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اسم المادة    (2  )الكرة الطائرة    .1 

 2. رقم المادة 1101332

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة  .ساعتين معتمدتين
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية  
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب (1)الكرة الطائرة 

اسم البرنامج   .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية التربية الرياضية

 9. القسم قسم اإلدارة والتدريب

 10. مستوى المادة متطمب تخصص إجباري

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي      الفصل االول 2018/2017

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربيه

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017/2018
 مراجعة مخطط المادة الدراسية

.15 

 
 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 abdelsalam702000@yahoo.com     0777631884        28024عبدالسالم حسين   .د.أ

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 fadiaay@yahoo.com       28021ختام آي . د

     theyabshatara@yahoo.com          0796953455          2-1      28028ذياب الشطرات  .  م  
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  وصف المادة.18

 ة الهجومية والدفاعية    تركز المادة عمى تعريف الطمبة بالمعمومات النظرية البدنية والقانون الدولي والمهارات األساسية والخططي
المتقدمة،والتركيز عمى كيفية التعميم وتطبيقها وكذلك تنمية عناصر المياقة البدنية والخاصة، باستخدام الوسائل التعميمية والتدريبية 

 .ها،  وكيفية التعاون في تنظيم المباريات التنافسية قالمساعدة في تعممها وتطبي
 
      

    This course focuses on providing students with information related to volleyball. The theory fitness and 

low international, fundamental skills, tactical attack and defensive skills. 

   In addition Improving specialty fitness. How using to teach students to learn practical fundamental skills, 

and how cooperate in organize competitive games.   

 
 

 

  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها.19

 

 األهداف- أ
.....أن ٌتعرف الطلبة على - أ   

.(البدنية ، القانونية ، المهارية ، الخطط )المعمومات الخاصة بالمعبة -   

. المتقدمة الهجومية والدفاعية ةكيفية تطبيق المهارات األساسي-   

.كيفية استخدام التدريبات البدنية الخاصة المصاحبة لألداء المهاري -   

. تصحيح األخطاء الشائعة-   

 (.27-15)تطبيق القانون من مادة - 
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 ...يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم-              ب

 
 

 

:المعارف والمعمومات - أ   

 

 

 

:-حيث يفترض بالطالب أن يكون قادرا عمى  

القدرات البدنية الخاصة  :  -    تقديم وصف لـ  أ  

.المهارات األساسية والخططية                     -   

(.           27-15)قانون الكرة الطائرة من                     -   

.التدريبات الخاصة لمقدرات البدنية المصاحبة لألداء المهاري:- تنفيذ وأداء- ب  

المهارات األساسية والمتقدمة وكيفية تصحيح األخطاء الشائعة                   - 
.                   خالل األداء  

.تطبيق الخطط الهجومية والدفاعية-                    

.استخدام الوسائل التعميمية والتدريبية المساعدة              -   

 

 

   :-المهارات الذهنية - ب

: حيث يفترض بالطالب أن يكون قادرا عمى  

.تمييز الطالب المهارات األساسية-    

.يحدد الخطط الدفاعية و الهجومية  -    

.إدراك المهارات الهجومية و الدفاعية -   

. تمييز اإلشارات القانونية الخاصة بالتحكيم -   

.يحدد تحركات الالعب المعد -   

.يختار التدريبات البدنية المناسبة لكل مهارة-    
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:المهارات التخصصية- ج  

 

:       حيث يفترض بالطالب أن يكون قادرا عمى   

.تطبيق التدريبات البدنية والتعميمية الخاصة بالمهارات  -      

تطبيق المهارات األساسية والخطط الهجومية والدفاعية بالكرة الطائرة   -   

.استخدام بعض إشارات التحكيم الخاصة بالمعبة   -   

استخدام الوسائل التعميمية    -   

.تطبيق المهارات في ظروف تنافسية     -   

  تطبيق التحكيم القانوني   - 

 

 

 

  

 

 

:-المهارات العممية والتحويمية- د  

 

. 

:حٌث ٌفترض بالطالب أن ٌكون قادرا على   

.يشترك مع زمالئه في الواجبات العممية والنظرية-   

. إصالح األخطاء ومعالجة نقاط الضعف  لزمالئه-   

. والقيادة في الممعبةتحمل المسؤولي-   

. االتصال مع المدرس والعبين الكرة الطائرة اآلخرين-   

.يشترك مع زمالئه في أداء جماعي  -   

.ٌنظم المبارٌات وٌدٌرها من الناحٌة القانونٌة-   
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 المراجع
أساليب 
 التقييم

نتاجات 
التعلّم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

دليل : عمي ، مصطفي 
المدرب الكرة الطائرة ، 

اختبارات تخطيط سجالت 
، دار الفكر العربي ، 

.1999مصر   

 

الواردة فً 
 22البند 

الواردة فً 
 19البند 

الوارد فً 
البندٌن 
16-17 

األسبوع األول.   

 

 

األهداف الخاصة بدرس - 
, الكرة الطائرة  

اإلعداد البدني الخاص لمعبة - 
. 

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً 

 16البندٌن 

األسبوع الثانً.  تغذية راجعة لمهارات الكرة   
(1)الطائرة   

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً 

 16البندٌن 

األسبوع الثالث.  التمرير من أعمى بالوثب لألمام  
التمرير من أعمى بالوثب .

 لمخمف

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً 

 16البندٌن 

األسبوع الرابع.  اإلرسال من أعمى المتموج   -  
(أمريكي)   المواجة   

اإلرسال من أعمى الجانبي    -
.   الخطافي  

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً 

 16البندٌن 

األسبوع الخامس.  .اإلعداد من حيث المسافة-    

.اإلعداد من حيث االرتفاع-   

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً 

 16البندٌن 

األسبوع السادس.  المركبات -  
.الهجومية  

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً 

 16البندٌن 

األسبوع السابع.  المركبات -  
.    الهجومية  

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً 

 16البندٌن 

األسبوع الثامن.  أسبوع االمتحان -    

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً  األسبوع التاسع.  حائط الصد بالعبين دفاعي -  
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 هجومي 16البندٌن 

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً 

 16البندٌن 

األسبوع العاشر.   استقبال اإلرسال   - 
    بأربعة العبين    

دليل : عمي ، مصطفي 
المدرب الكرة الطائرة ، 

اختبارات تخطيط سجالت 
، دار الفكر العربي ، 

.1999مصر   

 

الواردة فً 
 22البند 

الواردة فً 
 19البند 

الوارد فً 
البندٌن 
16-17 

األسبوع الحادي .

 عشر
(2 : 4)طريقة المعب -   

الواردة فً  22الواردة فً البند 
 19البند 

الواردة فً 
 22البند 

الوارد فً 

 16البندٌن 

األسبوع الثانً . 

 عشر
الدفاع بتقدم الالعب مركز   - 

(   6.)  

الدفاع بتأخر الالعب مركز   - 
(   6. )  

األسبوع .     
 الثالث عشر

(28-15)القانون الدولي من   

األسبوع .     
 الرابع عشر

-  ) تطبيقات متقدمة
(منافسة بين الطمبة  

األسبوع     
 الخامس عشر

االمتحان العممي -
.النهائي  

األسبوع السادس     

 عشر
امتحان النظري 

.نهائي  
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 .   المحاضرات النظرية والعممية - 
 .وحمقات النقاش،  أساليب التدريس المباشرة وغير المباشرة باستخدام الوسائل التعميمية المساعدة –

 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
. االختبارات النظرية والعممية لمحتوى المادة .  

  %(.30عممي   )اختبار نصف الفصل . 

%( .   15 )الواجبات واألنشطة المكتبية واالختبارات القصيرة .  

%(.15 )اختبارات أدائية فصمية  .   

 % (.20اختبار نظري    %   +  20عممي  )االختبار النهائي . 
 
  السياسات المتبعة بالمادة.23

 %(15) والغياب سياسة الحضور- أ

 (خالل الفصل الدراسي  ) الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 (تامين متطمبات التدريس في ضوء عوامل االمن والسالمة  )إجراءات السالمة والصحة - ج

 (تطبيق نظام الجامعة  )الغش والخروج عن النظام الصفي - د

 (عمى الموقع االلكتروني  )إعطاء الدرجات - ه

 (متطمبات العممبة التدريسية )تسهم في دراسة المادة التي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة24. 

 ملعب - 

 شبكه - 

 كرات- 

 صندوق كرات- 

 اقماع - 
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 المراجع .25

 .المقررة, والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ

.2006عمان ،المكتبة الوطنية ، تحكيم ، تدريب ، تعميم ، الكرة الطائرة : سعد الجمبمي -   

.2002عمان ، دار زهران ، موسوعة االلف تمرين في الكرة الطائرة : سعد الجمبمي -   

.2002مصر ، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ، تقويم ، تصنيف ، تدريس ، تعميم ، طرق تدريس الكرة الطائرة : زكي محمد حسن -   

.2008 – 2005القواعد الرسمية لمكرة الطائرة : االتحاد الدولي لمكرة الطائرة -   

.م 2000مصر ،مكتبة ومطبعة الغد، الكرة الطائرة المعاصر : عمى حسنين -   

.   التعميميةالكتب الموصى بها, وغيرها من المواد-  ب

-www.volleyball.com  

- Kenny,B,Gregory,C. (2006). Volleyball steps to success, Human kinetics ,United States of America.  

- Joel,D.(2003).Volleyball fundamentals. Human kinetics, United States of America.   

  معمومات إضافية26.
 

 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد

                                                                                                        

 :نسخة إلى                                     

 رئيس القسم                                        

                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         
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