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 جامعة امللك سعود: املؤسسة التعليمية -

 

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني :القسم /الكلية -

  حتديد املقرر واملعلومات العامة( أ 

     تتب  307تطبيقات يف   كرة السلة           :   اسم املقرر و رقمه – 1

  ساعة 2 :املعتمدة الساعات – 2

 

 بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني: تقديم املقرر ضمنهاالربنامج أو الربامج التي يتم  – 3
 (إذا كان هناك أشياء عمومية خمتارة يف برامج عدة جيب ذكرها فضال عن ذكر الربامج)
 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم :املقرر اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس – 4

 

 السادس املستوى  :املستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه املقرر فيه – 5

 

 ال يوجد :( )إن وجدتاملقرر املتطلبات املسبقة هلذه  – 6

 

 : ال يوجد( )إن وجدتاملقرر املتطلبات املصاحبة هلذه  – 7

 

 .التعليمية للمؤسسة الرئيسي املقر يف يكن مل إن املقرر تدريس مكان – 8

 اللغة العربية مع تقديم كامل املصطلحات باللغة االجنليزية: لغة تدريس املقرر –9
  :األهداف ( ب 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر: -1

من خالل دراسة عملية  يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بفكرة وافية عن كرة السلة -

ونظرية تُتِيح الفرصة لتعلمها وإتقان مهاراتها، كذلك لتعليمها والتدريب عليها مع اإللمام 

بخبرة تحكيم وتنظيم المباريات، ويتناول المقرر المهارات األساسية لللعبة    وكيفية تعليمها 

  وخطوات التعليم باإلضافة إلى تعلم خطط اللعب األساسية. 

 إنهاء دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادر على:بعد  -2

 فهم وإدراك ألهمية رياضة كرة السلة.  -

أداء المهارات األساسية مع اإللمام بالنواحي الفنية لألداء وكيفية تعليم تلك المهارات بصورة  -

 منوذج  ) و (
 توصيف املقرر 
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 صحيحة.

صحيح وآمن فهم وإدراك ألهم المبادئ األساسية في اختيار وبناء وأداء التمرينات بشكل  -

  .وتطبيق هذه المبادئ بطريقة مبتكرة لتنمية المهارات األساسية في كرة السلة

 

صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر  – 2

االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة : )مثال

 (:االنترنت، والتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال

العمل على حصر وتوفير مصادر التعلّم الحديثة لالطالع على أخر التوصيات والنصائح  -

 العلمية الحديثة في مجال كرة السلة.

 واالتحادات بالدول المختلفة.استخدام شبكة المعلومات الخاصة باالتحاد الدولي لكرة السلة  -
 (وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي سيرفق: مالحظة: )وصف المقرر( ج 

 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1
 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

، رشرح أهداف المقر تاريخية، ونبذة مقدمة :األولي الوحدة

 طرق التقييم، تقسيم المهارات األساسية، 

معرفة عناصر اللياقة البدنية ، التدريبات التطبيقية 

 0وكيفية تطويرها

1 

 

 

1 

2 

 

2 

 الوحدة الثانية

 المهارات األساسية الهجومية:

التمريرة الصدرية، التمريرة المرتدة،  -التمرير بأنواعه 

 والتمرير من فوق الرأس، التمرير بيد واحدة 

2 4 

 4 2 المحاورة )تنطيط الكرة( -

 4 2 التصويب من الثبات والحركة

 المهارات األساسية الدفاعية: 

الوقفة الدفاعية، خطوات الدفاع, المركز الدفاعي, الدفاع 

 أثناء التمرير والمحاورة والتصويب.ضد المنافس 

1 2 

 تعلم خطط اللعب األساسية الدفاعية والهجومية

شرح قواعد اللعب الخاصة بكل مهارة عند شرح  -

 األداء الفني للمهارة والخطوات التعليمية

1 2 

 2 1 األسبوع السادس االختباراالول فصلي عملي ونظري

األسبوع الثاني  االختبار الثاني فصلي عملي ونظري

 عشر

1 2 

التعرف على أسس وقواعد القانون الدولي  الوحدة الثالثة:

،معرفة االختبارات الخاصة بالمهارات )عملي(، 

 وتقديم ورقة دراسية. 

2 

 

4 

 2 1 اختبار نهائي عملي ونظري

 

   
 (: مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي – 2

 أخرىالتدريب التعاوني أو  /الميداني  /العملي  الدروس الخاصة  المحاضرة
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 االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 ساعة( 30) 15

 

 -------------- ساعتان 2 ----------

 

ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في األسبوع )المطلوب هنا المعدل  /دراسة إضافية خاصة – 3

من المتوقع من الطالب (. المتطلبات المحددة في كل أسبوعالمتوقع للفصل الدراسي وليس 

 في الفصل الدراسي )بواقع ساعتين كل أسبوع(.ساعة  30تحصيل ساعات تعلم بإجمالي 

 

 التعلم مجاالت أو نطاقات في التعلم نتائج تطوير – 4

 :    لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح

 . تطويرها أجل من المقرر صمم المهارات التي أو للمعرفةموجز  ملخص  -

 . المهارات أو المعرفة تلك لتطوير استخدامها المطلوب التعلم الستراتيجيات وصف -

 . المعني المجال في التعلم نتائج لتقييم المقرر في المستخدمة الطالب تقييم طرق -

 

 

 المـــــــــــعــرفـــة –أ 

 

  سيتم اكتسابها من المقرر. وصف المعرفة التي -1

 عند االنتهاء من دراسة هذا المقرر، سيكون الطالب قادراً على:

الفهم العميق للحقائق األساسية والمفاهيم والمبادئ والنظريات ونتائج البحوث بشأن ممارسة كرة  -

 (A7السلة. )

 (A3تحديد المصادر الرئيسية للتعلم في مجال   وكرة السلة. ) -

 الممارسات بأفضل والمدعوم والقانونية والبيئية األخالقية للقضايا الناقد والوعي العميق الفهم -

 (A4) .المهنية

 (A6المعرفة والفهم العميق للمبادئ والمفاهيم التي يبني عليها تقييم األداء ) -
 

 إستراتيجية التعليم )التدريس المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة(. -2

 والنظرية. العملية المحاضرة –

 المناقشة والتطبيق العملي من خالل المحاضرات العملية. –

 (CD ،DVDمدمجة  أقراص) فيديو شرائط –

مجموعات عمل مشتركة بين الطالب )باستخدام تقنيات ومصادر التعلّم المختلفة كالشبكة  –

دراسية  وأوراق االنترنت واألقراص المدمجة والمكتبات....الخ( بغرض تقديم بحوث

 وتطبيقها ومناقشتها خالل المحاضرات.مشتركة 

 طرق تقييم المعرفة المكتسبة. -3

 اختباران فصليان  - –

 نظري( –اختبار نهائي )عملي  - –

 

 

 :(اإلدراكية)المهارات المعرفية  –ب 

 
 المهارات المعرفية المطلوب تطويرها: -1

 

 :على قادر الطالب سيكون, المقرر هذا في بنجاح االنتهاء عند
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 (B2 )كرة السلة. ربط النظرية بالتطبيق في تعلم  -

 (B3 ) مجال كرة السلة توظيف المعرفة لحل المشكالت في -

 (B7 ) .مجال كرة السلة في البيانات ونقد وتفسير تحليل -

 
 استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية: -2

 والنظرية العملية المحاضرة –

 العملي من خالل المحاضرات العملية تحت إشراف.المناقشة والتطبيق  –

 (CD  ،DVD  مدمجة أقراص) فيديو شرائط –

مجموعات عمل مشتركة بين الطالب )باستخدام تقنيات ومصادر التعلّم المختلفة كالشبكة  –

دراسية  وأوراق االنترنت واألقراص المدمجة والمكتبات....الخ( بغرض تقديم بحوث

 المحاضرات. وتطبيقها ومناقشتها خالل

 
 طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة: -3

 في مسبقا استخدامه تم لما مماثلة ستكون( اإلدراكية) المعرفية المهارات تقييم طرق –

 .[3 أ انظر] والمعرفة بالفهم المتعلق الجزء

 
 مهارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية: -ج

 

 تطويرها. المطلوب المسئولية تحمل على والقدرة اآلخرين، مع الشخصية العالقات لمهارات وصف -1

 :على قادر الطالب سيكون, المقرر هذا في بنجاح االنتهاء عند

 (C1)تحمل مسئولية التعلم الذاتي واالستمرار في تنمية المهارات الشخصية والمهنية. -

 (C2)العمل بفاعلية مع المجموعة وممارسة القيادة عند الحاجة. -

 (C3)بمهنية عالية وبصفة دائمة أثناء المناسبات العامة والخاصة. التصرف -
 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات -2

 التوجيه المستمر وخاصة في حاالت التفاعل الجماعي بين الطالب. -

 للمقرر.التكليف الفردي والجماعي لعمل مهام ومسئوليات تخدم المخرجات التعليمية  -
 ورش العمل والمناقشات. -
 طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية: -3

 في مسبقا استخدامه تم لما مماثلة ستكون والمسئولية( الشخصية) البينية مهارات تقييم طرق

 .[3 أ انظر] والمعرفة بالفهم المتعلق الجزء

 

 

 

 

 ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية(:مهارات االتصال  -د -4

 

 وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها: -1

 :على قادر الطالب سيكون, المقرر هذا في بنجاح االنتهاء عند

 (D1).والكتابي والتعبير الشفهي الفعال التواصل -

 (D3).الجماعي والعمل التفاعل مهارات إبراز -

 المعلومات وتوصيل وتفسير لجمع واالتصاالت المعلومات لتقنية األمثل االستخدام -

 (D2).واألفكار
 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات: -2

 التأكد من قدرة الطالب على استخدام تطبيقات الحاسب اآللي. -
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 نيات التعليم المختلفة.التدريب واإلشراف على اكتساب مهارات البحث العلمي باستخدام تق -
 (:العددية)طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  -3

 تم لما مماثلة ستكون الحسابية والمهارات المعلومات وتقنية االتصال مهارات تقييم طرق

 [3 أ انظر] والمعرفة بالفهم المتعلق الجزء في مسبقا استخدامه

 
 المهارات الحركية )إن كانت مطلوبة( -هـ
 

 :المطلوب تطويرها في هذا المجال( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي)وصف للمهارات الحركية  -1

 :على قادر الطالب سيكون, المقرر هذا في بنجاح االنتهاء عند

 (E1).البدني والنشاط الرياضة علوم مجاالت في والمعملية الميدانية المهارات تطبيق –

 والنشاط الرياضة بعلوم والمرتبطة المتنوعة المجاالت في العملية المهارات تطبيق –

 (E4).البدني

 رياضية أنشطة على عملية تطبيقات لتطوير مالئمة ومهارات طرق وتقديم وإعداد تخطيط –

 (E2).متنوعة
 :الحركية المهارات تطوير في المستخدمة التعلم استراتيجيات -2

 والتطبيق العملي سيتم توجيه الطالب لتنمية المهاراتخالل المحاضرات العملية  –

سوف يتيح هذا المقرر )التطبيق العملي( فرصة تعزيز المهارات والكفاءات الالزمة  –

 .لألنشطة الرياضية المتنوعة
 طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية: -3

 بالفهم المتعلق الجزء في مسبقا استخدامه تم لما مماثلة ستكون الحركية مهاراتال تقييم طرق

 [3 أ انظر] والمعرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي - 5

رقم 

 التقييم 

مقالة، أو اختبار قصير، أو مشروع : مثال)طبيعة مهمة التقييم  

 الخ... جماعي، أو اختبار فصلي

نسبة الدرجة إلى  المستحقاألسبوع 

 درجة  التقييم النهائي

 وحضور مشاركة دراسية، وبحوث أوراق 1

 وايجابية والتزام

3 - 12  10 % 

تطبيق عملي خالل المحاضرات العملية )إدارة  2

 درس كامل(، العمل بفاعلية مع المجموعة، القيادة

5 - 12 10 

 % 20 5 1 اختبار عملي/نظري فصلي 3

 % 20 10 2 عملي /نظري فصلياختبار  4

 % 25 14 نهائي ) عملي  ( اختبار 5

 % 15 15 نهائي )  نظري( اختبار 6
 الدعم المقدم للطلبة( د
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اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج 

 (:الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع -الساعات المكتبية –مع تحديد مقدار الوقت ) لذلك 

 ساعات أسبوعية(. 8التواصل مع أستاذ المقرر خالل الساعات المكتبية ) -

  .التواصل مع استاذ المقرر من خالل البريد اإللكتروني -

    

 

 

1 –  

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطلوبة:    –

 م1999د.مصطفى محمد زيدان: كرة السلة للمدرس والمدرب.دار الفكر العربي, -.-

 م.1997-د.مصطفى محمد زيدان: موسوعة التدريب في كرة السلة -

دار الفكر محمد محمود عبد الدائم,محمد صبحي حسانين: الحديث في كرة السلة, األسس العلمية والتطبيقية ,-

 م. 1999العربي, القاهرة,

دار الوفاء لدنيا الطباعة -التاريخ والمباديء والمهارات االساسية–كرة السلة -أحمد أمين فوزي: -

 م2014والنشر,

 

- WWW.AMERICANPRESSPUBLISHERS.COM/STAFFOO 

TEACHING.HTML. 

-2MARK C.YELLIN,K.C. JONES(2009) BASKETBALL,PLAYING&TEACHING: 

INSIDE TIPS FOR SUCCESS. 

 WWW.AMAZON.COM/READER/1448644801                                                                                                                                

Krause, J., Meyer, D., Meyer, J. (2008) Basketball skills and drills. Champaign, IL: 

Human Kinetics. 

Oliver, J. A. (2004) Basketball fundamentals. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Paye, B., Paye, P. (2012) Youth basketball drills. Champaign, IL: Human Kinetics. 

Eule, B. (2003) Basketball for fun. Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

 .  العربية النسخة السلة  للهواه لكرةالدولي  التحكيم قانون -

 :المراجع األساسية –

. دار المعارف,القاهرة.-احمد أمين فوزي,د.محمد عبد العزيز سالمة: كرة السلة للناشئين  

Dr. Donald F. Staffo: (2006) Teaching Basketball Skills for Physical  Education. 
الدولي لكرة السلة للهواةالقانون  - . 

 (:يرفق قائمة بذلك( )الخ... الكتب والمراجع الموصى بها )الدوريات العلمية، التقارير – 3

 :الخ... مواقع االنترنت  المواد االلكترونية و – 4
 

 ./http://www.fiba.comاالتحاد الدولي لكرة السلة                                             

  http://www.wnba.com   االتحاد السعودي لكرة السلة                                            -

 

http://www.englandbasketball.co.uk 

http://www.aahperd.org 

http://www.afpe.org.uk 

http://www.wideopendoors.net 

http://www.eupea.com 

 

امج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير مواد تعلم أخرى مثل البر – 5

 : المهنية أو األنظمة

 (CD) المدمجة أو األقراص الفيديو شرائط علي والدولية المحلية البطوالت

 أشرطة فيديو، لمهارات السلة 

http://www.star28.com/site/redirect.php?url=http://www.fiba.com/
http://www.wnba.com/
http://www.englandbasketball.co.uk/
http://www.aahperd.org/
http://www.afpe.org.uk/
http://www.wideopendoors.net/
http://www.eupea.com/
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 لكرة السلة تعليمية للمهارات األساسية (CDأقراص مدمجة ) شرائط  فيديو  -

 والبطوالت العالمية والدولية . المحلية للبطوالت(CD) المدمجة . األقراصشرائط  فيديو  -

 برامج تعليمية مصورة . -

 

  المرافق المطلوبة( و 

أي عدد المقاعد في الفصول )بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات  حدد متطلبات المقرر

 (.الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر 

 

 (:الخ حجرات المحاضرات والمختبرات  ...)المرافق التعليمية  – 1

 بأجهزة.  مجهزة مغطاة رياضية صالة

 (شو" جهاز عرض "داتا – آلى سباح – سبورة) مجهزة دراسية قاعة

 

 :أجهزة الكمبيوتر – 2

 شو" جهاز عرض "داتا -آلي حاسب جهاز

معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق إذا كان مطلوبا : مثال –حددها )موارد أخرى  – 3

 (:قائمة
 ( )أقماع،  كور 

 : وعمليات التحسين تقييم المقرر( ز 

 :التعليم وفعالية الطالب نتائج على الحصول استراتيجيات – 1

توزيع استبيانات على الطالب في منتصف و نهاية الفصل الدراسي للحصول على تقييم  

 خاص بالمقرر.

 مقابلة عينة من الطالب المسجلين في المقرر ألخذ أرائهم في كل عناصر العملية التعليمية . -

 تحليل درجات الطالب وعمل منحنيات للتعلم .  -

 

االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق  – 2

 :القسم

 ئة التدريس عن تدريس المقررالتقارير التي يعدها أعضاء هي -

تقييم الزمالء في القسم ألداء عضو هيئة التدريس في تقديم المقرر وفعالية األدوات     -

 المستخدمة لتقديمه. 

عمليات المراجعة الدورية للبرنامج ومقرراته مقارنة بالمعايير المرجعية) من قبل لجنة   -

 لمقرر والجداول بالقسم(.الخطط الدراسية + منسق المقرر+ لجنة تحديث ا

 نتائج الطالب على المدى الطويل. -

 نتائج الطالب الفصلية ألستاذ المقرر. -

 تقييم رئيس القسم - 

 : عمليات تحسين التعليم – 3          

 تحديث مصادر التعلم. - 

 تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي. -

 توفير متطلبات أداء الجزء العملي من أجهزة وأدوات مساعدة. - 

 تشجيع الطالب علي المناقشات الجماعية. -

 توفير الصيانة الدورية لألجهزة والمعدات -

 تشجيع الطالب علي القراءة والبحث. -

 األخذ بتوصيات نتائج المراجعة الدورية للمقرر.    -

 تدريس المقرر.توجيهات لجنة تحديث المقرر حول  -
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 توجيهات إدارة القسم حول أداء عضو هيئة التدريس بناء على المالحظة المباشرة. -

االستفادة من استطالع رأي الطالب حول أداء أستاذ المقرر والتسهيالت اإلدارية والتقنية في  -

تيحها الجامعة تحديد نقاط القوة والضعف في عمليات التعليم , وكذلك برامج التنمية المهنية التي ت

 والكلية حول تحسين مهارات التدريس

 

 

فحص التصحيح أو الدرجات من قبل : عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة )مثال – 4

عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من 

هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو 

 (تعليمية أخرى

-  ً  غير مطبق حاليا

 :صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين – 5
مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل أستاذ المقرر وتطويره بشكل مستمر    طبقاً  -

 الحقل ومن قبل لجنة تحديث المقررات بالقسم.للمستجدات في هذا 

 مقارنة المقرر بمثله من مقررات مماثلة تقدم في أقسام مشابهة -

 مراجعة االختبارات العملية وتنويعها  . - 

 تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال. -
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Course Specification 

- Institution King Saud University  

- College/Department  College of sport sciences and physical activity 

A Course Identification and General Information 

1.  Course title and code: Practices   (basketball PHE 307 
 

2.  Credit hours: Two hours   

3.  Program(s) in which the course is offered. s 

(If general elective available in many programs indicate this rather than list programs) 

Bachelor of Sport Sciences and Physical Activity 

4.  Name of faculty member responsible for the course: TBC   

5.  Level/year at which this course is offered Level 6 

6.  Pre-requisites for this course (if any) None 

7.  Co-requisites for this course (if any) None 

8.  Location if not on main campus 
Sports Hall in the College of Sports Science and Physical Activity - King Saud University 

B  Objectives Summary of the main learning outcomes for students enrolled in the course. 

Summery 
- This module aims to provide students with sufficient knowledge of basketball through applied 

theoretical study that enables them to learn those games, acquire their skills and understand the 
international rules and regulations that govern the games. Students will learn how to teach, 
referee and organize the game. The module covers methods of teaching fundamental skills of 
basketball and game strategies. 

This module aims to develop: 
- Understanding the importance of basketball. 
- Understanding the technical aspects of performance of basic skills for teaching those skills properly.  

- Understanding the most fundamental principles in the selection, construction and performance of 
the exercises properly for the development of the basic skills of basketball. 

2.  Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being implemented.  (eg, 
increased use of IT or web based reference material,  changes in content as a result of new research in 
the field) 

-  Search and follow recent recommendations issued by scientific resources. 

- The use of the International Federation of Basketball website, Federations of other 
countries. 
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C.  Course Description (Note:  General description in the form to be used for the Bulletin or 

Handbook should be attached) 

 

1 Topics to be Covered  
 

Topic No of 
Weeks 

Contact 
hours 

First Unit: Introduction; Historical background; Explanation of the 

aims of the module; Module assessment; Classification of 

fundamental skills; Components of physical fitness; practical drills 

of the game. 

2 4 

Second Unit: Description of performance and methods of teaching 

selected fundamental skills (practical); practice on some of the 

games’ tactics. Basketball: the basic skills offensive- chest pass- 

pass bounce- Scroll over the head-  scroll with one hand- the steps 

the instruction - Performance art - correction of persistence and the 

movement. 

   

2 4 

Interviewing (dribbling)- 2 4 
Shooting 2 4 
the basic skills of defensive: 

Defensive stand, the defense steps, the center of defense, defense 

against the opponent while scrolling and Interviewing and 

correction 

1 2 

- Ways to play defensive and offensive- plans to play defensive and 

offensive. 
1 2 

Practical Theoretical / Midterm exam ( 1 –week6 
 

1 2 

Practical Theoretical / Midterm exam ( 2 )-week12 
 

1 2 

Third Unit: Introduction to the International rules and regulations 
of the games; introduction to skills tests (practical); submission of 
assignments on both basketball.  

2 4 

Final exam   Practical Theoretical 1 2 

 
 

2 Course components (total contact hours per semester):    

Lecture: 30 (60 

hours) 

Tutorial:  -------- Practical/Fieldwork/In

ternship: 

A field visit to the 

headquarters of 

basketball training 

teams 

Other:----------- 
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3. Additional private study/learning hours expected for students per week. (This should be an average 
for the semester not a specific requirement in each week)    15 hours  

4. Development of Learning Outcomes in Domains of Learning   

For each of the domains of learning shown below indicate: 

 A brief summary of the knowledge or skill the course is intended to develop;  

 A description of the teaching strategies to be used in the course to develop that knowledge or 
skill; 

 The methods of student assessment to be used in the course to evaluate learning outcomes in 
the domain concerned. 

a.  Knowledge   

(i) Description of the knowledge to be acquired 

On successful completion of this course, student should be able to demonstrate:  
– Considerable knowledge of essential facts, concepts, principles, theories and research findings on 

basketball . (A 7) 
– Identify the main sources of learning in the field of basketball . (A 3) 
– Understanding the moral, ethical, environmental and legal issues which underpin best practice. (A 

4)   
– In-depth knowledge and understanding of the concepts and principles underlying performance 

evaluation. (A 6) 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop that knowledge 

- Practical and theoretical lecture 
- Researches and seminars  
- Video tapes ,CDs, DVD 
- Form study groups for the purpose of enhancing self-learning (by using different techniques and 
sources of learning such as Internet programs, CD-ROMs or library study...etc) and then use the 
outcome of their work to be discussed in lectures. 
 

(iii)  Methods of assessment of knowledge acquired 

– Two midterm exams 
– One final exam (practical - theoretical) 
– Quizzes 

b.  Cognitive Skills 

(i)  Cognitive skills to be developed: 

– Relate theory to practice in teaching of   basketball  . (B 2) 
- Apply knowledge to solve problems in a variety of applied settings in the   basketball (B4) 

- Carry out critical analysis and interpretation of data in    basketball.(B7) 
 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these cognitive skills 
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- Practical  &  theoretical Lecture 
 
- Discussion and practice during lecture under faculty supervision. 
 
- Educational videos, models and photos of basic skills in Basketball  
 

 
- Form study groups for the purpose of enhancing self-learning (by using different techniques and 
sources of learning such as Internet programs, CD-ROMs or library study ....etc) and then use the 
outcome of their work to be discussed in lectures. 

(iii)  Methods of assessment of students cognitive skills  

The assessment methods of cognitive skills will be embedded in that mentioned in the knowledge part 
[see a (iii)]. 

 

c. Interpersonal Skills and Responsibility  

(i)  Description of the interpersonal skills and capacity to carry responsibility to 
be developed  

 
– Take responsibility for self-learning and continuing personal and professional development. (C 1) 
– Work effectively in groups and exercise leadership when appropriate. (C 2) 
– Act ethically and consistently with high moral standards in personal and public forums. (C 3) 

 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills and abilities 

– Continuous orientation and guidance to develop personal and team-work responsibility via 
assigning individuals and team work groups to complete given tasks (e.g. self-learning, workshop 
…etc). 

(iii)  Methods of assessment of students interpersonal skills and capacity to carry responsibility 

The assessment methods of interpersonal skills will be embedded in that mentioned in that mentioned 
in that mentioned in the knowledge part [see a (iii)]. 

d.   Communication, Information Technology and Numerical Skills  

(i)  Description of the skills to be developed in this domain. 

- Communicate effectively both orally and written. (D 1)  
- Show interactive and group skills. (D 3) 
- Demonstrate capacity for using the most appropriate information and communications technology 

in gathering, interpreting and communicating information and ideas. (D 4) 
 
 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

– Ensure that students use computer applications. 

– Encourage and enhance scientific research skills using various learning technologies. 
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(iii)  Methods of assessment of students numerical and communication skills  

The assessment methods of communication, information technology and numerical skills will be 
embedded in that mentioned in the knowledge part [see a (iii)]. 

e. Psychomotor Skills (if applicable) 

(i)  Description of the psychomotor skills to be developed and the level of performance required 

– Apply laboratory and field based skills in sport sciences and physical activity contexts. (E 1) 
– Apply practical skills in a variety of contexts associated with sport sciences and physical activity. (E 

4) 

– Plan, prepare and present appropriate techniques and skills to develop practice in a range of sport 
activities. (E 2) 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

– Practical lectures and directed study tasks will be used to develop the skills. 

– These courses (practical course) will provide the opportunity to enhance the skills and 
competencies needed for fitness and physical activity.  

(iii)  Methods of assessment of students psychomotor skills 

The assessment methods of psychomotor skills will be embedded in that mentioned in the knowledge 
part [see a (iii)]. 

 
 
5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester 
 
Assess
ment  

Assessment task  (eg. essay, test, group project, examination 
etc.) 

Week due Proportion 
of Final 
Assessment 

1 
 

Research papers and seminars, participation and 
presence, commitment and positivity 

3-12 10 % 

2 
 

Practical fieldwork through practical lectures, work 
effectively with the group, leadership 

5-12 10 % 

3 
 

Practical Theoretical / Midterm exam ( 1 ) 
 

5 20 % 

4 
 

Practical Theoretical / Midterm exam ( 2 ) 
 

10 20 % 

5 
 

Final exam   Practical    14 25 % 

6 Final exam    Theoretical  
 

15 15% 

D. Student Support 

 
1. Arrangements for availability of faculty for individual student consultations and academic advice. 

(include amount of time faculty are available each week) 

a. Consultation during office hours (10 hrs per week) .  

b. Via e-mail. 
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E-  Learning Resources 

 
1. Required Text(s) 

 

- Mark C. Yellin, K.C. Jones (2009) Basketball, Playing & Teaching: Inside Tips for 

Success 

م1999,العربي الفكر.دار والمدرب للمدرس السلة كرة: زيدان محمد.مصطفى  . -  

م.1997-د.مصطفى محمد زيدان: موسوعة التدريب في كرة السلة - -  

محمود عبد الدائم,محمد صبحي حسانين: الحديث في كرة السلة, األسس العلمية والتطبيقية ,دار الفكر  محمد- -

م. 1999العربي, القاهرة,  

0م2014.والنشر الطباعة لدنيا الوفاء,دار االساسية والمهارات باديءوالم,التاريخ فوزي امين احمد -  

-  

-  WWW.AMERICANPRESSPUBLISHERS.COM/STAFFOO TEACHING.HTML. 

-   . 

-  WWW.AMAZON.COM/READER/1448644801                                                                                                                                

- Krause, J., Meyer, D., Meyer, J. (2008) Basketball skills and drills. Champaign, IL: 

Human Kinetics. 

- Oliver, J. A. (2004) Basketball fundamentals. Champaign, IL: Human Kinetics. 

- Paye, B., Paye, P. (2001) Youth basketball drills. Champaign, IL: Human Kinetics. 

- Eule, B. (2003) Basketball for fun. Champaign, IL: Human Kinetics. 

-  

.  العربية النسخة السلة  للهواه لكرة الدولي التحكيم قانون - -  

- -International Law of Arbitration (Basketball  :, the Arabic version 

 

2. Essential References  

- Dr. Donald F. Staffo (2006): Teaching Basketball Skills for Physical Education. 

. 

3- Recommended Books and Reference Material (Journals, Reports, etc) (Attach List) 

4-.Electronic Materials, Web Sites etc 

5- Other learning material such as computer-based programs/CD, professional 

standards/regulations 

Local and international champions video tapes , CDs , & DVD 

http://www.aahperd.org 

http://www.afpe.org.uk 

http://www.wideopendoors.net 

 

F. Facilities Required 

Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (ie 

number of seats in classrooms and laboratories, extent of computer access etc.) 

1.  Accommodation (Lecture rooms, laboratories, gym etc.) 

2. Computing resources 

- An equipped classroom with IP-board - Data Show, PC , printer. 

 

3. Other resources (specify --eg. If specific laboratory equipment is required, list 

requirements or attach list)  

http://www.aahperd.org/
http://www.afpe.org.uk/
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- Tools ( apparatus and learning tools, balls, cones)  

 

-  A standard and equipped basketball & volleyball hall.  

 

G   Course Evaluation and Improvement Processes 

 

1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching 

 

- Evaluation form for the faculty stuff 

- The head of department evaluation 

- Students’ discussion 

 

2  Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the Department 

 

- The head of department evaluation 

- Peer Evaluation 

 
3  Processes for Improvement of Teaching 
 

- Participation in conferences and training courses 
- Update knowledge from the latest development in scientific journals 
- Review of the students evaluation 
- Provide computer and  Overhead projector 
- Provide periodic maintenance of devices and equipment 
- Introduce the recommendations of the internal audit findings (Coordinator 

Course) 
- Update the course guiding for the leading course 
- Management guidelines section on the performance of a faculty member 

based on direct observation 
 

4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (eg. check marking by an independent 
faculty member of a sample of student work, periodic exchange and remarking of a sample of 
assignments with a faculty member in another institution) 
 
- Not applicable 

5  Describe the  planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning for 
improvement. 

- Periodical reviews of module description and content by the module leader; 
regular development and enhancement of the module to meet new trends 
within the field of study. 

- Compare the module with similar other modules at other departments. 
- Review and improve the practical tests used in the module. 
- Update the learning and teaching resources used. 
- Review available statistics about students progress and achievement and used 

then in planning and development. 
- Consider and address issues raised by the internal and external reviews 

regarding improvement and development of the module.   
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