
 جامعة بنها        

 كمية التربية الرياضية   

 قسم ألعــــاب القــوى
 أول) أ ( أختيارىتوصيف مقرر ألعاب القوى 

 :بكالوريوس التربية الرياضية  البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 المقرر يمثل عنصر رئيسي بالنسبة لمبرنامج

 األقسام التي تقدم البرنامج :
 ربوية والنفسية واإلجتماعية قسم العموم الت -1

 قسم عموم الصحة -2

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب  -3

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

 المناهج وطرق التدريس قسم -7
 قسم اإلدارة الرياضية والتروبح -8
 قسم التدريب الرياضى -9
 قسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية -11

 قسم ألعاب القوى القسم الذي يقدم المقرر:
 )الفصل الدراسى األول(     أولالفرقة الرابعة  / اختيارى  :/ المستوى  السنة الدراسية
   18/8211/ 82  لمواصفات:تاريخ اعتماد ا

 )أ(البيانات األساسية
 ألعاب القوى :العنوان

 ساعات 2عدد الساعات في األسبوع : 
 )ب( البيانات المهنية 

 :األهداف العامة لممقرر -1    
 :أن بنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى



 بالجوانب الغذائية الخاصة بالعب ألعاب القوى يمم -
 النواحى الفنية لبعض مسابقات ألعاب القوىب يمم -
 ببعض المصطمحات العربية واالنجميزية الخاصة بالعب ألعاب القوى يمم -
 
 :النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -2   
 المعرفة والفهم : -أ

 :أن بنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى
 ألعاب القوى الجوانب الغذائية الخاصة بالعب يعرف -1أ 
 النواحى الفنية لبعض مسابقات ألعاب القوى يعرف -2أ 
 بعض المصطمحات العربية واالنجميزية بالعب ألعاب القوى يعرف -3أ 
 

 المهارات الذهنية : -ب 
 أن: بنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى

فى ألعاب  بقاتالمسا بعضالفنى ل األداءيبتكر بعض التدريبات التى تعمل عمى إتقان  -1ب 
 القوى
 يركز الطالب االنتباه عمى أهم النواحى الفنية المرتبطة باألداء فى مسابقات العاب القوى -2ب 
 يدرك فمسفة تعديالت القانون الدولى أللعاب القوى -3ب 
 

 المهارات المهنية والعممية : -ت 
 أن: بنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى

  يؤدى نماذج لمتدريبات الخاصة بتنمية األداء الفنى فى رياضة العاب القوى -1ت 
 يستطيع القيام بالتحكيم فى مسابقات العاب القوى -3ت 
 
 المهارات العامة والقابمة لمنقل : -ث

 :أن بنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى
 . يتعمم ذاتيا -1ث 



 عمى المعمومة والحصول عميها من مصادرها المختمفة يبحث -2ث 
 فى مجموعات بحثية يعمل -4ث
 
المحتويات: -3

 عممي نظري عدد الساعاتالمـــوضـــــوع

22-الخطة السنوية 
 - 4 4 تغذية الناشئين والمكمالت الغذائية 

 - 4 4 الصفات البدنية
 - 4 4 مفةإعداد نماذج تدريبية لالعبى المسابقات المخت

 –مسابقات العشارى رجال اليوم األول )وتشمل تعميم 
قانون ( -تدريب

44-

 12 3 15 عدو 111مسابقة 

 153 12 مسابقة الوثب الطويل 
1128دفع الجمة مسابقة

1128الوثب العالى مسابقة

 8 2 11 م عدو411مسابقة 

 - 2 2 المصطمحات العربية واالنجميزية أللعاب القوى
813248 المجموع



 أساليب التعميم والتعمم : -4
 محاضرات نظرية 4-1
 مهمات بحثية 4-2
 محاضرات عممية  4-3
 التعمم الذاتى 4-4
 أساليب تقييم الطمبة: -5



 أ ( أعمال السنة:
 لتقييم المعرفة والفهم      نظري امتحان 1-أ
 المتعممةلتقييم المهارات       عممي امتحان 2-أ
 تفاعل الطالب     ) حضور ، التزام ، سموك ، تكميفات (  3-أ

 نهاية الفصل الدراسيامتحان عممي ب ( 
 نهاية الفصل الدراسي نظريامتحان  ج (

 جدول التقييم :
 ) الثامن ، الحادي عشر ( امتحان عممي األسبوع  -1التقييم 
 )الثامن ،  الحادي عشر(األسبوع  نظريامتحان  -2التقييم 

 تفاعل الطالب خالل الفصل الدراسي ) حضور ، التزام ، سموك ، تكميفات ( -3ييم التق
 نهاية الفصل الدراسيامتحان عممي  -4التقييم 
 نهاية الفصل الدراسي نظريامتحان  -5التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم :
 النسبة المئوية أسلوة التقييم

 أعمبل السنة

 امتحان عممي   -       

 نظريان امتح -

 تفاعل الطالب      -

04 % 

 % 04 امتحبن عملي

 % 04 امتحبن نظري

 % 044 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 قائمة المراجع – 6
  :الكتب الضرورية 6-1



 * العاب القوى :مذكرات غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بنها.
 : كتب مقترحة  6-2
 د المصري اللعاب القويالقانون الدولى أللعاب القوى : االتحا -
 عبد العزيز عبد المجيد : مسابقات الميدان والمضمار  -
 مجالت دورية ، مواقع انترنت 6-3

www.iaaf.com 
 
 
 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم: -7
قاعة  -طوق  31 -حواجز31 –جمة لمتعميم 31 -  حفرة وثب قانونية –مضمار قانونى  

 جهاز حاسب آلى –جهاز عرض  –محاضرات 
 

 رئيس القسم             منسق المقرر:                                          
 

 عميد الكميةأ .د /                                               حمدى محمد عمى د /

 

http://www.iaaf.com/
http://www.iaaf.com/

