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 كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة    / المركز علمي القسم ال .2

 كرة اليد اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/    7/    9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 ة في معرفة لعبة كرة اليدتطوير الجوانب المعرفية للطلب - 1

 كام والمدربين في كرة اليدحيما يخص الملعب والالعبين والتطوير الجوانب المعرفية ف - 2

 العلمية في فهم خطط اللعب والتدريب في كرة اليدالجوانب تطوير  - 3

 فهم مراحل الدفاع والهجوم في كرة اليد - 4

 فهم مراحل التطور للعبة كرة اليد - 5

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10



 

  هداف المعرفية األ -أ

      .واالداء لبة من حيث قانون اللعبة بناء المعرفة العلمية للط  -1أ

 .اللعبة ومعرفة اساليب تدريسها  خصائص لمعرفةبناء مفهوم واضح للطلبة    - -2أ

في تغيير خطط اللعب وفق متغيرات المباراة في كرة  تطوير المعرفة العلمية للطالب  -3أ

 . اليد 

 معايير مثل المختلفة مراحله وخالل مظاهره كافة في للطلبة  التطور معايير تحديد  - -4أ

 . في كرة اليد  والتكتيكي تطور التكنيكي ال

 الطلبة حيث  بين الفردية للفروق المدرس إدراك في بناء المعرفة العلمية التطبيقية  -5أ

   قدراتهم في يختلفون

 .   والجسمية العقلية وطاقاتهم

 

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  .فهم مهارة االستالم والتسليم في كرة اليد – 1ب   

 . مهارة الطبطبة في كرة فهم  - 2ب 

 فهم مهارة التصويب بكرة اليد  - 3ب 

  فهم مهارة الحجز بكرة 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

هو نوع من التفكير في أي موضوع، محتوى، أو مشكلة، :  تعريفات التفكير الناقد -1ج  -1ج

 الموروثلية نظامه ونوعية تفكيره باألخذ على عاتقه بمهارة مسؤالتي يقوم بها المفكر لتحسين 

 "من التفكير وفرض معايير عقلية عالية عليه

، "المالحظة " من الوسائل التي نستخدمها في كافة العلوم :   مهارة المالحظة -2ج

 والمالحظة العلمية الموضوعية هي الوسيلة التي تمدنا بالمعلومات التي نعتمد عليها في

تقدمنا العلمي، لذلك تحديد دقة المالحظة في غاية األهمية نظرا لما يترتب عليها من نتائج 

 .واستنتاجات وتوصيات

هو عملية اإلحساس بالمشكالت، والفجوات الموجودة في :   التفكير اإلبداعيمهارة  -3ج

المعلومات وتحديد مواطن الضعف بحثا عن الحلول، ووضع التخمينات أو صياغة 

الفرضيات واختبار وإعادة اختبار صحة الفروض واالحتماالت وأخيرا الوصول إلى 

 . النتائج

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة – 1

 طريقة المناقشة – 2

 

 

 طرائق التقييم    

 



 

 

 االمتحان – 1

 التقارير االسبوعية – 2

 مشروع فردي او جماعي – 3

 

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

 الشخصي (.

 الزيارات الميدانية لالندية الرياضية  -1د

 حدث طرق التدريب الرياضي في كرة اليداالطالع على ا -2د

 الدورات التدريبية في كرة اليد -3د

 الدورات التحكيمية في كرة اليد   -4د



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 بنية المقرر .11

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة اليد نبذه عن تاريخ اللعبة 2 1

محاضرة عملي داخل  كرة اليد مهارة المسك  2 2

 ساحة اللعب

 االمتحان

زمن المباراة وكيفية احتساب  2 3

  النتيجه في حالة التعادل

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة اليد

تخطيط الملعب ووزن الكرة  2 4

 وعدد الالعبين

 االمتحان المحاضرة والمناقشة كرة اليد

مهارة المناولة التسليم  2 5

 واالستالم

محاضرة عملي داخل  كرة اليد

 ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي داخل  كرة اليد مهارة التقاط الكرة  2 6

 ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي داخل  كرة اليد مهارة الطبطبة 2 7

 ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي داخل  كرة اليد انواع المناوالت  2 8

 ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي داخل  كرة اليد مهارة التصويب 2 9

 ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي داخل  كرة اليد الوقفة الدفاعية 2 10

 ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي داخل  كرة اليد  انواع الهجوم 2 11

 ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي داخل  كرة اليد ربط المهارات ببعضها  2 12

 ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي داخل  كرة اليد الهجوم السريع الفردي 2 13

 ساحة اللعب

 االمتحان

تصحيح االخطاء في مرحلة  2 14

  الهجوم السريع الفردي

محاضرة عملي داخل  كرة اليد

 ساحة اللعب

 االمتحان

الحاالت التحكيمية للهجوم  2 15

 السريع الفردي

محاضرة عملي داخل  كرة اليد

 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 

.... 

 عن كرة اليد / موقع ويكي ويك االلكترونيمعلومات 

 تعريف كرة اليد وقوانينها / موقع موضوع االلكتروني

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اعتماد المصادر الحديثة في تدريس المقرر -1

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

 الفرق

 اهم طرق التدريب الحديثة لكرة اليداالطالع على  -3

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

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

 

 

 
 

 

 

 


