
                                                                             
  

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  دياحمد شاكر محمود العبی  االسم 

 ula.sama2015@gmail.com  البرید االلكتروني

  اللیاقة البدنیة  اسم المادة

  الفصل الدراسي الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

  

  الكتب المنھجیة
  

  

  المصادر الخارجیة
  

  االكادیمیة الریاضیة العراقیة

  االمتحان النھائي  المشروع  متحانات الیومیةاال  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

  %٤٠مثالً     %١٠مثالً   %١٥مثالً   %٣٥مثالً 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
   التربیة االساسیة:اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة:اسم القسم

  االولى:المرحلة
  احمد شاكر محمود:اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد:اللقب العلمي
  دكتوراه:المؤھل العلمي

 شعبة االنشطة الریاضیة:مكان العمل



  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

مقدمة عن اإلحماء وأنواعه   ١٥/٢/٢٠١٥  ١

  وفوائده 

    

  . مفهوم المرونة ، وأقسامها   ٢٢/٢/٢٠١٥  ٢

  مفهوم القوة ، وأوجهها 
  

    

  العضالت ، أنواعها وأقسامها   ٢/٣/٢٠١٥  ٣

  ) .نظري. (األلیاف العضلیة 
  

تمرینات متنوعة لتطویر القوة 

 .  
  

  

تمرینات متنوعة لتطویر   امتحان نظري  ٩/٣/٢٠١٥  ٤

. القوة + المرونة + المطاولة 

  ) .عملي(
  

  

أنواع االنقباض العضلي   ١٦/٣/٢٠١٥  ٥

  .وأقسامه

مفهوم التدریب باألثقال ورفع 

  .األثقال

أهمیة التركیز أثناء التدریب 

  ) .نظري. (باألثقال 

+ سرعة + تمرینات مرونة 

  ) .عملي. (رشاقة 
  

+ سرعة + تمرینات مرونة 

  ) .عملي. (رشاقة 
  

  

تحوطات األمان في للتدریب   ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦

باألثقال واألجهزة واألدوات  ، 

وصف لمسكات األثقال 

وأنواعها، األجهزة واألدوات 

األساسیة للتدریب باألثقال 

ید الشدة التي شرح كیفیة تحد

یبدأ بها الالعب للتدریب 

  . باألثقال 

  قوة + تمرینات مرونة 

  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  شراف والتقویم العلميجھاز اال

  دیالى:اسم الجامعة
   التربیة االساسیة:اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة:اسم القسم

  االولى:المرحلة
  احمد شاكر محمود:اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد:اللقب العلمي
  دكتوراه:المؤھل العلمي

 شعبة االنشطة الریاضیة:مكان العمل



  
تمرینات الظهر األساسیة للتدریب   ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧

  باألثقال 

محاضرة عملیة لتعریف 

الطالب كیفیة استخدام 

  األجهزة واألثقال عند التدریب 
  

  

التمرینات األساسیة للكتفین   ٦/٤/٢٠١٥  ٨

  والذراعین 
  

نات للكتفین والذراعین تمری

والصدر والظهر باستخدام 

  .األجهزة واألثقال 

  

  

تمرینات البطن األساسیة للتدریب   ١٣/٤/٢٠١٥  ٩

  )نظري. (باألثقال 

تمرینات للكتفین والذراعین باستخدام 

  . األجهزة واألثقال 

  

    امتحان عملي  امتحان نظري  ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠
سیة تمرینات الصدر األسا  ٢٧/٤/٢٠١٥  ١١

  للتدریب باألثقال 

    

تمرینات للكتفین والذراعین   . للتدریب باألثقال   ٤/٥/٢٠١٥  ١٢

والصدر والبطن باستخدام األجهزة 

  واألثقال 

  

تمرینات الرجلین األساسیة   ١١/٥/٢٠١٥  ١٣

  ) .نظري. (للتدریب باألثقال 

تمرینات للكتفین والذراعین 

والصدر والبطن والرجلین 

. ة واألثقال باستخدام األجهز 

  ) .عملي(

  

تحدید الشدة التي یبدأ بها كل طالب 

  للتدریب باألثقال واألجهزة واألدوات 

  

    امتحان عملي  امتحان نظري  ١٨/٥/٢٠١٥  ١٤
تمرینات للكتفین والذراعین والصدر       ١٥

  باستخدام األجهزة واألثقال 

  

      مراجعة عامة  ٢٥/٥/٢٠١٥  ١٦
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  :توقیع العمید                                                                                                            :                      توقیع االستاذ
  
  
  
  
  
  



    دیالى: أسم الجامعة
  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضة :أسم القسم

  شھاب احمد عكاب : أسم المحاضر
  مدرس : اللقب العلمي

  دكتوراه : علميالمؤھل ال
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

  ))أستمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 

 :التدریسي اسم  شھاب أحمد عكاب. د.م

shihap19580@yahoo.com البرید االلكتروني:  

تربيةأصول ال   :اسم المادة 

 :مقررالفصل  الفصل الدراسي الثاني

 .وأھدافھا طلبة مفھوم التربیةلأن یعرف ا.١
 أن یمیز الطلبة بین التربیة القدیمة والحدیثة.٢
 .التربیة البدائیة أن یشرح الطلبة.٣
 .أن یوضح الطلبة المقصود من دراسة التربیة في وادي الرافدین.٤
 .التربیة الصینیةأن یتعرف الطلبة على أھم أھداف .٥
 .أن یفرق الطلبة بین التربیة في أثینا والتربیة في أسبرطة.٦
 .أن یبین الطلبة موقفھم من التربیة في القرون الوسطى.٧
 .أن یتعرف على التربیة االسالمیة.٨
 .أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي االسالمي.٩

  )ابن خلدون ، ابن سینا ، الغزالي(من مثل 
سXقراط ، أفالطXون ، (أھم أعالم الفكر التربوي االغریقي من مثXل أن یتعرف على .١٠

  )ارسطو
جان جاك روسو ، جون (من مثل .أن یتعرف على أھم أعالم الفكر التربوي الغربي.١١

  )دیوي ، بستالوتزي
 .أن یحلل الغایة من دراسة االصول الفلسفیة للتربیة.١٢
فھXوم فلسXفة التربیXة وأھXم م واع فلسXفة التربیXة بعXد التعXرف علXىأن یعطي رأیھ في أن.١٣

 .الوظائف التي تؤدیھا
 .أن یطبق الطلبة الفلسفة التي یتبناھا في حیاتھ العامة.١٤
 .أن یقوم الفلسفات التي تمت دراستھا.١٥
 .مدرسیة أن یعرف الفرق بین التربیة المدرسیة المقصودة والتربیة الال.١٦

 
 

  

  :ةأھداف الماد



 معنى التربیة وأھدافھا: اوالً 
  .االصول التاریخیة  للتربیة :ثانیاً 

 .التربیة البدائیة .١
 .التربیة في وادي الرافدین .٢
 .التربیة في وادي النیل .٣
 .التربیة الصینیة .٤
 .التربیة الیونانیة .٥
 .التربیة في القرون الوسطى .٦

  التربیة العربیة االسالمیة: ثالثاً 
 .التربیة قبل االسالم .١
 .التربیة االسالمیة .٢
  .بويأعالم الفكر التر: رابعا 

 )أبن سینا،ابن خلدون،الغزالي.(أعالم الفكر التربوي االسالمي .١
 )جان جاك روسو،جون دیوي.(أعالم الفكر التربوي الغربي .٢
 )سقراط ،أفالطون،ارسطو(أعالم الفكر التربوي االغریقي .٣
 ً   .االصول الفلسفیة للتربیة: خامسا
 .معنى فلسفة التربیة .١
 .وظائف فلسفة التربیة .٢
 .یةأنواع فلسفة الترب .٣

 .فلسفة التربیة المثالیة  . أ
 .فلسفة التربیة الواقعیة  . ب
 .فلسفة التربیة البرجماتیة  . ت

  )غیر المقصودة(والالمدرسیة) المقصودة(أصول التربیة المدرسیة: سادساً 

  :التفاصیل األساسیة للمادة

  :الكتب المنھجیة  - 

عبwwwwد هللا عبwwwwد ل الجwwwwامع فwwwwي التربیwwwwة العامwwwwة ،اصwwwwول التربیwwwwة للwwwwدكتور دمحم حسwwwwن العمwwwwایرة
 اصول التربیة العامة سعید اسماعیل علي،٢الدائم،ط

  :المصادر الخارجیة

 االمتحان االول یومي الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي
%١٠  %١٥  ال یوجد   %٦٠   ١٥ % 

 

  :تقدیرات الفصل

 .تعتمد الكلیة النظام الفصلي  -
 .للمرحلة االولى یقدم ھذا المقرر في الفصل الدراسي الثاني -
 %٦٠االمتحان النھائي من  -

درجة باإلضافة إلى امتحانات الیومیة ١٥الطلبة مطالبون بأجراء أمتحانین خالل الفصل لكل امتحان   - 

  :ةمعلومات اضافی



  
    دیالى: أسم الجامعة

  التربیة االساسیة : أسم الكلیة
  الریاضة :أسم القسم

  شھاب احمد عكاب : أسم المحاضر
  مدرس : ب العلمياللق

  دكتوراه : المؤھل العلمي
  كلیة التربیة االساسیة: مكان العمل

        جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق 

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

  الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس االسبوعي
 

 المالحظات
الماده 

 ةیلالعم
 التاریخ الماده النظریة

 األسبوع

 معنى التربیة وأھدافھا   
٢\١٩  

١ 

  .االصول التاریخیة  للتربیة   
 .التربیة البدائیة -
 التربیة في وادي الرافدین -

٢\٢٦  
٢ 

  ٣\٤ .التربیة في وادي النیل -  
٣ 

  ٣\١١ .التربیة الصینیة -  
٤ 

 .التربیة الیونانیة -  
 

٣\١٨  
٥ 

  ٣\٢٥  .التربیة في القرون الوسطى  -  
٦ 

 ٧  ٤\١  ولاالختبار اال   
  التربیة العربیة االسالمیة  

 .التربیة قبل االسالم -
 التربیة االسالمیة -

٤\٨  
٨ 

  .أعالم الفكر التربوي  
 )أبن سینا،ابن خلدون،الغزالي.(أعالم الفكر التربوي االسالمي -

٤\١٥  
٩ 

  ٤\٢٢ )جان جاك روسو،جون دیوي.(أعالم الفكر التربوي الغربي  -  
١٠ 

  ٤\٢٩  )سقراط ،أفالطون،ارسطو(وي االغریقيأعالم الفكر الترب -  
١١ 

  ٥\٦ .معنى فلسفة التربیة -  
١٢ 

  ٥\١٣ .وظائف فلسفة التربیة   -  
١٣ 

 .فلسفة التربیة المثالیة -  
 .فلسفة التربیة الواقعیة -
 فلسفة التربیة البرجماتیة -

٥\٢٠  
١٤ 

  ٥\٢٧ االختبار الثاني    
١٥ 

غیwwwر ( والالمدرسwwwیة) لمقصwwwودةا(أصwwwول التربیwwwة المدرسwwwیة: سادسwwwاً     
)المقصودة  

١٦  ٦\٣ 

  
                                   :توقیع العمید:                                                              توقیع األستاذ



 الرحمن الرحیم بسم  هللا                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  حسنین ناجي حسین دمحم  االسم 

 Dr.hasanainnaji@gmail.com  البرید االلكتروني

  الكرة الطائرة   اسم المادة

  الفصل الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

معرفة فلسفة تعلیم الطلبة كیفیة اداء التحكیم بلعبة الكرة الطائرة ، و
   القواعد والتحكیم 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

التجھیزات واالدوات واالبعاد الخاصة بالملعب ، المشاركون ، شكل اللعب ، 
حركات اللعب ، التوقفات ، فترات الراحة ، التاخیرات ، الالعب الحر ، 

   سلوك المشاركین ، الحكام 
  الكتب المنھجیة

  
  التكنیك والتكتیك الفردي بالكرة الطائرة )واخرون(عقیل الكاتب 

  المصادر الخارجیة
  

  موسوعة الكرة الطائرة / اكرم خطایبة 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

٦٠      ٢٠  ٤٠  

  معلومات إضافیة
  
  

  

 
 
 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  ریاضیة التربیة ال :اسم القسم

  االولى  :المرحلة
  حسنین ناجي حسین :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور  :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة/ جامعة دیالى  :مكان العمل



 
 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            

 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

الخطوط على  –للعب مسطح ا –التعرف على ابعاد الملعب   ١٦/٢/٢٠١٥  ١
الشبكة وابعادھا –االضاءة  –المساحات والمناطق –اللعب 

 مقایس الكرات  –

    

قادة الفریق   –االدوات  –تكوین الفریق ومكان الفریق  الفرق  ٢٣/١٠/٢٠١٥  ٢
 مساعد المدرب  -المدرب  -

    

الفوز  –الفوز بالشوط  –لتسجیل نقطة –شكل اللعب   ٢/٣/٢٠١٥  ٣
 نظام اللعب  –بالمباراة 

    

٩/٣/٢٠١٥  ٤  
 حركات اللعب 

    

االوقات  –االوقات المستقطعة  –اللعب العادیة  التوقفات  ١٦/٣/٢٠١٥  ٥
 تاخیرات اللعب   - المستقطعة الفنیة 

    

    امتحان عملي  یومي نظري  امتحان   ٢٣/٣/٢٠١٥  ٦
     امتحان تظري الشھر االول   ٣٠/٣/٢٠١٥  ٧
٦/٤/٢٠١٥  ٨  

 الول عمليامتحان الشھر ا
امتحان الشھر 

   االول عملي
  

     الالعب الحر   ١٣/٤/٢٠١٥  ٩
سوء  –السلوك الریاضي  –سلوك المشاركین   ٢٠/٤/٢٠١٥  ١٠

 السلوك وجزاءاتھ 

    

    ھیئة التحكیم واالجراءات  –الحكام   ٢٧/٤/٢٠١٥  ١١
    مھام الحكم الثاني  –الحكم االول ومھامھ   ٤/٥/٢٠١٥  ١٢
 –مراقبو الخطوط  –مساعد المسجل  –ام المسجل مھ  ١١/٥/٢٠١٥  ١٣

 االشارات الرسمیة 
    

     امتحان نظري الشھر الثاني   ٢٠١٥/  ١٨/٥  ١٤
٢٥/٥/٢٠١٥  ١٥  

 

امتحان عملي 
+ الشھر الثاني 

امتحان عملي 
  نھائي

  

١٦         
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          
١٨          

١٩          
٢٠          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: ةاسم الكلی

  التربیة الریاضیة :اسم القسم
  الثانیة  :  المرحلة

  حسنین ناجي حسین :اسم المحاضر الثالثي
  مدرس دكتور  :اللقب العلمي

  دكتوراه :المؤھل العلمي
كلیھ التربیة /جامعة دیالى  :مكان العمل

 األساسیة
 



٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  حسنین ناجي حسین دمحم  االسم 

 Dr.hasanainnaji@gmail.com  البرید االلكتروني

  علم النفس النمو  اسم المادة

  الفصل الثاني  مقرر الفصل

  اھداف المادة
  

  تعریف الطلبة بعلم النفس النمو واھمیتھ في العملیة التربویة 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

علم النفس النمو ، تعریفھ ، خصائصھ ، اھمیتھ العوامل المؤثرة فیھ 
الوراثة والبیئة ، النمو الجسمي والحركي ، نظریة بیاجیھ ، النمو العقلي ، 
النمو اللغوي ، النمو االنفعالي ، النمو االجتماعي ، النمو الخلقي ، مرحلة 

  البلوغ والمراھقة 
  المنھجیة الكتب

  
  

  المصادر الخارجیة
  

  ٢٠٠٥الدكتورة امل االحمد واخرون / علم نفس النمو 

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

٦٠    ١٠    ٣٠  

  معلومات اضافیة
  
  

  

 
 

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة  :اسم القسم

  االولى  :المرحلة
  حسنین ناجي حسین :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور  :علمياللقب ال
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیة التربیة االساسیة/ جامعة دیالى  :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

٢ – ١٨  ١  - 
٢٠١٥  

دراسة معنى علم النفس النمو ناشئتھ وتطوره ، تعریفھ، أھمیة 
  النمو، النضج ، التطور

    

٢ – ٢٥  ٢  - 
٢٠١٥  

الجینات ( معنى الوراثة ، كیف تعمل الوراثة : العوامل الوراثیة
 . والكر وموسومات ، الصفات التي تتأثر بالوراثة 

  

    

  العوامل البیئة   ٢٠١٥ -  ٣ – ٤  ٣
تغذیة إالم : بیئة ما قبل الوالدة المرحلة الجینیة وعواملھا  

تأثیر  - الحالة االنفعالیة  –الحالة الصحیة لالم الحامل  –امل الح
 .أمراض إالم الحامل –تأثیر اإلشعاع  –العقاقیر والمخدرات 

  

    

٣ – ١١  ٤  - 
٢٠١٥  

أثیر  –تأثیر المدرسة  –تأثیر األسرة : بیئة ما بعد الوالدة 
  .المجتمع وثقافتھ

  

    

٣ – ١٨  ٥  - 
٢٠١٥  

  )قوانین العامة للنموال( الخصائص العامة للنمو 
اختالف معدل سرعة النمو     -٢النمو عملیة مستمرة      -١
  اختالف معدالت النمو  -٣
  تغیر في معدل سرعة النمو أو تتابع المراحل  -٤
  النمو عملیة متفردة - ٦النمو عملیة معقدة     -٥

    

٣ – ٢٥  ٦  - 
٢٠١٥  

      شھر االولللنظري المتحان الا

      النمو الجسمي والحركي/جوانب النمو   ٢٠١٥ -  ٤ – ١  ٧
 ): نظریة بیاجیھ في النمو العقلي ومراحلھا(النمو العقلي   ٢٠١٥ -  ٤ – ٨  ٨

.  النمو الحركي  –مصادر المعرفة االستكشاف الحسي  -
 .وسئل االتصال والقراءة

 –حالة أعضاء الحس : العوامل المؤثرة في النمو العقلي  -
  .الجنس –الخبرة نوع  –فرص التعلم  –الذكاء 

  

    

٤ – ١٥  ٩  - 
٢٠١٥  

  النمو اللغوي 
 –أھمیة اللغة اإلنسانیة  –الكالم واللغة والفرق بینھما  -

 مراحل نمو اللغة 
 العوامل المؤثرة في النمو اللغوي  -

الصحة ، الذكاء ، جنس الفرد ، حجم األسرة ، الحرمان ، 
في  المستوى االقتصادي واالجتماعي ، دور األسرة والمدرسة

  .النمو اللغوي لألطفال

    

    كیف تنمو االنفعاالت ، دور النضج في النمو : النمو االنفعالي  -  ٤ – ٢٢  ١٠

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى  :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة : اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  حسنین ناجي حسین :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس دكتور :اللقب العلمي
  دكتوراه :لميالمؤھل الع
كلیة التربیة /جامعة دیالى  :مكان العمل



  االنفعالي  ، دور التعلم ، دور اآلباء والمعلمین  ٢٠١٥
  

٤ – ٢٩  ١١  - 
٢٠١٥  

  النمو االجتماعي 
  .الخبرات االجتماعیة المبكرة وأھمیتھا -
طفال من نھایة السنة الثانیة تطور نمو االجتماعي لدى اال -

  .وحتى الطفولة المتأخرة

    

  شھر الثانيللنظري المتحان الا  ٢٠١٥ -  ٥ – ٦  ١٢
  

    

٥ – ١٣  ١٣  - 
٢٠١٥  

  النمو الخلقي 
 معنى السلوك الخلقي -
تعلم  –تعلم السلوك الخلقي  –تطور النمو الخلقي  -

 المفاھیم الخلقیة 
  موجز لنظریة بیاجیھ وكوھلبرت

    

٥ – ٢٠  ١٤  - 
٢٠١٥  

  مرحلة البلوغ والمراھقة 
  معنى البلوغ والمراھقة  -
  .عقلیة –انفعالیة  –تغیرات جسمیة  –التغیرات المصاحبة  -
  أھم مشكالت المراھقین  -
 أھم مظاھر السلوك االجتماعي -
  

    

٥ – ٢٧  ١٥  - 
٢٠١٥  

      امتحان نظري شامل 
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١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          
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  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  نصیر حمید كریم   االسم 

 Nasersport99@yahoo.com  البرید االلكتروني

  كرة ید  اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  تعلیم الطلبة المھارات االساسیة بكرة الید  أھداف المادة

    التفاصیل األساسیة للمادة

    الكتب المنھجیة

    المصادر الخارجیة

  تقدیرات الفصل
  المختبر  الفصل الدراسي

االمتحانات 
  الیومیة

  المشروع
االمتحان 

  النھائي

٦٠      ٢٠  ٢٠  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: لیةاسم الك

  التربیة الریاضیة :اسم القسم
  االولى :المرحلة

  نصیر حمید كریم :اسم المحاضر الثالثي
  مدرس مساعد :اللقب العلمي

  ماجستیر :المؤھل العلمي
 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

١  
 

ة كرة الید ومھاراتھا محاضرة تعریفیة بلعب
 االساسیة

 نظري
  

   تطبیق عملي شرح مھارة مسك الكرة   ٢
   = )الواطئة-العالیة(مھارة أستالم الكرة شرح   ٣

٤  
 

مھارة التقاط الكرة الساكنة والمتدحرجة  شرح
 باتجاه معاكس التجاه حركة الالعب

= 
  

٥  
 

مھارة التقاط الكرة المتدحرجة باتجاه حركة  شرح
 والمتدحرجة من الجانبالالعب 

= 
  

   = مھارة التقاط الكرة شرح   ٦

   =  شرح مھارة التقاط الكرة   ٧
   أمتحان أمتحان              ٨
٩  

 
شرح مھارة التمریرة القصیرة 

 )والتسلیم،الدفع،المرتدة(
 تطبیق عملي

  

١٠  
 

من مستوى (شرح مھارة التمریرات المتوسطة
 )الكتف لالمام

= 
  

  = )من فوق الراس(التمریرات الطویلة شرح مھارة   ١١
   = )الخداع(شرح مھارة المحاورة   ١٢
١٣  

 
-التھدیف من القفز أماما(شرح مھارة التھدیف

)عالیا  
                      =  

  

    = )من الطیران+من السقوط(شرح مھارة التھدیف    ١٤
   أمتحان أمتحــــــان                      ١٥
١٦        
                                                                                    

١٧         
١٨         
١٩         
٢٠         
٢١         
٢٢         

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  ز االشراف والتقویم العلميجھا

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  نصیر حمید كریم :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل
 



٢٣         
٢٤         
٢٥         
٢٦         
٢٧         
٢٨         
٢٩         
٣٠         
٣١          
٣٢          
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Course Weekly outline  
notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered  

  
  

[Data w
eek

 

    Explain the skill of keeping the 
ball 

Theoretical 1 

    Explanation of skill receive the 
ball (high-low-lying) 

Praxis 2 

    Explain the skill of picking up 
the ball static and sliding in the 
opposite direction to the 
direction of movement of the 
player 

= 3 

    Explain the skill of picking the 
ball rolling toward the player 
movement and rolling from 
side 

= 4 

    Explain the skill of picking up 
the ball 

= 5 

    Explain the skill of picking up 
the ball 

= 6 

               Exam = 7 
    Explanation of skill short pass 

(feedbacks, payment, and 
delivery) 

Exam 8 

    Explanation of skill medium Praxis 9 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Name 
Section Name: Physical 
Education 
Stage: The first 
Triple lecturer Name: Nasir 
Hamid cream 
Academic Title: Assistant 
Lecturer 
Qualifications: Master 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  



passes (from shoulder level in 
front of) 

    Explain the skill of long passes 
(over the head) 

= 10 

    Explain the skill of 
conversation (deception) 

= 11 

    Explanation of skill scoring 
(scoring from jumping 
Amama-high) 

= 12 

    Explain the skill of scoring 
(from falling + of Aviation) 

                       = 13 

                      ExamExplain the 
skill of keeping the ball 

= 14 

    Exam Exam 15 
        16 

Half-year break 
        17 
        18 
        19 
        20 
        21 
        22 
        23 
        24 
        25 
        26 
        27 
        28 
        29 
        30  
        31 
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