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 أوال: معلومات المادة :
 

 

 ثانيا: الوصف العام للمادة :

 كساب الطلبةة بغرض إطائركرة الال( معلومات مختلفة حول 2)الطائرةكرة اليتناول مقرر 
معلومات حول حوائط الصد الفردية والثنائية والثالثية، ومعلومات حول تشكيالت وطرق 
استقبال اإلرسال المختلفة، وطرق اللعب وتشكيالت الهجوم. كما ويتم اكساب الطلبة معلومات 

كين كما ويهدف إلى تزويد الطلبة بالجوانب القانونية للعبة لتمحول الكرة الطائرة الشاطئية 
 لعبة لمهارات الوكذلك أساليب التدريس والتعليم  تطبيق النقاط القانونية في الملعب الطلبة من

 .عناصر اللياقة البدنية المرتبطة مع اللعبةوأهم 
 : ثالثا: أهداف المادة الدراسية

 أن يدرك الطالب النواحي الفنية والتعليمية للمهارات األساسية للعبة كرة الطائرة .

 للعبة الكرة الطائرة. األساسية ملهاراتاّرف الطالب على طرق تدريس يتع أن

 أن يكتسب الطالب املهارات الحركية األساسية الدفاعية والهجومية الفردية والفرقية.

 أن يطّبق الطالب مهارات الكرة الطائرة الفردية والفرقية في مواقف اللعب املختلفة.

 .أن يتعّرف الطالب على خطط اللعب اله
ً
 ويطبقها عمليا

ً
 جومية والدفاعية نظريا

 أن يتعرف الطالب على نواحي اإلعداد البدني العام والخاص لالعبي الكرة الطائرة .

 أن يتعرف الطالب على أسس اختيار العبي الكرة الطائرة .

 أن يقارن الطالب بين الكرة الطائرة في الصاالت والكرة الطائرة الشاطئية.

 . أن يتعّرف الطالب
ً
 على قانون لعبة الكرة الطائرة ويمارس التحكيم عمليا

 رابعا: مخرجات التعلم المتوقعة

 المعارف والمعلومات : -1
 أن يتعّرف الطالب على :

 .طرق تدريس مهارات اللعبة المختلفة1-1

 المصطلحات والمبادئ والمفاهيم الخاصة بكل اللعبة. 1-2

 .خطط اللعب الهجومية 1-3

 قبال اإلرسال تشكيالت است 1-4

 ةعناصر اللياقة البدنية الخاصة باللعب 1-5

 . الكرة الطائرة الشاطئية 1-6

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
 

 

 :2الكرة الطائرة/ اسم المادة  1301314:  رقم المادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :(3) عدد الساعات المعتمدة 

 :التربية الرياضية القسم  :)1الكرة الطائرة/ المتطلب السابق )إن وجد 

 :الثاني الفصل الدراسي  ح ث خ( 2-1 محاضرة:وقت ال( 
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 مهارات التعليم : -2

 لعبة.الالمهارات األساسية الخاصة ب طرق تدريس التمييز في األداء بين 2-1

 .تشكيالت الهجوم والدفاع المختلفة واستخداماتها أثناء اللعبتحديد  2-2

 .ستخدمات حوائط الصداالتمييز بين  2-3

 لعبة.بالاستخدام بعض اشارات التحكيم ومصطلحات التحكيم الخاصة  2-4

 مهارات سلوكية : -3

   المشاركة مع الزمالء ضمن أداء جماعي 3-1

 التفاعل مع الطلبة بحماس أثناء األداء    3-2

  التعاون في إصالح األخطاء الفنية لآلخرين    3-3

 المسؤولية والقيادة القدرة على تحّمل    3-4

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع
  املصادر 

 واملراجع املطلوبة
 ( 1األسبوع )

25/9- 29/9 

 مراجعة عامة على المهارات الحركية األساسية للعبة/عملي-

مراجعة عامة على المعلومات النظرية )األداء الفني والخطوات -

 يمية للمهارات األساسية للعبة (التعل

 

 (2األسبوع )

2/10 – 6/10 

 تدريبات على الهجوم )ضرب ساحق(-

 تدريبات على استخدام المهارات الهجومية والدفاعية/عملي-

 عملي-مراجعة عامة على النواحي القانونية /نظري-

 دوسية خاصة باملادة

 ( 3األسبوع )

9/10 – 13/10 

 تشكيالت الدفاع عند استقبال اإلرسال-

 االستقبال بالعبين-

 االستقبال بأربعة العبين-

 

 (4األسبوع )

16/10– 20/10 
 نظري /حوائط الصد الفردي والجماعي-

 الصد الفردي الهجومي و الدفاعي / عمليتطبيقات على  -
 دوسية خاصة باملادة

 (5األسبوع )

23/10– 27/10 

 ة العبين / عمليالصد بالعبين وثالث-

 اإلعداد وتطبيقاته )إعداد لألمام والخلف(-
 

 (6األسبوع )

30/10 – 3/11 
  االختبار العملي  األول

 (7األسبوع )

6/11 – 10/3 

 واالحتماالت الهجومية المتاحة / عملي 2،3،4اإلعداد من مركز -

 اإلعداد وأنواعه / نظري -

 تطبيقات على اإلعداد/عملي -

 املادةدوسية خاصة ب

 (8األسبوع )

13/11– 17/11 

 طرق اللعب -

 4:  2 طريقة اللعب-               2:  4 طريقة اللعب -
 دوسية خاصة باملادة

 (9األسبوع )

20/11– 24/11 

 طرق اللعب المختلفة /نظري-

 1:  5طريقة اللعب -
 دوسية خاصة باملادة

 (10األسبوع )

27/11– 1/12 
  االختبار العملي الثاني

 (11األسبوع )

4/12 – 8/12 
  تطبيقات على تشكيالت الهجوم والدفاع / عملي-

 (12األسبوع )

11/12– 15/12 
 كتّيب قانون اللعبة مناقشة عامة لمواد القانون / نظري-

 (13األسبوع )

18/12– 22/12 
 كتّيب قانون اللعبة تطبيقات عملية )لعب وتحكيم( / عملي-

 (14األسبوع )

25/12– 29/12 

 االختبار العملي النهائي-

 االختبار النظري النهائي-
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

  الطريقة الكلية 1

 الطريقة الجزئية 2

 الجزئية –الطريقة الكلية  3

 محاضرات عملية 4

 محاضرات نظرية 5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع 

المستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 اختبار أول/ عملي أسبوع سادس 1

 %20 اختبار ثاني / عملي أسبوع عاشر 2

 %25 )اختبار نهائي)عملي عشر أسبوع رابع 3

 %25 )اختبار نهائي)نظري أسبوع رابع عشر 4

 %10 مشاركة  5

 %(100) املجموع الكلي

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 المصادر الرئيسة المطلوبة:    -1

 دوسية خاصة بالمقرر -

 الكتب والمراجع الثانوية  : -2

 كتيّب قانون اللعبة -

 ط القانونية في قواعد اللعبة ملخص ألهم النقا -

 ملخصات خاصة بالمحاضرات العملية والنظرية -

 مراجع مرفق عناوينها مع الدوسية الخاصة بالمادة -

  www.jbf.jo 

 .comifvbhttp://www.  

 تاسعا : إرشادات عامة

No   ،الصفية، التقارير و األوراق البحثية المشاركةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 % من المحاضرات85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 % فقط من المحاضرات15يسمح للطالب التغيب عن  2

 % من المحاضرات بعذر مقبول10يسمح للطالب التغيب عن  3

 االختبار كل من يتغيب عن أي اختبار )نظري أو عملي( دون عذر مقبول ، اليحق له إعادة 4

 

http://www.jbf.jo/

