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 األكادميي الربنامجمنوذج وصف 
 (األكادميي()مراجعة الربنامج العايل )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف الربنامج األكادميي 
 اضةكلية الرتبية البدنية وعلوم الري ادلؤسسة التعليمية .1

 االلعاب الفردية القسم اجلامعي / ادلركز  .2

 تقيم الربنامج األكادميي اسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي  النظام الدراسي   .5

  برنامج االعتماد ادلعتمد   .6

 ال يوجد ادلؤثرات اخلارجية األخرى  .7

 01/9/1107 تاريخ إعداد الوصف  .8

 امج األكادمييأىداف الربن .9
مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التعليم والتعلم واليت تساعدىم على حتقيق خمرجات التعلم ادلستهدفة  -

 يف كل من مرحليت النظري والتطبيقي 
مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التقييم ادلستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على خمرجات التعلم  -

 ادلستهدفة 
فة عالقة الربنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو ادلواد الدراسية ( مع مساعدة الطلبة دلعر  -

 الشهادة ادلمنوحة وادلؤىالت الوظيفية ادلستقبلية 
يكون وصف الربنامج األكادميي مبثابة مصدر معلومات ألرباب العمل عن نوعية خرجيي القسم  -

 العلمي من حيث نوع ادلهارات و القابليات اليت ميتلكوهنا .
مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التعليم والتعلم واليت تساعدىم على حتقيق خمرجات التعلم ادلستهدفة  -

 يف كل من مرحليت النظري والتطبيقي 
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مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التقييم ادلستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على خمرجات التعلم  -
 ادلستهدفة 

 
 ئق التعليم والتعلم والتقييمخمرجات الربنامج ادلطلوبة وطرا  .11

 االىداف ادلعرفية   - أ
مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التعلم والتعليم واليت تساعدىم على حتقيق خمرجات التعلم  -0أ

 ادلستهدفة يف كل من مرحليت النظري والتطبيقي   
 مساعدة الطلبة دلعرفة التكنيك الصحيح للمهارات االساسية وادائها. -1أ
الطلبة دلعرفة عالقة الربنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو ادلواد الدراسية ( مع  مساعدة -2أ

 الشهادة ادلمنوحة وادلؤىالت الوظيفية ادلستقبلية
 اكساب الطلبة ادلعرفة التامة مبفردات القانون الدويل وأسلوب التحكيم.-3أ
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

 طلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل اإلطار اجلامعي .مساعدة ال – 0ب 
 مساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد نظرية خارج اإلطار اجلامعي . – 1ب 
 اكساب الطلبة ادلهارات احلركية وطرائق تعليمها – 2ب 
 اكساب الطلبة مهارات قيادة ادلباراة كمدربني او مشرفني عليها -3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة عرض النموذج -1
 طريقة احملاضرة  -2

 طريقة التعلم الذايت
 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -0
 االختبارات النظرية -1
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 التقارير والدراسات
 
 التفكري مهارات-ج
 ادلالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -1ج
 ييماالستنتاج والتق -2ج
 االعداد والتقومي -3ج     

 طرائق التعليم والتعلم     
 طرائق التقييم    
 التخطيط للتطور الشخصي .11
يعمل الربنامج على تطوير شخصية الطالب األكادميي بشكل يتناسب مع طموحات الدولة  -

 احلديثة 
 بل إبراز نقاط القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين شخصية قيادية يف ادلستق -
 معيار القبول )وضع األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو ادلعهد( .12
 معدل الطلبة يف الصف السادس اإلعدادي والذي من خاللو يكون القبول يف ادلرحلة اجلامعية  -
 احلصول على احد ادلراكز ادلتقدمة يف البطوالت احمللية والعربية واآلسيوية )اللجنة االودلبية( -
 دلعلومات عن الربنامجأىم مصادر ا .13
 ادلصادر العلمية ادلعتمدة ضمن ادلقرر الدراسي للمرحلة اليت يتم فيها التعليم -
 ادلنهاج الدراسي ادلعتمد من قبل الوزارة  -

 
 .الشخصي(األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )ادلهاراتوادلنقولة  ادلهارات العامة-د 
 مهارات القيادة  -0د
 اللياقة البدنية تطوير  -1د
 اكتساب قابليات التوافق واالداء احلركي العايل اجلودة -2د
 القابلية على حتليل االداء احلركي و تقوميو وتطويره -3د      
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 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة عرض النموذج -1
 طريقة احملاضرة  -2
 طريقة التعلم الذايت -3

 ائق التقييم طر          
 االختبارات العملية  -0
 االختبارات النظرية -1
 التقارير والدراسات -2

 بنية الربنامج  .14
الشهادات والساعات  .15

ادلستوى /  ادلعتمدة
 السنة

رمز ادلقرر أو 
 ادلساق

اسم ادلقرر أو 
 ادلساق

الساعات 
 ادلعتمدة

سنوي / 
 ادلرحلة االوىل

 ساعة  1 االثقال 
 وحدة 0

 كالوريوس درجة الب
 ( ساعة معتمدة21تتطلب )

 
 التخطيط للتطور الشخصي .16
 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . - أ

 .القدرة على العمل ادلنظم مبواعيدادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع  - ب
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز االخرين . - ت
 مل .االستقاللية بالع - ث
 ادلعهد(األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .17

 % ( االختبارات البدنية وادلهارية . 21( ادلعدل , )  % 71)  /قبول خاص 
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 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .18
القوانني الدويل للفعاليات –فعاليات العاب الساحة وادليدان - ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 0

 عامر فاخر  د –د. حسني على العلى 
القوانني الدويل للفعاليات –فعاليات العاب الساحة وادليدان - ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  1

 د.عامر فاخر  –د. حسني على العلى 
        اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا         

 ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (
 التقارير  –الرسائل واالطاريح والبحوث ادلنشورة

 
 

ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت 
.... 

 ادلراجع االلكرتونية ادلعنية بالعاب القوى –االنرتنيت 
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 خمطط مهارات ادلنهج
 دلخرجات التعلم الفردية من الربنامج اخلاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة يف ادلربعات ادلقابلة

 خمرجات التعلم ادلطلوبة من الربنامج 

السنة / 
1106 
 ادلستوى

 اسم ادلقرر رمز ادلقرر
 أساسي

 أم اختياري

ادلهارات اخلاصة  ادلعرفة والفهم
 مهارات التفكري بادلوضوع

 ادلهارات العامة وادلنقولة
تعلقة بقابلية ) أو( ادلهارات األخرى ادل

 التوظيف والتطور الشخصي

ب 3أ 2أ 1أ 0أ
0 

ب
1 

ب
2 

ب
3 

ج
0 

ج
1 

ج
2 

ج
 3د 2د 1د 0د 3

ادلرحلة 
 االوىل

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي االثقال 
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 وذج وصف ادلقررمن

 وصف ادلقرر

 

 التعليم العايل ))مراجعة الربنامج األكادميي((مراجعة أداء مؤسسات 

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
مربىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني 

 مج.وصف الربنا
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 بنية ادلقرر
الساعا األسبوع

 ت
خمرجات التعلم 

 ادلطلوبة
اسم الوحدة / 

ادلساق أو 
 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعريف بادلادة  3 األسبوع
وتوعية الطلبة بأجتاه 

 طبيعة الفعالية

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

تطوير وحتسني اللياقة  3 االول
 ية البدن

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

تعليم اجلزء األول من  3 الثاين
رفعة اخلطف + لياقة 

 بدنية

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

تعليم وضعية اجللوس  3 الثالث
الصحيح + السحبة 
األوىل + االمتداد 
الكامل يف رفعة 

اخلطف + متارين قوة 
 بدنية

الشرح وعرض  
 موذج واحملاضرةالن

 االمتحان

حماضرة نظري يف  3 الرابع
 قانون رفع االثقال

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

التأكيد على تعليم  3 اخلامس
األجزاء السابقة + 
تعليم االمتداد ونشر 
احلديد بالثبات + 
 مترينات قوة بدنية

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

تعليم اجللوس الكامل  3 السادس
 حتت الثقل 

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

 االمتحانالشرح وعرض  تعليم السقوط حتت  3 السابع
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احلديد بأوزان متدرجة 
+ ربط األجزاء 

السابقة + مترينات 
 قوة بدنية

 النموذج واحملاضرة

امتحان نظري يف  3 الثامن
 قانون اللعبة

الشرح وعرض  
 واحملاضرة النموذج

 االمتحان

استخدام الوسائل  3 التاسع
التعليمية يف اتقان 

 احلركات

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

تعليم أداء رفعة  3 العاشر
اخلطف كاملة من 

 الوضع ادلعلق

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

حماضرة نظري يف  3 احلادي عشر
 قانون اللعبة

رض الشرح وع 
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

أداء رفعة اخلطف   3 الثاين عشر
 كاملة من األرض

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

مترينات قوة بدنية +  3 الثالث عشر
تسلسل حركي كامل 

 بالوزن
اختبار عملي برفعة 

 اخلطف

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

وعرض الشرح    3 الرابع عشر
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الشرح وعرض   امتحان نظري  3 اخلامس عشر
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

 االمتحانالشرح وعرض  تعليم اجللوس  3 السادس عشر
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 النموذج واحملاضرة الصحيح لرفعة النرت
تعليم السحبة األوىل  3 السابع عشر

 + لياقة بدنية
الشرح وعرض  

 اضرةالنموذج واحمل
 االمتحان

تعليم السحبة الثانية  1 الثامن عشر
واالمتداد من وضع 
التعلق وتثبيت الثقل 

على االكتاف 
 بالثبات

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

تعليم اجللوس الكامل  3 التاسع عشر
من وضع الدبين 

 االمامي

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

ة نظري يف حماضر  3 العشرون
 قانون اللعبة

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

احلادي 
 والعشرون

تعليم اجلرك من  3
احلماالت + لياقة 
 بدنة وقوة عضلية

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الثاين 
 والعشرون

تعليم نرت ثابت +  3
جرك ثابت + قوة 

 بدنية 

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الثالث 
 والعشرون

الشرح وعرض   امتحان نظري 3
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الرابع 
 والعشرون

تعليم نرت جالس من  3
وضع التعلق + قوة 

 بدنية ولياقة

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

اخلامس 
 والعشرون

تعليم نرت احلديد   3
كامل + جرك ثابت 

رض الشرح وع 
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان
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 البنية التحتية  .01
االثقال , رفع االثقال التدريب والصحة , رفع قانون رفع  ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 0

 االثقال للرجال والنساء
قانون رفع االثقال , رفع االثقال التدريب والصحة , رفع  ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  1

 االثقال للرجال والنساء
اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ..  () اجملالت العلمية , التقارير ,..
 التقارير  –الرسائل واالطاريح والبحوث ادلنشورة

 IWF.netادلوقع الرمسي لالحتاد الدويل لرفع االثقال 

ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت 
.... 

 ادلراجع االلكرتونية ادلعنية  –االنرتنيت 
 

 الدورات التدريبية والتحكيمية واستضافة البطوالت. متطلبات خاصة 

 ومتحرك + 
السادس 
 والعشرون

اختبار عملي باجلزء  3
 األول للنرت

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

السابع 
 والعشرون

استخدام الوسائل  3
ادلساعدة يف تعليم 
أجزاء مرحلة النرت 

 واجلرك

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الثامن 
 والعشرون

اضرة نظري يف حم 3
القانون والتمرينات 
 واالخطاء الشائعة

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

التاسع 
 والعشرون

تسلسل حركي كامل  3
 للرفعة

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

اختبار عملي برفعة   
 النرت
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 دراسات مسحية خلدمات االجتماعية ا

 
 القبول  .1

  ادلتطلبات السابقة
  أقل عدد من الطلبة 

  أكرب عدد من الطلبة 
  


