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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

تركز المادة على تعريف الطلبة بالمعلومات النظرية لتاريخ الكرة الطائرة والقانون الدولي 
 ةوالتركيز على كيفية التعليم وتطبيق المهارات األساسي سية األولية والخططية،والمهارات األسا

والخططية من الناحية القانونية باستخدام الوسائل التعليمية والتدريبية المساعدة في تعلمها 
وكذلك تنمية عناصر اللياقة البدنية العامة والخاصة ، كما يهدف المساق الى التركيز  ها,قوتطبي

 .ق اللعب وكذلك الخطط الهجومية والدفاعيةعلى طر

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 

 .ان يدرك الطالب النواحي الفنية والتعليمية للمهارات االساسية في الكرة الطائرة. 

 .ان يتعرف الطالب على طرق تدريس املهارات االساسية لكرة الطائرة. 

 .فاعية والهجومية الفردية والجماعيةان يتعرف الطالب على الحركات االساسية والد. 

 .ان يتعرف الطالب على الخطط الهجومية والدفاعية نظريا وتطبيقها عمليا. 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :(2)كرة طائرة  اسم املادة  1301409رقم املادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :3عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  :)(1طائرة )املتطلب السابق )إن وجد 

 :انيثالالفصل الدراس ي   10-9 قت املحاضرة:و 

 2018/2019عام الجامعي:ال 
 

 

 

 

 

 

 

 :د. جمال ربابعه د. محمود الوديان اسم املدّرس 

 :ن، ر 12.30-11ح، ثل ، خميس  1-11 الساعات املكتبية 
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 .ان يتعرف الطالب على نواحي االعداد البدني العام والخاص في الكرة الطائرة 

 ان يتعرف الطالب على كيفية كتابة خطة تدريبية لكرة الطائرة 

  عمليا. اويمارسهن كرة الطائرة ان يتعرف الطالب على قانو 

 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة
 

 قدرة الطالب على الربط بين المهارات المكتسبة والتطبيق العملي. -

 القدرة على الربط بين المهارات بصورة عمليه وأداء سلسلة مهارات حركية -         
 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة توقع تغطيتها املوضوعات امل األسبوع

 مراجعة عامة للمهارات الحركية االساسية عملي  -1

 أيليي وديعيييجد يي الد ييودطائيي  دطا يي    د

،دطاه ئييييييردطااليييييي يردطا   ييييييرد

الئتييييييي ع،دطا ا يييييييردطا    ييييييير،د

دم.1980

 

 مراجعة عامة للمعلومات النظرية االداء الفني وتدريبات على الضربة الساحقة  -2

 ق ب،داؤىدغ  مدس  دلددس  دد حاد

طائ  دطا     دب ودطانظ يرد

يطات ا ق،دطادطردطا  ب ردالنش د

 م.1989يطاتوزيج،دطاق ه  ،

 

3-  
تدريبات على املهارات الهجومية والدفاعية/ عملي ومراجعة عامة للنواحي 

 ، االرسال من اعلىةالقانوني
 

 حاييدداليي مدطاييديودطاوايي ة دلطائيي  د 

رد فت حدطاوصولدطا     دطاحدي 

إايييي دطاا ييييتوىدطا يييي اا ،دعطرد

طافئ دطا  ب د،دطا ا ردطأليا د،د

دم.1994طاق ه  د،د

 

 وأقسامه أنواعه/ نظري ، الصد  بأنواعهاالرسال   -4

 طائتبديدطاا طججدطات ديوص دبه د

)طااجالتدطا لا ر،د

طاتق ري ،...طاخ(د)أر قدق  ارد

 به (د

 د-ةاديدااددطاان مدلدطائ  دطا     د

رطتديخ طد،دعطردطافئ د ه 

دم.1985طا  ب د

 

  العبين، بالعبين بأربعةتشكيالت الدفاع عن االرسال  االستقبال بخمسة العبين ،   -5

  االختبار العملي االول   -6

  بأنواعهواحتماالت الضرب فيه، االعداد  2،3،4االعداد من مركز ،  -7

     2:1:3 2:2:2 3:3 2:4 4:2طرق اللعب   -8

  2:6 0:6 1:5 طريقة العداء  -9
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  طرق اللعب نظريا، تسليم املشاريع  -10

  تطبيقات على تشكيالت الهجوم والدفاع عملي  -11

  مناقشة عامة للقانون الدولي االختبار الثاني عملي  -12

  تطبيقات عملية في القانون   -13

  تدريبات على كيفية كتابة الخطة التدريبية نظريا  -14

  ريبية عملياتدريبات على كيفية كتابة الخطة التد  -15

  االختبار النهائي النظري  االختبار العملي النهائي  -16

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 الطريقة الكلية 1

 الطريقة الجزئية والكلية والطريقة الكلية والجزئية 2

 الوسائل التعليمية داتا شوه  3

 العملتقارير واوراق  4

 وسائل مساعدة في التعلم العملي 5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 االسبوع السادس %20ر  اول عملي اختبا االسبوع  1

 االسبوع العاشر %20اختبار ثاني عملي  االسبوع  2

 طول الفصل %10مشاركة   االسبوع  3

 االسبوع الخامس عشر %25اختبار نهائي عملي   االسبوع  4

 االسبوع السادس عشر %25اختبار نهائي نظري    االسبوع 5

   االسبوع 6

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 الكتب واملراجع الثانوية  : -1

 طائتبديدطاا طججدطات ديوص دبه د)طااجالتدطا لا ر،دطاتق ري ،...طاخ(د)أر قدق  اردبه (د -

دم.1985 ه رطتديخ طد،دعطردطافئ دطا  ب دد-ةاديدااددطاان مدلدطائ  دطا     د -

 تاسعا : إرشادات عامة
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No   املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةالحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات، سياسة 

 %85حضور ال يقل عن  1

 %15يسمح غياب  2

 كل من يتغيب عن أي امتحان بدون عذر رسمي توضع عالمة صفر 3

 االلتزام بموعد تسليم التقارير  4
 

 


