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 : أوال: معلومات املادة

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 
، واإلعداد اللعبةبالفعاليات والقوانين الخاصة ب، وتعريف الطلبة اليدكرة  ةذه المادة التطور التاريخي للعبتتناول ه

وكيفية تعليمها،  اللعبة. وإكساب الطالب المهارات األساسية لهذه مهارات الدني والفني الخاص ألداء الب

باإلضافة إلى تطوير قدرات الطالب البدنية الخاصة، وذلك للمستوى الذي يمكنه من أداء المهارات  المقررة 

، باإلضافة إلى كرة اليدكانيكية وطرق التدريس الخاصة بميبشكل جيد، مع تزويد الطالب باألسس الحركية وال

 لكرة اليد .فة المواد القانونية الدولية معر

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 عالميا, وعربيا, ومحلين(. اليدكرة ريخي للعبة أن يتعرف الطالب على  التطّور التا( 

 من حيث: الطلبة للمهارات االساسية للعبة كرة اليد اكساب 

 النواحي الفنية.  -

 النواحي التعليمية.  -

 االخطاء الشائعة وطرق تصحيحها. -
  لعبة .لأن يتعّرف الطالب على القانون الدولي 

  لعبة .الأن يتعرف الطالب على طريقة تحكيم 

  وطرق وكيفية االحماء .لعبة كرة اليد أن يتعرف الطالب على التمارين الخاصة في 

 املتوقعة رابعا: مخرجات التعلم
 -حيث يفترض بالطالب أن يكون قادرا على:

 .اليدكرة لالتطّور التاريخي  :المعارف والمعلومات  -1

وخطط اللعب الخاصة وكيفية إدارة المباريات , والوسائل المساعدة أدوات اللعب المناسبة و قانون اللعبة  -2
 في تعلم وأداء المهارات. 

 المهارات األساسية والمتقدمة وكيفية تصحيح  األخطاء الشائعة خالل األداء  -3
 معرفة قانون اللعبة -4

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 (1301306: ) رقم املادة  (1) اليدكرة  :اسم املادة -

 ساعات 3 عدد الساعات املعتمدة:  علوم الرياضة الكلية: -

 : ال يوجداملتطلب السابق  التربية الرياضية القسم: -

 ()أث خ 10-9 وقت املحاضرة: - ثانيال الفصل الدراس ي: -

 معن أحمد الشعالند.  سم املدّرس:ا  2018/2019 العام الجامعي: -

  الساعات املكتبية: -
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 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع
 (1األسبوع )

24/9-30/9 

 

 /عمليتدريبات على اإلحساس بالكرة -

 العالقة بين المتعلم وأرضية/ الملعب عمليأدراك  - 

 , دار كنوز المعرفة1( مهارات كرة اليد , ط2016الشعالن واخرون )

 ( 2األسبوع )

1/10-7/10 

 

 10-1مواد القانون من ،  اليدتاريخ ونشأت كرة -

 نظري

 مطبعة هال .  ,الكويت, الدولي لكرة اليد  القانون(. 2005لهولي , محمد يوسف ,)ا

 

 (3األسبوع )

8/10-14/10 

 عملياستالم الكرات على مستوى الصدر/ -

 عملياستالم الكرات المنخفضة/ -

 عملياستالم الكرة بيد واحدة/-

 .7(. كرة اليد للجميع, دار الفكر العربي, ط2004جرجس, منير ابراهيم, )

 

 (4األسبوع )

 عمليالتمرير من اعلي من الثبات / - 15/10-21/10

 عملياعلي من الثبات من الحركة / لتمرير من-

 (. أثر استخدام التعلم المبرمج باستخدام الحاسوب على2006معن احمد ), نالشعال

 مستوى األداء لبعض مهاراتي التمرير والتصويب في كرة اليد, رسالة ماجستير منشورة,

 ., األردنعمانالجامعة األردنية, 

 

 (5األسبوع )

22/10-28/10 

 اعلي من الثبات /عمليالتصويب من -

 خطوات /عملي3التصويب من اعلي من الحركة -

 

 ة المعارف . أمنش ,االسكندرية, ( . كرة اليد الحديثة 1996دبور , ياسر محمد, )

 

 (6األسبوع )

29/10- 4/11 

  اختبار نظري أول  -

  اختبار عملي أول-

 (7األسبوع )

5/11-11/11 

 عملياليد/في كرة  التنطيط -

 

 (. 2002درويش, كمال الدين, مرسي, قدري سيد, أبو زيد, عماد الدين, )

 , القاهرة:  مركز الكتاب للنشر1القياس والتقويم وتحليل المبارة في كرة اليد, ط

 (8األسبوع )

12/11-18/11 

 عمليالخداع البسيط/ -

 عمليالخداع المركب/ -

 عمليالخداع بالتصويب/ -

 

 

 (9األسبوع )

19/11-25/11 

 عمليالتقاطع الفردي /-

 عمليالتقاطع المزدوج/-

 

 

 , كمالالحميد ألنجهوف, جيرد , ترجمة, عبد

 مركز الكتاب.:  عمان.  2 ط(. كرة اليد للناشئين, 1987,)

 

 (10األسبوع )

26/11-2/12 

العاب صغيرة لتنمية المهارات األساسية في كرة -

  عملياليد/

 (11األسبوع )

3/12-9/12 

  اختبار نظري ثاني  -

 ثانياختبار عملي -
 

 (12األسبوع )

10/12-16/12 

 عمليحارس المرمى في كرة اليد/-
 

 (13األسبوع )

17/12-23/12 

 عمليالدفاع الفردي /--
 

 (14األسبوع )

24/12-30/12 

 

 اختبار عملي نهائي-
 

 (15األسبوع )

31/12-6/1 

 اختبار نظري نهائي-
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 محاضرات عملية 1

 محاضرات نظرية 2

 عرض ومشاهدة 3

 تقارير وأوراق عمل 4

 مناقشات 5

 وسائل تعليمية خاصة بتعليم المهارات  6

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

املستحق االسبوع 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20  اختبار أول عملي سادسالسبوع الأ 1
حادي السبوع الأ 2

 عشر
 %20  اختبار ثاني عملي

 %10 مشروع عاشرال سبوع الأ 3
 %10 مشاركة طوال الفصل 4
ثالث السبوع الأ 5

 عشر
 %20  (اختبار نهائي)عملي

 الخامسسبوع الأ 6

 عشر
 %20 اختبار نهائي)نظري(

 (%100) املجموع الكلي

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 المادة المعدة من قبل المدرس . -

 كرة اليدقانون لعبة  -

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

  , دار كنوز المعرفة1( مهارات كرة اليد , ط2016الشعالن واخرون ) -

 .7(. كرة اليد للجميع, دار الفكر العربي, ط2004جرجس, منير ابراهيم, ) -
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 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،و األوراق البحثيةاملشاركة الصفية، التقارير سياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 فقط من المحاضرات %15يسمح للطالب التغيب عن  2

 كل من يتغيب عن أي اختبار )نظري أو عملي( دون عذر مقبول ، اليحق له إعادة االختبار  3

ويتم االحتفاظ بصورة عنه ضمن ملف أعذار على كل طالب إحضار عذر رسمي )خّطي(عند التغيّب عن المحاضرة  4

 الطلبة

 

 


