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 ررــف مقـيوصت
 

 ( 1)مبادئ وتطبيقات في مسابقات الميدان والمضمار   
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 منوذج  ) و (
 توصيف املقرر

 جامعة الملك سعود   :المؤسسة التعليمية
 

          البدنية التربية قسم / البدني والنشاط الرياضة علوم كلية :الكلية/ القسم
 مقرر والمعلومات العامة أ ( تحديد ال

 تتب( 127(  )1)تطبيقات في مسابقات الميدان والمضمار اسم المقرر و رقمه:  – 1
 
 ) ساعتان ( :الساعات المعتمدة  – 2
 
)إذا كان هناك أشياء عمومية مختارة في  البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها – 3

  بكالوريوس علوم الرياضة والنشاط البدني: لبرامج(برامج عدة يجب ذكرها فضال عن ذكر ا
 
 د. طارق عبد العظيم الشامخ  اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر:  – 4
 
 نيالثا المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه:  – 5
 
 ال يوجد  :المتطلبات المسبقة لهذه المقرر)إن وجدت( – 6
 
 
 ال يوجد   :بات المصاحبة لهذه المقرر)إن وجدت(المتطل – 7
 
 
 داخل الجامعة :مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية  – 8
 
 
 

 لغة تدريس المقرر: اللغة العربية  9-  
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 األهداف ب ( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر: – 1

 
 الأساس ية احلركية اخلصائص بعض تمنية وبدنية ال  البهيدف هذا املقرر ا ىل تطوير قدرات الط

اذلي ميكنه من أأداء املسابقات املقررة بشلك جيد ، مع تزويده ابلأسس احلركية  ابلقدراخلاصة 

 عتنابملعتارف واملعوومتات  ه تزويتد و بتت  املستابقات ومبادئ التدريب اخلاصة واملياكنيكية

 القانون ادلويل لومسابقات املقررة . بعض قواعد تقس مي مسابقاهتا ، ا ضافة ا ىل دراسة
 
 
 
 
ف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر  وص – 2

)مثال: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة 
 ئج البحوث العلمية الجديدة في المجال(:االنترنت، والتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتا

 استخدام الملتيميديا و الهيبرميديا فى أسلوب الشرح . -
 المراجعة الدورية للمقرر من قبل اللجنة الخاصة بتطوير المقررات.  -
  يتم تحديث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحديثة في المجال. -
 بشكل منتظم. تحديث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر -
 .و عالمية بما يتم تقديمه في أقسام أخرى محلية وإقليمية المقرر مقارنة مفردات -

         
 ج ( وصف المقرر: )مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي

 سيرفق(
 :المواضيع المطلوب بحثها وشمولها (1)

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

 حدة الأوىل : الو 

 تقس مي -طرق التقومي  –رشح أأهداف املقرر  –)مقدمة عن املقرر 

 20امليش الراييض ) مسابقات  -ال عداد البدين – اخملتوفة( املسابقات

 .كيوو ميش(
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 8 2 الوحدة الثانية :  
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      قواعد مسابقات ا خرتاق الضاحية +  الضاحية اخرتاق مسابقات

 .ختبار العميلال   ا خرتاق الضاحية + + تنظمي بطوةل ) القانون(

 الوحدةالثالثة :  

 110+ (  عدو مرت 400 ، 200 ، 100) واحلواجز مسابقات العدو 

 +  ) القانون(واحلواجز  قواعد املسابقات اخلاصة ابلعدو +م حواجز 

 .العميل ختبارال  

3 12 

 الوحدة الرابعة:

م  5000 (+)ي م جر  800مسابقات متوسطة وطويةل وموانع ) 

قواعد املسابقات اخلاصة جبري + م موانع (  3000 (+)جري 

 + ال ختبار العميل ) القانون(املسافات املتوسطة والطويةل 

 
2 
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 الوحدةاخلامسة :  

قواعد ( +  اجلةل دفع( + ) الطويل الوثب)  والريم مسابقات الوثب

 .العميل تبارالاخ +   ) القانون(املسابقات اخلاصة ابلوثب والريم
3 12 

 الوحدة السادسة:

 اخلاصة ابملسابقاتومبادئ التدريب الأسس احلركية واملياكنيكية  

 .املقررة
2 8 

 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  (2)

العملي / الميداني / التدريب التعاوني  الدروس الخاصة المحاضرة
 الصحيةأو االمتياز لطلبة التخصصات 

 أخرى 

 
 ساعات 4

 ساعة ( 56)
- - - 

 
األسبوع ) المطلوب هنا المعدل  الطلبة فيدراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من  (3)

  15المتطلبات المحددة في كل أسبوع(: الدراسي وليسالمتوقع للفصل 
 
 
 تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم (4)
 

     توضيح:ت التعلم الموضحة فيما يلي يجب لكل مجال من مجاال
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 صمم المقرر من أجل تطويرها.  المهارات التيأو  موجز للمعرفة ملخص -
 
 وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات.  -
 
 لمعني. طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال ا -
 
 
 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 

(i) :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر 

(ii) والمجاالت المرتبطة مسابقات الميدان والمضمارفي  يلتطور المعرفل ناقدالفهم ال 

 ( A1 ).بها
 

(iii) تطبيق النظريات العلمية من خالل مسابقات الميدان والمضمار .  (  A2  )   
 

(iv) و المهنية للعمل في مجال مسابقات األخالقية والقانونية  قضاياللعميق   الفهم ال

 (A4 )   الميدان والمضمار .   

 

(v)  تعليم مسابقات الميدان والمضمار للمراحل السنية المختلفة وفق أحدث األساليب

 (A7)  العلمية للتدريس
 

(vi) للعمل في المجاالت المختلفة لمسابقات الميدان المتطلبات المهنية الوعي ب

 (A8) . المضمارو

 

(iiالمطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة )( استراتيجيات التعليم )التدريس: 
 )باستخدام برنامج العروض البور بوينت( . النظرية للمقرر المحاضرات -
 أساليب حل المشكالت .... –المحاضرات العملية مع استخدام أساليب مختلفة للتعلم مثل ) التعليم التعاوني  -
 المناقشات الجماعية و ورش العمل. -
 االطالع على بعض مواقع اإلنترنت ذات العالقة( –الدوريات  -المقاالت العلمية  –قراءة المراجع )الكتب  -
 التفاعل من خالل الموقع الشخصي لمدرس المقرر . -

(iiiطرق تقييم المعرفة المكتسبة ): 
 االختبارات النظرية. -

 ت العمليةاالختبارا -         
 الواجبات األسبوعية . - 
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 :المهارات المعرفية )اإلدراكية( –ب
 
 المهارات المعرفية المطلوب تطويرها: - 1
 (  B2 ) .مسابقات الميدان والمضمار  أداء ربط النظرية بالتطبيق في  -  
 ( B4)  .توظيف المعرفة لحل المشكالت في مجاالت مسابقات الميدان والمضمار  - 
 ( B7تحليل وتفسير ونقد البيانات في مجاالت مسابقات الميدان والمضمار. )  - 
 
 استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية: -2

 التدريب على تقييم األداء الفني للمهارات المختلفة لنفسه وألقرانه . - 
  التدريب على تعليم المهارات الحركية بأشكال مختلفة. - 
 االطالع على بعض المواقع اإللكترونية ذات العالقة.  - 

 
 طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة: –3

 االختبارات العملية .- 
  االختبارات النظرية.- 
 األسبوعية. ليفاتالواجبات والتك - 

 مهارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية  –ج 
مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب  وصف لمهارات العالقات الشخصية  – 1

 تطويرها:  
مجاالت مسابقات  واإلطالع على المستحدثات العلمية والعملية فيتحمل مسؤولية التعلم الذاتي  -

 (C1)  الميدان والمضمار

 

  (C2  .) والتبعية القيادة مهارات العمل بفعالية مع المجموعة وممارسة  -

 
 تعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات:استراتيجيات ال - 2
 ه.لزمالءوالتدريب قيام الطالب بعملية التعليم  -

 تكليف الطالب بأعمال جماعية وفردية . -

 .مناقشة جماعية -
 
 -طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية: – 3
 كل دوري.تقويم األعمال الجماعية بش -
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 .بمشاركة جميع الطالب تقويم األعمال الفردية -
 
 
  مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية(: –د 
 وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:  – 1
 ( D4) مهارات حل المشكالت.  إظهار -

 ( D 5)وتوظيف ذلك عملياً   تقييم ذاته -

  (D6  )  طيط وإدارة التعلم.تخ -

 
 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات: - 2

 تخطيط الطالب وإدارته لوحدة التدريس "مثل: أدوات، معدات، ... الخ " -

 تقييم ذاتى.-

 
وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  االتصال،طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات  – 3

 ة(: )العددي
 قيام الطالب بالتقييم النقدي لبعض األداءات المختلفة . -

 مهام مفاجئة للطالب أثناء المحاضرات  -

 

  :هـ ( المهارات الحركية  )إن كانت مطلوبة(
 
وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا  – 1

  المجال:
    (E1  مسابقات الميدان والمضمار.)الت في مجا تطبيق المهارات الميدانية  -

 (E2. )لمسابقات الميدان والمضمار تطبيقات عمليةالتخطيط وإعداد  -

 (E3) مع األخذ في االعتبار معايير السالمة والمخاطر. في الميدانبكفاءة العمل  -

  (E4 ) والمرتبطة بمسابقات الميدان والمضمارتطبيق المهارات العملية في المجاالت المتنوعة  -

 استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية: - 2
 التعليم التعاوني . -

 التعلم الذاتي . -

 تعليم المهارات بطرق مختلفة تتناسب مع جميع المستويات والمراحل السنية . -
 .التأكيد على عوامل األمن والسالمة أثناء التدريس في األجواء المختلفة -    

 طبيق العملي والشرح النظري للمهارات الحركية اُلمتعلمة .الت -
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 طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية: – 3
 األداء العملي للمهارة الحركية . -
 االختبارات المهارية . -
 
 الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي تحديد (5)

رقم 
 قييمالت

: مقالة، أو اختبار التقييم )مثالطبيعة مهمة 
 الخ قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصلي.

األسبوع 
 المستحق

نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقييم النهائي

كل  الحضور والمشاركة والفاعلية في المحاضرات 1
 %10 األسابيع

 %10 6 فصلي شفهي ي نظر اختبار  2
 -9-6-4  )أداء(  عملياالختبارات العملية  3

12 
30% 

 
 %10 10 فصلي تحريري  ي نظر اختبار  4
 %20 15 )أداء( االختبار النهائي عملي 5
 %20 15 االختبار النهائي نظري  6

 

 د( الدعم المقدم للطلبة

 
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة 

الذي  -الساعات المكتبية –األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت واإلرشاد 
 يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:

 .اإلشراف المباشر من قبل عضو هيئة التدريس على الطالب أثناء التطبيقات العملية -

   6ي توقيتات مختلفة ( طوال أيام األسبوع فالساعات المكتبية التواجد بالمكتب ) -

 ساعات مكتبية في األسبوع .               

 التواصل عبر البريد اإللكتروني        -

 
 هـ ( مصادر التعلم 

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطلوبة:   – 1
 

تدريب" ،  –تكنيك  –م ( : سباقات المضمار ومسابقات الميدان " تعليم  1997بسطويسي أحمد )
 العربي ، القاهرة .دار الفكر 
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م ( : أسس التعليم  1992جوزية ماينول باليستيروز ، ترجمة عثمان رفعت ، محمود فتحي ) 
 والتدريب ، االتحاد الدولي أللعاب القوى للهواة ، مركز التنمية اإلقليمي بالقاهرة .

  G.M.Cدار  م( :تعليم مسابقات العاب القوى ، الطبعة االولى ، 2000إبراهيم عبد ربة خليفة )
 زهراء عين شمس ، القاهرة .

 
 المراجع األساسية:  – 2
بيتر طومسون لمؤلف:  ا  

  م2014سنة النشر:                                
إجري ، إقفز ، إرميعنوان الكتاب:       )مرشد اإلتحاد الدولي الرسمي لتعليم العاب القوى(        

 يمي التحاد العاب القوى بالقاهرةمركز التنمية اإلقلالناشر:       
 
 
 الكتب والمراجع الموصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(: – 3
 
 . م 2015االتحاد الدولي أللعاب القوي للهواة  المنافسة قواعد -
 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: – 4
 ستاذ المادة .الموقع االلكتروني أل -
 االتحاد الدولي أللعاب القوى للهواة. -
 االتحاد السعودي أللعاب القوى للهواة . -
 
مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير  – 5

 المهنية أو األنظمة: 
 
 والمضمار ( . شرائط  فيديو تعليمية لمسابقات العاب القوي ) الميدان -
 شرائط  فيديو للبطوالت العالمية والدولية . -
 برامج تعليمية مصورة . -
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  و ( المرافق المطلوبة
 

حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصول 
 والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. الخ(.

 
 
 .)حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(: المرافق التعليمية  – 1
 للجري.مضمار  و ميدان للوثب والرمي -

 قاعة دراسية. -

 
 أجهزة الكمبيوتر: – 2
 جهاز كمبيوتر + جهاز عرض  
 
مثال: إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق  –موارد أخرى )حددها  – 3

 قائمة(:
 ال يوجد

 
 وعمليات التحسين: ز ( تقييم المقرر 

 
 استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم: – 1
 على الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول على تقييم خاص بالمقرر. تتوزيع استبيانا -

 مقابلة عينة من الطالب المسجلين في المقرر ألخذ أرائهم في كل عناصر العملية التعليمية  -

 ت الطالب وعمل منحنيات للتعلم . تحليل درجا -

 
االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم  عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق  – 2

 القسم:
تقييم الزمالء في القسم ألداء عضو هيئة التدريس في تقديم المقرر وفعالية األدوات المستخدمة  -

 لتقديمه. 

 قبل لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم. المراجعة الدورية للمقرر من -
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 عمليات تحسين التعليم:  – 3
 تحديث مصادر التعلم. -

 عملي ونظري.تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي  -

 توفير متطلبات أداء الجزء العملي - 

 توفير الصيانة الدورية لألجهزة والمعدات . - 

 ى التدريب العملي .تشجيع الطالب عل -

 تشجيع الطالب على القراءات الخارجية. -

 تشجيع الطالب على التقديم و اإللقاء . -

 األخذ بتوصيات نتائج المراجعة الدورية للمقرر.    -

 توجيهات لجنة تحديث المقرر حول تدريس المقرر. -

 ة المباشرة.توجيهات إدارة القسم حول أداء عضو هيئة التدريس بناء على المالحظ -

 
عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة  )مثال: فحص التصحيح أو الدرجات من قبل  – 4

عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة،  وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة 
من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية  مع  عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في 

 ة تعليمية أخرى(مؤسس
 مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة متخصصة بالقسم.  -

 تنفيذ الجزء العملي بمشاركة أساتذة آخرين. -

 صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:  – 5
 

 بل لجنة تحديث المقررات بالقسم .مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري من ق -

 مراجعة االختبارات العملية وتنويعها ما بين ميدانية و معملية .  -

 من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال. دتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأك -

 المقرر .النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير  -

 األخذ بتوصيات نتائج المراجعة الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير المقرر . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE SPECIFICATION 
 

 

 



 13 

Practices of track and field competitions 

(1) 

 (PHE 127) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Course Specification 

Institution :King Saud University 

College/Department :  College of Sport Sciences and Physical Activity     

Dept. Of Physical Education 

A Course Identification and General Information 

1.  Course title and code: Practices of track and field competitions (1) ( 
PHE 127) 

2.  Credit hours     : 2 hours  

3.  Program(s) in which the course is offered (If general elective available 
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in many programs indicate this rather than list programs) :  Bachelor of 
Sports Science and Physical Activity 

4.  Name of faculty member responsible for the course: Dr. Tarek 
Abdelazim Elshamekh 

5.  Level/year at which this course is offered:  second Semester       

 

6.  Pre-requisites for this course (if any):  None 

 

7.  Co-requisites for this course (if any):  None 

 

8.  Location if not on main campus : in campus   

 

 

 

9 - Language of Teaching Course : Arabic Language 

 

 

B  Objectives  

1.  Summary of the main learning outcomes for students enrolled in the course. 

This course aims to develop students' physical abilities and develop some basic 

kinetic characteristics so that they can perform well-planned competitions, providing 

them with the kinetic and mechanical foundations and training principles of these 

competitions, providing them with knowledge and information about the division of 

competitions, plus studying some international competitions rules .  
 

2.  Briefly describe any plans for developing and improving the course that are 
being implemented.  (eg increased use of IT or web based reference material,  
changes in content as a result of new research in the field) 

- The use of multimedia and hyper media in the style of commentary. 

- Periodic review of the decision by the Committee for the development of courses. 

- Course content is updated periodically based on recent developments in the field. 
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- Update sources of learning for the decision on a regular basis. 

- Comparison of the decision, including vocabulary is presented in other sections of 

local, regional and global 
 

 

C.  Course Description  (Note:  General description in the form to be used for the Bulletin or 

Handbook should be attached) 

 
1 Topics to be Covered  

 

Topic No of 

Weeks 

Contact hours 

 
first unit : 
(Introduction to the course - Explain the objectives of the 
course - assessment Methods - the division of various 
competitions) - Physical preparation - walking competitions 
(20 km walk). 
 

2 8 

 
second unit:  
Cross Country Competitions + Competitions Rules for Cross-
Country (Law) + Championship Organizing a Cross-Country 
+ Practical exam.  
 

2 8 

 
third unit: 
(100, 200, 400 meters) + 110 m hurdles + competitions rules 
for the Sprint and hurdles (law) + practical exam.  

3 12 

 
Fourth unit: 
(800m) + 5000m (+ 3000m Steeplechase) + competition rules 
for middle and long distances (law) + practical exam  
 

 
2 
 

8 

 
Fifth unit: 
Jump and throw competitions (long jump) + (Shot Put) + 
competitions rules for jump and throw (law) + practical exam. 

3 12 

 

Sixth unit: 
The Kinetics and mechanical foundations and the training principles for 
the competitions. 

2 8 

 

2 Course components (total contact hours per semester):    
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Lecture: 

4 hours (56 hours) 

Tutorial:   

 

-- 

Practical/Fieldwork/Int
ernship: 

 

Other: 

 

-- 

 

3. Additional private study/learning hours expected for students per week. (This 
should be an average : for the semester not a specific requirement in each week) 

15 hours  

 

4. Development of Learning Outcomes in Domains of Learning  For each of the 

domains of learning shown below indicate: 

 A brief summary of the knowledge or skill the course is intended to develop;  

 A description of the teaching strategies to be used in the course to develop that knowledge or  skill; 

 The methods of student assessment to be used in the course to evaluate learning outcomes in the domain 
concerned. 

 

a.  Knowledge   

(i)  Description of the knowledge to be acquired 

- A critical understanding of the development of knowledge in track and field events 

and related domains.   (A1)  

 -  Application the scientific theories through Track and Field events. (A2)     

An understanding of the ethical and legal issues to work in track and field contexts. 

(A4) 

- Education Track and Field for the different age stages according to 

the latest scientific methods of teaching. (A7) 

 - Awareness of the professional requirements to work in the track and field contexts. 

(A8) 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop that knowledge 

- Lectures (This is normally delivered with the use of PowerPoint). 

- Lectures process with the use of different methods of learning (such as cooperative 

learning - the ways to solve problems .... 

- Group discussions and workshops. 

- Read the references (books - scientific articles - journals - access to some Internet 
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sites relevant) 

- Review weekly through the personal site of Professor. 

(iii)  Methods of assessment of knowledge acquired 

 - Oral and written exam  

  - Practical exam 

 -  weekly Homework. 

b.  Cognitive Skills 

(i)  Cognitive skills to be developed 

- Relate theory to practice in teaching of track and field events. (B2 )  

- Apply knowledge to solve problems in a variety of applied settings in the track and 

field events. (B4) 

- Carry out critical analysis and interpretation of data in track and field events 

contexts.(B7) 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these cognitive skills 

- Training on assessing the technical performance of various skills for himself and 

his peers. 

- Training to teach motor skills in different forms. 

- Access to some websites related to it. 

(iii)  Methods of assessment of students cognitive skills  

- Practical exam   

- written exam  

-  weekly Homework. 

c. Interpersonal Skills and Responsibility  

(i)  Description of the interpersonal skills and capacity to carry responsibility to be 
developed  

 -   Take responsibility for self-learning and access to scientific 

and practical advances in track and field contexts (C1)  

- Work effectively in group and the exercise of leadership skills and subordination   

(C2) 
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(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills and abilities 

- Student  Teaching for his colleagues. 

- Assigning students of group work and individually. 

- discussion Group. 

(iii)  Methods of assessment of students interpersonal skills and capacity to carry 
responsibility 

 - Evaluating the teamwork and  clarification of each student’s role. 

- Students participation to evaluate individual actions. 
 

d.   Communication, Information Technology and Numerical Skills  

- Demonstrate problem solving skills.(D4) 

- Self appraise and reflect on practice.(D5) 

- Plan and manage learning.(D6) 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

- Student planning and management for the teaching unit “such as; Tools, 

equipment’s , etc.” 

-Self- assessment. 

(iii)  Methods of assessment of students numerical and communication skills  

- Critical Evaluation of different student’s performances. 

- drop duties for student during lectures. 

e.  Psychomotor Skills (if applicable) 

(i)  Description of the psychomotor skills to be developed and the level of 
performance required 

- Apply field based skills in track and field events contexts.(E1)  

- Plan, prepare and present appropriate techniques and skills to develop practice in a 

range of track and field events. (E2) 

-Undertake and fieldwork efficiently and with due regard to safety and risk 

assessment. (E3)    

- Apply practical skills in a variety of contexts associated with track and field events. 

(E4)   
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(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

- Cooperative Learning. 

- Self-learning. 

- Different ways of teaching skills with all levels and ages. 

 - The importance of care and safety factors during teaching in different atmospheres.  

- The practical application and theoretical explanation of the psychomotor skills 

learned. 

(iii)  Methods of assessment of students psychomotor skills 

- Practical exam. 

- Technique exam. 

 
 

5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester 
 

Assessm
ent  

Assessment task  (eg. essay, test, group 
project, examination etc.) 

Week due Proportion of 
Final 
Assessment 

1 
 

Attendance, participation and effectiveness in 

the lectures 
 

Every 
weeks 

10% 

2 
 

Oral exam 6 10% 

3 
 

Practical tests in a practical (performance). 4-6-9- 12 30% 

4 
 

written Exam 10 10% 

5 
 

final practical Exam (performance) 15 20% 

6 final theoretical Exam. 15 20% 

D. Student Support 

1. Arrangements for availability of faculty for individual student consultations and 
academic advice. (include amount of time faculty are available each week) 

-The direct supervision of a faculty member to students during applications 

  Process. 

- Presence of the office (office hours) throughout the week at different times 6 Office 

hours per week. 

- Communicate via e-mail. 

E - Learning Resources 

 

1. Required Text(s) 



 20 

-Bastawisi Ahmed (1997): track and field events, "Education - Technik - 

Training", House of the Arab Thought, Cairo 

-Jose Maynul  Ballesteros, translated by Osman rose, Mahmoud Fathi 

(1992): the foundations of education and training, the International 

Federation of Amateur Athletics, Center for Regional Development in Cairo. 

-Ibrahim Abd Rabo Khalifa (2000): learning , athletics, the first edition, Dar 

Al-Zahra GMC Ain Shams, Cairo 

2. Essential References  

Author: Peter Thompson 

Year of Publication: 2014 

 Book Title: RUN! JUMP! THROW!  The Official IAAF Guide to Coaching 

Athletics 

 Publisher: Dar knowledge in Egypt                                                                    

3- Recommended Books and Reference Material (Journals, Reports, etc) 

(Attach List) 

- Competition rules, the International Federation of Amateur Athletics in 

2015. 

4-.Electronic Materials, Web Sites etc 

- The website of the Professor. 

- International Federation of Amateur Athletics. 

- The Saudi Athletics enthusiasts. 

5- Other learning material such as computer-based programs/CD, 

professional standards/regulations 

- Educational videos for the competitions of athletics (track and field). 

- Videos of the world and international tournaments. 

- Tutorials photographer. 
 

 

 

F. Facilities Required 
 

Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories 
(ie number of seats in classrooms and laboratories, extent of computer access etc.) 

1.  Accommodation (Lecture rooms, laboratories, etc.) 

- Standard Court for Track and Field events  



 21 

- Lecture room                   
 

2. Computing resources 

 - PC linked with a  Data Show 
 

3. Other resources (specify --eg. If specific laboratory equipment is 

required, list requirements or attach list) : Non 
 

G   Course Evaluation and Improvement Processes 

 

1- Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of 

Teaching 

- The distribution of questionnaires to students at the end of the semester to 

get a special assessment The decision. 

- Interview a sample of students enrolled in the course to take their views into 

all elements of the process Education. 

- Analysis of scores of students and the work of learning curves 
 

2  Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the 

Department 
 

- Evaluation of colleagues in the department for the performance of a faculty 

member in the provision of decision and the effectiveness of the tools used to 

make. 

- Periodic review of the decision by the Commission on the study plans and 

schedules section. 
 

3  Processes for Improvement of Teaching 
 

- Update sources of learning . 

- Promote the use of modern technology in the provision of course( 

hypermedia - Blackboard  Smart(. 

 - Provide practical part performance requirements  

 - Provide periodic maintenance of devices and equipment . 

- Encourage students to practice . 

- Encourage students to readings of Foreign Affairs . 

- Encourage students to apply and dumping . 

- The introduction of the recommendations of the results of the periodic 

review of the decision . 

- Update the guidance of the Commission decision on the teaching of the 

decision . 

- Management guidelines section on the performance of a faculty member on 

the basis of direct observation. 
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4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (eg. check 

marking by an independent faculty member of a sample of student work, 

periodic exchange and remarking of a sample of assignments with a 

faculty member in another institution) : 

- Review of a sample of papers that have been corrected by a specialized 

committee of the Section. 

- The implementation of the practical part the participation of other teachers 

5: Describe the  planning arrangements for periodically reviewing course 

effectiveness and planning for improvement. 

- Revision Course Description and vocabulary on a regular basis by the 

Committee for the Modernization courses section. 

- Review the process tests and diversification between the field and 

laboratory. 

- Update sources of learning the decision to make sure to keep up with 

developments in Area. 

- The statistical results to evaluate the students to benefit from the decision 

results in the improvement and development of 

         The decision. 

- The introduction of the recommendations of the results of internal and 

external audit to improve and develop the decision 
 

 

 


