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 الساعاخ األسثىع
هخرجاخ التعلن 

 الوطلىتح

/ اسن الىحذج 

 الوساق 

طريقح 

 التعلين

طريقح 

 التقيين

  األٔل
 الفني للمهارات األساسية ءمراجعة األدا

 للعبة كرة السلة
مراجعة األداء الفني للمهارات 

   األساسية للعبة كرة السلة

 انثاَٙ
شرح وتوضيح أىمية فلسفة الدفاع في - 

 كرة السلة

 متطلبات الدفاع في كرة السلة-

شرح وتوضيح أىمية فلسفة الدفاع -
 في كرة السلة

 متطلبات الدفاع في كرة السلة-
  

 انثانث

 .أىمية وفلسفة الدفاع الفردي- 

 .منافع الدفاع الفردي -

 .ماىية الدفاع الفردي-

 .أساسيات الدفاع الفردي بدون كرة-

 .أىمية وفلسفة الدفاع الفردي

 .منافع الدفاع الفردي 

 .ماىية الدفاع الفردي

 .أساسيات الدفاع الفردي بدون كرة

  

 انشاتغ

أساليب الدفاع الفردي ضد الالعب - 
 .المستحوذ على الكرة

 .الدفاع ضد المحاور -

 .الدفاع ضد الممرر-

 .الدفاع ضد التصويب-

الوصول الى مرحلة االليو في األداء -
 .للمهارات الدفاعية

أساليب الدفاع الفردي ضد الالعب -
 .المستحوذ على الكرة

 .الدفاع ضد المحاور -

 .الدفاع ضد الممرر-

 .الدفاع ضد التصويب-

الوصول الى مرحلة االليو في األداء -
 .للمهارات الدفاعية

  

 انخايظ

أساليب الدفاع الفردي ضد الالعب  
 .المستحوذ على الكرة

 .الدفاع ضد المحاور -

 .الدفاع ضد الممرر-

 .الدفاع ضد التصويب-

الوصول الى مرحلة االليو في األداء 
 .للمهارات الدفاعية

أساليب الدفاع الفردي ضد الالعب -
 .المستحوذ على الكرة

 .الدفاع ضد المحاور -

 .الدفاع ضد الممرر-

 .الدفاع ضد التصويب-

الوصول الى مرحلة االليو في األداء -
 .للمهارات الدفاعية

  

 انغادط

القانون شرح ميكانيكية الحكام داخل  
 .الملعب 

 (1,2.3.4,5)شرح المواد
تطبيقية للمواد  ( تدريبية–تعليمية )خطوات 

 أعاله

شرح ميكانيكية الحكام :القانون 
 .داخل الملعب 

 (1,2.3.4,5)شرح المواد
تطبيقية  ( تدريبية–تعليمية )خطوات 

 للمواد أعاله

  

   االمتحان االول  االمتحان االول   انغاتغ

 انثايٍ

أىمية وفلسفة دفاع :-الدفاع ألفرقي 
 .متطلبات دفاع الفريق.-الفريق

األنماط الرئيسية لدفاع .-األولية الدفاعية-
 .الفريق

أىمية وفلسفة دفاع :-الدفاع ألفرقي
.-متطلبات دفاع الفريق.-الفريق

 .األولية الدفاعية

 .األنماط الرئيسية لدفاع الفريق-

  

 انراعغ

 :دفاع رجل لرجل - 

 .فلسفة دفاع رجل لرجل -

استخدامات دفاع رجل  -

 .لرجل

إشكال استخدامات دفاع  -

 .رجل لرجل

 :دفاع رجل لرجل -

فلسفة دفاع رجل  -

 .لرجل

استخدامات دفاع رجل  -

 .لرجل

إشكال استخدامات  -

  



طرق وأساليب  دفاع رجل  -

 .لرجل

دفاع رجل لرجل عن قرب  -

 .(الضاغط)

 .دفاع رجل لرجل عن بعد -

دفاع رجل لرجل مع  -

مميزات .الدوران والضغط

عيوب .دفاع رجل لرجل

 .دفاع رجل لرجل

 .دفاع رجل لرجل

طرق وأساليب  دفاع  -

 .رجل لرجل

دفاع رجل لرجل عن  -

 .(الضاغط)قرب 

دفاع رجل لرجل عن  -

 .بعد

دفاع رجل لرجل مع  -

الدوران 

مميزات دفاع .والضغط

عيوب دفاع .رجل رجل

 .رجل لرجل

 ) تدريبية–خطوات تعليمية - 1  انؼاشش
 .لمواضيع المحاضرة السابقة(تطبيقية

 ) تدريبية–خطوات تعليمية - 1
 .لمواضيع المحاضرة السابقة(تطبيقية

  

   نامتحا نامتحا  انحاد٘ ػشش

   العطلة الربيعية العطلة الربيعية  انثاَٙ ػشش

 انثانث ػشش

شرح المادة - القانون الدولي 
(11,12,13,14,15.) 

مراجعة تطبيقية من خالل .لعب تحكيم
 المباريات المواد الكورس األول

شرح المادة - القانون الدولي
(11,12,13,14,15.) 

مراجعة تطبيقية من خالل .لعب تحكيم
 المباريات لمواد الكورس األول

  

 انشاتغ ػشش

مراجعة تطبيقية من خالل المباريات لمواد  
 :الكورس األول دفاع المنطقة

 :فلسفة دفاع المنطقة -

 .استخدامات دفاع المنطقة -

 .إشكال دفاع المنطقة -

 .مميزات دفاع المنطقة -

 .عيوب دفاع المنطقة -

مراجعة تطبيقية من خالل المباريات 
 لمواد الكورس األول

 :دفاع المنطقة
 :فلسفة دفاع المنطقة -

استخدامات دفاع  -

 .المنطقة

 .إشكال دفاع المنطقة -

مميزات دفاع  -

 .المنطقة

 .عيوب دفاع المنطقة -

  

انخايظ 

 ػشش

مراجعة تطبيقية خطوات  
تطبيقية  ( تدريبية–تعليمية )

 .للمواضيع المحاضرة السابقة

مراجعة تطبيقية خطوات 
تطبيقية  ( تدريبية–تعليمية )

للمواضيع المحاضرة 
 .السابقة

 

  

انغادط 

 ػشش

  
                           

 امتحان

 
                           

 امتحان
  



 انغاتغ ػشش

مراجعة تطبيقية خطوات  
تطبيقية  ( تدريبية–تعليمية )

 .للمواضيع المحاضرة السابقة

مراجعة تطبيقية خطوات 
تطبيقية  ( تدريبية–تعليمية )

للمواضيع المحاضرة 
 .السابقة

  

 انثايٍ ػشش
مشاىدة أفالم تحكيم ولعب  

 عن لعبة كرة السلة
مشاىدة أفالم تحكيم 

   ولعب عن لعبة كرة السلة

 انراعغ ػشش

 :القانون الدولي 
شرح - 

21.22,23,24,25)المواد
.) 
 .لعب تحكيم- 

 :القانون الدولي
شرح - 

)المواد
21.22,23,24,25.) 

 .لعب تحكيم- 

  

   لعب تحكيم لعب تحكيم  انؼششٌٔ

انحاد٘ 

 ٔانؼششٌٔ

خطوات تعليمية وتدريبية -  
تطبيقية بخطط اللعب 

 .الدفاعي

خطوات تعليمية وتدريبية - 
تطبيقية بخطط اللعب 

 .الدفاعي

 

  

انثاَٙ 

 ٔانؼششٌٔ

أعادة للخطوات التعليمية  - 
 (تطبيق )التدريبية

 

أعادة للخطوات  -
 (تطبيق )التعليمية التدريبية

 
  

انثانث 

 ٔانؼششٌٔ 

 االمتحان األول االمتحان األول 
  

انشاتغ 

 ٔانؼششٌٔ

. أسسو- الهجوم السريع .شرح 
 .انواعة. مبادئو

- الهجوم السريع .شرح
   .انواعة. مبادئو. أسسو

انخايظ 

 ٔانؼششٌٔ

تدريبات  تطبيقية من خالل  
المباريات لجميع المواد 

 .السابقة

تدريبات  تطبيقية من خالل 
المباريات لجميع المواد 

 .السابقة
  

انغادط 

 ٔانؼششٌٔ

 أالمتحان الثاني أالمتحان الثاني 
  

انغاتغ 

 ٔانؼششٌٔ

  
   

انثايٍ 

 ٔانؼششٌٔ

  
   

     انراعغ 
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 ِ انًطهٕتّكرة انًقشسال- 1

     

انقإٌَ +ٔداد انًفرٙ .د)انًٓاساخ انخططٛح تكشج انغهح

 (انذٔنٙ تكشج انغهح 

   انًشاخغ االعاعّٛ انًظادس- 2

يدالخ )انًشاخغ انرٙ ٕٚطٙ تٓا - أ

 (00000ذقاسٚش, ػهًّٛ 

ٔسػ ػًم - اقايح يحاضشاخ يٍ قثم ضٕٛف خاسخٍٛٛ

 خاطح

يٕاقغ , انًشاخغ االنكرشَّٔٛ - ب

 00000االَرشَد 
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حذاثح الوصادر واستخذام التكنلىجيا 

 

 

 

 

 ٔانؼششٌٔ

      انثالثٌٕ



 

                                                                                                                                                                                                      


