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توصيف مقرر 

البرنامج العلمي:


بكالوريوس التربية الرياضية
اسم المحاضر:


المدرس الدكتور :  شه مال صلاح الدين أحمد
المدرس المساعد:  يوسف محمود عبدالله            
القسم الذي يدرس المقرر:


سكول التربية الرياضية
العام الدراسي: 


    2014م - 2015م

المواصفات الأساسية

وحدات المحاضرات : أربع ساعات أسبوعيا		 
أهداف المقرر: 
- أهداف المقرر: دراسة عوامل الأداء ومعايير التعليم الجيد وتطبيقاتها في  مقرر 
 بمراحل التعليم المختلفة ونماذج تطبيقات تدريسها وتقويمها وتكنولوجيا التدريب الحديثة المرتبطة بها. 

المخرجات التعليمية المستهدفة : 
أ- المعلومات والفهم: 
- طبيعة الأداء للمهارات. 
- أجراء الأداء النموذجي لمقرر والتعرف عليها. 
- الأدوات المستخدمة لطبيعة التعلم. 
- أماكن التعليم والتدريب لمباريات. 
ب- المهارات الذهنية: 
- استخدام المعلومات للتعرف على طرق تعليم المهارات الأساسية.      
-  كيفية تدريب المهارات. 
-  التعرف على أنواع الأساليب المختلفة للتدريس المرتبطة بمهارات. 
-  كيفية تحقيق النجاح وتسجيل الأداء المتميز للمهارات الأساسية . 
جـ - المهارات المهنية : 
- التمكن من إدارة وقت الحصة الدراسية لتدريس مادة.   
- التمكن من إعداد الخطط الإستراتيجية والوحدات التدريبية الخاصة.  
- التمكن من تنظيم وإدارة مباريات.

د – المهارات العامة: 
- التمكن من العمل في مهنة  التدريس للمادة. 
- التمكن من العمل في مهنة التعليم والتدريب لمهارات للمستويات  المختلفة. 
- استخدام الكمبيوتر والبرامج الخاصة لتحليل مباريات      .
- استخدام الشبكة الدولية للإنترنت. 

أولا:  المرحلة الرابعة  
الأسبوع
المفـــــــــــــــردات للمادة عملي
الساعات  العملي 
الأول
1- تعارف والإرشاد الأكاديمي ومناقشة سيرالعمل
1- Dating and academic guidance and discuss workflow.
4

2- مفهوم التدريب وواجباته
2- The concept of training and duties.

 الثاني
1- أنواع اللاعبين في الكرة الطائرة
1- Types of players in volleyball.
4

2- الفرق  +  تعليم بعض الاشارات الرسمية
2- Teams + teach some official signals.

 الثالث
1- طرائق اللعب (6-0) ، (5-1) ، (4-2) 
1- Methods of play (6-0), (5-1), (4-2).
4

2- قادة الفريق  +  تعليم بعض الاشارات الرسمية
2- Team leaders + teach some official signals.

 الرابع
1- طرائق اللعب (3-3) ، (2-4) 
1- Methods of play (3-3), (2-4).
4

2- حالات اللعب
2- States of Play.

 الخامس
1- طرائق اللعب (1-5) ، (6-6)
1- Methods of play (6-6), (1-5).
4

2- ــ نظام اللعب (ترتبب الدوران الاساسي للفريق )
2- Structure of play (Team starting line - up).

 السادس
1- تشكيلات إستقبال الارسال (التشكيلة الخماسية + أنواع الوقفات والمواقف عند اتخاذ التشكيلة)  
1- Formations transmitter receiver (Formation quintet + types of stances and positions when making line).
4

2- نظام اللعب (المراكز – خطأ المركز – الدوران – خطأ الدوران )
2- Structure of play (Positions – Positional Fault - rotation - rotational Fault).

 السابع
1- التشكيلة الرباعية + أنواع الوقفات والمواقف عند اتخاذ التشكيلة 
1-Formation Quartet + types of stances and positions when making line.
4

2- لعب الكرة 
2- Playing the ball.

 الثامن
1- التشكيلة الثلاثية + أنواع الوقفات والمواقف عند اتخاذ التشكيلة
1- Formation triple + types of stances and positions when making line.

4

2- توقفات اللعب العادية 1 
2- Interruptions 1.

 التاسع
1- التشكيلة الثنائية + أنواع الوقفات والمواقف عند اتخاذ التشكيلة  
1- Formation Bilateral + types of stances and positions when making line.
4

2- توقفات اللعب العادية  2 
2- Interruptions 2.

 العاشر
1- التشكيلة السداسية + أنواع الوقفات والمواقف عند اتخاذ التشكيلة
1- Formation Six + types of stances and positions when making line.
4

2- سوء السلوك وجزاءاته 
2- Misconduct and its sanctions.

 الحادي عشر
امتحان الشهر الأول
Exam the first month
4
الثاني عشر
1- الخطط الهجومية (عملية الهجوم بالأعداد من قبل اللاعب الأمامي)
1- Plans offensive (Operation offensive numbers from the front by the player).
4

2- متطلبات السلوك  
2- Requirements of Conduct.

الثالث عشر
1- عملية الهجوم بالأعداد من قبل اللاعب العداء
1- The process of the attack by the player numbers of hostility.
4

2- اللاعب الحر
2- The libero player.

 الرابع عشر

1- عملية الهجوم بالأعداد بعد الضربة الأولى + عملية الهجوم بالأعداد بعد الضربة الثانية من المنطقة الخلفية
1- Offensive numbers the process after the first strike + process offensive numbers after the second strike from the rear area.
4

2- توقفات اللعب الإستثنائية
2 - Exceptional game Interruptions.

 الخامس عشر
1- حائط الصد بلاعب واحد والدفاع عن الملعب بتقدم مركز(6)  والمواقف المختلفة
1- One – Man Block and the defense of the progress of the center of the pitch (6) different positions.
4

2- تأخيرات اللعب 
2- Game Delays.

 السادس عشر
1- حائط الصد بلاعبين والدفاع عن الملعب بتقدم مركز(6) والمواقف المختلفة
1- Two – Man Block and the defense of the progress of the center of the pitch (6) different positions.
4

2- الصد
2- Block.     

 السابع عشر
1-  حائط الصد بثلاثة لاعبين والدفاع عن الملعب بتقدم مركز(6) والمواقف المختلفة
1- Three – Man Block and and the defense of the progress of the center of the pitch (6) different positions.
4

2- تعليم استمارة التحكيم  1
1- Education Arbitration Form 1

 الثامن عشر
1- حائط الصد بلاعب واحد والدفاع عن الملعب بتأخر مركز(6)  والمواقف المختلفة
1- One – Man Block and the defense of the pitch delay Centre (6) different positions.
4

2- تعليم استمارة التحكيم  2
2- Education Arbitration Form 2.

 التاسع عشر
1- حائط الصد بلاعبين والدفاع عن الملعب بتأخر مركز(6) والمواقف المختلفة
1- Two – Man Block and the defense of the pitch delay Centre (6) different positions. 
4

2- الكرة عند الشبكة 
1- Ball at the net.

 العشرون
1-  حائط الصد بثلاثة لاعبين والدفاع عن الملعب بتأخر مركز(6) والمواقف المختلفة
1- Three – Man Block and the defense of the pitch delay Centre (6) different positions. 
4

2- اللاعب عند الشبكة 
2- Player at the net.

 الحادي والعشرون
امتحان الشهر الثاني
Exam the second month
4
 الثاني والعشرون
1- تغطية المهاجم بتقدم لاعب مركز(6)
1- Cover striker The progress of the player Center (6).
4

2- ممارسة استمارة التحكيم  
2- Arbitration practice form.

 الثالث والعشرون
1- تغطية المهاجم بتأخرلاعب مركز(6)
1- Cover striker The delays of the player Center (6).
4

2- ممارسة استمارة التحكيم 
2- Arbitration practice form.

الرابع والعشرون
ممارسة استمارة التحكيم
- Arbitration practice form.  
4
الخامس والعشرون
الامتحانات النهائية العملية
Final exams process
4
المجموع الكلى للساعات

100

طرق التدريس : 
- المحاضرات. 
- التدريس العملي. 
- الإنترنت شبكة المعلومات. 
- الزيارات الميدانية. 
- البحث في المكتبة. 

طرق التعليم والتعلم للطلاب الخواص :  
- ساعات مكتبية إضافية. 
- ساعات تطبيقية إضافية. 

طرق التعليم والتعلم للطلاب المتميزين: 
- أشراكهم في تعليم الطلاب المتعثرون. .  
- عمل مشاريع انتقاء المتميزين في  بمراحل التعليم المختلفة.  
- عمل مباريات رسمية.
 
طرق تقييم الطلاب : 
    	- أبحاث ودروس عملية خلال الفصل الدراسي للتقييم. (مهارات ذهنية، معلومات عامة، مهارات عامة) 
   	- امتحانات كتابية لتقييم مهارات المعرفة والفهم والمهارات الذهنية. 
   	- امتحانات عملية لقياس المستوى الرقمي و الأداء الفني للمهارات المقررة باستخدام معايير مقننة                 
               علمياً طبقاً لمستوي الطلاب. 


الجدول الزمني للتقييم : 
- امتحان شهري أول

الأسبوع الحادي عشر
- امتحان شهري ثاني

الأسبوع الحادي والثاني والعشرون
- كوزات
طوال السنة الدراسي
- الامتحان  العملي النهائي

الأسبوع الخامس والعشرون 

نظام التصحيح : 
1- امتحانات دورية نظري عملي كوزات (أعمال سنة)      40 درجة
2- امتحان عملي نهائي       				    40 درجة 
3- امتحان تحريري نهائي       			    20 درجة
المجموع                				   100  درجة

المراجـــع : 
  عقيل عبدالله الكاتب ، الكرة الطائرة ــ التدريب والخطط الجماعية واللياقة البدنية ، ج1 ، 1988.
مروان عبد المجيد ابراهيم ، الموسوعة العلمية للكرة الطائرة ، ط1 ، 2001.
أكرم زكي خطايبة ، موسوعة الكرة الطائرة الحديثة ، ط1 ، 1996.
 القواعد الرسمية للكرة الطائرة ( 2013 ــ 2016 ) .

الدوريات والمواقع علي شبكة الانترنت :     www.fivb.com		
الإمكانات المطلوبة : 
( القاعات والملاعب المناسبة - استخدام نظام الويب سيتي للتعلم الالكتروني - حلقات بحث - البحوث الميدانية - مصادر المعلومات الالكترونية - شرائط فيديو تعليمية للكرة الطائرة مع جهاز عرض - صور تعليمية للخطط المراد تدريسها)






              أساتذة المادة                                                                رئيس القسم 
م. د  شه مال صلاح الدين أحمد                                           أ. د  فالح جعاز شلش  م. م  يوسف محمود عبدالله حسين              

