
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جـــــــهاز اإلشراف والتقــــــوٌم العــــلمً

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

 

 

جامعة بغداد:- الجامعة  

ندى محمد.القسم العلمي فرع االلعاب الفرقية                        كرة سلة مرحلة اولى  د  

2018 /  10 / 4تاريخ ملئ الملف    

 التوقيع                                                                 التوقيع

بشرى كاظم عبد الرضا. سندس موسى جواد                                           د.   د  

العلمي المعاونرئيس فرع االلعاب الفرقية                                       

/  /   2018 /  /                                                     2018  

 دقق الملف من قبل 

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

نديمه بدر.           د       

الجامعي واألداء الجودة ضمان شعبة مدير  

 / /   2018  

                                                                                        التوقيع

 مصادقة السيد العميد



وصف البرنامج األكادٌمً 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1
  المركز/القسم العلمً -2
  اسم البرنامج األكادٌمً أو المهنً -3
 دكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4
: النظام الدراسً -5

 أخرى/مقررات/سنوي
 سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد -6

  المؤثرات الخارجٌة األخرى -7

 4/10/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8
  أهداف البرنامج األكادٌمً -9

اىتؼزف ػيً ٍهاراخ ىؼثح مزج اىسيح ٍغ ّثذج ٍِ تارَخها وّشىؤها وتطىرها- 1 . 9  

.(اىتَزَز- اىَحاورج - اىتحنٌ- ٍسل اىنزج)اىَهاراخ اىهجىٍُح اىتؼزف ػيً  –2 . 9  

مُفُح أداء اىزٍُح اىثالثُح اىزٍُح اىحزج واىخطىاخ اىتؼيَُُح واىقاّىُّحاىتؼزف ػيً  –3 . 9  

اىتؼزف ػيً مُفُح اداء اىزٍُح اىحزج واىخطىاخ اىتؼيَُُح واىقاّىُّح- 4  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -10
االهداف المعرفٌة   - أ

(ٍسل اىنزج اىتىقف واالرتناس)اىقذرج ػيً اداء اىَهاراخ اىهجىٍُح تنزج اىسيح - 1أ  

  اىقذرج ػيً اداء ٍهارج اىتَزَز واىَحاورج تشنو جُذ-2أ

اىقذرج ػيً اداء ٍهارتٍ اىتصىَة ٍِ اىثثاخ واىتصىَثح اىسيَُح تنزج اىسيح- 3أ  

 
 

االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  - ب



االحساس واىتحنٌ تاىنزج – 1ب   

اىَحاورج واىتَزَز – 2ب   

اىتصىَثح اىسيَُح واىتصىَة ٍِ اىثثاخ – 3ب   

 
 

  طرائق التعلٌم والتعلم
 

 طزَقح اىَحاضزج االىقاء واىؼزض ىيحزمح ثٌ اىتذرَة ػيُها وتنزارها
 طزَقح ػزض اىفُذَىهاخ ىؼزض اىَهارج

 
 
 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 تحذَذ اٍتحاّاخ اسثىػُح  مو اسثىع  -1

 ("اٍتحاُِّ فٍ اىفصو اىثاٍّ+ اٍتحاُِّ فٍ اىفصو االوه  ) تحذَذ اٍتحاّاخ تحزَزَح  -2

 ("اٍتحاُِّ فٍ اىفصو اىثاٍّ+ اٍتحاُِّ فٍ اىفصو االوه  ) تحذَذ اٍتحاّاخ ػَيُح  -3

 ّظزٌ فٍ اخز اىسْح اىذراسُح+  اٍتحاُ ّهائٍ ػَيٍ  -4

 

 
االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -  ج

  تَُْح اىتفنُز االتذاػٍ ىذي اىطاىثاخ- -1ج 

  تَُْح ٍهاراخ اىتفنُز اىجَاػٍ ىذي اىطاىثاخ- 2ج

 

طرائق التعلٌم والتعلم 

 (اىؼزوض اىتقذََُح) اىَحاضزج اىَطىرج 

  اىَْاقشح

 ٍْاىؼصف اىذه 

 (اىفُذَى اىتؼيٍَُ)استخذاً اىتقُْاخ اىتؼيَُُح 
 

 
 طرائق التقٌٌم

تحذَذ اٍتحاّاخ اسثىػُح  مو اسثىع -  

("اٍتحاُِّ فٍ اىفصو اىثاٍّ+ اٍتحاُِّ فٍ اىفصو االوه  )تحذَذ اٍتحاّاخ تحزَزَح - 2  

("اٍتحاُِّ فٍ اىفصو اىثاٍّ+ اٍتحاُِّ فٍ اىفصو االوه  ) تحذَذ اٍتحاّاخ ػَيُح 3  

ّظزٌ فٍ اخز اىسْح اىذراسُح+  اٍتحاُ ّهائٍ ػَيٍ 4  

 
 
 

 
المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً  )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د

  واىشفىٌ، اىتحزَزٌ واىتىاصو االتصاه ػيً قادرا اىطاىة َنىُ أُ - 
 اىطاىة َنىُ أُ فزَق، فٍ اىؼَو ػيً قادرا اىطاىة َنىُ أُ- 

 .اىَشامو حو ػيً قادرا



طرائق التعلٌم 
 الشرح والتوضٌح مع استخدام البوسترات 

 
 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 االمتحان النظري مع امتحان عملً 
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رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة
 عملً نظري

 شهر/ساعة/6 شهر/ساعة2 كرة السلة  ااالولى

     

     

     

     

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12
 

 اثارة العمل الجماعً والتعلم التعاونً ومحبة الكل ونكران الذات

 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13
 المقاٌلة الشخصٌة+ االختبارات البدنٌة والمهارٌة 

 
 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 
 شبكة االنترنٌت

 

 
 

 



 

نموذج وصف المقرر 

وصف المقرر 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما إذا كان قد 

 .حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً المؤسسة التعلٌمٌة -1

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات/جامعة بغداد المركز/القسم العلمً -2  

  رمز المقرر/اسم -3

(المخصص لكرة السلة )الملعب الخارجً  أشكال الحضور المتاحة -4  

 سنوي السنة/ الفصل  -5
  ساعة112/ ساعة باألسبوع4 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6
4/10/2018 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7  

 أهداف المقرر -8
 تعلٌم المهارات االساسٌة بلعبة كرة السلة  -
 تعلٌم الدفاع وانواعه -
 تعلٌم الهجوم وانواعه -
 تعلٌم الخطط الخاصة باللعب -

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10
األهداف المعرفٌة   - أ

  التعرٌف باللعبة-1أ 
  الدولً الخاص باللعبةنتعرٌف القانو-2أ 
 تعرٌف اهم الصفات والقدرات الخاصة باللعبة-3أ 

 
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب
  اتقان المهارات االساسٌة باللعبة-1ب 
 اتقان الخطط الدفاعٌة -2ب 
 اتقان الخطط الهجومٌة-3ب 

 
 طرائق التعلٌم

 التطبٌق العملً+ الشرح النظري  

 
 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات الشهرٌة+ االمتحانات الٌومٌة 
 

 
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

رفع روح التعاون والعمل الجماعً- 1ج   
الحث على االلفة ونشر المحبة-2ج   
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المساق/ اسم الوحدة  مخرجاث التعلم المطلوبت الساعاث األسبوع  طريقت التقييم طريقت التعليم 

 2 األوه
شرح لممبادئ االساسية لمعبة 

 كرة السمة
 توضيح لمخططات الممعب

  

 اىثاٍّ

شرح لموقفة االساسية ومهارة  2
 التوقف واالرتكاز

توضيح كيفية االداء 
 الصحيح لممهارة

 اىَحاضزج

واىؼزض 

 اىؼَيٍ

اختثار ٍسل 

اىنزج 

 واالحساس تها

 اىثاىث

تعريف النواع المناوالت وشرح  2
 المناولة الصدرية

توضيح ميزات المناولة 
واالخطاء الشائعة الخاصة 

 بها
  

 اىزاتغ

توضيح ميزات المناولة  شرح المناولة المرتدة 2
واالخطاء الشائعة الخاصة 

 بها
  

 اىخاٍس

توضيح ميزات المناولة  شرح المناولة من فوق الراس 2
واالخطاء الشائعة الخاصة 

 بها
  

 اىسادس
توضيح ميزات المناولة  شرح المناولة من فوق الكتف 2

واالخطاء الشائعة الخاصة 
  

  
طرائق التعلٌم والتعلم 

 
 طرٌقة العرض والتطبٌق -

 
 طرائق التقٌٌم

 االمتحان الٌومً واالمتحان الشهري
 
 

 
 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د

رفع الروح المعنوٌة والمشاركة الجماعٌة-1د   
العمل التعاونً -2د   
 نكران الذات ومحبة الجمٌع-3د 



 بها

 اىساتغ

الدفعة )شرح لمناولة المذراة  2
(البسيطة  

توضيح ميزات المناولة 
واالخطاء الشائعة الخاصة 

 بها
  

    امتحان بالمهارات المدروسة 2 اىثاٍِ

 اىتاسغ

توضيح ميزات الطبطبة  شرح لمطبطبة العالية 2
العالية واالخطاء الشائعة 

 الخاصة بها
  

 اىؼاشز

توضيح ميزات الطبطبة  شرح لمطبطبة الواطئة 2
الواطئة واالخطاء الشائعة 

 الخاصة بها
  

 اىحادٌ ػشز

توضيح ميزات الطبطبة  شرح لمطبطبة بتغيير االتجاه 2
بتغيير االتجاه واالخطاء 

 الشائعة الخاصة بها
  

 اىثاٍّ ػشز

شرح لمهارة الطبطبة والدوران  2
 النصفي

توضيح ميزات الطبطبة 
والدوران النصفي واالخطاء 

 الشائعة الخاصة بها
  

 اىثاىث ػشز

شرح لمهارة الطبطبة والدوران  2
 الكمي

توضيح ميزات الطبطبة 
والدوران الكمي واالخطاء 

 الشائعة الخاصة بها
  

    امتحان بالمهارات المدروسة 2 اىزاتغ ػشز

 اىخاٍس ػشز
استرجاع لممهارات المعطاه في  2

 الفصل االول
التأكيد عمى التكنيك 

 الصحيح لممهارة
  

     2 اىسادس ػشز

     2 اىساتغ ػشز



 اىثاٍِ ػشز
شرح لممبادئ االساسية لمعبة  2

 كرة السمة
 توضيح لمخططات الممعب

  

 اىتاسغ ػشز
شرح السترجاع مهرات الفصل  2

 االول
التأكيد عمى االداء الصحيح 

 لممهارة
  

 اىؼشزوُ

شرح \شرح النواع التهديف 2
 التهديف

 من الثبات

توضيح ميكانيكية االداء 
 الصحيح لممهارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اىحادٌ 

 واىؼشزوُ

توضيح ميكانيكية االداء  شرح التهديفة السممية 4
 الصحيح لممهارة

  

 اىثاٍّ واىؼشزوُ
توضيح ميكانيكية االداء  شرح تهديفة الرمية الحرة 4

 الصحيح لممهارة
  

 اىثاىث واىؼشزوُ
توضيح ميكانيكية االداء  شرح الحجز وانواعو 4

 الصحيح لممهارة
  

    امتحان بالمهارات المدروسة 4 اىزاتغ واىؼشزوُ

اىخاٍس 

 واىؼشزوُ

  التأكيد عمى الوقفة دفاع \شرح لمتشكيالت الدفاعية 4



 

 

 

 

 الصحيحة عند الدفاع رجل لرجل

اىسادس 

 واىؼشزوُ

دفاع \شرح دفاع المنطقة  4
 المختمط

التأكيد عمى الوقفة 
 الصحيحة عند الدفاع

  

 اىساتغ واىؼشزوُ

شرح النواع الهجوم المنظم  2
 وتشكيالتو

التأكيد عمى استخدام 
المهارات المكتسبة في 

 تطبيق الهجوم
  

 اىثاٍِ واىؼشزوُ

التأكيد عمى استخدام  شرح لمهجوم السريع وانواعو 2
المهارات المكتسبة في 

 تطبيق الهجوم
  

 اىتاسغ واىؼشزوُ
اعطاء معمومات حول القانون  2

 وشرح المخالفات
توضيح لمبادئ القانون 

 االساسية
  

 اىثالثىُ
شرح االخطاء وانواعها وشرح  2

 الستمارة التسجيل
اعطاء االشارات الخاصة 

 بالمخالفات واالخطاء
  

 
التأكيد عمى التحرك  شرح لميكانيكية تحرك الحكام 2

 الصحيح لمحكام
  

 

 البنٌة التحتٌة- 12
 الكتاب المنهجً الكتب المقررة المطلوبة -1
 كتب كرة السلة (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2
المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ

 (.....,التقارٌر,العلمٌة 
 عروض الداتا شو

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب
 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13
 

 اشزاك اىطاىثاخ تاىذوراخ اىتذرَثُح اىخاصح تاىيؼثح



 
 

 
 

 


