
      
 جامعة: بنها         

 كمية: التربية الرياضية    
  العاب القويقسم         

 العاب القويتوصيف مقرر 
  بكالوريوس التربية الرياضية:البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 المقرر يمثل عنصر رئيسي بالنسبة لمبرنامج
 :االقسام التى تقدم البرنامج 

 والنفسية واإلجتماعية  قسم العموم التربوية -1

 قسم عموم الصحة -2

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  -3

 والمضمارقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان  -4
 قسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية    -5
 قسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت  -6

 اهج وطرق التدريسقسم المن -7
 والترويحقسم اإلدارة الرياضية  -8
 قسم التدريب الرياضى -9
 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية -11
 

 قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار:  المقررقدم ي ذيالقسم ال
 ) الفصل الدراسي االول ( الثالثةالفرقة السنة الدراسية : 

 م12/2111/  28مواصفات  :  تاريخ اعتماد ال
 )أ(البيانات األساسية

                                   تدريب مسابقات العاب القوي:العنوان
  ساعات 3عدد الساعات فى االسبوع: 



 )ب( البيانات المهنية
 :األهداف العامة لممقرر -1    

 : الطالب قادرا عمى فى نهاية المقرر الدراسى يكون 
 ثبنجىانت انفنُخ نًظبثمخ انىحت انطىَم االنًبو  -

 االنًبو ثبنجىانت انؼًهُخ نًظبثمخ انىحت انطىَم -

 حىاجشو 110اإلنًبو ثبنجىانت انفنُخ نًظبثمخ  -

 حىاجشو 110اإلنًبو ثبنجىانت انؼًهُخ نًظبثمخ  -

 و400ثبنجىانت انفنُخ نًظبثمخ انتتبثغ  اإلنًبو -

 و400 ثبنجىانت انؼًهُخ نًظبثمخ انتتبثغ اإلنًبو -

 اإلنًبو ثأنىاع انًظبثمبد انًزكجخ -

 اإلنًبو ثطزَمخ إحتظبة اننمبط فً انًظبثمبد انًزكجخ -

 اإلنًبو ثًىاصفبد الػجً انؼشبري -

 :النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -2   
 المعرفة والفهم : -أ

 : الطالب قادرا عمى  معرفة فى نهاية المقرر الدراسى يكون 
 و ػدو400و حىاجش و110و نًظبثمخ انىحت انطىَم انًزاحم انفنُخ -1أ

 و ػدو400و حىاجش و110و لبنىٌ طجبلبد انىحت انطىَم  -2أ

 انًظبثمبد انًزكجخأنىاع  -3أ

 المهارات الذهنية : -ب 
 : الطالب قادرا عمى   فى نهاية المقرر الدراسى يكون 

 َكتشف االخطبء انفنُخ وطزق اصالحهب -1ة

 م عدو011م حواجز و111الوثب الطويل وبمرينات تدريبية خاصة يستطيع ابتكار ت -2ب
 المهارات المهنية والعممية : - ت 

 : الطالب قادرا عمى فى نهاية المقرر الدراسى يكون 
 َؤدٌ يهبرح انىحت انطىَم -1د

 م حواجز111َؤدٌ يهبرح -2د

 م عدو011َؤدٌ يهبرح  -3د

 : مةوالمنقولةاالع المهارات – ث



 :الطالب قادرا عمىلمقرر الدراسى يكون فى نهاية ا
 انذاتٍ انتؼهى ػهٍ انمدرح -1ث

 ( اندورَبد – االثحبث – انًزاجغ – اندونُخ انًؼهىيبد شجكخ)  ػهٍ انجحج ػهٍ انمدرح -2ث

 وانتؼبوٌ فٍ اداء يهبراد انظند انمدرح ػهٍ انؼًم فٍ شكم يجًىػبد -3ث

 انًححويبت:  -3

 عملي نظرى عدد الساعات الموضوع

  2 6 انًظبثمبد انًزكجخ

  2 9 يىاصفبد الػجً انؼشبري

  2 7 كُفُخ أنتمبء الػجً انؼشبري

  1  كُفُخ احتظبة اننمبط فً يظبثمخ انؼشبري

 8 1  انىحت انطىَم

 8 1  و حىاجش110

 4 1 11 و ػدو400

 20 10 30 انًجًىع

 

 :انحعهىوانحعهيى  أسبنيب-4

  نظزَخ يحبضزاد 4-1

 ػًهُخ يحبضزاد 4-2 

 انتؼهى انذاتً  4-3

 انتؼهى انتجبدنً  4-4

  :اسبنيب جقييى انطهبة -5

 أػًبل انظنخ  -أ

 ايتحبٌ ػًهً  - 

 أيتحبٌ شفهً -

 ايتحبٌ نظزي  -

 (االلتزام ,مهمات بحثية , ورقة دراسيةتفبػم انطالة ) -

 ايتحبٌ ػًهً نهبَخ انفصم اندراطً -ة

 ندراطً نهبَخ انفصم ا شفهًايتحبٌ  -ج

 ايتحبٌ نظزي نهبَخ انفصم اندراطً -د

 

 

 

 

 



  :ييىقجدول انح

 امتحان نظرى االسبوع) الرابع ,الثامن ,الثانى عشر( -1التقييم 
 امتحان عممى االسبوع ),الثالث ,الخامس,السابع ( -2التقييم 
 قة دراسية(تفاعل الطالب خالل العام الفصل الدراسى )االلتزام ,مهمات بحثية , ور  -3التقييم 
 تحان عممى نهاية العام الدراسى  ام -4التقييم
 تحان شفهى نهاية العام الدراسى  ام -5التقييم 
 امتحان نظرى نهاية العام الدراسى -5التقييم 

 
  :نكم جقييى اننسبة انًئوية

 انًئوية اننسبة انحقييى يحور و
 % 30 اػًبل طنه 1

 % 30 ولاال اندراطٍ انفصم نهبَخ ػًهٍ ايتحبٌ 5

 %10 األول اندراطٍ انفصم نهبَخ ًهشف ايتحبٌ 

 % 30 االول اندراطٍ انفصم نهبَخ تحزَزٌ ايتحبٌ 6

 %100 انتمُُى نًحبور انًئىَخ اننظت يجًىع
 

 : انًراجع قبئًة – 6

 :  اندراسية انكحب :6-1

ُز ينشىرح ، كهُخ نظزَبد وتطجُمبد ، يذكزاد غ –: يظبثمبد انًُداٌ وانًضًبر  حًدي يحًد عهي

 انتزثُخ انزَبضُخ ، جبيؼخ ثنهب.

 :  انًقحرحة انكحب 6-3

تدرَت ( ، دار انفكز  –تكنُك  –مبد انًُداٌ ويظبثمبد انًضًبر ) تؼهُى ثظبي: بسطويسي احًد

 و. 1997انؼزثٍ ، 

 : االنحرنث ويواقع اندورية انًجالت 6-4  

 انمبهزح –نشزح يزكش انتنًُخ االلهًٍُ النؼبة انمىٌ  -

www.iaaf.org 

 : انحعهى و نهحعهيى انًطهوبة اإليكبنبت – 7

 يضًبر انؼبة لىٌ لبنىنٍ 7-1 

 يهؼت وحت طىَم لبنىنً 7-2 

 حىاجش 7-3 

 يظدص صىد  7-4 

 طبػخ اَمبف  7-5

 جهبس كًجُىتز  7-6

 جهبس ػزض ثُبنبد 7-7

 :   انمظى رئُض                                                 :  انًمزر ينظك   

 

 

 د / حمدى محمد على                                       د / حمدى محمد على 
 


