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 كرة اليد املرحلة الرابعة   وصف المقرر

 

 

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.
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مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعليم والتعلم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة  -1

    في كل من مرحلتي النظري والتطبيقي

مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التقييم المستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على مخرجات التعلم   -2

 المستهدفة

عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراسية ( مع مساعدة الطلبة لمعرفة  -3

 الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية 
 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل وخارج اإلطار الجامعي . – 4

 ج اإلطار الجامعيمساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخار – 5

 
 



 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  االهداف المعرفية  -أ
مساعدة الطلبة لمعرفة طرائق التعلم والتعليم والتي تساعدهم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة  -1أ

    في كل من مرحلتي النظري والتطبيقي

 مساعدة الطلبة لمعرفة التكنيك الصحيح للمهارات االساسية وادائها. -2أ

مساعدة الطلبة لمعرفة عالقة البرنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو المواد الدراسية ( مع  -3أ

 الشهادة الممنوحة والمؤهالت الوظيفية المستقبلية 

 الدولي وأسلوب التحكيم. اكساب الطلبة المعرفة التامة بمفردات القانون -4أ

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل اإلطار الجامعي .  – 1ب 

 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية خارج اإلطار الجامعي . – 2ب 

 اكساب الطلبة المهارات الحركية وطرائق تعليمها – 3ب 

 اكساب الطلبة مهارات قيادة المباراة كمدربين او مشرفين عليها  -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 الجزئية الطريقة  -
 الطريقة الكلية  -
 الطريقة المختلطة  -
 طريقة اإللقاء ) المحاضرة(  -

 طرائق التقييم       

 االختبارات التحريرية   -
 االختبارات الشفوية   -
 ( دائيةاالختبارات العملية )اال -

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تعظيم العمل الجماعي والمساواة في توزيع الواجبات  -1ج         

 المشاركة في خدمة المجتمع من خالل االعمال والمشاركات في مؤسسات المجتمع المدني  -2ج

 غرس صفات القيادة لدى الطلبة - 3ج

 غرس روح االخوة والمحبة بين الطلبة - 4ج

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

 إبراز شخصية الطالب بشكل يعمل على تطويره  -1د 

 زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب. -2د 

 الكشف عن المواهب الرياضية لدى الطلبة وصقلها بطريقة علمية تنسجم مع تطورات الواقع الحالي-3د 

ادارة الصف بشكل يؤهلها على خلق جيل يتمتع بالمهارات خلق شخصية قيادية قادرة على -4د 

   واالخالق واالنضباط الرياضية.
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 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 2 االول

رموز السم المعتمدة في  -1

 كرة اليد 

شرح مع الرسم لخطط  -2

الهجوم الجماعية)تمريرة  

االندفاع المزدوج،الهجوم  

 االندفاعي المتوازي( 

تطبيق عملي لخطط  -1

الهجوم )تمريرة االندفاع  

المزدوج والهجوم  

 المتوازي( 

لعب فريقين مع  -2

 التحكيم 

 الكلية

 المحاضرة 
 شفوية

 ادائية 

 2 الثاني 

ايضاحات عن تقسيم  -1

الواجبات التحكيمية لطاقم  

 التحكيم 

شرح مع الرسم لخطط  -2

الهجوم الجماعية)التقاطع  

 وغير المراكز( 

تطبيق عملي لخطتي -1

الهجوم التقاطع وتغيير  

 المراكز

_لعب فريقين مع  2

 التحكيم 

 ادائية  كلية

 2 الثالث 

شرح مع الرسم لخطة 

الهجوم الحجز االمامي  

 والجانبي 

تطبيق عملي لخطة  -1

الهجوم الحجز االمامي  

 والجانبي 

لعب فريقين مع  -2

 التحكيم 

 ادائية  مختلطة

 2 الرابع

شرح مع الرسم لدمج 

الخطط الهجومية السابقة  

بخطة واحدة)تتألف من 

 خطتين( 

تطبيق عملي بدمج -1

خطتين من الخطط  

 السابقة بخطة واحدة 

لعب فريقين مع  -2

 التحكيم 

 مختلطة

 كلية
 ادائية 

 2 الخامس
شرح مع الرسم لدمج 

الخطط الهجومية السابقة  

 بخطة واحدة 

لعب مباراة كرة اليد  

نظامية مع التحكيم 

 والتسجيل 

 مختلطة

 كلية
 ادائية 

 2 السادس 

عرض شريط مصور  

لمباراة كرة اليد تبرز  

 التحكيم في كرة اليد 

تطبيق للهجوم الفردي  -1

 والجماعي السريع 

_لعب فريقين مع  2

 التحكيم 

 ادائية  مختلطة

 تحريرية   امتحان شهر اول امتحان شهر اول 2 السابع

 2 الثامن

تشكيالت الدفاع عن  

- 5صفر(،)-6المنطقة)

1(،)3-2-1(،)4 _2 ) 

_تطبيق عملي  1

للتشكيالت الدفاعية عن 

 المنطقة

لعب فريقين مع الدفاع  -2

 التحكيم  5-1

 الجزئية 

 مختلطة
 ادائية 

 2 التاسع

لألستخدامات  ايضاح 

المختلفة للهجوم المنظم  

حسب متطلبات   2:4و 1:5

 اللعب الدفاعي للخصم 

لعب نظامي مع التحكيم  

  1- 2-3والتسجيل)الدفاع 

(حسب هجوم  2-4و

 الخصوم 

 الجزئي 

 مختلطة
 ادائية 

 2 العاشر 
الدفاع رجل لرجل قرب  

 المنطقة الحرة 

تطيبق عملي للدفاع  -1

 رجل لرجل 

 الدفاع لعب فريقين مع -2

 ادائية  مختلطة

 2 الحادي عشر 
لعب نظامي مع التحكيم   

 والتسجيل 
 ادائية  مختلطة



 2 الثاني عشر 
لعب نظامي مع التحكيم   ادارة مباريات كرة اليد 

 ادائية  مختلطة والتسجيل 

 2 الثالث عشر 

اعطاء واجبات ادارية   تقسيم الواجبات االدارية 

للطلبة مع لعب مباراة كرة  

نظامية مع التحكيم  يد 

 والتسجيل 

 ادائية  مختلطة

 الرابع عشر

2 

ايضاح لدور المدرب  

والمساعد واالداري خالل  

 المباراة

 امتحان شهر ثاني 

تكليف بعض الطلبة  

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 امتحان شهر ثاني 

 مختلطة
 

 ادائية 
الخامس  تحريرية 

 عشر

السادس  

 عشر
2 

أختيار الالعبين الناشئين  

 في كرة اليد 

تكليف بعض الطلبة  

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 الجزئي 

 مختلطة
 ادائية 

 2 السابع عشر 

أساليب التعلم   أستخدام

المختلفة في تعليم الناشئين  

 بكرة اليد 

تكليف بعض الطلبة  

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 ادائية  مختلطة

 2 الثامن عشر 

التمرين 

  العشوائي،المتغير،المكثف

بع تثبيت مهارات اللعبة  

بهدف زيادة متعة التمرين 

وكذلك مرونة البرامج 

 الحركية لناشئي كرة اليد 

تطبيق عملي ألساليب  -1

التمرين العشوائي 

 والمتغير والمكثف

لعب فريقين مع  -2

 التحكيم والتسجيل 

 ادائية  مختلطة

 2 التاسع عشر 
عرض شريط فيديو لمباراة  

 كرة اليد 

ألنتقال الفريق من  تطبيق 

الدفاع الى الهجوم السريع  

 ثم بناء الهجوم المنظم 

 ادائية  مختلطة

 2 العشرون

تطبيق للهجوم الفردي  -1 مراحل االعداد في كرة اليد 

 والجماعي السريع 

لعب فريقين مع  -2

 التحكيم 

 ادائية  مختلطة

الحادي  

 والعشرون 
2 

االختبارات البدنية  

 والمهارية في كرة اليد 

لعب مباراة كرة اليد  

النظامية مع التحكيم 

 والتسجيل 

 ادائية  مختلطة

الثاني  

 والعشرون 
2 

 أمتحان شهر اول أمتحان شهر اول
 تحريرية  

الثالث  

 والعشرون 
2 

عرض شريط فيديو عن  

 تدريبات خاصة بكرة اليد 

تكليف بعض الطلبة  

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 ادائية  مختلطة

الرابع 

 والعشرون 
2 

تكليف بعض الطلبة   مراجعة لبعض مواد القانون 

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 ادائية  مختلطة

الخامس 

 والعشرون 
2 

تكليف بعض الطلبة   مراجعة لبعض مواد القانون 

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 ادائية  مختلطة
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 اليد )كمال عارف و سعد محسن اسماعيل( كرة  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 اليد القانون الدولي لكرة 
 كرة اليد )نوفل محمد (  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 التقارير   –الرسائل واالطاريح والبحوث المنشورة

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 المعنية بكرة اليد المراجع االلكترونية  –االنترنيت  
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العلمية الحديثة وأخر البحوث العلمية التي  من خاللها يتم   يتم االطالع بشكل دوري على المصادر  -

 تطوير المنهج المقرر 
 

 
 
 
 
 

السادس  

 والعشرون 
2 

تكليف بعض الطلبة   مراجعة لبعض مواد القانون 

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 ادائية  مختلطة

السابع 

 والعشرون 
2 

تكليف بعض الطلبة   --------------------- 

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 ادائية  مختلطة

الثامن 

 والعشرون 
2 

تكليف بعض الطلبة   -------------------- 

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 ادائية  مختلطة

التاسع 

 والعشرون 
2 

تكليف بعض الطلبة   -------------------- 

بواجبات ادارية مع لعب 

مباراة كرة يد نظامية مع 

 التحكيم والتسجيل 

 ادائية  المحاضرة 

 الثالثون 

الحادي  

 والثالثون 

2 
 امتحان شهر ثاني  امتحان شهر ثاني 

 تحريرية  


