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اسم المادة  (1)كزج  ٌذ  .1 

 2. رقم المادة 1101233

 (ج،عًهًجَظزي)انضاعاخ انًعرًذج  صاعح يعرًذج2
.3 

 (ج، عًهًجَظزي)انضاعاخ انفعهٍح  

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 

اسم البرنامج   .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجايعح االردٍَح 

 8. الكمية انرزتٍح انزٌاضٍح

 9. القسم االشزاف وانرذرٌش

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ذزتٍح رٌاضٍح- تكانىرٌىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس انهغح انعزتٍح

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

 

 يُّضق انًادج .16

 .رقى انًكرة، انضاعاخ انًكرثٍح، رقى انهاذف، انثزٌذ اإلنكرزوًَ: انزجاء إدراج يا ٌهً

 

  مدرسو المادة.17

 .رقى انًكرة، انضاعاخ انًكرثٍح، رقى انهاذف، انثزٌذ اإلنكرزوًَ: انزجاء إدراج يا ٌهً
 
 
 

 

  وصف المادة.18

ذُاول انًادج فً جاَثها انعًهً وانُظزي ذعهى انًهاراخ االصاصٍح نهعثح وذذرٌثهى عهى انخطىاخ انرعهًٍٍح نهًهارخ انهجىيٍح -:كًا هى يذكىر فً انخطح انذراصٍح انًعرًذج

وانذفاعٍح يٍ خالل اصرخذاو اصانٍة انرذرٌش انحذٌثح ، وانعًم عهى ذثثٍد انًهاراخ انهجىيٍح وانذفاعٍح كًا ٌرى ذعزٌف انطهثح فً قىاٍٍَ انهعثح انرً ذرعهق تاصرخذاو انًهاراخ 
. انهجىيٍح وانذفاعٍح ، اضافح انى انثحث فً انرارٌخ انعاو وانخاص نرطىر انهعثح عهى يز انضٍٍُ
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

:  األهذاف - أ

. اٌ ٌعزف انطانة عهى انرطىر انرارٌخً نهعثح كزج انٍذ-1

. (انثذٍَح وانًهارٌح وانقاَىٍَح)اٌ ٌرعزف انطانة عهى انًعهىياخ انخاصح تانهعثح - 2

. اٌ ٌرعزف انطانة عهى انخطىاخ انرعهًٍٍح نهًهاراخ االصاصٍح نهعثح- 3

. اٌ ٌؤدي انًهاراخ االصاصٍح نهعثح وٌثثرها- 4

. اٌ ٌرعزف انطانة عهى انًعهىياخ انخاصح تقاَىٌ انهعثح وذطىٌزها- 5

 ...ٌرىقع يٍ انطانة عُذ إَهاء انًادج أٌ ٌكىٌ قادراً عهى:  َراجاخ انرعهّى - ب
 .اٌ ٌعزف انطانة انرطىر انرارٌخً نهعثح كزج انٍذ- 1

. (انثذٍَح، انًهارٌح، انقاَىٍَح)اٌ ٌفهى انًعهىياخ انخاصح تانهعثح - 2

. اٌ ًٌٍز انخطىاخ انرعهًٍٍح نهًهاراخ االصاصٍح نهعثح- 3

. اٌ ٌؤدي انًهاراخ االصاصٍح نهعثح تاذقاٌ- 4

 (10-1)اٌ ٌفهى انطانة انًعهىياخ انخاصح تقاَىٌ انهعثح وذطىرها- 5

 
 

محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني لها. 20  

تاريخ كرة اليد  2+1االسبوع 

مهارات حركية بدون كرة، مع كرة  

لقف الكرة  

تمرير الكرة فوق الرأس 

 

الرموز في كتابة التمرينات  3+4

تمرير كرباجة مع الخطوات 

لقف الكرة باشكال متعددة 

تمرير مستوى الحوض 

تنطيط الكرة بانواعه  5+6

 (لمجانب، لمخمف ، خمف الظهر، خمف الرأس، من اعمى)التمرير البندولي

تدريبات مشتركة بانواع التمرير 

االلعاب الصغيرة في كرة اليد  7+8

التصويب الكرباجي بانواعه المختمفة 

  4-1مواد القانون من  9+10

التصويب بالسقوط االمامي المواجه 

الخداع بالكرة 
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 7-5مواد القانون  11+12

الخداع الطبيعي والتمقائي 

تدريبات مشتركة لممهارات الهجومية 

استخدام االلعاب الصغيرة في المهارات الهجومية 

النواحي الفنية لممهارات   13+14

الخداع بالجسم 

مهارات دفاع اساسية 

( 12-8)مواد القانون  15+16

مهارات حارس المرمى  

اختبارات 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
: ٌرى ذطىٌز َراجاخ انرعهى انًضرهذفح يٍ خالل انُشاطاخ واالصرزاذٍجٍاخ انرذرٌضٍح انرانٍح

 اصرٍزاذٍجٍح انرذرٌش االيزي -1
 اصرٍزاذٍجٍح انرذرٌش انرثادنً -2
 اصرٍزاذٍجٍح انرذرٌش انرذرٌثً -3
 اصرٍزاذٍجٍح االكرشاف انًىجه -4

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌرى إثثاخ ذحقق َراجاخ انرعهى انًضرهذفح يٍ خالل أصانٍة انرقٍٍى وانًرطهثاخ انرانٍح
 اخرثاراخ اداء يهاري .1
 اخرثاراخ َظزٌح .2
 واجثاخ تٍرٍح .3

 

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و
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  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 .، اقماع، ملعب كرة يد، صناديق، شاشة عرض، جهاز فيديو(2، حجم 3حجم )كرات يد 

 

 المراجع .25

 

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

.   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                                                                                         


