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   اسم المادة   2كرج صلح .1 

 1131331 2. رقم المادة 

 صاػتاى   (ج،ػولٍجًظرٌ)الضاػاخ الوؼتوذج 
.3 

  ٍصاػح ًظرٌ+ صاػتاى ػول   (ج، ػولٍجًظرٌ)الضاػاخ الفؼلُح 
   4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 1كرج صلح 

 اسم البرنامج  تكالىرَش ترتُح رَاضُح .5 

  6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة  الجاهؼح االردًُح 

 8. الكمية الترتُح الرَاضُح 

 9. القسم االشراف والتذرَش 

 10. مستوى المادة ثاًُح 

 2016/201711. الفصل الدراسي/ العام الجامعي م 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكالىرَش 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 ٍ14. لغة التدريس ػرت 

 22/11/2016  تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

  

 هٌّضك الوادج. 16

 االصتار الذكتىر صادق خالذ الحاَك 

 ى ر1.30- 12.30&  ح ث خ 1-12: الضاػاخ الوكتثُح  

 salhayek@ju.edu.jo 
5355000 – Ex: 28019  

 

 هذرصى الوادج. 17 

 االصتار حضام تركاخ 

 ى ر1.30- 12.30&  ح ث خ 11-10: الضاػاخ الوكتثُح  

 5355000 – Ex: 28028 
  

وصف الوادج . 18 

  يتناول ىذا المساق الميارات الحركية األساسية الدفاعية واليجومية الفردية والفرقيو والجماعية ، وىذا المساق يساعد ألطمبو عمى
تطبيق ىذه الميارات في مواقف المعب المختمفة كما يساعدىم عمى التعرف عمى طريقو بناء الخطط اليجومية والدفاعية نظريًا 

 .وعمميًا وطرق تدريسيا 
  

  

 

 

 

 

mailto:salhayek@ju.edu.jo
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ها اخ أهذاف تذرَش الوادج وًتاج19

 

  

 األهذاف- أ 

o  رشوَذ انطهجخ ثبنًؼبرف وانًؼهىيبد انخبصخ ثبنًىاد انمبَىَُخ نهؼجخ. 

o رؼهُى انطهجخ انًهبراد انفزدَخ انذفبػُخ وانهجىيُخ. 

o  أٌ َفهى انطهجخ انخطػ انفزدَخ وانفزلُخ وغزَمخ أدائهب. 

o  أٌ َطىر انطهجخ انًهبراد انخبصخ ثأطبنُت رذرَض كزح انظهخ. 

o أٌ َزؼهى يب هٍ اْخطبء انشبئؼخ فٍ اْداء وغزق رصذُذهب . 

 
 ...َتىلغ هي الطالة ػٌذ إًهاء الوادج أى َكىى لادراً ػلً: ًتاجاخ التؼلّن- ب

 

أٌ َكىٌ انطبنت لبدر ػهً أٌ: الوؼارف والوؼلىهاخ- أ  

.  َؼزف غزَمخ اْداء انصذُخ نهًهبراد انفزدَخ انذفبػُخ وانهجىيُخ1- أ-  

.  َؼزف انًىاد انمبَىَُخ ورثطهب ثًىالف انهؼت انًخزهفخ2- أ  

.  يُبلشخ خطػ انهؼت انًخزهفخ3- أ  

. َؼزف أطبنُت يزُىػخ نزذرَض انًهبراد اْطبطُخ4- أ  

  أٌ َكىٌ انطبنت لبدر ػهً أٌ :ههاراخ التفكُر-  ب

.  َمىو ثبطزخذاو  االطززارُجُخ انًُبطجخ نًىلف انهؼت انًُبطت1-ة  

.  َفزق ثٍُ يزاكش انهؼت انًخزهفخ2-ة  

  أٌ َكىٌ انطبنت لبدر ػهً أٌ:ههاراخ التخصص- ج

. َؤدٌ انًهبراد انفزدَخ انذفبػُخ وانهجىيُخ ثشكم يُبطت1-ج  

.  َطجك دفبع انًُطمخ ودفبع رجم نزجم وانذفبع انًخزهػ وغزق انهجىو ػهً كم يُهى2-ج  

.    يُبلشخ خطػ انهؼت انًخزهفخ3-ج  

. َطىر يهبراد انفزدَخ ونُبلزه انجذَُخ4-ج  

. رصذُخ اْخطبء انشبئؼخ فٍ أداء انًهبراد انًخزهفخ5-ج  

. َذرص يهبراد كزح انظهخ ثبطزخذاو أطبنُت رذرَض يزُىػخ6-ج  

  أٌ َكىٌ انطبنت لبدر ػهً أٌ:الوهاراخ التحىَلُح- د

.  َشزح  نّخزٍَ غزَمخ اْداء انصذُذخ نهًهبراد اْطبطُخ وانخطػ انهجىيُخ وانذفبػُخ1-د  
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.  ثبطزخذاو أطبنُت يزُىػخ فٍ رذرَض يهبراد كزح انظهخ2-د  

.  َظهز روح رَبظُخ فٍ رؼبيهه يغ اِخز3ٍَ-د  

.  َظهز ادززاو نُفظه ونّخزٍَ فٍ انهؼت4-د  

. َؼًم يغ اِخزٍَ كفزَك وادذ5-د  

  

 الوادج الذراصُح والجذول الزهٌٍ لها هحتىي. 20 

ًتاجاخ التؼلّن  الوذّرس األصثىع الوحتىي 

 الوتحممح

 الوراجغ أصالُة التمُُن

 

 .انزؼزَف ثبنًظبق وأهذافه- 
يزاجؼخ نهًهبراد انفزدَخ انذفبػُخ وانهجىيُخ انزٍ - 

 (.1)درطذ فٍ يظزىي طهخ 

 المالحظة - ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة االول
 التقييم الذاتي-  
 امتحانات قصيرة- 

 لبئًخ انًزاجغ

-  
 يزاجؼخ نهًهبراد انفزدَخ انذفبػُخ وانهجىيُخ انزٍ - -

 (.1)درطذ فٍ يظزىي 
يزاجؼخ ْطبنُت انزذرَض انًظزخذيخ فٍ رذرَض -  -

 .يهبراد كزح انظهخ
 .يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ-  -
 .رذرَجبد يزُىػخ ػهً انًهبراد انظبثمخ-  -

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة انثبٍَ  اعمال فصمية - 
 التقييم الذاتي-  

 امتحانات قصيرة- 

 لبئًخ انًزاجغ

 

. انخطػ انذفبػُخ وانهجىيُخ انفزدَخ ثكزح انظهخ-  

يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ انًزرجطخ -  -

 .ثبنًهبراد انظبثمخ
 .رذرَجبد يزُىػخ ػهً انًهبراد انظبثمخ-  -
 .2 - 1 – 2نؼت فزلٍ -  -

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة انثبنث  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  
 عرض مياري- 

 لبئًخ انًزاجغ

-  
 .يمذيخ فٍ انخطػ انذفبػُخ وانهجىيُخ انفزلُخ-  -

 . وانهجىو ػهُخ3- 2دفبع انًُطمخ، رشكُم -  -
يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ انًزرجطخ -  -

 .ثبنًهبراد انظبثمخ
 .3- 2رشكُم رذرَجبد يزُىػخ ػهً دفبع انًُطمخ -  -
 .3 – 2نؼت فزلٍ -  -

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة انزاثغ  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  

 امتحانات قصيرة- 

 لبئًخ انًزاجغ

 

 . وانهجىو ػهُه2 : 3 دفبع انًُطمخ - -

يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ انًزرجطخ -  -

 .ثبنًهبراد انظبثمخ
 .2- 3رشكُم رذرَجبد يزُىػخ ػهً دفبع انًُطمخ -  -
 .2 – 3نؼت فزلٍ -  -

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة انخبيض  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  

 تعميم زميل- 

 لبئًخ انًزاجغ

 

  يزاجؼخ نخطػ انهؼت- -

  2 – 1 - 2: نؼت فزلٍ-  -
-  2 – 3، 
-  3 – 2. 

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة انظبدص  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  

 واجبات- 

 لبئًخ انًزاجغ

 
  &2-2-1دفبع انًُطمخ -  -

 . وغزق انهجىو ػهُهب2-2-1 

 .1-2-2&   ،2-2-1:  رذرَجبد ػهً رشكُم-  -
يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ انًزرجطخ  -

 .ثبنخطػ انظبثمخ
-1رشكُم  رذرَجبد يزُىػخ ػهً دفبع انًُطمخ  -

2-2 ، 2-2-1. 

 .1-2-2 ، 2-2-1نؼت فزلٍ  -

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة انظبثغ  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  

 امتحانات قصيرة- 

 لبئًخ انًزاجغ

 
 . يمذيخ فٍ انذفبع رجم نزجم وأَىاػه- -

 .رذرَجبد ػهً رجم نزجم -
يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ انًزرجطخ ثذفبع  -

 .رجم نزجم

 .نؼت فزلٍ رجم نزجم -

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة انثبيٍ  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  

 اعمال فصمية- 

 لبئًخ انًزاجغ
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يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ انًزرجطخ ثذفبع - -

 .رجم نزجم
 .نؼت فزلٍ رجم نزجم-   -

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة انزبطغ  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  

 

 

 لبئًخ انًزاجغ

 

 . انهجىو ػهً دفبع رجم نزجم- -

رذرَجبد ػهً رشكُم  دفبع رجم نزجم وانهجىو  -

 .ػهُه
 وانمىاٍَُ انًزرجطخ ثذفبع 7يُبلشخ نجؼط انمىاػذ -

 .رجم نزجم وانهجىو ػهُه
 .نؼت فزلٍ رجم نزجم -

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة انؼبشز  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  
 امتحانات قصيرة- 

 لبئًخ انًزاجغ

 

 يزاجؼخ نخطػ انهؼت انظبثمخ-  

 .رذرَجبد يزُىػخ ػهً انخطػ انظبثمخ-  -

-  

انذبدٌ 

 ػشز

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  
 اعمال فصمية- 

 لبئًخ انًزاجغ

 

 .انذفبع انًخزهػ وأَىاػه -

 .رذرَجبد ػهً رشكُم  انذفبع انًخزهػ -
يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ انًزرجطخ ثبنذفبع  -

 .انًخزهػ
 .نؼت فزلٍ دفبع يخزهػ -
- 

انثبٍَ 

 ػشز

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  
 تقييم الزميل- 

 لبئًخ انًزاجغ

-  
 . أَىاع انذفبع انًخزهػ وانهجىو ػهُه- -

رذرَجبد ػهً رشكُالد  انذفبع انًخزهػ وانهجىو  -

 .ػهُهب
يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ انًزرجطخ ثبنذفبع  -

 .انًخزهػ
 .نؼت فزلٍ دفبع يخزهػ -

-  

انثبنث 

 ػشز

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  
 واجبات منزلية- 

 لبئًخ انًزاجغ

 

 .انهجىو انخبغف انظزَغ وأشكبنه -

 .رذرَجبد ػهً انهجىو انخبغف انظزَغ -
يُبلشخ نجؼط انمىاػذ وانمىاٍَُ انًزرجطخ  -

 .ثبنهجىو انخبغف انظزَغ
 .نؼت فزلٍ يغ انززكُش ػهً انهجىو انظزَغ -

-  

انزاثغ 

 ػشز

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  

 

 لبئًخ انًزاجغ

-  
 . يزاجؼخ شبيهخ نخطػ انهؼت-

 .رذرَجبد يزُىػخ ػهً انخطػ انظبثمخ -
 .يُبلشخ ػبيخ نجؼط لىاػذ ولىاٍَُ انهؼجخ -
 .نؼت فزلٍ يزُىع -

-  

انخبيض 

 ػشز

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة  المالحظة - 
 التقييم الذاتي-  
 امتحانات قصيرة- 

 لبئًخ انًزاجغ

:صادصح ػشرالىحذج ال  

 .يزاجؼخ نهًهبراد انظبثمخ -

 30االيزذبٌ انؼًهٍ - أ: إجزاء االيزذبٌ انُهبئٍ  -

 ػاليخ
  ػاليخ20االيزذبٌ انُظزٌ - ة

انظبدص 

 ػشز

ج اعاله+ ب + أ  مدرسو المادة ايزذبَبد ػًهُخ -   

 وَظزَخ

 لبئًخ انًزاجغ

 

الٌشاطاخ واالصتراتُجُاخ التذرَضُح. 21   

 

: َزى رطىَز َزبجبد انزؼهى انًظزهذفخ يٍ خالل انُشبغبد واالطززارُجُبد انزذرَظُخ انزبنُخ
o  اْطهىة االيزٌ، وانزذرَجٍ، انزؼبوٍَ، انزفكُز انُبلذ، واالكزشبف : يذبظزاد ػًهُخ داخم انصبنخ وثبطزخذاو أطبنُت واطززارُجُبد يزُىػخ يثم 

o يذبظزاد َظزَخ. 

o  ،انًُبلشخ وانذىار، ػزوض يٍ انطهجخ  

o إدعبر يىظىػبد يٍ شجكخ اإلَززَذ- ة. كزبثخ أوراق دراطُخ- أ: واججبد. 
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أصالُة التمُُن وهتطلثاخ الوادج . 22 
: َزى إثجبد رذمك َزبجبد انزؼهى انًظزهذفخ يٍ خالل أطبنُت انزمُُى وانًزطهجبد انزبنُخ

 

 االخزجبراد- أ 

  ػاليخ 30: اخزجبر ػًهٍ يُزصف انفصم -1

  ػاليخ20:                                                      اػًبل انفصم -2

  ػاليخ30انؼًهٍ -  أ: االخزجبر انُهبئٍ -3

 . ػاليخ20انُظزٌ -         ة

 100انًجًىع                                                            

 

الضُاصاخ الوتثؼح تالوادج . 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 بالخدماتالمتوفرة - و

 

الوؼذاخ واألجهزج الوطلىتح . 24

 لبػخ انذراطُخ انصبنخ انزَبظُخ وفٍ  رُفذ انًذبظزاد فٍ  

 

 25 .الوراجغ 
 

 انؼزثُخ -أ

 .، دار انُبسورٌ، ػًبٌ(رًبرٍَ، دطػ، غزق نؼت)، كزح انظهخ 2014جبطى، طهىٌ * 

 

 .، اْطبطُبد انًهبرَخ وانخططُخ انهجىيُخ فٍ كزح انظهخ ، يُشأح انًؼبرف، انمبهزح2003يذًذ ػجذ انزدُى إطًبػُم  * 

 

 .دار انفكز انؼزثٍ انمبهزح،  كزح انظهخ نهًذرص وانًذرة، 1999، يصطفً  سَذاٌ* 

.انؼزاق، جبيؼخ ثغذاد، دنُم انزذرَت فٍ  كزح انظهخ. (1990)ػهٍ ، طًبكخو ،  رػذ،جبثز و،اطؼذ، وانؼبٍَ، ػجذ انذكُى، انطبئٍ*   

.انؼزاق، د جبيؼخ ثغذاانًزشذ انزذرَجٍ فٍ كزح انظهخ انذذَثخ. (1990)ػهٍ ،  طًبكخو، نؤٌ يذًذ، َذًُ*   

 .انؼزاق ،جبيؼخ ثغذاد، يززجى، فٍ كزح انظهخ: أطبطُبد نهزفىق.  (1991 )ػهً، طًبكخ* 

.انؼزاق، جبيؼخ انًىصم. ،أطض ويجبدئ كزح انظهخ. (1985)ظُبء ،  يبسٌ وانخُبغ، فبئش ودذَث، دًىداد*   

.  انؼزاقجبيؼخ ثغذاد. انزكُُك انفزلٍ فٍ انزذرَت: كزح انظهخ( 1981)اَبد ، ػجذ انكزَىو وداد ، انًفزٍ*   

.يصز، انمبهزح. دار انفكز انؼزثٍ.  كزح انظهخ نهجًُغ(. 1990)دظٍ ، يؼىض*  

.يصز، انمبهزح. دار انًؼبرف/ كزح انظهخ نهُبشئٍُ . (1980)ادًذ ، ايٍُ*     

.يصز، حيطجؼخ انًصزٌ االطكُذرٌ. كزح انظهخ انذذَثخ(. 1977) يذًذ دظٍ ،أثى ػجُخ *  

.انؼزاق، جبيؼخ انًىصم.  كزح انظهخ(. 1987) يؤَذ، جبطىوفبئش ، دًىداد*  

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=5&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D9%83%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8+%2F+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86.
http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=5&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21TL%7E%211%7E%21%D9%83%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8+%2F+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86.
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.    انؼزاق–يطجؼخ ثغذاد .   انزكُُك فٍ كزح انظهخ(. 1979 ) َىطف،انجبسٌ و يهذٌ، َجى*  

–  كزح انظهخ(. 1982 ) دظٍ،ػجذ انجىاد* .نجُبٌ،  ثُزود. 5غ، دار انؼهى نهًالٍَُ   

.قانؼزا\وسارح انزؼهُى انؼبنٍ وانجذث انؼهًٍ.  كزح انظهخ (. 1980 )يهذٌ، َجى*  

.انؼزاق، جبيؼخ ثغذاد، ورزجو. (1988) ػهً انزمذو فٍ يزادم رذرَض كزح انظهخ ،طًبكخرػذ و ، جبثزو يهذٌ ،َجى*   
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يؼهىيبد إظبفُخ . 26

 وال َزى ادخبل انطهجخ انًزبخزٍَ ػٍ انذعىر نجًُغ انطهجخ، ورظهى انًهًبد وانىاججبد فٍ اْولبد انزٍ َزى رذذَذهب فمػ : رُجُه يهى

. نهًذبظزح

 

  

 ..................................:           انزبرَخ..............................:                 انزىلُغصبدق خبنذ انذبَك. أد:   اطى يُظك انًبدح  

 

 ...................................:                                   انزبرَخ...........................................:انزىلُغ: انمظى/ يمزر نجُخ انخطخ

 

  ...................................:                                    انزبرَخ.........................................................: انزىلُغ: رئُض انمظى

 

   ....................................:                                   انزبرَخ......................................: انكهُخ     انزىلُغ/ يمزر نجُخ انخطخ

 

  ...................................:                                انزبرَخ.................................:       انزىلُغ.............................: انؼًُذ

  

 

 

 

 :َظخخ إنً

 رئُض انمظى

 يظبػذ انؼًُذ نعًبٌ انجىدح

 يهف انًبدح

 


