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  اىقذرج ػيٚ اداء ٍٖارج اىرَزٝز ٗاىَحاٗرج تشنو جٞذ-2أ
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     طزائق اىرؼيٌٞ ٗاىرؼيٌ 

 



 

 (اىؼزٗض اىرقذَٝٞح) اىَحاضزج اىَط٘رج 

  اىَْاقشح

 ْٜٕاىؼصف اىذ 

 (اىفٞذٝ٘ اىرؼيَٜٞ)اطرخذاً اىرقْٞاخ اىرؼيَٞٞح 

   طزائق اىرقٌٞٞ  

 ذحذٝذ اٍرحاّاخ اطث٘ػٞح  مو اطث٘ع -1

 ("اٍرحاِّٞ فٜ اىفصو اىثاّٜ+ اٍرحاِّٞ فٜ اىفصو االٗه  )ذحذٝذ اٍرحاّاخ ذحزٝزٝح - 2

 ("اٍرحاِّٞ فٜ اىفصو اىثاّٜ+ اٍرحاِّٞ فٜ اىفصو االٗه  ) ذحذٝذ اٍرحاّاخ ػَيٞح 3

 ّظزٛ فٜ اخز اىظْح اىذراطٞح+  اٍرحاُ ّٖائٜ ػَيٜ 4

 

اىَٖاراخ األخزٙ اىَرؼيقح تقاتيٞح اىر٘ظٞف )اىَْق٘ىح اىرإٞيٞٔ اىَٖاراخ اىؼاٍح ٗ-  د - د 

. (ٗاىرط٘ر اىشخصٜ

  وانشفىي، انتحرٌري وانتىاصم االتصال عهى لادرا انطانة ٌكىٌ أٌ - 1د -

 انطانة ٌكىٌ أٌ فرٌك، فً انعًم عهى لادرا انطانة ٌكىٌ أٌ- 2 -

 .انًشاكم حم عهى لادرا -
 اىجَاػٜ اىؼَو ػيٚ اىقذرج -3 -

 اى٘قد إدارج ػيٚ اىقذرج-4 -
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 انساعاخ األسثىع
يخرجاخ انتعهى 

 انًطهىتح

/ اسى انىحذج 

 انًساق 

طرٌمح 

 انتعهٍى

طرٌمح 

 انتمٍٍى

 4 األٗه
شرح لممبادئ االساسية 

لمعبة كرة السمة  
توضيح لمخططات 

  الممعب 

 اىثاّٜ

شرح لموقفة االساسية  4
ومهارة التوقف واالرتكاز  

توضيح كيفية االداء 
 اىَحاضزجالصحيح لممهارة 

ٗاىؼزض 

 اىؼَيٜ

اخرثار 

ٍظل 

اىنزج 

ٗاالحظاص 

 تٖا

 اىثاىث

تعريف النواع المناوالت  4
وشرح المناولة الصدرية 

توضيح ميزات المناولة 
واالخطاء الشائعة 

الخاصة بها 
  

 اىزاتغ

توضيح ميزات المناولة شرح المناولة المرتدة   4
واالخطاء الشائعة 

الخاصة بها 
  

 اىخاٍض

شرح المناولة من فوق  4
الراس 

توضيح ميزات المناولة 
واالخطاء الشائعة 

الخاصة بها 
  

 اىظادص

شرح المناولة من فوق  4
الكتف 

توضيح ميزات المناولة 
واالخطاء الشائعة 

الخاصة بها 
  

 اىظاتغ

الدفعة )شرح لمناولة المذراة  4
 (البسيطة

توضيح ميزات المناولة 
واالخطاء الشائعة 

الخاصة بها 
  

 اىثاٍِ
امتحان بالمهارات  4

المدروسة 
 

  

 اىراطغ

توضيح ميزات الطبطبة شرح لمطبطبة العالية  4
العالية واالخطاء 

الشائعة الخاصة بها 
  



 اىؼاشز

توضيح ميزات الطبطبة شرح لمطبطبة الواطئة  4
الواطئة واالخطاء 

الشائعة الخاصة بها 
  

 اىحادٛ ػشز

شرح لمطبطبة بتغيير  4
االتجاه 

توضيح ميزات الطبطبة 
بتغيير االتجاه واالخطاء 

الشائعة الخاصة بها 
  

 اىثاّٜ ػشز

شرح لمهارة الطبطبة  4
والدوران النصفي 

توضيح ميزات الطبطبة 
والدوران النصفي 
واالخطاء الشائعة 

الخاصة بها 

  

 اىثاىث ػشز

شرح لمهارة الطبطبة  4
والدوران الكمي 

توضيح ميزات الطبطبة 
والدوران الكمي 

واالخطاء الشائعة 
الخاصة بها 

  

 اىزاتغ ػشز
امتحان بالمهارات  4

المدروسة 
 

  

اىخاٍض 

 ػشز

استرجاع لممهارات المعطاه  4
في الفصل االول 

التأكيد عمى التكنيك 
  الصحيح لممهارة 

اىظادص 

 ػشز

4   
  

     4 اىظاتغ ػشز

 اىثاٍِ ػشز
شرح لممبادئ االساسية  4

لمعبة كرة السمة  
توضيح لمخططات 

  الممعب 

 اىراطغ ػشز
شرح السترجاع مهرات  4

 الفصل االول 
التأكيد عمى االداء 

   الصحيح لممهارة

 اىؼشزُٗ

شرح \شرح النواع التهديف 4
 التهديف 
 من الثبات

توضيح ميكانيكية االداء 
 الصحيح لممهارة

 
 
 

  



 

 

 

اىحادٛ 

 ٗاىؼشزُٗ

توضيح ميكانيكية االداء  شرح التهديفة السممية 4
   الصحيح لممهارة

اىثاّٜ 

 ٗاىؼشزُٗ

توضيح ميكانيكية االداء  شرح تهديفة الرمية الحرة 4
   الصحيح لممهارة

اىثاىث 

 ٗاىؼشزُٗ 

توضيح ميكانيكية االداء  شرح الحجز وانواعو 4
   الصحيح لممهارة

اىزاتغ 

 ٗاىؼشزُٗ

امتحان بالمهارات  4
 المدروسة

 
  

اىخاٍض 

 ٗاىؼشزُٗ

شرح لمتشكيالت  4
 دفاع رجل لرجل\الدفاعية

التأكيد عمى الوقفة 
   الصحيحة عند الدفاع

اىظادص 

 ٗاىؼشزُٗ

دفاع \شرح دفاع المنطقة  4
 المختمط

التأكيد عمى الوقفة 
   الصحيحة عند الدفاع

اىظاتغ 

 ٗاىؼشزُٗ

شرح النواع الهجوم المنظم  4
 وتشكيالتو

التأكيد عمى استخدام 
المهارات المكتسبة في 

 تطبيق الهجوم
  

اىثاٍِ 

 ٗاىؼشزُٗ

شرح لمهجوم السريع  4
 وانواعو

التأكيد عمى استخدام 
المهارات المكتسبة في 

 تطبيق الهجوم
  

اىراطغ 

 ٗاىؼشزُٗ

اعطاء معمومات حول  4
 القانون وشرح المخالفات

توضيح لمبادئ القانون 
   االساسية

 اىثالثُ٘

شرح االخطاء وانواعها  4
 وشرح الستمارة التسجيل

اعطاء االشارات 
الخاصة بالمخالفات 

 واالخطاء
  

 
شرح لميكانيكية تحرك  

 الحكام
التأكيد عمى التحرك 

   الصحيح لمحكام
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 ٓ اىَطي٘تٔمرة اىَقزراه- 1

     

 تكرج انسهح األساسٍحانًهاراخ 

  كًال عارف. رعذ تالر جاتر و د. تأنٍف د

  اىَزاجغ االطاطٞٔ اىَصادر- 2

ٍجالخ )اىَزاجغ اىرٜ ٝ٘صٜ تٖا - أ

 (00000ذقارٝز, ػيَٞٔ 
 - -اشزاك اىطاىثاخ تاىذٗراخ اىرذرٝثٞح اىخاصح تاىيؼثح

ٍ٘اقغ , اىَزاجغ االىنرزّٗٞٔ - ب

 00000االّرزّد 

 

 اىفٞذٗٛ اىرفاػيٜ

 

 

 خطح ذط٘ٝز اىَقزر اىذراطٜ -  12

 حذاثح انًصادر واستخذاو انتكُهىجٍا

 


