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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
  المركز/القسم العلمً -2
اسم البرنامج األكادٌمً  -3

 أو المهنً
 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4
: النظام الدراسً -5

 أخرى/مقررات/سنوي
 سنوي

 مرحلة ثانٌة/كرة ٌد  برنامج االعتماد المعتمد -6
المؤثرات الخارجٌة  -7

 األخرى
 الملعب الخارجً

 4/10/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8
أهداف البرنامج  -9

 األكادٌمً
 

انؼًم يغ انىزاراخ انًختهفح –1 . 9  

تطىَر واػذاد قادج يٍ انشثاب تانقُادج انقطرَح انُسىَح –2 . 9  

تطىَر انؼًهُح انتؼهًُُحتكافح قطؼاتها –3 . 9  

 

 

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

تؼهى انًهاراخ االساسُح- 1أ  

تؼهى انقىاػذ االساسُح نهقاَىٌ-2أ  

اتقاٌ انًهاراخ كافح يٍ اجم وصىل انطانة انً يردهح انهؼة- 3أ  

 
 
االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  - ب

  انًُاونح – 1ب 

انتصىَة – 2ب   

انخذاع – 3ب   

 انًُاونح واالستالو

 استقثال انكرج
 



 طرائق التعلٌم والتعلم 

 
 طرَقح انتؼهى انتؼاوٍَ

 طرَقح ػرض االفالو انتؼهًُُح

 االنؼاب انضغُرج انتٍ تخذو انًهارج

 

 
 طرائق التقٌٌم

 
 يٍ خالل االداء  -1

 يٍ خالل االجاتح انُظرَح -2

 يٍ خالل االجاتح انشفهُح ناليتذاَاخ انُىيُح -3

 
االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -  ج

انؼًم انجًاػٍ او انثُائٍ- 1    ج    

جؼم انًتؼهى يذىر انؼًهٍ انتؼهًُُح- 2ج  

اػطاء فرصح نهًتؼهى فرصح تتصذُخ االخطاء- 3ج  

 
 طرائق التعلٌم والتعلم

 انتؼهى تأستخذاو انىسائم انًساػذج واالدواخ  انخاصح تانًهارج

 استخذاو انتكُهىجُا يٍ خالل ػرض االفالو انتؼهًُُح

 
 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 انذرجح -1

 انذضىر وانغُاب -2

 انُشاطاخ االخري انخاصح تانذرس -3

المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً  )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
   تقرَة انًهارج ػٍ طرَق استخذاو كراخ اصغر ويسافاخ يهؼة اقم-1د 

 
 

 طرائق التعلٌم
 

 نىداخ تىضُذُح

 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 ايتذاَاخ َىيُح

 ايتذاَاخ شهرَح

 
 

 



 

 

 

 

بنٌة البرنامج   -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة
 عملً نظري

 شهر/ساعة6 شهر/ساعة2 كرة الٌد  الثانٌة

     

     

     

     

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12
 

 العمل على اثارة حب التعاون والعمل الجماعً ونكران الذات

 
 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13

 
 المقابلة الشخصٌة+ االختبارات المهارٌة والبدنٌة 

 

 
 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

(المخصص لكرة الٌد )الملعب الخارجً  أشكال الحضور المتاحة -4  

 سنوي السنة/ الفصل  -5
  ساعة56/ ساعة باألسبوع2 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6

4/10/2018 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7  
 أهداف المقرر -8

 تعلٌم المهارات االساسٌة بكرة الٌد
 شرح الفانون الدولً 

 اعطاء خطط اللعب

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10
األهداف المعرفٌة   - أ

 تعلٌم المهارات االساٌة لكرة البد-1أ 
 التعرف على خطط اللعب-2أ 
 التعرف على القانون-3أ 

 
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب
 اتقان المهارة-1ب 
 تطبٌق المهارة بشكل الً-2ب 

 
 طرائق التعلٌم

 
 ((االقران , التعاونً, االمري  ))التدرٌس بطرق مختلفة 

 

 
 طرائق التقٌٌم

 
 عملً+ االمتحان  النظري 

 
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 حب الجماعة ونكران الذات-1ج 
 العمل التعاونً -2ج 
 اثارة الروح الحماسٌة الداء الدرس-3ج 



 

 بنٌة المقرر- 11

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
المساق/ اسم الوحدة   طريقت التقييم طريقت التعليم 

ساػاخ2 األول  

تارٌخ لعبة كرة -1

 الٌد
المهارات -2

 االساسٌة بدون كرة
مسك الكرة-3  

 
(لٌاقة)تمارٌن بدنٌة  - 1  
هرولة على خطوط -2

(للتعرٌف بألملعب)الملعب   
تطبٌق تمارٌن لمسك - 3

 الكرة

انشرح 

 وانؼرض
 ايتذاٌ َىيٍ وشهرٌ

 انثاٍَ

ساػاخ2 استقبال الكرة-1  تمارٌن تطبٌقٌة الستقبال  
 الكرة

  

 انثانث

ساػاخ2 مناولة الكرة - 1 
مناولة  السوطٌة )

من فوق الرأس ومن 
(مستوى الحوض  

تمارٌن تطبٌقٌة للمناولة 
واالستالم من االرتكاز ومن 

 الركض
  

 انراتغ

ساػاخ2 استخدامات -1 
المناولة واالستالم 
 واخطائها الشائعة

المادة االولى -2
 ولثانٌة من القانون

تمارٌن تطبٌقٌة مختلفة 
 للمناولة واالستالم

  

 طرائق التعلٌم والتعلم
 

 الشرح النظري والتطبٌق العملً
 طرائق التقٌٌم

 
 االمتحانات الٌومٌة والشهرٌة

 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د
  ااثارة النعاون -1د 
 العمل على رفع الروح الحماسٌة-2د 
 اثارة العمل الجماعً-3د 

 



 انخايس

ساػاخ2 المادة الثالثة - 1 
 والرابعة من القانون

الطبطبة وانواعها-2  

تمارٌن تطبٌقٌة للطبطبة 
 بأنواعها

  

 انسادس

ساػاخ2 المادة الخامسة  
والسادسة من 

 القانون

اعادة للمهارات السابقة-1  
تمارٌن مركبة تربط -2

المهارات السابقة مع التأكٌد 
 على التكرار

  

 انساتغ

ساػاخ2 امتحان النصف االول  
 من الصف االول

 امتــــــــــــحان
  

 انثايٍ

ساػاخ2 التصوٌب بكرة -1 
 الٌد
فكرة عامة عن -2

 التصوٌب
التصوٌب السوطً -3

 من خطوة االرتكاز

تمارٌن تطبٌقٌة عن 
ااتصوٌب القرٌب من خطوة 

 االرتكاز
  

 انتاسغ

ساػاخ2 التصوٌب - 1 
السوطً من خطوة 

 االرتكاز
 
 

تمارٌن ربط مع + تمارٌن تطبٌقٌة 

 المهارات

  

 انؼاشر

ساػاخ2 االخطاء الشائعة - 1 
 لمهارة التصوٌب

المادة السابعة من -2
 القانون

  تمارٌن ربط+تمارٌن تطبٌقٌة - 

  

انذادٌ 

 ػشر

ساػاخ2 التصوٌب - 1 
 السوطً من الركض

المادة الثامنة من - 2
 تاقانون

 تمارٌن تطبٌقٌة للتصوٌب من الركض

  

انثاٍَ 

 ػشر

ساػاخ2 التصوٌب من - 1 
 القفز  عالً وامام

 من 10-9المادة -2
 القانون

 تمارٌن تطبٌقٌة للتصوٌب من القفز

  

انثانث 

 ػشر

ساػاخ2 التصوٌب من - 1 
 السقوط االمامً

شرح انواع - 2
 التصوٌب من السقوط

تمارٌن تطبٌقٌة للتصوٌب - 1
 من السقوط االمامً

  

انراتغ 

 ػشر

ساػاخ2 اعادة اامهارات  
 السابقة

تمارٌن ربط للمهارات - 1
   السابقة



انخايس 

 ػشر

ساػاخ2 امتحان النصف  
الثانً من الفصل 

 االول

 امتـــــــــــــــحان
  

انسادس 

 ػشر

ساػاخ2  12-11المادة -1 
 من القانون

اعادة اامهرات -2
 السابقة

تمارٌن تطبٌقٌة للمهارات - 1
 السابقة

  

انساتغ 

 ػشر

ساػاخ2 الخداع بكرة الٌد  - 1 
(انواعه–تعرٌفه )  
شرح للخداع -2

 البسٌط

تمارٌن تطبٌقٌة للخداع 
 البسٌط

  

انثايٍ 

 ػشر

ساػاخ2  من 13المادة -1 
 القانون

شرح للخداع -2
الزوجً- المركب   

تمارٌن تطبٌقٌة للخداع 
 المركب والزوجً

  

انتاسغ 

 ػشر

ساػاخ2  تاعادة للمهارا 
 السابقة

تمارٌن تطبٌقٌة ربط -1
 للجداع مع المهارات السابقة

تمارٌن مركبة ألكثر من -2
 مهارتٌن فً التمرٌن الواحد

  

 انؼشروٌ

ساػاخ2 وقفة االستعداد الدفاعً-1 الدفاع بكرة الٌد   
تحركات دفاعٌة للجانب -2

 واالمام
تمارٌن تطبٌقٌة تتضمن -3

المناةلة واالستالم والخداع 
 والتصوٌب

  

انذادٌ 

 وانؼشروٌ

ساػاخ2  من 14مادة -1 
 القانون

شرح كٌفٌة الدفاع -2
ضد المهاجم حسب 

 القانون
شرح كٌفٌة قطع - 3

 الكرات وتشتٌتها

تطبٌق للمهارة الدفاعٌة -1
 ضد المهاجم

تمارٌن لتحركات دفاعٌة -2
 متنوعة

تمارٌن اقطع الكرات -3
 وتشتٌتها

  

انثاٍَ 

 وانؼشروٌ

ساػاخ2 امتحان للنصف االول  
 من الفصل الثانً

 امتحـــــــــــــــان

  



انثانث 

 وانؼشروٌ

ساػاخ2  16-15المادة -1 
 من القانون

اعادة للمهارات -2
 السابقة

تمارٌن تطبٌقٌة ربط 
 للمهارات السابقة

  

انراتغ 

 وانؼشروٌ

ساػاخ2 حارس المرمى - 1 
 بكرة الٌد

وقفة –مواصفاته -2
االستعداد لحارس 

 المرمى

تطبٌق عملً لوقفة االستعداد 
 لحارس المرمى

  

انخايس 

 وانؼشروٌ

ساػاخ2  من 17المادة -1 
 القانون

تدرٌبات حارس -2
 المرمى

صد الكرات -3
 بألساقٌن والذراعٌن

 تمارٌن تطبٌقٌة

  

انسادس 

 وانؼشروٌ

ساػاخ2  تاعادة للمهارا 
 السابقة

تمارٌن تطبٌقٌة ربط -1
 للجداع مع المهارات السابقة

تمارٌن مركبة ألكثر من -2
 مهارتٌن فً التمرٌن الواحد

  

انساتغ 

 وانؼشروٌ

ساػاخ2 تدرٌبات حارس -  
 المرمى

عرض شرٌط -2
فدٌوي لتدرٌبات 
حارس المرمى 

 وكٌفٌة صد الكرات
 
 

 تمارٌن تطبٌقٌة

  

انثايٍ 

 وانؼشروٌ

ساػاخ2 تمارٌن تطبٌقٌة ربط   من القانون18المادة 
   المهارات السابقة

انتاسغ 

 وانؼشروٌ

ساػاخ2 تمارٌن تطبٌقٌة- 1 مبادئ الدفاع   
لعب فرٌقٌن-2  

  



 انثالثىٌ

ساػاخ2 شرح كٌفٌة - 1 
واهمٌة توضٌف 

المهارات االساسٌة 
 فً اللعب

لعب فرٌقٌن مع تطبٌق 
 القانون

  

 

 

 البنٌة التحتٌة- 12
 الكتاب المنهجً الكتب المقررة المطلوبة -1
  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
 (.....,التقارٌر,العلمٌة 

 التقارٌر والبوسترات

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب
 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13

 تعلم مهارات كرة الٌد والخطط الخاصة باللعبة 
 القانون الدولً بكرة الٌد

 


