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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

لبرنامج االكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً الهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقع يوفر وصف ا
تحقيقها من قبل الطالب مبرهناً عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 التربيةكلية  المؤسسة التعليمية .1

 سم التربية البدنية وعلوم الرياضةق / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى        

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 القبول المركزي المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 3/5/2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

  هداف البرنامج األكاديميأ .9

لسد حاجة البلد وبما يساهم في تحقيق اهداف  مدرسي الرياضةالمساهمة في توفير كوادر كفوءة من  -أ

 التنمية العلمية واالقتصادية في البلد.

المؤسسات واالتحادات واالندية لها القابلية على ادارة وتشغيل  رياضية تربويةالسعي الى تأهيل كوادر  -ب

  الرياضية
لتطوير المستوى في االتحادات  رياضةاجراء البحوث العلمية والتطبيقية لتطوير التقنيات في مجال ال -ج     

 واالندية الرياضية
التدريب واعداد تقنيات حديثة في مجاالت  إلدخالبمجال تقنيات المعلومات  الرياضيمجال الربط  -د     

 االندية الرياضية

لكافة  ر للمقررات الدراسية بجزئيها النظري والعملي وبما يواكب التطور العملي التطوير المستم -ه    

 .الرياضيمجال الالمراحل والمستويات الدراسية لمواكبة المستجدات  في 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم البرنامج مخرجات  .10

  االهداف المعرفية  -أ
التدريب لمي عن طريق تطبيق قوانين القدرة على التحليل والتفكير الع  .1

 . وغيرها من العلوم التي تخدم الرياضة الفسلجة والبايوميكانيكفي الرياضي 
تهيئة الطالب لالستمرار بالتعلم الذاتي وتحصيل التقنيات والمهارات الجديدة   .2

 .الرياضيمجال الفي 
وتطبيق  الدولية وتخمين احتياجات السوق الرياضةان يكون عارفاً بمعايير  .3

 .خالل االندية واالتحادات الرياضيةمفاهيم ادارة الجودة في العمل 
 . ان يكون قادراً على العمل في بيئات العمل المختلفة .4

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المناقشة والحوار .1
 التعلم التعاوني عن طريق العمل بشكل جماعي .2
 . ربية الرياضيةالت مفاهيم ومبادئتطبيق  القدرة على .3
القدرة على اجراء الفحوصات المطلوبة وجمع ومقارنة وتحليل نتائج  .4

  .االختبارات الرياضية 

 والتعلم  التعليمطرائق         

 المحاضرة النظرية والعملية .1
 عملية الرياضية في التدريب والتحكيمالزيارات الميدانية والورش ال .2
 بحوث الطلبة النظرية والعملية .3

  طرائق التقييم         

 االمتحانات اليومية والفصلية والنهائية. .1
 اسئلة ومناقشات شفهية اثناء المحاضرات. .2
 الواجبات البيتية. .3
 .رياضيةالتقارير ال .4

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 جمع البيانات وتحليلها.  .1
 التعلم التعاوني. .2
 في الحلول او التطويرات الممكنة.وطلب التفكير  المشاكل التي تواجه الرياضيين عرض  .3
 تطوير مهارات البحث في االنترنيت لتوسيع االفق المعرفي. .4

  طرائق التعليم والتعلم        

 علمية ونظريةاعداد تقارير  .1
 حل االسئلة والواجبات التطبيقية  .2
 ميدانيالتدريب ال .3

 طرائق التقييم       

 اسئلة الصواب والخطأ .1
 متعددة.اسئلة االختيارات ال .2
 تذكر الحقائق واالرقام .3
 ومبادئ التربية الرياضيةفهم المادة العلمية  .4
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 رياضيةتطبيق المعرفة بصورة بسيطة في فهم المادة العلمية والمبادئ ال .5
 التشخيص وحل المشكالت. .6

 

 

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

 قابلية العمل مع االخرين بانضباط ضمن فريق العمل الواحد )العمل الجماعي(  .1
 ادراك كامل للمسؤولية االخالقية والعملية للعمل الذي سيمارسه الطالب بعد التخرج )اخالقيات المهنة( .2
 القابلية على عرض االفكار ومناقشتها والدفاع عنها شفهياً وتحريرياً و الكترونياً. .3
 قدرة على التفاهم والفهم للغة االنكليزية وضمن المستوى الفني المتعلق بمجال االختصاص.ال .4

  طرائق التعليم والتعلم     

اكل المتعلقة في المجال مشالدراسة حالة مشروع التخرج  في تقديم وصف يشمل حقائق علمية حول  .1

 ة ووصف الحل.ويطلب من الطلبة تحليل بعض المعلومات وتشخيص المشكل الرياضي
 االجابة ونحو دراسة المزيداثارة حافز الطالب نحو  .2
 العمل ضمن مجاميع متعددة في الورش .3
 للمؤسسات واالندية الرياضيةتنظيم زيارات ميدانية  .4
 .ميدانيالعمل مع مؤسسات الدولة ضمن برنامج التدريب ال .5

 طرائق التقييم      

 متبعة ومناقشة مشاريع التخرج  .1
 المجال الرياضيالطلبة في  متابعة اداء .2
 ميدانيتقارير التدريب ال .3

  بنية البرنامج .11

المرحلة 
 الدراسية

رمز المقرر أو 
 المساق

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 المرحلة االولى

 2 فلسفة و تاريخ التربية الرياضية 

 2 التشريح 

 4 الساحة والميدان 

 4 كرة القدم )طالب( 

 4 ي كرة قدم )طالبات(خماس 

 4 رفع االثقال )طالب( 

 4 لياقة بدنية )طالبات( 

 4 السباحة 

 2 التربية الكشفية 

 2 الحاسبات 

 2 اللغة االنكليزية 

 2 اللغة العربية 
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 2 حقوق االنسان 

 2 فكر اسالمي 

 المرحلة الثانية

 2 البايوميكانيك الحيوي الرياضي 

 2 والقياس االختبارات 

 2 علم التدريب الرياضي 

 2 تأهيل االصابات 

 2 طرائق التدريس 

 2 المالكمة )طالب( 

 2 الجمناستك االيقاعي )طالبات( 

 2 كرة السلة 

 2 كرة اليد 

 2 كرة الطائرة 

 2 الجمناستك )طالب( 

 
 
 
 

 الشخصي للتطورالتخطيط  .12

اتي من خالل طبيعة المفردات والمناهج الدراسة وطرق التدريس مهارات التعلم الذ  اكساب الطالب .1

 المعتمدة

 تشجيع الطلبة على العمل كفرق عمل ضمن مشاريع عملية تعكس الواقع الحياتي للمجتمع ومشاكلة .2

تشجيع الطلبة على الدخول والمشاركة في المسابقات والندوات والمؤتمرات والتي تنمي وتطور   .3

 ه بنفسة على التعلم الذاتيقابليتة البحثية وثقت

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

قسم  –الى آلية عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  التربية البدنية وعلوم الرياضةيخضع قسم  .1

( االحيائي ، التطبيقي ، االدبي ، القبول المركزي حيث يتم ترشيح خريجي الدراسة األعدادية )العلمي

والدراسة المهنية بفروعها المختلفة ومعاهد اعداد المعلمين فضالً عن االختبارات الرياضية 

 والفحوصات الطبية للقبول في القسم .

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المنهاج الدراسية والكتب والمصادر العلمية األخرى .1

 دورات طرائق التدريس .2

 الدراسية المرفقة مع وصف البرنامج األكاديمي وصف المقررات .3

 وحدة الخريجين  .4
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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 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي
أم 

 تيارياخ

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

ارات العامة والتأهيلية المه
المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 (والتطور الشخصي

 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
ب

3 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب

 المرحلة االولى

و تاريخ التربية فلسفة  

 الرياضية

  √      √  √ √  √  √ √ اساسي

 
 التشريح

 

 اساسي
√ √ √ √   √   √    √  √ 

 √     √  √ √      √ √ اساسي الساحة والميدان 

 √         √ √  √    اساسي كرة القدم )طالب( 

خماسي كرة قدم  

 )طالبات(

             √  √ √ اساسي
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     √    √ √   √  √  اساسي طالب(رفع االثقال ) 

     √    √ √   √    اساسي لياقة بدنية )طالبات( 

   √ √  √  √    √   √ √ اساسي السباحة 

     √   √         اساسي التربية الكشفية 

                 اساسي الحاسبات 

 √     √ √          اساسي اللغة االنكليزية 

                 اساسي عربيةاللغة ال 

                 اساسي حقوق االنسان 

                  فكر اسالمي 

 المرحلة الثانية

البايوميكانيك الحيوي  

 الرياضي

  √  √ √   √  √  √   √ √ اساسي

 √   √   √ √       √ √ اساسي االختبارات والقياس 

     √ √    √ √   √ √  اساسي علم التدريب الرياضي 

      √  √ √    √   √ اساسي تأهيل االصابات 
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        √ √ √   √   √ اساسي طرائق التدريس 

 √  √  √  √      √   √ اساسي المالكمة )طالب( 

  √   √    √    √ √ √ √ اساسي الجمناستك االيقاعي  

 √  √  √  √   √  √  √ √  اساسي كرة السلة 

                 اساسي اليد كرة 

       √ √   √  √    اساسي كرة الطائرة 

  √   √    √    √ √ √ √ اساسي الجمناستك )طالب( 

جمناستك االجهزة  

 )طالبات(

  √   √    √    √ √ √ √ اساسي

 √  √  √  √   √  √  √ √   الساحة والميدان 

اللغة العربية وحفظ جزء  

(30) 
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