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

 وصف الربنامج األكادميي 
 ضةكلية الرتبية البدنية وعلوم الريا 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

 مج األكادمييأىداف الربنا .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 
ة عالقة الربنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو ادلواد الدراسية ( مع مساعدة الطلبة دلعرف -

 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 



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

 
 ق التعليم والتعلم والتقييمخمرجات الربنامج ادلطلوبة وطرائ  .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 

 لبة على تطبيق ما تعلموه من مواد عملية داخل اإلطار اجلامعي .مساعدة الط – 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



 التقارير والدراسات
 
 مهارات التفكري-ج
 ادلالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -1ج
 يماالستنتاج والتقي -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 
 ل إبراز نقاط القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين شخصية قيادية يف ادلستقب -
 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( -
 علومات عن الربنامجأىم مصادر ادل .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
 للياقة البدنية تطوير ا -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

 طرائق التقييم          
 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 

 ثالثةال
 ساعة  1 صارعةادل 

 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
 ستقاللية بالعمل .اال - 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

 المصادر:
 رعة وكذلك شبكة االنترنيت .تم االستعانة بكتب علم التدريب الرياضي وكذلك كتب تدريب المصا

 
 

 



 
 

 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

 أم اختياري

ارات اخلاصة ادله ادلعرفة والفهم
 مهارات التفكري بادلوضوع

 ادلهارات العامة وادلنقولة
) أو( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية 

 التوظيف والتطور الشخصي
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 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي ادلصارعة 
                   

                    
                   



  
 7ة الصفح

 
  

 منوذج وصف ادلقرر

 وصف ادلقرر

 
 
 ت

 
 التاريخ

 
 التفاصيل

 
1 

 
 األسبوع األول

 وقفة االستعداد ـ الجلوس ـ القوس ـ التشابك من وضع الوقوف ـ كيفية السيطرة على الخصم في وضع الجلوس . 

 
2 

 
 ي         األسبوع الثان

 
 مهارة سحب الذراع البعيدة بكلتا اليدين من وضع الجلوس .

 
3 

 
 األسبوع الثالث

 
 مهارة سحب الذراع القريبة وإسقاط الخصم أرضا من وضع الوقوف .

 
4 

 
 األسبوع الرابع

 
 مراجعة المهارات السابقة .

 
5 

 
 األسبوع الخامس

 
 محاضرة نظري .

 
6 

 
 األسبوع السادس

 قلب بالسحب إلى الخلف بتطويق الجذع من األعلى دون حجز اليدين ) الكندة ( من وضع الجلوس .مهارة ال

 
7 

 
 األسبوع السابع

 
 مهارة الدخول من تحت اإلبط وإسقاط الخصم أرضا من وضع الوقوف . 

 
8 

 
 األسبوع الثامن

 
 مراجعة المهارات السابقة . 

 
9 

 
 األسبوع التاسع

 
 محاضرة نظري . 

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

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

 وصف الربنامج.



  
 8ة الصفح

 
  

 
11 

 
 األسبوع العاشر

 
 مهارة التدوير بمسك الجذع ) الرول ( من وضع الجلوس . 

 
11 

 
 األسبوع الحادي عشر

 مهـارة الرمـي مـن فوق الظهـر بمسـك الـذراع بكلتـا اليديـن وبوضـع الركبتين علـى البســـــــاط ) الحمال ( من وضع الوقوف . 

 
12 

 
 األسبوع الثاني عشر

 
 ت السابقة . مراجعة المهارا

 
13 

 
 عشر الثالثاألسبوع 

 
 امتحان نظري الفصل األول .

 
14 

 
 عشر الرابعاألسبوع 

 
 امتحان عملي الفصل األول .

 
15 

 
 عشر الخامساألسبوع 

 
 امتحان عملي الفصل األول .

 
 
 ت

 
 التاريخ

 
 التفاصيل

 
1 

 
 األسبوع األول

 
 مهارة الغطس على رجل واحدة من وضع الوقوف

 
2 

 
 األسبوع الثاني         

 
 مهارة الغطس على الرجلين من وضع الوقوف . 

 
3 

 
 األسبوع الثالث

 
 مراجعة المهارات السابقة . 

 
4 

 
 األسبوع الرابع

مهــارة القلــب علــى الظهــر بحجــز إحــدم مراعــي الخصــم مــن تحــت اإلبــط ب حــدم اليــدين والمــغط علــى الرقبــة ) تــك كلــ  ( مــن وضــع 
 الجلوس . 

 
5 

 
 األسبوع الخامس

 
 مهارة الميزان من وضع الوقوف . 

 
6 

 
 األسبوع السادس

 
 مراجعة المهارات السابقة . 

 
7 

 
 األسبوع السابع

 
 محاضرة نظري ) القانون ( في لعبة المصارعة . 

 
8 

 
 األسبوع الثامن

 الجلوس .    مهارة حصر الذراع المطوقة للجذع والدوران لسحب الخصم أرضا ) الرودست ( من وضع 

   



  
 9ة الصفح

 
  

 مهارة السحب الجانبي للخصم وإسقاط  أرضاً من وضع الوقوف .   األسبوع التاسع 9

 
11 

 
 األسبوع العاشر 

 
 مراجعة المهارات السابقة . 

 
11 

 
 األسبوع الحادي عشر

 
 صراع مع الزميل + تحكيم عملي . 

 
12 

 
 األسبوع الثاني عشر

 
 صراع مع الزميل + تحكيم عملي . 

 
13 

 
 األسبوع الثالث عشر

 
 امتحان نظري الفصل الثاني . 

 
14 

 
 األسبوع الرابع عشر

 
 امتحان عملي الفصل الثاني . 

 
15 

 
 األسبوع الخامس عشر

 
 امتحان عملي الفصل الثاني .

 
 القبول  .1

  ادلتطلبات السابقة
  أقل عدد من الطلبة 

  أكرب عدد من الطلبة 
  
 


