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ي الخاص - 1
ي العام و اإلعداد البدن 

 تعلم اإلعداد البدن 

ي كرة اليد - 2
 
 تعلم الهجوم الرسي    ع و الهجوم المنظم و اإلنهاء ف

ي كرة اليد - 3
 
 تعلم أساليب اإلنهاء ف

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

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

 ؛من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

ي كرة اليدتعلم  - 4
 
 مراحل الدفاع ف

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعريية األ -أ

      . مراحل الهجوم يي كرة اليد  -1أ

 . التشكيالت الهجومية  - -2أ

 .  مراحل الدياع يي كرة اليد -3أ

  التشكيالت الدياعية  - -4أ

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  .تطوير وسقل مهارة التصويب بكرة اليد  – 1ب   

 . مهارة الطبطبة يي كرة  تطوير وسقل  – 2ب 

 يهم المهارات الفنية والخططية الخاصة بالهجوم يي كرة اليد  - 3ب 

  .يهم المهارات الفنية والخططية الخاصة بالدياع يي كرة اليد– 4ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح – 1

 طريقة عرض النموذج – 2

 طريقة المحاضرة – 3

 طريقة التعلم الذاتي – 4

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية – 1

 االختبارات النظرية – 2

 التقارير والدراسات – 3



 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 واالدراكالمالحظة  -1ج

 التحليل والتفسي   -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح – 1

 طريقة عرض النموذج – 2

 طريقة المحاضرة – 3

 طريقة التعلم الذاتي – 4

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية – 1

 االختبارات النظرية – 2

  التقارير والدراسات – 3

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

 الشخصي (.

 مهارات القيادة -1د

 تطوير اللياقة البدنية -2د



 

 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء الحركي العالي الجودة -3د

 االداء الحركي و تقويمه وتطويرهالقابلية عىل تحليل  -4د



 

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع

الساعا

 ت

اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

شرح لبعض يقرات  2 1

 القانون 

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة اليد

تطوير مهارة المناولة  2 2

 والمسك

 محاضرة عملي كرة اليد

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي  كرة اليد تطوير مهارة الطبطبة  2 3

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي  كرة اليد انواع التصويب  2 4

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي  كرة اليد مهارة الخداع  2 5

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي  كرة اليد  انواع الحجز 2 6

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

التهديف من اماكن  2 7

 مختلفة

محاضرة عملي  كرة اليد

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

الهجوم السريع الجماعي     2 8

  1ضد  2

محاضرة عملي  كرة اليد

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

الهجوم السريع الجماعي  2 9

 2ضد 3

محاضرة عملي  كرة اليد

 ساحة اللعبداخل 

 االمتحان

    الهجوم السريع الجماعي 2 10

 3ضد  4

محاضرة عملي  كرة اليد

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

الهجوم المنظم والوقفة  2 11

  الصحيحة لالعبين

محاضرة عملي  كرة اليد

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ضياء الخياط ونوفل محمد الحيالي :كرة اليد . 1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 . 2001،الموصل ،دار الكتب للطاعة والنرسر . 

عماد الدين عباس ومدحت محمود عبد العال .2

ي كرة اليد)تعليم الشافعي 
 
–:تطبيقات الهجوم ف

 . 2007التدريب( ،القاهرة 

كمال الدين عبد الرحمن درويش وآخرون :القياس .3

ي كرة اليد )نظريات 
 
–والتقويم وتحليل المباراة ف

 (تطبيقات

،  . 2002القاهرة مركز الكتاب للنرسر

االتحاد الدولي لكرة اليد :القانون الدولي لكرة اليد  -4

 . 2005د سعد محسن إسماعيل .بغداد ،،ترجمة ا. 

 

 

تطبيقات لربط مهارتي  2 12

  الحجز والخداع 

عملي محاضرة  كرة اليد

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

تطبيقات لربط مهارتي  2 13

 الخداع والتصويب

محاضرة عملي  كرة اليد

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

تدريبات عامة لالعبين  2 14

  وحارس المرمى

محاضرة عملي  كرة اليد

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

شرح مفصل للحاالت  2 15

 التحكيمية للدياع والهجوم

محاضرة عملي  اليد كرة

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان



 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 ويك االلكرتوينمعلومات عن كرة اليد / موقع ويكي 

 تعريف كرة اليد وقوانينها / موقع موضوع االلكرتوين

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اعتماد المصادر الحديثة يي تدريس المقرر -1

لالطالع على تدريبات  لزيارات الميدانية لألندية الرياضية التي تمارس لعبة كرة اليدا -2

 الفرق

 لكرة اليداهم طرق التدريب الحديثة االطالع على  -3

 متابعة بطوالت الدوري المحلي حضوريا والدوريات والبطوالت العالمية من خالل التلفاز -4

 االنخراط يي الدورات التدريبية والتحكيمية التي بقيمها اتحاد كرة اليد  -5

 

 

 

 

 

 


