
 
 

المرحلة االولى – التربية البدنية مقرروصف    

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي )) مراجعة البرنامج االكاديمي ((
 

 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا ايجازاً مقتضباً الهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع تحقيقها مبرهناً عما اذا كان قد 
 حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .

 

 جامعة ديالى  .المؤسسة التعليمية 1

 قسم الفنون التشكيلية  \كلية الفنون الجميلة  المركز  \.القسم الجامعي 2

 111PABE  \لتربية البدنيةا رمز المقرر  \.اسم 3

 بكالوريوس  .البرنامج التي يدخل فيها 4

 اسبوعي  .اشكال الحضور المتاحة 5

 سنوي  السنة  \.الفصل 6

 ساعة  30ساعة لكل فصل = 60 .عدد الساعات الدراسية )الكلي ( 7

 2016-5-8 .تاريخ اعداد هذا الوصف 8

 .اهداف المقرر 9

 اللياقة واأللعاب الفرقية والفرديةعلى اكتساب مهارات عملية ومعلومات معرفية جعل الطالب قادرا  .1
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 .بنية المقرر11

 الفصل الدراسي األول أوال:

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 تعلم قانون كرة السلة  2 األول

 عملية االحماء في بداية الدرس ثم قيام الطالب بتطبيقه خالل الدرس 2 الثاني

 قانون كرة القدم وكرة القدم الخماسية وممارستها خالل الدرس 2 الثالث

 المهارات  المهارات األساسية للعبة الكرة الطائرة وتطبيق احد 2 الرابع

 مهارات كرة اليد وتطبيق مهارة الهجوم السريع 2 الخامس

 مهارة التهديف من خارج القوس لكرة السلة  2 السادس

 صفي  تقديم برنامج تدريبي ال 2 السابع

 امتحان عملي بأحد مهارات كرة السلة وكرة الطائرة  2 الثامن



 
 

 تعليم مناولة الصد بكرة السلة وتعليم الطبطبة وتطبيقها  2 التاسع

 تعليم لبعة كرة التنس وكيفية مسك المضرب وتطبيقها  2 العاشر

 تعليم لعبة كرة التنس وكرة المنضدة وممارسة لعبة كرة المنضدة  2 الحادي عشر

 شرح قانون كرة القدم وممارسة اللعبة  2 الثاني عشر

 الدحرجة االمامية على البساط تعليم 2 الثالث عشر

 تعليم التمارين السويدية وتطبيقها 2 الرابع عشر

 العملي  –االختبار التحصيلي  2 الخامس عشر

 ثانياً: الفصل الدراسي الثاني 

 تعليم الدحرجة الخلفية على البساط وتطبيقها  2 السادس عشر

 تعليم الوقوف على اليدين وكيفية التحكم في الجسم  2 السابع عشر

 تعلم وتطبيق مهارة االرسال بالكرة الطائرة  2 الثامن عشر

 تعلم مهارة التهديف بكرة اليد  2 التاسع عشر

 تطبيق لعبة الريشة الطائرة من قبل الطالب مع شرح القانون 2 العشرون

 ( دقائق  10واالنطالق مع الركض المستمر لمدة ) تعلم كيفية الركض السريع 2 الحادي والعشرون

 لمهارة الوقوف على اليدين ولعبة الريشة الطائرة  تقديم عمل بدني فردي 2 الثاني والعشرون

 شرح بعض فعاليات الساحة والميدان  2 الثالث والعشرون

 والتاهيلشرح وتعليم كيفية حدوث اإلصابة للرياضي وكيفية العالج  2 الرابع والعشرون

 شرح أهمية الرياضة في المجتمع واالضرار الناتجة عن تركها بالنسبة للفرد  2 الخامس والعشرون

 تعليم المناولة السريعة بكرة السلة والهجوم السريع وتطبيقها من قبل الطالب 2 السادس والعشرون

 تعليم وشرح مهارة االعداد من األسفل ومن األعلى بالكرة الطائرة وتطبيقها  2 السابع والعشرون

 في إقامة بعض المباريات الودية لفرق الكلية مع الفرق األخرى تطبيقات عملية  2 الثامن والعشرون

 تمارين المرونة والرشاقة واأللعاب الخفيفة تطبيقات عملية في  2 التاسع والعشرون

 االمتحان العملي  –االختبار التحصيلي  2 الثالثون

 

 .البنية التحتية12

 القراءات المطلوبة

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 

  محاضرات مدرس المادة -

 اللياقة البدنية كتاب  -
 



 
 

 أخرى 

متطلبات خاصة )وتشمل على سبيل المثال 
البرمجيات ورش العمل والدوريات و

 والمواقع االلكترونية(

 األلعاب الفرقية والفردية البحث في المواقع االلكترونية عن  -أ
 التمارين السويدية والرشاقة  -ب

الخدمات االجتماعية )وتشمل على سبيل 
المثال محاضرات الضيوف و التدريب 

 المهني والدراسات الميدانية(

 الزيارات الميدانية الى :
 كلية التربية الرياضية  -
 نادي ديالى الرياضي -

 المحاضرات العلمية:
 األلعاب الفرقية والفردية ة نوعية محاضر -

 

 

 .القبول13

 خاص+ مركزي المتطلبات السابقة 

 30 اقل عدد من الطلبة

 50 اكبر عدد من الطلبة 
 

 

 


