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اسم المادة  -2-كرة قدم  .1 

 2. رقم المادة 1101348

 (ة،عملًةنظري)الساعات المعتمدة  2
.3 

 (ة، عملًةنظري)الساعات الفعلٌة   ساعة48

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -1-كرة قدم 

اسم البرنامج   .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة األردنٌة

 8. الكمية التربٌة الرٌاضٌة

 9. القسم اإلشراف والتدرٌس

 10. مستوى المادة متطلب تخصص اجباري

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي  الفصل األول2016/2017

البكالورٌوس   12. الدرجة العممية لمبرنامج

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس اللغة العربٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016/2017
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

  (ziad669@yahoo.co)زٌاد ارمٌلً . د

 مدرسو المادة .17

 (ziad669@yahoo.com)زياد ارميلي . د

 (hasan.aloran@yahoo.com)  حسن العوران . د
 (w.askar@ju.edu.jo)ولٌد االسكر . م
  (S.Qarra@ju.edu.jo)سالم القرا . م

 
 

  وصف المادة.18
 

 -:ٌركز المساق على تعرٌف الطلبة على الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة بكرة القدم 
 

، واجبات الالعبٌن مبادئ وطرق اللعب فً الدفاع والهجوم التكنٌك والتكتٌك فً كرة القدم، تنظٌم الوحدة التدرٌبٌة، : الموضوعات النظرٌة
 .فً مراكز اللعب المختلفة،  قانون خماسً كرة القدم

 
التمرٌر واإلسناد، استقبال الكرة بالحركة، حركات المراوغة، التكتٌك الفردي الهجومً، التكتٌك الفردي : (التطبٌقٌة)ضوعات العملٌة والم

.   الدفاعً، تكتٌك المجموعة الهجومً، تكتٌك المجموعة الدفاعً، مهارات حارس المرمى، التهدٌف فً كرة القدم، التحكٌم وادارة المبارٌات
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 : أهداف تدرٌس المادة ونتاجاتها 19.

 تزوٌد الطبة بالمعلومات والمعارف عن التكنٌك والتكتٌك فً كرة القدم 

 بالمعلومات عن واجبات الالعبٌن فً المراكز المختلفةطلبة تزوٌد ال 

 تزوٌد الطلبة بالمعارف الالزمة لتنظٌم الوحدة التدرٌبٌة فً كرة القدم 

 بكرة القدموالهجوم  بطرق الدفاع زوٌد الطلبة بالمعلومات ت 

 تزوٌد الطلبة بالمعارف والقواعد األساسٌة لقانون كرة القدم الخماسً والتحكٌم فً المبارٌات 
 

 ...ٌتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن ٌكون قادراً على: نتاجات التعلّم- ب

 
 

  التكنٌك والتكتٌك فً كرة القدممعرفة 

  تلفةواجبات الالعبٌن فً مراكز اللعب المخمعرفة 

  معرفة مبادئ وطرق الدفاع والهجوم فً كرة القدم 

 الهجوم وانواعه فً كرة القدم 

 معرفة قانون خماسً كرة القدم 

 الفردي وتكتٌك المجموعةٌمٌز األسلوب األمثل والمناسب لتعلٌم المهارات األساسٌة والتكتٌك  

 ٌتكلم بوضوح وٌختار المصطلحات المناسبة بدقة أثناء عرض المهارات 

  ٌقوم بتطبٌق المهارات الفنٌة والتكتٌكٌة بشكل جٌد وٌستطٌع أن ٌطور من كفاءة الدارسٌن من خالل ما ٌراه
 وٌالحظه أثناء أدائهم

 ٌحدد وٌصلح األخطاء فً الوقت المناسب وٌصلح األخطاء بشكل إٌجابً أثناء الحصة التعلٌمٌة 

 التدرٌبٌةالتسلسل المنطقً بالحصة التعلٌمٌة  

 ٌقوم بالتحكٌم اثناء الحصة التعلٌمٌة 

 ٌبنً عالقات جٌدة وإٌجابٌة بٌن زمالئه داخل وخارج الدرس. 

 ٌظهر األحترام لزمالئه وللمدرس 
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 

 

  التقٌٌمأسالٌب المراجع
نتاجات التعلّم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

 وصف األهداف الخاصة بالمساق األول

المهارات األساسٌة تذكٌر لمساق 
 -1-كرة قدم

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

المهارات األساسٌة تذكٌر لمساق  الثانً
 -1-كرة قدم 

 التكنٌك والتكتٌك فً كرة القدم

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

تطوٌر التمرٌر واالسناد فً كرة  الثالث
 القدم

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

 قانون خماسً كرة القدم الرابع

بوجود )استالم الكرة بالحركة 
 (الخصم

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

 التكنٌك والتكتٌك فً كرة القدم الخامس

 المراوغه والخداع فً كرة القدم

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

 التكتٌك الفردي الهجومً السادس

 التكتٌك الفردي الدفاعً

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  
16 ، 17 

 امتحان منتصف الفصل السابع

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

عرض فٌلم عن التمرٌر واالسناد  الثامن
 واستقبال الكرة فً كرة القدم

  كرة القدم خماسً قانون

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

  قصٌرنظريامتحان  التاسع

ة تكتٌك المجموع
 (العبان)الهجومً

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

تكتٌك المجموعة الدفاعً  العاشر
 (العبان)

 تنظٌم الوحدة التدرٌبٌة

عرض فٌلم عن التكتٌك الفردي 
وتكتٌك المجموعة فً الحالتٌن 

 الهجومٌة والدفاعٌة 

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

المهارات األساسٌة لحارس  الحادي عشر
 المرمى

 

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

مبادئ وطرق اللعب فً الدفاع  الثانً عشر
 والهجوم

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  25الواردة فً البند 
16 ، 17 

التهدٌف فً كرة القدم  الثالث عشر

واجبات الالعبٌن فً مراكز اللعب 
 المختلفة

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  
16 ، 17 

امتحان التطبٌق العملً فً  الرابع عشر
التحكٌم وادارة المباراة 

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  
16 ، 17 

الخامس 
 عشر

/ امتحان تطبٌق الوحدة التعلٌمٌة 
التدرٌبة ألحد المواضٌع العملٌة 

وارد فً البندٌن  19الواردة فً البند  22الواردة فً البند  
16 ، 17 

السادس 
 عشر

االمتحان النهائً 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :ٌتم تطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة التالٌة

 (أشرطة الفٌدٌو والسً دي، األفالم، الرسوم وغٌرها )المحاضرات النظرٌة والعملٌة والشرح الشفوي، التطبٌقات العملٌة، حلقات المناقشة، وسائل األٌضاح 

 

 أسالٌب التقٌٌم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة

  30اهتحاى نصف الفصل%  

  5اهتحاى نظري لصير% 

  5اهتحاى عولي  بالتحكين% 

  10تمارير هرتبطت بوىضىعاث الوساق% 

  10 ألحذ الوىاضيع العوليت   تذريبيت/ تطبيك حصت تعليويت% 

  ً(امتحان نظري%  15/ امتحان عملً % 25% ) 40  االمتحان النهائ 

 

  السٌاسات المتبعة بالمادة.23

 : والغياب سياسة الحضور- أ
  من مجموع المحاضرات الفعلٌة% 85حضور النسبة المئوٌة المقررة من مجموع المحاضرات العملٌة والنظرٌة والبالغة. 

  من عدد الساعات المقررة للمادة% 15ال ٌسمح للطالب بالتغٌب أكثر من. 

 

  :الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب
    تطبٌق نظام الجامعة

 

 :إجراءات السالمة والصحة - ج
   تامٌن متطلبات التدرٌس فً ضوء عوامل االمن والسالمة

 :الغش والخروج عن النظام الصفي - د
    تطبٌق نظام الجامعة

 :إعطاء الدرجات - ه
 على الموقع اإللكترونً فً الساعات المكتبٌة للمدرس  و

 :تسهم في دراسة المادة  التي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و
 متطلبات العملٌة التدرٌسٌة 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 (شبحات)كرات قدم ، ملعب كرة قدم ، اقماع ، الوان تماٌز
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 المراجع .25

 

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

 األعذاد الوهاري والخططي لالعبي كرة المذم، دار الفكر العربي، الماهرة (1994 )هفتي أبراهين  -
 الوىسىعت الشاهلت في كرة المذم، الماهرة (2000 )حسني الذرة  -
 هىاد لانىى كرة المذم  (2016 ) لكرة المذم ردنياألتحاد األ -
 أساسياث كرة المذم، الماهرة (1994 )هفتي أبراهين /  هحوذ عبذه صالح الىحش  -
 األعذاد الوتكاهل لالعبي كرة المذم، الماهرة (1984 )هفتي أبراهين /  هحوذ عبذه صالح الىحش  -

 
AFC “C” LICENCE COACHING MANUAL . 

 
AFC “B” LICENCE COACHING MANUAL . 

 
.   التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب

 

 
 

  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                                                                                         


