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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقر 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية التربية للبنات/القادسيةجامعة 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي سنوي /مقررات /أخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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   المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 تحسن المهارات الذاتية للطلبة -1
 تطوير المناولة بوجه القدم -2
 دمتطوير مهارة االمن  وخارج الق -3
 التعرف على كيفية التهديف -4

 

 أ/ االهداف المعرفية
تعريف بأهمية التدريب الرياضي وفوائد على تقييم الحالة  -1

 التدريبية
واجبات التدريب الرياضي من الناحية االجتماعية والنفسية  -2

 والصحية
التعرف على ااسس التي تبنى عليه اعداد الالعبين  -3

 الرياضيين
على العضالت واجهزة الجسم  اهمية تدريبات القوة وفوائد -4

 المختلفة
التعرف على العوامل المؤثرة على االقوة العقلية وطرق  -5

 تنميتها
 التعرف على اهمية اللياقة البدنية من الناحية الصحية  -6

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 اكتساب مهارة المناولة بداخل القدم -1
 اكتساب مهارة الدهرجة بخارج القدم -2
 ال بباطن القدما -3

 

 -االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج:

طريقة االلغاء والتلقي من قبل الطالب ومدى فعاليتها  -1

 التعليمية
طريقة التعليم االنتعاش من خالل اعداد كروبات الطلبة  في  -2

 اعداد خطة التدريسيين

اعداد تقارير عن الموضوعات المقررة من قبل الطلبة  -3

 وكيفية الغائها
 طرائق التعلم طرائق التعليم والتعلم      

 اسلوب التناظر -1
 اسلوب المحاضرة -2
 اسلوب الحوار وادوات المساعدة -3

 طريقة التعليم التعاوني بين المعلم والطالب  -1
طريقة التعليم االنتعاشي من خالل اعداد كروبات للطلبة في  -2

 اعداد خطة التدريس

 سة  االستماع والتلفي من قبل الطالب للدرطريق -3
  طرائق التقييم      

 درجة 30اختبارات االمتحانات النظرية  -1 اجراء اختبارات بدنية -1
 درجة 20االمتحانات العملية  -2
طريقة الحظور وااللتزام بالدوام الرسمي ومشاركة العملية  -3

 درجة 20باعداد التقارير 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 غرس الثقة بالنفس -1
 الدافعية نحو التعلم -2
 زرع روح التعاون -3

 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 زرع روح التعاون بين الطلبة -1
 زرع الدافعية نحو التدريس -2
زرع روح الوطنية من خالل اعداد برامج تساهم في تطوير  -3

 البلد
بث الثقة بالنفس من خالل اشتراك الطالب في المناقشات  -4

 وابداء االراء اثناء الدرس

 طرائق التعليم والتعلم علم طرائق التعليم والت    

 التعلم الذاتي -1
 التكرارات واالعادة -2

 طريقة المشاهدة

 طريقة التعبير عن الذات 

 طريقة نماذج توضيحية للطلبة المتميزين

  طرائق التقييم    
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 اختبار الطالب المتميز ذات الشخصية لتمثيل الطلبة اجراء امتيازات نهارية -1

 ثيلهم كليتهمالمفاضلة بين الطلبة اثناء تم

 اختبارهم كأفضل طلبة للسنة الدراسية كنموذج للطلبة المتميزين
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 
 زرع روح التعاون بين الطلبة-1
 ححزرع الدافعية نحو التدريس-2
 ل اعداد برامج تساهم في تطوير البلدزرع روح الوطنية من خال-3

 بث الثقة بالنفس من خالل اشتراك الطالب في المناقشات وابداء االراء اثناء الدرس-4      

    

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة المشاهدة -1

 طريقة التعبير عن الذات  -2

 طريقة نماذج توضيحية للطلبة المتميزين -3
  طرائق التقييم        

 
 طريقة المشاهدة -1

 طريقة التعبير عن الذات  -2

 طريقة نماذج توضيحية للطلبة المتميزين -3

 

 

 

 بنية البرنامج       

 

 اختبار الطالب المتميز ذات الشخصية لتمثيل الطلبة -1

 المفاضلة بين الطلبة اثناء تمثيلهم كليتهم -2

 . اختبارهم كأفضل طلبة للسنة الدراسية كنموذج للطلبة المتميزين -3

 

 

 
 المرحلة الدراسية 

رمز المقرر أو 

 المساق

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

   حاسوب 111 المرحلة االولى

   انكليزي 112 المرحلة االولى

   عربي  113 المرحلة االولى

   حقوق  114 المرحلة االولى

    تاريخ 116 المرحلة االولى
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   تشريح 117 المرحلة االولى
   ساحة  121 المرحلة االولى
   سباحة  112 المرحلة االولى
   كشافة 123 المرحلة االولى
   لياقة  125 المرحلة االولى
   سلة  131 المرحلة االولى
   قدم  133 المرحلة االولى
   احصاء 218 المرحلة الثانية 
   اراختب 219 المرحلة الثانية 
   بايو 2110 المرحلة الثانية 
   تدريب 2111 المرحلة الثانية 
   طرائق 2112 المرحلة الثانية 
   ديمقراط 215 المرحلة الثانية 
   ساحة 221 المرحلة الثانية 
   جمباز 226 المرحلة الثانية 
   مضرب 227 المرحلة الثانية 
   سلة 231 المرحلة الثانية 

   يد 232 ثانية المرحلة ال
   طائرة 234 المرحلة الثانية 
   البحث 3113 المرحلة الثالثة 
   تعلم 3114 المرحلة الثالثة 
   طب 3115 المرحلة الثالثة 
   تحليل 3116 المرحلة الثالثة 
   فسلجه 3117 المرحلة الثالثة 
   ساحة 321 المرحلة الثالثة 
   لياقة 325 المرحلة الثالثة 
   جمباز 326 المرحلة الثالثة 
   مضرب 328 المرحلة الثالثة 
   طرائق 329 المرحلة الثالثة 
   مبارز 3210 المرحلة الثالثة 
   ايقاع 3212 المرحلة الثالثة 
   عروض 3213 المرحلة الثالثة 
   اليد 332 المرحلة الثالثة 
   القدم 333 المرحلة الثالثة 
   طائرة 334  المرحلة الثالثة

   تدريب 4111 المرحلة الرابعة 
   نفس 4118 المرحلة الرابعة 
   ادارة 4119 المرحلة الرابعة 
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   ساحة 421 المرحلة الرابعة 
   السلة 431 المرحلة الرابعة 
   اليد 432 المرحلة الرابعة 
   القدم 433 المرحلة الرابعة 
   طائرة 434 المرحلة الرابعة 
   خماسي 435 المرحلة الرابعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 دورات تقنيات  -1

 دورات التأهيل الرتبوي  -2
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 
 االختبارات املوضوعه وفق معايري اثبتة 

 
 
 
 
 
 
 

 ن البرنامجأهم مصادر المعلومات ع .13

 اجملالت العلمية والدورايت ومصادر الكتب ذات االختصاص ) يدوي و الكرتوين ( وشبكات االنرتنت 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى السنة /

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                  حاسوب 111 المرحلة االولى 

                  انكليزي 112

                  عربي  113

                  حقوق  114

                  تاريخ  116

                  تشريح 117

                  ساحة  121

                  سباحة  112

                  كشافة 123
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                  لياقة  125

                  سلة  131

                  قدم  133

                  احصاء 218 المرحلة الثانية 

                  اختبار 219

                  بايو 2110

                  تدريب 2111

                  طرائق 2112

                  ديمقراط 215

                  ساحة 221

                  جمباز 226

                  مضرب 227

                  سلة 231

                  يد 232

                  طائرة 234

                  البحث 3113 المرحلة الثالثة 

                  تعلم 3114

                  طب 3115
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                  تحليل 3116

                  فسلجه 3117

                  ساحة 321

                  لياقة 325

                  جمباز 326

                  مضرب 328

                  طرائق 329

                  مبارز 3210

                  ايقاع 3212

                  عروض 3213

                  اليد 332

                  القدم 333

                  طائرة 334

                  تدريب 4111 المرحلة الرابعة 

                  نفس 4118

                  ادارة 4119

                  ساحة 421

                  السلة 431
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                  اليد 432

                  القدم 433

                  طائرة 434

                  خماسي 435
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 موذج وصف المقررن

 

 رروصف المق

 

 

 جامعة القادسية  المؤسسة التعليمية .1

 كلية التربية للبنات /قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة     / المركز ي علمالقسم ال .2

 تدريب 2111 اسم / رمز المقرر .3

 سجالت الغيابات  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 15/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

  هداف المعرفية األ -1
 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -2
 األهداف الوجدانية والقيمية -3
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
االهداف المعرفية /   

   تعريف بأهمية التدريب الرياضي وفوائد على تقييم الحالة التدريبية   -1
 اضي من الناحية االجتماعية والنفسية والصحيةواجبات التدريب الري -1
 التعرف على ااسس التي تبنى عليه اعداد الالعبين الرياضيين -2
 اهمية تدريبات القوة وفوائد على العضالت واجهزة الجسم المختلفة -3
 التعرف على العوامل المؤثرة على االقوة العقلية وطرق تنميتها -4

 لناحية الصحيةالتعرف على اهمية اللياقة البدنية من ا -5

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 -االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج:        

 طريقة االلغاء والتلقي من قبل الطالب ومدى فعاليتها التعليمية -1
 طريقة التعليم االنتعاش من خالل اعداد كروبات الطلبة  في اعداد خطة التدريسيين -2
 موضوعات المقررة من قبل الطلبة وكيفية القائها اعداد تقارير عن ال -3

     
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة التعليم التعاوني بين المعلم والطالب -1
 طريقة التعليم االنتعاشي من خالل اعداد كروبات للطلبة في اعداد خطة التدريس -2

 طريقة  االستماع والتلفي من قبل الطالب للدرس -3
 

 

 
 لتقييم طرائق ا     

 درجة 30ختبارات االمتحانات النظرية ا -1
 درجة 20االمتحانات العملية  -2

 درجة 20طريقة الحظور وااللتزام بالدوام الرسمي ومشاركة العملية باعداد التقارير  -3

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 االهداف الوجدانية والقيمية -       

 زرع روح التعاون بين الطلبة -1
 فعية نحو التدريسزرع الدا -2
 زرع روح الوطنية من خالل اعداد برامج تساهم في تطوير البلد -3

 بث الثقة بالنفس من خالل اشتراك الطالب في المناقشات وابداء االراء اثناء الدرس

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 طريقة المشاهدة -1

 طريقة التعبير عن الذات  -2

 نطريقة نماذج توضيحية للطلبة المتميزي -3
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 طرائق التقييم    

 اختبار الطالب المتميز ذات الشخصية لتمثيل الطلبة -1

 المفاضلة بين الطلبة اثناء تمثيلهم كليتهم -2

 اختبارهم كأفضل طلبة للسنة الدراسية كنموذج للطلبة المتميزين -3
 

 

 
 يف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 زرع روح التعاون بين الطلبة-1
 زرع الدافعية نحو التدريسحح-2
زرع روح الوطنية من خالل اعداد برامج تساهم في تطوير البلد                                                                     -3

   ات وابداء االراء اثناء الدرسبث الثقة بالنفس من خالل اشتراك الطالب في المناقش-4
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 البنية التحتية   -12

 بنية المقرر .11

الساعا األسبوع

 ت
اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم التدريب   4 1

هدف –الرياضي 

الخصائص –التدريب 

-الرئيسية للتدريب

 مجاالت التدريب

  

-المدرب الرياضي   2

ياس مق-اهدافه-صفاته

دور -الشخصية للمدرب

المدرب في بناء 

 وتماسك الفريق

  

مقدمه في اللياقة    3

-مفهومها-البدنية

 خصائصها-اهميتها

  

-انواع اللياقة البدنية   4

عناصر اللياقة البدنية 

 تنمية الصفات البدنية –

  

   القوة  العضلية   5
   السرعة    6
   التحمل   7
   امتحان    8
   المرونه والرشاقة     9

   التوافق والدقة    10
11-

12-

13-14 

   كيفيه قياس الشدة عمليا  

   امتحان    15
   درجات حمل التدريب   1
   التكيف   2
   الحمل الزائد    3
   مبادئ التدريب   4-5-6
   امتحان   7
8-9-

10-11 

   طرائق التدريب  

12-

13-14 

   انظمة الطاقة   

   امتحان    15
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 الدراسي  خطة تطوير المقرر .12

توجيه الطالبات استخدام االنترنت واالطالع على البحوث المنشورة  –استخدام وسائل تعليمية حديثة   

 والمناهج العلمية حسب االختصاص 

 

 

 

 
 


