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 The objectives of the academic programاهداف البرنامج االكادٌمً                . 18

  ًاعداد المالكات العلمٌة النوعٌة المؤهلة والمتخصصة فً مجال التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة لإلسهام ف

االرتقاء بالرٌاضة المدرسٌة وصحة المجتمع فضال عن اعداد الباحثٌن فً مجال العلوم الرٌاضة لالرتقاء 

 بالحركة الرٌاضٌة العراقٌة على مختلف مستوٌاتها . 

  للمدارس المتوسطة واالعدادٌة ملمٌن بالجوانب التربوٌة والبدنٌة تربٌة الرٌاضٌة ال مدرسواعداد

 واالجتماعٌة . 

  العمل على تطوٌر الحركة الرٌاضٌة لجمٌع قاعات الدولة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرٌاضة واللجنة

 األولمبٌة . 

  جعل الرٌاضة احدى الوسائل المهمة فً التقرٌب بٌن أبناء الوطن .  واالسهام فً نشر الثقافة الرٌاضٌة 

  االسهام فً خدمة المجتمع من خالل التثقٌف لممارسة الرٌاضة واثارها اإلٌجابٌة فً الصحة العامة )نشر

 الوعً الصحً لممارسة الرٌاضة ( للفرد وتطوٌر مناهج التربٌة الرٌاضٌة بما ٌخدم تقدم ورقً المجتمع .

 اد المالكات العلمٌة المؤهلة للعمل فً مجاالت البحث العلمً والتدرٌب الرٌاضً لتطوٌر واقع الرٌاضة اعد

 العراقٌة . 

  . االسهام فً قٌادة الحركة الرٌاضٌة من خالل المالكات العلمٌة النوعٌة 

o Prepare qualified scientific staff specialized in the field of physical education and sports 

sciences to contribute to the improvement of school sports and community health as 

well as preparing researchers in the field of sports sciences to promote the Iraqi sports 

movement at various levels. 

o Preparation of teachers of physical education for middle and middle schools, familiar 

with the educational, physical and social aspects. 

o Work on developing sports movement for all halls of the country in cooperation with 

the Ministry of Youth and Sports and the Olympic Committee. 

o Contribute to the dissemination of sports culture and work to make sport one of the 

important means of bringing together the people of the homeland. 

o Contribute to the service of the community through education to exercise sport and its 

positive effects in public health (spreading health awareness to the exercise of sport) for 

the individual and the development of physical education curricula t+o serve the 

progress of society. 

o Prepare scientific staff qualified to work in the fields of scientific research and sports 

training to develop the reality of Iraqi sports. 
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o Contribute to the leadership of the sports movement through scientific staff quality. 

   Targeted learning outcomes                       . مخرجات التعلم المستهدفة11

 Knowledge and understanding. المعرفة والفهم                11-1

 Learning and teaching methods used toطرائق التعلم والتعلٌم المستعملة فً تطوٌر المعرفة والفهم:  

develop knowledge and understanding 

 االمري . الطرٌقة                                       The command method  

 التعلم التعاونً. طرٌقة                           Cooperative learning method 

 الطرٌقة الجزئٌة والكلٌة والمختلطة.   partial, full and mixed method       

 Methods of assessment of acquired knowledgeطرائق تقٌٌم المعرفة والفهم المكتسب                       

and understanding    

                  . االمتحانات النظرٌةTheoretical examinations 

                                  .االمتحانات العملٌةPractical exams 

 Thinking skills                  . مهارات التفكٌر                                11-8

 Learning and teaching methods used to developطرائق التعلم والتعلٌم المستخدمة فً تطوٌر مهارات التفكٌر 

thinking skills 

  . استخدام أسلوب حل المشكالت فً تعلٌم المهارات األساسٌة والتحصٌل المعرفً لجمٌع المواد الدراسٌة 

 ذلك باالعتماد على ورقة العمل التً تستخدمها الطالبة فً تستلزم بعض المواد استخدام أسلوب فحص النفس و

 مراجعة الذات فً تعلم المهارات األساسٌة للمواد الدراسٌة . 

  . استخدام أسلوب التضمٌن فً تعلم المهارات األساسٌة للمواد الدراسٌة 
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o Use the problem-solving method to teach basic skills and cognitive achievement of all 

subjects. 

o Some materials require the use of the method of self-examination, depending on the 

worksheet used by the student in self-revision in learning the basic skills of the subjects. 

o Use the inclusion method to learn the basic skills of the subjects. 

 Methods of assessment of thinking skillsطرائق تقٌٌم مهارات التفكٌر                 

تستعمل فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة عدة طرائق فً التقٌٌم ومنها العملٌات العقلٌة التدرٌجٌة ، وهو كما فً األسئلة 

البسٌط للتذكر او التعرف على المعلومات لتحث الطالبة على تطوٌر األفكار االمتحانٌة ، اذ علٌها ان تتجاوز المستوى 

فً تعلم مهارات التفكٌر ، وهناك التقٌٌم المباشر باستخدام البناء الظاهري للحركة ، او من خالل المقارنة بٌن االستراتٌجٌة 

 المستوٌات المعٌارٌة التً وضعت سابقا من قبل الخبراء والمتخصصٌن . 

In physical education and sports science, there are several methods of evaluation, including 

gradual mental processes, which, as in the exam questions, should exceed the simple level of 

memory or information recognition to encourage the student to develop strategic ideas in 

learning thinking skills, and there is a direct evaluation using the virtual structure of the 

movement , Or by comparing the standard levels previously developed by experts and 

specialists. 

  Practical Skills. المهارات المهنٌة والعملٌة   11-8

 used to develop Teaching andطرائق التعلٌم والتعلم المستخدمة فً تطوٌر المهارات العملٌة                          

learning methods practical skills        
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هناك عدة طرائق للتعلٌم فً التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ونها الطرٌقة الجزئٌة والكلٌة والمختلطة ولكل رٌقة ممٌزاتها التً 

ٌمكن االعتماد علٌها فً تعلٌم المهارات واألداء الفنً للفعالٌات الرٌاضٌة ، فعلى سبٌل المثال تعتمد الطرٌقة الجزئٌة على 

ت وتعلٌمها بشكل منفصل ثم مجتمعه األولى من الثانٌة مع الثالثة وهكذا ، اذ ان تجزئة المهارة ٌساعد نظرٌة التجزئة للمهارا

 . الجزء الثانً للمهارةعلى تصور الحركة بشكل متدرج فً الخالٌا المخٌة من خالل التفكٌر فً جزء من المهارة ومن ثم 

There are several methods of education in physical education and sports science and the 

method of partial, kidney and mixed and each of the characteristics of the skills that can be 

relied upon in the education of skills and performance of sports events, for example the partial 

method depends on the theory of fragmentation skills and teaching separately and then the 

first community of the second with the third and so on , As the fragmentation of skill helps to 

visualize the movement in a gradual manner in the brain cells by thinking part of the skill and 

then the second part of the skill. 
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 Structure of the program. بنٌة البرنامج   11

  Year 1. السنة الدراسٌة األولى    11-1

 عدد الساعات  

 The number of hours 

 

  رمز المقرر Course name        اسم المقرر

Code No. 

 النظري

 Theoretical 

 ًالعمل

Practice 

 

    

 عدد الوحدات المعتمدة

Number of Units 

 English  8  1اللغة اإلنكلٌزٌة 

 Arabic  8  1  اللغة العربٌة

 Computer  1 1 8الحاسبات 

 Human rights  1  8حقوق االنسان 

 Anatomy sciences  8  1علم التشرٌح 

 Historyتارٌخ وفلسفة التربٌة الرٌاضٌة 

and philosophy of physical 

Education 

 8  1 

 Basketball   1 1كرة السلة 

 Futsal   4 4كرة الصاالت 

 Track and field   1 1الساحة والمٌدان 

 Scouts and Guide   8 8كشافة ومرشدات 

 Fitness   8 8اللٌاقة البدنٌة 

 Number of Total Units 83عدد الوحدات الكلٌة        
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  Year 2السنة الدراسٌة الثانً    . 11-8

 عدد الساعات  

 The number of hours 

 

رمز المقرر   Course name اسم المقرر       

Code No. 

النظري 

Theoretical 

 العملً

Practice 

 

    

 عدد الوحدات المعتمدة

Number of Units 

 القٌاس والتقوٌم

 Measuring and evaluating 

 8  1 

 Principles of Statistics  8  1اإلحصاء  مبادئ 

 Biomechanics  8  1   الباٌومٌكانٌك

 Teaching methods  8  1  طرائق التدرٌس

 علم التدرٌب الرٌاضً

Sport Training Science 

 8  1 

 volleyball   1 1  الكرة الطائرة

 Basketball   8 8   كرة السلة

 Gymnastics devices   2 2  جمناستك أجهزة

 Track and field   1 1   الساحة والمٌدان

 Hand ball         1 1   كرة الٌد

 Racket Games   8 8   العاب المضرب

 Number of Total Units 38عدد الوحدات الكلٌة        
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  Year 3السنة الدراسٌة الثالثة    . 11-8

 عدد الساعات  

The number of hours 

 

رمز المقرر   Course name اسم المقرر       

Code No. 

 النظري

Theoretical 

 العملً

Practice 

 

 عدد الوحدات المعتمدة

Number of Units 

 watching   8 8المشاهدة     

 Sports physiology  8  1 الفسلجة الرٌاضٌة 

    تدرٌب مستوٌات علٌا

Training of higher levels 

 8  1 

 طرائق التدرٌس

Teaching methods 

  8 8 

 Motor Learning  8  1  التعلم الحركً

 volleyball   2 2الكرة الطائرة  

     Fitnessاللٌاقة البدنٌة    

 Gymnastics devices   2 2  جمناستك أجهزة

 Scientific Research  8  1البحث العلمً  

 Hand ball         2 2   كرة الٌد

 Racket Games   8 8  العاب المضرب

 Number of Total Units 83عدد الوحدات الكلٌة        
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  Year 4السنة الدراسٌة الثالثة    . 11-1

 عدد الساعات  

The number of hours 

 

رمز المقرر   Course name اسم المقرر       

Code No. 

 النظري

Theoretical 

 العملً

Practice 

 

 الوحدات المعتمدةعدد 

Number of Units 

 Application   2 2التطبٌق 

 Research Project  8  1  مشروع البحث 

 Sport Psychology  8  1 علم النفس الرٌاضً 

 Motor Analysis   8 8التحلٌل الحركً 

 اإلدارة والتنظٌم 

Administration and Management 

 8  1 

 volleyball   2 2الكرة الطائرة  

 اإلصابات الرٌاضٌة وتاهٌلها

Sports injuries and rehabilitation 

 8  1 

 Gymnastics devices   2 2 جمناستك أجهزة

 Basketball   8 8كرة السلة   

 Hand ball         2 2   كرة الٌد

     

 Number of Total Units 83عدد الوحدات الكلٌة        
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 Rules And Regulations For Student Assessment . األنظمة واللوائح الخاصة بتقٌٌم الطلبة 16

  تعلٌمات انضباط الطلبة النظام المعتمد من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً . تعتمد 

  . االمتحانات النموذجٌة 

  . االختبارات العملٌة النموذجٌة 

 

o The students' discipline instructions depend on the system adopted by the Ministry of 

Higher Education and Scientific Research. 

o Model Examinations. 

o Typical practical tests. 

   معٌار القبول )األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة والقسم العلمً(. 11

Admission Criteria (Regulations for Admission to the College and Scientific Section) 

 أوال : شروط القبول فً الكلٌة : 

 اعتماد شروط القبول للطالبات وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً والقبول المباشر.  (1

اجتٌاز الطالبات االختبارات الخاصة او المقابلة الشخصٌة المحدد من القسم العلمً والمصادق علٌها من مجلس  (8

 الكلٌة والجامعة . 

 ان ٌكون الئق طبٌا للتخصص .  (8

 ثانٌا : شروط القبول فً القسم العلمً : 

 اجتٌاز االختبارات البدنٌة والمهارٌة .  (1

 الطاقة االستٌعابٌة للقسم .  (8

 ان تكون الطالبة سلٌمة من العاهات )اجتٌاز الفحص الطبً فً القسم( .  (8

 ان ٌكون الئقا من القٌاسات الجسمٌة مثل الطول والوزن.  (1

First: Admission Requirements: 

o Adopting admission requirements for female students according to the regulations of 

the Ministry of Higher Education and Scientific Research and direct admission. 

o Passing the students special tests or personal interview specified by the scientific 

section and approved by the College Council and the University. 

o Be medically fit for specialization. 
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Second: Admission Requirements in the Scientific Department: 

o Pass physical and technical tests. 

o The capacity of the department. 

o The student must be healthy from a disability (pass the medical examination in the 

section. 

o Be fit for physical measurements such as height and weight. 

 . اهم مصادر المعلومات عن البرنامج13

 The most important sources of information about the program 

  .ًوزارة التعلٌم العالً والبحث العلم 

  . رئاسة جامعة الكوفة 

  . عمادة كلٌة التربٌة للبنات 

  . لجنة خبراء كلٌات واقسام التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

  . ارباب العمل والجهات المستفٌدة 

o Ministry of Higher Education and Scientific Research. 

o Presidency of the University of Kufa. 

o Deanship of Girls College of Education. 

o Committee of experts of faculties and departments of physical education and sports 

sciences. 

o Employers and beneficiaries. 

 Support learning resources. دعم مصادر التعلم    19

The department support of student learning by :  

o All student have a senior tutor how will provide support including pastoral and welfare. 

o The year directors and head of department are available to give help and advice. 

o Students work in pairs on the projects , which are supervised by a member of academic 

staff.  

o Most course provide printed lectures notes, problem sheets and practical exercises and 

also can be obtained from the department office and website. 

o Member of staff are happy to give help and advice . 
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o The department suns teaching laboratories and each laboratory has a coordinator how 

reports to senior academies  . 

o A member of quality assurance  in university will visit the student during the course to 

ensure satisfactory program . 

o There library prevision and computer room within the department and at college level . 

o In the final year , students will have a local project supervision , with whom they will 

need regularly and he will be responsible for their activities .  

University support for student learning : 

 Library services. 

 Computer workstations. 

 Careers advisory service 

   . طرائق تقٌٌم وتحسٌن معاٌٌر طرائق التعلم والتعلٌم المستعملة  81

Methods for assessing and improving standards of learning and teaching 

methods used 

The quality the programme : 

 Students provide feedback at the end of unit, which are used to review and improve the 

unit. 

 The department management board and academic staff with students, which meets 

regularly , and provide a forum where any aspect of the teaching can be discussed . 

 The discussions of the students with personal tutors and the directors of student for 

each year. 

Assuring and enhancing the quality of the programme :  

 The programme is periodically reviewed by external examination . 

 Annual evaluation of each unit by the coordinator . 
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 periodic programme reviews by academic staff. 

 External check up by the quality assurance of college . 

 The department external advisory panel , which includes representative from students 

and industry and advisers on this course. 

 All academic staff regularly undergo observation of their teaching by colleagues. 

 . طرائق تقٌٌم مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس فً استخدام استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم 81

Methods for evaluating the skills of faculty members in using teaching and 

learning strategies 

 ( 1تقٌٌم عضو هٌئة التدرٌس من قبل رئٌس القسم وفق نموذج . ) 

 ( 8تقٌٌم عضو هٌئة التدرٌس من قبل الطالب وفق نموذج . ) 

 ( 8التقٌٌم الذاتً لعضو هٌئة التدرٌس وفق نموذج .) 

 ( 1تقٌٌم مرحلة دراسٌة من قبل الطالبات وفق نموذج .) 

  . تتم عملٌة التقٌٌم بالتنسٌق مع شعبة الجودة فً الكلٌة وباشراف قسم الجودة فً الجامعة 

o Evaluation of the faculty member by the head of department according to 

model. (1). 

o Evaluation of the faculty member by the students according to model  (8.)  

o Self-evaluation of the faculty member according to Form  (8.)  

o Evaluation of the stage of study by students according to model  (1.)  

o The evaluation process is carried out in coordination with the quality 

department in the college and under the supervision of the quality 

department at the university. 

 . طرائق تقٌٌم جودة البرنامج ومراجعته 22

Methods for evaluation and review of program quality 
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  . تشكٌل لجان فً القسم العلمً مهمتها متابعة البرنامج واجراء المراجعة الشاملة وما ٌطرا علٌه من مستجدات 

  . ًاستبٌان اراء الطلبة عند نهاٌة كل نصف من السنة الدراسٌة حول البرنامج الدراس 

 الطرق لتطوٌر المقررات  استبٌان اراء أعضاء هٌئة التدرٌس عند نهاٌة كل نصف من السنة الدراسٌة حول افضل

 الدراسٌة وطرق تدرٌسها . 

  . التنسٌق مع شعبة الجودة فً الجامعة لمتابعة تطبٌق البرنامج االكادٌمً فً القسم 

  . اجراء مراجعة شاملة للبرنامج بشكل دوري كل اربع سنوات 

o Forming committees in the scientific section to follow up the program and carry out the 

comprehensive review and the latest developments. 

o Student feedback questionnaire at the end of each semester of the course. 

o The questionnaire of the faculty members at the end of each half of the academic year 

on the best ways to develop curricula and teaching methods. 

o Coordination with the Division of Quality at the University to follow up the application 

of the academic program in the department. 

o Conduct a comprehensive review of the program periodically every four years. 

 Selection of faculty members. اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس 23

 اختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس وتعٌنهم وفقا لشروط وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً باإلضافة الى : 

  . اختٌار عضو هٌئة التدرٌس من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة العلمٌة العالٌة 

  . اختٌار عضو هٌئة التدرٌس من خرٌجً الجامعات المعترف بها والمتمٌزة اكادٌمٌا 

  اختٌار عضو هٌئة التدرٌس وفقا لمعاٌٌر الجودة من حٌث الدرجة العلمٌة ونشر البحوث فً المجالت العالمٌة

ٌة وورش العمل ، فضال عن المشاركات فً المؤتمرات العالم web metrics   ،scopesوالداخلة ضمن تصنٌفات 

 . 

  . اجراء المقابالت الشخصٌة لتقٌٌم كفاءة عضو هٌئة التدرٌس المتقدم لشغل الوظٌفة 

  . تقٌٌم أداء عضو هٌئة التدرٌس خالل السنة األولى من ممارسته لمهامه االكادٌمٌة والبحثٌة وذلك قبل تثبٌته 
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Selecting faculty members and appointing them according to the conditions of the Ministry of 

Higher Education and Scientific Research in addition to: 

o Selection of a faculty member with expertise, experience and high scientific competence. 

o Selection of faculty members from recognized and academically recognized university 

graduates. 

o Selection of a faculty member according to the quality standards in terms of degree and 

publication of research in international journals and included in the ratings of web 

metrics, scopes, as well as participants in global conferences and workshops. 

o Conducting interviews to assess the efficiency of the faculty member who is applying for 

the position. 

o Evaluate the performance of faculty members during the first year of practicing their 

academic and research functions before installing it. 

 Requirements for Academic Program Management. متطلبات إدارة البرنامج االكادٌمً 24

  للقسم تحتوي على اهداف القسم ورؤٌته ورسالته ومدى االلتزام بها . وجود نشرة تعرٌفٌة 

  وجود رئٌس قسم ذي خبرة اكادٌمٌة وإدارٌة مناسبة فً مجال التخصص الدارة البرنامج االكادٌمً واالرتقاء به 

  . وجود مجلس قسم ولجان مساندة تجتمع بانتظام وتوثق اعمالها وتتابع قراراتها 

  . مشاركة الطلبة فً عملٌة صنع القرار ، والحصول على التغذٌة الراجعة منهم 

 فً القسم . اداري كاف ومناسب لضمان حسن سٌر العمل  توفر كادر 

  . تنمٌة وتطوٌر المهارات والقدرات الفنٌة والمهنٌة للكوادر المساندة فً مجال التخصص لمواكبة التطورات الحدٌثة 

  . ًتوفر الكوادر الفنٌة المؤهلة لخدمة البرنامج االكادٌم 

 نٌة للكوادر المساندة فً مجال التخصص لمواكبة التطورات الحدٌثة . تنمٌة وتطوٌر المهارات والقدرات الفنٌة والمه 

  . توفر أرشٌف متكامل للقسم 

  . وجود برنامج تعرٌفً وتوجٌهً للطلبة الجدد 

  . وجود دعم اكادٌمً للطالبات خارج نطاق المحاضرات 

  . وجود استقالل اكادٌمً واداري لتحقٌق اهداف القسم 
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o The existence of a leaflet of the department contains the objectives of the section and 

his vision and his message and the extent of commitment to them. 

o The presence of a department head with appropriate academic and administrative 

experience in the field of specialization to manage and upgrade the academic program 

and the department. 

o Having a department board and supporting committees that meet regularly, document 

their work and follow up on their decisions. 

o Involve students in the decision making process and get feedback from them. 

o Provide adequate and adequate administrative staff to ensure proper functioning of the 

department. 

o Developing the technical and professional skills and capabilities of the supporting cadres 

in the field of specialization to keep up with the latest developments. 

o Provide technical personnel qualified to serve the academic program. 

o Developing the technical and professional skills and capabilities of the supporting cadres 

in the field of specialization to keep up with the latest developments. 

o Provides an integrated archive for the department. 

o The existence of an induction program and guidance for new students. 

o There is academic support for students outside the lectures. 

o The existence of academic and administrative independence to achieve the goals of the 

department. 
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 جدول الدروس االسبوعي
 
 االوىلاملرحلة 
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 جدول الدروس االسبوعي                                          

 زينب ناظم شاكر -مناف عبدالعزيز محمد االسم

  البريد االلكتروني

 الكشافة والمرشدات اسم المادة

 الثاني النصف االول / النصف مقرر الفصل

 ميارات اجتماعية  –االعتماد عمى النفس  –الحس الوطني  –تعميم الطالبات النظام  اىداف المادة

  التفاصيل االساسية لممادة

 د: فاطمة الياشمي                      د: غسان محمد صادق الكتب المنيجية

  المصادر الخارجية

 

 تقديرات الفصل

 االمتحان النيائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل االول

81%  81% - 11% 

 

 معمومات اضافية

 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : كلٌة التربٌة للبنات 

 الرٌاضةالبدنٌة وعلوم القســم : قسم التربٌة 

 األولى / الكشافة والمرشدات: والمادة  المرحلة 

م. مناف عبدالعزٌز الثالثً :  ٌناسم المحاضر
 زٌنب ناظم شاكرمحمد + م.م. 

 مدرس مساعد - مدرساللقب العلمً : 

 ماجستٌر -ماجستٌرالمؤهل العلمً :
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 جدول الدروس االسبوعي                                       

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

نشوء الحركة الكشفٌة –ماهٌة الحركة الكشفٌة  –مفهوم الحركة الكشفٌة  1/11 1

 فً العالم  وفً العراق

  

   مفهوم حركة المرشدات  –المفاهٌم العامة للكشافة  11/11 2

   اهداف حركة المرشدات –المباديء االساسٌة لحركة المرشدات  81/11 3

   القائد –المثل فً الحركة الكشفٌة  –التطبٌقات العلمٌة لحركة الكشافة  83/11 4

   الرموز ) االعالم ( تقالٌد االعالم  1/18 5

   شارات الهواٌة والكفاٌة  –االشراف والتفتٌش  18/18 6

   اغراضها  –فوائدها  –مفهوم المعسكرات الكشفٌة  19/18 7

   امتحان عملً ونظري  83/18 8

   انواع المعسكرات الكشفٌة واهدافها  8/1 9

   متطلبات المعسكرات الكشفٌة واعدادها واالقامة بها  9/1 10

   انواع المعسكرات من حٌث المدة  13/1 11

   العمل قبل واثناء وبعد المخٌم الكشفً  88/1 12

   ادارة المخٌم الكشفً وواجباته +امتحان 81/1 13

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : جامعة الكوفة

 الكلٌة : كلٌة التربٌة للبنات 

 الرٌاضة البدنٌة وعلوم القســم : قسم التربٌة

 األولى / الكشافة والمرشدات: والمادة المرحلة 

 -مناف عبدالعزٌز محمدالثالثً : ٌن اسم المحاضر
 زٌنب ناظم شاكر 

 مدرس مساعد  -مدرساللقب العلمً : 

 ماجستٌر -ماجستٌر المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةمكان العمل  : 
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 نصف السنة

 –مرحلة المرشدات  -مرحلة الزهرات –المراحل الكشفٌة ومناهجها  18/8 14

 مرحلة الجواالت 

  

نشوء الحركة الكشفٌة –ماهٌة الحركة الكشفٌة  –مفهوم الحركة الكشفٌة  81/8 15

 فً العالم  وفً العراق

  

    –نموذج الجتماع مرحلة الكشافة  81/8 16

   التفتٌش  –السجالت  –االجتماعات  3/8 17

   اجتماع الطالئع–فوائد نظام الطالئع  –مفهوم الطالئع  18/8 18

   واجبات وصفات القائد الكشفً –القٌادة فً الحركة الكشفٌة  81/8 19

دراسة  –دراسة التدرٌب االهلٌة  –الدراسات الكشفٌة ) الشارة الحسٌة  81/8 20

 التدرٌب الدولٌة (

  

   تنظٌم الفرق الكشفٌة 81/8 21

 –اشارة االٌدي والصافرة  –مفهوم الرحلة الخلوٌة  –الرموز الكشفٌة  8/1 22

 انواع االثر  –التسلل واقتفاء االثر 

  

   امتحان -حفالت السمر 11/1 23

   الحبال  –العناٌة بالخٌمة  -تقوٌمها –نصبها -مواصفاتها –اجزاءالخٌمة  11/1 24

   العقد الكشفٌة وانواعها  81/1 25

   الدورات  –الربطات  1/1 26

   حبك الحبل  -التخرٌز 3/1 27

   مباديء الخدمة العامة  11/1 28

   االنشطة العلمٌة  88/1 29

التفتٌش  –السجالت  –االجتماعات  –نموذج الجتماع مرحلة الكشافة  89/1 30

 امتحان –

  

 
 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ               : م. مناف عبد العزٌز محمد ، م.م. زٌنب ناظم شاكرمدرس المادة 
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 األسبوعيجدول الدروس                                        
 

 

 ػال ػجذ اٌؼض٠ض ِذّذ االسم
  البريد االلكتروني

  االٔغبْ دمٛق المادةاسم 

  ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ االٔغبْ دمٛق مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

 ٚآعغٙب اٌذ٠ّمشاغ١خ ِفَٙٛ ِٚؼشفخ ٚاعغٙب ِٚفِٙٛٙب اٌؼبِخ ٚاٌذش٠بد اٌذمٛق ِؼشفخ
  ٚأٛاػٙب

 التفاصيل االساسية لممادة
 

 تؼ١ٍُ اٌطبٌجبد اعظ اٌذمٛق ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ 

  االٔغبْ ٚدمٛق اٌذ٠ّمشاغ١خ : ػالٚٞ صبٌخ ِب٘ش.د : الكتب المنيجية

 .د ٚاٌتطج١ك إٌظش٠خ ث١ٓ االٔغبْ دمٛق : اٌشىشٞ ٠ٛف ػٍٟ .د المصادر الخارجية

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النيائي المشروع الفصل الثاني المختبر األولالفصل 

25%  25% - 50% 

 
 معمومات اضافية

 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة  والمادة : األول / حقوق االنسان

 عال عبد العزٌز محمداسم المحاضر الثالثً : 

 اللقب العلمً : مدرس

 الماجستٌر :المؤهل العلمً 

 كلٌة التربٌة للبنات مكان العمل  :
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 جدول الدروس األسبوعي                                    

 المالحظات العلمٌة المادة النظرٌة المادة التارٌخ االسبوع

    اٌذمٛق ِفَٙٛ  11 /5 1
    اٌغّب٠ٚخ االد٠بْ فٟ ٚاٌذش٠بد اٌذمٛق  12/11 2
    االعالَ فٟ ٚاٌذش٠بد اٌذمٛق 11/ 19 3
    اٌؼشالٟ اٌذعتٛس فٟ ٚاٌذش٠بد اٌذمٛق 11/ 26 4
    ٚاٌذش٠بد اٌذمٛق ظّبٔبد 12 / 3 5
    اٌذعتٛس٠خ اٌعّبٔبد 12 / 10 6
    اٌذعتٛس عّٛ ِجذا 17/12 7
    اٌغٍطبد ث١ٓ اٌفصً ِجذا 12 / 24 8
    اٌمبْٔٛ ع١بدح ِجذا 31/12 9
    اٌمعبئ١خ اٌعّبٔبد 7/ 1 10
    اِتذبْ 21/1 11
    اٌّذ١ٔخ اٌذمٛق 1/ 28 12
    االِٓ دك 11/2 13
    اٌّغىٓ دشِخ 18/2 14
    اٌّشاعالد دشِخ 2/ 25 15
    اٌّغبٚاح دك 3 / 4 16
    اٌفىش٠خ اٌذمٛق 3 / 11 17
    اٌتؼ١ٍُ دك 3 / 18 18
    اٌغ١بع١خ اٌذمٛق 3 / 25 19
    اٌذ٠ّمشاغ١خ ِفَٙٛ 4 / 1 20
    اٌذ٠ّمشاغ١خ أٛاع 4 /8 21
    اٌذ٠ّمشاغ١خ اعظ 4 / 15 22
    مشاغ١خّاٌذ٠ ػ١ٍٙب تمَٛ اٌتٟ اٌّجبدٞء 4/ 22 23
    االٔتخبة 4 / 29 24
    اٌغ١بع١خ االٔظّخ أٛاع 5 /6 25
    اٌذ٠ّمشاغ١خ ِؼٛلبد 5 / 13 26
   اٌؼشاق فٟ اٌذ٠ّمشاغ١خ تطج١ك 5 / 20 27
    اِتذبْ 5 / 27 28

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                               َ. ػال ػجذ اٌؼض٠ض ِذّذسط اٌّبدح:  ِذ

 مجهورية العراق

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة  والمادة : األول / حقوق االنسان

 اسم المحاضر الثالثً : عال عبدالعزٌز محمد

 اللقب العلمً : مدرس

 ماجستٌر العلمً :المؤهل 

 كلٌة التربٌة للبنات مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي                                        
 

 نسرين حسن ناجي د. االسم
  البريد االلكتروني

 فمسفة وتاريخ التربية الرياضية اسم المادة
 الفصل االول /الفصل الثاني مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 الحضاراتالتعرف عمى تاريخ التربية الرياضية في جميع 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

 

 الكتب المنيجية
 

 منذر ىاشم الخطيب تاريخ التربية الرياضية د.

 المصادر الخارجية
 

 الكتب والمصادر العربية واألجنبية وشبكة االنترنيت

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النيائي المشروع الفصل الثاني المختبر األولالفصل 

25%  25% - 50% 

 إضافيةمعمومات 
 
 

 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة والمادة : األول / تارٌخ وفلسفة 

 نسرٌن حسن ناجً د. اسم المحاضر الثالثً :

 اللقب العلمً : مدرس 

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  :
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 األسبوعيجدول الدروس                                   
 

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   تؼش٠فٟ ثبٌطٍجخ ٚششح ِفشداد إٌّٙجٌمبء  7/11 1

   ِب١٘خ اٌفٍغفخ ِٚبٟ٘ ِجبدخٙب 14/11 2

   اٌفشق ِبث١ٓ اٌٍؼت ٚاٌش٠بظخ ٚاٌتش٠ٚخ 21/11 3

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ اٌؼصٛس اٌجذائ١خ 28/11 4

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ اٌؼشاق اٌمذ٠ُ 5/12 5

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ ػٕذ اٌّصش١٠ٓ اٌمذِبء 12/12 6

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ ثالد فبسط 19/12 7

   اِتذبْ ٔظشٞ 26/12 8

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ اٌؼصش اإلعالِٟ 2/1 9

   سجبالد اٌتشث١خ فٟ اٌؼصش اإلعالِٟ 9/1 10

   تىٍّخ ٌشجبالد اٌتشث١خ 16/1 11

   ػصش إٌٙعخ ٚإٌظش٠بد اٌتشث٠ٛخ اٌذذ٠خخ 23/1 12

   فٟ اٌمشْٚ اٌغبثغ ػشش ٚاٌخبِٓ ػشش +اِتذبْ ٔظشٞفالعفخ اٚسثب  30/1 13

 ٔصف اٌغٕخ

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ اٌؼصش اٌشِٚبٟٔ 13/2 14

15 20/2   

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ ػصش إٌٙعخ 27/2 16

17 6/3   

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ اٌؼصش اٌّغ١ذٟ 13/3 18

19 20/3   

   اِتذبْ ٔظشٞ 20/3 20

   نظريات واراء الفالسفة في التربية البدنية والرياضية 27/3 21

22 3/4   

   التربية البدنية في اوربا 10/4 23

24 17/4   

   اٌذشوخ االٌّٚج١خ اٌذذ٠خخ 24/4 25

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ اٌؼصش اٌجبٍٟ٘ 1/5 26

   اٌتشث١خ اٌجذ١ٔخ فٟ اٌؼصش اإلعالِٟ 8/5 27

   اٌش٠بظ١خ ػٕذ اٌؼشةاالٌؼبة  15/5 28

   اِتذبْ ٔظشٞ 22/5 29

   اػبدح ٌٍّٛاد اٌذساع١خ ٚاالعتؼذاد ٌالختجبس إٌٙبئٟ 29/5 30

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة والمادة : األول / تارٌخ وفلسفة 

 اسم المحاضر الثالثً : نسرٌن حسن ناجً

 اللقب العلمً : مدرس 

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  :
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:  سئ١ظ اٌمغُ                  ِذسط اٌّبدح: َ .د ٔغش٠ٓ دغٓ ٔبجٟ            

 أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ

 
 

 
 جدول الدروس االسبوعي                                     

 

 حسن صالح ميديد.  االسم
 hassnalgby@yahoo.com البريد االلكتروني

 كرة السمة اسم المادة
  مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
تؼش٠ف اٌطبٌجبد ثبٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد إٌظش٠خ اٌخبصخ ثأداء اٌّٙبساد اٌفشد٠خ األعبع١خ  -

 اٌٙج١ِٛخ ٚاٌذفبػ١خ.

 تؼش٠ف اٌطبٌجبد ثبٌتطٛس اٌتبس٠خٟ ٌٍؼجخ ػٍٝ اٌّغتٜٛ اٌّذٍٟ ٚاٌذٌٟٚ . -

بع١خ إوغبة اٌطبٌجبد اٌّؼبسف ٚاٌّؼٍِٛبد اٌخبصخ ثطشق ٚأعب١ٌت تذس٠ظ اٌّٙبساد األع -

 )األعٍٛة االِشٞ, اٌتذس٠جٟ, اٌتجبدٌٟ, االوتشبف اٌّٛجٗ(.

 تض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌّجبدئ األعبع١خ ٌٍذفبع ٚاٌٙجَٛ.  -

 التفاصيل االساسية لممادة
 

 

 
 الكتب المنيجية

 

 .1990, لؤي محمد ٌحٌى وعلً سماكة , المرشد التدرٌبً فً كرة السلة الحدٌثة , -

, دلٌل التدرٌب فً  كرة السلة,  سماكةجابر وعلً  رعدالعانً وعبد الحكٌم الطائً واسعد  -
 .1991, جامعة بغداد

 1985  مازن حدٌث, وضٌاء الخٌاط , أسس ومبادئ كرة السلة,.  فائز حموداتو -

 . 1985,  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً,  كرة السلة , ,نجممهدٌ -

 المصادر الخارجية
 

 .1991,جامعة بغداد, أساسٌات للتفوق: فً كرة السلة, مترجم,  سماكةعلً  -

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة األولالفصل 

52%  52% - 25% 

 مجهورية العراق

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 الرٌاضةالبدنٌة وعلوم القســم : التربٌة 

 األولى / كرة السلة:  والمادة المرحلة

 د. حسن صالح مهدياسم المحاضر الثالثً : 

 اللقب العلمً :استاذ مساعد

 المؤهل العلمً : الدكتوراه

 ةالرٌاض البدنٌة وعلوم مكان العمل  : قسم التربٌة

mailto:hassnalgby@yahoo.com
mailto:hassnalgby@yahoo.com
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  معمومات اضافية

 

  
 
 

                                   
 األسبوعيجدول الدروس                                      

 المالحظات العملٌةالمادة  المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

التعرٌف باللعبة وأهدافها والتطور التارٌخً  7/11 1

 للعبة كرة السلة.

 

  

   تخطٌط منطقة الرمٌة الحرة–الملعب تخطٌط  14/11 2

   المبادئ والمهارات االساسٌة بكرة السلة 21/11 3

  التمرٌر –مسك الكرة   28/11 4

  التمرٌرة الصدرٌة  5/12 5

  التمرٌرة المرتدة  12/12 6

7 19/12 
 

التمرٌرة بٌد واحدة من اعلى 

 الكنف

 

   امتحان شهري 26/12 8

9 2/1 
 

الطبطبة  -الواطئةالطبطبة 

 العالٌة

 

  تمارٌن خاصة بالمهارات  9/1 10

  التصوٌب بالٌدٌن امام الصدر  16/1 11

  التصوٌب السلمٌة  23/1 12

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 العلميجهاز االشراف والتقويم 

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 الرٌاضةالبدنٌة وعلوم القســم : التربٌة 

 األولى / كرة السلة:  والمادة المرحلة

 د. حسن صالح مهدياسم المحاضر الثالثً : 

 اللقب العلمً :استاذ مساعد

 المؤهل العلمً : الدكتوراه

 الرٌاضة البدنٌة وعلوم مكان العمل  : قسم التربٌة
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  التصوٌب الخطافً امتحان الشهر الثانً 30/1 13

14     

  تدرٌبات خاصة بالمهارات  13/2 15

  تطبٌق المهارات الساٌقة  20/2 16

 السنةعطلة نصف 

17 6/3 
 

احتالل  –المهارات الدفاعٌة 

 المواقع الدفاعٌة

 

  المهارات الدفاعٌة  13/3 18

  المتابعة والتحرك الدفاعً  20/3 19

20 20/3 
 

الدفاع ضد الالعب الالعب 

 القاطع

 

  المتابعة والتحرك الدفاعً  27/3 21

   المهارات االساسٌة الهجومٌة والدفاعٌة 3/4 22

  تغٌٌر السرعة واالتجاه  10/4 23

24 17/4 
 

ربط المهارات االساسٌة 

 الدفاعٌة والهجومٌة

 

   المحاورة والخداع 24/4 25

   امتحان الشهر الثالث 1/5 26

27 8/5 

 

تدرٌبات خاصة بالمهارات 

االساسٌة الدفاعٌة والهجومٌة 

 التكتٌك فً كرة السلة

 

  الهجوم السرٌع بكرة السلة  15/5 28

29 22/5 
 

تطبٌق المهارات االساسٌة 

 الدفاعٌة والهجومٌة

 

 امتحان 29/5 30

 

تطبٌق المهارات االساسٌة 

 الدفاعٌة والهجومٌة
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 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                                أ.َ.د. دغٓ صبٌخ ِٙذٞ           تٛل١غ االعتبر :

 

 

 سبوعياال جدول الدروس

 محمد جاسم محمدد.  االسم

 Mohammedj.alkhalidi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 عمم التشريح اسم المادة

 الفصل الثاني –الفصل االول  مقرر الفصل

 اىداف المادة

 

 تعميم الطالبات المبادئ االساسية لتشريح الجياز الحركي لجسم االنسان  

 تعميم الطالبات المبادئ االساسية لتشريح األجيزة االخرى لجسم االنسان 

 مادة عممية تعتمد عمى مبدأ التشريح النظري لمكونات جسم االنسان لممادة األساسيةالتفاصيل 

        .Mohammed alkhalidi . anatomy science . kufa university printer, 2018 الكتب المنيجية
 .  1931د. قيس الدوري . عمم التشريح . جامعة بغداد , +  

  المصادر الخارجية

 

 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النيائي المشروع

11% - 11% - 11% 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 لبدنٌة و علوم الرٌاضةالقســم : التربٌة ا

 الولىالمرحلة : ا

 محمد جاسم محمداسم المحاضر الثالثً : د.

 أستاذ اللقب العلمً : 

 المؤهل العلمً : دكتوراه

 مكان العمل  : كلٌة التربٌة للبنات / جامعة الكوفة

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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  معمومات اضافية

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                                

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   ماهٌة علم التشرٌح 81/9 1

   لتشرٌح اإلنسانً 1/11 8

اٌتشش٠خ اإلٔغبٟٔتبس٠خ ػٍُ  3/11 8    

   جغُ اإلٔغبْ  11/11 1

   الوصف التشرٌحً لجسم االنسان 88/11 1

   العظام 89/11 3

   امتحان  11/ 1 1

   تكوٌن العظام  18/11 3

   انواع العظام 11/ 19 9

   نمو العظام 11/ 83 11

   المفاصل 18/  8 11

   فاصلمانواع ال 18/  11 18

   العضالت 11/18 18

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالقســم : 

 االولىالمرحلة : 

 اسم المحاضر الثالثً : د. محمد جاسم محمد

 اللقب العلمً : استاذ 

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 مكان العمل  : كلٌة التربٌة للبنات / جامعة الكوفة
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   امتحان 18/  81 11

   تكوٌن العضالت 81/18 11

   اشكال العضالت 1/ 1 13

   تصنٌف العضالت 1/ 11 11

   اشكال العضالت و عالقتها بنوع النشاط الرٌاضً 81/1 13

   امتحان 1/ 83 19

 عطلة نصف السنة

   االنسجة 11/8 11

   انواع االنسجة 13/8 13

   الهٌكل العظمً 8/ 81 19

   التصنٌف الهٌكً ) النسٌج الرابط( 8/  1 81

   التصنٌف الوظٌفً للحركة 8/  11 81

   تصنٌف النشاط الحٌوي 8/  13 88

   امتحان 8/  81 88

   الجمجمة 1/  1 81

   القفص الصدري 1/ 3 81

   االطراف العلٌا 1/  11 83

   انواع المفاصل المتحركة فً االطراف العلٌا  1/ 88 81

   امتحان 1/  89 83

   الحوض 1/ 3 89

   االطراف السفلى 1/  18 81

   انواع المفاصل المتحركة فً االطراف السفلى 1/  81 81

   امتحان 1/  81 88
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 ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ سئ١ظ اٌمغُ : أ.د.   : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ         مدرس المادة 

 

 

 

                                                               
 جدول الدروس االسبوعي

 اسراء طالب سعد العبوديد.  االسم

 Israasaad07@google.com البريد االلكتروني

 المغة اإلنكميزية اسم المادة

 ال يوجد مقرر الفصل

 اىداف المادة

 

mastering the grammatical structures of English, increasing their vocabulary 

concerning their fields of study, improving their reading and writing skills, and 

translating passages related to their study into Arabic. 

 Teaching them some English language structures and texts related to the التفاصيل االساسية لممادة

students’ field of specialization                                              

 ال يوجد الكتب المنيجية

                   A number of grammar books:  A Rapid Review of English Gram المصادر الخارجية

A Comprehensive Grammar of English  some Web sites.  

 %(20االمتحان النيائي ) المختبر %(22الفصل الثاني ) نصف السنة %(22الفصل االول ) النظام السنويتقديرات 

 العراقمجهورية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة :كلٌة التربٌة للبنات

 القســم :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة :االولى

 اسم المحاضر الثالثً : اسراء طالب سعد

 اللقب العلمً: مدرس

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 كلٌة التربٌة للبنات مكان العمل  :

mailto:Israasaad07@google.com
mailto:Israasaad07@google.com
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 ((50نظري  - %25نظري  - %25نظري 

  معمومات إضافية

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                                           

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ األسبوع

1 18/11  - English parts of speech   

8 20/11 Sentence elements: the subject   

8 27 /11 Sentence elements: Verbs: to be/ forms   

1 4  /18 Types of sentences with be   

1 11  /18 Grammar: verbs/ action   

 مجهورية العراق

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة :كلٌة التربٌة للبنات

 القســم :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة :االولى

 اسم المحاضر الثالثً : د. اسراء طالب سعد

 اللقب العلمً: مدرس

 المؤهل العلمً : دكتوراه

 مكان العمل  : كلٌة التربٌة للبنات
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Intransitive 

3 18/18 Sport texts: football   

1 25 /18 Grammar: tenses of verbs: present and past   

3 8/1 Holiday: Christmas   

9 9/1 Grammar: tenses  

Continuous and future 

  

11 15/1 The first semester exam:1   

11 82 /1 Sport texts: football/ players and 

equipment 

  

18 1/29 Sport texts: football/ 

Regulations 

  

18 5/8 Mid –year holiday   

11 12 /8 Mid-year holiday   

11 2/19 Grammar: monotransitive verbs   

13 2/26 Sport texts: ball in and out of play   

11 3/5 Grammar: ditransitive and linking verbs   

13 8/1 8 Sport texts: basketball   

19 3/19 Second semester exam:1   

81 3/26 Grammar: / the present simple tense: 

negation and interrogation 

  

81 2 /1 Sport texts: basketball/ playing regulations    

88 9 /1 Grammar: the past simple tense: negation 

and interrogation 

  

88 16  /1 Sport texts: Handball: rules and regulations   

81 4/23 Grammar: the present continuous: negation 

and interrogation 

  

81 30 /4 Second semester exam:2   
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83 7 /1 Grammar: the future simple: negation and 

interrogation 

  

81 14 /1 Sport texts: Volleyball   

83 5/21 Grammar: / the present simple tense: 

negation and interrogation 

  

89 5/28 Sport texts: basketball/ playing regulations    

81 6/5 Grammar: the past simple tense: negation 

and interrogation 

  

81 6/12 examination   

  

 ِذسط اٌّبدح : َ.د. اعشاء غبٌت عؼذ                                              سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
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 الثانيةاملرحلة 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                                                

 حيدر ناجي حبش االسم

 Haydarn.alshawi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 االحصاء الرياضي اسم المادة

 الفصل الثاني -الفصل االول مقرر الفصل

 ٌعرف الطالب بعض المصطلحات اإلحصائٌة ودور اإلحصاء فً تقدم العلوم اإلنسانٌة. -1 اهداف المادة

 ٌكتسب الطالب مهارة تطبٌق قوانٌن اإلحصاء. -8

 تطبٌق المنهاج المقرر من قبل الهٌئة القطاعٌة والمعد من قبل متخصصٌن فً االحصاء التفاصيل االساسية لممادة

 الكتب المنهجية

 

سلمان عكاب سرحان وحٌدر ناجً حبش، مبادئ االحصاء فً التربٌة الرٌاضٌة ، دار  -1
 8111الضٌاء للطباعة والنشر ، 

 8111محمد جاسم الٌاسري ، مبادئ االحصاء التربوي، دار الضٌاء للطباعة والنشر ،  -8

  المصادر الخارجية

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة :الثانٌة

 اسم المحاضر الثالثً : حٌدر ناجً حبش

 اللقب العلمً :استاذ 

 المؤهل العلمً : الدكتوراه

 وعلوم الرٌاضة مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة

mailto:Haydarn.alshawi@uokufa.edu.iq
mailto:Haydarn.alshawi@uokufa.edu.iq
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 االمتحان النهائً المختبرات الفصل الثانً الفصل األول الفصل الدراسً تقديرات الفصل

 األول

 الثانً

 %50 الٌوجد 25% 25%

 

 معمومات اضافية

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   بالتربٌة الرٌاضٌة .االحصاء وأهمٌته  3/10 1

البٌانات : تعرٌف ، أنواع ، مصادر ) طرق ( جمع البٌانات ) المجتمع  7/10 2
 ، العٌنة ، األختبارات ... الخ

  

   -التصنٌف ) تبوٌب البٌانات ( البٌانات : 14/10 3

تعرٌفها ، الشروط الواجب توافرها بالجدول  -الجداول األحصائٌة : 22/10 4
 ...الخ،أنواعها 

  

الجداول األولٌة ) البسٌطة ( المرتبة تصاعدٌا أو تنازلٌا ، المركبة ،  28/10 5
 المزدوجة

  

   -الجداول ) التوزٌعات ( التكرارٌة : 5/11 6

   التكراري البسٌط ) خطوات تكوٌن الجدول التكراري ذو فئات ( . 12/11 7

   التكراري والمجتمع الصاعد والنازل . 19/11 8

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة :الثانٌة

 اسم المحاضر الثالثً : حٌدر ناجً حبش

 اللقب العلمً :استاذ 

 الدكتوراه المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  :
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   -عرض البٌانات ) األشكال البٌانٌة ( : 26/11 9

األشكال البٌانٌة للبٌانات الغٌر المبوبة والبٌانات المبوبة ) األعمدة  3/12 10
 البٌانٌة ،

  

   الدائرة البٌانٌة . 10/12 11

   أمتحان أول للفصل األول . 17/12 12

   المدرج التكراري المضلع التكراري ، ( . 24/12 13

   المنحنى التكراري 30/12 14

   األحصاء الوصفً للبٌانات ) مقاٌٌس النزعة المركزٌة (  4/1 15

   الوسط الحسابً للبٌانات الغٌر مبوبة . 1/11 16

   المبوبة .  الوسط الحسابً للبٌانات 1/16 17

   الوسٌط للبٌانات الغٌر مبوبة والمبوبة . 21/1 18

   امتحان الفصل 28/1 19

   نصف السنةعطلة   

   -) مقاٌٌس التشتت ( : 18/2 20

   المدى للبٌانات الغٌر المبوبة . 25/2 21

   األنحراف المتوسط للبٌانات الغٌر المبوبة والمبوبة . 4/3 22

   التباٌن للبٌانات الغٌر المبوبة . 11/3 23

   التباٌن للبٌانات المبوبة . 18/3 24

   المعٌاري للبٌانات الغٌر المبوبة والمبوبة . األنحراف 25/3 25

   معامل األختالف . 1/4 26

   امتحان فصلً 8/4 27

   اختبار داللة الفروق بٌن وسطٌن مرتبطٌن ) غٌر مستقلٌن ( 15/4 28

أختبار داللة الفروق بٌن وسطٌن غٌر مرتبطٌن ) مستقلٌن (  22/4 29
 ومتساوٌٌن
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الفروق بٌن وسطٌن غٌر مرتبطٌن ) مستقلٌن ( وغٌر  أختبار داللة 29/4 30
 متساوٌٌن

  

   خطوات أختٌار الفرضٌات –الفرضٌة الصفرٌة  6/5 31

   ( اختبار مربع كاري ) كاري سكوٌر ( لعٌنة واحدة ) حسن المطابقة 13/5 32

   )) بٌرسون  عامل األرتباط البسٌط 20/5 33

   .         الفصلامتحان نهائً  27/5 34

 

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                                    ِذسط اٌّبدح : أ.د. د١ذس ٔبجٟ دجش                 

 

 

 

                       Course Weekly Outline 

Course Instructor Hayder naji habash 

E_mail Haydarn.alshawi@uokufa.edu.iq 

Title Mathematical Statistics 

Course Coordinator Type here the came of course coordinator 

Course Objective 

 

- Definition of the students theoretical knowledge and 

information effectively targeted and field 

- Definition of the students effectively 4X100 and 4 X400. 

Course Description - Students identify the historical development of the game at 

the local and international level.   

University:kufa 

College:Education for Girls 

Department:Physical Education 

Stage:Second 

Lecturer name:hayder naji habash 

Academic Status : professor 

Qualification:Ph.D. 

Place of work: 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
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Textbook 

1- Events Games track and field events for the international -

alqguanan d. Hussein Ali - D. Amer Luxury 

2. explicit Abdul-Karim al-Fadhli, track and field 

References  

 

Course Assessment 

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

 (25%)   (25%) ----  (50%) 

General Notes  

 

 

Course  weekly Outline                        

week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

1 3/10 Statistics and important 

mathematical education. 

  

2 7/10 Me: definition, types, 

sources (roads) data 

collection (community 

sample, tests etc ... 

  

3 14/10 Classification (Data tab) 

data: - 

  

4 22/10 Statistical tables: - 

definition, conditions to be 

met in the table, types etc 

... 

  

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 

University:kufa 

College:Education for Girls 

Department:Physical Education 

Stage:Second 

Lecturer name:hayder naji habash 

Academic Status: professor 
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5 28/10 Preliminary tables 

(Statistics) ranked in 

ascending or descending 

order, the vehicle, the 

double 

  

6 5/11 Tables (distributions) 

repeatability: - 

  

7 12/11 Simple Recurring (Table 

steps to configure a 

Recurring categories). 

  

8 19/11 Recurring society 

downward and upward. 

  

9 26/11 Presentation of data 

(graphs): - 

  

10 3/12 Graphs of the data non-

classified and classified 

data (the bar, histogram 

Recurring Polygon, Curve  

  

11 10/12 Circuit diagrams.   

12 17/12 The first exam for the first 

semester. 

  

13 24/12 Descriptive statistics of the 

data (measures of - 

  

14 30/12 The arithmetic mean of the 

non-classified data. 

  

15 4/1 The arithmetic mean of the 

data classified. 

  

16 1/11 Mediator for non-classified 

data and classified. 

  

17 1/16 (Measures of dispersion): -   

18 21/1 -Term non-classified data.   
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19 28/1 The average deviation of 

the data non-classified  

  

20 Half 
years 

A second exam for the first 

semester. 

  

21 18/2 Exam   

22 25/2 Contrast to the non-

classified data. 

  

23 4/3 Variability of the data 

classified. 

  

24 11/3 The standard deviation of 

the data non-classified and 

classified. 

  

25 18/3 The coefficient of variation.   

26 25/3 Test denote the differences 

between Ogg and 

associated (non-

independent). 

  

27 1/4 Test denote the differences 

between Ogg and 

unrelated (independent) 

and equal 

  

28 8/4 Test denote the differences 

between Ogg and 

unrelated (independent) 

and is equal 

  

29 15/4 Null hypothesis - Steps 

testing hypotheses 

  

30 22/4 Square test Carrie (Carrie 

Square) for one sample  

  

31 29/4 Simple correlation factor 

(Pearson ( 
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lecture name: prof. hayder najy habish   department head :prof. mohammed .j. m. alkhalidi 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 د. حمٌدة عبٌد عبد األمٌر االسم

 Hameeda.alchillabi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 الكرة الطائرة اسم المادة

 االول والثاني مقرر الفصل

 اكتساب الطالبات الميارات االساسية في لعبة الكرة الطائرة اىداف المادة

 الكرة الطائرة تعميم الطالبات ميارات التفاصيل االساسية لممادة

 الكتب المنيجية

 

 الكرة الطائرة لممرحمة الثانية د. ناىدة الدليمي 

 الكرة الطائرة لممرحمة الثانية د. عقيل الكاتب

طارق حسن, حسين سبيان )الميارات والخطط اليجومية والدفاعية في الكرة الطائرة(  - المصادر الخارجية
 م.2011

 %(20االمتحان النيائي ) المختبر %(22الفصل الثاني ) نصف السنة %(22االول )الفصل  النظام السنويتقديرات 

 (30(+ عممي )20نظري )  (12(+عممي )10نظري )  (12(+عممي )10نظري )

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة :كلٌة التربٌة للبنات

 القســم :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة :الثانٌة

 اسم المحاضر الثالثً : د. حمٌدة عبٌد عبد االمٌر

 ستاذ مساعد اللقب العلمً :أ

 الدكتوراهالمؤهل العلمً :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  :

mailto:Hameeda.alchillabi@uokufa.edu.iq
mailto:Hameeda.alchillabi@uokufa.edu.iq
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  معمومات اضافية

 

 

 

   

 الدروس االسبوعيجدول    

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   ممٌزات لعبة الكرة الطائرة -تارٌخ الكرة الطائرة وتطوٌر قوانٌنها 8/11 1

   تمرٌر من االعلى لالمام 9/11 8

   طرٌقة اداء الحركة 13/11 8

   التكنٌك الفردي +االخطاء الشائعة  88/11 1

   تمرٌن على المهارة 81/11 1

   تمارٌن لتطوٌر مهارة التمرٌر من االعلى لالمام 3/11 3

   تمرٌر من االعلى للخلف  11/ 18 1

   طرٌقة اداء الحركة  81/11 3

   التكنٌك الفردي  11/ 81 9

   تمرٌن على المهارة 18/ 1 11

   تمارٌن لتطوٌر مهارة التمرٌر من االعلى للخلف 18/ 11 11

   امتحان عملً 18/  13 18

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة :كلٌة التربٌة للبنات

 القســم :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 :الثانٌةالمرحلة 

 اسم المحاضر الثالثً : د. حمٌدة عبٌد عبد االمٌر

 اللقب العلمً :أستاذ مساعد 

 الدكتوراهالمؤهل العلمً :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  :
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   امتحان نظري 81/18 18

   تمرٌر من االسفل 1/  3 11

   طرٌقة اداء الحركة 88/1 11

 التكنٌك الفردي  1/ 89 13

 +االخطاء الشائعة

  

 عطلة نصف السنة

   تمرٌن على المهارة 1/8 11

   تمارٌن لتطوٌر مهارة التمرٌر من من االسفل 11/8 13

   االرسال 13/8 19

   طرٌقة اداء الحركة 8/ 81 81

   التكنٌك الفردي +االخطاء الشائعة 8/  1 81

   تمرٌن على المهارة 8/  11 88

   تمارٌن لتطوٌر مهارة االرسال 8/  13 88

   مهارة الدفاع عن الملعب 8/  81 81

   طرٌقة اداء الحركة 1/  1 81

   +االخطاء الشائعةالتكنٌك الفردي  1/ 3 83

   تمرٌن على المهارة 1/  11 81

   تمارٌن لتطوٌر مهارةالدفاع عن الملعب 1/ 88 83

   اعادة سرٌعة لجمٌع المهارات 1/  89 89

   ربط المهارات معا 1/ 3 81

   اعادة لجمٌع المهارات 1/  18 81

   اعادة لجمٌع المهارات 1/  81 88

   امتحان نظري + امتحان عملً 1/  83 
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                     ِذسط اٌّبدح : أ.َ.د. د١ّذح ػج١ذ ػجذ اال١ِش                   

سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ 

 ِذّذ اٌخبٌذٞ

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 ايفان نعمة كاظمد.  االسم

 Haydarn.alshawi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 كرة السمة اسم المادة

 الفصل االول /الفصل الثاني مقرر الفصل

 التعميم لممواد التدريسية اىداف المادة

 تدريب وتعميم التفاصيل االساسية لممادة

 اسسس ومباديء كرة السمة /فائز بشير حمودات وضياء الخياط الكتب المنيجية

 القانون الدولي لكرة السمة د.عمي سموم المصادر الخارجية

 

 تقديرات الفصل

 االمتحان النيائي المشروع الفصل الثاني المختبر األولالفصل 

81%  81% - 11% 

  معمومات اضافية

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة : الثانً

 اٌفان نعمة كاظمد.اسم المحاضر الثالثً : 

 اللقب العلمً : مدرس

 المؤهل العلمً : ماجستٌر

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  مكان العمل  :

mailto:Haydarn.alshawi@uokufa.edu.iq
mailto:Haydarn.alshawi@uokufa.edu.iq
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 جدول الدروس االسبوعي

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   اعادة للمهارات االساسٌة فً كرة السلة +شرح للمنهج السنوي 3/11 1

   شرح مواد القانون 18/11 8

   ضدهدفاع المنطقة والهجوم  81/11 8

   شرح ورقة التسجٌل 83/11 1

   +التحكٌم االستمرار بدفاع المنطقة والهجوم ضده 1/11 1

   بدفاع المنطقة + التحكٌم االستمرار 11/11 3

   تدرٌب الطالب على كٌفٌة تدرٌس خطط الدفاع عن المنطقة 13/11 1

   امتحان نظري 81/11 3

   امتحان عملً 8/18 9

   االستمرار مع اللعب والٌة التحكٌم 9/18 11

   دفاع رجل لرجل 13/18 11

   انواع الدفاع رجل لرجل 88/18 18

   الهجوم ضد الدفاع رجل لرجل 89/18 18

   وقوف الحكام فً الملعب والٌة العمل 3/1 11

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة : الثانٌة

 اٌفان نعمة كاظمد.اسم المحاضر الثالثً : 

 مدرس اللقب العلمً :

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  مكان العمل  :
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   ممٌزات التدرٌب 18/1 11

   امتحان نظري 81/1 13

   امتحان عملً 88/1 11

   الدفاع عن المنطقة 83/1 13

   تشكٌالت الدفاع المنطقة 8/8 19

 نصف السنة

   اللعب والٌة التحكٌم 11/8 81

   شرح مواد القانون 81/8 81

   التحكٌم 8/8 88

   الدفاع المختلط 11/8 88

   انواع الدفاع المختلط 11/8 81

   الهجوم السرٌع مع اللعب والتحكٌم 81/8 81

   انواع الهجوم السرٌع 81/8 83

   امتحان نظري 1/1 81

   امتحان عملً 11/1 83

   الحجز وانواعه 81/1 89

   التدرٌب على قٌادة وادارة المباراة 83/1 81

   تحلٌل المبارٌات 1/1 81

   الوحدة التدرٌبٌة فً كرة السلة 18/1 88

   االختبارات فً كرة السلة 19/1 88

   نظري +عملًامتحان  83/1 81

 

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                                            ِذسط اٌّبدح : َ.د. ا٠فبْ ٔؼّخ وبظُ          



 
 

 101من  48الصفحة 
 

 

 

 

 األسبوعي  جدول الدروس                                     

 حسن صالح ميديد.  االسم

 hassnalgby@yahoo.com البريد االلكتروني

 القياس والتقويم اسم المادة

 الفصل االول /الفصل الثاني مقرر الفصل

 التعميم لممواد التدريسية اىداف المادة

 ميارات القياس والتقويم واالختبارات في المجال الرياضي التفاصيل االساسية لممادة

 محمد جاسم الياسري القياس والتقويم في المجال الرياضي د. الكتب المنيجية

 االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية د.قاسم المندالوي المصادر الخارجية

 

 تقديرات الفصل

 االمتحان النيائي المشروع الفصل الثاني المختبر الفصل االول

81%  81% - 11% 

 معمومات اضافية

 

 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة : الثانً

 حسن صالح مهديد. اسم المحاضر الثالثً : 

 اللقب العلمً : استاذ مساعد

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   التطور التارٌخً لالختبار والقٌاس–المدخل لمادة االختبارات والقٌاس  1/11 1

   اهمٌة االختبار والقٌاسات فً المجال المدرسً 18/11 8

   –اغراض القٌاس –انواع القٌاس -مفهوم القٌاس 81/11 8

   خصائص القٌاس 81/11 1

   العوامل التً تؤثر فً القٌاس 8/11 1

   اخطاء القٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة– 11/11 3

    –مفهوم االختبار  11/11 1

   اهمٌة االختبار 81/11 3

   انواع االختبار 1/18 9

   شروط تطبٌق االختبار 3/18 11

   مفهوم التقوٌم 11/18 11

   انواع التقوٌم 88/18 18

   ادوات التقوٌم 83/18 18

   اهداف التقوٌم                                 1/1 11

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌةالبدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة : الثانً

 حسن صالح مهديد. اسم المحاضر الثالثً : 

 استاذ مساعد اللقب العلمً :

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة العمل  : مكان
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   اسس التقوٌم 18/1 11

   المعٌار 19/1 13

   المستوٌات 88/1 11

   المحكات 81/1 13

   امتحان 1/8 19

 نصف السنة

   مفهوم الصدق 19/8 81

   انواع الصدق 88/8 81

   العوامل التً تؤثر على الصدق 8/8 88

   مفهوم الثبات 9/8 88

   الثبات انواع 13/8 81

   العوامل التً تؤثر على الثبات 88/8 81

   مفهوم الموضوعٌة 81/8 83

   طرق تحقٌق الموضوعٌة 3/1 81

   التصنٌف 18/1 83

   امتحان 81/1 89

   اختبارات المطاولة –اختبارات السرعة -اختبارات القوة 81/1 81

   اختبارات التوافق -اختبارات الرشاقة -اختبارات المرونة 1/1 81

   اختبارات الدقة -اختبارات التوازن 11/1 88

   االختبارات المعرفٌة–االختبارات المهارٌة واالختبارات النفسٌة  13/1 88

   امتحان -اعادة شاملة لجمٌع المواد 81/1 81

 

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                                                 دغٓ صبٌخ ِٙذَٞ.د. أ. ِذسط اٌّبدح : 
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 جدول الدروس االسبوعي

 م.م. رغدة إسماعيل خميل -د. محمد ناجي شاكر االسم

  البريد االلكتروني

 الساحة والميدان اسم المادة

 الفصل األول /  الفصل الثاني مقرر الفصل

 تعميم االداء الفني لفعاليات الساحة والميدان  اىداف المادة

 شرح نظري لمفعاليات المشمولة بمنيج المرحمة الثانية مع التطبيقات العممية .  التفاصيل االساسية لممادة

 كتاب العاب القوى الكتب المنيجية

 كتاب الساحة والميدان , والعاب القوى التابع لالتحاد الدولي المصادر الخارجية

 

 تقديرات الفصل

 النيائي االمتحان المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

11% - 11% - 11% 

  معمومات اضافية

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الكوفة الجامعة :

 التربٌة للبنات الكلٌة :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة القســم :

 الثانٌة المرحلة :

رغدة  -محمد ناجً شاكر الثالثً : ٌناسم المحاضر
 اسماعٌل خلٌل

 مدرس مساعد -أستاذ دكتور اللقب العلمً :

 ماجستٌر -دكتوراه المؤهل العلمً :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة قسم مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي   

 المالحظات العلمٌةالمادة  المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

  اعداد بدنً لٌاقة بدنٌة 81/11 1

  تطبٌق عملً تتابع 111×1 1/11 8

  تطبٌق عملً تتابع 111×1 3/11 8

  تطبٌق اٌقاع ركض المسافات الطوٌلة المسافات الطوٌلة  11/11 1

  تطبٌق رمً القرص رمً القرص 88/11 1

  تطبٌق رمً القرص رمً القرص 89/11 3

  تطبٌق رمً القرص رمً القرص  11/ 1 1

  تطبٌق رمً القرص رمً القرص  18/11 3

  تطبٌق ركض الحواجز ركض الحواجز 11/ 19 9

  تطبٌق ركض الحواجز ركض الحواجز 11/ 83 11

  تطبٌق ركض الحواجز ركض الحواجز 18/  8 11

  تطبٌق ركض الحواجز ركض الحواجز 18/  11 18

  تطبٌق ركض الحواجز الحواجزركض  11/18 18

  امتحان امتحان 18/  81 11

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الكوفة الجامعة :

 التربٌة للبنات الكلٌة :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة القســم :

 الثانٌة المرحلة :

رغدة  -محمد ناجً شاكر الثالثً : ٌناسم المحاضر
 اسماعٌل خلٌل

 مدرس مساعد -أستاذ دكتور اللقب العلمً :

 ماجستٌر -دكتوراه العلمً :المؤهل 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة قسم مكان العمل  :



 
 

 101من  53الصفحة 
 

  8111تطبٌق ركض الموانع  8111ركض الموانع  81/18 11

  8111تطبٌق ركض الموانع  8111ركض الموانع  1/8119/ 1 13

  م 811تطبٌق عملً لركض  م 811ركض  1/ 11 11

  تطبٌقات اختراق الضاحٌة  81/1 13

  لمتحان امتحان 1/ 83 19

 عطلة نصف السنة

  تطبٌقات عملٌة لفعالٌة الوثبة الثالثٌة فعالٌة الوثبة الثالثٌة 11/8 11

  تطبٌقات عملٌة لفعالٌة الوثبة الثالثٌة فعالٌة الوثبة الثالثٌة 13/8 13

  تطبٌقات عملٌة لفعالٌة الوثبة الثالثٌة فعالٌة الوثبة الثالثٌة 8/ 81 19

  تطبٌقات عملٌة لفعالٌة الوثبة الثالثٌة الوثبة الثالثٌةفعالٌة  8/  1 81

  تطبٌقات عملٌة لفعالٌة رمً المطرقة فعالٌة رمً المطرقة 8/  11 81

  تطبٌقات عملٌة لفعالٌة رمً المطرقة فعالٌة رمً المطرقة 8/  13 88

  تطبٌقات عملٌة لفعالٌة رمً المطرقة فعالٌة رمً المطرقة 8/  81 88

  تطبٌقات عملٌة لفعالٌة رمً المطرقة فعالٌة رمً المطرقة 1/  1 81

  م 311تطبٌقات عملٌة لفعالٌة  م 311ركض  1/ 3 81

  م 1111تطبٌقات عملٌة لفعالٌة  م 1111ركض  1/  11 83

  تطبٌقات على فعالٌة القفز بالعصا فعالٌة القفز بالعصا 1/ 88 81

  تطبٌقات على فعالٌة القفز بالعصا فعالٌة القفز بالعصا 1/  89 83

  تطبٌقات على فعالٌة القفز بالعصا فعالٌة القفز بالعصا 1/ 3 89

  تطبٌقات على فعالٌة القفز بالعصا فعالٌة القفز بالعصا 1/  18 81

  تطبٌقات متنوعة اعادة شاملة 1/  81 81

  امتحان امتحان 1/  81 88

 

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                         , َ.َ. سغذح اعّبػ١ًأ.د. ِذّذ ٔبجٟ  ِذسط اٌّبدح : 



 
 

 101من  54الصفحة 
 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 د. عمياء حسين عبيد االسم

  البريد االلكتروني

 طرائق التدريس  اسم المادة

 الفصل االول والثاني مقرر الفصل

 اٌتؼشف ػٍٝ ا٘ذاف اٌتشث١خ اٌش٠بظ١خ ثبٌّشادً اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌّختٍفخ - اىداف المادة

 اٌتؼشف ػٍٝ غشائك اٌتذس٠ظ  فٟ اٌتشث١خ اٌش٠بظ١خ.-
 

 واعداد المدرس.ان تعرف وتفيم الطالبة واجبات مدرس التربية الرياضية والتدريب الميداني   التفاصيل االساسية لممادة

 الكتب المنيجية

 

طرائق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة أ.د ضٌاء قاسم الخٌاط ،أ.د ولٌد عبد هللا مطبعة 
 .8118جامعة الموصل،

 طرائق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة ، الدكتور عباس احمد صالح ، جامعة بغداد

 .1991,احمد سيد المقائي,القاىرة, المناىج بين النظرية والتطبيق- المصادر الخارجية

 االمتحان النهائً المختبرات الفصل الثانً الفصل األول الفصل الدراسً تقديرات الفصل

 %11 الٌوجد %81 %81 الثانًو األول

  معمومات اضافية

 جمهورٌة العراق

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالقســم : 

 المرحلة : الثانٌة

 علٌاء حسٌن عبٌدد. اسم المحاضر الثالثً : 

 مدرس دكتوراللقب العلمً : 

 المؤهل العلمً : دكتوراه

  قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةمكان العمل  :



 
 

 101من  55الصفحة 
 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

مفاهٌم طرائق التدرٌس واالهداف العامة والخاصة  11/ 3-18 1-8

 للمرحلة االبتدائٌة 

  

   مدرس التربٌة الرٌاضٌة  83/11_19 8-1

 -االٌعاز واجزائة ومكوناته وتطبٌقاتة 8-9/11 1-3

 مع تطبٌق عملً  

  

   تطبٌق عملً -االوضاع والحركات  13-88/11 1-3

   مع تطبٌق عملً -التشكٌالت والعروض الرٌاضٌة  81/11 9-11

   التمارٌن البدنٌة  1-11/18 11-18

18-

11-11 

81-81/18 

1-11/1 

 انواع التمارٌن البدنٌة

 مكونات التمارٌن البدنٌة 

 كتابة التمارٌن البدنٌة 

  

   امتحان 13/1 13

 السنةعطلة نصف  

 جمهورٌة العراق

وزارة التعلٌم العالً والبحث 

 العلمً

 جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات 

 القســم : التربٌة الرٌاضٌة

 المرحلة : الثانٌة 

 علٌاء حسٌن عبٌدد.اسم المحاضر الثالثً : 

 مدرس دكتوراللقب العلمً : 

 المؤهل العلمً : دكتوراه

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةمكان العمل  : 



 
 

 101من  56الصفحة 
 

11-

13-19 

81/1 

1-3/8 

   مراحل تطوٌر مهارات التدرٌس 

81-

81-88 

11-88/8 

1/8 

 –التدرٌس االنفرادي والتدرٌس مع الزمٌل 

 مع التطبٌق العملً 

  

88-

81-81 

 تدرٌس مجامٌع صغٌرة للجزء التمهٌدي فقط  11-88/8_3

 مع تطبٌق عملً -

  

83-81 89/8 

1/1 

 

مع -للجزء الرئٌسً فقط تدرٌس مجامٌع صغٌرة 

 تطبٌق عملً

  

مع -تدرٌس مجامٌع صغٌرة للجزء الختامً  فقط  18-19/1 83-89

 تطبٌق عملً

  

   امتحان 83/1 81

81-

88-88 

8/1 

11/1 

11/1 

خطة درس التربٌة البدنٌة للمرحلة االبتدائٌة 

  -مع تطبٌق عملً  -وتدرٌسها 

  

   امتحان نهائً 81/1 81

 

 

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                                               َ.د. ػ١ٍبء دغ١ٓ ػج١ذِذسط اٌّبدح : 

 

 

 

 



 
 

 101من  57الصفحة 
 

 

 

  

 

 جدول الدروس األسبوعي

 دغ١ٓ جؼفشد. ٔضاس  االسم

  البريد االلكتروني

 كرة اليد اسم المادة

 الفصل الثاني –الفصل االول  مقرر الفصل

تعريف الطالبات قانون  –ميارات عقمية  –تعميم الطالبات الميارات االساسية بكرة اليد  اىداف المادة
 كرة اليد

  التفاصيل االساسية لممادة

 د ضياء قاسم الخياط الكتب المنيجية

 د : سعد محسن,         8111قانون كرة اليد  المصادر الخارجية

 

 تقديرات الفصل

 االمتحان النيائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل االول

81%  81% - 11% 

  معمومات اضافية
 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 جامعة الكوفة الجامعة :

 كلٌة التربٌة للبنات  الكلٌة :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة القســم :

 الثانً المرحلة :

 د. نزار حسٌن جعفر الثالثً :اسم المحاضر 

 أستاذ  دكتور اللقب العلمً :

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  :



 
 

 101من  58الصفحة 
 

                                                    

 

 

 جدول الدروس األسبوعي                                 

 المالحظات المادة العملٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   عربٌا  –عالمٌا  –تارٌخ اللعبة  26/9 1

  بدنٌةلٌاقة  تارٌخ اللعبة فً العراق  3/10 2

شرح المهارات الحركٌة االساسٌة بكرة الٌد  10/10 3

 استقبال الكرة  –مسك الكرة  –

تطبٌق عملً لمهارة مسك الكرة ومهارة 

 استقبال الكرة 

 

شرح مهارة مناولة الكرة )للمسافات القرٌبة  17/10 4

) 

تطبٌق عملً وتمارٌن لمهارة مناولة الكرة 

 للمسافات القرٌبة 

 

-1شرح مواد القانون الدولً لكرة الٌد من  24/10 5

5  

   5-1تطبٌق عملً لمواد القانون من 

  تطبٌق عملً وتمارٌن على المناوالت   شرح مهارة مناولة الكرة للمسافات الطوٌلة  31/10 6

  تمارٌن تطبٌقٌة على انواع المناوالت   7/11 7

  امتحان عملً امتحان نظري  14/11 8

  تطبٌق عملً لمهارة الطبطبة  شرح مهارة الطبطبة  21/11 9

  تمارٌن متعددة لمهارة الطبطبة   28/11 10

  ربط الطبطبة بالمناوالت   5/12 11

  ربط الطبطبة بالمناوالت  12/12 12

   10-6تطبٌق عملً لشرح مواد القانون من   10-6شرح مواد القانون من  19/12 13

 مجهورية العراق

        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 العلميجهاز االشراف والتقويم 

 

 جامعة الكوفة الجامعة :

 كلٌة التربٌة للبنات  الكلٌة :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة القســم :

 الثانً المرحلة :

 د. نزار حسٌن جعفر اسم المحاضر الثالثً :

 أستاذ  دكتور اللقب العلمً :

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 الرٌاضة قسم التربٌة البدنٌة وعلوم مكان العمل  :



 
 

 101من  59الصفحة 
 

  امتحان عملً امتحان نظري  26/12 14

  ربط الطبطبة بالمناوالت مع التحكٌم  2/1 15

   عطلة نصف السنة  16

التصوٌب من –شرح مهارة التصوٌب  9/1 17

 الثبات 

تطبٌق عملً للوقفة االساسٌة للتصوٌب من 

 الثبات 

 

  تمارٌن متنوعة للتصوٌب من الثبات   16/1 18

19 23/1 

26/1 

  تمارٌن متنوعة للتصوٌب من الحركة شرح مهارة التصوٌب من الحركة 

 نصف السنة

شرح مهارة التصوٌب من فوق مستوى  13/2 20

 الكتف

تمارٌن تطبٌقٌة لمهارة التصوٌب من فوق 

 مستوى الكتف

 

تمارٌن تطبٌقٌة لمهارة التصوٌب من مستوى  شرح مهارة التصوٌب من مستوى الكتف  20/2 21

 الكتف 

 

  تطبٌق عملً لمهارة التصوٌب من السقوط شرح مهارة التصوٌب من السقوط 27/2 22

   14-10تطبٌق عملً لمواد القانون من   14-10شرح مواد القانون الدولً من  6/3 23

  امتحان عملً امتحان نظري 13/3 24

   -انواعه  –مفهوم الخداع  20/3 25

  تطبٌق عملً للخداع البسٌط الخداع البسٌط  27/3 26

  تطبٌق عملً للخداع المركب الخداع المركب  3/4 27

  تطبٌق عملً لوقفة حارس المرمى  واجباته وصفاته –حارس المرمى  10/4 28

  تدرٌبات خاصة لحراسة المرمى  -خطط اللعب لحارس المرمى  17/4 29

    18-14المواد من  24/4 30

   تطبٌق عملً لمواد القانون 30/4 31

  عملً نظري امتحان  14/5 32

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                                   أ.د. ٔضاس دغ١ٓ جؼفشِذسط اٌّبدح : 



 
 

 101من  60الصفحة 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 

 حمٌدة عبٌد عبد األمٌر االسم
 Hameeda.alchillabi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 عمم التدريب الرياضي اسم المادة
 الثانيالفصل االول / الفصل  مقرر الفصل
 تعريف الطالبات بالمبادئ االساسية لعمم التدريب الرياضي اىداف المادة

 التفاصيل االساسية لممادة
 

التعرف عمى مفيوم التدريب الرياضي وأىدافو وخصائصو وصفات المدرب والمياقة 
 البدنية وعناصرىاوتنميتيا وحمل التدريب ودراجاتو وطرائق التدريب وأنظمة الطاقة

 المنيجيةالكتب 
 

 مبادئ التدريب الرياضي واالرقام القياسية ) قاسم المندالوي ومحمود الشاطي (

 المصادر الخارجية
 

 المالكي( عمم التدريب الرياضي ) نوال العبيدي وفاطمة
 شبكة االنترنت الدولية

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
 االول

الفصل الدراسي 
 الثاني 

 االمتحان - السعي السنوي
 النيائي

25% 25% 50 % - 50 % 
 معمومات اضافية

 
 

 

 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والتقويم العلميجهاز االشراف 

 

 الكوفةالجامعة :

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة :

 البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌةالقســم :

 الثانٌةالمرحلة :

 د. حمٌدة عبٌد عبد االمٌر اسم المحاضر الثالثً :

 أستاذ مساعد اللقب العلمً :

 الدكتوراهالمؤهل العلمً :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة قسم مكان العمل  :

mailto:Hameeda.alchillabi@uokufa.edu.iq
mailto:Hameeda.alchillabi@uokufa.edu.iq


 
 

 101من  61الصفحة 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   ِذت٠ٛبد إٌّٙجاٌتؼشف ػٍٝ اٌطٍجخ ٚششح  2/10 1

ِجبالد اٌتذس٠ت –خصبئص  -٘ذف  -ِفَٙٛ  8/10 2

 اٌش٠بظٟ

  

ِم١بط اٌشخص١خ -أ٘ذافٗ-صفبتٗ–اٌّذسة اٌش٠بظٟ  15/10 3

 دٚسٖ فٟ ثٕبء ٚتّبعه اٌفش٠ك-ٌٍّذسة

  

   أ١ّ٘تٙبـ خصبئصٙب-ِفِٙٛٙب-ِمذِخ فٟ ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ 23/10 4

   ت١ّٕخ  ا١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ -ػٕبصش –أٔٛاع  29/10 5

   اٌمٛح اٌؼع١ٍخ 6/11 6

   اٌغشػخ 13/11 7

   اٌتذًّ 20/11 8

   أِتذبْ )االٚي( اٌفصً االٚي 27/11 9

   اٌّشٚٔخ ٚاٌششبلخ 4/12 10

   اٌتٛافك ٚاٌذلخ 11/12 11

   دًّ اٌتذس٠ت 18/12 12

   دًّ اٌتذس٠ت 25/12 13

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الكوفةالجامعة :

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالقســم :

 الثانٌةالمرحلة :

 د. حمٌدة عبٌد عبد االمٌر الثالثً :اسم المحاضر 

 أستاذ مساعد اللقب العلمً :

 الدكتوراهالمؤهل العلمً :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة قسم مكان العمل  :

 



 
 

 101من  62الصفحة 
 

   دًّ اٌتذس٠ت 31/12 14

   و١ف١خ ل١بط اٌشذح ػ١ٍّب" 8/1 15

   اٌؼاللخ ث١ٓ ِىٛٔبد اٌذًّ 15/1 16

ِجبالد اٌتذس٠ت –خصبئص  -٘ذف  -ِفَٙٛ  22/1 17

 اٌش٠بظٟ

  

   دسجبد دًّ اٌتذس٠ت 29/1 18

   اِتذبْ ) اٌخبٟٔ( اٌفصً االٚي 5/2 19

 ػطٍخ ٔصف اٌغٕخ

   اٌتى١ف 25/2 20

   اٌذًّ اٌضائذ 4/3 21

   ِجبدئ اٌتذس٠ت 11/3 22

   ِجبدئ اٌتذس٠ت 18/3 23

   ِجبدئ اٌتذس٠ت 25/3 24

   أِتذبْ ) االٚي( اٌفصً اٌخبٟٔ 1/4 25

   غشائك اٌتذس٠ت 8/4 26

   غشائك اٌتذس٠ت 15/4 27

   غشائك اٌتذس٠ت 22/4 28

   أٔظّخ اٌطبلخ 29/4 29

   أٔظّخ اٌطبلخ 6/5 30

   أٔظّخ اٌطبلخ 13/5 31

   اٌؼاللخ ث١ٓ أٔظّخ اٌطبلخ 20/5 32

   أٔٛاع اٌتّش٠ٕبد ٚفك أٔظّخ اٌطبلخ 27/5 33

   االِتذبْ إٌٙبئٟ ٌٍفصً اٌخبٟٔ 3/6 34

 

 

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                                       أ.َ. د. د١ّذح ػج١ذ ػجذ اال١ِشِذسط اٌّبدح : 

 

 



 
 

 101من  63الصفحة 
 

 

 

 االسبوعي جدول الدروس

 محمد جاسم محمدد.  االسم

 Mohammedj.alkhalidi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 البايزوميكانيك اسم المادة

 الفصل الثاني –الفصل االول  مقرر الفصل

 اىداف المادة

 

 لعمم البايوميكانيك الرياضيتعميم الطالبات المبادئ االساسية  

  تعميم الطالبات اقسام البايوميكاك والقوانين الميكانيكية 

 تبيقات القوانين الميكانيكية عمى جسم االنسانمادة عممية تعتمد  لممادة األساسيةالتفاصيل 

البايوميكانيك في التربية البدنية والرياضة .دار االحمدي لمطباعة , بغ محمد جاسم الخالدي .  الكتب المنيجية
محمد جاسم الخالدي , حيدر فياض العامري. اساسيات البايوميكانيك .دار االحمدي لمطباعة 

 .  8111, بغداد  , 

  المصادر الخارجية

 

 تقديرات الفصل

 االمتحان النيائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

11% - 11% - 11% 

  معمومات اضافية

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 لبدنٌة و علوم الرٌاضةالقســم : التربٌة ا

 الثانٌىةالمرحلة : 

 محمد جاسم محمداسم المحاضر الثالثً : د.

 أستاذ اللقب العلمً : 

 العلمً : دكتوراهالمؤهل 

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةمكان العمل  : 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 



 
 

 101من  64الصفحة 
 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                                

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   ما الباٌومٌكانٌك 81/9 1

   وضع المصدر التشرٌحً 1/11 8

   اٌّىٛٔبد االتجب١٘خ  3/11 8

   ِغت٠ٛبد اٌّصبدس اٌتشش٠ذ١خ  11/11 1

   النظام المٌكانٌكً 88/11 1

   أدوات الكمٌات الكنٌماتٌكٌة القٌاسٌة 89/11 3

   الكنٌماتك الخطً  11/ 1 1

   الكمٌات الكنٌماتٌكٌة الخطٌة  18/11 3

   واالزاحة المسافة 11/ 19 9

   االنطالق والسرعة 11/ 83 11

   التعجٌل 18/  8 11

   معدل الكمٌات واللحظً 18/  11 18

   نماذج الحركة 11/18 18

   المقذوفات 18/  81 11

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة الرٌاضٌة

 المرحلة : الثانٌة

 اسم المحاضر الثالثً : د. محمد جاسم محمد

 اللقب العلمً : استاذ 

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 البدنٌة وعلوم الرٌاضةقسم التربٌة مكان العمل  : 



 
 

 101من  65الصفحة 
 

   الخصائص المتعلقة بحركة المقذوفات 81/18 11

   القوى الخارجٌة المؤثرة فً المقذوفات 1/ 1 13

   التعجٌل الثابت معادالت 1/ 11 11

   الكنٌماتك الزاوي 81/1 13

   قٌاس الزواٌا 1/ 83 19

 عطلة نصف السنة

   الكمٌات الزاوٌة اللحظٌة مقابل المعدل 11/8 11

   العالقات بٌن الحركات الخطٌة والزاوٌة  13/8 13

   الكنٌتك الخطً 8/ 81 19

   قوانٌن نٌوتن 8/  1 81

   المٌكانٌكٌة عند االتصالالمبادئ  8/  11 81

   الكنٌتك الزاوي  8/  13 88

   الزخم الزاوي 8/  81 88

   القوة المركزٌة والالمركزٌة  1/  1 81

   الموازنة 1/ 3 81

   الموازنة والفعالٌات الرٌاضٌة  1/  11 83

   أنواع العتالت 1/ 88 81

   مٌكانٌكٌة الموائع 1/  89 83

   الموائعطبٌعة  1/ 3 89

   تحلٌل المتجهات 1/  18 81

   محصلة المتجهات 1/  81 81

   امتحان 1/  81 88

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ    : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ     مدرس المادة 



 
 

 101من  66الصفحة 
 

 

 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 
 الثالثةاملرحلة 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات 

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة : الثالثة

 حمٌدة عبٌد عبداالمٌرد. اسم المحاضر الثالثً : 

 اللقب العلمً : أستاذ مساعد 

 المؤهل العلمً : دكتوراه

 مكان العمل :قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة



 
 

 101من  67الصفحة 
 

                                                            

 جدول الدروس االسبوعي                               

 د. حميدة عبيد عبد االمير االسم

   البريد االلكتروني

 التعمم الحركي   اسم المادة

 الفصل االول والثاني مقرر الفصل

 تؼٍُ اٌّٙبساد اٌذشو١خ. - اىداف المادة
 اٌتذىُ ثبٌّٙبساد اٌذشو١خ )اٌتذىُ اٌذشوٟ(. -

 األداء اٌذشوٟ. -

 دراسة الحركة من الناحية السموكية.  التفاصيل االساسية لممادة

 التعلم الحركً فً التربٌة الرٌاضٌة :عقٌل ٌحٌى االعرجً، - الكتب المنيجية

  .8111محمد خضر الحٌانً، جامعة الكوفة،                    

 

 المصادر الخارجية

 

، مطبعة الكلمة الطٌبة ،بغداد، 8ٌعرب خٌون ، ط:التعلم الحركً بٌن المبدا والتطبٌق  -

 . . م8111

ناهدة عبد زٌد الدلٌمً ،دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم ، :اساسٌات فً التعلم الحركً  -

 م8113،النجف 

 االمتحان النيائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي تقديرات الفصل

81% - 81% - 11% 

  معمومات اضافية
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 جدول الدروس االسبوعي                           

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

مصطلحات ومفاهٌم فً التعلم  /1/11 1
 مبادئ اولٌة للتعلم الحركًالحركً و

  

   مسارات التعلم الحركً 18/11 8

   النمو الحركً  19/11 8

   التغذٌة الراجعة   83/11 1

   الوسائل التعلٌمٌة  8/11 1

   الفردٌة واالنتقاء الرٌاضً الفروق 9/11 3

مظاهر الحركة فً جسم االنسان  13/11 1
 الداخلً والخارجً

  

   عالقة الجسم بالمحٌط 88/11 3

   المهارات الحركٌة 81/11 9

   اكتساب التعلم واالحتفاظ به  1/18 11

   انتقال اثر التعلم  11/18 11

   منحنٌات التعلم  81/18 18

   نتائج التعلم  83/18 18

   طرائق واسالٌب التعلم الحركً  /1/1 11

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات 

 ةالبدنٌة وعلوم الرٌاضالقســم : التربٌة 

 المرحلة : الثالثة

 عبٌد عبداالمٌر د. حمٌدةاسم المحاضر الثالثً : 

 مساعد اللقب العلمً : استاذ 

 المؤهل العلمً : دكتوراه

 ةالبدنٌة وعلوم الرٌاضالتربٌة  قسم:مكان العمل 



 
 

 101من  69الصفحة 
 

   جدولة التمرٌن) الممارسة(  11/1 11

   تقوٌم المهارات الحركٌة  13/1 13

   امتحان نظري 81/1 11

 عطلة نصف السنة 

   العملٌات العقلٌة  11/8 13

   التدرٌب الذهنً  88/8 19

   الرضا الحركً  1/8 81

   االتجاهات الحدٌثة فً التعلم الحركً  3/8 81

   الجهاز العصبً والتعلم الحركً  11/8 88

   السٌطرة الحركٌة   88/8 88

   البرنامج الحركً 89/8 81

   االٌقاع الحٌوي  1/1 81

   التربٌة الحركٌة  18/1 83

   التربٌة الحركٌة  وتمرٌنات االطفال  19/1 81

   الحركٌة )نظري(االختبارات  83/1 83

   االختبارات الحركٌة )عملً( 8/1 89

   التعلم الحركً والتروٌح  11/1 81

   التعلم الحركً والتروٌح  11/1 81

   التعلم الحركً والعلوم االخرى  81/1 88

   امتحان نهائً 81/1 13

 

  

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ         د١ّذح ػج١ذ ػجذ األ١ِش                    د. َ. : أ.مدرس المادة 
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 جدول الدروس االسبوعي                        

 

 عمياء حسين عبيد المسعودي د. االسم

 uokufa. edu.iq alyaa.almasoodi@ البريد االلكتروني

 طرائق التدريس  اسم المادة

 الفصل االول والثاني مقرر الفصل

 اٌتؼشف ػٍٝ ا٘ذاف اٌتشث١خ اٌش٠بظ١خ ثبٌّشادً اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌّختٍفخ - اىداف المادة

 اٌتؼشف ػٍٝ غشق تذس٠ظ اٌتشث١خ اٌش٠بظ١خ.-
 

التربية الرياضية والتدريب الميداني واعداد ان تعرف وتفيم الطالبة واجبات مدرس   التفاصيل االساسية لممادة
 المدرس.

طرائق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة أ.د ضٌاء قاسم الخٌاط ،أ.د ولٌد عبد هللا مطبعة  الكتب المنيجية

 .8118جامعة الموصل،

 .1991,احمد سيد المقائي,القاىرة, المناىج بين النظرية والتطبيق- المصادر الخارجية

 

 الفصلتقديرات 

 االمتحان النهائً المختبرات الفصل الثانً الفصل األول الفصل الدراسً

 %11 الٌوجد %81 %81 الثانً األول

 جمهىريت العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقىيم العلمي

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالقســم :

 المرحلة : الثالثة

 علٌاء حسٌن عبٌدد. اسم المحاضر الثالثً : 

 اللقب العلمً : مدرس دكتور

 المؤهل العلمً :دكتوراه

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةمكان العمل : قسم 
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  معمومات اضافية

 

 

    

                                   

 

 االسبوعيجدول الدروس 

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   التمارٌن البدنٌة  1/11 1

   اغراض التمارٌن البدنٌة وانوعها 11/11 8

   عالقة التمارٌن بالحركات الٌومٌة  81/11 8

الخطة التدرٌسٌة للمرحلة المتوسطة  83/11 1

 واالعدادٌة

  

   ،تنفٌذهااعداد الخطة  1/11 1

   الوحدات التعلٌمٌة  11/11 3-1

   امتحان  81/11 3

الطرائق الخاصة فً تدرٌس التربٌة  89-81/11 9-11

 الرٌاضٌة 

  

   المختلط-الكلً-االدراك الجزئً  18/18 11

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالقســم : 

 المرحلة : الثالثة

 اسم المحاضر الثالثً : د. علٌاء حسٌن عبٌد

 اللقب العلمً : مدرس دكتور

 المؤهل العلمً :دكتوراه

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةمكان العمل : قسم 



 
 

 101من  72الصفحة 
 

   امتحان 81/18 18

18-11 83-18 

1/1 

التغذٌة الراجعة فً درس التربٌة 

 الرٌاضٌة

  

االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس التربٌة  18/1 11

 الرٌاضٌة

  

   امتحان 81/1 13

 عطلة نصف السنة  

   علم وفن التدرٌس  11/8 11

   علم وفن التدرٌس 88/8 13

   علم وفن التدرٌس 89/8 19

   تحلٌل العملٌة التدرٌسٌة  1-18/8 81-81

88-

88-81 

الطرائق الحدٌثة والخاصة فً اخراج  1/1لغاٌة19/8

 درس التربٌة الرٌاضٌة 

  

   القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة  11/1 81

 

   القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة 13/1 83

   القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة 81/1 81

   اسالٌب حدٌثة فً تنفٌذ الدرس  8/1 83

   حدٌثة فً تنفٌذ الدرس اسالٌب 9/1 89

   اسالٌب حدٌثة فً تنفٌذ الدرس 13/1 81

   امتحان 81/1 81

 

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                 ػ١ٍبء دغ١ٓ ػج١ذ                    د. َ.  :مدرس المادة 
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 جدول الدروس االسبوعي

 حمٌدة عبٌد عبد االمٌرد.  االسم

 Hameeda.alchillabi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 الكرة الطائرة اسم المادة

 االول والثاني مقرر الفصل

 اٌتذى١ُ اٌمذسح ػٍٝ اكساب الطالبات+   ت اٌتذس٠اكساب الطالبات معلومات عن التخطٌط فً  المادةاىداف 

 اٌتذى١ُ + اٌتذس٠تالتخطٌط فً  التفاصيل االساسية لممادة

 

 الكتب المنيجية

 ِذّذ اٌٛصٟٔ  2014 اٌطبئشحالقانون الدولً للكرة 

 م.1811والخطط الجماعية والمياقة البدنية( عقيل عبد اهلل الكاتب )الكرة الطائرة التدريب 
 م.2012إدارة المباراة والتدريب( -خطط-ميارات-رياض خميل , طارق حسن, حسين سبيان )الكرة الطائرة تاريخ

 م.2011طارق حسن, حسين سبيان )الميارات والخطط اليجومية والدفاعية في الكرة الطائرة(  المصادر الخارجية
 في الكرة الطائرة(.سعد حماد )التخطيط 

 %(20االمتحان النيائي ) المختبر %(22الفصل الثاني ) نصف السنة %(22الفصل االول ) النظام السنويتقديرات 

 - (12(+عممي )10نظري ) - (12(+عممي )10نظري )
 

 (30(+ عممي )20نظري )

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االشراف والتقويم العلميجهاز 

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة :كلٌة التربٌة للبنات

 :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالقســم 

 المرحلة :الثالثة

 حمٌدة عبٌد عبد االمٌرد.  اسم المحاضر الثالثً :

 اللقب العلمً :أستاذ مساعد

 المؤهل العلمً :الدكتوراه

 مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

mailto:Hameeda.alchillabi@uokufa.edu.iq
mailto:Hameeda.alchillabi@uokufa.edu.iq
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  معمومات اضافية

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                            

االسبو
 ع

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ

   اػبدح االداء اٌفٕٟ ٌٍّٙبساد االعبع١خ ثبٌىشح اٌطبئشح 8/11 1

   ثبٌىشح اٌطبئشحاػبدح  االداء اٌفٕٟ ٌٍّٙبساد االعبع١خ  11/11 8

اٌفصً األٚي ٌٍمٛاػذ اٌشع١ّخ )اٌتج١ٙضاد ٚاألدٚاد  11/11 8

 (تذس٠جبد ػٍٝ اٌّٙبساد األعبع١خ
  

اٌفصً اٌخبٌج )شىً اٌٍؼت( _ اإلشبساد اٌشع١ّخ   1/11 1

 ٌٍذىبَ (تذس٠جبد ػٍٝ اٌّٙبساد
  

اٌفصً اٌخبِظ )اٌتٛلفبد ٚفتشاد اٌشادخ  11/11 1

 ػٍٝ اٌّٙبساد ٚاٌتأخ١شاد( تذس٠جبد

  

اٌفصً اٌشاثغ )دشوبد اٌٍؼت( تذس٠جبد ػٍٝ  81/11 3

 اٌّٙبساد
  

   األِتذبْ إٌظشٞ  11/ 83 1

اٌفصً اٌخبِٓ )١٘ئخ اٌتذى١ُ ٚاألجشاءاد( تذس٠جبد   1/18 3

 ػٍٝ اٌّٙبساد
  

ٚاألشبساد اٌشع١ّخ ٌٍذىبَ ِٚشالجٟ اٌخطٛغ ٚاٌٍؼت  18/ 18 9

 فش٠م١ٓ
  

تذس٠جبد ػٍٝ اٌّٙبساد )تمغ١ُ اٌطبٌجبد اٌٝ ِجب١ِغ  18/ 19 11

 ٌٍتذى١ُ ٚاٌٍؼت فش٠م١ٓ(
  

  تذس٠جبد ػٍٝ اٌّٙبساد )تمغ١ُ اٌطبٌجبد اٌٝ ِجب١ِغ  18/  81 11

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة :كلٌة التربٌة للبنات

 القســم :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة :الثالثة

 حمٌدة عبٌد عبد االمٌرد.  اسم المحاضر الثالثً :

 اللقب العلمً :أستاذ مساعد

 المؤهل العلمً :الدكتوراه

 مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
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 ٌٍتذى١ُ ٚاٌٍؼت فش٠م١ٓ(

تذس٠جبد ػٍٝ اٌّٙبساد )تمغ١ُ اٌطبٌجبد اٌٝ ِجب١ِغ  1/  8 18

 ٌٍتذى١ُ ٚاٌٍؼت فش٠م١ٓ(
  

   األِتذبْ إٌظشٞ 9/1 18

   األِتذبْ ػٍّٟ 1/  13 11

   األِتذبْ ػٍّٟ 1//88 11

 اٌفصً اٌخبٟٔ

أػبدح عش٠ؼخ ٌّفشداد اٌفصً األٚي تمغ١ُ اٌطبٌجبد  81/1 11

 اٌٝ فش٠م١ٓ ِغ اٌتذى١ُ
  

اٌفصً اٌخبٟٔ )ٚاججبد ِٚغؤ١ٌٚبد ِذسة ٚسئ١ظ  1/ 83 13

 اٌتذى١ُاٌفش٠ك( تمغ١ُ اٌطبٌجبد اٌٝ فش٠م١ٓ ِغ 
  

اٌفصً اٌغبدط )اٌالػت اٌذش ٚخصبئصٗ( تمغ١ُ  11/8 19

 اٌطبٌجبد إٌٝ فش٠م١ٓ ِغ اٌتذى١ُ
  

اٌفصً اٌغبثغ )عٍٛن اٌّشبسو١ٓ( تمغ١ُ اٌطبٌجبد إٌٝ  13/8 81

 فش٠م١ٓ ِغ اٌتذى١ُ
  

اعتّبسح اٌتغج١ً تمغ١ُ اٌطبٌجبد إٌٝ فش٠م١ٓ ِغ  8/ 81 81

 اٌتذى١ُ
  

   ػٍّٟاِتذبْ  8/  1 88

   اِتذبْ ٔظشٞ 8/  11 88

تمغ١ُ اٌطبٌجبد إٌٝ فش٠م١ٓ ِغ اٌتذى١ُ ِغ تطج١ك ٌىبفخ  8/  13 81

اٌفمشاد اٌمٛاػذ اٌشع١ّخ ٌٍىشح اٌطبئشح ثأعتخذاَ 

 أعتّبسح اٌتغج١ً

  

   اػبدح ٌٍفمشح اٌغبثمخ 8/  81 81

   تطج١مبد ٌٚؼت 1/  1 83

   ٌؼت ٚتذى١ُ 1/ 3 81

   ٚتذى١ٌُؼت  1/  11 83

   اِتذبْ ٔظشٞ 1/ 88 89

   اِتذبْ ػٍّٟ 1/  89 81

   اِتذبْ ػٍّٟ 1/ 3 81
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                                    د١ّذح ػج١ذ ػجذ اال١ِشد. أ.َ.  :مدرس المادة 

سئ١ظ اٌمغُ : أ.د.  

 ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ

 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي                                    
 

 أ .د. محمد ناجي شاكر  االسم
 Mohammedn.shaker@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 الفسمجة الرياضية اسم المادة
 الفصل االول /الفصل الثاني مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 بالمبادئ االساسية لمفسمجة الرياضية ) فسيولوجيا التدريب(تعريف الطالبات 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

بعض أجيزة الجسم )العصبي والقمب  االتعرف عمى مفيوم الفسمجة الرياضية وفسيولوجي
والعضمي والتنفسي ( والدم واليرمونات والسوائل واالنزيمات وأنظمة الطاقة والمرأة 

 والرياضة والتدخين والعقاقير واالنشطو الرياضية
 الفسمجة الرياضية لطالب كمية التربية الرياضية ) طارق االمين وقيس الدوري( الكتب المنيجية

 
 الخارجيةالمصادر 

 

 التدريب الرياضي , االسس الفسيولوجية ) أبو العال أحمدعبد الفتاح(
 شبكة االنترنت الدولية

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
 األول

الفصل الدراسي 
 الثاني 

االمتحان  - السعي السنوي
 النيائي

25% 25% 50 % - 50 % 

 مجهورية العراق

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 ةالبدنٌة وعلوم الرٌاضالقســم : التربٌة

 المرحلة : الثالثة

  اسم المحاضر الثالثً : محمد ناجً شاكر

 اللقب العلمً : أستاذ

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌةالبدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة : الثالثة

  اسم المحاضر الثالثً : د. محمد ناجً شاكر

 اللقب العلمً : أستاذ

 المؤهل العلمً : دكتوراه

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  : 
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  معمومات اضافية
 

 

 
 

 

 
 

 
 جدول الدروس االسبوعي

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

ٚصفٙب أٔٛاػٙب -تى٠ٛٓ اٌخ١ٍخ-ِفَٙٛ اٌفغٍجخ اٌش٠بظ١خ 7/10 1

 اٌتغ١شاد اٌخ٠ٍٛخ ثبٌش٠بظخ-ٚظبئفٙب

  

تشو١ت اٌخ١ٍخ -ٚظبئفٗ-أجضائٗ-اٌؼصجٟفغٍجخ اٌجٙبص  14/10 2

 تبح١ش اٌتذس٠ت ػٍٝ ٚظبئفٗ-اٌؼصج١خ

  

اٌتشو١ت إٌغ١جٟ ٌٍؼعالد ) –فغٍجخ اٌؼعالد  22/10 3

 اٌمٍج١خ( -اٌالأساد٠خ-االساد٠خ

  

   أٔٛاع اٌؼعالد اإلساد٠خ ٚتشو١جٙب ٚاٌتج١ٙض اٌؼصجٟ 29/10 4

اٌؼع١ٍخ ,  –اٌؼعالد اٌالأساد٠خ ٚاٌغ١طشح اٌؼصج١خ  5/11 5

اٌتمٍص اٌؼعٍٟ ٚاٌؼًّ اٌؼعٍٟ االسادٞ ٚاٌالأسادٞ 

 ٚاٌتغ١شاد اٌذبصٍخ ثبٌتمٍص

  

   اٌتؼت اٌؼعٍٟ ٚأٔٛاػٗ ,  –ِشادً اٌتمٍص  12/11 6

اٌتغ١شاد اٌجٕبئ١خ ٚاٌج١ٛو١ّ١بئ١خ فٟ اٌؼعالد ٔت١جخ  19/11 7

 اٌتذس٠ت اٌش٠بظٟ

  

   أِتذبْ )االٚي(  اٌفصً االٚي 26/11 8

اٌذٚسح  –أجضائٗ ٚظبئفٗ -فغٍجخ اٌمٍت ٚاٌجٙبص اٌٛػبئٟ 3/12 9

 اٌمٍج١خ اٌجٙبص٠خ ٚاٌشئ٠ٛخ

  

إٌبتج اٌمٍجٟ  –اٌتغز٠خ اٌذ٠ِٛخاٌمٍج١خ  ٚاٌؼصج١خ ٌٍمٍت  10/12 10

 ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤحشحٚاٌتٕظ١ُ اٌمٍجٟ

  

تبح١ش اٌتّش٠ٓ  –إٌجط ٚظغػ اٌذَ ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤحشح  17/12 11

 ػٍٝ جٙبص اٌمٍت ٚاالٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ

  

 مجهورية العراق

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 ةالبدنٌة وعلوم الرٌاضالقســم : التربٌة

 المرحلة : الثالثة

  محمد ناجً شاكرد. اسم المحاضر الثالثً : 
 اللقب العلمً : أستاذ

 المؤهل العلمً : دكتوراه

 ةالبدنٌة وعلوم الرٌاض قسم التربٌة :العملمكان 
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اٌتجبدي ث١ٓ عٛائً اٌجغُ ٚاٌؼٕبصش  –اٌغٛائً أٔٛاػٙب  24/12 12

 اٌّؼذ١ٔخ ٚتبح١ش اٌتّش٠ٓ

  

   اٌذَ )ِىٛٔبتٗ اٌخ٠ٍٛخ ,اٌجالصِب,ٚظبئفٗ( 30/12 13

اٌذجَٛ ٚاٌغؼبد -ٚظبئفٗ–تشو١جٗ –اٌجٙبص اٌتٕفغٟ  7/1 14

تبح١ش إٌشبغبد -اٌتجبدي اٌغبصٞ ٚاٌت٠ٛٙخ اٌشئ٠ٛخ-اٌشئ٠ٛخ

 اٌش٠بظ١خ ػٍٝ اٌذجَٛ ٚاٌغؼبد اٌشئ٠ٛخ

  

    -أٔظّخ اٌطبلخ 13/1 15

   -اٌطبلخ اٌال٘ٛائ١خ اٌفٛعفبج١ٕ١خ ِٚصبدس٘ب 21/1 16

   اٌطبلخ اٌال٘ٛائ١خ اٌالوت١ى١خ ِٚصبدس٘ب            28/1 17

   ( اٌفصً االٚي االِتذبْ ) اٌخبٟٔ 1/2 18

   اٌطبلخ اٌٙٛائ١خ ِٚصبدس٘ب 7/2 19

 ٔصف اٌغٕخ

إٌفص ٚاٌذ٠ٓ -أٔظّخ اٌطبلخ ٚاٌفؼب١ٌبد اٌش٠بظ١خ -ا 18/2 20

 تذاخً أٔظّخ اٌطبلخ فٟ االٔشطخ اٌش٠بظ١خ–االوغج١ٕٟ 

  

   أػبدح خضْ ِصبدس اٌطبلخ  –االعتشفبء  25/2 21

تبح١ش اٌتّش٠ٓ  –أصاٌخ دبِط اٌالوت١ه ِٓ اٌذَ ٚاٌؼعالد  4/3 22

 ػٍٝ عشػخ أصاٌخ اٌالوتبد ٚاالعتشفبء

  

   اٌغذد اٌصُ ٚاٌٙشِٛٔبد )أٔٛاػٙب ٚٚظبئفٙب( 11/3 23

   تبح١ش اٌتّش٠ٓ ػٍٝ اٌغذد ٚاٌٙشِٛٔبد 18/3 24

   االٔض٠ّبد ٚٚظبئفٙب 25/3 25

   تبح١ش اٌتّش٠ٓ ػٍٝ االٔض٠ّبد 1/4 26

   االِتذبْ ) االٚي ( اٌفصً اٌخبٟٔ 8/4 27

 –اٌتبح١ش اٌفغ١ٌٛٛجٟ ٌٍتذس٠ت فٟ اٌج١ئبد اٌّختٍفخ  15/4 28

 اٌتذس٠ت فٟ اٌّشتفؼبد ٚإٌّخفعبد

  

اٌتذس٠ت فٟ االػّبق  -اٌتذس٠ت فٟ االجٛاء اٌذبسح ٚاٌجبسدح 22/4 29

 )اٌغٛض(

  

االغز٠خ )تغز٠خ أٔٛاع  -اٌغزاء ٚاٌغ١طشح ػٍٝ اٌٛصْ 29/4 30

 اٌش٠بظٟ فٟ ِشادً اٌتذس٠ت اٌّختٍفخ(

  

تبح١ش اٌجشاِج -اٌغ١طشح ػٍٝ اٌٛصْ–اٌتٛاصْ اٌطبلٟ  6/5 31

 اٌش٠بظ١خ ٚاٌغزائ١خ ػٍٝ اٌٛصْ

  

تبح١ش إٌشبغبد اٌش٠بظ١خ اٌفغ١ٌٛٛج١خ  –اٌّشأح ٚاٌش٠بظخ  13/5 32

 ػٍٝ اٌٛظبئف اٌجغ١ّخ ٌٍّشأح

  

ػاللخ اٌتذخ١ٓ  -ٚػاللخ اٌجٕغ١ٓ ثبٌش٠بظخِشبسوخ اٌّشأح  20/5 33

 ٚاٌؼمبل١ش ثبٌتّبس٠ٓ اٌش٠بظ١خ

  

   االِتذبْ ) اٌخبٟٔ ( اٌفصً اٌخبٟٔ 27/5 34



 
 

 101من  79الصفحة 
 

  

 

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                                        أ.د ِذّذ ٔبجٟ شبوش :مدرس المادة 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                            

 نزار حسين جعفر االسم

  االلكتروني البريد

 طرائق البحث العممي اسم المادة

 الدراسي االول والثاني لمعام الدراسي  مقرر الفصل

 العممي في حياماالئمم والشعوبالتعرف عمى اىمية البحث  .1 اىداف المادة
 التعرف عمى مجاالت البحث العممي في الحيات العماية والمينية.8     

 التعرف عمى مناىج البحث العممي.8     

  التفاصيل االساسية لممادة

 2002ٚج١خ ِذجٛة  : اٌجذج اٌؼٍّٟ  , الكتب المنيجية

 2004اٌجذبث ٌىتبثخ االثذبث فٟ اٌتشث١خ اٌش٠بظ١خ ,ٔٛسٞ اثشا١ُ٘ اٌشٛن   : د١ًٌ  المصادر الخارجية

 2005ٚاعب١ٌجخ ٚ ٚاخشْٚ :اٌجذج اٌؼٍّٟ ,ِفِٙٛخ ٚادٚاتخإثشا١ُ٘ دٚلبْ 

  2008, 2سثذٟ ِصطفٝ ػٍٛاْ ٚػخّبْ ِذّذ : اعب١ٌت اٌجذج اٌؼٍّٟ ,غ

 2007ِٕزس اٌعبِٓ   : اعبع١بد اٌذج اٌؼٍّٟ ,ػّبْ , داس اٌّغ١شح , 

  2008اٌتم١ٍذ٠خ ٚاال١ٌىتش١ٔٚخ , ٌجذج اٌؼٍّٟ ٚاعتخذاَ ِصبدس اٌّؼٍِٛبدػبِش لٕذ٠ٍجٟ  : ا
 االمتحان النيائي المشروع الثانيالفصل الدراسي  المختبر االول الفصل الدراس تقديرات الفصل

 مجهورية العراق

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 الكوفةالجامعة :

 التربٌة للبنات: الكلٌة

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالقســم :

 الثانٌةالمرحلة :

 د. نزار حسٌن جعفر اسم المحاضر الثالثً :

 استاذ  اللقب العلمً :

 دكتوراة المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  :
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81%   81% -  11% 

 المادة نظريةاألسبوعية + خالل المحاضرات  تتدرب الطالبة عمى كتابة مشروع بحث معمومات اضافية

 

                     

 جدول الدروس االسبوعي                                        

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   االمم والشعوباهمٌة البحث العلمً فً حٌاة  3/11 1

   معوقات االبحث العلمً  18/11 8

   تعرٌف البحث العلمٌمفهمومه- 81/11 8

   خصائص البحث العلمً 81/11 1

 مواصفات البحث الجٌد،مشكالت البحث العلمً 8/11 1

 مواصفات الباحث الجٌد

  

 اسس اختٌار المشكلة، تحدٌد المشكلة 11/11 3

 بالمشكلةجمع المعلومات المتصلة 

  

   أٛاع اٌفشظ١بتب١ّ٘خ اٌفشظ١خ,فشظ١خ اٌجذج 11/11 1

 ,ص١بغخ اٌفشظ١خ خ١ِصبدس اٌفشظ 81/11 3

 خصبئص اٌفشظ١خ
  

 اهمٌةاالهداف، صٌاغة الهدف، تعرٌف االهداف 1/18 9

 مصطلحات البحث

  

   االمتحان االول للفصل االول 3/18 11

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة :التربٌة للبنات

 القســم :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة :الثانٌة

 اسم المحاضر الثالثً : د. نزار حسٌن جعفر

 دكتور اللقب العلمً : استاذ

 المؤهل العلمً : دكتوراة

 مكان العمل  :قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة



 
 

 101من  81الصفحة 
 

   والدراسات السابقةاإلطار النظري للبحث  11/18 11

   اهمٌةالدراساتالنظرٌة 88/18 18

   السابقةالدراسات 89/18 18

   طرٌقة نقل المعلومات من المصادر 1/1 11

   االقتباس المباشر 18/1 11

   االقتباس غٌر المباشر 19/1 13

   أنواع المصادر 83/1 11

   األولاالمتحان الثانً للفصل  1/8 13

 السنة عطلة نصف  

   تصنٌف المصادر /81/8 19

   كٌفٌة استخدام المصادر والحصول علٌها 88/8  81

   طرٌقة تدوٌن المصادر والمراجع 8/8 81

   طرٌقة كتابة الهامش 9/8 88

   منهجٌة البحث ، مجتمع البحث، عٌنة البحث 13/8 88

   ادوات البحث 88/8 81

   المعامالت العلمٌةالتجربة االستطالعٌة،  81/8 81

   مناهج البحث ، المنهج التجرٌبً 3/1 83

   المنهج الوصفً ، المنهج التارٌخً 18/1 81

   الوسائل االحصائٌه 81/1 83

   عرض ومناقشة النتائج 81/1 89

   االستنتاجات ، التوصٌات 1/1 81

   المالحق ،كٌفٌة كتابة المصادر فً نهاٌة البحث 11/1 81

   االمتحان الثانً للفصل الثانً 13/1 88



 
 

 101من  82الصفحة 
 

  

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                 ٔضاس دغ١ٓ جؼفش                               أ.د  :مدرس المادة 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                            

 زينب ناظم شاكر - م. مناف عبد العزيز محمد االسم

 Munafa.abdullateef@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 العاب مضرب / تنس , تنس الطاولة , الريشة الطائرة اسم المادة

 الفصل االول / الفصل الثاني مقرر الفصل

 تعريف الطالبات بالمبادئ االساسية لمعاب المضرب اىداف المادة

 االساسية لممادةالتفاصيل 

 

التعرف عمى اىم الميارات االساسية )وقفة االستعداد , االرسال , استقبال االرسال ,الضربة االمامية , 
 الضربة الخمفية , رسم الممعب ,وجبات الحكام ,وجبات مراقين الخطوط , قياسات الممعب , جميع 

 الكتب المنيجية
-ىاشم الكاظمي  .الدار الجامعي لمطباعة والنشر , بغداد االعداد الفني والخططي بالتنس  : ظافر 

 8119القانون الدولي لمتنس االرضي ,العراق , االتحاد العراقي لمتنس  

 المصادر الخارجية
د.خذيفو حربي : الريشة الطائرة ,  ذيفو حربي : التنس الرضي , مطبعة الضياء ,النجف االشرافح د.

 االشرافشبكة االنترنت الدوليةمطبعة الضياء ,النجف 

 االمتحان النيائي - السعي السنوي الفصل الدراسي الثاني االول الفصل الدراسي 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 الرٌاضٌة البدنٌة وعلوم القســم : التربٌة

 الثالثه المرحلة : 

زٌنب ناظم  -مناف عبد العزٌز محمد الثالثً :  ٌناسم المحاضر

   شاكر

 مدرس مساعد -مدرساللقب العلمً : 

 ماجستٌر -ماجستٌر المؤهل العلمً :

     - البدنٌة وعلوم الرٌاضةقسم التربٌة مكان العمل  : 

mailto:Munafa.abdullateef@uokufa.edu.iq
mailto:Munafa.abdullateef@uokufa.edu.iq


 
 

 101من  83الصفحة 
 

 % 11 - % 11 %81 %81 تقديرات الفصل

  معمومات اضافية

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                             

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

التعرف على الطلبة وشرح مفردات المادة والمنهج  81/9 1
 الدراسً

  

   أهداف التنس  -مجاالت–خصائص  -هدف  -مفهوم  81/9 8

   المهارات -مجاالت–خصائص  -هدف  -مفهوم  1/11 8

   مبادئ وقفت االستعداد  مفهوم وخصائص 11/11 1

   انواع المالعب   88/11 1

   المسك 89/11 3

   انواع المسكات  1/11 1

   مبادئ االرسال  18/11 3

   مبادى وقفت االستعداد  19/11 9

   االستقبال   83/11 11

   الضربه االمامٌة   8/18 11

   الضربه الخلفٌة  11/18 18

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة

 الثالثةالمرحلة : 

 اسم المحاضر الثالثً : مناف عبد العزٌز محمد 

 اللقب العلمً : مدرس

 المؤهل العلمً :ماجستٌر

 مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 



 
 

 101من  84الصفحة 
 

   شرح الضربة الطائرة  11/18 18

   شرح الضربة النصف طائرة  81/18 11

   تخطٌط الملعب  81/18 11

   اللعب  1/1 13

   شرح مبسط عن القانون  18/1 11

   مكان وقوف الحكام  81/1 13

   اعاده الى المواد 83/1 19

 نصف السنة

أهداف تنس  -مجاالت–خصائص  -هدف  -مفهوم  13/8 81
 الطاولة  

  

   المهارات -مجاالت–خصائص  -هدف  -مفهوم  81/8 81

   مبادئ وقفت االستعداد  مفهوم وخصائص 1/8 88

   قٌاسات الملعب    11/8 88

   المسك 13/8 81

   انواع المسكات  81/8 81

أهداف الرٌشة  -مجاالت–خصائص  -هدف  -مفهوم  1/1 83
 الطائرة   

  

   المهارات -مجاالت–خصائص  -هدف  -مفهوم  3/1 81

   مبادئ وقفت االستعداد  مفهوم وخصائص 11/1 83

   قٌاسات الملعب    88/1 89

   المسك 89/1 81

   انواع المسكات  3/1 81

   قانون الى لعبة تنس الطاولة و الرٌشة الطائرة  18/1 88

   اعادة الى المهارات  81/1 88

   أمتحان ) الثانً( الفصل الثانً 81/1 81



 
 

 101من  85الصفحة 
 

   

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                 َ. ِٕبف ػجذ اٌؼض٠ض ِذّذ                         :مدرس المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
  
 الرابعةاملرحلة 

 

 

 

 

 

 



 
 

 101من  86الصفحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

 م. مناف عبد العزيز محمد االسم

 Munafa.abdullateef@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 والتنظيم الرياضياالدارة  اسم المادة

 الفصل االول / الفصل الثاني مقرر الفصل

 تعريف الطالبات بالمبادئ االساسية لالدارة في المجال الرياضي اىداف المادة

التفاصيل االساسية 
 لممادة

ت الرياضية التعرف عمى مفيوم وتنظيم المسابقات الرياضية وانواع السحبات الرياضية ومفاىيم االندية واالتحادات والييئا
 الدولية والرياضة المدرسية ومتطمباتيا وأنشطتيا

 

 الكتب المنيجية

االدارة والتنظيم في التربية الرياضية لكميات التربية الرياضية في العراق : عقيل الكاتب وأخرون .مديرية دار الكتب 
 لمطباعة والنشر , جامعة الموصل , الموصل.

 

 المصادر الخارجية

 8118عمي :الحديث في االدارة الرياضية .القاىرة ,دار الفكر العربي جمال محمد -

 8113جمال محمد عمي :التنمية االدارية في االدارة الرياضية واالدارة العامة .-

 حسن أحمد الشافعي : معايير تطبيق أدارة الجودة الشاممة في المؤسسات الرياضية بالمجتمع العربي-

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة

 المرحلة : الرابعة

 اسم المحاضر الثالثً : مناف عبد العزٌز محمد 

 اللقب العلمً : مدرس

 المؤهل العلمً :ماجستٌر

 مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

mailto:Munafa.abdullateef@uokufa.edu.iq
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 101من  87الصفحة 
 

 

 تقديرات الفصل

 االمتحان النيائي - السعي السنوي الفصل الدراسي الثاني االول الدراسيالفصل 

81% 81% 11 % - 11 % 

  معمومات اضافية

 

 

 جدول الدروس االسبوعي      

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   التعرف على الطلبة وشرح مفردات المادة والمنهج الدراسً 81/9 1

   أهداف االدارة العامة -مجاالت–خصائص  -هدف  -مفهوم  81/9 8

أهداف االدارة  -مجاالت–خصائص  -هدف  -مفهوم  1/11 8
 الرٌاضٌة

  

   التنظٌم( مفهوم وخصائص -مبادئ االدارة ) التخطٌط  11/11 1

   مبادئ االدارة ) االشراف والرقابة والتنسٌق ( 88/11 1

   ماهٌة القرار االداري وخطوات أتخاذه 89/11 3

   القٌادة وأنماطها فً االدارةالعامة 1/11 1

   القٌادة فً  المجااللرٌاضً 18/11 3

   األولأمتحان )االول( الفصل  19/11 9

   اللجان –تنظٌم المسابقات الرٌاضٌة ) األساسٌات(  83/11 11

   السحبات الرٌاضٌة ) طرٌقةالتسقٌط الفردي والزوجً( 8/18 11

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة

 المرحلة : الرابعة

 اسم المحاضر الثالثً : مناف عبد العزٌز محمد 

 اللقب العلمً : مدرس

 المؤهل العلمً :ماجستٌر

 مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 



 
 

 101من  88الصفحة 
 

السحبات الرٌاضٌة ) طرٌقة الدوري( والمزج بٌن الطرائق  11/18 18
 الثالث االساسٌة

  

   المنهج المدرسً وممٌزات مدرس التربٌةالرٌاضٌة 11/18 18

تقسٌمات المنهج المدرسً ) الصفً والالصفً والخارجً (  81/18 11
 ومتطلبات درس التربٌة الرٌاضٌة

  

   ممٌزاته وطرٌقته–االشراف بالتربٌة الرٌاضٌة  81/18 11

   تنظٌم االنشطة الرٌاضٌة فً وزارة التربٌة 1/1 13

   التقسٌمات –مفهوم االندٌة واالتحادات الرٌاضٌة  18/1 11

   الواجبات–مفهوم االندٌة واالتحادات الرٌاضٌة 81/1 13

   األولامتحان ) الثانً( الفصل  83/1 19

 نصف السنة

   الٌات العمل -–مفهوم االندٌة واالتحادات الرٌاضٌة  13/8 81

   الواجبات –التقسٌمات  –اللجنة االولمبٌة الوطنٌة العراقٌة  81/8 81

   المدارسالتطبٌق العملً فً  1/8 88

   التطبٌق العملً فً المدارس 11/8 88

   التطبٌق العملً فً المدارس 13/8 81

   التطبٌق العملً فً المدارس 81/8 81

   التطبٌق العملً فً المدارس 1/1 83

   التطبٌق العملً فً المدارس 3/1 81

   التطبٌق العملً فً المدارس 11/1 83

   الواجبات –التقسٌمات  –والرٌاضةوزارة الشباب  88/1 89

   التقسٌمات  –الهٌئات الدولٌة الرٌاضٌة  89/1 81

   الٌات العمل -الواجبات –الهٌئات الدولٌة الرٌاضٌة 3/1 81

   مفهوم الجودة وأدارة الجودة الشاملة 18/1 88

   معاٌٌر الجودة فً المجال الرٌاضً 81/1 88



 
 

 101من  89الصفحة 
 

                    

                َ. ِٕبف ػجذ اٌؼض٠ض ِذّذ                         :مدرس المادة 

سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ  

 ِذّذ اٌخبٌذٞ

                 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي                           

 نزار حسين جعفرد.  االسم

  البريد االلكتروني

 عمم النفس الرياضي اسم المادة

 الفصل الثاني –الفصل االول  مقرر الفصل

 دوره في المجال الرياضي –تعريف الطالبات ماىية عمم النفس الرياضي  اىداف المادة

  االساسية لممادةالتفاصيل 

 د: كامل طو الويس+    د: نزار الطالب الكتب المنيجية

 د : حامد سميمان حمد+      عمم النفس الرياضي المصادر الخارجية

 االمتحان النيائي المختبر الفصل الثاني نصف السنة الفصل االول 

   الفصل الثانًأمتحان ) الثانً(  81/1 81

 جامعة الكوفةالجامعة : 

 الكلٌة : كلٌة التربٌة للبنات 

 القســم : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة : الرابع

 نزار حسٌن جعفرد. اسم المحاضر الثالثً : 

 اللقب العلمً : استاذ 

 المؤهل العلمً : الدكتوراه

 مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 



 
 

 101من  90الصفحة 
 

 %11 - %81  %81 تقديرات الفصل

 إضافيةمعمومات 

 

 

 
 

       

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                                       

 المالحظات ٌةملالمادة الع المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   ماهٌة علم النفس الرٌاضً ومجاالته 8/11 1

   نشوء علم النفس الرٌاضً  ومهماتهتارٌخ  1/11 8

   مكونات الشخصٌة –مفهوم الشخصٌة  11/11 8

   مقٌاس الشخصٌة –نظرٌات الشخصٌة  88/11 1

تنمٌة سمات الشخصٌة  –العالقة بٌن الشخصٌة والنشاط  83/11 1
 من خالل النشاط الرٌاضً

  

مستوٌات االختالف فً مفهومها  -االستثارة االنفعالٌة   1/11 3
 االستثارة طبقاً لمستوى األداء

  

   نماذج العالقة بٌن االستثارة واالداء الرٌاضً 18/11 1

   اسباب التوتر النفسً :التوتر النفسً 19/11 3

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 جامعة الكوفة الجامعة :

 الكلٌة : كلٌة التربٌة للبنات 

 القســم : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 المرحلة : الرابعة

 نزار حسٌن جعفرد. اسم المحاضر الثالثً : 

 اللقب العلمً : استاذ 

 المؤهل العلمً :دكتوراه

 مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة



 
 

 101من  91الصفحة 
 

   مظاهر التوتر النفسً 83/11 9

   امتحان نظري 8/18 11

 -طرائق العدوان واشكاله ووسائله  -العدوان فً الرٌاضة  11/18 11
 نظرٌات العدوان

  

 توجٌه السلوك العدوانً فً الرٌاضة 11/18 18

 قٌاس العدوان الرٌاضً -مظاهر السلوك العدوانً 

 

  

   الطاقة النفسٌة وظروف المنافسة الرٌاضٌة -الطاقة النفسٌة 81/18 18

الطاقة النفسٌة وعالقتها  -ادارة وتنظٌم الطاقة النفسٌة 81/18 11
 مصادر الطاقة النفسٌة - باالداء الرٌاضً

  

 مستوٌات القلق -انواع القلق -القلق    1/1 11

 القلق فً المجال الرٌاضً  -اثار القلق 

  

   اقسام الدافعٌة   -مفهوم الدافعٌة  11/1 13

   امتحان نظري 81/1 11

   العوامل المؤثرة فً الدافعٌة،  النظرٌات المفسرة للدافعٌة 83/1 13

 الطاقة النفسٌة 8/8 19

 الطاقة النفسٌة وظروف المنافسة الرٌاضٌة

 ادارة وتنظٌم الطاقة النفسٌة

  

   نصف السنة

   الطاقة النفسٌة وعالقتها باالداء الرٌاضً 19/8 81

   مصادر الطاقة النفسٌة 81/8 81

   التطبٌق   

   االتجاه النفسً ممفهو 88/1 89

   وتغٌرها كٌفٌة تكوٌن االتجاهات 89/1 81

   العوامل المؤثرة  فً تكوٌن وتغٌٌر االتجاهات 3/1 81



 
 

 101من  92الصفحة 
 

 مكونات االتجاهات 18/1 88

 نظرٌات االتجاه النفسً

 طرق قٌاس االتجاه النفسً

  

   الذكاء العملٌات العقلٌة فً النشاط الرٌاضً           81/1 88

   امتحان نظري 81/1 81

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                 أ.د. ٔضاس دغ١ٓ جؼفش                        :مدرس المادة 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                                 

 عبٌدعلٌاء حسٌن د.  االسم

 uokufa. edu.iq alyaa.almasoodi@ البريد االلكتروني

 الكرة الطائرة اسم المادة

 الفصل االول والثاني مقرر الفصل

 اىداف المادة

 

 اكساب الطالبات الخطط اليجومية والدفاعية في الكرة الطائرة. -
 ومعرفة  أنواع الكرة الطائرة.

 والدفاعية في الكرة الطائرة. الخطط اليجومية - التفاصيل االساسية لممادة
 أنواع الكرة الطائرة. 

 الكتب المنيجية

 

 م.1811عقيل عبد اهلل الكاتب )الكرة الطائرة التدريب والخطط الجماعية والمياقة البدنية(  -
إدارة المباراة والتدريب( -خطط-ميارات-رياض خميل , طارق حسن, حسين سبيان )الكرة الطائرة تاريخ -

 ِذّذ اٌٛصٟٔ 2014اٌطبئشحً للكرة القانون الدول

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الكوفةالجامعة :

 كلٌة التربٌة للبناتالكلٌة :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌةالقســم :

 الرابعةالمرحلة :

 د. علٌاء حسٌن عبٌد اسم المحاضر الثالثً :

 مدرس دكتورالعلمً :اللقب 

 دكتوراهالمؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة مكان العمل  :
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 المصادر الخارجية

 

 م.2011طارق حسن, حسين سبيان )الميارات والخطط اليجومية والدفاعية في الكرة الطائرة(  -
 سعد حماد )التخطيط في الكرة الطائرة(. -
 رياض خميل, حسين سبيان )القواعد الرسمية لمكرة الطائرة( - -

 

 النظام السنويتقديرات 

 %(20االمتحان النيائي ) المختبر %(22الفصل الثاني ) نصف السنة %(22االول )الفصل 

 (30(+ عممي )20نظري ) - (12(+عممي )10نظري ) - (12(+عممي )10نظري )

  معمومات إضافية

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                             

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

 أػبدح عش٠ؼخ ٌّفشداد اٌمٛاػذ اٌشع١ّخ 81/9 1

 تذس٠جبد ػٍٝ اٌّٙبساد األعبع١خ ٚاٌف١ٕخ

  

 أٔٛاع ٌؼجخ اٌىشح اٌطبئشح 1/11 8

 اٌٝ فش٠م١ٓ ِغ اٌتذى١ُ طبٌجبدتمغ١ُ اٌ

  

   اٌالػت اٌّؼذ(  3)ِشوض 0_6ششح خطخ اٌٙجَٛ  3/11 8

   3اٌالػت اٌّؼذ فٟ ِشوض  2_4ششح خطخ اٌٙجَٛ   11/11 1

   3اٌالػت اٌّؼذ فٟ ِشوض  2_4ششح خطخ اٌٙجَٛ  88/11 1

   2اٌالػت اٌّؼذ فٟ ِشوض  2_4ششح خطخ اٌٙجَٛ  89/11 3

   2اٌالػت اٌّؼذ فٟ ِشوض  2_4اٌٙجَٛ ششح خطخ   11/ 1 1

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة :الكوفة

 الكلٌة :كلٌة التربٌة للبنات

 القســم :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضٌة

 :الرابعةالمرحلة 

 اسم المحاضر الثالثً : د.علٌاء حسٌن عبٌد

 اللقب العلمً :مدرس دكتور

 المؤهل العلمً :دكتوراه

 مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 



 
 

 101من  94الصفحة 
 

   ششح أٔظّخ اعتمجبي اإلسعبي )خّبعٟ _ سثبػٟ _ حالحٟ(  18/11 3

   ِتمذَ 6ششح خطخ اٌذفبع  11/ 19 9

   اِتذبْ ٔظشٞ 11/ 83 11

   تطج١ك اٌخطػ اٌٙج١ِٛخ ٚاٌذفبػ١خ ِغ اٌٍؼت ٚاٌتذى١ُ 18/  8 11

   ٚاٌذفبػ١خ ِغ اٌٍؼت ٚاٌتذى١ُتطج١ك اٌخطػ اٌٙج١ِٛخ  18/  11 18

   تطج١ك اٌخطػ اٌٙج١ِٛخ ٚاٌذفبػ١خ ِغ اٌٍؼت ٚاٌتذى١ُ 11/18 18

   تطج١ك اٌخطػ اٌٙج١ِٛخ ٚاٌذفبػ١خ ِغ اٌٍؼت ٚاٌتذى١ُ 18/  81 11

   األِتذبْ إٌظشٞ 81/18 11

   االِتذبْ اٌؼٍّٟ 1/ 1 13

   عطلة نصف السنة

 اٌفصً األٌٚٝأػبدح عش٠ؼخ ٌّفشداد  81/1 11

 اٌٝ فش٠م١ٓ ِغ اٌتذى١ُ طبٌجبدتمغ١ُ اٌ

  

   (1_5ششح خطخ اٌٙجَٛ ) 1/ 83 13

   (1_5ششح خطخ اٌٙجَٛ ) 11/8 19

 (2_6ششح خطخ اٌٙجَٛ )) 13/8 81

 ٌٝ فش٠م١ٓ ِغ اٌتذى١ُ طبٌجبدتمغ١ُ ا اٌ

  

   (2_6ششح خطخ اٌٙجَٛ )) 8/ 81 81

   اٌتطج١ك  

   _ ِتأخش( )اٌالػت اٌغبئت(6اٌذفبع )ششح خطخ  8/  1 88

   _ ِتأخش( )اٌالػت اٌغبئت(6ششح خطخ اٌذفبع ) 8/  11 88

   (2_3( )3_2ششح خطػ تغط١خ اٌّٙبجُ) 8/  13 81

   (2_3( )3_2ششح خطػ تغط١خ اٌّٙبجُ) 8/  81 81

   اِتذبْ ٔظشٞ 1/  1 83

   ٚاٌتذى١ُتطج١ك اٌخطػ اٌٙج١ِٛخ ٚاٌذفبػ١خ ِغ اٌٍؼت  1/ 3 81
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   تطج١ك اٌخطػ اٌٙج١ِٛخ ٚاٌذفبػ١خ ِغ اٌٍؼت ٚاٌتذى١ُ 1/  11 83

   تطج١ك اٌخطػ اٌٙج١ِٛخ ٚاٌذفبػ١خ ِغ اٌٍؼت ٚاٌتذى١ُ 1/ 88 89

   االِتذبْ إٌظشٞ 1/  89 81

   األِتذبْ اٌؼٍّٟ 1/ 3 81

  

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                 َ.د. ػ١ٍبء دغ١ٓ جؼفش                        :مدرس المادة 

 

 

                                                              
 جدول الدروس االسبوعي

 حسن صالح ميدي االسم

 hassnalgby@yahoo.com البريد االلكتروني

 كرة السمة اسم المادة

 الفصل االول /الفصل الثاني مقرر الفصل

 التعميم لممواد التدريسية اىداف المادة

 تدريب وتعميم التفاصيل االساسية لممادة

 ت وضياء الخياطاسسس ومباديء كرة السمة /فائز بشير حمودا الكتب المنيجية

 القانون الدولي لكرة السمة د.عمي سموم المصادر الخارجية

 االمتحان النيائي المشروع الفصل الثاني المختبر األولالفصل  تقديرات الفصل

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الكوفة الجامعة :

 التربٌة للبنات الكلٌة :

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة القســم :

 الرابعة المرحلة :

 د. حسن صالح مهدي اسم المحاضر الثالثً :

 استاذ مساعد اللقب العلمً :

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  : مكان العمل 

mailto:hassnalgby@yahoo.com
mailto:hassnalgby@yahoo.com
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81%  81% - 11% 

 معمومات اضافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدروس االسبوعيجدول 

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   لقاء تعرٌفً بالطلبة وشرح مفردات المنهج السنوي 1/11 1

شرح مادة الالعبون االصابة +رئٌس الفرٌق واجباته  11/11 8

 وسلطاته

  

   المدربون واجباتهم وسلطاتهم +وقت اللعب 11/11 8

   بداٌة ونهاٌة المباراة+ حاالت الكرة 88/11 1

   مكان الالعب والحكام 83/11 1

   كرة القفز وعمل الحٌازة المتبادلة 81/11 3

   االصابة متى تحدث وقٌمتها +رمٌة االدخال 1/11 1

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة الرٌاضٌة

 المرحلة : الرابعة

 اسم المحاضر الثالثً : د. حسن صالح مهدي

 اللقب العلمً : استاذ مساعد

 المؤهل العلمً : دكتوراه

 مكان العمل  : قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
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   امتحان نظري +امتحان عملً 18/11 3

   الوقت المستقطع+ التبدٌل 19/11 9

   باالنسحاب واالخفاق خسارة المباراة 83/11 11

المخالفات / الالعب خارج الحدود والكرة خارج  8/18 11

 الحدود+المحاورة

  

المخالفات/ الجري+ثالث ثوانً+الالعب المطبق  11/18 18

 علٌه

  

ثانٌة+عودة الكرة الى  81المخالفات/ثمانٌة ثوانً+ 11/18 18

 الساحة الخلفٌة

  

   االخطاء/ الخطأ الشخصً 81/18 11

   الخطأ سوء السلوك 81/18 11

   خطأ عدم االهلٌة 1/1 13

   الخطأ المزدوج 11/1 11

   الخطأ الفنً 81/1 13

   امتحان نظري امتحان عملً 83/1 19

 عطلة نصف السنة

   قواعد عامة/خمسة اخطاء على الالعب 81/8 81

   الحاالت الخاصة/ الرمٌات الحرة 81/8 81

   اسابٌع 3تطبٌق   

   اخطاء الفرٌق الجزاء 13/1 81

مٌكانٌكٌة التحكٌم ثالث حكام +قواعد اللعب  81/1 83

 الهجومً والدفاعً

  

   اشارات الحكام+ استمارت التسجٌل 81/1 89
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الحكام /حكام الطاولة والمراقب الفنً حكم اول  3/1 81

 واجبات وسلطات

  

والمٌقاتً ومشغل اربع المسجل ومساعد المسجل  18/1 81

 وعشرون ثانٌة

  

   امتحان نظري + عملً 81/1 88

  

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ                 أ.َ. د. دغٓ صبٌخ ِٙذٞ                     :مدرس المادة  

 

  

 

 االسبوعي جدول الدروس

 محمد جاسم محمدد.  االسم

 Mohammedj.alkhalidi@uokufa.edu.iq البريد االلكتروني

 التحميل الحركي اسم المادة

 الفصل الثاني –الفصل االول  مقرر الفصل

 اىداف المادة

 

 لمتحميل الحركيتعميم الطالبات المبادئ االساسية  

  تعميم الطالبات مبادئ واساسيات تحميل الحركات الرياضية 

 تبيقات القوانين الميكانيكية عمى جسم االنسانمادة عممية تعتمد  لممادة األساسيةالتفاصيل 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 لبدنٌة و علوم الرٌاضةالقســم : التربٌة ا

 الرابعةالمرحلة : 

 محمد جاسم محمداسم المحاضر الثالثً : د.

 أستاذ اللقب العلمً : 

 المؤهل العلمً : دكتوراه

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةمكان العمل  : 

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والتقويم العلميجهاز االشراف 
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محمد جاسم الخالدي . البايوميكانيك في التربية البدنية والرياضة .دار االحمدي لمطباعة , بغ  الكتب المنيجية
محمد جاسم الخالدي , حيدر فياض العامري. اساسيات البايوميكانيك .دار االحمدي لمطباعة 

 .  8111, بغداد  , 

  المصادر الخارجية

 

 تقديرات الفصل

 االمتحان النيائي المشروع اليومية االمتحانات المختبر الفصل الدراسي

11% - 11% - 11% 

  معمومات اضافية

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                                

 المالحظات المادة العلمٌة المادة النظرٌة التارٌخ االسبوع

   المستوٌات التشرٌحٌة 81/9 1

   وضع المصدر التشرٌحً 1/11 8

   اٌّىٛٔبد االتجب١٘خ  3/11 8

   ِغت٠ٛبد اٌّصبدس اٌتشش٠ذ١خ  11/11 1

   النظام المٌكانٌكً 88/11 1

   أدوات الكمٌات الكنٌماتٌكٌة القٌاسٌة 89/11 3

   حركات المستوٌات  11/ 1 1

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 الجامعة : الكوفة

 الكلٌة : التربٌة للبنات

 القســم : التربٌة الرٌاضٌة

 المرحلة : الثانٌة

 اسم المحاضر الثالثً : د. محمد جاسم محمد

 اللقب العلمً : استاذ 

 دكتوراه المؤهل العلمً :

 قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةمكان العمل  : 
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   اشكال الحركات  18/11 3

   تحلٌل الصور 11/ 19 9

   امثلة محلولة لتحلٌل الصور 11/ 83 11

   وحدات قٌاس الزواٌا 18/  8 11

   اساسٌات الحركة 18/  11 18

   التحلٌل الحركً لحركات جسم االنسان 11/18 18

   التحلٌل النوعً والتحلٌل الكمً 18/  81 11

   الطوٌلتحلٌل فعالٌة الوثب العالً والوثب  81/18 11

   تحلٌل فعالٌة الوثب الثالثً والقفز بالعصا 1/ 1 13

   تحلٌل بعض فعالٌات السباحة  1/ 11 11

   التحلٌل النوعً للرمٌة الحرة فً كرة السلة 81/1 13

   التحلٌل النوعً لتمرٌن الدبنً 1/ 83 19

 نصف السنة

   للرٌاضٌٌن  التحلٌل الحركًمفاهٌم  11/8 11

   تطبٌق 13/8 13

   تطبٌق 8/ 81 19

   تطبٌق 8/  1 81

   تطبٌق 8/  11 81

   تطبٌق 8/  13 88

   تطبٌق 8/  81 88

   تطبٌق 1/  1 81

   تطبٌق 1/ 3 81

   المفاهٌم الباٌوٌمكانٌكٌة األربعة األولى 1/  11 83



 
 

 101من  101الصفحة 
 

   المفاهٌم الباٌومٌكانٌكٌة األربعة األخٌرة  1/ 88 81

   تحلٌل المتجهات 1/  89 83

   محصلة المتجهات 1/ 3 89

   تطبٌق عملً 1/  18 81

   امتحان 1/  81 81

 

 سئ١ظ اٌمغُ : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ               : أ.د. ِذّذ جبعُ ِذّذ اٌخبٌذٞ     مدرس المادة 

 


