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 أوال: معلومات المادة :
 

 

 ثانيا: الوصف العام للمادة :

بغرض إكساب الطلبة األسس الفنية  القدممعلومات مختلفة حول كرة  (1كرة قدم )يتناول مقرر 

هدف إلى تزويد الطلبة بالجوانب القانونية كما وي القدمفي كرة األساسية عض المهارات ألداء ب

وكذلك أساليب التدريس والتعليم للمهارات  المهارات األساسية للعبة لتمكين الطلبة من اتقان

 المقررة وأهم جوانبها النظرية ونشأتها التاريخية.

 

 : لثا: أهداف المادة الدراسيةثا
  القدمالتطّور التاريخي للعبة كرة على النشأة والطالب يتعرف أن. 

  القدمأن يتعّرف الطالب على المصطلحات والمفاهيم والمرتبطة مع لعبة كرة. 

  القدمأن يتعلّم الطالب المهارات األساسية للعبة كرة. 

  وطرق تدريسها. القدمأن يتعّرف الطالب على الخطوات الفنية لمهارات لعبة كرة 

  وكيفية تصحيحها. القدمأن يتعّرف الطالب على األخطاء الشائعة للعبة كرة 

  القدمقانون لعبة كرة جزء من أن يتعّرف الطالب على . 

 تطوير الحالة البدنية والمهارية للدارسين 
 

 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :(1كرة قدم )   اسم المادة  1301112:  رقم المادة 

 :علــوم الرياضة الكلية  :ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة 

 :التربية الرياضية القسم  :)ال يوجد المتطلب السابق )إن وجد 

 :ثانيال الفصل الدراسي   المحاضرة:وقت   
 (أحد، ثالثاء، خميس)     12:00-1:00    

 :2019-2018 العام الجامعي  :اسم المدّرس  
 د. بالل عوض الضمور

 :الساعات المكتبية 

 ن، ر 12.30-11ح، ثل ، خميس  10-8 بالل عوض الضمورد. 



2 

 

 املتوقعةرابعا: مخرجات التعلم 

 لبة مع نهايـة الفصل الدراسي :يتوقّع من الط

  وهيالقدم يطبّق المهارات األساسية للعبة كرة أن:  
 االحساس بالكرة. -
 الجري بالكرة: وجه القدم األمامي، الداخلي ، الخارجي. -
 امتصاص الكرة: بالصدر، الفخد، القدم. -
 باطن القدم. التصويب: من الداخل وخارج القدم ، وجه القدم األمامي، -
 ضربة الرأس: من القفز، الثبات والمتحرك، الغطس. -
 المراوغة. -
 رمية التماس. -

 

 والتي تعلمها خالل القدم المهارات األساسية للعبة كرةبالمعلومات النظرية حول  لمأن ي 
  الفصل الدراسي

  القدم.أن يلم بالنواحي القانونية األساسية للعبة كرة  

 

 الخطة التفصيلية للمادة  خامسا :

 المصادر والمراجع المطلوبة الموضوعات المتوقع تغطيتها  األسبوع

 األول ع و األسب
27 /1 – 31/1 /2019 

 وصف األهداف الخاصة للمساق -

 .تاريخ نشأة وتطور كرة القدم -

(. المهارات 1999يوسف الزم ) كماش, االحساس والجري بالكرة. -
األساسية في كرة القدم ـــ ليمي  
ــــــ لدرر , خار العمين,  ما ,  ـ

 األرخ .
(. التــدررــ  2000البســـــــــــــــا ي, ا  ر  )

واإل داخ البدني في كرة القدم, 
,  ــأةـــــــــــــــــــــ ة الــمــيـــــــار , 3ط

 االسكأدررة,  صر.

(. المهارة الفأية 2008الســــــــــــ د, ز را  )
يا نفي كرة القدم, خار الوفاء لد

 الطبا ة والأةر, اإلسكأدررة.

(. اآلليـــة في 2011الةــــــــــــــبمي,  ميفـــة )
المهارات األســاســية لارة القدم 
لمأــــــامــــــــــــــ   ,  رك  الاتــــــا  

 لمأةر, القا رة,  صر.

(. كرة القدم 2006 , ز را  الســــــــــــــ د )
لمأامـــــــــ   ,  أةـــــــــ ة الميار , 

 اإلسكأدررة.

 ثانيالع و األسب
3 /2 – 7/2/ 2019 

 الملعب(. -1)مادة رقم  قانون كرة القدم -

 كيفية أجراء األحماء في كرة القدم. -

الجري بالكرة وجه القدم ) الجري بالكرة بأجزاء القدم المختلفة -

 .وجه القدم الخارجي( -وجه القدم األمامي –الداخلي 

 التمرير واالستالم. -

 لثالثاع و األسب
10 /2 – 14/2/ 2019 

 القدم المختلفة.عرض فيلم عن ضرب وتمرير الكرة بأجزاء  -

 واالستالم. ضرب وتمرير الكرة بداخل القدم

 .واالستالم ضرب وتمرير الكرة بوجه القدم-

 .واالستالم ضرب وتمرير الكرة بخارج القدم -

 .واالستالم أستقبال الكرة بداخل القدم -

 (.2)مادة رقم  قانون كرة القدم

 وأهميتها في كرة القدم. رميـــة التمـــاسمهارة  - 

 مية التماس من الثبات ومن الحركة.ر -

 لرابعاع و األسب
17 /2 – 21/2/ 2019 

يتم تعليم الخطوات التعليمية والفنية وتدريبات عليها من خالل 

  -دراسة المهارات األساسية كالتالي:

وجه  –وجة القدم الداخلي –)باطن القدم )التسديد(، ركل الكرة 

 .وجه القدم األمامي (–القدم الخارجي 

 (3قانون كرة القدم )مادة رقم  -

 خامسالع و األسب
24 /2 – 28/2/ 2019 

 امتصاص الكرة بالصدر. -

 امتصاص الكرة بالفخذ. -

 امتصاص الكرة بالقدم. -
 سادسالع و األسب

3 /3– 7/3/ 2019 
 تدريبات على االختبار. -

 امتحان العملي األول.-

 سابعالع و األسب
10 /3– 14/3/ 2019 

 .بكرة القدم ضربات الرأسفيلـم عن  -

 .ضرب الكرة بالرأس من الثبات ومن الحركة -

 4رقم  مواد القانون -
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 ثامنالع و األسب
17 /3– 21/3/ 2019 

 امتصاص(.-كتم –السيطرة على الكرة )إيقاف  -

 كتم الكرة بأسفل القدم، خارج القدم، داخل القدم. -

 أستقبال الكرة بوجه القدم. -

 5قانون كرة القدم  -

(. التيم  2009 حموخ,  وفق اســــــــــــيد )
ســـــية في كرة والمهارات األســـــا

 القدم, خار خجمة,  ما .
(. التيم  2014اله تي,  وفق اســــــــــــــيد )

والمهارات األســـــاســـــية في كرة 
القـــــــدم, خار خجمـــــــة,  مـــــــا , 

 األرخ .

الـــو ـــم,   ـــحـــمـــــــد, و  ـــرا ـــيـــ ,  ـــفـــتــي 
(. أســـــــــــــاســـــــــــــيات كرة 1994)

, خار  ال  الميرفة, 1القدم, ط
 القا رة.

 

 تاسعالع و األسب
24 /3– 28/3/ 2019 

 .فيلـم عن المرواغة والخداع بكرة القدم -

 .المرواغــة والخــداع في كرة القدم -

 6قانون كرة القدم  -
 عاشرالع و األسب

31 /3– 4/4/ 2019 
 . فيلـــم عن حــــارس المرمــــى -

 الهجومية والدفاعية. حراســـة المرمـــىمهارات  -

 حادي عشرالع و األسب
7 /4 – 11/4 /2019 

 تدريبات على االختبار                                   -

 االختبار العملي الثاني-

 عشر ثانيالع و األسب

14 /4 – 18/4 /2019 

، ومن المختلفة )من األمام، ومن الجانب االمهاجمة بأشكاله -

 .الخلف(

 نظريعامة/ مراجعة -

 مراجعة قانون كرة القدم -

 عشر ثالثالع و األسب

21 /4 – 25/4 /2019 

 عملي نهائياختبار -

  اختبار نظري نهائي-

 عشر رابعالع و األسب

28 /4 – 2/5 /2019 
 اختبارات الجامعة

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 الطريقة الكلية  1

 الطريقة الجزئية 2

 الجزئية –الطريقة الكلية  3

 محاضرات عملية 4

 محاضرات نظرية 5

 عرض ومشاهدة 6

 تقارير وأوراق عمل 7

 مناقشات 8

 وسائل تعليمية خاصة بتعليم المهارات  9
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 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 
 التقييم

 االسبوع المستحق والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم
)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  

، عرض تقديمي ، تقارير أو مشاركة
) 

نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم 
 النهائي

1 
 األسبوع السادس

3 /3– 7/3 /2019 
 %20 )عملي( اختبار أول

2 
 األسبوع الحادي عشر

7 /4 – 11/4 /2019 
 %20 )عملي( اختبار ثاني

 %10 مشاركة طوال الفصل 3

4 
 األسبوع الثالث عشر

21 /4 – 25/4 /2019 
 %30 )عملي( اختبار نهائي

5 
 عشر رابعالع و األسب

28 /4 – 2/5 /2019 
 %20 )نظري( نهائياختبار 

 (%100) المجموع الكلي

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:
 المصادر الرئيسة المطلوبة:    -1

 دوسية خاصة بالمـــادة  
 الثانوية:الكتب والمراجع  -2

 كتيّب قانون اللعبة -

 ملخص ألهم النقاط القانونية في قواعد اللعبة  -

 والنظريةملخصات خاصة بالمحاضرات العملية  -
 مراجع مرفق عناوينها مع الدوسية الخاصة بالمادة -

 تاسعا : إرشادات عامة

No  ،البحثية واألوراق المشاركة الصفية، التقارير التغيب عن االمتحانات،  سياسة الحضور والغياب 

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 المحاضراتفقط من  %15يسمح للطالب التغيب عن  2

 كل من يتغيب عن أي اختبار )نظري أو عملي( دون عذر مقبول ، اليحق له إعادة االختبار  3

 على كل طالب إحضار عذر رسمي )خّطي(عند التغيّب عن المحاضرة ويتم االحتفاظ بصورة عنه ضمن ملف أعذار الطلبة 4

5 
مثل رسم الملعب ، األداء الفني  منه طوال الفصل الدراسيمشاركات ورقية بخط اليد وفق ما يطلب عدة يقدم كل طالب 

 وتحسب له كعالمة مشاركة والخطوات التعليمية وأخطاء المهارات.

 ينهاية الفصل الدراس مع الطالب فييقدم كل طالبان معاً مشروعاً بحثياً يحدداه مع بداية الفصل ويتم تسليمه ومناقشته  6

 


