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 وصف البرنامج األكاديمي 

 

ب المتوقعة من الطاليوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 البدنية وعلوم الرياضةكلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

 االلعاب الفرقيةا / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 للمرحلة الرابعة كرة اليدلمادة  تقيم البرنامج األكاديمي

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 مفردات الهيئة القطاعية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ال يوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2022 -2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلمااللكتروني مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم  -

 .العملية ضمن المادة كرة اليدالمستهدفة في المواد 
التعليم ومساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التقييم المستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم  -

  .المستهدفةااللكتروني 
مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية مع الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية  -

  .المستقبلية
يكون وصف البرنامج األكاديمي بمثابة مصدر معلومات ألرباب العمل عن نوعية خريجي القسم  -

 القابليات التي يمتلكونها .العلمي من حيث نوع المهارات و 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة  -1أ

  العمليالجانب في 

مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التقييم المستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم  -2أ

 المستهدفة.

( مع الشهادة الممنوحة  النظام الفصلي مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية )  -3أ

 والمؤهالت الوظيفية المستقبلية.

 
 برنامج باللخاصة ا يةالمهارات األهداف –ب 

 داخل وخارج اإلطار الجامعي . اكتساب ما تعلموه من مواد نظريةمساعدة الطلبة على  - 1ب 

 داخل وخارج اإلطار الجامعي .  بة على تطبيق ما تعلموه من مواد عمليةمساعدة الطل - 2ب 

       مساعدة الطلبة على تطبيق أفكارهم والمواهب التي يمتلكها داخل وخارج اإلطار الجامعي.  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة اإللقاء ) المحاضرة( -
 اإللكترونيةالعرض بالوسائل طريقة  -
 تطبيق الميداني للمفردات المقررةالطريقة  -
 طريقة االسلة واالجابة االلكترونية -
 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية -
 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .التفاعل مع االختصاصتنمية  -1ج         

 التقييم الذاتي -2ج

 التقييم القيادي -3ج
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 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تنمية حب الوطن لدى الطلبة. -1د

 تمنية حب التعاون والمساعدة بين الطلبة. -2د

 تنمية الوعي الثقافي والرياضي لدى الطالب. -3د

 إبراز شخصية الطالب والعمل على تطويره وزيادة الثقة بنفسه. -4د   

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ساعة 1,5 0,5 كرة اليد للمرحلة الرابعة  الرابعة

         
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 يدكرة الاكتساب مهارات يعمل البرنامج على تطوير شخصية الطالب األكاديمي بشكل يتناسب مع  -

عبة لهويته التخصصية وقدراته على التعاطي مع إبراز نقاط القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين  -

  . كرة اليد والتي تمكنه مستقبال من تعليمها وتدريسها

 . تخصصه الرياضي والتطبيق العملي لهالطالب لتطوير مجال  استخراج المواهب المدفونة لدى -

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 , المهني( والذي من خالله يكون القبول في المرحلة  اإلعدادي)معدل الطلبة في الصف السادس  -
 .الجامعية 

 لإلبطال الرياضيين(.قبول عن طريق اللجنة االولمبية ) فقط  -
 رفع معدل كلية التربية البدنية وعلوم ما يعادل قبول كليات الهندسة والعلوم.  -

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الرابعةالمصادر العلمية المعتمدة ضمن المقرر الدراسي للمرحلة  -
 في العراق. ةلكل الكليات التربية البدني وهو موحدالوزارة المنهاج الدراسي المعتمد من قبل  -
 تدريسها من قبل مدرس مختص باللعبة.قوانين األلعاب االولمبية التي يتم  -

 الخاصة بالمواد التي تدرس.  بالقاعات الدراسة متضمنة متطلبات التدريستجهيز الكليات  -
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

والتأهيلية ارات العامة المه والقيمية األهداف الوجدانية 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2021 /2022 Tem 2-1      / / / / / / / / / / / / / / / / 
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 / جامعة ديالىوعلوم الرياضةالبدنية كلية التربية  المؤسسة التعليمية .1

  األلعاب الفرقية    / المركز علمي القسم ال .2

   اسم / رمز المقرر .3

 يومي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  الفصل / السنة .5

 ساعتين أسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/  9    /  25      تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

بة على مخرجات التعلم  - تأكد من حصااااااول الطل بة لمعرفة طرائق التقييم المسااااااتخدمة لل مسااااااااعدة الطل

 المستهدفة.
( مع الشهادة الممنوحة والمؤهالت  السنويمساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية )  -

 الوظيفية المستقبلية
 داخل وخارج اإلطار الجامعي .وعملية  نظريةمساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد  -
  وخارج اإلطار الجامعي . عملية داخلمساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد  -
       لمواهب التي يمتلكها داخل وخارج اإلطار الجامعي. مساعدة الطلبة على تطبيق أفكارهم وا -
 مساعدة الطلبة على اإلدارة والقيادة للفعالية  داخل وخارج اإلطار الجامعي -
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
( مع الشهادة الممنوحة  السنويمساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية )  -1أ

 والمؤهالت الوظيفية المستقبلية
تهدفة قيق مخرجات التعلم المسمساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تح  -2أ

 فرع األلعاب الفرقيةفي 

 جال مخرجات التعلم في م الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مساعدة-3أ
 كرة اليدلمادة والعملي  النظري

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي . - 1ب 

 الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجامعي .مساعدة  - 2ب 

       والمواهب التي يمتلكها داخل وخارج اإلطار الجامعي. مساعدة الطلبة على تطبيق أفكارهم  – 3ب 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 البوربوينتمثل واستخدام الوسائل االكترونية  طريقة اإللقاء ) المحاضرة( -
 طريقة العرض للنموذج االدائي  -
 طريقة حل المشكالت. -
 المناقشة طريقة     -

 
 طرائق التقييم      

 

 االختبارات العملية -
 االختبارات التحريرية  -
 االختبارات الشفوية  -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنمية روح التعاون. -1ج         

 التقييم الذاتي. -2ج

 التقييم القيادي. -3ج

 تثمين جهود العلماء. -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة األداء والتكرار -
 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(. -
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 طريقة حل المشكالت. -
 .طريقة اإلبداع واالختراع    -

 
 طرائق التقييم    

 الختبارات العمليةا -
 الختبارات التحريرية 1 -
 االختبارات الشفوية  -

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره. -1د

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د

 إبراز المواهب لدى الطالب. -3د

 الفريقابراز روح التعاون بين أعضاء  -4د
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 األول(مفردات مادة كرة اليد للمرحلة الرابعة ) الفصل الدراسي 

 

 المفردات العملية المفردات النظرية االسابيع

.شرح مع الرسم خلطط اهلجوم 2. رموز الرسم املعتمدة يف كرة اليد1 االسبوع االول
 اجلماعية )متريرة االندفاع املزدوج، اهلجوم االندفاعي املتوازي 

.تطبيق عملي لخطط الهجوم )تمريرة االندفاع المزدوج والهجوم 1

 .لعب فريقين مع التحكيم.2المتوازي( 

 االسبوع الثاني
.شرح مع 2ايضاحات عن تقسيم الواجبات التحكيمية لطاقم التحكيم..1

 الرسم خلطط اهلجوم اجلماعية )التقاطع وتغيري املراكز(. 
 لعب فريقني مع التحكيم .2تطبيق عملي خلطيت اهلجوم التقاطع وتغيري املراكز .1

 .شرح مع الرسم خلطة اهلجوم احلجز االمامي واجلانيب1 االسبوع الثالث
.لعب فريقين 2.تطبيق عملي لخطة الهجوم الحجز االمامي والجانبي.1

 مع التحكيم.

.شرح مع الرسم لدمج الخطط الهجومية السابقة 1 االسبوع الرابع

 بخطة واحد )تتألف من خطتين(

. لعب 2. تطبيق عملي بدمج خطتين من الخطط السابقة بخطة واحد. 1

 فريقين مع التحكيم.

 االسبوع الخامس
.شرح مع الرسم لدمج الخطط الهجومية السابقة 1

 . لعب مباراة كرة اليد نظامية مع التحكيم والتسجيل 1 بخطة واحد

 . لعب فريقني مع التحكيم.2.تطبيق للهجوم الفردي واجلماعي السريع1 التحكيم يف كرة اليد . عرض شريط مصور ملباراة كرة اليد تربز1 االسبوع السادس

 امتحان شهر اول امتحان شهر اول  السابعاالسبوع 

 االسبوع الثامن
-4(، )1-2-3( ،)1-5صفر(،)-6. تشكيالت الدفاع عن املنطقة )1
2) 

 التحكيم. 1-5.لعب فريقني مع) الدفاع 2.تطبيق عملي للتشكيالت الدفاعية عن املنطقة 1

 االسبوع التاسع
حسب 2: 4و 1: 5. ايضاح لالستخدامات املختلفة للهجوم املنظم 1

 ( حسب هجوم اخلصم.2-4و 1-2-3.لعب نظامي مع التحكيم والتسجيل ) الدفاع 1 متطلبات اللعب الدفاعي للخصم.

 .لعب فريقني مع التحكيم.2. تطبيق عملي للدفاع رجل لرجل 1 . الدفاع رجل لرجل قرب املنطقة احلرة1 االسبوع العاشر

 .لعب نظامي مع التحكيم والتسجيل  1 ______________________  االسبوع الحادي عشر

 . لعب نظامي مع التحكيم والتسجيل1 .ادارة مباريات كرة اليد1 االسبوع الثاني عشر

 . تقسيم الواجيات االدارية  1 االسبوع الثالث عشر
. اعطاء واجبات ادارية للطلبة مع لعب مباراة كرة يد نظامية مع 1

 والتسجيلالتحكيم 

 . تكليف بعض الطلبة بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية مع التحكيم والتسجيل.1 .ايضاح لدور املدرب واملساعد واالداري خالل املباراة1 االسبوع الرابع عشر

االسبوع الخامس 
 عشر

 امتحان شهر ثاين امتحان شهر ثاين
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 (الفصل الدراسي الثاين )مادة كرة اليد للمرحلة الرابعة مفردات 

 المفردات العملية المفردات النظرية االسابيع

 .اختيار الالعبني الناشئني يف كرة اليد 1 االسبوع االول
. تكليف بعض الطلبة بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية 1

 مع التحكيم والتسجيل.

 . تكليف بعض الطلبة بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية مع التحكيم والتسجيل.1 . استخدام اساليب التعلم املختلفة  يف تعليم الناشئني بكرة اليد. 1 االسبوع الثاني

 االسبوع الثالث
ة . التمرين العشوائي، املتغري، املكثف بعد تثبيت مهارات اللعبة هبدف زياد1

 مرونة الربامج احلركية لناشئيي كرة اليدمتعة التمرين وكذلك 

. لعب 2. تطبيق عملي الساليب التمرين العشوائي والمتغير والمكثف 1

 فريقين مع التحكيم والتسجيل.

 عرض شريط فديو لمباراة كرة اليد االسبوع الرابع
اء الهجوم السريع الجماعي ثم بن إلى.تطبيق النتقال الفريق من الدفاع 1

 الهجوم المنظم .

 . لعب فريقني مع التحكيم2.تطبيق للهجوم الفردي واجلماعي السريع1 .مراحل االعداد في كرة اليد1 االسبوع الخامس

 والتسجيل. لعب مباراة كرة اليد نظامية مع التحكيم 1 .االختبارات البدنية واملهارية يف كرة اليد1 االسبوع السادس

 امتحان شهر اول امتحان شهر اول  االسبوع السابع

 . تكليف بعض الطلبة بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية مع التحكيم والتسجيل.1 عرض شريط فديو عن تدريبات خاصة بكرة اليد االسبوع الثامن

 بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية مع التحكيم والتسجيل. . تكليف بعض الطلبة1 مراجعة لبعض مواد القانون االسبوع التاسع

 . تكليف بعض الطلبة بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية مع التحكيم والتسجيل.1 مراجعة لبعض مواد القانون االسبوع العاشر

 بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية مع التحكيم والتسجيل.. تكليف بعض الطلبة 1 مراجعة لبعض مواد القانون االسبوع الحادي عشر

 . تكليف بعض الطلبة بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية مع التحكيم والتسجيل.1 ______________________ االسبوع الثاني عشر

 ________________________ االسبوع الثالث عشر
بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية . تكليف بعض الطلبة 1

 مع التحكيم والتسجيل.

 . تكليف بعض الطلبة بواجبات ادارية مع لعب مباراة كرة يد نظامية مع التحكيم والتسجيل.1 _________________________ االسبوع الرابع عشر

االسبوع الخامس 
 عشر

 امتحان شهر ثاين امتحان شهر ثاين
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      أ.د ليث إبراهيم جاسم
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 رسوا المادة:مد
 أ.د ليث إبراهيم جاسم
 أ.م.د شروق مهدي
 أ.م.د حاتم شوكت
 أ.م.د نزار ناظم
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يتم االطالع بشكل دوري على المصادر العلمية الحديثة وأخر البحوث العلمية التي  من خاللها يتم   -

 تطوير المنهج المقرر.
 يتم الدمج بين المادة النظرية والعملية لتطوير المنهج الدراسي. -

 

 

 


