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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

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً المؤسسة التعلٌمٌة -1

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

اسم البرنامج األكادٌمً  -3
 أو المهنً

 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 سنوي

المرحلة الرابعة/مادة كرة السلة  برنامج االعتماد المعتمد -6  

المؤثرات الخارجٌة  -7
 األخرى

 ال توجد

4/10/2018 تارٌخ إعداد الوصف -8  

 أهداف البرنامج األكادٌمً -9

 
 تماٌ ٔتُفٍز انًٓاساخ كشج انضهحدث انطهثح ػهى ا - أ

 االنتزاو تانًفشداخ انذساصٍح - ب
 صٌُٕاًا % 15تذذٌث انًفشداخ يٍ لثم انكادس انتذسٌضً تًا الٌمم ػٍ  - ت

 
 

 

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

انتذسج فً ششح يفشداخ انًٓاساخ انفٍُح    - 1أ  

انتؼشف ػهى لٕاٍٍَ االنؼاب- 2أ  

انتذسٌة ػهى انخطظ- 3أ  

ػشض - 4أ data show 

اصتؼًال اجٓزج دذٌثح نالداء - 5أ  

ششح تغٍٍشاخ انمأٌ- 6أ  

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
اعداد التقارٌر - 1ب   
اعداد بوسترات تخص اللعبة-2ب   
- 3ب   



  طرائق التعلٌم والتعلم

 
 عملً +محاضرات نظرٌة  -
 استخدام وسائل العرض -
 االنترنٌت -

 طرائق التقٌٌم

 
 االمتحان النظري -
 االمتحان العملً -
 الحضور وااللتزام -

االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج  
رفع روح التعاون والعمل الجماعً- 1ج   
الحث على االلفة ونشر المحبة-2ج   

  
 طرائق التعلٌم والتعلم

 طرٌقة العرض والتطبٌق -
  

 طرائق التقٌٌم

 
 االمتحان النظري -
 االمتحان العملً -
 الحضور وااللتزام -

يالمهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخص )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د  
رفع الروح المعنوٌة والمشاركة الجماعٌة-1د   
العمل التعاونً -2د   
نكران الذات ومحبة الجمٌع-3د   

 

 طرائق التعلٌم

العرض+ الشرح   
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 امتحان نظري -
 امتحان عملً -
  اعداد تقارٌر -

 

 

 بنٌة البرنامج  -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

 شهر/ساعة6 شهر/ساعة2 كرة السلة  الرابعة

     

     

     

     

 

 



 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 العمل على التعلم الجماعً 
 العمل على التعلم التعاونً

 

 (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
التعرٌف على العمل الجماعً- 1أ   
تعرٌف الطالبات التعلم التعاونً-2أ   
تعرٌف الطالبات محبة الكل ونكران الذات الجل الجماعة-3أ   
 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب

تعرٌف المهارات االساسٌة باللعبة-1ب   
شرح للهجوم وانواعه-2ب   
شرح للدفاع وانواعه-3ب   
شرح لخطط اللعب-4ب   

 طرائق التعلٌم

 الشرح والتطبٌق العملً للمهارة مع تكرار المهارة
 
 



 

بنٌة المقرر- 11  

 انضاػاخ األصثٕع
يخشجاخ انتؼهى 

 انًطهٕتح

اصى 

/ انٕدذج 

انًضاق أٔ 

انًٕضٕ

 ع

 طشٌمح انتمٍٍى طشٌمح انتؼهٍى

 2 األٔل
ششح خطح انؼًم خالل 

 انؼاو انذساصً 
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثاًَ
+ تًٍُح انهٍالح انثذٍَح  2

 أػذاد نًٓاسج انهؼثح 
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثانث
+ تًٍُح انهٍالح انثذٍَح  2

 أػذاد نًٓاسج انهؼثح
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انشاتغ

تًاسٌٍ يٓاسٌح يتُٕػح  2

ششح انذفاع ػٍ + 

 انًُطمح 

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انخايش

تًاسٌٍ ػٍ تشكٍالخ  2

+ انذفاع ػٍ انًُطمح 

 أشاساخ انذكاو  

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انضادس
تًاسٌٍ ْجٕيٍح ضذ  2

+ انذفاع ػٍ انًُطمح 
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحان الٌومً والشهري
 

األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج  

رفع روح المحبة والتعاون-1ج   
العمل على تعرٌف التعلم النعاونً واهمٌته-2ج   
زٌادة العمل على حب الجماعة- 3ج   

 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 الشرح النظري واعطاء المحاضرات
 

 طرائق التقٌٌم

 االمتحانات النظرٌة واالمتحانات العملٌة
 

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

اثارة روح التعاون-1د   
العمل الجماعً- 2د   
اثارة العمل التعاونً-3د   



  (لاػذج انفشق )انمإٌَ 

 انضاتغ

إَٔاع انٓجٕو ضذ  2

+ انذفاع ػٍ انًُطمح 

 انمإٌَ  

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثايٍ

انٓجٕو انضشٌغ ٔإَاػّ  2

+ انمإٌَ + انمإٌَ + 

لاػذج االخطاء  )انمإٌَ 

) 

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انتاصغ

طشق أصتؼًال انٓجٕو  2

 )انمإٌَ + انضشٌغ 

  (لاػذج لٕاٍٍَ انهؼة 

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انؼاشش

يٕالف يتؼذدج نهٓجٕو  2

لاػذج )انمإٌَ +انضشٌغ 

   (انذكاو 

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انذادي ػشش

تًاسٌٍ تطثٍمٍح نهٓجٕو  2

اصتًاسج +انضشٌغ 

 انتضجٍم 

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثاًَ ػشش

تًاسٌٍ نهٓجٕو انضشٌغ  2

+ تٕجٕد يذافغ 

يٍكاٍَكٍح انتذكٍى 

(دشكح انذكاو )  

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثانث ػشش
اػادج شايهح نًٕاد  2

 انفصم انذساصً االٔل
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 ايتذاٌ   ايتذاَاخ انفصم االٔل 2 انشاتغ ػشش

 انخايش ػشش
تذا انفصم انذساصً  2

 انثاًَ 
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انضادس ػشش

انذفاع سجم نشجم  2

(يضاسِ/فٕائذِ/اصضّ)

اػادج شايهح نهمإٌَ +  

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انضاتغ ػشش
إَاع انذفاع سجم  2

نؼة ٔتذكٍى +نشجم   
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثايٍ ػشش

طشائك اصتؼًال انذفاع  2

نؼة + سجم نشجم

 ٔتذكٍى 

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ



 

 

 انتاصغ ػشش

انٓجٕو انًُظى ضذ  2

+ انذفاع سجم نشجم 

 نؼة ٔتذكٍى 

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انؼششٌٔ

إَاع انٓجٕو ضذ  2

+ انذفاع سجم نشجم 

 نؼة ٔتذكٍى 

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انذادي ٔانؼششٌٔ

انفشق تٍٍ انذفاع سجم  2

نشجم ٔانذفاع ػٍ 

نؼة ٔتذكٍى +انًُطمح   

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثاًَ ٔانؼششٌٔ
+ يؤْالخ انًذسب  2

 نؼة ٔتذكٍى
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثانث ٔانؼششٌٔ 

/ انتخطٍظ نهتذسٌة  2

يالدظاخ تذسٌثٍح 

نؼة ٔتذكٍى +  

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انشاتغ ٔانؼششٌٔ

اختٍاس انفشٌك  2

انًُٕرج +االصتكشاف +

نؼة ٔتذكٍى+  

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انخايش ٔانؼششٌٔ
تُظٍى فتشاخ االػذاد  2

نؼة ٔتذكٍى+  
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انضادس ٔانؼششٌٔ

تُظٍى فتشج االػذاد لثم  2

انًُافضاخ +االػذاد 

نؼة ٔتذكٍى +  

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انضاتغ ٔانؼششٌٔ
اػذاد ٔدذاخ تذسٌثٍح  2

نؼة ٔتذكٍى +ًَٕرجٍح   
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثايٍ ٔانؼششٌٔ
تذهٍم انًثاسٌاخ  2

 ٔانالػثٍٍ 
 

يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انتاصغ ٔانؼششٌٔ

كٍفٍح تؼايم انًذسس  2

ٔانًذسب يغ االيكاٍَاخ 

انتذسٌضٍح ٔانتذسٌثٍح 

 ٔانالػثٍٍ

 
يذاضشاخ فً 

 انماػح
 تطثٍك ٔتصذٍخ

 انثالثٌٕ

ايتذاَاخ انفصم  2

انذساصً انثاًَ 

انُٓائٍح+االيتذاَاخ +  

 ايتذاٌ  



 

البنٌة التحتٌة- 12  

 القانون الدولً لكرة السلة الكتب المقررة المطلوبة -1

  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

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

بوسترات+اعداد تقارٌر   

  ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب

 

خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13  

 التحدٌث المستمر لكل سنة اذا حدث تغٌٌر فً القانون الذي ٌخص اللعبة
 
 

 

 


