
 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة    / المركز علمي القسم ال .2

 الكرة الطائرة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/    7/    9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعليم المهارات االساسية بالكرة الطائرة سواء كانت دفاعية او هجومية -1

 تعليم المهارات الهجومية )االرسال واالعداد وحائط الصد الهجومي والضرب الساحق( -2

 الدفاعية ) االستقبال والدفاع عن الملعب وحائط الصد الدفاعي(تعليم المهارات  -3

 شرح مواد القانون الكرة الطائرة  -4

 شرح قياسات ملعب الكرة الطائرة -5

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

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10



 

  هداف المعرفية األ -أ

 الالعب وطريقة االداء.بناء المعرفة العلمية للطلبة حول العالقة بين   -1أ

بناء مفهوم واضح للطلبة لمعرفة المفاهيم االساسية الخاصة بالكرة الطائرة ومدى تاثير -2أ

 االساليب المستخدمة بالدرس.

تنمية وتطوير قابليات الطلبة لمعرفة التغير  الحاصل والظواهر المتعلقة بالسلوكيات  -3أ

 الحاصلة عند الطلبة.

بناء المعرفة العلمية التطبيقية في ادراك المدرس للفروق الفردية بين الطلبة وانهم  -أ4

 .يختلفون في قدراتهم وطاقاتهم العقلية والجسمية 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

دراسة سلوك الفرد في اطار العوامل الوراثية والعضوية التي نتجت عنها    – 1ب   

 المهارة.

 فهم وتفسير كيفية حدوث المواصفات الخاصة بالملعب الكرة الطائرة. -2ب

دراسة الخصاائص السيكولوجية المختلفة عند الطلبة التي تؤثر عليهم سواء كانت هذه  -3ب

 الخصائص جسمية او جسدية او فسلجية.

.  

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة . -1

 طريقة المناقشة. -2

 طرائق التقييم      

 االمتحان  -1

 التقارير االسبوعية  -2

 مشروع فردي او جماعي -3

 



 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

ويعتبر المدرب مسؤوال عن تطوير العبيه وفريقه على  :المدرب كإداري ومخطط   -1ج

 وتتضمن مايلي: مدى وفترة طويلة وهذه المسئولية

 االستراتيجية . -أ  -2ج

المسؤول عن وضع وبث استراتيجية تطوير فريقه والتي تبني على قاعدة فلسفية ذاتية وهو 

من القوة والصالبة والمعرفة العلمية والخبرة العلمية من خالل وضع تصور للهدف النهائي 

البعيد المدى مع وضع الطرق والوسائل التي تحقق بلوغه الهدف وهذا يتطلب منه تخطيطا 

 .وثيقا طويل المدى

 ب_ التخطيط . -3ج

وهنا يكون مسؤوال عن وضع التخطيط الذي يحقق تنمية وتطوير الجوانب التكنيكية والتكتيكية 

للفريق مثل طرق اللعب واسلوب اختيار االعبين الجيدين واالهتمام باالعبين االحتياط )الخط 

 الثاني للفريق االول(.

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة . -1

 طريقة المناقشة . -2

 طرائق التقييم    

 االمتحان . -1

 التقارير االسبوعية . -2

 مشروع فردي او جماعي. -3

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

 الشخصي (.

 الزيارات الميدانية لدور التاهيل . -1د

 طرق التدريب لالعبين .االطالع على احدث  -2د

 الدورات والندوات الخاصة بالتعامل مع الالعبين لغرض فهم كل ماموجود بمواد القانون. -3د



 

 



 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

مدخل في رياضة  2 1

 الكرة الطائرة 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الكرة الطائرة 

تعاريف المهارات  2 2

 االساسية

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الكرة الطائرة

شرح المهارات  2 3

 الدفاعية

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة

شرح المهارات  2 4

 الهجومية

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة شرح مواد القانون  2 5

شرح االشارات  2 6

 الخاصة بالحكام

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة  تطبيق تحركات الحكام 2 7

تمارين الخاصة  2 8

 بالالعب الليبر

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الطائرةالكرة 

تطبيق المهارات  2 9

الخاصة بالمهارات 

 الهجومية

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة

تطبيق المهارات  2 10

الخاصة بالمهارات 

 الدفاعية

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة 

شرح وتطبيق حركات  2 11

 والثانيالحكم االول 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 الكرة الطائرة الخاصة / ويكيبيديا.

 الكرة الطائرة الخاصة/ المكتبة الرياضية العربية.

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 اعتماد المصادر الحديثة في تدريس المقرر. - أ

 الزيارات الميدانية لمراكز التاهيل. -ب

 االطالع على اهم طرق التدريب الحديثة الخاصة بالكرة الطائرة. -ت

 الحركي وعلم الحركة.البحث في دراسات التعلم  -ح

تعليم وتدريب الخطط  2 12

 اللعب

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة

اهم البرامج  2 13

رياضة والتدريبات 

 الكرة الطائرة 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة 

تعليم االساليب  2 14

واالنشطة الخاصة 

 بالمدرب

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الكرة الطائرة اسس التربية الرياضية 2 15



 

 حث طلبة الدراسات العليا لتناول موضوع الكرة الطائرة الحديثة. -خ

 

 

 


