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

    في كل من مرحلتي النظري والتطبيقي

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

 المستهدفة

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

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

 عيمساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية  داخل وخارج اإلطار الجام – 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.
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  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 

 وأسلوب التحكيم.   اكساب الطلبة المعرفة التامة بمفردات القانون الدولي-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       

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

 طرائق التقييم       

 االختبارات التحريرية   -
 االختبارات الشفوية   -
 االختبارات العملية )االدائية(  -

 
 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 

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

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

 الموضوع
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

االحساس تعليم الطلبة  4 االول

بالكرة ومسكها مع الوقفات  

 الدفاعية بدون كرة 

 مسك الكرة -

 الوقفات الدفاعية   -
 ادائية  الكلية

تعليم الطلبة لمهارة المناولة   4 الثاني 

الصدرية والمرتدة مع  

 الوقفات الدفاعية 

 المناولة الصدرية-

 الوقفات الدفاعية -
 ادائية  الجزئية 

مهارة الطبطبة  تعليم الطلبة  4 الثالث 

العالية والواطئة مع الدفاع  

 ضد الطبطبة

 ادائية  الجزئية  مهارة الطبطبة -

تعليم الطلبة التوقف بالكرة   4 الرابع

او بدونها مع الدفاع الفردي  

 عن المنطقة

 مهارة التوقف -

 الدفاع الفردي -

 3- 1مواد القانون 

 ادائية  الجزئية 

  التصويب أساسيات تعلم 4 الخامس

 السلة على السلمي

 والخداع الحجز بدايات تعلم

 السلمي، للتصويب أعادة ثم

 2- 2 الدفاع اساسيات وتعلم

 
 مهارة التصويب -

 مهارة الدفاع -

 7-4مواد القانون -

 ادائية  الجزئية 

  فوق من المناولة تعلم 4 السادس 

 الرأس

  على التصويب تكرارات

  التمارين وبعض السلة

  مناوالت0المركبة الهجومية

 وتصويب  ،طبطبة

 مهارة المناولة-

 مهارة التصويب -

 12-8مواد القانون -

 ادائية  الجزئية 

 ادائية  كلية 17-13مواد القانون  ميكانيكية التحكيم  4 السابع

 جزئية 21-18مواد القانون  ميكانيكية التحكيم  4 الثامن

 كلية

 ادائية 

 ادائية   التحكيم  التحكيم لعب مباراة مع  4 التاسع

     4 العاشر 

دفاع المنطقة)االسس،  4 الحادي عشر 

 الفوائد، المضار( 
 كلية الدفاع 

 جزئية

 ادائية 

 ادائية   تحكيم  لعب مباراة مع التحكيم  4 الثاني عشر 

 الثالث عشر 

 االمتحان الفصلي الثاني 4 الرابع عشر

 العملي
+ + تحريريةادائية  

الخامس  شفوي 

 عشر

السادس  

 عشر
 تحريرية    االمتحان النظري  4

القانون الدولي لكرة السلة   4 السابع عشر 

(تحكيم  26-22المواد)

 ولعب 

  كلية تحكيم 

القانون الدولي لكرة السلة   4 الثامن عشر 

(تحكيم  31-27المواد)

 ولعب 

  جزئية تحكيم 
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 )اساسيات كرة السلة( كتاب منهجي  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 القانون الدولي لكرة السلة
)المهارات االساسية بكرة  )اساسيات كرة السلة(كتاب منهجي  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

  السلة(

 القانون الدولي لكرة السلة

  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

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

مواقع االنترنيت   ب ـ المراجع االلكترونية,

 .... 
 المراجع االلكترونية المعتمدة  –االنترنيت  

 

  كلية تحكيم  لعب +ميكانيكية التحكيم  4 التاسع عشر 

  جزئية  لعب +تحكيم  4 العشرون

الحادي  

 والعشرون 
القانون الدولي لكرة السلة   4

(  36-32المواد )

 لعب +تحكيم

  كلية تحكيم 

الثاني  

 والعشرون 
القانون الدولي لكرة السلة   4

( تحكيم  41-37المواد)

 لعب+

  جزئية تحكيم 

الثالث  

 والعشرون 
  كلية تحكيم  لعب  +تحكيم  4

الرابع 

 والعشرون 
4 

الهجوم الفرقي بكرة السلة 

الهجوم السريع( فوائده  

 لعب  +وعوامل انجاحه 

  جزئية المهارات الهجومية

الخامس 

 والعشرون 
انواع الهجوم  4

طرائق  +السريع

 تطبيق ميداني+استعماله

  كلية المهارات الهجومية

 

السادس  

 والعشرون  
  جزئية تحكيم  لعب +ميكانيكية التحكيم 4

السابع 

 والعشرون 
  كلية تحكيم  لعب +تحكيم 4

الثامن 

 والعشرون 
  جزئية تحكيم  لعب +تحكيم 4

التاسع 

 والعشرون 
    لعب +مراجعة عامة 4

 الثالثون 

الحادي  

 والثالثون 

 االمتحان العملي 4

 

 ادئية + شفوية  

الثاني  

 والثالثون 
 تحريرية    االمتحان النظري  4
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يتم االطالع بشكل دوري على المصادر العلمية الحديثة وأخر البحوث العلمية التي  من خاللها يتم    -

 تطوير المنهج المقرر 

 


