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 أهداف المقرر .8

 التعرف على فعاليات الساحة والميدان مع ذكر لمحة تاريخية عن نشؤها وتطورها

 التعرف على فعاليات الساحة والميدان مع ذكر لمحة تاريخية عن نشؤها وتطورها .

 أدوات اللعب ( –القدرة على بناء وتوصيف ملعب الساحة والميدان ) قياسات الملعب لكل فعالية 

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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  هداف المعرفية األ -أ

 المعرفة والفهم -

 التعرف على مفهوم العاب القوى .   -

 كتابة الواجبات المطلوب االلتزام بها من قبل الحكم في حالة حدوث مخالفة أو خطأ .  -

لقيادة الفصل من خالل توزيع الواجبات على  . إعطاء الطلبة في المحاضرة دورا اكبر-

 أفراده.

  . العمل على تطوير المهارات األساسية الضعيفة لدى بعض الطلبة  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تعليم الطلبة كيفية التحكيم بالعاب القوى . - 

 تعليم الطلبة كيفية انشاء المالعب لفعاليات العاب القوى .  -  

 تعليم الطلبة كيفية اعداد ساحات العاب القوى وتهيئتها  . -  

      

 طرائق التعليم والتعلم      

 شرح المحاضرة 

 مشاركة الطلبة بالشرح 

 اداء الجانب العملي من الفعالية المشروحة 

 مشاركة الطلبة باالداء 

 عرض فديوي للمهارة 

 تنزيل ملخص عن المحاضرة في احد البرامج مع الطلبة 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفهي للطلبة 

 االمتحان العملي 

 االمتحان التحريري للمادة 



 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التعاون  -   

 المالحظة  -

 التفكير -

 االبداع -   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 شرح المحاضرة 

 مشاركة الطلبة بالشرح 

 اداء الجانب العملي من الفعالية المشروحة 

 مشاركة الطلبة باالداء 

 عرض فديوي للمهارة 

 تنزيل ملخص عن المحاضرة في احد البرامج مع الطلبة

 

 طرائق التقييم    

 

 

 امتحانات شفهية 

 امتحانات على الفورمة االلكترونية 

 تكليف الطلبة بالتقارير

 

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

 الشخصي (.

 عن طريق التكليف التقارير ومناقشة الطلبة بها  -1د



 

نشاطات للطلبة على شكل لوحات جدارية ) الفلكس ( شرط تكون تعليمية خاصة   -2د

 بالمادة 

 نشاطات للطلبة بتقديم فديوات توضيحة للمادة   -3د

    -4د
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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

مفردات شرح  س2 االول 

المنهج المقرر و 

التجهيزات 

المطلوب أن 

يوفرها الطالب 

لتنفيذ هذه المفردات 

, 

امتحان  المحاضرة  الساحة والميدان 

عملي 

 +نظري 

الحواجز شرحها  س2 الثاني 

وتطبيقها للرجال 

 م(400-م110)

المحاضرة  الساحة والميدان   

 والعرض

امتحان 

عملي 

 +نظري

للنساء الحواجز  س2 الثالث 

(100-400) 

المحاضرة  الساحة والميدان   

 والعرض

امتحان 

عملي 

 +نظري

رمي القرص  س2 الرابع 

 شرحه وتطبيقه  

المحاضرة  الساحة والميدان   

 والعرض

امتحان 

عملي 

 +نظري

االداء  الساحة والميدان    رمي القرص س2 الخامس 

ومرجعة 

 سريعة 

امتحان 

عملي 

 +نظري

الوثبة الثالثية  س2 السادس 

 شرحها وتطبيقها  

المحاضرة    الساحة والميدان 

 والعرض

امتحان 

عملي 

 +نظري



المحاضرة  الساحة والميدان    الوثبة الثالثية   س2 السابع 

 والعرض

امتحان 

عملي 

 +نظري

اطاحة بالمطرقة  س2 الثامن 

 شرحها وتطبيقها  

المحاضرة  الساحة والميدان   

 والعرض

امتحان 

عملي 

 +نظري

المحاضرة  الساحة والميدان    االطاحة بالمطرقة س2 التاسع 

 والعرض

امتحان 

عملي 

 +نظري

امتحان   الساحة والميدان    امتحان فصلي س2 العاشر 

عملي 

 +نظري

الحادي 

 عشر 

المحاضرة  الساحة والميدان    م1500ركض  س2

 والعرض

امتحان 

عملي 

 +نظري

الثاني 

 عشر 

الزانة شرح قفز  س2

 الفعالية

المحاضرة  الساحة والميدان   

 والعرض

 الفديو 

امتحان 

 نظري

الثالث 

 عشر 

قفز الموانع شرح  س2

 الفعالية

المحاضرة  الساحة والميدان   

والعرض 

 الفديو

امتحان 

 نظري

الرابع 

 عشر 

 مراجعة للفعاليات س2

 

 

   الساحة والميدان   

امتحان   الساحة والميدان    امتحان فصلي س2الخامس 



 البنية التحتية  .12

 كتاب ) موسوعة العاب القوى (  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

محاضرات مادة االساحة والميدان )جامعة كربالء (  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

منهج الساحة والميدان )كلية التربية البدنية وعلوم 

 الجامعة المستنصرية ( –الرياضة 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

Research gate 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 عمل سباقات تحفزية لنفس فعاليات المنهج للتطور الوصول للمستويات العليا   

 كذلك تحفيز الطلبة لتمثيل الكلية في سباقات مماثلة 

 

  

عملي   عشر 

 +نظري


