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 مصادقة السٌد العمٌد

 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/ جامعة بغداد  المؤسسة التعلٌمٌة -1  

 فرع األلعاب الفرقٌة المركز/القسم العلمً -2

اسم البرنامج األكادٌمً أو  -3
 المهنً

 الكرة الطائرة

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد -6

  المؤثرات الخارجٌة األخرى -7

2018 / 10 / 4 تارٌخ إعداد الوصف -8  

  أهداف البرنامج األكادٌمً -9

 تعليم المهارات االساسية بالللعبة
 تعريف القانون الدولي الخاص باللعبة

 تعريف بخطط اللعب الدفاعية والهجومية

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

أن تعرف الطالبة فكرة عن لعبة الكرة الطائرة واهمٌتها وخصائصها- 1أ   
أن تكسب الطالبة المعلومات والمعارف الخاصة بالمهارات االساسٌة للكرة الطائرة- 2أ   
أن تفهم الطالبة التسلسل الحركً واالداء الصحٌح للمهارات االساسٌة للكرة الطائرة- 3أ   
للمهاراتاالساسٌةللكرةالطائرةأن تكسب الطالبة كٌفٌة تطبٌق االداء الصحٌح -4أ   
أن تعرف الطالبة بعض النواحً القانونٌة الخاصة بالمهارات االساسٌة للكرة الطائرة- 5أ   
-6أ   

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
تعلٌم الطالبات أداء مهارة اإلرسال من االسفل طبقا لشروط األداء الصحٌح   - 1ب   
تعلٌم الطالبة أداء مهارة استقبال اإلرسال طبقا لشروط األداء الصحٌح - 2ب   
تعلٌم الطالبة أداء مهارة االعداد االمامً طبقا لشروط األداء الصحٌح- 3ب   

  طرائق التعلٌم والتعلم

 طرٌقة المحاضرة 
 طرٌقة المناقشة

 طرٌقة عرض النموذج لألداء المهاري
 تطبٌق االداء المهاري

 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 درجة للنشاط الٌومً والحضور

 امتحان نظري 
 امتهان مهاري عملً



 

 

 

 

 بنٌة البرنامج  -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

  ساعات6  ساعات2 كرة الطائرة  األولى

     

     

     

     

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

االطالع على كل ما هو جدٌد بما ٌخص االجهزة واالدوات التً تخص درس مادة الكرة  .1
 الطائرة

 المشاركة فً الدورات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة  .2

 

األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج  
حثالطالباتعلىالسلوكالحسنالذٌٌتماشىمعالقٌموالمبادئاالجتماعٌواالسالمٌة-1ج   
حث الطالبات على المحافظة على الممتلكات الخاصة بمادة الكرة الطائرة بشكل خاص والممتلكات الخاصة - 2ج 

 بالكلٌة بشكل عام
ان تشعر الطالبة التعاون مع الزمٌالت فً جمٌع االنشطة- 3ج   
االهتمام بالنظافة الجسدٌة والمكانٌة - 4ج   

 طرائق التعلٌم والتعلم

 الشرح النظري والتطبٌق العملً
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الٌومٌة واالشهرٌة
 
 

  (يالمهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخص )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د
تطوٌر روح التعاون وحب الجماعة- 1د   
العمل على التعلم الجماعً -2د   

 

 طرائق التعلٌم

 الشرح النظري والتطبٌق العملً
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الٌومٌة والشهرٌة
 
 



 المشاركة فً الندوات وورش العمل الخاصة بالكرة الطائرة والعلوم االخرى .3
 استخدام التقنٌات الحدٌثة فً التدرٌس .4

 

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

 تحدٌد المعدل المسموح به للتقدٌم  .1
 االختبارات المهارٌة واختبارات اللٌاقة البدنٌة  .2
 اجراء المقابلة للتعرف على شخصٌتها وسالمة النطق .3

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 
 كتاب المبادئ االساسٌة لمهارات الكرة الطائرة وطرق تعلمها  -
 القانون الدولً للكرة الطائرة -
 الشبكة المعلوماتٌة 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   

 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات / جامعة بغداد  المؤسسة التعلٌمٌة -1  

 فرع االلعاب الفرقٌة المركز/القسم العلمً -2

 مادة الكرة الطائرة رمز المقرر/اسم -3

  أشكال الحضور المتاحة -4

 السنة السنة/ الفصل  -5
  ساعات8 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6

2018 /10 / 4 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7  

 أهداف المقرر -8

 تعلٌم المهارات االساسٌة بكرة الطائرة -
 اعطاء الخطط الهجومٌة

     -اعطاء الخطط الدفاعٌة

مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10  

 األهداف المعرفٌة  - أ
تكىين قاعذة سصينت نهطانباث نهتعشف عن ماهيت نعبت انكشة انطائشة - 1أ  

تعهيم انطانباث سوح انعمم انجماعي - 2أ  

انتقييم وانتقىيم وانتغزيت انشاجعت - 3أ  

  



 

بنٌة المقرر- 11  

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو /اسم الوحدة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

ساعة2 االسبوع الواحد تدرٌسٌات تربٌة  
 رٌاضٌة

امتحان نظري   الكرة الطائرة 
 وعملً

      

      

      

      

      

 

البنٌة التحتٌة- 12  

المبادئ االساسٌة لمهارات الكرة الطائرة وطرق  الكتب المقررة المطلوبة -1
 تعلمها 

  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب
اعذاد مذسس اكاديمي نهمادة انعمهيت  – 1ب   

, انضشب انساحق , استقبال االسسال , االعذاد , االسسال )تعهيم مهاساث نعبت انكشة انطائشة  – 2ب 

  (انذفاع عن انمهعة ,حائط انصذ 

اعطاء نبزة مختصشة عن مهعة انكشة انطائشة ومحتىياته  – 3ب   

  

 طرائق التعلٌم

 الشرح النظري والتطبٌق العملً
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الٌومٌو والشهرٌة
 

األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج  

 حب التعون والعمل الجماعي-1ج 
 تعليم حب الجماعة ونكران الذات-2ج 
 التعلم التعاوني-3ج 

 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 الشرح النظري والتطبٌق العملً
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الٌومٌة والشهرٌة
 
 

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

(اننمىرج انمثاني نعشض انمهاساث  )استثماس االمكانياث انعمهيت   

   استثماس االتكنىنىجيا انحذيثت واالدواث واالجهزة انمساعذة نالداء-

 



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

 

 االتحادالعراقٌالمركزٌبالكرةالطائرةالموقع ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب
 العربً للكرة الطائرة 

 االنترنٌت 

 

خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13  

 االطالععلىكلماهوجدٌدبماٌخصاالجهزةواالدواتالتٌتخصدرسمادةالكرةالطائرة .1
 متابعة االصدارات الجدٌدة من الكتب الخاصة بالكرة الطائرة .2
 المشاركةفٌالدوراتالتدرٌبٌةوالتطوٌرٌة .3

 

 

 


