
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 

 ضياء ثامر مطر االسم

 Ss_sport2010@yahoo.com البريد االلكتروني

 كرة سلة  اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

واعداد مدرسين ناجحين قادرين على وتعلم التحكيم بثالثة حكام في كرة السلة  السلة كرة   قانون تعلم

  اطبيق قانون كرة السلة وحكام ناجحين.

 التفاصيل االساسية للمادة

 

القانون الدولي لكرة السلة  من خالل معرفة االخطاء والمخالفات  وميكانيكية التحكيم بثالثة حكام في  تعلم 

  كرة السلة .

 

 الكتب المنهجية

 

 القانون الدولي لكرة السلة 

 ميكانيكية التحكيم بكرة السلة 

 

 

 المصادر الخارجية

 

 شبكة االنترنت 

 االتصال بالحكام الدوليين واالستفادة من خبراتهم ومعرفة التعديالت االخيرة على قانون كرة السلة .

 

 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع اليوميةاالمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 %50 - %10  %25مثالا 

 

 معلومات اضافية

 اقامة البطوالت والندوات والورش الخاصة بفعالية كرة السلة 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 القادسيةالجامعة :

 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 الفرقية القســم :

 لثانيةا المرحلة :

  ضياء ثامر مطراسم المحاضر الثالثي :



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة

 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

التعريف بلعبة كرة السلة وكيفية   1

 اللعب

  

    المخالفات بصورة عامة  2

مخالفة الكرة خارج الحدود+التعرف   3

  على الية التحكيم

  

مخالفة الالعب خارج الحدود مع   4

تعلم كيف تبدأ المباراة بكرة الكرة +

 السلة

  

مخالفة الخمسة ثانية +التعرف على   5

اماكن الحكام الثالثة وميكانيكية 

  تحركاتهم في بداية اللعب

  

    ثانية والتحكيم 8محالفة   6

تغيير اماكن الحكام عند بدأ الهجوم   7

  الجديد

  

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 القادسيةالجامعة :

 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 الفرقية القســم :

 الثانيةالمرحلة :

  ثامر مطرضياء اسم المحاضر الثالثي :



ثانية اعادة مع التأكيد على  8مخالفة   8

 ميكانيكية التحكيم

  

    والتحكيمثانية  3مخالفة   9

    ثانيةوالتحكيم 24مخالفة   10

   مخالفة ارجاع الكرة والتحكيم  11

كيفية تبديل الالعبين مع تطبيق   12

  اللعب والتحكيم

  

    مالبس الالعبين .ارقام الالعبين.  13

   نظريامتحان   14

   امتحان عملي   15

16     

 عطلة نصف السنة

االخطاء في كرة السلة +الفرق بين   17

 الخطا والمخالفة .

  

وقوف الالعبين في الدفاع ومبدأ   18

 االسطوانه الوهمية .

  

كيفية اعالن الخطا. خسارة الفريق   19

 باالنسحاب .الوقت المستقطع

  

الخطأ الشخصي+انواع االخطاء   20

الشخصية +كيفية اعالن الخطا امام 

 طاولة التسجيل.

  

الخطأ المتعمد +خسارة الفريق   21

 بااخفاق في كرة السلة + التحكيم

  

خطأ سوء السلوك+ واجبات رئيس   22

 الفريق + التحكيم.

  

الخطأ المزدوج +واجبات المدرب   23

 +التحكيم

  

   خطأ عدم االهلية +التحكيم  24

   الخطأ الفني + النحكيم  25

    التحكيماستمارة تسجيل المباراة +   26

    استمارة تسجيل المباراة + التحكيم  27

    امتحان نظري  28

   امتحان عملي   29

30     



31     

32     

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow up of implementation celli pass play 

 

Course Instructor Thamer Hussein Kaht 

E_mail Thamerhussein 

Title Basketball 

Course Coordinator Type here the came of course coordinator 

 

Course Objective 

 

 

Learn offensive and defensive skills basketball successful preparation of teachers are 

able to explain Alharh and displayed in front of students 

 

Course Description 

 

 

Learn the skills of basketball through knowledge of offensive and defensive skills 

 

Textbook 

 

Learn the skills of basketball 

 Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

University: Qadisiyah 

College: Physical Education and 

Sports Science 

Department: the band 

Stage: secend 

Lecturer name: deyaa thameer 

mutar 

Academic Status: Assistant 



Course Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 

 

 

General Notes 

 

 

 

Set up tournaments, courses and workshops for effectively basketball  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

University: Qadisiyah 

College: Physical Education and 

Sports Science 

Department: the band 

Stage: secend  

Lecturer name: deyaa thameer 

mutar 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 



Course  weekly Outline 

week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1  Caught the ball   

2  Manipulator with both hands   

3  Manipulator with one hand   

4  Clapotement   

5  High clapotement   

6  Clapotement low-lying   

7  Clapotement change direction   

8  Scoring   

9  With both hands   

10  One-handed   

11  Deception   

12  Feet movements   

13  My exam   

14  Practical exam   

15  Practical exam   

16     

Half-year Break 

17  Pause defense readiness   

18  Defensive movements of the 

feet 

  

19  Defensive place   

20  Defensive distance   

21  Defense against axes   

22  Defense against corrected   

23  Defense against cutter   

24  Cut slider   



25  Collect defensive rebounding   

26  My exam   

27  Practical exam   

28  Practical exam   

29     

30     

31     

32     

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

 


