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 مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة  

 التعليم 
 طريقة التقييم 

 2 االول
 والتحكيم نبذة عن القانون  

االساسية  المهارات  أعادة 

 والمركبة
 ادائية  الكلية المهارات االساسية 

 2 الثاني 
القانون_المخالفات_االخطاء 

 _نظريآ وعمليآ 

 مبادئ اللعب عمليآ ونظريآ 

القانون الدولي بكرة  

 السلة
 ادائية  الجزئية 

 2 الثالث 

قانون_المخالفات_االخطاء 

ورقة  في  كتابتها  _كيفية 

المترتبة  العقوبات  التسجيل 

 عليها 

مبادئ اللعب ومركز الالعب  

هجوميآ   مركز  كل  وواجبات 

 ودفاعيآ 

اللعب   مع  عمليآ  التحكيم 

 )حركة الحكام ميكانيكيآ( 
القانون_المخالفات_االخطاء 

 _نظريآ وعمليآ 

 مبادئ اللعب عمليآ ونظريآ 

 ادائية  الجزئية  اللعب وواجباتها مراكز 

 2 الرابع

قانون_المخالفات_االخطاء 

ورقة  في  كتابتها  _كيفية 

المترتبة  العقوبات  التسجيل 

 عليها 

مبادئ اللعب ومركز الالعب  

هجوميآ   مركز  كل  وواجبات 

 ودفاعيآ 

اللعب   مع  عمليآ  التحكيم 

 )حركة الحكام ميكانيكيآ( 
 

 ادائية  الجزئية  مبادئ لعب كرة السلة 

 2 الخامس

دفاع   والتحكيم)مبادئ  اللعب 

بالعب   الهجوم  لرجل(  رجل 

 ارتكاز واحد ثم بالعبين 
 ادائية  الجزئية  التحكيم بكرة السلة

 2 السادس 

 التحكيم عمليآ مع اللعب 

الهجوم ضد   في  لعب)مبادئ 

 دفاع الرجل لرجل( 
 ادائية  الجزئية  التحكيم بكرة السلة

 2 السابع

مع  التسجيل_نظريآ  ورقة 

 تطبيقات نظرية

واللعب)الهجوم   التحكيم 

 بالعب ارتكاز ثم بالعبين( 

 ادائية  كلية التحكيم بكرة السلة

 2 الثامن

التحكيم   مع  التسجيل  ورقة 

 عمليآ 

 الدفاع رجل لرجل مع التحكيم   
 الدفاع بكرة السلة

 جزئية

 كلية
 ادائية 

 ادائية    امتحان نظري  2 التاسع

 2 العاشر 
اعادة للتحكيم نظريآ وعمليآ  

كيفية  )المخافات_االخطاء( 
 ادائية  المحاضرة  التحكيم بكرة السلة



نظريآ   تعريفها  حدوثها 

 وعمليآ 

 اللعب والتحكيم 

 الدفاع بكرة السلة الدفاع رجل لرجل  2 الحادي عشر 
 كلية

 جزئية
 ادائية 

 2 الثاني عشر 
الدفاع    لعب مباراة مع التاكيد

 رجل لرجل 
 الدفاع بكرة السلة

 كلية

 جزئية
 ادائية 

    لعب مباراة + تحكيم  2 الثالث عشر 

 الرابع عشر

   امتحان نهاية الفصل االول  2
+ + تحريريةادائية

 شفوي 
الخامس 

 عشر

السادس  

 عشر
2 

 نبذة عن القانون والتحكيم 

االساسية  المهارات  أعادة 

 والمركبة

 المهارات االساسية 

 
 تحريرية  احملاضرة 

 2 السابع عشر 
اعادة لمبادئ اللعب ضد دفاع  

 الرجل لرجل 

 اللعب والتحكيم 
  كلية المهارات الدفاعية

 2 الثامن عشر 
 دفاع المنطقة

المنطقة  دفاع  ضد  _الهجوم 

 )أساسيات( 

 المهارات الدفاعية

  جزئية

 2 التاسع عشر 

المنطقة  دفاع  ضد  الهجوم 

او  واحد  أرتكاز  بالعب 

 بالعبين 

 لعب وتحكيم 

 المهارات الدفاعية

  كلية

 2 العشرون

كرة   في  تدريسية  مبادئ 

واتقان   التعلم  السلة)مبدأ 

 المهارة( 

دفاع   ضد  اللعب  تطبيقات 

 المنطقة

 تحكيم 

  جزئية المهارات الدفاعية

الحادي  

 والعشرون 
2 

كرة   في  تدريسية  مبادئ 

بين   الربط  السلة)مبدأ 

 المهارات(

المنطقة  اللعب ضد  تطبيقات 

 وضد الرجل لرجل 

 تحكيم 

  كلية المهارات الهجومية

الثاني  

 والعشرون 
2 

كرة   في  تدريسية  مبادئ 

في  التطور  السلة)مبدأ 

 المهارة( 

 الهجوم السريع 

السريع   الهجوم  تطبيقات 

كرة   في  تدريسية  مبادئ 

في  التطور  السلة)مبدأ 

 المهارة( 

 الهجوم السريع 

 تطبيقات الهجوم السريع  

  جزئية المهارات الهجومية

الثالث  

 والعشرون 
2 

كرة   تدريس  مبادئ 

نظام   السلة)استخدام 
  كلية المهارات الهجومية
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 )اساسيات كرة السلة( كتاب منهجي  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 السلةالقانون الدولي لكرة 
)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   –والبحوث المنشورة الرسائل واالطاريح

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 المراجع االلكترونية المعتمدة  –االنترنيت  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

يتم االطالع بشكل دوري على المصادر العلمية الحديثة وأخر البحوث العلمية التي  من خاللها يتم    -

 المقرر تطوير المنهج 
 
 
 

المسابقة لخدمة تعلم وتطور  

 المهارة( 

الى    الدفاع  من  االنتقال 

الى  الهجوم  _من  الهجوم 

 الدفاع  

 اللعب+تحيكم 
الرابع 

 والعشرون 
  جزئية  امتحان نظري  2

الخامس 

 والعشرون 
2 

تدريس   في  اساسية  مبادئ 

االدوات   السلة)استخدام  كرة 

 في تعلم وتطور المهارة( 

 لعب+التحكيم 

 كلية المهارات الهجومية
 

 

السادس  

 والعشرون 
2 

 التأكيد على االداء المهاري 

 اللعب +التحكيم 
  جزئية 

السابع 

 والعشرون 
2 

االستمرار في اللعب 

 والتحكيم  
  كلية 

الثامن 

 والعشرون 
2 

االستمرار في اللعب 

 والتحكيم  
  جزئية 

التاسع 

 والعشرون 
2 

االستمرار في اللعب 

 والتحكيم  
   

 الثالثون 

الحادي  

 والثالثون 

 ادئية + شفوية   امتحان عملي لعب+ تحكيم  2

الثاني  

 والثالثون 
 تحريرية    امتحان نهاية الفصل  2


