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

 وصف الربنامج األكادميي 
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 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

 األكادميي أىداف الربنامج .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 
عالقة الربنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو ادلواد الدراسية ( مع مساعدة الطلبة دلعرفة  -

 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 .
ساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التعليم والتعلم واليت تساعدىم على حتقيق خمرجات التعلم ادلستهدفة م -

 يف كل من مرحليت النظري والتطبيقي 



مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التقييم ادلستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على خمرجات التعلم  -
 ادلستهدفة 

 
 التعليم والتعلم والتقييمخمرجات الربنامج ادلطلوبة وطرائق   .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
طلبة دلعرفة عالقة الربنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو ادلواد الدراسية ( مع مساعدة ال -2أ

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

 ة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل اإلطار اجلامعي .مساعدة الطلب – 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
 ائق التعليم والتعلم طر      

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

 طريقة التعلم الذايت
 طرائق التقييم      

 االختبارات العملية  -0
 االختبارات النظرية -1



 التقارير والدراسات
 
 مهارات التفكري-ج
 ادلالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -1ج
 االستنتاج والتقييم -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 
 إبراز نقاط القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين شخصية قيادية يف ادلستقبل  -
 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( -
 لومات عن الربنامجأىم مصادر ادلع .13
 ادلصادر العلمية ادلعتمدة ضمن ادلقرر الدراسي للمرحلة اليت يتم فيها التعليم -
 ادلنهاج الدراسي ادلعتمد من قبل الوزارة  -

 
 ادلهارات العامة وادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 مهارات القيادة  -0د
 ياقة البدنية تطوير الل -1د
 اكتساب قابليات التوافق واالداء احلركي العايل اجلودة -2د
 القابلية على حتليل االداء احلركي و تقوميو وتطويره -3د      



 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  -0
 طريقة عرض النموذج -1
 طريقة احملاضرة  -2
 طريقة التعلم الذايت -3

 التقييم  طرائق         
 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 / 
 ساعة  1 السباحة  ادلرحلة االوىل

 وحدة 0
 وريوس درجة البكال

 ( ساعة معتمدة21تتطلب )
 

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

 ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد. - ب
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز االخرين . - ت
 االستقاللية بالعمل . - ث
 معيار القبول )وضع األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو ادلعهد( .17

 % ( االختبارات البدنية وادلهارية . 21( ادلعدل , )  % 71)  /قبول خاص 
 
 



 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .18
 ائية .رياضة السباحة , الرياضات وااللعاب ادل ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 0
 رياضة السباحة , الرياضات وااللعاب ادلائية. ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  1

اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ) اجملالت العلمية , التقارير  (

 التقارير  –الرسائل واالطاريح والبحوث ادلنشورة
 

 
ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت 

.... 
 بالسباحةادلراجع االلكرتونية ادلعنية  –االنرتنيت 

 

 
 
 



 
 

 خمطط مهارات ادلنهج
 يرجى وضع اشارة يف ادلربعات ادلقابلة دلخرجات التعلم الفردية من الربنامج اخلاضعة للتقييم

 خمرجات التعلم ادلطلوبة من الربنامج 

السنة / 
1102 
 ادلستوى

 اسم ادلقرر رمز ادلقرر
 أساسي

 اختياريأم 

ادلهارات اخلاصة  ادلعرفة والفهم
 مهارات التفكري بادلوضوع

 ادلهارات العامة وادلنقولة
) أو( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية 

 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 السباحة 
                   

                    
                   



  
 7الصفحة 

 
  

 منوذج وصف ادلقرر

 وصف ادلقرر

 

 

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

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

 وصف الربنامج.
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 بنية ادلقرر
الساعا األسبوع

 ت
خمرجات التعلم 

 ادلطلوبة
اسم الوحدة / 

ادلساق أو 
 ادلوضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

ة عن نبذة تارخيي 3 األسبوع
 رياضة السباحة

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

جماالت رياضة السباحة  3 االول
 وامهيتها

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

مواصفات وقياسات  3 الثاين
 ادلسبح االودليب

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الشرح وعرض   قانون الطفو 3 الثالث
 ذج واحملاضرةالنمو 

 االمتحان

القوى ادلؤثرة على جسم  3 الرابع
 السباح

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

التمارين االساسية يف  3 اخلامس
تعليم السباحة 

 للمبتدئني

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الشرح وعرض   السباحة احلرة 3 السادس
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

متارين حماكيو  3 السابع
 للسباحة احلرة

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الشرح وعرض   سباحة الظهر 3 الثامن
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

متارين حماكيو لسباحة  3 التاسع
 الظهر

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

االمتحان الشهري  3 العاشر
 االول

رض الشرح وع 
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

 االمتحانالشرح وعرض   سباحة الفراشة 3 احلادي عشر
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 النموذج واحملاضرة
متارين حماكيو لسباحة  3 الثاين عشر

 الفراشة
الشرح وعرض  

 النموذج واحملاضرة
 االمتحان

الشرح وعرض   سباحة الصدر 3 الثالث عشر
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

متارين حماكيو لسباحة  3 الرابع عشر
 الفراشة

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الشرح وعرض   امتحان نظري  3 اخلامس عشر
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

طرق البدء لطرائق  3 السادس عشر
 السباحة

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

رض الشرح وع  الدوران يف السباحة 3 السابع عشر
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

متارين حماكيو للبدء  1 الثامن عشر
 والدوران

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الغرق اسبابو وطرق  3 التاسع عشر
 االنقاذ

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الشرح وعرض   القانون الدويل للسباحة 3 العشرون
 النموذج واحملاضرة

 المتحانا

احلادي 
 والعشرون

الشرح وعرض   االلعاب ادلائية للسباحة 3
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الثاين 
 والعشرون

االمتحان الشهري  3
 االول

الشرح وعرض  
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الثالث 
 والعشرون

الشرح وعرض   امتحان نظري 3
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

 االمتحانالشرح وعرض  طرق البدء لطرائق  3الرابع 



الصفحة   

01 
 

  

 تحتية البنية ال .01
 رياضة السباحة , الرياضات وااللعاب ادلائية  , ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 0
 رياضة السباحة , الرياضات وااللعاب ادلائية  , ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  1

اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 التقارير  –طاريح والبحوث ادلنشورةالرسائل واال
 

 ادلراجع االلكرتونية ادلعنية  –االنرتنيت  ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت ....
 

 الدورات التدريبية والتحكيمية واستضافة البطوالت. متطلبات خاصة 

 دراسات مسحية اخلدمات االجتماعية 

 

 النموذج واحملاضرة السباحة والعشرون
اخلامس 
 والعشرون

الدوران في  3

الشرح وعرض   السباحة
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

السادس 
 والعشرون

تماريه محاكيه  3

الشرح وعرض   للبدء والدوران
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

السابع 
 والعشرون

اسبابه وطرق الغرق  3

الشرح وعرض   االوقاذ
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

الثامن 
 والعشرون

القاوىن الدولي  3

الشرح وعرض   للسباحة
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

التاسع 
 والعشرون

االلعاب المائية  3

الشرح وعرض   للسباحة
 النموذج واحملاضرة

 االمتحان

    االمتحان الشهري   



الصفحة   

00 
 

  

 القبول  .1
  ادلتطلبات السابقة

  عدد من الطلبة  أقل
  أكرب عدد من الطلبة 

  
 


