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تنمية وتطوير القوه العضلية مع زيادة القدرة على مقاومة التعب وزيادة كفاءة الجهاز الدوري  -1

 التنفسي.

 تطوير التنمية العقلية مع وجود االبداع واالبتكار في الدرس . -2

تنمية االتجاهات الشخصية واالجتماعية مع تحقيق القدرة على التكيف , حيث ان ذلك عن طريق  -3

 العمل على توفير مواقف اللعب التي تعمل على اكساب الطالب الثقة بالنفس . 

تطوير التنمية االنفعالية , حيث يمكن من خاللها قيام الطالب بالتعبير عن انفعاالته بسبب اشتراكه  -4

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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تنمية اللياقة البدنية , وتنمية المهارات االساسية بكرة القدم والمهارات المعرفية التي تخص قانون  -5

 اللعبة 

تطوير المفهوم الحركي لدى الطالب وتطوير المفهوم عن الذات الرياضية , حيث ان ذلك عن طريق 

 ممارسة مختلف انواع واصناف النشاط الحركي داخل الدرس .

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

للمهارات االساسية  الفني الصحيح  االداءبناء المعرفة العلمية للطلبة حول العالقة بين 1أ

 واالداء الخططي

على االداء المهاري درس كرة القدم والعوامل التي تؤثر عن بناء مفهوم واضح للطلبة  -2

  والخططي

 تحديد معايير التطور للطلبة مثل معايير النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي  -3

 بناء المعرفة العلمية التطبيقية في ادراك المدرس للفروق الفردية بين الطلبة -4

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تحقيق اقصى استفادة من حاالت اللعب الثابتة العمل على اكساب الطالب مهارة   -1ب   

  حاالت اللعب الثابتة مع مراعاة شرح تكتيك خاص لكل جزء العمل على تجزئة  -2

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة  -1

 طريقة المناقشة  -2

 طرائق التقييم      

 االمتحان العملي والنظري  -1

 التقارير االسبوعية  -2
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 على يركز -اهتماما يبدي -يصغي  التالية األفعال يتضمن: االستقبال  -1

 يتعاون – يشارك -يبادر التالية األفعال يتضمن: االستجابة -2

 يهاجم – يحترم – عن يدافع التالية األفعال يتضمن: القيم تكوين -3

 أحكاما يصدر – يختار – ينظم التالية األفعال يتضمن: التنظيم -4

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 طرائق التقييم    

  

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

 الزيارات الميدانية لمراكز تدريب كرة القدم  -1

 الندوات الخاصة لالطالع على احدث الطرق العلمية  لتعليم وتدريب كرة القدم  -2
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة القدم  الحاالت الثابتة  2 1

الضربة الركنية  2 2

 المفتولة للداخل 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم

الضربة الركنية  2 3

 المفتولة للخارج 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم

الضربة الركنية  2 4

 االرضية والسريعة 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم

لعب الكرة الركنية  2 5

 خارج منطقة الجزاء 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم

حرف الكرة بالرأس  2 6

 الى الخلف 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم الضربة الحرة المباشرة  2 7

 االمتحان والمناقشةالمحاضرة  كرة القدم الجدار االمامي  2 8

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم الجدار الجانبي  2 9

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم الرمية الجانبية  2 10

الدفاع عن الرمية  2 11

 الجانبية 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم

االنواع االساسية لخطة  2 12

 الرمية الجانبية 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم

استالم الكرة من الرمية  2 13

 الجانبية 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة القدمخلق الفراغ بواسطة  2 14



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اعتماد المصادر الحديثة في تدريس المقرر  -1

 الزيارات الميدانية لمراكز التدريب  -2

 االطالع على اهم الطرق الحديثة لتعليم وتدريب كرة القدم  -3
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