
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 أهداف المقرر .8

 

 في رياضة كرة السلة   المهارات األساسية رفع المستوى المعرفي للطلبة في معرفة  -1

 في رياضة  كرة السلة  تطوير المستوى المعرفي فيما يخص المهارات األساسية  -2

   تطوير الجوانب العلمية في فهم العوامل المؤثرة في تعلم المهارات األساسية بكرة السلة  -3
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  هداف المعرفية األ -أ

 بناء المعرفة العلمية للطلبة حول المهارات األساسية بكرة السلة  -1أ

تطوير الجانب المعرفي للطالب بربط تعليم المهارات األساسية بالعلوم الرياضية  -2أ

 األخرى ذات الصلة المباشرة في تعليم المهارة 

للطالب بستخدام وسائل مختلف الوسائل التوضيحية والعروض بناء المعرفة العليمية  -3أ

 التشويقية للتمارين التعليمية للمهارات األساسية 

 تطوير المعرفة العلمية  بجعل الطالب عنصراُ فعاال في العملية التعليمية  -4أ
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 المهارات األساسية بكرة السلة تعلم  – 1ب   

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة  -1

 طريقة المناقشة  -2

 طرائق التقييم      

 االمتحان  -1

 التقارير األسبوعية  -2
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 طريقة المحاضرة  -1



 

 

 طريقة المناقشة  -2

 طرائق التقييم    

 االمتحان  -1

 التقارير األسبوعية  -2
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المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

  

 الزيارات الميدانية ألندية المحافظة  -1د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  تاريخ كرة السلة  2 1

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  مفهوم المهارة  2 2

المهارات األساسية  2 3

 وانواعها 

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة 

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  مسك الكرة واستالمها  2 4

مهارة الطبطبة العالية  2 5

 والواطئة 

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة 

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  مفهوم المناوالت  2 6

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  المناولة الصدرية  2 7

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  المناولة المرتدة  2 8

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  مفهوم التصويب  2 9

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  التصويب من الثبات  2 10

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  التصويب من القفز  2 11

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  التصويبة السلمية  2 12

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  مفهوم الدفاع 2 13

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  الوقفة األساسية  2 14

 االمتحان  المحاضرة والمناقشة  كرة السلة  المتابعة الدفاعية  2 15

 البنية التحتية .12



 

 

 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
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, 1ط,  والتقويم القياس وطرق السلة بكرة العلمية

 .1997, للنشر الكتاب مركز,  القاهرة
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