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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
 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4
: النظام الدراسً -5

 أخرى/مقررات/سنوي
 سنوي

 مرحلة رابعة/كرة الٌد  برنامج االعتماد المعتمد -6
المؤثرات الخارجٌة  -7

 األخرى
 الملعب االخارجً

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

 األكادٌمً
 

 
 العمل على تطوٌر مستوى الطالب وفق التقدم الحاصل

 زج العدد االكبر من الطلبة فً المنتخبات خدمة للرٌاضة النسوٌة
 العمل بروح التعاون الجماعً

 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -10
االهداف المعرفٌة   - أ
 رفع المستوى العلمً للطالبة-

 ترٌف الطالبة بالتطورات الخاصة باللعبة
االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  - ب
 اعطاء المهارات الخططٌة الخاصة باللعب -
 وضع خطط هجومٌة ودفاعٌة -
 التعرف على القانون الدولً باللعبة -

  طرائق التعلٌم والتعلم
 الشرح والتطبٌق المٌدانً

 عبرض االفالم 

 
 طرائق التقٌٌم

 االختبارات النظرٌة والعملٌة
 



 
 

 
االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -  ج

  تعلٌم حب الجماعة ونكران الذات-1ج 
  الحث على تطبٌق اخالقٌات الرٌاضة من حب وتعاون وتسامح-2ج 

 
 طرائق التعلٌم والتعلم

 الشرح والنظري واعطاء المحاضرات 
 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 االختبار الشهري
 
 

 
المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً  )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د

  توصٌل الطالبة الى تقٌٌم ذاتها-1د 
  العمل الجماعً-2د 
 الروح العالٌة وتقبل التعلٌم-3د 

 
 طرائق التعلٌم

 الشرح والتوضٌح مع عرض افالم خاصة 
 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 
 

 االختبار الٌومً والشهري

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بنٌة البرنامج   -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة
 عملً نظري

 ساعة/6 ساعة/2 كرة الٌد  الرابعة

     

     

     

     

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12
 
 
 
 

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

 
 
 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14
 
 
 

 
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 الخطط الهجومٌة 
 تعلٌم الخطط الدفاعٌة 

 تعلٌم القانون الدولً بكرة الٌد

 

 بنٌة المقرر- 11

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

 تعرف متطلبات اللعبة-1أ 
 تعرف كٌفٌة قراءة القانون-2أ 
 تعرف كٌفٌة ادارة المباراة-3أ 

 
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب
 الوصول الى وضع خطط هجومٌة-1ب 
 الوصول الى وضع خطط دفاعٌة-2ب 
 الوصول الى االلٌة فً التحكٌم-3ب 

 
 طرائق التعلٌم

 الشرح والتوضٌح النظري والعملً
 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 االختبارات الٌومٌة والشهرٌة
 

 
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 تعلٌم حب الجماعة ونكران الذات-1ج 
 تعلٌم العمل الجماعً-2ج 
 تعلٌم التعاون ومحبة الكل-3ج 

 
 طرائق التعلٌم والتعلم

 المحاضراتشرح النظري وال
 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 االختبار الشهري التحرٌري
 
 

 
 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د

 حب الجماعة-1د 
 رفع الروح التعاونٌة-2د 
 العمل التعاونً-3د 

 



السا األسبوع
عا
 ت

مخرجات التعلم 
 المطلوبة

أو /اسم الوحدة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو /اسم الوحدة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

انمسبق/ اسم انىدذح  مخرجبد انتعهم انمطهىثخ انسبعبد األسجىع  طرٌقخ انتقٍٍم طرٌقخ انتعهٍم 

  صاعح2 األول

 

اعذاد مذرب مٍذاوً 

 ومذرس اكادٌمً

انتعرف ثهعجخ انكرح انٍذ   (

ووشؤهب فً انعراق وانعبنم 

 انعرثً

انتعرف عهى خصبئص  (2

.وممٍزاد نعجخ انكرح انٍذ   

انعرض 

وانىمىرج 

انمثبنً 

وانتسهسم 

انذركً 

 نهمهبرح

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انثاوً

  صاعح2

اعذاد مذرب مٍذاوً 

 ومذرس اكادٌمً

انتعرف ثمهبرح اإلرسبل ( 

.وأهمٍته فً نعجخ انكرح انٍذ   

شرح طرٌقخ األداء انفىً  (2

.نمهبرح انتصىٌت    

تىضٍخ األخطبء انشبئعخ فً  (3

 أداء مهبرح انتصىٌت

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انثانث

  صاعح2

اعذاد مذرب مٍذاوً 

 ومذرس اكادٌمً

شرح طرٌقخ األداء انفىً  (1

 نمهبرح انتصىٌت مه انسقىط 

تىضٍخ األخطبء انشبئعخ فً  (2

 أداء مهبرح انتصىٌت مه انسقىط

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انراتع

  صاعح2
اعذاد مذرب مٍذاوً 

 ومذرس اكادٌمً

انتعرف ثمهبرح اطجطجت(1  

شرح طرٌقخ األداء انفىً  (2

  .مهبرح انمىبونخ

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انخامش

   صاعح2

اعذاد مذرب مٍذاوً 

 ومذرس اكادٌمً

شرح طرٌقخ األداء انفىً  (1

 نمهبرح انمىبونخ

شرح طرٌقخ أداء انمىبونخ (2  

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انضادس

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
التعرف على األخطاء الشائعة  (1

 في أداء مهارة المناولة و

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انضاتع

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً

 

مراجعخ نألداء انمهبري   (1

 نمهبرح انتصىٌت

مراجعخ نألداء مهبرح انمىبونخ  (2

 وانتصىٌت

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

االمتذبوبد انعرض مراجعة لمهارتي التصويب اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2 انثامه



وانىمىرج  والتصويب بالسقوط ومذرس اكادٌمً

 انمثبنً

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انتاصع

   صاعح2

اعذاد مذرب مٍذاوً 

 ومذرس اكادٌمً
 امتحان  انفصم االول

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 

 انعاشر

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
 انتعرف ثمهبرح انمركجخ ثكرح انٍذ

شرح طرٌقخ األداء انفىً  (2

 نهمهبراد انمركجخ

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انحادي عشر

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
شرح كٍفٍخ أداء مهبرح انطجطجخ 

 انعبنٍخ 

األخطبء انشبئعخ فً األداء  (2

 انفىً نهطجطجخ انعبنٍخ

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انثاوً عشر

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً

انتعرف ثمهبرح انطجطججخ ( 1

 انىاطئخ

شرح طرٌقخ األداء انفىً  (3( 2

 نمهبرح انطجطجخ انىاطئخ

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انثانث عشر

 

 

 

 

 

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
األخطبء انشبئعخ فً أداء مهبرح 

.انطجطجخ انىاطئخ   

انعىامم انمؤثرح عهى وجبح  (2
 مهبرح انطجطجخ انىاطئخ

 

 

  

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

 

 

 

 

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 

 

 

 

 انراتع عشر

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
 شرح طرٌقخ أداء انخذاع

. 

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انخامش عشر

   صاعح2

اعذاد مذرب مٍذاوً 

 ومذرس اكادٌمً

مراجعخ نألداء انمهبري نمهبرح 

 انخذاع

انتأكٍذ عهى األداء انصذٍخ  (2

 ألداءانخذاع

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انضادس عشر

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
 إعطبء مهخص عه مهبرح انخذاع

2.  

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 عطهح وصف انضىحاعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2 انضاتع عشر
االمتذبوبد انعرض 



وانىمىرج  ومذرس اكادٌمً

 انمثبنً

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انثامه عشر

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 امتحان انشهر انثاوً ومذرس اكادٌمً
انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 انتاصع عشر

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

.انتعرف ثمهبرح انذجز ومذرس اكادٌمً  

 

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 

 انعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
انتعرف عهى مهارج انخذاع 

 وانحجز

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

انحادي 

 وانعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
 االخطبء انشبئعخ نهخذاع وانذجز

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 

انثاوً 

 وانعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
 شرح خطط عه انحجز وانخذاع

 

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

انثانث 

 وانعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
انتعرف عهى مهبرح انذفبع عه 

انمهعت وأهمٍته ثهعجخ انكرح 

 انٍذ

شرح طرٌقخ األداء انفىً  (2

 نمهبرح انذفبع عه انمهعت

 

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

انراتع 

 وانعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً
األخطاء الشائعة في األداء الفني 

الملعب لمهارة الدفاع عن  

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

انخامش 

 وانعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 شرح نتشكٍالخ انذفاع ومذرس اكادٌمً
انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

انضادس 

 وانعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 امتحان تانمهاراخ انضتح ومذرس اكادٌمً
انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

انضاتع 

 وانعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً

إعطاء تعض انحاالخ انقاوىوٍح 

.تهعثح انكرج انٍذ   

تىضٍخ تعض انقٍاصاخ  (2

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم



 

.انقاوىوٍح عه مهعة انكرجانٍذ   

انثامه 

 وانعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 انتبكٍذ عهى تطجٍك كبفخ انمهبراد  ومذرس اكادٌمً

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

انتاصع 

 وانعشرون

اعذاد مذرب مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكادٌمً

إجراء مراجعة مع الطالبات عن 
 أهمية كل مهارة بلعبة الكرة اليد

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 

 

 

 

 انثالثىن

اعذاد مذرة مٍذاوً   صاعح2

 ومذرس اكبدٌمً

توجيه األسئلة للطالبات حول 
األخطاء الشائعة في أداء 
 المهارات األساسية بالكرة

انعرض 

وانىمىرج 

 انمثبنً

االمتذبوبد 

انٍىمٍخ وانفصهٍخ 

 واالداء االمثم

 

 

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

 (.....,التقارٌر,العلمٌة 
 المجالت ذات الصلة بكرة الٌد

 شبكة االنترنٌت ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب
 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13
 
 
 
 

 
 

 


