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 وصف المقرر

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة    / المركز علمي القسم ال .2

 الساحة والميدان اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/    7/    9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 تعلم اإلعداد البدني العام و اإلعداد البدني الخاص - 1

 البدايات لالركاضتعلم  - 2

 فعالية التتابعتعلم  - 3

 يم فعالية عدوا الحواجزتعل – 4

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.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10



 

  هداف المعرفية األ -أ

      . انواع البدايات  -1أ

 . البدايات السريعة والمتوسطة  - -2أ

 .  فعالية التتابع -3أ

  فعالية عدوا الحواجز  - -4أ

  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  .تعليم وتطوير البدايات  – 1ب   

 .  تعليم وتطوير اداء فعالية التتابع – 2ب 

 تعليم وتطوير فعالية عدوا الحواجز  - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح – 1

 طريقة عرض النموذج – 2

 طريقة المحاضرة – 3

 طريقة التعلم الذاتي – 4

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية – 1

 النظريةاالختبارات  – 2

 التقارير والدراسات – 3

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 

 المالحظة واالدراك -1ج



 

 

 التحليل والتفسير -2ج

 االستنتاج والتقييم -3ج

 االعداد والتقويم -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 الشرح والتوضيح – 1

 طريقة عرض النموذج – 2

 طريقة المحاضرة – 3

 طريقة التعلم الذاتي – 4

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات العملية – 1

 االختبارات النظرية – 2

  التقارير والدراسات – 3

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

 الشخصي (.

 

 مهارات القيادة -1د

 البدنيةتطوير اللياقة  -2د

 اكتساب قابليات التوافق واالداء الحركي العالي الجودة -3د

 القابلية على تحليل االداء الحركي و تقويمه وتطويره -4د



 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة وميدانساحة   شرح انواع البدايات 2 1

محاضرة عملي  ساحة وميدان تعلم البدايات السريعة 2 2

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

تعلم البدايات  2 3

  المتوسطة والطويلة

محاضرة عملي  ساحة وميدان

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي  ساحة وميدان  ماهية فعالية التتابع 2 4

 ساحة اللعبداخل 

 االمتحان

محاضرة عملي  ساحة وميدان التتابع تكنيك 2 5

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

الخصائص الفنية  2 6

 1ج  للتتابع

محاضرة عملي  ساحة وميدان

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

الخصائص الفنية  2 7

 2للتتابع ج 

محاضرة عملي  ساحة وميدان

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي  ساحة وميدان اختبار 2 8

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

ماهية سباق عدوا  2 9

 الحواجز

محاضرة عملي  ساحة وميدان

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

الجوانب الفنية لسباق  2 10

 عدوا الحواجز

محاضرة عملي  ساحة وميدان

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

لسباق  المراحل الفنية  2 11

  1ج الحواجزعدوا 

 1مرحلة 

محاضرة عملي  ساحة وميدان

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ارمي : المرشد العملي لتعليم العاب  –اقفز –اجري -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 االتحاد الدولي اللعاب القوى– المستوى االول–القوى 

 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

االلكترونية, مواقع ب ـ المراجع 

 االنترنيت ....

/ موقع ويكي ويك سباق التتابعمعلومات عن 

 االلكتروني

/ موقع موضوع عدوا الحواجزمعلومات عن سباق 

 االلكتروني

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اعتماد المصادر الحديثة في تدريس المقرر -1

المراحل الفنية  لسباق  2 12

 2 عدوا الحواجز ج

 2مرحلة 

محاضرة عملي  ساحة وميدان

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

المراحل الفنية  لسباق  2 13

 3عدوا الحواجز ج 

 3مرحلة 

محاضرة عملي  ساحة وميدان

 ساحة اللعبداخل 

 االمتحان

الخطوات التعليمية  2 14

  لسباق عدوا الحواجز

محاضرة عملي  ساحة وميدان

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان

محاضرة عملي  ساحة وميدان اختبار 2 15

 داخل ساحة اللعب

 االمتحان



 

لالطالع على الساحة والميدان لزيارات الميدانية لألندية الرياضية التي تمارس لعبةا -2

 تدريبات الفرق

 للساحة والميداناهم طرق التدريب الحديثة االطالع على  -3

 متابعة بطوالت الدوري المحلي حضوريا والدوريات والبطوالت العالمية من خالل التلفاز -4

 الساحة والميداناالنخراط في الدورات التدريبية والتحكيمية التي بقيمها اتحاد  -5

 

 

 

 


