
   منهاج المرحلة االولى فً مادة العاب الساحةوالمٌدان

)م.د ممتاز أحمد أمٌن   )/ 2014-2015  

 االسبوع االول:  المحاضرة االولى / لٌاقة بدنٌة عامة

 المحاضرة الثانٌة / لٌاقة بدنٌة عامة                                                                    

 االسبوع الثانً: المحاضرة االولى / شرح نظري لمسابقات المشً    

 المحاضرة الثانٌة / تطبٌق  عملً لمسابقات المشً                                              

 االسبوع الثالث : المحاضرة االولى / تطبٌق  عملً لمسابقات المشً

 إمتحان نظري                 +المحاضرة الثانٌة / إمتحان عملً لمسابقات المشً            

 االسبوع الرابع: المحاضرة االولى / شرح نظري لحركة الركض

 المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لحركة الركض                                                       

 االولى / تطبٌق عملً لحركة الركض االسبوع الخامس : المحاضرة 

 المحاضرة الثانٌة / شرح نظري وتطبٌق عملً السلوب ركض مسافات القصٌرة                                    

 االسبوع السادس : المحاضرة االولى / شرح نظري وتطبٌق عملً السلوب ركض مسافات المتوسطة

 ة / شرح نظري وتطبٌق عملً السلوب ركض مسافات الطوٌلة                  المحاضرة الثانٌ                      

 إمتحان نظري +االسبوع السابع : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً أسالٌب الركض

 المحاضرة الثانٌة / شرح نظري وتطبٌق عملً للبداٌات فً االركاض                                 

 المحاضرة االولى /  شرح نظري وتطبٌق عملً للبداٌات فً االركاض             االسبوع الثامن :

 المحاضرة الثانٌة / شرح نظري وتطبٌق عملً للبداٌات فً االركاض                                 

 االسبوع التاسع : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً البداٌات من االركاض       

 م                                  011المحاضرة الثانٌة / شرح النواحً الفنٌة فً مسابقة ركض                     

 م                 011االسبوع العاشر : المحاضرة االولى / شرح النواحً الفنٌة فً مسابقة ركض 

 م                     011المحاضرة الثانٌة / شرح النواحً الفنٌة فً مسابقة ركض   



 إمتحان نظري +م 011االسبوع الحادي عشر : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً مسابقة  ركض 

            م           011المحاضرة الثانٌة  /   إمتحان عملً فً مسابقة  ركض                            

 م011االسبوع الثانً عشر : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً مسابقة  ركض 

       المحاضرة الثانٌة / شرح النواحً  القانونٌة فً مسابقة االركاض                                     

 

 االسبوع الثالث عشر : المحاضرة االولى / إمتحان نهاٌة كورس لما تم أخذه من الفعالٌات 

 م تتابع     011× 0المحاضرة الثانٌة / شرح نظري وتطبٌق عملً فً مسابقة ركض                         

 ع     م تتاب011× 0االسبوع الرابع عشر : المحاضرة االولى / تطبٌق عملً فً مسابقة ركض

 م تتابع                    011× 0المحاضرة الثانٌة /  تطبٌق عملً فً مسابقة ركض                          

 م تتابع 011× 0االسبوع الخامس عشر : المحاضرة االولى / شرح نظري وتطبٌق عملً فً مسابقة ركض

م تتابع                              011× 0لً فً مسابقة ركضالمحاضرة الثانٌة /  تطبٌق عم                            

00/0/0102  

 م تتابع                    011× 0االسبوع السادس عشر : المحاضرة االولى / إمتحان عملً فً ركض

 إمتحان نظري                   +م تتابع 011× 0المحاضرة الثانٌة / إمتحان عملً فً ركض          

 االسبوع السابع عشر : المحاضرة االولى / شرح نظري لمسابقة الوثب الطوٌل 

 المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لمسابقة الوثب الطوٌل                                                                     

 الطوٌل                                     االسبوع الثامن عشر : المحاضرة االولى /   تطبٌق عملً لمسابقة الوثب

 المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لمسابقة الوثب الطوٌل                          

 االسبوع التاسع عشر : المحاضرة االولى / تطبٌق عملً  لمسابقة الوثب الطوٌل   

 إمتحان نظري       +المحاضرة الثانٌة / إمتحان عملً لمسابقة الوثب الطوٌل                            

 

 االسبوع العشرون : المحاضرة االولى / شرح نظري لفعالٌة قذف الثقل 

                             المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل                                            



 االسبوع الحادي والعشرون : المحاضرة االولى /   تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل              

 المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل                                                                        

 االسبوع الثانً والعشرون : المحاضرة االولى /   تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل              

 المحاضرة الثانٌة / تطبٌق عملً لفعالٌة قذف الثقل                                                                         

 إمتحان نظري لفعالٌة قذف الثقل +متحان عملً االسبوع الثالث والعشرون : المحاضرة االولى / إ

  المحاضرة الثانٌة / إمتحان نهاٌة كورس لما تم أخذه من فعالٌات                                 

  العالً: المحاضرة االولى / تطبٌق عملً  لمسابقة الوثب  الرابع والعشروناالسبوع    

 العالًبٌق عملً  لمسابقة الوثب  تط   لثانٌة / المحاضرة ا                           

  عملً + امتحان نظري لفعالٌة الوثب العالً: المحاضرة  الخامس والعشرون االسبوع

 نهاٌة الكورس امتحان نظري لفعالٌة الوثب العالً:  السادس والعشرون االسبوع
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 Mumtaz3@yahoo.com/ د . ممتاز أحمد أمٌن                                              

                                                           2014 – 10 -7             
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 المراحل الفنٌة لقذف الثقل :

 أوالً / القبض على الثقل وحملها

 ثانٌاً / وقفة اإلستعداد

 ثالثاً / التحفز والزحف 

 الرمً(رابعاً / الوصول لوضع الدفع )وضع 

 خامساً / الدفع ومتابعة وحفظ اإلتزان

 قانون قذف الثقل ...

............................................ 

 فعالٌة الوثب العالً :

 األقتراب -0

 األرتقاء -0

 عبور العارضة -3

 الهبوط -0

 القواعد القانونٌة  للوثب العالً ...

.......................................................................................................... 

 

 

 م . د ممتاز أحمد أمٌن                                                                      

 الساحة والمٌدان –الباٌومٌكانٌك                                                                

 جامعة سوران  -فاكلتً التربٌة /سكول الرٌاضة                                           

                                         7  /01/0100 

 

 

                     

 


