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اسم المادة  (1)العاب قىي  .1 

 2. رقم المادة 1141240

 (ة،عمليةنظري)الساعاث المعتمدة  ساعتان
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعاث الفعليت  ( ساعت48)ثالث ساعاث تدريسيت اسبىعيت

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

اسم البرنامج  التربيت الرياضيت .5 

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة الجامعت االردنيت 

 8. الكمية التربيت الرياضيت

 9. القسم االشراف والتدريس

 10. مستوى المادة بكالىريىس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2016/2017

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تربيت رياضيت- بكالىريىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -----

 14. لغة التدريس اللغت العربيت

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2014
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 ظهرا 1-12  الساعاث المكتبيت  r.halaweh@ju.edu.joرامي حالوه .د

28041 

  مدرسو المادة.17

 r.halaweh@ju.edu.joرامي حالوة      .د

   w.hammouri@ju.edu.jo وليد الحمىري.د

  r.khraisat@ju.edu.joرائع خريساث .م
  f.khrisat@ju.edu.jo فاطمت خريساث.م

 
 

  وصف المادة.18

41004400
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

األهداف - أ

1- 

2-  

3- 41004400

 

4 

... يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب

: المعارف والمعمومات

1

2

3

4 
: المهارات الذهنية

 .التمييز بين مهارات الوثب والرمي والعدو ومتطمباتها التعميمية .1

 .التمييز بين االداء الصحيح واالداء الخاطىء .2

 .القدرة عمى اختيار افضل الطرق التدريسية بما يتناسب مع المهارة .3

: المهارات التخصصية

 .يتقن المهارت االساسية لمسابقات العاب القوى .1

 .اكتشاف االخطاء في االداء وتقويمها .2

 .تطبيق النواحي القانونية لممسابقات .3

 .اختيار تمرينات االعداد لممسابقات .4

: المهارات التطبيقية العممية التحويمية

 .تنظيم الخطوات التعميمية لممهارات بما يتناسب مع الفعالية .1

 .يتسمسل في تعديل اخطاء االداء .2

. تنظيم تمرينات االعداد البدني لممهاره .3
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
 

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة  التقييمأساليب المراجع

 االول    
 

الطرق والوسائل التعميمية  الثاني    
بالعاب القوى، واسس 

 .التعميم

البدء المنخفض بالعاب  الثالث    
الناحية الفنية، ضبط : القوى

مكعبات البداية في مسابقات 
. م400م، 200م، 100

 .فرق المنحنيات

عدو المسافات القصيرة  الرابع    
 .تدريب..تعميم.بالعاب القوى

الخامس     
 والسادس

مسابقات التتابع بالعاب 
القوى، طرق االستالم 

والتسميم في مسابقة 
م وفي مسابقة 100×4

:  : م400×4التتابع 
الناحية الفنية، الخطوات 

 .التعميمية، تطبيقات القانون

دفع الكرة الحديدية بطريقة  السابع والثامن    
وبطريقة : (الزحمقة  )الزحف 
- جانب فني: الدوران

تمرينات - خطوات تعميمية
 .اعداد

 الفصل اختبارات منتصف التاسع    
 عممي

االداء : مسابقة رمي القرص العاشر    
خطوات تعميمية، : الفني

 .اخطاء شائعة. القانون

مسابقات الحواجز بالعاب  11-12    
االداء الفني، : القوى

الخطوات التعميمية، الناحية 
 .القانونية

: الوثب الطويل بالعاب القوى 13-14-15    
التعمق، : بالطريق التالية

 القرفصاء، المشي بالهواء

 االختبارات النهائية عممي 16    

 .االختبارات النهائية نظري 16    
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

: يتم تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية

 

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية

30
1010

3020 
 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 (ادوات الوثب ، الرمي، الجري)الدوات الخاصة بمسابقات العاب القوىا

 

 المراجع .25

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
2000

2014

 .  التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب
2000

1999
1997

1997
1990

2004 
1997 

1996
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- Fundamentals of Track and field,Gerry A.Carr,Human Kinetics,1999. 

- Teach'n Track and Field,Bob Swope,Lightning Source Inc,2006. 

- Olymbic track and field . Brian Belval. Rosen Pub Group,2007. 

 
 

  معمومات إضافية26.
 قراءة مقترحة للفصول القادمة ، كيفية العناية باالدوات ، تصميم ادوات بديلة للمسابقات ، تنظيم بطوالت خاصة بألعاب القوى

 

 
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         


