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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 األساسية األولية والخططية،والمهارات 

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

 .على طرق اللعب وكذلك الخطط الهجومية والدفاعية

 

 : 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. 

 . االساسية والدفاعية والهجومية الفردية والجماعيةان يتعرف الطالب على الحركات. 

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

 .ان يتعرف الطالب على نواحي االعداد البدني العام والخاص في الكرة الطائرة 

 ان يتعرف الطالب على كيفية كتابة خطة تدريبية لكرة الطائرة 

  عمليا. اويمارسهان يتعرف الطالب على قانون كرة الطائرة 

 

 

 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 

 :االول الفصل الدراس ي  :10-9 وقت املحاضرة 

 :2018/2019العام الجامعي 
 

 

 :د. جمال ربابعه د. محمود الوديان اسم املدّرس 

 :ن، ر 12.30-11ح، ثل ، خميس  1-11 الساعات املكتبية 
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 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 املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 مراجعة عامة للمهارات الحركية االساسية عملي  -1

  أيلييييييين وديييييييك ةيييييير   ةيييييين الكييييييرة

الطييييا،رة ه الهيليييية المصييييرية العاميييية للكتييييا ه 

 م.1980الطبعة الثانيةه 

 

 النظرية االداء الفني وتدريبات على الضربة الساحقةمراجعة عامة للمعلومات   -2

   سعيد محمد قطبه لؤى غانم سعيد

الكرة الطا،رة بين النظرية والتطبيقه الدار 

 م.1989العربية للنشر والتوزيكه القاهرةه

 

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

 ، االرسال من اعلىةالقانوني
 

  محمييد عصييام الييدين الوايياحى  الكييرة

الطييا،رة الحديثيية م تيياو الوىييوم تلييى المسييتوى 

العيييالميه دار ال كييير العربيييي ه الطبعييية ا وليييى ه 

 م.1994القاهرة ه 

 

 وأقسامه أنواعه/ نظري ، الصد  بأنواعهاالرسال   -4

  الكتب و المراجك التي يوىى بها

)المجالت العلميةه التقاريره...الخ( )أرةق قا،مة 

 بها( 

  حمدي عبد المنعم   الكرة الطا،رة- 

 م.1985مهارات وخطط ه دار ال كر العربي 

 

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

 بالعبين
 

  االول االختبار العملي   -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 1:5طريقة العداء   -9

  طرق اللعب نظريا، تسليم املشاريع  -10

  تطبيقات على تشكيالت الهجوم والدفاع عملي  -11

  الثاني عمليمناقشة عامة للقانون الدولي االختبار   -12

  تطبيقات عملية في القانون   -13

  تدريبات على كيفية كتابة الخطة التدريبية نظريا  -14

  تدريبات على كيفية كتابة الخطة التدريبية عمليا  -15

  االختبار النهائي النظري  االختبار العملي النهائي  -16
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No   والوسائلالطرائق واالستراتيجيات 

 الطريقة الكلية 1

 الطريقة الجزئية والكلية والطريقة الكلية والجزئية 2

 الوسائل التعليمية داتا شوه  3

 تقارير واوراق العمل 4

 وسائل مساعدة في التعلم العملي 5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 التقييمطبيعة مهمة 

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 االسبوع السادس %20اختبار  اول عملي  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

 الكتب و المراجك التي يوىى بها )المجالت العلميةه التقاريره...الخ( )أرةق قا،مة بها(  -

 م.1985مهارات وخطط ه دار ال كر العربي  -حمدي عبد المنعم   الكرة الطا،رة  -

 تاسعا : إرشادات عامة

No   ،األوراق البحثيةاملشاركة الصفية، التقارير و سياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 %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
 

 


