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اسم المادة  (2)كزج  ٌذ  .1 

 2. رقم المادة 1101333

 (ج،عًهًجَظزي)انضاعاخ انًعرًذج  صاعح يعرًذج2
.3 

 (ج، عًهًجَظزي)انضاعاخ انفعهٍح  

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب (1)كزج ٌذ 

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

 

 يُّضك انًادج .16

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

 

  مدرسو المادة.17

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

 

  وصف المادة.18

ذرُاول انًادج فً جاَثها انعًهً وانُظزي اشكال نًهارج انهعثح انهجىيٍح وانذفاعٍح وذثثٍرها وصمهها، كًا ٌرى انرعايم يع انًهاراخ -:كًا هى يذكىر فً انخطح انذراصٍح انًعرًذج

فً حاالخ دفاعٍح وهجىيٍح نحاالخ نعة اٌجاتٍح، انرطزق انى انرشكٍالخ انهجىيٍح وانذفاعٍح يع اضافح يشاركح حارس انًزيى ، اضافح انى اجزاء  يكىَاخ انىحذج انرذرٌثٍح 
 .    وانرذرٌضٍح يٍ  احًاء جزء رئٍضً وذهذئح ، واشكال  يىاد انماَىٌ انذونً نهعثح
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

 (دفاعٍح وهجىيٍح)ذثثٍد وصمم يهاراخ انهعثح - 1:األهذاف - أ

. ذعهى انًهاراخ انهجىيٍح وانذفاعٍح انجذٌذج- 2

اٌ ٌرعزف عهى صفاخ يًارس نعثح كزج انٍذ - 3

. انمذرج عهى ذعهى يهاراخ انهعثح-4

. انمذرج عهى االنًاو تانرشكٍالخ انهجىيٍح وانذفاعٍح-5

( 17-11)اٌ ٌرعزف انطانة عهى يىاد  انماَىٌ نهعثح - 6

 

 ...ٌرىلع يٍ انطانة عُذ إَهاء انًادج أٌ ٌكىٌ لادراً عهى: َراجاخ انرعهّى - ب
. اٌ ٌطثك انطانة انًهاراخ وانًعارف انخاصح تًهاراخ انهعثح.1

. اٌ ٌكىٌ لادرا عهى ذعهٍى يهاراخ انهعثح- 2

. اٌ ًٌٍز صفاخ يًارس نعثح كزج انٍذ - 3

. اٌ ٌكىٌ لادراً عهى ذُظٍى انفزٌك ضًٍ ذشكٍالخ هجىيٍح ودفاعٍح- 4

 .اٌ ًٌارس انطانة انًهاراخ انخاصح تانهعثح ضًٍ لىاعذ انماَىٌ انذونً- 5
 

 

 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

  المادة الدراسية والجدول الزمني لهامحتوى.  20
 

 
 

2+1االسبوع   
كيفية تعميم المهارات االساسية 

( 1)اعادة عمى مهارات كرة يد

 (االيقاف، االلتقاط، المقف بيد واحدة)استكمال مهارات 
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صفات ممارس لعبة كرة اليد   3+4

التصويب مستوى الحوض ،مع الميل،  خداع مركب، خداع مع الدوران 

 الدفاع الفردي

االحماء في كرة اليد  5+6

التحرك الطولي 

التحرك المائل 

 التصويب من المراكز

مبادئ الدفاع لمجموعات الفريق  7+8

 .الحجز، مبادئ التكنيك الفردي الهجومية

مناقشة التشكيالت الهجومية والدفاعية  9+10

 الهجوم الخاطف

مراحل الهجوم والدفاع  11+12

 (صفر:6، 1:5) مبادئ بناء التشكيالت الدفاعية

حارس المرمى كمدافع ومهاجم  13+14

 حاالت لعب

استكمال مواد القانون  15+16

تطبيق نظري وعممي لمهجوم والدفاع 

 اختبارات
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
: ٌرى ذطىٌز َراجاخ انرعهى انًضرهذفح يٍ خالل انُشاطاخ واالصرزاذٍجٍاخ انرذرٌضٍح انرانٍح

 اصرخذاو اصرٍزاذٍجٍح انرذرٌش انرثادنً -1
 اصرخذاو اصرٍزاذٍجٍح انرذرٌش انرذرٌثً -2
 اصرخذاو اصرٍزاذٍجٍح االكرشاف انًىجه -3

 

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌرى إثثاخ ذحمك َراجاخ انرعهى انًضرهذفح يٍ خالل أصانٍة انرمٍٍى وانًرطهثاخ انرانٍح
 اخرثاراخ عًهٍح .1
 اخرثاراخ َظزٌح .2
 واجثاخ تٍرٍح وصفٍح ذطثٍمٍح .3
يزاجعح انًثارٌاخ واجزاء ذمٍٍى نالداء  .4

 

 

 

 

  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

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

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


