
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
 قسم ألعاب القوي قسم:  

( فصل دراسي /بنات) بننيالثانيةـ دكتوراهللفرقة )إختياري( ألعاب القويتوصيف 
 ممتد

 م2017/ 2016للعام الدراسي 
 بيانات املقرر -1

  

 دكتوراه/ الثانيةالفرقة/ املستوى: ألعاب قوياسم املقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 هدف املقرر -2

 

 الخاصة بألعاب القوي. بالمعارف والمعلومات الطالبامداد  -1

 في العاب القوي  الحديثة والتقنيات المعلومات تكنولوجيا استخدام -2

 ليكون معلمًا أللعاب القوي. الطالبإعداد  -3

 

 املستهدف من املقرر: -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

  علي التقسيم الفني أللعاب القوي  الطالبتعرف ي 1أ/
 اسس ومحددات االنتقاء  في العاب القوي . علي  الطالب تعرفي  2أ/

 يتعرف الطالب علي الخطة التدريبية السنوية في ألعاب القوي.  3أ/
 .يتعرف الطالب علي التغذية واإلصابات وفسيولوجيا ألعاب القوي   4أ/
 

 املهارات الذهنية -ب

 األداء لمهارات العاب القوي تصور ي -1ب/

 الفني لمسابقات الوثب والرمي والجري.  االداءميز بين ي-2ب/
 المراحل الفنية المكملة لألداء الفني.درك العالقات بين ي -3ب/
 

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 .بعض التدريبات التى تنمى مكونات اللياقة البدنية  الطالب يحدد –1ج/
 .التدريبات للمهارات المختلفةطبق ي -2ج/
 تصميم وتنفيذ البرامج والوحدات المناسبة للمستفيدين .  -3ج/
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 املهارات العامة -د

 إدارة الوقت لتحقيق أقصي إستفادة .  -1د/
 إستخدام أدوات ووسائل اإلتصال الفعال  -2د/
 تنمية التعاون والعمل الجماعي. -3د/

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 2األسبوع ،  1األسبوع 

 الجزء النظري 

 االعداد البدني العام والخاص في العاب القوي. -

4 

 4ألسبوع  ،3األسبوع 

 الجزء النظري 

 التقسيم الفني اللعاب القوي. -

4 

  7األسبوع ،  6األسبوع ،  5األسبوع 

 الجزء النظري 

 اإلنتقاء في العاب القوي
6  

  9األسبوع  ، 8األسبوع 

 الجزء النظري 

 ومحددات االنتقاء في العاب القوي.اسس   -

4 

  11األسبوع ،  10األسبوع 

 الجزء النظري 

 رسـم وتصميم مضمار ألعاب القوي . -

4 

 41األسبوع ،  31األسبوع ،  12األسبوع 

 الجزء النظري 

 خطة التدريب السنوية في ألعاب القوي.

6 

  71األسبوع ،  61األسبوع  ، 51األسبوع 

 الجزء النظري

 التغذية في ألعاب القوي -

6 

  21األسبوع ، 20األسبوع ، 91األسبوع  ، 81األسبوع 
 الجزء النظري 

 فسيولوجيا ألعاب القوي. -
 

8 

  24األسبوع ، 32األسبوع ،  22األسبوع 

 الجزء النظري 

 اإلصــابات في ألعاب القوي. -

6 

  62األسبوع ،  52األسبوع 

 الجزء النظري  

 وعالقة بالعاب القويعلم النفس 

4 

  82األسبوع ،  72األسبوع 

 الجزء النظري

 تنظيم وادارة بطولة في ألعاب القوي. -

4 

 30األسبوع ،  29األسبوع 
 الجزء النظري

 تحكيم ( -القانون الدولي ) ادوات -
4 
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 إجمالي عدد الساعات

 

60 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 العرض الشفهي  
 األوراق البحثية 
 حلقات نقاشية  
 .التعلم الذاتي 

 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

  ال يوجد 
   

 
 

 :تقويم الطالب -7

 التوقيت )األسبوع( -ب األساليب املستخدمة -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجة 10 12،3األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 )حتريري( 

   9 األسبوع:
 24 األسبوع :

 درجة 100 

 درجة  10 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة120 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 مذكرات -أ
 

 ال يوجد 

 كتب ملزمة -ب
 

 ال يوجد 

 كتب مقرتحة -ج

 اجرى ارمى اقفز من مركز التنمية االقليمى. -أ

 القانون الدولى فى العاب القوى.  -ب

م(: سباقات المضمار ومسابقات الميدان 1997بسطويسي أحمد بسطويسي) -ج
 تدريب "، دار الفكر العربي ، القاهرة. -تكنيك –"تعليم 

النواحي الفنية لمسابقات الدفع والرمي  م(:2004فراج عبد الحميد توفيق ) -د
القانون الدولي "،دار الوفاء  – اإلصابات الشائعة –العملي العضلي  –"التكنيك 

 لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية.

 

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -ه
http://.www.rdccairo.org 

iaaf.net.http://.www 
 

  املادة منسق
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 لمحمد عنبر بالأ.د/ 
 التوقيع )                        (

                

 رئيس القسم               
 بـكـر مـحـمـد ســـالم أ.د/              
 (                  التوقيع )                     

 
 

 م 20/9/2016تاريخ اعتماد مجلس الكلية     


