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اسم المادة  (2)انعاب قىي  .1 

 2. رقم المادة 1101240

 (ج،عًهٍجَظرٌ)انضاعاخ انًعتًدج  صاعتٍُ يعتًدتٍُ 
 (ج، عًهٍجَظرٌ)انضاعاخ انفعهُح  . صاعح تدرَضُح ثالث صاعاخ اصثىعُح48 3.

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب (1)انعاب قىي 

اسم البرنامج  .انترتُح انرَاضُح .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجايعح االردَُح 

 8. الكمية انترتُح انرَاضُح

 9. القسم االشراف وانتدرَش

 10. مستوى المادة تكانىرَىس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2016/2017

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ترتُح رَاضُح- تكانىرَىس

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

 14. لغة التدريس انهغح انعرتُح

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

 

 منّسق المادة .16

  r.halaweh@ju.edu.joرايٍ حالوج .د

28041 

  مدرسو المادة.17

 r.halaweh@ju.edu.joرايٍ حالوج      .د

   w.hammouri@ju.edu.jo ونُد انحًىرٌ.د

  r.khraisat@ju.edu.joرائع خرَضاخ .و
  f.khrisat@ju.edu.jo فاطًح خرَضاخ.و

 
 

 

  وصف المادة.18

وتعريفهم .وأدواتهما المستخدمة في المعب .  وتطورهما لعبة العاب القوى بمختمف مسابقاتهاتركز هذه المادة عمى تعريف الطمبة بمعمومات حول تاريخ ونشأة 
دارتها وتنظيمها جري المسافات المتوسطة )كما تركز المادة عمى تعميمهم االداء الفني الصحيح لفعاليات العاب القوى ,بالقواعد األساسية لقانون المسابقات وا 

 .واإلطاحة بالمطرقة.القفز بالزانة.الوثبة الثالثية.الوثب العالي .(م10000,5000)جري المسافات الطويلة .(م1500,800)
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

األهداف - أ
. تعرف انلهثح عهً فعانُاخ  نعاب انلىي تارَيُاًا - 

انىثة انعانٍ فٍ .(و10000،5000)جرٌ انًضافاخ انلىَهح .(و1500،800)جرٌ انًضافاخ انًتىصلح :-َتعهى انلهثح انًهاراخ األصاصُح نهفعانُاخ انتانُح-

. واإلطاحح تانًلرقح.انلفز تانزاَح.انىثثح انثالثُح. نعاب انلىي

. َتعهى انلهثح انلرق انًيتهفح نتعهُى انًهاراخ األصاصُح نهفعانُاخ - 

. تعرف انلهثح إنً األخلاء انشائعح فٍ يضاتلاخ  نعاب انلىي وكُفُح يعانجتها وتصحُحها - 

 .َتعرف انلهثح إنً  قاَىٌ يضاتلاخ  نعاب انلىي- 
... يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب
 :المعارف والمعمومات - أ 

:- حيث يفترض بالطالب أن يكون قادرا عمى
. يعهىياخ يتصهح تانعاب انلىي تارَيُاًا . 1.      

. يعهىياخ يتصهح تانًهاراخ األصاصُح نهًضاتلاخ. 2.     

 .يعهىياخ يتصهح تانُىاحٍ انلاَىَُح . 3.   
 :-  المهارات الذهنية - ب

:  حيث يفترض بالطالب أن 
. ًَُز تٍُ يهاراخ  انًضًار وانًُداٌ. 1.ب

. ًَُز تٍُ انتكُُك انصحُح وانتكُُك انياطئ. 2.ب

  .ًَُز تٍُ  َضة انلرق انتعهًُُح نهتعهى. 3.ب
 :المهارات التخصصية- ج

:  حيث يفترض بالطالب أن يكون قادرا عمى 
. َتلٍ انلانة انًهاراخ األصاصُح.1.ج

. َضتلُع عًم ًَىذج صحُح نؤلداء انفٍُ نهًهارج. 2.ج

 .َضتلُع تتصحُح األخلاء انشائعح تانلرق انًُاصثح. 3ج
 :-المهارات العممية والتحويمية- د

: حيث يفترض بالطالب أن 
.  َُظى انيلىاخ انتعهًُُح. 1.  د

 .َتضهضم فٍ تصحُح األخلاء نآلخرٍَ.2.  د
دارتها من النواحي القانونية- 3.  د  .العمل مع اآلخرين كفريق عمل أو بصورة فردية وتنظيم فعاليات العاب القوى وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

        AQAC-F-007-1 

3 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 

 

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة  التقييمأساليب المراجع

مسابقات المضمار بالعاب القوى  1-2    
المسافات المتوسطة, الطويمة, )

 .  تعميم, تدريب, قانون. (الماراثون

 مسابقات المشي بالعاب القوى 3    

 (م3000م,2000)مسابقات الموانع  4    
 .تعميم, تدريب, قانون

مسابقات الوثب العامودي بالعاب  5-6-7    
. (الوثب العالي, القفز بالزانة).القوى

 .تعميم, تدريب, قانون

 اختبارات منتصف الفصل 8    

 ). مسابقات الرمي بالعاب القوى 9-10-11    
 (رمي الرمح, االطاحة بالمطرقة 

 .تعميم, تدريب, قانون, تنظيم

. مسابقة الوثبة الثالثية بالعاب القوى 12-13    
 .(تعميم, تكنيك, تدريب, قانون  )

تطبيقات قانونية لفعاليات المساق  14    
 .واالسس التنظيمية لممسابقات

تطبيقات في تدريب المتطمبات  15    
 .البدنية لفعاليات المضمار والميدان

االختبارات النهائية, عممي ونظري,  16    
ومناقشة التقارير المقدمة من 

 .الطمبة

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

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

 .عرض فيديوهات تعميمية لممهارات

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

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

30

1010

3020 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

        AQAC-F-007-1 

4 

  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)االدوات الخاصة بمسابقات العاب القوى

 .ادوات بديلة في التعليم

 

 المراجع .25

. المقررة, والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
2001

2014

. التعميميةالكتب الموصى بها, وغيرها من المواد-  ب
2000

1999

1997

1997

1990

2004 

1997 

1996 

 

- 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.
. قراءج يلترحح نهفصىل انلاديح ، كُفُح انعُاَح تاالدواخ ، تصًُى ادواخ تدَهح نهًضاتلاخ ، تُظُى تلىالخ خاصح تأنعاب انلىي

 

 
: ------------------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                                                                                         


