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وصف البرنامج األكادٌمً 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1
 االلعاب الفرقٌة المركز/القسم العلمً -2
اسم البرنامج األكادٌمً  -3

 أو المهنً
 الكرة طائره

 دكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4
: النظام الدراسً -5

 أخرى/مقررات/سنوي
 سنوي

المرحلة الثالثة/مادة كرة الطائرة  برنامج االعتماد المعتمد -6  

المؤثرات الخارجٌة  -7
 األخرى

 ال توجد

4/10/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8  

أهداف البرنامج  -9
 األكادٌمً

 

  تعليم الطالبات على األسس الصحيحة لالنتقاء في لعبة  الكرة االظائرة- 1 . 9

  نشر الثقافة الرياضية  النسويه بين الطالبات- 2 . 9

 تؼيٌٍ ٗتذسٌت اصش اداء ٍٖبساد اىنشح اىظبئشح ٗق٘اػذ ٗق٘اٍٍِّ اىيؼجٔ ٗىجٍَغ اىَضتٌ٘بد –3 . 9

 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -10
االهداف المعرفٌة   - أ

فٌٖ ٗادساك اىطبىجبد ٍبًٕ ىؼجخ اىنشح اىطبئشٓ - 1أ  

ادساك ىؼجٔ اىنشح اىطبئشٓ ػِ طشٌق تؼيٌٍ اىقبُّ٘ اىذٗىً ثبىنشح اىطبئشح - 2أ  

فٌٖ ٗادساك ق٘اػذ اىيؼت ٗاىتشنٍالد اىذفبػٍٔ ٗاىٖجٍٍ٘خ - 3أ  

 
االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  - ب

تذسٌت اىَٖبساد االصبصٍٔ ثبىنشح اىطبئشح  – 1ة   

امتضبة خجشاد ٍؼشفٍٔ ح٘ه ٍ٘اد اىقبُّ٘ اىذٗىً ثبىنشح اىطبئشح  – 2ة   

امتضبة  ٗاتقبُ ٍٖبساد ػَيٍخ ٗتطٍجقٍٔ ىتطٌ٘ش اىَٖبساد االصبصٍٔ  – 3ة   

 
  طرائق التعلٌم والتعلم

 اصي٘ة اىششح ٗاىؼشض  -1

 طشٌقخ االىؼبة اىصغٍشح  -2



اصتخذاً  اصتشاتجٍبد  حذٌثٔ مبىخشاط اىزٍْٕٔ ٗخشائظ اىَحطبد -3  

اصتخذاً اصتشاتجٍبد االصئئ اىزمٍخ ٗاّتظبس االج٘ثٔ ٍِ قجو اىطبىجبد -4  

 
 طرائق التقٌٌم

ػَئٍ + اٍتحبّبد ّظشٌٔ   

 اختجبساد دٗسٌخ ىيطبىجبد 

 االىتزاً ٗاىحض٘س ثبىذسٗس
االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -  ج
اىقذسح ػيى االثذاع -   

اىقذسح ػيى اتخبر اىقشاس- 2ج  

اىقذسح ػيى قٍبدح اىفشٌق اٗ صف تؼبًّٗ ٍتَبصل -  3ج  

اىقذسح ػيى اىتؼشف ٗفٌٖ ٗتطجٍق ٗتحيٍو ٗتشمٍت اىَٖبساد- 3ج  

 

طرائق التعلٌم والتعلم 
 اصي٘ة اىششح ٗاىؼشض  -1

 طشٌقخ االىؼبة اىصغٍشح  -2

اصتخذاً  اصتشاتجٍبد  حذٌثٔ مبىخشاط اىزٍْٕٔ ٗخشائظ اىَحطبد -3  

اصتخذاً اصتشاتجٍبد االصئئ اىزمٍخ ٗاّتظبس االج٘ثٔ ٍِ قجو اىطبىجبد -4  

 طرائق التقٌٌم
ػَيجخ + اٍتحبّبد ّظشٌٔ   

 اختجبساد دٗسٌخ ىيطبىجبد 

 االىتزاً ٗاىحض٘س ثبىذسٗس
المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً  )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
تنيٍف اىطبىجبد ث٘اججبد تطجٍقٍٔ ٗػَئٍ - 1د  

( اىذفبػٍٔ –اىٖجٍٍ٘ٔ  )تذسٌت اىطبىجبد ػيى اىخطظ اىجَبػٍٔ - 2د  

تؼيٌٍ ٗتطجٍق االصتَبسح اىيؼجٔ اىنشح اىطبئشح - 3د  

 
 طرائق التعلٌم

 االسالٌب الحدٌثة فً التدرٌس

 
 طرائق التقٌٌم

 
 االختبارات النظري والعملً

 

 
 

 

 

 

 

 

بنٌة البرنامج   -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة
 عملً نظري



 شهر/ عمل6ً شهر /نظري2 كرة الطائرة  الثالثة

     

     

     

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12
 

 الحث على التعلم التعاونً
 الحث على التعلم الجماعً

 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13
 المقابلة الشخصٌة+ االختبارات البدنٌة والمهارٌة 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 
 شبكة االنترنٌت

 

 
 

نموذج وصف المقرر 

وصف المقرر 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما إذا كان قد 

 .حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً المؤسسة التعلٌمٌة -1

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات/جامعة بغداد المركز/القسم العلمً -2  

  رمز المقرر/اسم -3

 القاعة الداخلٌة  أشكال الحضور المتاحة -4

 سنوي السنة/ الفصل  -5
  ساعة112/ ساعة باألسبوع4 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6
4/10/2018 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7  

 أهداف المقرر -8
 تعلٌم خطط اللعب والقانون الدولً لكرة الطائرة

 شرح استمارة التسجٌل 
 تعلٌم ملئ االستمارة عن طرٌق اللعب

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10
األهداف المعرفٌة   - أ
تنٌِ٘ قبػذح سصٍْخ ىيطبىجبد ىيتؼشف ػِ ٍبٍٕخ ىؼجخ اىنشح اىطبئشح - 1أ  



 

بنٌة المقرر - 11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
/ اسم الىحذة 

 المساق
 طريقت التقييم طريقت التعليم

  صبػخ2 األٗه

التعرف بمفردات مادة الكرة 
الطائرة ومتطلبات الدرس من 

 الطالبات أداءه

تمارين اللياقة 
 البدنية

 

العرض والنمىرج 

المثالي والتسلسل 

 الحركي للمهارة

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىثبًّ

وصف ملعب الكرة الطائرة   صبػخ2
وقياساته ومناطقه واالدوات 
 واألجهزة شبكة، كرات، قوائم

إعادة لمهارات الكرة 
الطائرة والتدريب 

 عليها

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

الفريق ومكانه ومالبسه ورئيس   صبػخ2 اىثبىث
الفريق ومسؤوليات المدرب 

ربط المهارات من 
خالل إعطاء تمارين 

العرض والنمىرج 
االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

تؼيٌٍ اىطبىجبد سٗح اىؼَو اىجَبػً - 2أ  

اىتقٌٍٍ ٗاىتقٌٌ٘ ٗاىتغزٌخ اىشاجؼخ - 3أ  

 
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب
  اػذاد ٍذسس امبدًٌَ ىيَبدح اىؼَيٍخ-1ب 
, اىضشة اىضبحق , اصتقجبه االسصبه , االػذاد , االسصبه )تؼيٌٍ ٍٖبساد ىؼجخ اىنشح اىطبئشح  – 2ة 

  (اىذفبع ػِ اىَيؼت ,حبئظ اىصذ 

اػطبء ّجزح ٍختصشح ػِ ٍيؼت اىنشح اىطبئشح ٍٗحتٌ٘بتٔ  – 3ة   

 

طرائق التعلٌم 

 الشرح النظري والتطبٌق العملً

 
 طرائق التقٌٌم

 االختبارات الٌومٌة والشهرٌة
 

 
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 حب التعون والعمل الجماعً-1ج 
 تعلٌم حب الجماعة ونكران الذات-2ج 
 التعلم التعاونً-3ج 

طرائق التعلٌم والتعلم 

 الشرح النظري والتطبٌق العملً

 
 طرائق التقٌٌم

 
 االختبارات الٌومٌة والشهرٌة

 
 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د
(اىَْ٘رج اىَثبىً ىؼشض اىَٖبساد  )اصتثَبس االٍنبٍّبد اىؼَيٍخ -   

   اصتثَبس االتنْ٘ى٘جٍب اىحذٌثخ ٗاالدٗاد ٗاالجٖزح اىَضبػذح ىالداء-

 



 واالداء االمثل المثالي مهارية مركبة ومساعده وواجباتهم

 اىشاثغ

تسجيل النقاط والفوز بالشوط   صبػخ2
 والمباراة

تمارين مركبة لثالثة 
مهارات االستقبال 
 واإلعداد والكبس

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىخبٍش

وترتيب الدوران والمراكز   صبػخ2
 لالعبين في الملعب

لعب فريقين تحكيم 
 من قبل المدرسة

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىضبدس

شرح قاعدة الليبرو في الكرة   صبػخ2
 الطائرة

تطبق هذه القاعدة 
 في اللعب

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىضبثغ

شرح  قواعد جزاءات سوء   صبػخ2
السلوك والجدول الخاص بها 

 وكيفية تطبيقها

اللعب فريقين 
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في تطبيق 
قواعد سوء السوك 
 والجزاءات التتابعية

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىثبٍِ

(األول)امتحان الفصل األول   صبػخ2   
العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىتبصغ

 شرح  دور الحكم واالول  صبػخ2

 سلطاته وواجباته  ومكانه

اللعب فريقين 
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في تطبيق 

 دور الحكم االول

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 

 اىؼبشش

شرح  دور الحكم والثاني    صبػخ2
 سلطاته وواجباته  ومكانه

اللعب فريقين 
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في تطبيق 
 دور الحكم الثاني

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىحبدي ػشش

اللعب فريقين  شرح دور  المسجل في المباراة  صبػخ2
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في تطبيق 

 دور المسجل

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىثبًّ ػشش

اللعب فريقين  شرح دور مراقبوا الخطوط  صبػخ2
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في تطبيق 

 دور  مراقب خط

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىثبىث ػشش

(الثاني)امتحان الفصل األول   صبػخ2   

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 

 



 

 

 اىشاثغ ػشش

  امتحان الفصل األول العملي  صبػخ2
العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىخبٍش ػشش

  عطلة نصف السنة  صبػخ2
العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىضبدس ػشش

  عطلة نصف السنة  صبػخ2
العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىضبثغ ػشش

   صبػخ2
 

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىثبٍِ ػشش

اللعب فريقين  شرح استمارة التسجيل  صبػخ2
واعطاء كل طالبة  

الفرصة في االطالع  
على استمارة 

 التسجيل

 

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىتبصغ ػشش

اللعب فريقين  اعادة شرح استمارة التسجيل  صبػخ2
واعطاء كل طالبة  
الفرصة في ا تطبيق 
عمل المسجل  على 

 استمارة التسجيل

 

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 

 اىؼششُٗ

تطبيق كل تفاصيل  متابعة شرح استمارة التسجيل  صبػخ2
 استمارة التسجيل

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىحبدي ٗاىؼششُٗ

 الخطة الهجومية –أنواع الخطط   صبػخ2
خطة اإلعداد من الالعب  )

(األمامي   

اللعب وتطبيق 
الخطة عمليا خالل 
 اللعب بنصف ملعب

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 

 اىثبًّ ٗاىؼششُٗ

خطة الهجوم باإلعداد من الالعب   صبػخ2
 العداء

اللعب وتطبيق 
الخطة عمليا خالل 
 اللعب بنصف ملعب

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىثبىث ٗاىؼششُٗ
اللعب مع تطبيق  خطة الهجوم بعد التمريرة األولى  صبػخ2

 الخطط الهجومية
العرض والنمىرج 

 المثالي
االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 



 

 واالداء االمثل

 اىشاثغ ٗاىؼششُٗ

خطة الهجوم بعد التمريرة الثانية   صبػخ2
 من الملعب الخلفي

اللعب ملعب كامل 
وتحكم من قبل 
الطالبات مع 
 التسجيل للنقاط

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

اىخبٍش 

 ٗاىؼششُٗ

خطة الدفاع عن )الخطط الدفاعية   صبػخ2
(اإلرسال السداسية والخماسية  

اللعب بنصف الملعب 
 وتطبيق الخطة

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىضبدس ٗاىؼششُٗ

شرح الخطة الدفاعية الرباعية   صبػخ2
 والثالثية والثنائية

تطبيق الخطة بنصف 
 الملعب

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىضبثغ ٗاىؼششُٗ

التشكيالت الدفاعية من قبل حائط   صبػخ2
 الصد والدفاع عن الملعب

اللعب فريقين 
وتطبيق الخطط 

 الدفاعية

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىثبٍِ ٗاىؼششُٗ

اللعب فريقين  التغطية بعد الدفاع  صبػخ2
وتطبيق الخطط 

 الهجومية والدفاعية

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 اىتبصغ ٗاىؼششُٗ

 امتحان الفصل الثاني  صبػخ2

 
العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

 

 

 

 

 اىثالثُ٘

 امتحان الفصل الثاني العملي  صبػخ2
 

العرض والنمىرج 

 المثالي

االمتحاناث 

اليىميت والفصليت 

 واالداء االمثل

    االمتحان العملي نهاية السنة  

    االمتحان العملي نهاية السنة  

 

 البنٌة التحتٌة- 12
 الكتاب المنهجً الكتب المقررة المطلوبة -1
  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2
المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ

 (.....,التقارٌر,العلمٌة 
 البوسترات والتقارٌر

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب
 



 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13
 

 اللجوء الى شرح التطورات فً خطط اللعب والتغٌٌرات القانون الدولً بكرة الطائرة
 
 

 
 

 

 


