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 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات انًؤسسخ انزعهيًيخ .1
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ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

؛.البرنامج  



  وطشائق انزعهيى وانزعهى وانزقييىيقشسيخشجبد ال .10

  هذاف انًعشفيخ األ- أ

اللعب-  
القدرة على تحكٌم المباراة لكرة السلة -  
 

  .يقشس انخبصخ ثبليخانًهبساداألهذاف -  ة 

 [انقبنىٌ انخبص نكشح انسهخ]يشبهذح االفالو انخبصخ نًجبساح كشح انسهخ -1ة

اسزًبسح انزسجيم انخبصخ ثبنهعجخ كشح انسهخ وطشيقخ يهئهب-2ة  

ييكبنيكيخ انزحكى ثثالس حكبو-3ة  

      طشائق انزعهيى وانزعهى 

انعًهي+انًحبضشح اننظشيخ     

 

 

      طشائق انزقييى 

اجشاء اخزجبساد ثينيخ وفصهيخ -1  

.انحضىس واالنززاو -2  

األهذاف انىجذانيخ وانقيًيخ - ج  

انعًم انجًبعي وانزعبوني -1ج  

جعم انًزعهى يحىس في انعًهيخ انزعهيًيخ -2ج  

انقذسح عهً ارخبر انقشاس-3ج  
     طشائق انزعهيى وانزعهى 

[انىسبئم واالدواد انًسبعذح]انزعهى ثبسزخذاو انزكنهىجيب   

    طشائق انزقييى 

 [عملً+نظري]االمتحانات الفصلٌة -1
 .تقارٌر فصلٌة لكل طالبة-2



 

بنٌة المقرر- 11  

اسم  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

أو /الوحدة

 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

مراجعة االداء الفنً للمهارات  2 االول 

 االساسٌة للعبة كرة السلة 
   

مراجعة التشكٌالت الدفاعٌة  2 الثانً

 بانواعها للعبة كرة السلة 
   

القانون- 2 الثالث  

[1,2,3,4,5]شرح المواد  

 

شرح وتوضٌح تعرٌف  

اللعبة والملعب 

-الملعب]واالدوات

-الفرٌق-التجهٌزات

[الالعبون  

 

القانون- 2 الرابع  

[10-9-8-7-6]شرح المواد  

شرح وتوضٌح رئٌس  

-الفرٌق واجباته

المدربون واجباتهم 

-قوانٌن اللعب[وسلطاتهم

التعادل ,وقت اللعب

بالنتٌجة واالوقات 

 االضافٌة

 

 القانون 2 الخامس

[13-12-11]شرح المواد  

مكان ]شرح وتوضٌح  

كرة -الالعب والحكام

[كٌف تلعب الكرة-القفز  

 

االصابة -وضع التصوٌب  القانون 2 السادس

رمٌة -متى تحدث وقٌمتها

 

.(انًهبساد األخشي انًزعهقخ ثقبثهيخ انزىظيف وانزطىس انشخصي  )انًنقىنخ انزأهيهيخ انًهبساد انعبيخ و- د   

اعذاد عهًي-1د  

اكزسبة انًعبسف وانًعهىيبد -2د  

اعذاد رطجيقي نًهنيخ يذسسبد كفؤاد-3د  

انقذسح عهً اداسح انًجبساح ورحكيًهب-4د  

 

    



[17-16-15-14]شرح المواد  االدخال 

  االمتحان االول  االمتحان االول 2 السابع

 القانون  2 الثامن

[21-20-19-18]شرح المواد   

الوقت ]شرح وتوضٌح  

-التبدٌل–المستقطع 

خسارة الفرٌق 

[باالنسحاب واالخفاق  

 

 القانون 2 التاسع

[25-24-23-22]شرح المواد  

شرح وتوضٌح  

الالعب خارج [المخالفات]

الحدود والكرة خارج 

الجري-الطبطبة-الحدود  

 

-27-26القانون شرح المواد 2 العاشر

28-29-30-31]  
شرح  

ثالث [المخالفات]وتوضٌح

الالعب المطبق -ثوانً

اربعة -ثمانٌة ثوانً-علٌة

ارجاع -وعشرٌن ثانٌة

 الساحة

 

  امتحان  امتحان 2 الحادي عشر

  العطلة الربٌعٌة  العطلة الربٌعٌة  2 الثانً عشر

 قانون 2 الثالث عشر

[35-32]شرح المواد  

شرح وتوضٌح االخطاء  

الخطا -الخطا الشخصً]

–لعب تحكٌم [المزدوج

مراجعة تطبٌقٌة من 

خالل المبارٌات لمواد 

 الكورس

 

 قانون 2 الرابع عشر

[39-36]شرح المواد  

شرح وتوضٌح  

خطا سوء ]االخطاء

-الخطا الفنً-السلوك

[العراك   

 

مراجعة تطبٌقٌة    2 الخامس عشر

-تعلٌمٌة]خطوات

تطبٌقٌة [تدرٌبٌة

للمواضٌع المحاضرة 

 السابقة

 

  امتحان  امتحان 2 السادس عشر

[41-40]شرح المواد 2 السابع عشر خمسة اخطاء ]قواعد عامة   

اخطاء –على الالعب 

الرمٌة الحرة-الفرٌق  

 



 2 الثامن عشر

 

مشاهدة االفالم تحكٌم ولعب  

 عن كرة السلة 
 

  لعب وتحكٌم  لعب وتحكٌم 2 التاسع عشر

[50-45]شرح المواد 2 عشرون  شرح وتوضٌح واجبات   

-حكام الساحة]وسلطات

المراقب -حكام الطاولة

[الفنً   

 

احدى 

 وعشرون

  لعب وتحكٌم  لعب وتحكٌم 2

الثانً 

 وعشرون

 قانون 2

 شرح اشارات الحكام

شرح وتطبٌق اشارات  

 الحكام

 

الثالث 

 وعشرون

  االمتحان االول  االمتحان االول 2

الرابع 

 وعشرون

  لعب وتحكٌم  لعب وتحكٌم  2

الخامس 

 وعشرون

  شرح وتوضٌح وتطبٌق  الٌة التحكٌم بثالث حكام 2

السادس 

 وعشرون

  االمتحان الثانً  االمتحان الثانً 2

السابع 

 وعشرون

2     

الثامن 

 وعشرون

2     

التاسع 

 وعشرون

2     

     2 الثالثون

البنٌة التحتٌة- 12  

 القانون الدولً لكرة السلة الكتب المقررة المطلوبة -1
  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
 (.....,التقارٌر,العلمٌة 

-اقامة محاضرات من قبل ضٌوف خارجٌٌن

 ورش عمل خاصة 



  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب
 

 

 

 انجنيخ انزحزيخ  .11

ـ انكزت انًقشسح انًطهىثخ 1  القانون الدولً لكرة السلة 

    (انًصبدس)ـ انًشاجع انشئيسيخ 2

اـ انكزت وانًشاجع انزي يىصً ثهب            

  (.... ,انزقبسيش , انًجالد انعهًيخ  )     

ورش عمل خاصة -اقامة محاضرات من قبل ضٌوف خارجٌٌن  

يىاقع االنزشنيذ , ة ـ انًشاجع االنكزشونيخ

.... 

 

 

 خطخ رطىيش انًقشس انذساسي  .12

   

 

 

 

 

 

 


