعمم مهارات الطفو

 حوض السباحة(
 انغبازت / انًشزهت انثاَُت

 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

17 2 
تعمم مهارات القفز من ارتفاعات مختمفة إلى الماء مع 

 السباحة

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ
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 انغبازت / انًشزهت انثاَُت السباحة الحرة في المنطقة العميقة من الحوض 2 18
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

19 2 
هيئة الحكام في مسابقات السباحة األولمبية 

)عددهم،واجبات كل منهم،أماكنهم في حوض المسابقات 
 الرسمية(

 انًشزهت انثاَُت انغبازت /
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

20 2 
)وضع الجسم، األداء الحركي في السباحة على الظهر

 ضربات الرجمين، حركة الذراعين،التنفس(
 انغبازت / انًشزهت انثاَُت

 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

21 2 
النواحي القانونية، البدء والدوران في السباحة عمى 

 الظهر
 انغبازت / انًشزهت انثاَُت

 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

)أسبابه،حاالت الغريق(الغرق  2 22  انغبازت / انًشزهت انثاَُت 
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

)طرق اإلنقاذ، المسكات الخاصة بإنقاذ الغريق(اإلنقاذ  2 23  انغبازت / انًشزهت انثاَُت 
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

24 2 
 )وضع الجسم،األداء الحركي في السباحة على الصدر

 ضربات الرجمين، حركة الذراعين،التنفس(
 انغبازت / انًشزهت انثاَُت

 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

25 2 
النواحي القانونية، البدء والدوران في السباحة عمى 

 الصدر
 انغبازت / انًشزهت انثاَُت

 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

26 2 

)وضع الجسم، ضربات األداء الحركي في سباحة الفراشة
النواحي القانونية، البدء الرجمين، حركة الذراعين،التنفس(،

سباحة الفراشةوالدوران في   

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت التصفيات القانونية لمسابقات السباحة األولمبية 2 27
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

 انغبازت / انًشزهت انثاَُتمع تصحيح  )حرة،ظهر، صدر(تكرار أداء طرق السباحة 2 28
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ
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 األخطاء

29 2 
التدريب عمى أداء طرق السباحة لمسافات أكثر من 

م مع ضبط األداء52  

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

 انغبازت / انًشزهت انثاَُت الٌهائُح الؼولُحاالهرحاًاخ  2 30
 –انًتىصع  –انًتغُشة  –انتدضئت  –انكهُت 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 فُظم سشُذ ػباط (( .خايؼت بغذاد )) انذكتىس  -كتاب يُهدٍ  - انغبازت سَاضت   كتاب -1
2-  

3-. 

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 خايؼت بغذاد )) انذكتىس فُظم سشُذ ػباط (( . -كتاب يُهدٍ  - كتاب  سَاضت انغبازت  -1
2-  
 

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 . الكتب المنوه عنها سابقا   -1

  

 : اللكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد الوشاجغ ا -د

وموقع  عمل تقارير من قبل الطلبة في مواضيع مختلفة في السباحة والتسجيل باستخدام الكتب الخارجية واالنترنت

 للسباحةاالتحاد الدولي 

  

  

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 يغتًشة.انتىاطم يغ اندايؼاث االخشي نتسذَث انًُهح بظىسة  -1
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٍخ االسراء انجبيعخ

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انرٌبضخانترثٍخ انجذٍَخ وعهىو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 انكرح انطبئرح

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 ثكهىرٌىس فهسفخ انترثٍخ انجذٍَخ وعهىو انرٌبضخ

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 سُىي

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جبيعخ ثغذاد / كهٍخ انترثٍخ انجذٍَخ وعهىو انرٌبضخ 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 الٌىجذ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
22/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

  عهى يهبراد انكرح انطبئرح ت -1

 انتحكٍى  ولٍبدح انًجبرٌبد وانتسجٍم فً انًجبرٌبد تعهٍى  -2

 انثبَىٌخانًتىسطخ و درس انترثٍخ انرٌبضٍخ فً انًذارس  تطجٍك يبركر أعالِ  فً -3
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

 تًكٍٍ انطهجخ يٍ انحصىل عهى انًعرفخ فً يبدح انكرح انطبئرح وانكرح انطبئرح انشبطئٍخ  -1

 يعرفخ لبَىٌ انهعجخ  -2

 يعرفخ كٍفٍخ تسجٍم انًجبرٌبد -3
 يعرفخ خطط انهعت انًختهفخ -4
 ادارح انًجبرٌبد -5

 لٍبدح درس انترثٍخ انرٌبضٍخ  -6   

 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 اكتسبة انًهبراد انخبصخ ثهعجخ انكرح انطبئرح  -1

 اكتسبة انمبثهٍخ عهى تحكٍى يجبرٌبد انكرح انطبئرح – 2

 انترثٍخ انرٌبضٍخ فً انًذارس انًتىسطخ وانثبَىٌخانمبثهٍخ عهى تعهٍى انطجهخ يهبراد انكرح انطبئرح فً درس  – 3

 

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

 إكسبة انطهجخ يهبراد انكرح انطبئرح -1

 انًحبضراد انُظرٌخ -2

 انذروس انعًهٍخ -3
 يشبهذح يٍذاٍَخ  -4
 

 

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 االيتحبَبد انٍىيٍخ 1 -1
 االيتحبَبد انشفىٌخ -2
 انُظرٌخااليتحبَبد  -3
 انُشبطبد انالصفٍخ -4
 انتمبرٌر -5
 االيتحبَبد انعًهٍخ -6
 انتطجٍك انًٍذاًَ -7

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 انمذرح عهى اتخبر انمرار انًُبست -1

 انسرعخ فً اتخبر انمرار-2

 انمذرح عهى لٍبدح انًجبيٍع انطالثٍخ -3

 انًتبثعخ انذلٍمخ  -4    

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 انًحبضراد انُظرٌخ وانعًهٍخ -1
 انتطجٍك انًٍذاًَ -2

 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 االختجبراد انعًهٍخ -1
 االختجبراد انُظرٌخ  -2
 االختجبراد انشفىٌخ -3
 انتطجٍك انًٍذاًَ -4
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

1 2 

 مميزات لعبة الكرة الطائرة / شرح
 المهارات األساسية

شرح وعرض خطوات تنفيذ مهارة 
 التمرير من األعمى

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

2 2 

نشوء لعبة الكرة الطائرة  -
 وتاريخها في العراق

تدريبات لمهارة التمرير من 
 األعمى

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انًرحهخ انثبٍَخانكرح انطبئرح/ 

3 2 
شرح وعرض خطوات تنفيذ  -

 مهارة التمرير من األسفل
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبنثخ

4 2 
تدريبات لمهارة التمرير من 

 األسفل
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

5 2 
تدريبات ربط بين مهارتي التمرير 

 من األعمى واألسفل
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ
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6 2 
بين مهارتي التمرير تدريبات ربط 

 من األعمى واألسفل
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

7 2 
شرح وعرض خطوات تنفيذ مهارة 

 اإلرسال من األسفل
 انُظرٌخ وانعًهٍخاالختجبراد  يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

8 2 

تدريبات لمهارة اإلرسال من 
األسفل وربطها مع مهارتي 
 التمرير من األسفل واألعمى

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

9 2 
شرح وعرض خطوات تنفيذ مهارة 

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخانكرح  اإلرسال من األعمى)التنس(

10 2 

تدريبات لمهارة اإلرسال من 
األعمى وربطها مع مهارتي 
 التمرير من األسفل واألعمى

 وانعًهٍخاالختجبراد انُظرٌخ  يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

11 2 
تدريبات لممهارات 

 األساسية)اإلرسال_التمرير(
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

 انُظرٌخ وانعًهٍخ االختجبراد يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ شرح طريقة لعب الكرة الطائرة 2 12

13 2 

تدريبات لممهارات 
 األساسية)اإلرسال_التمرير(

 شرح طريقة لعب الكرة الطائرة
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ
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 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ -------- انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ االمتحان النظري  2 14

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ --------- انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ االمتحان العممي 2 15

16 2 

أعادة سريعة لمفردات الفصل 
 األول

الفرق بين المهارات الفنية 
 واألساسية

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

17 2 
شرح وعرض خطوات تنفيذ مهارة 

 الضرب الساحق
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

18 2 
تدريبات عمى مهارة الضرب 

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يهبري عًهًيحبضراد َظرٌخ + تعهى  انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ الساحق

19 2 
شرح وعرض خطوات تنفيذ مهارة 

 حائط الصد
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ تعهى يهبري عًهًيحبضراد َظرٌخ +  انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ تدريبات عمى مهارة حائط الصد 2 20

21 2 
شرح وعرض خطوات تنفيذ مهارة 

 الدفاع عن الممعب
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

22 2 
تدريبات عمى مهارة الدفاع عن 

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ الممعب



 
 
 

 
 

                                (                                         2017/  12/ 24ذأسَخ اإلطذاس )                                        ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 األكاديميشعبة ضمان الجودة واالعتماد  

23 2 
تدريبات مركبة بين المهارات 

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ األساسية والفنية

24 2 
تدريبات مركبة بين المهارات 

 األساسية والفنية
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

25 2 
تدريبات مهارية مع لعب فريقين 

 بصورة مبسطة
 انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً+ 

 نعت
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ

26 2 
مع لعب فريقين تدريبات مهارية 

 بصورة مبسطة
 انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً+ 

 نعت
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ

27 2 
تدريبات مهارية مع لعب فريقين 

 بصورة مبسطة
 انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً+ 

 نعت
 وانعًهٍخاالختجبراد انُظرٌخ 

28 2 
تدريبات مهارية مع لعب فريقين 

 بصورة مبسطة
 انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ

يحبضراد َظرٌخ + تعهى يهبري عًهً+ 

 نعت
 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ --------- انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ االمتحان النظري  2 29

 االختجبراد انُظرٌخ وانعًهٍخ ------- انكرح انطبئرح/ انًرحهخ انثبٍَخ االمتحان العممي 2 30
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 و.8811عمٍم عجذ هللا انكبتت )انكرح انطبئرح انتذرٌت وانخطط انجًبعٍخ وانهٍبلخ انجذٍَخ(  -
 هللا انكبتت )انكرح انطبئرح انتكٍُك وانتكتٍك انفردي(.عمٍم عجذ  -

  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 و.1188طبرق حسٍ، حسٍٍ سجهبٌ )انًهبراد وانخطط انهجىيٍخ وانذفبعٍخ فً انكرح انطبئرح(  -
لىاعذ انهعجخ( -انًجبرٌبدلٍبدح انفرٌك فً -ثُبء انفرٌك-تعهٍى-تذرٌت-طبرق حسٍ، حسٍٍ سجهبٌ )انكرح انطبئرح -

 و.1188
 

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

 و.1188طبرق حسٍ، حسٍٍ سجهبٌ )انًهبراد وانخطط انهجىيٍخ وانذفبعٍخ فً انكرح انطبئرح(  -
لىاعذ انهعجخ( -انفرٌك فً انًجبرٌبدلٍبدح -ثُبء انفرٌك-تعهٍى-تذرٌت-طبرق حسٍ، حسٍٍ سجهبٌ )انكرح انطبئرح -

 و.1188
 

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

 عمل تقارير من قبل الطلبة في مواضيع مختلفة في الكرة الطائرة والتسجيل باستخدام الكتب الخارجية واالنترنت

 وموقع االتحاد الدولي للكرة الطائرة

  

 الذساسٍ. خطح ذطىَش الوقشس 13

 عرض افالو عهًٍخ  عبنًٍخ حىل تذرٌجبد انكرح انطبئرح -

 عرض يجبرٌبد ثبنكرح انطبئرح نًتبثعخ اداء انحكبو وكٍفٍخ تحركهى ثبنًهعت-

 يطبنجخ انطهجخ ثكتبثخ تًبرٌٍ تخص تطىٌر يهبراد انكرح انطبئرح -

ثًسبعذح انطهجخ يتىسطً وضٍعٍفً االداء نتطىٌر يشبركخ انطهجخ انًتًٍزٌٍ ثبالداء انًهبري يٍ العجً انًُتخجبد  -

 يهبراتهى

 استخذاو وسبئم تعهًٍٍخ نتطىٌر االداء انًهبري نهطهجخ انًجتذئٍٍ-

  تحذٌث انكتت انًُهجٍخ ثًب ٌتالئى وانتطىراد فً انهعجخ -
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٛح االطزاء انجايؼح

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انزٚاضحانرزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 يفزداخ انهغهح االَكهٛشٚح

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 تكهٕرٕٚص فهظفح انرزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضح

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 طُٕ٘

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جايؼح تغذاد / كهٛح انرزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضح 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 دٔراخ ذذرتٛح ٔذذكًٛٛح ، سٚاراخ يٛذاَٛح ، أطرضافح تطٕالخ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
32/23/3122 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 ذزصٍٛ يخزجاخ انرؼهى نمظى انرزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضح -

 ذمذٚى ٔصف اكادًٚٙ نًمزراخ انمظى تهغح لاتهح نهمٛاص ٔانرجزٚة -

يشاركح انطانة ٔيظاًْرّ فٙ انرخطٛظ نهرذرٚض ٔاخرٛار اطانٛة انرذرٚض ٔاالخرثاراخ يٍ خالل  -

 انذراطاخ انًرراتؼح ٚجزٚٓا انمظى ٔذُالش يٍ لثم انهجُح انؼهًٛح 
يراتؼح طٛز انرذرٚض يٍ خالل يصفٕفح ٚرًفٛٓا يُاظزج انًفزداخ يغ كم يٍ انشيٍ َٕٔع انًؼهٕياخ  -

 ٔاطانٛة انرطٕٚز انذاذٙ نهًرؼهىأ انًٓاراخ 
اػذاد كٕادر لاتهح ػهٗ َمم يا ذرهماِ يٍ يؼهٕياخ ٔيٓاراخ ٔاطانٛة ذفكٛز نًًارطاخ يُٓٛح فٙ  -

 انًظرمثم يٍ خالل طٕق انؼًم 
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

       ذؼهٛى انطالب يفزداخ أَكهٛشٚح ٔيؼهٕياخ ػٍ انذٛاج انؼايح  -1

 ذشجٛغ انطهثح ػهٗ االتذاع انفُٙ فٙ ذصًٛى انُشزج انثمافٛح  -2

 ذذكٛز انطهثح ػهٗ االػًال انًثذػح فٙ انًؼزض ٔتؼذِ فٙ انماػح  -3
 ذؼزٚف انطهثح ػهٗ اًْٛح انًشاركح فٙ انًؼزض انثمافٙ انزاتغ -4
 ذًكٍٛ انطهثح يٍ ذذهٛم انًادج انؼهًٛح انٗ يفزداذٓا تانهغح انؼزتٛح  -5
  ذشجٛغ انطهثح ػهٗ ذزجًح يفزداخ انًادج انٗ انهغح األَكهٛشٚح تشكم صذٛخ -6

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 أٌ ٚرؼزف ػهٗ انهغح األَكهٛشٚح أضافح انٗ انهغح االو  – 1 

 اٌ ٚشٚذ يؼجًّ يٍ انفاظ انهغح األَكهٛشٚح   – 2 

 أٌ ٚطهغ ػهٗ َٕادر االدب االَكهٛش٘ – 3 

 

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

  انماء انًذاظزاخ فٙ انماػح انذراطٛح 
  ٗاطرخذاو انظثٕرج نشزح انًادج يٍ انهغح انؼزتٛح ان

 انهغح االَكهٛشٚح 
  اطرخذاو تٕر تُٕٚد نؼزض انًٕاضٛغ انرٙ نٓا

 ػاللح تانًادج انؼهًٛح انًمزرج 

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

  ٙايرذاٌ ٕٚي 
 ٙايرذاٌ فصه 
 ٙايرذاٌ َٓائ 

  

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 ذذفٛش انطهثح ػهٗ انًثاتزج ٔاالشرٓاد نألرذماء تانًظرٕٖ انؼهًٙ  -1

 انرأكٛذ ػهٗ االخاللٛاخ ٔيًارطرٓا تشكم صذٛخ -2

 ذشجٛغ انطهثح ػهٗ دفع انًؼهٕياخ ٔػذو انغش -3

 ذًكٍٛ انطهثح يٍ ذطثٛك يا ذؼهًّ فٙ دٛاذٓى انٕٛيٛح -4

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

  انماء انًذاضزاخ 
  انذٕار ٔانًُالشح 
  ذكهٛف انطهثح تًٓاو ػهٗ شكم يجايٛغ نهؼًم كفزٚك

خالل انٕاجثاخ انثٛرٛح انرٙ ٚذهٓا انطانة فٙ يٍ 

 االطثٕع

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 ٙاخرثاراخ ٕٚيٛح ٔفصهٛح ٔايرذاٌ َٓائ 
 ٙيالدظاخ انٕاجة انثٛر  
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 ايرذاٌ ٕٚيٙ انماء يذاضزج Sports يفزداخ كٕرص انهغح االَكهٛشٚح 2 1

2 2 Unit 7 Basketball ايرذاَاخ لصٛزج انماء يذاضزج 

3 2  Homework ايرذاَاخ لصٛزج دم انٕاجة 

4 2  vocabulary : daily 
problems 

 ايرذاَاخ ٕٚيٛح دم انٕاجة

5 2 Unit 8 Fencing انماء يذاضزج = 

6 2  vocabulary : College انمزاءج ٔاالطرًاع = 

7 2  Conversation : 
Describing People 

 = انًُالشح ٔانذٕار

8 2  Homework دم انٕاجة = 

9 2  Project work يُالشح = 

 ايرذاٌ ٕٚيٙ  Unit 7 + Unit 8 ايرذاٌ ٕٚيٙ 2 11
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11 2 Unit 9 Volleyball ايرذاَاخ لصٛزج انماء يذاضزج 

12 2  vocabulary : Travelling االصغاء ػٍ طزٚك انًجايٛغ انمزاءج ٔاالطرًاع 

13 2  Conversation: on phone 
 انمزاءج

 ايرذاٌ ٕٚيٙ

14 2  Home work دم انٕاجة ٔانًراتؼح دم انٕاجة 

 ايرذاٌ فصهٙ   ايرذاٌ انفصم االٔل  15

16 2 Unit 10 Gymnastics ايرذاَاخ لصٛزج انماء يذاضزج َظزٚح 

17 2  Food & Beverage انمزاء ٔاالطرًاع quiz 

18 2  Homework انٕاجة دم quiz 

19 2 Unit 11 Wrestling ايرذاٌ لصٛز انماء يذاضزج َظزٚح 

21 2  Home يُالشح = 

21 2  Homework 
 دم انٕاجة

 دم انٕاجة

22 2 Unit 12 Tennis ايرذاٌ لصٛز انماء يذاضزج َظزٚح 

23 2  Jobs  ايرذاٌ ٕٚيٙ انمزاءج ٔانًُالشح 
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24 2  Homework دم انٕاجة quiz 

25 2 Unit 13 Handball يذاضزج َظزٚح quiz 

26 2  Animals ايرذاٌ لصٛز يذاضزج َظزٚح 

27 2  Homework ايرذاٌ لصٛز دم انٕاجة 

28 2 Unit 14 Physical Fitness انماء يذاضزج َظزٚح quiz 

29 2  Medicine and Health ايرذاٌ لصٛز انمزاءج ٔاالطرًاع 

 ايرذاٌ فصهٙ   ايرذاٌ انفصم انثاَٙ  31
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

1- One step up to Sports & English 

2-  

3-  

4-  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

  قاموس طاهر البياتي / اللغة االنكليزية -1

2-  

3-   

4-  

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  تهاالكرة والوشاجغ الرٍ َىطً  -ج

 مجلة االستاذ / جامعة بغداد -1

 مجلة كلية االداب / جامعة بغداد -2

 مجلة فصول / جامعة القاهرة -3

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

 e Notes  
 Cliff Notes  
 Spark Notes 
 E Book 
 www.pdfdrive.net 

 

 ذطىَش الوقشس الذساسٍ. خطح 13

  االطرؼاَح تانصٕر ٔانزطٕياخ انخاصح تاالنؼاب انزٚاضٛح 
 يشاركح انطهثح فٙ انصف يٍ أجم فٓى انًادج تانهغح االَكهٛشٚح 
  ٗػزض فهى ػٍ االنؼاب انًؼُٛح ػهData Show 
  اطرخذاوPowerPoint  فٙ إنماء انًذاضزاخ 
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهُت االطزاء اندايؼت

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انزَاضتانتزبُت انبذَُت وػهىو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 انًالكًت

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 بكهىرَىص فهظفت انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَاضت

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 طُىٌ

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 خايؼت بغذاد / كهُت انتزبُت انبذَُت وػهىو انزَاضت 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 الَىخذ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
25/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 . انًالكًتشزذ وتؼهُى يفزداث قاَىٌ    -1

 . نًهاراث انًالكًتشزذ وتؼهُى انًادة انُظزَت  -2

 . نهًالكًتتؼهُى وتطبُق يُذاٍَ نًفزداث انًهاراث األطاطُت  -3
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 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

 تؼزَف انطانب ػهً تارَخ انًالكًت. -1

 تؼزَف انطانب ػهً انهذف يٍ يًارطت رَاضت انًالكًت.  -2

 .انقاَىَُت نهؼبت انًالكًت انتؼزف ػهً انًىاد -3

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 انهدىيُت انًضادة( -انذفاػُت –شزذ وتطبُق انًهاراث انهكًُت )انهدىيُت  -1

 شزذ وتطبُق انقاَىٌ انذونٍ نًالكًت انهىاة. -2

 طشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج ب

تذرَب انًهاراث نتًارٍَ خططُت يشابهت نساالث  – 1

 انًُافظت 

 شزذ انًهارة انسزكُت  - 2  

  انسزكُت يٍ قبم يذرص انًادةتطبُق انًهارة  – 3

  تطبُق انًهارة انسزكُت يٍ قبم انطهبت– 4

   سَادة ػذد انتكزاراث نهىصىل انً انُت االداء انًهارٌ – 5

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 انسضىر انُىيٍ -1

تُفُذ انىاخباث انًهارَتانًكهف بها انطانب خارج  -2

 انذرص

 تفاػم انطانب فٍ انذرص -3

 االيتساَاث -4

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 تًُُت انثقت بانُفض يٍ خالل اتقاٌ انًهاراث انهكًُت انتٍ تظاػذهى فٍ انذفاع ػٍ انُفض -1

 تفزَغ انطاقاث انًكًىَت يًا َُؼكض اَدابُا ػهً تصزفاث انطهبت وطهىكُاتهى -2

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 نهىزذاث انتؼهًُُت انظابقتاػادة انًهاراث  -1

 ربظ االداء انظابق بانًهاراث اندذَذة -2

 انهؼب ػهً االخهشة واالدواث – 3

  انهؼب يغ انشيُم و انتأكُذ ػهً انذفاع اكثز يٍ انهدىو – 4

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 انتأكُذ ػهً االداء انصسُر نهًهاراث انظابقت -1

 انًهارَت انًكهفٍُ بهاتشخُص اداء انطهبت نهىاخباث  -2

 زىافش نهطهبت انًُفذٍَ نهىاخباث -3

 اخزاء اختباراث فٍ االداء انًهارٌ -4

 االيتساَاث انُىيُت وانفصهُت وانُهائُت -5
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 انًُاقشت يساضزاث َظزَت انًالكًت انتؼزف ػهً درص انًالكًت 2 1

2 2 
 تؼهُى وقفت االطتؼذاد

 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

3 2 
 اػادة تًزَُاث االطبىع االول-

 تؼهُى انهكًت انًظتقًُت انُظار-
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

4 2 
 اػادة تًزَُاث االطبىع انثانث-

 تؼهُى دفاػاث انهكًت انًظتقًُت-
 تقُُى االداء انًهارٌ انًادة/تطبُق ػًهٍشزذ  انًالكًت

5 2 
اػادة تًزَُاث االطبىع انثانث 

 وانزابغ
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

6 2 
اػادة تًزٍَ االطبىع انخايض يغ 

 اضافت دفاػاث خذَذة
 ايتساٌ ػًهٍ  شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

7 2 
باطتخذاو نؼب يالكًت يقُذ  -

 انهكًت انًظتقًُت وانذفاػاث

 شزذ قاَىٌ انهؼبت-
 انًُاقشت تقُُى االداء انًهارٌ  شزذ قاَىٌ انهؼبت /شزذ انًادة انؼًهُت انًالكًت

8 2 
 شزذ قاَىٌ انهؼبت-

نؼبت يالكًت ززة باطتخذاو -

 انُظار وانذفاػاث
 انًُاقشت تقُُى االداء انًهارٌ  شزذ قاَىٌ انهؼبت /شزذ انًادة انؼًهُت انًالكًت

 ايتساٌ ػًهٍ ايتساٌ ػًهٍ انًالكًت ايتساٌ ػًهٍ 2 9
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 ايتساٌ َظزٌ ايتساٌ َظزٌ انًالكًت ايتساٌ َظزٌ 2 10

11 2 
 تؼهُى انهكًت انًظتقًُت انًٍُُ -

تؼهُى انذفاػاث انًظتقًُت   -

 انًٍُُ
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

12 2 
 11اػادة تًارٍَ اطبىع -

 سَادة طزػت االداء نهتًزٍَ-
 انًالكًت

شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ يغ سَادة 

 انظزػت
 تقُُى االداء انًهارٌ

13 2 
 12اػادة تًارٍَ اطبىع -

 سَادة ػذد انذفاػاث-
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

14 2 
انًظتقًُت ربظ اداء انهكًت -

 انُظار وانًٍُُ

 شزذ انقاَىٌ انذونٍ نهًالكًت-
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

15 2 
 شزذ انقاَىٌ انذونٍ نهًالكًت-

 تؼهُى دفاػاث انهكًاث انًظتقًُت-
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

16 2 
 نهًالكًتشزذ انقاَىٌ انذونٍ -

 ديح اداء انهكًاث يغ انذفاػاث-
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

17 2 
 شزذ انقاَىٌ انذونٍ نهًالكًت-

 سَادة ػذد انذفاػاث-
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

 ايتساٌ ػًهٍ /ايتساٌ َظزٌ /ايتساٌ َظزٌايتساٌ ػًهٍ  انًالكًت ايتساٌ ػًهٍ /ايتساٌ َظزٌ 2 18

19 2 
اػادة انىزذة انتؼهًُُت 

11 
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

20 2 
يغ  11اػادة انىزذة انتؼهًُُت  

 سَادة طزػت االداء
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

21 2 
ػهً انسهبت تطبُق انقاَىٌ انذونٍ 

 ػًهٍ
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت
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22 2 
تطبُق انقاَىٌ انذونٍ ػهً انسهبت 

 ػًهٍ
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

23 2 
 نؼب يالكًت زز-

 تسكُى-
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

24 2 
يالكًت زز يغ انتاكُذ ػهً نؼب -

 انذفاػاث

 تسكُى-
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

25 2 
 اختباراث ػًهُت فٍ انهؼب

 اختباراث ػًهُت فٍ انتسكُى
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

26 2 
 ايتساٌ ػًهٍ تسكُى

 ايتساٌ ػًهٍ نؼب
 تقُُى االداء انًهارٌ انًادة/تطبُق ػًهٍشزذ  انًالكًت

 انًُاقشت شزذ انًادة انًالكًت يزاخؼت انًىاد انُظزَت 2 27

28 2 
اػادة انًهاراث انسزكُت انذفاػُت 

 وانهدىيُت
 تقُُى االداء انًهارٌ شزذ انًادة/تطبُق ػًهٍ انًالكًت

 َهائٍ ػًهٍايتساٌ  ايتساٌ َهائٍ ػًهٍ انًالكًت ايتساٌ َهائٍ ػًهٍ 2 29

 ايتساٌ َهائٍ َظزٌ ايتساٌ َهائٍ َظزٌ انًالكًت ايتساٌ َهائٍ َظزٌ 2 30
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 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

  انقاَىٌ انذونٍ نهًالكًت ) االتساد انذونٍ نهًالكًت(. -1
 يدُذ ػبذ انسظٍُ( -ازًذ فزج ابزاهُى -انشاطٍتؼهُى وتذرَب انًالكًت )أ.د.يسًىد  -2

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 نكتب انًُىِ ػُها طابقا  ا -1

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

  الكتب المنوه عنها سابقا   -1

2- 

3-  

4-  

 : االًرشًُد ....الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ  -د

 يىقؼغ االتساد انذونٍ نهًالكًت 

  

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 انتىاصم يغ اندايؼاث االخزي نتسذَث انًُهح بصىرة يظتًزة. -1
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كهُح اإلسشاء انجايؼح األههُحانكهُح/ انًؼهذ:  

 انرشتُح انثذَُح وػهىو انشَاضح:  انمسى انؼهًٍ

 25/12/2017ذاسَخ يمء انًهف :  

 

 

 

 شؼثح ضًاٌ انجىدج واألداء انجايؼٍ دلـك انًهف يٍ لثم  

 اسى يذَش شؼثح ضًاٌ انجىدج واألداء انجايؼٍ:

                     :انراسَخ

  :انرىلُغ

 يظادلح انسُذ انؼًُذ                                                                                                                       

 

 انرىلُغ   : انرىلُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حًىد: انًؼاوٌ انؼهًٍاسى  أ.د.حسٍ َاجٍ يحًىداسى سئُس انمسى :

 انراسَخ: انراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف انثشَايج األكادًٍَ 

يمرضُاً ألهى خظائض انثشَايج ويخشجاخ انرؼهى انًرىلؼح يٍ انطانة  إَجاصاَىفش وطف انثشَايج األكادًٍَ هزا  

ذحمُمها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ لذ حمك االسرفادج انمظىي يٍ انفشص انًراحح . وَظاحثه وطف نكم يمشس ضًٍ 

 انثشَايج

 

 انًؤسسح انرؼهًُُح .1
 كهُت االطزاء انجايؼت

 انمسى انؼهًٍ / انًشكض  .2
 انزَاضتانتزبُت انبدَُت وػهىو 

 أواسى انثشَايج األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 حقىق االَظاٌ

 اسى انشهادج انُهائُح  .4
 بكهىرَىص فهظفت انتزبُت انبدَُت وػهىو انزَاضت

 انُظاو انذساسٍ :  .5

 سُىٌ /يمشساخ /أخشي 
 طُىٌ

 تشَايج االػرًاد انًؼرًذ   .6
 جايؼت بغداد / كهُت انتزبُت انبدَُت وػهىو انزَاضت 

 انًؤثشاخ انخاسجُح األخشي  .7
 الَىجد

 ذاسَخ إػذاد انىطف  .8
25/2/2012 

 

 أهذاف انثشَايج األكادًٍَ .9

 

 

 تًكٍُ انطانب يٍ انتؼزف ػهً حقىق االَظاص فٍ جًُغ انًجتًؼاث انؼانًُت.-1

 يؼزفت تارَخ حقىق االَظاٌ وانًُظًاث انداػًت نحقىق االَظاٌ.-2

 اندطتىر انؼزاقٍ يٍ حقىق االَظاٌ.تًكٍُ انطانب يٍ يؼزفت يىقف  -3
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 انًطهىتح وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثشَايجيخشجاخ ان .01

 : األهذاف انًؼشفُح - أ

 تؼزَف انطانب ػهً اهًُت حقىق االَظاٌ. -1

 تًُُت قدرة انطانب فٍ اندفاع ػٍ حقىقه. -2

 يظاػدة انطانب فٍ يؼزفت يانه يٍ حقىق وياػهُه يٍ واجباث. -3

 : ثشَايجانخاطح تان األهذاف انًهاساذُح -ب 

تًُُت قدرة انطانب فٍ انًطانبت بحقىقه وكُفُت انحصىل ػهُها وكذنك سرع روح انثقت داخص َفض انطانب بأٌ نه 

 حقىق كىَه اَظاٌ.

 طشائك انرؼهُى وانرؼهى نهفمشج ب

 تدرَب انطانب فٍ انقدرة ػهً انًطانبت بحقىقه.-1 

بطزَقت طهظت  تحبب انطانب بانًقزر اَصال انًقزر  -2

 انؼهًٍ.

 طشائك انرمُُى  نهفمشج ب

 انحضىر انُىيٍ . -1

 تفاػم انطانب يغ انًقزر انؼهًٍ. -2

 تُفُذ انىاجباث انُىيُت. -3

 االيتحاَاث. -4

 :وانمًُُح األهذاف انىجذاَُح  -ج

انًجتًغ ندَه حقىق دطتىرَت وػهُه واجباث سرع روح انثقت ندي انطانب يٍ خالل تؼزَفه بحقىقه كىَه يٍ افزاد 

 وانتشاياث.

 جطشائك انرؼهُى وانرؼهى نهفمشج 

 تؼزَف انطانب بًا نه يٍ حقىق يقدطت.-1

 بث انثقت وانطًأَُُت ندي انطانب بانًقزر انؼهًٍ.-2

 فهى يضايٍُ انًقزر انؼهًٍ -3

 ج طشائك انرمُُى  نهفمشج

 انتأكُد ػهً اهًُت انًقزر انؼهًٍ. -1

بُاٌ اهًُت حقىق االَظاٌ ػهً انصؼُد اندونٍ  -2

 وانداخهٍ.

 اجزاء االختباراث. -3
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 تُُح انًمشس .00

 األسثىع
ػذد 

 انساػاخ
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع يخشجاخ انرؼهى انًطهىتح

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ اهًُح حمىق االَساٌ 2 1

2 2 
 حمىق االَساٌ فٍ االسالو

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ

3 2 
انحضاساخ حمىق االَساٌ فٍ 

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ انمذًَح

4 2 
حمىق االَساٌ فٍ دساذُش 

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ انؼشاق

5 2 
حمىق االَساٌ فٍ انظؼُذ 

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ انذونٍ

6 2 
 ايرحاٌ َظشٌ

 ايتحاٌ َظزٌ ايتحاٌ َظزٌ حقىق االَظاٌ

7 2 
حمىق االَساٌ فٍ انًىاثُك 

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ انذونُح

8 2 
 االػالٌ انؼانًٍ نحمىق االَساٌ

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ انًُظًاخ انذونُح غُش انحكىيُح 2 9

 ايرحاٌ َظشٌ ايرحاٌ َظشٌ حقىق االَظاٌ ايرحاٌ َظشٌ 2 10
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11 2 
 2+0يشاجؼح يحاضشج 

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ

12 2 
 4+3يشاجؼح يحاضشج 

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ

13 2 
 7+5يشاجؼح يحاضشج 

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ

14 2 
 9+8يشاجؼح يحاضشج 

 انًُاقشت يحاضزاث َظزَت حقىق االَظاٌ

15 2 
 ايرحاٌ انفظم االول

 حقىق االَظاٌ
 ايرحاٌ انفظم االول ايرحاٌ انفظم االول

16 2 -     

17 2 -     

18 2 -     

19 2 -     

20 2 -     

21 2 -     

22 2 -     

23 2 -     
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24 2 -     

25 2 -     

26 2 -     

27 2 -     

28 2 -     

29 2 -     

30 2 -     
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 انثُُح انرحرُح. 12

 :أـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 

 حقىق االَظاٌ )د.رَاض طؼُد(.-1

 

 

 :انًشاجغ انشئُسُح )انًظادس(  -ب

 

 

 

 : ( انًجالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... )  انكرة وانًشاجغ انرٍ َىطً تها -ج

 

 

 

 : انًشاجغ االنكرشوَُح, يىالغ االَرشَُد .... -د

  

 انًمشس انذساسٍ. خطح ذطىَش 13
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كهُح اإلسشاء اندايؼح األههُحانكهُح/ انًؼهذ:  

 انرشتُح انثذَُح وػهىو انشَاضح:  انقسى انؼهًٍ

 25/12/2017ذاسَخ يمء انًهف :  

 

 

 

 شؼثح ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍ دقـق انًهف يٍ قثم  

 اسى يذَش شؼثح ضًاٌ اندىدج واألداء اندايؼٍ:

                     :انراسَخ

  :انرىقُغ

 يظادقح انسُذ انؼًُذ                                                                                                                       

 

 انرىقُغ   : انرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حًىد: انًؼاوٌ انؼهًٍاسى  أ.د.حسٍ َاخٍ يحًىداسى سئُس انقسى :

 انراسَخ: انراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف انثشَايح األكادًٍَ 

يقرضُاً ألهى خظائض انثشَايح ويخشخاخ انرؼهى انًرىقؼح يٍ انطانة  إَداصاَىفش وطف انثشَايح األكادًٍَ هزا  

ذحقُقها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ قذ حقق االسرفادج انقظىي يٍ انفشص انًراحح . وَظاحثه وطف نكم يقشس ضًٍ 

 انثشَايح

 

 انًؤسسح انرؼهًُُح .1
 كلٍت االسراء الدبهعت

 انقسى انؼهًٍ / انًشكض  .2
 الرٌبضتالخربٍت البذًٍت ّعلْم 

 أواسى انثشَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 

 علن الخذرٌب الرٌبضً

 اسى انشهادج انُهائُح  .4
 بكلْرٌْش فلسفت الخربٍت البذًٍت ّعلْم الرٌبضت

 انُظاو انذساسٍ :  .5

 سُىٌ /يقشساخ /أخشي 
 سٌْي

 تشَايح االػرًاد انًؼرًذ   .6
 خبهعت بغذاد / كلٍت الخربٍت البذًٍت ّعلْم الرٌبضت 

 انًؤثشاخ انخاسخُح األخشي  .7
 الٌْخذ

 ذاسَخ إػذاد انىطف  .8
22/12/2012 

 

 أهذاف انثشَايح األكادًٍَ .9

 حعلٍن هعًٌ الخذرٌب الرٌبضً ّهفِْهَ. -1

 حعلٍن العْاهل الوؤثرة فً الخذرٌب الرٌبضً. -2

 أُذاف ّّاخببث الخذرٌب الرٌبضً. -3

 هفِْم هكًْبث اللٍبقت البذًٍت. -4

 السول الخذرٌبً ّهكًْبحَ. حعلٍن هفِْم -5

 الْزذاث الخذرٌبٍت ّاقسبهِب. -6

 هعرفت قْاعذ الخذرٌب الرٌبضً. -7
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 انًطهىتح وطشائق انرؼهُى وانرؼهى وانرقُُى ثشَايحيخشخاخ ان .01

 : األهذاف انًؼشفُح - أ

 الخأكٍذ على هفِْم الخذرٌب الرٌبضً ّكٍفٍت اسخخذام طرائق الخذرٌب ّزول الخذرٌب. -1

 : ثشَايحانخاطح تان األهذاف انًهاساذُح -ب 

 الخأكٍذ على الْاقع العلوً هع االًذٌت ّالوذارش ّالوؤسسبث ّاالحسبداث ّكٍفٍت عول البراهح الخذرٌبٍت. -1 

 طشائق انرؼهُى وانرؼهى نهفقشج ب

 الشرذ ّالخْضٍر. – 1

 طرٌقت الوسبضرة. -2

   طرٌقت عرض الٌوبرج. -3

 نهفقشج بطشائق انرقُُى  

 االخخببراث الٌظرٌت. -1

 االخخببراث الشفٌْت. -2

  الخقبرٌر. -3

 :وانقًُُح األهذاف انىخذاَُح  -ج

 الوالزظت ّاالدراك. -1

 الخعلٍل ّالخفسٍر. -2

 جطشائق انرؼهُى وانرؼهى نهفقشج 

 طرٌقت الوسبضرة.  -1

 طرٌقت عرض االفالم ّالشرائر. -2

 

 

 

 ج طشائق انرقُُى  نهفقشج

 االخخببراث الٌظرٌت. -1

 بث.الخقبرٌر ّالذراس -2
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 تُُح انًقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 انساػاخ
 طشَقح انرقُُى طشَقح انرؼهُى اسى انىحذج / أو انًىضىع يخشخاخ انرؼهى انًطهىتح

 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر الخذرٌب الرٌبضً هفِْهَ ّهعٌبٍ يفهىو او يؼًُ انرذسَة انشَاضٍ 2 1

 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر ّالخْضٍرالشرذ  الخذرٌب الرٌبضً هفِْهَ ّهعٌبٍ يفهىو او يؼًُ انرذسَة انشَاضٍ 2 2

 ذىطُم انًادج ويفهىيها 2 3
أُذاف ّهوٍساث الخذرٌب 

 الرٌبضً
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

 ذىطُم انًادج ويفهىيها 2 4
أُذاف ّهوٍساث الخذرٌب 

 الرٌبضً
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

 ويفهىيهاذىطُم انًادج  2 5
 –الوطبّلت  –القْة  –السرعت 

 الورًّت –الرشبقت 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

 ذىطُم انًادج ويفهىيها 2 6
 –الوطبّلت  –القْة  –السرعت 

 الورًّت –الرشبقت 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

 ايرحاٌ ايرحاٌ اهخسبى ًظري ايرحاٌ 2 7

 ذىطُم انًىاد 2 8
هفِْم السول الخذرٌبً ّهكًْبحَ 

(1) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

 ذىطُم انًىاد 2 9
هفِْم السول الخذرٌبً ّهكًْبحَ 

(1) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

 ذىطُم انًىاد 2 10
هفِْم السول الخذرٌبً ّهكًْبحَ 

(2) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر
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 ذىطُم انًىاد 2 11
هفِْم السول الخذرٌبً ّهكًْبحَ 

(1) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

 ذىطُم انًىاد 2 12
هفِْم السول الخذرٌبً ّهكًْبحَ 

(2) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

 ذىطُم انًىاد 2 13
الخذرٌبً ّهكًْبحَ هفِْم السول 

(2) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

 يشاخؼح 2 14
علن الخذرٌب ّهكًْبث اللٍبقت 

 البذًٍت ّهكًْبث السول الخذرٌبً
 الوٌبقشت  الشرذ ّالخْضٍر

 االهخسبى الٌظري  ايرحاٌ انفظم االول ايرحاٌ انفظم االول ايرحاٌ انفظم االول 2 15

16 2 
االداء وطشَقح انقاء  ذؼهُى فٍ

 انًحاضشج
االًخقبء ّاالخخببر فً الخذرٌب 

 الرٌبضً
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

17 2 
ذؼهُى فٍ االداء وطشَقح انقاء 

 انًحاضشج
االًخقبء ّاالخخببر فً الخذرٌب 

 الرٌبضً
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

18 2 
االداء وطشَقح انقاء ذؼهُى فٍ 

 انًحاضشج
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر (3هكًْبث اللٍبقت البذًٍت )

19 2 
ذؼهُى فٍ االداء وطشَقح انقاء 

 انًحاضشج
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر (3هكًْبث اللٍبقت البذًٍت )

20 2 
ذؼهُى فٍ االداء وطشَقح انقاء 

 انًحاضشج
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر (3هكًْبث السول الخذرٌبً )

21 2 
ذؼهُى فٍ االداء وطشَقح انقاء 

 انًحاضشج
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر (3هكًْبث السول الخذرٌبً )

 ايرحاٌ َظشٌ  ايرحاٌ َظشٌ  ايرحاٌ َظشٌ  ايرحاٌ َظشٌ  2 22

23 2 
االداء وطشَقح انقاء ذؼهُى فٍ 

 انًحاضشج
( ّ 1قْاعذ الخذرٌب الرٌبضً )

(2) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر
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24 2 
ذؼهُى فٍ االداء وطشَقح انقاء 

 انًحاضشج
( ّ 1قْاعذ الخذرٌب الرٌبضً )

(2) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

25 2 
انقاء ذؼهُى فٍ االداء وطشَقح 

 انًحاضشج
( ّ 3قْاعذ الخذرٌب الرٌبضً )

(4) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

26 2 
ذؼهُى فٍ االداء وطشَقح انقاء 

 انًحاضشج
( ّ 3قْاعذ الخذرٌب الرٌبضً )

(4) 
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر

27 2 
ذؼهُى فٍ االداء وطشَقح انقاء 

 انًحاضشج
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر حذرٌب الٌبشئٍي

28 2 
ذؼهُى فٍ االداء وطشَقح انقاء 

 انًحاضشج
 االخخببر ّاالسئلت ّالخقبرٌر الشرذ ّالخْضٍر حذرٌب الٌبشئٍي

 الوٌبقشتاالخخببر ّاالسئلت ّ الشرذ ّالخْضٍر هراخعغت عبهت يشاخؼح ػايح 2 29

 اهخسبى ًظري اهخسبى ًظري اهخسبى الفصل الثبًً انثاٍَايرحاٌ انفظم  2 30
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 . انثُُح انرحرُح12

 :أـ انكرة انًقشسج انًطهىتح 

 علن الخذرٌب ّاالًدبز الرٌبضً. -1

 هفرداث علن الخذرٌب الرٌبضً. -2

 

 :انًشاخغ انشئُسُح )انًظادس(  -ب

 الرٌبضً.الكخب فً اخخصبص الخذرٌب  -1

 : ( انًدالخ انؼهًُح , انرقاسَش ,.... )  انكرة وانًشاخغ انرٍ َىطً تها -ج

 . الكتب المنوه عنها سابقا   -1

 الودالث الرٌبضٍت.-2

 الخقبرٌر -3

 

 : انًشاخغ االنكرشوَُح, يىاقغ االَرشَُد .... -د

  هْاقع االًخرًج بخصْص البطْالث الرٌبضٍت. -1

  

 انًقشس انذساسٍ. خطح ذطىَش 13

 اعذاد الطلبت بشكل ٌالئن هٌظْر الودخوع هي اخل اعذادُن للوسخقبل لٍكًْْا قبدة فً االحسبداث ّالوؤسسبث الرٌبضٍت. -1
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كلُح اإلسشاء الجاهؼح األهلُحالكلُح/ الوؼهذ:  

 الرشتُح الثذًُح وػلىم الشَاضح:  القسن الؼلوٍ

 25/12/2017ذاسَخ هلء الولف :  

 

 

 

 شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ دقـق الولف هي قثل  

 اسن هذَش شؼثح ضواى الجىدج واألداء الجاهؼٍ:

                     :الراسَخ

  :الرىقُغ

 هظادقح السُذ الؼوُذ                                                                                                                       

 

 الرىقُغ   : الرىقُغ   :

 أ.د.ػاشىس داود حوىد: الوؼاوى الؼلوٍاسن  أ.د.حسي ًاجٍ هحوىداسن سئُس القسن :

 الراسَخ: الراسَخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 وطف الثشًاهج األكادَوٍ 

هقرضُاً ألهن خظائض الثشًاهج وهخشجاخ الرؼلن الورىقؼح هي الطالة  إَجاصاَىفش وطف الثشًاهج األكادَوٍ هزا  

ذحقُقها هثشهٌاً ػوا إرا كاى قذ حقق االسرفادج القظىي هي الفشص الوراحح . وَظاحثه وطف لكل هقشس ضوي 

 الثشًاهج

 

 الوؤسسح الرؼلُوُح .1
 كهٛت االصراء انجايؼت

 القسن الؼلوٍ / الوشكض  .2
 انرٚاضتانتربٛت انبذَٛت ٔػهٕو 

 أواسن الثشًاهج األكادَوٍ  .3

 الوهٌٍ 

 (انًردهت انثاَٛتكرة انضهت )

 اسن الشهادج الٌهائُح  .4
 بكهٕرٕٚس فهضفت انتربٛت انبذَٛت ٔػهٕو انرٚاضت

 الٌظام الذساسٍ :  .5

 سٌىٌ /هقشساخ /أخشي 
 صُٕ٘

 تشًاهج االػرواد الوؼروذ   .6
 جايؼت بغذاد / كهٛت انتربٛت انبذَٛت ٔػهٕو انرٚاضت 

 الوؤثشاخ الخاسجُح األخشي  .7
 الٕٚجذ

 ذاسَخ إػذاد الىطف  .8
25/12/2012 

 

 أهذاف الثشًاهج األكادَوٍ .9

 .بقإٌَ كرة انضهت ٔتؼهٛى انطانب ؼرٚفت-1

 تؼرٚف ٔتؼهٛى انطانب ػهٗ انخطظ انذفاػٛت. -2

 انخطظ انٓجٕيٛت.ؼرٚف ٔتؼهٛى انطانب ػهٗ ت -3

 تطبٛق يٕاد قإٌَ كرة انضهت ػًهٛاً.-4

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

                                (                                         2017/  12/ 24ذأسَخ اإلطذاس )                                        ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 العراقجمهورية  
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 الوطلىتح وطشائق الرؼلُن والرؼلن والرقُُن ثشًاهجهخشجاخ ال .01

 : األهذاف الوؼشفُح - أ

 تؼهى انًٓاراث االصاصٛت انٓجٕيٛت ) انخطظ انٓجٕيٛت ( نكرةانضهت. -1

 نكرة انضهت.تؼهى انًٓاراث االصاصٛت انذفاػٛت ) انخطظ انذفاػٛت (  -2

  انقذرة ػهٗ تذكٛى انًباراة نكرة انضهت. -3           

 

 : ثشًاهجالخاطح تال األهذاف الوهاساذُح -ب 

 يشاْذة االفالو انخاطت نًادة كرة انضهت ) انقإٌَ انخاص نكرة انضهت (. -1

 تقارٚر ػٍ انًٓاراث  انتٙ تخض انًُٓج انًقرر نهؼاو انذراصٙ . – 2

 

 الرؼلُن والرؼلن للفقشج بطشائق 

 انشرح ٔانتٕضٛخ  -1

 يذاضراث َظرٚت -2

 تطبٛق ػًهٙ -3

4-  

 طشائق الرقُُن  للفقشج ب

 اختباراث ٕٚيٛت -1

 اختباراث فظهٛت -2

 اختباراث ػًهٛت -3

4-  

 :والقُوُح األهذاف الىجذاًُح  -ج

 انذج ػهٗ االنتزاو بانًذاضراث -1

 االنتزاو بانٕاجباث انًطهٕبت -2

 جطشائق الرؼلُن والرؼلن للفقشج 

 انشرح انُظر٘. -1

 انتطبٛق انؼًهٙ. -2

3-  

4- 

 ج طشائق الرقُُن  للفقشج

 االيتذاَاث انشفٕٚت انٕٛيٛت -1
 ايتذاَاث شٓرٚت -2
 ايتذاَاث انفظم االٔل -3
 ايتذاَاث انفظم انثاَٙ -4
 االنتزاو ٔانذضٕر -5
 االيتذاٌ انُٓائٙ -6
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 تٌُح الوقشس .00

 األسثىع
ػذد 

 الساػاخ
 طشَقح الرقُُن طشَقح الرؼلُن اسن الىحذج / أو الوىضىع هخشجاخ الرؼلن الوطلىتح

 انتؼرٚف بانًٕاد انذراصٛت 2 1
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

2 2 

انذفاع انفرقٙ بكرة انضهت)دفاع 

 رجم نرجم(

انفٕائذ ٔانًضار(+  –)األصش 

 تطبٛق يٛذاَٙ

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ يذاضراث َظرٚت كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

3 2 
إَٔاع دفاع انرجم نرجم+طرائق 

 اصتؼًانّ+ تطبٛق يٛذاَٙ
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

4 2 
انقإٌَ انذٔنٙ نكرة انضهت 

 (+نؼب3-1انًٕاد)

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ انثاَٛتكرة انضهت/ انًردهت 

5 2 
انقإٌَ انذٔنٙ نكرة انضهت 

 (+نؼب7-4انًٕاد)

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

6 2 
انقإٌَ انذٔنٙ نكرة انضهت 

 (+نؼب12-8انًٕاد)

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ انضهت/ انًردهت انثاَٛتكرة 

7 2 
انقإٌَ انذٔنٙ نكرة انضهت 

(+يٛكاَٛكٛت 17-13انًٕاد)

 انتذكٛى

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

8 2 
نكرة انضهت انقإٌَ انذٔنٙ 

(+يٛكاَٛكٛت 21-18انًٕاد)

 انتذكٛى

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت



 
 
 

 
 

                                (                                         2017/  12/ 24ذأسَخ اإلطذاس )                                        ( 1 سقن اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد الظفحاخ: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 العراقجمهورية  
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 تذكٛى+نؼب 2 9
 كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 تؼهى يٓار٘ ػًهٙ
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت

10 2 
انذفاع انفرقٙ نكرة انضهت)دفاع 

انفٕائذ  –انًُطقت( )األصش 

 ٔانًضار(+ تطبٛق يٛذاَٙ

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

11 2 
إَٔاع)انتشكٛالث( انذفاع ػٍ 

 انًُطقت+تطبٛق يٛذاَٙ

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 تذكٛى+نؼب 2 12
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 االيتذاٌ انؼًهٙ 2 13
 كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

--------- 
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت

 االيتذاٌ انؼًهٙ 2 14
 انًردهت انثاَٛتكرة انضهت/ 

--------- 
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت

 االيتذاٌ انُظر٘ 2 15
 كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

------- 
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت

16 2 
انقإٌَ انذٔنٙ نكرة انضهت 

 (+تذكٛى ٔنؼب26-22انًٕاد)
 كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ

17 2 
انقإٌَ انذٔنٙ نكرة انضهت 

 (+تذكٛى ٔنؼب31-27انًٕاد)

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 يٛكاَٛكٛت انتذكٛى+نؼب 2 18
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت ػًهٙيذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘  كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 تذكٛى+نؼب 2 19
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

20 2 
انقإٌَ انذٔنٙ نكرة انضهت 

 (+تذكٛى ٔنؼب36-32انًٕاد)

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت
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21 2 
انقإٌَ انذٔنٙ نكرة انضهت 

 (+تذكٛى ٔنؼب41-37انًٕاد)

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

22 2 
انٓجٕو انفرقٙ بكرة انضهت)انٓجٕو 

انضرٚغ( فٕائذِ ٔػٕايم 

 أَجادّ+نؼب

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ انًردهت انثاَٛتكرة انضهت/ 

23 2 
إَٔاع انٓجٕو انضرٚغ+طرائق 

 اصتؼًانّ+تطبٛق يٛذاَٙ

 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 يٛكاَٛكٛت انتذكٛى+نؼب 2 24
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ انًردهت انثاَٛتكرة انضهت/ 

 تذكٛى+نؼب 2 25
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 تذكٛى+نؼب 2 26
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 يراجؼت ػايت+نؼب 2 27
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت يذاضراث َظرٚت + تؼهى يٓار٘ ػًهٙ كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

 االيتذاٌ انؼًهٙ 2 28
 كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت

-------- 
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت

 االيتذاٌ انؼًهٙ 2 29
 انًردهت انثاَٛتكرة انضهت/ 

--------- 
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت

30 2 
 كرة انضهت/ انًردهت انثاَٛت االيتذاٌ انُظر٘

----------- 
 االختباراث انُظرٚت ٔانؼًهٛت
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 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 . الثٌُح الرحرُح12

 :أـ الكرة الوقشسج الوطلىتح 

 م(.1987)المهارات الفنية بكرة السمة  -1

 م(.1989تدريب )-المهارات الخططية،  المبادئ األساسية في كرة السمة لكميات التربية الرياضية -2
  

 :الوشاجغ الشئُسُح )الوظادس(  -ب

 .(6112القانون الدولي لكرة السلة ) -1

 المرشد التدريبي بكرة السمة. -6        
 .التعديالت الحديثة لقانون كرة السمة -3        
 

 : ( الوجالخ الؼلوُح , الرقاسَش ,.... )  الكرة والوشاجغ الرٍ َىطً تها -ج

  الكتب المنوه عنها سابقا   -1

6- 

3-  

4-  

 : الوشاجغ االلكرشوًُح, هىاقغ االًرشًُد .... -د

 (FIBA.comموقع االتحاد العالمي لكرة السلة ) -1

  ( ٔغٛرْا يٍ انظفذاث.Fiba today- basketball my lifeبؼض طفذاث انتٕاطم االجتًاػٙ يثم ) -6

  

 . خطح ذطىَش الوقشس الذساس13ٍ

 انتٕاطم يغ انجايؼاث االخرٖ نتذذٚج انًُٓج بظٕرة يضتًرة. -1
 اصتذذاث دٔراث َٔذٔاث نهطهبت دٕل نؼبت كرة انضهت ٔانتأكٛذ ػهٗ دضٕرْا. -6
 انؼراقٙ بكرة انضهت.إشراك انطهبت فٙ انذٔراث انتٙ ٚقًٛٓا االتذاد  -3
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 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي
   األكاديمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد

 

   

 

 

 

 كهٛخ اإلعشاء اندبيؼخ األْهٛخانكهٛخ/ انًؼٓذ:  

 انزشثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو انشٚبضخ:  انمغى انؼهًٙ

 25/12/2017ربسٚخ يمء انًهف :  

 

 

 

 شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاألداء اندبيؼٙ دلـك انًهف يٍ لجم  

 اعى يذٚش شؼجخ ضًبٌ اندٕدح ٔاألداء اندبيؼٙ:

                     :انزبسٚخ

  :انزٕلٛغ

 يظبدلخ انغٛذ انؼًٛذ                                                                                                                       

 

 انزٕلٛغ   : انزٕلٛغ   :

 أ.د.ػبشٕس دأد حًٕد: انًؼبٌٔ انؼهًٙاعى  أ.د.حغٍ َبخٙ يحًٕداعى سئٛظ انمغى :

 انزبسٚخ: انزبسٚخ:

 األكاديمياستمارة وصف البرنامج 
Q.S.P-4.2.3-0355-2 
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 ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ 

يمزضٛبً ألْى خظبئض انجشَبيح ٔيخشخبد انزؼهى انًزٕلؼخ يٍ انطبنت  إٚدبصإٚفش ٔطف انجشَبيح األكبدًٚٙ ْزا  

رحمٛمٓب يجشُْبً ػًب إرا كبٌ لذ حمك االعزفبدح انمظٕٖ يٍ انفشص انًزبحخ . ٔٚظبحجّ ٔطف نكم يمشس ضًٍ 

 انجشَبيح

 

 انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1
 كهُح االسشاء اندايؼح

 انمغى انؼهًٙ / انًشكض  .2
 انشَاػحانتشتُح انثذَُح وػهىو 

 أٔاعى انجشَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 

 (انًشحهح انثاَُح) ُذكشج ان

 اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4
 تكهىسَىط فهسفح انتشتُح انثذَُح وػهىو انشَاػح

 انُظبو انذساعٙ :  .5

 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 
 سُىٌ

 ثشَبيح االػزًبد انًؼزًذ   .6
 خايؼح تغذاد / كهُح انتشتُح انثذَُح وػهىو انشَاػح 

 انًؤثشاد انخبسخٛخ األخشٖ  .7
 الَىخذ

 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8
25/12/2012 

 

 أْذاف انجشَبيح األكبدًٚٙ .9

 ششذ وتؼهُى يفشداخ قاَىٌ كشج انُذ انًتشخى دونُاً .    -1

 ششذ وتؼهُى انًادج انُظشَح نهًهاساخ األساسُح نهؼثح .  -2

 .تؼهُى وتطثُق يُذاٍَ نًفشداخ انًهاساخ األساسُح نهؼثح كشج انُذ  -3
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيحيخشخبد ان .01

 : األْذاف انًؼشفٛخ - أ

انتؼشف ػهً انًهاساخ األساسُح نكشج انُذ وتقسًُاتها ألغشاع انًًاسسح و األداء انؼًهٍ  نها وفق انًفاطم انؼايهح  -1

فٍ األداء تانُسثح نهطشف انؼهىٌ ) انزساع انحايهح نهكشج + اندزع ( وانطشف انسفهٍ ) انشخم انًؼاكسح ويغ انزساع 

 .انحايهح نهكشج ( 

 ً األقتظاد تاندهذ انًثزول وفق يتطهثاخ كم يهاسج وتكىٍَ انثشايح انحشكُح انًُاسثح نه . تؼهى األداء وانؼًم ػه  -2

 .( يادج قاَىَُح 18( يىاد يٍ اطم )  7انتؼشف ػهً انًىاد انقاَىَُح )  -3

 : جشَبيحانخبطخ ثبن األْذاف انًٓبسارٛخ -ة 

 األَقاف ( –االنتقاؽ  –أستقثال انكشج ) األستالو  –يسك انكشج  –1 

 انطثطثح واَىاػها. -2 

 انًُاونح وأَىاػها  – 3 

 انتظىَة تأَىاػه .     - 4 

 انخذاع وأَىاػه ) تانكشج وتذوٌ كشج (  -5

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى نهفمشح ة

 انًحاػشاخ انُىيُح نهًادج َظشَاً وػًهُاً  - 1

 .ح تثؼغ انىاخثاخ انتٍ تخض انًادجتكهُف انطهث - 2  

يشاهذج أقشاص نًثاسَاخ دونُح وتحهُم انحشكاخ  - 3

 انثذَُح وانًهاسَح نألداء انفشدٌ واندًاػٍ . 

انًشاهذج انًُذاَُح نهًثاسَاخ انتُافسُح نكشج انُذ  – 4

 تىاسطح انالػثٍُ وانًذسسٍُ . 

تُظُى انًساتقاخ انتُافسُح تٍُ ؽالب انشؼثح انىاحذج  – 5

 تىاسطح تقسًُهى انً فشَقٍُ نُهاَح انسُح .  

 طشائك انزمٛٛى  نهفمشح ة

 انتقىَى انُىيٍ نهًهاساخ -1

 األيتحاَاخ انُظشَح -2

 انىاخثاخ وانُشاؽاخ -3

4-  

 :ٔانمًٛٛخ األْذاف انٕخذاَٛخ  -ج

 تانًحاػشاخانحث ػهً االنتضاو  -1

 االنتضاو تانىاخثاخ انًطهىتح -2

 جطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى نهفمشح 

انىسائم انًساػذج  –ُح انؼًهُح انًحاػشاخ انُىي -1

 انًساؽة (  –انثساؽ  –انًشتؼاخ  –انشىاخض )

 انًحاػشاخ انُظشَح -2

 انًساتقاخ – 3

 ج طشائك انزمٛٛى  نهفمشح

 االيتحاَاخ انشفىَح انُىيُح -1
 ايتحاَاخ شهشَح -2
 ايتحاَاخ انفظم االول -3
 ايتحاَاخ انفظم انثاٍَ -4
 االنتضاو وانحؼىس -5
 االيتحاٌ انُهائٍ -6
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  انًشاهذاخ انتىػُحُح نهًُىرج  – 4
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 ثُٛخ انًمشس .00

 األعجٕع
ػذد 

 انغبػبد
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى اعى انٕحذح / أٔ انًٕضٕع يخشخبد انزؼهى انًطهٕثخ

1 2 

ربسٚخ انهؼجخ فٙ انؼبنى ٔانذٔل  -

 انؼشثٛخ
انًٓبساد انحشكٛخ انٓدٕيٛخ ثكشح 

 انٛذ

 انُذ / انًشحهح انثاَُحكشج 
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 تقىَى َىيٍ

2 2 
 يٍ انمبٌَٕ 0ششذ يبدح  -

يُبٔالد انكشح  -إٚمبف  -انزمبط -

 انغٕطٛخ

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

3 2 
 يٍ انمبٌَٕ 2يبدح ششذ  -

يٍ -يُبٔنخ عٕطٛخ-ششذ يٓبساد -

 االسركبص

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

4 2 
 يٍ انمبٌَٕ 3ششذ انًبدح  -

ششذ يُبٔنخ انغٕطٛخ يٍ  -

 يغزٕٖ انشأط

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

5 2 
 يٍ انمبٌَٕ 4ششذ انًبدح  -

 ششذ يُبٔنخ انذفغ نهدبَت -
 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح

 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

6 2 
 يٍ انمبٌَٕ 6ششذ انًبدح  -

خهف -ششذ انًُبٔنخ انشعغٛخ -

 خهف انظٓش-انشأط

 انُذ / انًشحهح انثاَُحكشج 
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

ششذ ٔيُبلشخ انًٕاد انغبثمخ  - 2 7

 يٍ انمبٌَٕ
 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح

 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
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ششذ ٔإػبدح نكبفخ انًٓبساد  -

 انغبثمخ

8 2 
يفشداد االيزحبٌ ششذ  -

 انُظش٘

 ششذ األٔل نهطهجخ -

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

9 2 
 يٍ انمبٌَٕ 9ششذ انًبدح  -

يٍ فٕق -ششذ انزظٕٚت -

 ثخطٕح اسركبص-انشأط

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

10 2 

ششذ ٔػًم أعئهخ ٔأخٕثخ  -

 7حٕل انًبدح 

ششذ يٓبساد انزظٕٚت يٍ  -

 انمفض أيبيب

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

11 2 
رًشُٚبد نزطٕٚش انزظٕٚت يٍ  -

 انمفض ناليبو

 يشكجخرطجٛك رًشُٚبد  -

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

12 2 
ششذ يٓبسح انزظٕٚت يٍ  -

 انمفض ػبنٛب

 يشكجخرطجٛك رًشُٚبد  -

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

13 2 

نًٓبساد ششذ ٔإػبدح  -

 انزظٕٚت يٍ انمفض أيبيب

ششذ ٔإػبدح نًٓبساد  -

 انزظٕٚت يٍ انمفض ػبنٛب

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

14 2 

ششذ ٔيُبلشخ خًٛغ انًٕاد  -

 انُظشٚخ

ششذ ٔإػبدح ندًٛغ انًٓبساد  -

 انغبثمخ

 انثاَُحكشج انُذ / انًشحهح 
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
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15 2 
 االيزحبٌ انُظش٘ -

 االيزحبٌ انؼًهٙ -
 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح

 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

16 2 

 انفظم انثبَٙ

ششذ يٓبسح انزظٕٚت يٍ  -

 يغزٕٖ انحٕع ٔانشكجخ

 رطجٛك رًشُٚبد خبطخ -

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

17 2 
يٓبسح انزظٕٚت يٍ  ششذ -

 ثبردبِ رساع انشيٙ انغمٕط 

 رطجٛك رًشُٚبد خبطخ -

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
                                           

18 2 
ششذ يٓبسح انزظٕٚت ػكظ  -

 رساع انشيٙ  .

 رطجٛك رًشُٚبد خبطخ -

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

19 2 
ششذ يٓبسح انزظٕٚت يٍ  -

 انضأٚخ

 رطجٛك رًشُٚبد خبطخ -

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

20 2 
ششذ يٓبساد انخذاع ثذٌٔ  -

 كشح

 ششذ يٓبساد انخذاع ثبنكشح -

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

21 2 
 ثبنكشحششذ ٔإػبدح نهخذاع  -

 ششذ ٔرطجٛك رًبسٍٚ يشكجخ -
 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح

 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

22 2 
 االيزحبٌ انُظش٘ األٔل -

 االيزحبٌ انؼًهٙ األٔل -
 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح

 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

رًشُٚبد رطجٛمٛخ الَٕاع انخذاع  - 2 23

 يغ انزظٕٚت
 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح

 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

ششذ انًٓبساد انذفبػٛخ  - 2 24

 نالػت كشح انٛذ
 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح

 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 



 
 
 

 
 

                                (                                         2017/  12/ 24رأسٚخ اإلطذاس )                                        ( 1 سلى اإلطذاس )                                         (        -   )ػذد انظفحبد: 

Republic  Of  Iraq 
Al-ISRAA University College 

 
 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 رطجٛك رًشُٚبد خبطخ -

25 2 

ششذ ٔرطجٛك انًٓبساد  -

-انذفبػٛخ )ٔلفخ االعزؼذاد

-حبئظ انظذ-انًمبثهخ-انزحشن

 انزغطٛخ(-انًغبَذح

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

26 2 
 يٍ انمبٌَٕ 5ششذ انًبدح  -

انحشكٛخ ششذ انًٓبساد  -

 األعبعٛخ نحبسط انًشيٗ

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

27 2 

ششذ يٓبسح ٔلفخ االعزؼذاد  -

 انذفبػٙ

ثبخضاء ششذ يٓبساد انظذ  -

 اندغى

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

28 2 

ششذ يٓبساد خطظ انهؼت  -

 نهحبسط

ششذ يٓبساد االشزشان  -

 ثبنٓدٕو

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

29 2 
 َٓبٚخ انفظم انثبَٙ -

 االيزحبَبد انُٓبئٛخ انُظشٚخ -
 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح

 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
 

 كشج انُذ / انًشحهح انثاَُح االيزحبَبد انُٓبئٛخ انؼًهٛخ - 2 30
 –انًتىصع  –انًتغُشج  –انتدضئح  –انكهُح 

 انزهٍُ . -انًكثف  
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 دليل ضبط الطرائق اإلجرائية

 جمهورية العراق
 األهليةة  عالجام  اإلسراءكلية  

 شعبة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 

 . انجُٛخ انزحزٛخ12

 :أـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 

 انقاَىٌ انذونٍ انًتشخى نكشج انُذ  -1
 كتاب كشج انُذ نهًهاساخ األساسُح  -2
 كتاب كشج انُذ . -3

 :انًشاخغ انشئٛغٛخ )انًظبدس(  -ة

 انقاَىٌ انذونٍ انًتشخى نكشج انُذ  -1
 كتاب كشج انُذ نهًهاساخ األساسُح  -2

 كتاب كشج انُذ . -3

 : ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... )  انكزت ٔانًشاخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب -ج

  الكتب المنوه عنها سابقا   -1

2- 

3-  

4-  

 : انًشاخغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ .... -د

  

  

 . خطخ رطٕٚش انًمشس انذساع13ٙ

 انتىاطم يغ اندايؼاخ االخشي نتحذَث انًُهح تظىسج يستًشج. -1
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