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 بنٌة المقرر- 11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

أو /اسم الوحدة

 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

 2 االول 

 لٌاقة عامة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 محاضرات   لٌاقة عامة 2 الثانً

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

تعلٌم خطوات البداٌة فً  2 الثالث

 م100ركض 

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

اعطاء تمرٌنات خاصة  2 الرابع

 لرد الفعل

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح



 محاضرات   تطبٌق عملً للفعالٌة 2 الخامس

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 السادس
تعلٌمات عن القانون 

 الدولً 

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 السابع
شرح فعالٌة الوثب 

 الطوٌل

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

  تطبٌق وتصحٌح

 2 الثامن
اعطاء تمرٌنات خاصة 

 للنهوض

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 التاسع
اعطاء تمرٌنات خاصة 

 بالركضة التقربٌة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 العاشر
ربط اجزاء الحركة مع 

 بعض

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 الحادي عشر
شرح قانون اللعبة مع 

 المرحل الفنٌة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

الفعالٌة من مسافة  2 الثانً عشر

كاملة ومن نصف 

 المسافة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 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

 تطبٌق وتصحٌح   شرح فعالٌة دفع الثقل 2 السابع عشر



 2 الثامن عشر

 تعلٌم الزحلقة بدون اداة

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 التاسع عشر
تعلٌم الزحلقة بدون مع 

 االداة والتكور

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 عشرون 
شرح قانون اللعبة مع 

 المراحل

 محاضرات  

بالقاعات 

 الخارجٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 احدى وعشرون

 امتحان نظري

 محاضرات  

بالقاعات 
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 امتحان نظري

 2 الثانً وعشرون
شرح قانونفعالٌة الوثب 
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الثالث 
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2 
 5تعلٌم النهوض من

 خطوات
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بالقاعات 
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 تطبٌق وتصحٌح

الرابع 
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شرح فعالٌة تتابع 
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 محاضرات  

بالقاعات 
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 مراجعه

الثامن 
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التدرٌب على الفعالٌات  2

 السابقة

 محاضرات  

بالقاعات 
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 تطبٌق وتصحٌح

التاسع 

 وعشرون

 محاضرات   امتحان عملً 2

بالقاعات 

 الخارجٌه

 امتحان عملً



 محاضرات   امتحان شهري 2 الثالثون

بالقاعات 
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 امتحان شهري
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