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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 



 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 وصف البرنامج األكاديمي 

 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ادلؤسسة التعليمية .1

 االلعاب الفردية سم اجلامعي / ادلركز الق .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

 01/8/1106 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ادمييأىداف الربنامج األك .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  -
الربنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو ادلواد الدراسية ( مع الشهادة ادلمنوحة  مساعدة الطلبة دلعرفة عالقة -

 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 .
الطلبة دلعرفة طرائق التعليم والتعلم واليت تساعدىم على حتقيق خمرجات التعلم ادلستهدفة يف كل من  مساعدة -

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

 



 يم والتعلم والتقييمخمرجات الربنامج ادلطلوبة وطرائق التعل  .11

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

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

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

 تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل اإلطار اجلامعي . مساعدة الطلبة على – 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
 لتعليم والتعلم طرائق ا     

 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  -
 عيار القبول )وضع األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو ادلعهد(م .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( -
 ات عن الربنامجأىم مصادر ادلعلوم .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
 تطوير اللياقة البدنية  -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
 يتطريقة التعلم الذا -3
 

 طرائق التقييم          



 االختبارات العملية  -0
 االختبارات النظرية -1
 التقارير والدراسات -2
 
 
 بنية الربنامج  .14

ادلستوى /  الشهادات والساعات ادلعتمدة .15
 السنة

رمز ادلقرر أو 
 اسم ادلقرر أو ادلساق ادلساق

الساعات 
 ادلعتمدة

سنوي / 
 اللياقة  ادلرحلة االوىل

 ة ساع 1
 وحدة 0

 درجة البكالوريوس 
 ( 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 , )  % 61)  /قبول خاص 
 
 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .18

 
 التدريسي: اسم لقاء غالب ذياب

Leqaa_g @ yahoo.com لكرتويالربيد اال: 

 اسم ادلادة: اللياقو البدنيو للطالبات 

 مقررالفصل: نظري ( للمرحلو األوىل  31عملي( + ) 71ساعو مقسمو اىل ) 011ادلادة توزع على 



 رفع ادلستوى العلمي للطالبات  -0
 رفع مستوى اللياقو العامو للطالبات  -1
 تعليم عناصر اللياقو البدنيو واختبارىا -2

 أىداف ادلادة:

 يس مفاىيم ومصطلحات وانواع ومكونات والعوامل ادلؤثره لكل من تدر 
 القوه والسرعو وادلرونو وادلطاولو والرشاقو 

التفاصيل 
 األساسية للمادة:

 اللياقو البدنيو للجميع 
-اللياقو البدنيهو )مفهومهها

–انواعهههههههههههها –عناصهههههههههههرىا 
اختباراهتا(  -مكوناهتا  

 الكتب ادلنهجية:

 ارجية:ادلصادر اخل األنرتنت  

االمتحان 
 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاي ادلختربات النهائي

 األول 25 25   50 
 الثاي

 

 تقديرات الفصل:

 :معلومات اضافية البحوث ادلقرتحة

 



 

 

 مخطط مهارات المنهج
 قييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للت

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
6102 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة
) أو( المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4أ 3أ 6أ 0أ
ب
0 

ب
6 

ب
3 

ب
4 

ج
0 

ج
6 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 6د 0د

المرحلة 
 االولى

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي اللياقة 
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 نموذج وصف المقرر

 صف المقررو 

 بنية المقرر -

ه النظريةادلاد يةلادلاده العم ادلالحظات الس التاريخ 
ا

بوع
 

 0 األسبوع األول اللقاء بالطالبات واعطاء تفاصيل ادلاده               
 1 االأسبوع الثاي مفهوم اللياقو البدنيو                         

 2 االسبوع الثالث الفرق بني اللياقو البدنيو واللياقو احلركيو                
 3 األسبوع الرابع  البدنيو                 انواع اللياقو   
 4 االسبوع اخلامس حمددات اللياقو البدنيو                                    
 5 األسبوع السادس العناصر األساسيو للياقو البدنيو                                     
العوامهل  -انواعهها -القوه ) مفهومهها   

 امهيتها (                                  –ها ادلؤثره علي
 األسبوع السابع

6 

اشكال األنقباضات العضليو لتنمية   
 األسبوع الثامن  العضلو اليت تطور القوه العضليو                

7 

الطرق األساسيو لتنمية العضلو   
 األسبوع التاسع  وتطوير القوه العضليو           

8 

ثريات الفسيولوجيو لتدريب القوه التأ    
 العضليو

 01 األسبوع العاشر

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.
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العوامل -انواعها -السرعو ) مفهومها

 امهيتها(  -ادلؤثره عليها

األسبوع احلادي 
 عشر 

00 

     
العوامل -انواعها -ادلطاولو) مفهومها

 امهيتها(-ادلؤثره عليها

االسبوع الثاي 
 عشر 

01 

األسبوع الثالث  دريبها                      صفات ادلطاولو وطرق ت    
 عشر 

02 

     
العوامل ادلؤثره -انواعها-ادلرونو) مفهومها

 امهيتها(        -عليها

األسبوع الرابع 
 عشر

03 

     
 وسائل تنمية ادلرونو           

االسبوع اخلامس 
 عشر 

04 

العوامهههل -انواعهههها-الرشهههاقو)مفهومها    
 مهيتها(ا-ادلؤثره عليها

األسبوع السادس 
 عشر

05 

 عطلة نصف السنة
 

 القبول  .1
 خاصة ادلتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 
  أكرب عدد من الطلبة 

  

 
 


