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1/9/2017 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7  

 أهذاف انمقزر .8

 حث الطلبة على اتقان االداء للمهارات االساسٌة فً الساحه والمٌدان

 االلتزام بالمفردات الدراسٌة

سنوٌا% 15تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن   

 

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

والبد من الربط بينها وبين وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

؛.البرنامج  



 

 

 

 

 

 

 

  وطزائق انرعهيم وانرعهم وانرقييممقزرمخزجاخ ال .10

  هذاف انمعزفيح األ- أ

-1أ  

-2أ  

- 3أ  

-4أ  

- 5أ  

-  6أ  

  .مقزر انخاصح تاليحانمهاراخاألهذاف -  ب 

  تعميم مفردات عدة فعاليات منها -1ب

م100×4تتابع –الوثب العالي -  الوثب الطويل–دفع الثقل - م حرة100بداية وركض   

  - 2ب

  - 3ب

-    4ب  

      طزائق انرعهيم وانرعهم 

  عن مهارات الساحهdata showعرض  -1



 

 

 استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة -2
  استخدام الساحات قانونٌة -3

      طزائق انرقييم 

 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة  -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -3
 .التقارٌر الفصلٌة  -4
 انشطة ومشاركات اخرى -5

األهذاف انىجذانيح وانقيميح - ج  

  منح الطالبة فرصة التدرٌب -1ج
منح الطالبة المشاركة فً اللعبات-2ج   

-3ج  

-  4ج  

  

     طزائق انرعهيم وانرعهم 

 

  عن مهارات الساحهdata showعرض  -1
 استعمال االدوات وتجهٌزات قانوٌنة -2
استخدام الساحات قانونٌة- 3  

 

    طزائق انرقييم 

 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة  -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -3
 .التقارٌر الفصلٌة  -4

 انشطة ومشاركات اخرى

 



 

 

 

.(انمهاراخ األخزي انمرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي  )انمنقىنح انرأهيهيح انمهاراخ انعامح و- د   

استخدام المراجع والمصادر فً المكتبة الخاصة بالكلٌة -1 د   
معرفة وتطور اللعبة ومهاراتها-2د   
مشاهدة االفالم الفدٌوٌة-3د   
-   4د  



 

 

 تنيح انمقزر .11

مخزجاخ انرعهم  انساعاخ األسثىع

 انمطهىتح

أو / اسم انىحذج 

 انمىضىع

 طزيقح انرقييم طزيقح انرعهيم

 2 االول 

 لٌاقة عامة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

 محاضرات   لٌاقة عامة 2 الثاني

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

تعلٌم خطوات البداٌة فً  2 الثالث

م100ركض   

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

اعطاء تمرٌنات خاصة لرد  2 الرابع

 الفعل

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

 محاضرات   تطبٌق عملً للفعالٌة 2 الخامس

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

 2 السادس

 تعلٌمات عن القانون الدولً 

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

 2 السابع

 شرح فعالٌة الوثب الطوٌل

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

  تطبيق وتصحيح

 2 الثامن
اعطاء تمرٌنات خاصة 

 للنهوض

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

 2 التاسع
اعطاء تمرٌنات خاصة 

 بالركضة التقربٌة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

ربط اجزاء الحركة مع  2 العاشر

 بعض

 محاضرات  

بالقاعات 

 تطبيق وتصحيح



 

 

 الخارجٌه

 2 الحادي عشر
شرح قانون اللعبة مع 

 المرحل الفنٌة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

 2 الثاني عشر
الفعالٌة من مسافة كاملة 

 ومن نصف المسافة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

 محاضرات   شرح قانون 2 الثالث عشر

بالقاعات 

 الخارجٌه

 شرح

 محاضرات   امتحان نظري 2 الرابع عشر

بالقاعات 

 الخارجٌه

 امتحان نظري

 محاضرات   امتحان عملً 2 الخامس عشر

بالقاعات 

 الخارجٌه

 امتحان عملً

    عطله نص السنه  2 السادس عشر

 تطبيق وتصحيح   شرح فعالٌة دفع الثقل 2 السابع عشر

 2 الثامن عشر

 تعلٌم الزحلقة بدون اداة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

 2 التاسع عشر
تعلٌم الزحلقة بدون مع 

 االداة والتكور

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

 2 عشرون 
شرح قانون اللعبة مع 

 المراحل

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

احدى 

 وعشرون

2 

 امتحان نظري

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 امتحان نظري

الثاني 

 وعشرون

شرح قانونفعالٌة الوثب  2

 العالً

 محاضرات  

بالقاعات 

 تطبيق وتصحيح
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ـ انكرة انمقزرج انمطهىتح 1   موسوعة ألعاب القوى للنساء 

    (انمصادر)ـ انمزاجع انزئيسيح 2

 الخارجٌه

الثالث 

 وعشرون

2 
 5تعلٌم النهوض من

 خطوات

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

الرابع 

 وعشرون

2 
شرح فعالٌة تتابع 

م100×4  

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

الخامس 

 وعشرون

تعلٌم االستالم والتسلٌم من  2

–والهرولة -المشً

 والركض الخفٌف

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

السادس 

 وعشرون

2 
التدرٌب على التسلٌم 

 واالستالم

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

السابع 

 وعشرون

2 

 مراجعه عامة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 مراجعه

الثامن 

 وعشرون

التدرٌب على الفعالٌات  2

 السابقة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبيق وتصحيح

التاسع 

 وعشرون

 محاضرات   امتحان عملً 2

بالقاعات 

 الخارجٌه

 امتحان عملً

 محاضرات   امتحان شهري 2 الثالثون

بالقاعات 

 الخارجٌه

 امتحان شهري



 

 

اـ انكرة وانمزاجع انري يىصً تها            

  (.... ,انرقاريز , انمجالخ انعهميح  )     

 مشاهدات فديوية

مىاقع االنرزنيد , ب ـ انمزاجع االنكرزونيح

.... 

 الشبكة الدولية المعلوماتية
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