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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
 االلعاب الفرقٌة المركز/القسم العلمً -2
اسم البرنامج األكادٌمً  -3

 أو المهنً
 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4
: النظام الدراسً -5

 أخرى/مقررات/سنوي
 سنوي

المرحلة الثانٌة/مادة كرة السلة  برنامج االعتماد المعتمد -6  

المؤثرات الخارجٌة  -7
 األخرى

 ال توجد

4/10/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8  

أهداف البرنامج  -9
 األكادٌمً

 

 
 تعلٌم مهارات كرة السلة والتطرق الى اهم طرق التدرٌس الخاصة

 تعلٌم الدفاع وانواعه
 تعلٌم الهجوم وانواعه

 تعلٌم خطط اللعب

 

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

.نكرةانسهت (انخطط انهجىيٍت  )تعهى انًهاراث االساسٍت انهجىيٍت - 1أ  

.نكرة انسهت (انخطط انذفاعٍت  )تعهى انًهاراث االساسٍت انذفاعٍت - 2أ  

  . انقذرة عهى تحكٍى انًباراة نكرة انسهت-3أ       

 
 

االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  - ب
.(انقاَىٌ انخاص نكرة انسهت  )يشاهذة االفالو انخاطت نًادة كرة انسهت   

تقارٌر عٍ انًهاراث  انتً تخض انًُهج انًقرر نهعاو انذراسً  – 2ب   

 
  طرائق التعلٌم والتعلم

انعًهً+ انًحاضرة انُظرٌت   

 

طرائق التقٌٌم 

 
 .اجراء اختباراث بٍٍُت وفظهٍت  -1



االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة -  ج
 الحث على االلتزام بالمحاضرات-1ج 
 االلتزام بالواجبات المطلوبة-2ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 التدرٌس وشرح المهارات والتطبٌق العملً

 
 طرائق التقٌٌم

 االختبار الٌومً والشهري

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

.اعذاد عهًً - 1د  

.اكتساب انًعارف وانًعهىياث - 2د  

.اعذاد تطبٍقً نًهٍُت يذرساث كفؤاث - 3د  

 
 

 طرائق التعلٌم
 

  .(انىسائم واالدواث انًساعذة  )انتعهى باستخذاو انتكُهىجٍا 

 
 طرائق التقٌٌم

 (عًهً + َظري )االيتحاَاث انفظهٍت  -1

 .تقارٌر فظهٍت نكم طانبت   -2

 

 

 

 

 

 

بنٌة البرنامج   -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة
 عملً نظري

 شهر/ساعة6 شهر/ساعة2 كرة السلة  الثانٌة

     

     

     

     

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12
 

 د التاكٌد على العمل الجماعً -
 التاكٌد على حب الجماعة -

 



 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13
 

 المقابلة 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
  ساعة56/ ساعة باألسبوع2 (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6

4/10/2018 تارٌخ إعداد هذا الوصف -7  

 أهداف المقرر -8
 تعلٌم الطالبات كل االسس الصحٌحة للعبة كرة السلة -1
 نشر الثقافة الرٌاضٌة النسوٌة بٌن الطالبات -2
 تعلٌم اسس اللعب الصحٌحة وادارة المباراة من حٌث تطبٌق القانون الدولً لكرة السلة -3

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

 التعرف على اساسٌات اللعبة-1أ 
 التعرف على كٌفٌة تطوٌر المهارات االساسٌة-2أ 

 
 
 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب
  تطوٌر كٌفٌة التحكم بالكرة -1ب 
 تطوٌر الٌة اللعب -2ب 
  التحكٌم العملً-3ب 

 
 طرائق التعلٌم

 الشرح والعرض



 

 بنٌة المقرر- 11

المساق/ اسم الوحذة  مخرجاث التعلم المطلوبت الساعاث األسبوع  طريقت التقييم طريقت التعليم 

  ساعت2 األول
 الفنً للمهارات ءمراجعة األدا

 األساسٌة للعبة كرة السلة
مراجعة األداء الفنً للمهارات 

 األساسٌة للعبة كرة السلة
انشرح 

 ةانعرع

ايتحاٌ ٌىيً 

 وشهري

 انثاًَ

شرح وتوضٌح أهمٌة فلسفة -  ساعت2
 الدفاع فً كرة السلة

متطلبات الدفاع فً كرة السلة-  

شرح وتوضٌح أهمٌة فلسفة -
 الدفاع فً كرة السلة

متطلبات الدفاع فً كرة -
 السلة

  

 انثانث

.أهمٌة وفلسفة الدفاع الفردي-  ساعت2  

.منافع الدفاع الفردي -  

.ماهٌة الدفاع الفردي-  

أساسٌات الدفاع الفردي بدون -

.أهمٌة وفلسفة الدفاع الفردي  

.منافع الدفاع الفردي   

.ماهٌة الدفاع الفردي  

أساسٌات الدفاع الفردي بدون 

  

 عرض االفالم التعلٌمٌة
 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 االمتحان الٌومً والشهري
 

 
 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 الحث على التعاون -1ج 
 التعلم الجماعً -2ج 
  تطوٌر ثقافة نكران الذات بالتعلم-3ج 

 
 طرائق التعلٌم والتعلم
 المحاضرات والشرح

 
 

 
 طرائق التقٌٌم

 
 االمتحان الٌومً والشهري

 

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

 تقوٌة الشخصٌة الخاصة بالطالبة-1د 
 تعلٌم التعلم التعاونً-2د 

 



.كرة .كرة   

 انرابع

أسالٌب الدفاع الفردي ضد -  ساعت2
.الالعب المستحوذ على الكرة  

.الدفاع ضد المحاور -  

.الدفاع ضد الممرر-  

.الدفاع ضد التصوٌب-  

الوصول الى مرحلة االلٌه فً -
.األداء للمهارات الدفاعٌة  

أسالٌب الدفاع الفردي ضد -
.الالعب المستحوذ على الكرة  

.الدفاع ضد المحاور -  

.الدفاع ضد الممرر-  

.الدفاع ضد التصوٌب-  

الوصول الى مرحلة االلٌه -
.فً األداء للمهارات الدفاعٌة  

  

 انخايس

أسالٌب الدفاع الفردي ضد   ساعت2
.الالعب المستحوذ على الكرة  

.الدفاع ضد المحاور -  

.الدفاع ضد الممرر-  

.الدفاع ضد التصوٌب-  

الوصول الى مرحلة االلٌه فً 
.األداء للمهارات الدفاعٌة  

أسالٌب الدفاع الفردي ضد -
.الالعب المستحوذ على الكرة  

.الدفاع ضد المحاور -  

.الدفاع ضد الممرر-  

.الدفاع ضد التصوٌب-  

الوصول الى مرحلة االلٌه -
.فً األداء للمهارات الدفاعٌة  

  

 انسادس

القانون شرح مٌكانٌكٌة الحكام   ساعت2
.داخل الملعب   

(1,2.3.4,5)شرح المواد  

 ( تدرٌبٌة–تعلٌمٌة )خطوات 
 تطبٌقٌة للمواد أعاله

شرح مٌكانٌكٌة :القانون 
.الحكام داخل الملعب   

(1,2.3.4,5)شرح المواد  

 ( تدرٌبٌة–تعلٌمٌة )خطوات 
 تطبٌقٌة للمواد أعاله

  

   االمتحان االول االمتحان االول  ساعت2 انسابع

 انثايٍ

أهمٌة وفلسفة :-الدفاع ألفرقً  ساعت2
متطلبات دفاع .-دفاع الفرٌق

.الفرٌق  

األنماط .-األولٌة الدفاعٌة-
.الرئٌسٌة لدفاع الفرٌق  

أهمٌة وفلسفة :-الدفاع ألفرقً
متطلبات دفاع .-دفاع الفرٌق

.األولٌة الدفاعٌة.-الفرٌق  

األنماط الرئٌسٌة لدفاع -
.الفرٌق  

  

 انتاسع

 :دفاع رجل لرجل - 
 .فلسفة دفاع رجل لرجل -

استخدامات دفاع رجل  -
 .لرجل

إشكال استخدامات دفاع  -
 .رجل لرجل

طرق وأسالٌب  دفاع رجل  -
 .لرجل

دفاع رجل لرجل عن قرب  -
 .(الضاغط)

 :دفاع رجل لرجل -
 .فلسفة دفاع رجل لرجل -

استخدامات دفاع رجل  -
 .لرجل

إشكال استخدامات دفاع  -
 .رجل لرجل

طرق وأسالٌب  دفاع  -
 .رجل لرجل

دفاع رجل لرجل عن  -
 .(الضاغط)قرب 

  



 .دفاع رجل لرجل عن بعد -
دفاع رجل لرجل مع الدوران  -

ممٌزات دفاع رجل .والضغط
عٌوب دفاع رجل .لرجل

 .لرجل

دفاع رجل لرجل عن  -
 .بعد

دفاع رجل لرجل مع  -
الدوران 

ممٌزات دفاع .والضغط
عٌوب دفاع .رجل رجل

 .رجل لرجل

 انعاشر

 ) تدرٌبٌة–خطوات تعلٌمٌة - 1  ساعت2
لمواضٌع المحاضرة (تطبٌقٌة

.السابقة  

 –خطوات تعلٌمٌة - 1
لمواضٌع (تطبٌقٌة )تدرٌبٌة

.المحاضرة السابقة  
  

نامتحا  ساعت2 انحادي عشر نامتحا     

   العطلة الربٌعٌة العطلة الربٌعٌة  ساعت2 انثاًَ عشر

 انثانث عشر

شرح المادة - القانون الدولً  ساعت2
(11,12,13,14,15.)  

مراجعة تطبٌقٌة من .لعب تحكٌم
خالل المبارٌات المواد الكورس 

 األول

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

مراجعة تطبٌقٌة .لعب تحكٌم
من خالل المبارٌات لمواد 

 الكورس األول

  

 انرابع عشر

مراجعة تطبٌقٌة من خالل   ساعت2
المبارٌات لمواد الكورس األول 

:دفاع المنطقة  

 :فلسفة دفاع المنطقة -
 .استخدامات دفاع المنطقة -

 .إشكال دفاع المنطقة -
 .ممٌزات دفاع المنطقة -
 .عٌوب دفاع المنطقة -

مراجعة تطبٌقٌة من خالل 
المبارٌات لمواد الكورس 

 األول

:دفاع المنطقة  

 :فلسفة دفاع المنطقة -
استخدامات دفاع  -

 .المنطقة
 .إشكال دفاع المنطقة -
 .ممٌزات دفاع المنطقة -
 .عٌوب دفاع المنطقة -

  

 انخايس عشر

تعلٌمٌة )مراجعة تطبٌقٌة خطوات   ساعت2
تطبٌقٌة للمواضٌع  ( تدرٌبٌة–

.المحاضرة السابقة  

مراجعة تطبٌقٌة خطوات 
تطبٌقٌة  ( تدرٌبٌة–تعلٌمٌة )

.للمواضٌع المحاضرة السابقة  

 

  

 انسادس عشر
   ساعت2

 امتحان

 

 امتحان
  

 انسابع عشر

تعلٌمٌة )مراجعة تطبٌقٌة خطوات   ساعت2
تطبٌقٌة للمواضٌع  ( تدرٌبٌة–

.المحاضرة السابقة  

مراجعة تطبٌقٌة خطوات 
تطبٌقٌة  ( تدرٌبٌة–تعلٌمٌة )

.للمواضٌع المحاضرة السابقة  
  

 انثايٍ عشر
مشاهدة أفالم تحكٌم ولعب عن   ساعت2

 لعبة كرة السلة
مشاهدة أفالم تحكٌم ولعب عن 

 لعبة كرة السلة
  



 

 

 انتاسع عشر

:القانون الدولً   

شرح - 
(.21.22,23,24,25)المواد  

.لعب تحكٌم-   

:القانون الدولً  

شرح - 
(.21.22,23,24,25)المواد  

.لعب تحكٌم-   

  

   لعب تحكٌم لعب تحكٌم  ساعت2 انعشروٌ

 انحادي وانعشروٌ

خطوات تعلٌمٌة وتدرٌبٌة -   ساعت2
.تطبٌقٌة بخطط اللعب الدفاعً  

خطوات تعلٌمٌة وتدرٌبٌة - 
.تطبٌقٌة بخطط اللعب الدفاعً  

 

  

 انثاًَ وانعشروٌ

أعادة للخطوات التعلٌمٌة -  ساعت2
(تطبٌق )التدرٌبٌة  

 

أعادة للخطوات التعلٌمٌة -
(تطبٌق )التدرٌبٌة  

 

  

   االمتحان األول االمتحان األول  ساعت2 انثانث وانعشروٌ

 انرابع وانعشروٌ
. أسسه- الهجوم السرٌع .شرح  ساعت2

.انواعة. مبادئه  
- الهجوم السرٌع .شرح
.انواعة. مبادئه. أسسه  

  

انخايس 

 وانعشروٌ

تدرٌبات  تطبٌقٌة من خالل   ساعت2
.المبارٌات لجمٌع المواد السابقة  

تدرٌبات  تطبٌقٌة من خالل 
المبارٌات لجمٌع المواد 

.السابقة  
  

انسادس 

 وانعشروٌ

 أالمتحان الثانً أالمتحان الثانً  ساعت2
  

    مراجعت المواد  ساعت2 انسابع وانعشروٌ

    مراجعت المواد  ساعت2 انثايٍ وانعشروٌ

    مراجعت المواد  ساعت2 انتاسع وانعشروٌ

    مراجعت المواد  ساعت2 انثالثىٌ

 

 البنٌة التحتٌة- 12
 الكتاب المنهجً مع القانون الدولً لكرة السلة الكتب المقررة المطلوبة -1
 الكتب الخارجٌة (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2
المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ

 (.....,التقارٌر,العلمٌة 
 التقارٌر الخاصة باللعبة

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب



 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13
 

 التحدٌث المستمر لكل سنة اذا حدث تغٌٌر فً القانون الذي ٌخص اللعبة واتباع الطرق الحدٌثة فً اللعب
 

 
 

 


