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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

قعة من الطالب لم المتو التع يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات
 رر ضمن البرنامجف لكل مقبه وصتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاح

 

 كلية الصفوة الجامعة المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  القسم الجامعي / المركز  .2

 التربية الرياضية  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي   النظام الدراسي   .5

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 بحوث+مهراجاناتالتطبيق+ مشاريع ال المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/10/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .تدريس وتعليم الطلبة مختلف العلوم النظرية والمواد النظرية للمراحل األربعة -1

 عن تطبيق الميداني لطلبة المرحلة الرابعة.مسؤولية القسم  -2

 لكافة االختصاصات  إقامة الدورات التدريبية والتحكيمية والمحاضرات النوعية -3

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

م ما يؤهلهبهدف توسيع فرص العمل المستقبلية ب التدريس تخصص  مجاالتيسعى القسم لتأهيل الطلبة في كافة 

يل ي تفعاصة فمختلف مؤسسات الدولة ويسعى القسم للتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخ المجاالتللعمل في 

 ما يتناسبتخرج بزج الطلبة في اعداد مشاريع ال خاللالتعاون العلمي معها لتهيئة ارضية لفرص عمل مستقبلية من 

 ريسالتدفة لممارسة وظي االختصاص مجاالتواحتياجات تلك المؤسسات .واكسابهم العلوم النظرية والعملية في 

 .وتحقيق النجاح للمؤسسات والمنظمات
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  هداف المعرفية األ-أ

 .ة الحديثة والمبادئ العلمي الرياضية  واألفكاران يتعرف على المفاهيم   -1أ

ال لكمية في مجا واألساليبومهارات استخدام تقنيات المعلومات  التدريس ان يتعلم ممارسة مهنة  -2أ

 التربية البدنية 

يمكنه  جهتها بأسلوب عمليالمنظمات وموافي  الرياضية ان يتعلم مهارات التحليل والتقييم للمشاكل  -3أ

 .الصائبة تالقرارامن اتخاذ 

لمؤسسات ل االستشاراتوتقديم  اإلداريةان يشارك مع مجموعة من الطلبة في اعداد البحوث  -4أ

ة ة مواجهالتي تساعد الطالب على التعرف على الجوانب العملية وكيفي الحاالتودراسة   الحكومية

     .المواقف المختلفة

  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 اكتساب المهارات الخاصة باأللعاب الفرقية  -1

 كتساب القابلية على إدارة المنافسات الرياضية ا -2

 لقابلية على تدريس درس التربية الرياضية في كافة المدارس ا-3

 لطلبة مهارة قيادة المباريات ااكساب -4

 

 يادة الميدانية في المنافسات الرياضية اكتساب الطلبة صفة الق-

 رس التربية الرياضية في المدارسداكتساب الطلبة صفة القيادة -

 االمتحانات اليومية 

 االمتحانات الشفوية 

 االختبارات العلمية 

 االختبارات النظرية  

 التقارير  

 النشاطات االصفية

 

 
 

 لم والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتع  .11

 والفهم  المعرفة-أ

        وفهم متى وماذا وكيف  )قدرة الطالب(الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما هو ملموس    -1أ

     .يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول             

 .طالببل اتخاذ القرار الذي يحدد الالهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا ق -2أ

    على مستويات التفكير والتي تهدف الى الاستراتيجية التفكير الناقد في التعلم (هي مصطلح يرمز  -3أ

 )طرح مشكلة ما ثم تحليلها منطقيا للوصول الى الحل المطلوب        

             ة لحل    ة والتقنيصادية والمحاسبياستراتيجية العمل كفريق مشترك من االختصاصات اإلدارية واالقت -4أ

 مشكلة ادارية تواجه منظمات األعمال في مجاالت اإلنتاج والتسويق والمخازن.

  -5أ

 -6أ
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 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 اكتساب المهارات الخاصة باأللعاب الفرقية  -1

 كتساب القابلية على إدارة المنافسات الرياضية ا -2

 لية على تدريس درس التربية الرياضية في كافة المدارس القاب-3

 لطلبة مهارة قيادة المباريات ااكساب -4

 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 ادة الميدانية في المنافسات الرياضية اكتساب الطلبة صفة القي-

 دة درس التربية الرياضية في المدارساكتساب الطلبة صفة القيا-

 

 

 

 التقييم طرائق      

 االمتحانات اليومية 

 االمتحانات الشفوية 

 االختبارات العلمية 

 االختبارات النظرية  

 التقارير  

 النشاطات االصفية

 

 

 التفكير مهارات-ج

 ا وكيف وفهم متى وماذ )قدرة الطالب(و ملموس الهدف من هذه المهارة هو ان يعتقد الطالب بما ه -1ج         

 .يجب ان يفكر ويعمل على تحسين القدرة على التفكير بشكل معقول                    

 .طالبالهدف من هذه المهارة هو تعليم التفكير جيدا قبل اتخاذ القرار الذي يحدد ال -2ج

   ف الى والتي تهد على مستويات التفكيرالاستراتيجية التفكير الناقد في التعلم (هي مصطلح يرمز - -3ج

 )كلة ما ثم تحليلها منطقيا للوصول الى الحل المطلوبطرح مش         

   حل ة والتقنية لوالمحاسبي االقتصاديةو اإلدارية االختصاصاتاستراتيجية العمل كفريق مشترك من  -4ج   

 .نوالتسويق والمخاز اإلنتاج مجاالتفي  األعمالمشكلة ادارية تواجه منظمات              

 لم طرائق التعليم والتع    

 

 من خالل الدروس العملية والنظرية وكذلك من خالل المهرجات والبطوالت الطالبية

 

 

 طرائق التقييم    

 

ف ل أي تكلين خالميتم تقييم أداء الطلبة من خالل االمتحانات الفصلية العلمية والنظرية التي لهم وكذلك 

 اجبات أخرىو \يقوم التدريسي بإعطائة للطلبة تقارير
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 الشخصي(. امة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطورالمهارات الع- د

 كساب الطلبة المعرفة الشاملة في اخراج درس التربية الرياضية .إ -1د

 ة ..تطبيق مااكتسبة الطابة من معرفة في تدريس درس التربية الرياضية في المدراس الثانوي2د

 ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع وبيان أهميتها .نشر  -3د

 ة باجراء الطلبة بحوث تخرجهم بما يصب ومصلحة خدمة المجتمع رياضيا وصحيا .توجية الطلب -4د   

 . إقامة مختلف الدورات التدريبية والتحكيمية5د

 طرائق التعليم والتعلم          

                                           لة التطبيق من قبل المشرفين                   اجراء زيارات ميدانية للطلبة في اثناء مرح

 

 طرائق التقييم          

 طرائق التقييم.

 .المشاهدة الميدانية من خالل الزيارات للطلبة في اثناء مرحلة التطبيق .1

 . مناقشة بحوث التخرج الخاصة بالطلبة وتقييمها .2

 الطلبة من خالل مدة التطبيق عن طريق إدارة المدرسة . . تقييم3

 

 

 الشهادات والساعات المعتمدة .13 بنية البرنامج  .12

المستوى / 
 السنة

رمز المقرر أو 
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

الساعات 
والوحدات 
 المعتمدة

 عملي نظري

   4  تاريخ الفلسفة االولى
 2 

 
 

  2 4  التشريح األولى 
  2 2  لحاسباتا االولى

 
 2 2 4  كرة السلة  االولى
 2 2 2  السباحة  االولى
 2 2 2  الكشافة االولى
 2 2 4  كرة القدم األولى 
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 2 2 2  رفع االثقال األولى
  2 4  حقوق االنسان االولى
 2 2 4  اللغة اإلنكليزية  األولى 
  4  ساحة وميدان األولى 

2 
2 

 
 2 2 4  اللغة العربية  األولى 
جمناستك  األولى 

 ايقاعي
 4 2 2 

 2 2 2  اللياقة البدنية  االولى
البايوميكانيك  الثانية 

والتحليل 
 الحركي

 4  
2 

 

 
علم التدريب  لثانية 

 الرياضي
 4 2 

 
2 

  
  

 2 2 2  كرة السلة  الثانية 
  2 4  الكرة الطائرة الثانية 

2 
 2 4  كرة اليد الثانية 

 
2 

 2 4  جمناستك الثانية 
 

2 

 2 4  مالكمة  الثانية 
 

2 
 

 
 4  اإلحصاء الثانية 

 2 2 4  ساحة وميدان الثانية 
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 2 4  االختبارات الثانية 

2 
 

 2 2  طرائق التدريس الثانية 
 

2 

اللعاب  الثانية 
المضرب)طالبا

 ت(

 2 2 2 
 

 2 2 4  طرائق التدريس  الثالثة
 

  2 4  التعلم الحركي الثالثة
 2 4  البحث العلمي  الثالثة

 
 

  2 2  كرة اليد الثالثة
2 

 2 2  الكرة الطائرة الثالثة
 

2 

 2 2  مصارعة الثالثة
 

2 

الفسلجة  الثالثة
 الرياضية

 4 2  

  2 4  الطب الرياضي  الثالثة
 

 2 2  المبارزة الثالثة
2 

2 

 2 2 2  ساحة وميدان الثالثة
جمناستك  الثالثة

 اجهزة
 2 2 2 
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  2 2  كرة القدم  الثالثة
2 

اللعاب  الثالثة
 المضرب

 2 2 
 

 

 2 2 2  لياقة بدنية الثالثة
جمناستك  الثالثة

 ايقاعي
 2 2 

 
2 

اخالقيات  الثالثة
 المهنة

 4  
2 

 

علم التدريب  الرابعة
 الرياضي 

 4 2  

  2 4  األدارة والتنظيم  الرابعة
 

 2 2  التدريس طرائق الرابعة
 

2 

 2 2 2  كرة السلة الرابعة
 2 2 2  الكرة الطائرة الرابعة
علم النفس  الرابعة

 الرياضي
 4 2  

 2 2 2  كرة اليد الرابعة
   4  التطبيق الرابعة

 
  4  ساحة وميدان الرابعة

2 
2 

 
  4 4  مشروع بحث الرابعة
 2 2 2  الحاسبات الرابعة 
 2 2 2  كرة القدم الرابعة
 2  4  رياضة خواص الرابعة
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 2 2 2  اللياقة البدنية الرابعة
 

     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .14

 لوصول بالطلبة الى إمكانية قيادتهم لدرس التربية البدنية على اتم وجةا-1
 عرفة الفكرية بااللعاب الفرديةالمالوصول بالطلبة الى إمكانية  -2
 ب الفرقيةإمكانية المعرفة الفكرية بااللعا الوصول بالطلبة الى-3

 لوصول بالطلبة الى إمكانية المعرفة النظرية بالمواد العملية للفرع وتطبيقاتها ميدانياا -4
دارة المنافسات الرياضية -5  انشاء مربيون تربويون قادرون على قيادة وتنظيم وا 

 
 
 
 

 المعهد(و األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أ ع)وضمعيار القبول  .15

 القبول الخاص للدراسة اإلعدادية بفرعيها العلمي واالدبي -1
 لقبول الخاص بالرياضيين االبطال من خريجي الدراسةا-2
 لقبول الخاص لخريجي معاهد المعلمين األوائل لقسم التربية الرياضيةا-3
 لقبول على وفق ترشيح وزارة التربية لمعلمي الرايضة ا-4
 زارة الدفاع القبول على حصة -5
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .16
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 الكتب املنهجية  -1

 الكتب املساعدة  -2

 شبكة املعلومات الدولية االنتلرنت -3

 النشاطات االصفية واملهرجانات  -4

 الرسائل واالطاريح والبحوث املنشورة -5
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 مخطط مهارات المنهج

 دية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفر

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 تطور الشخصيوال

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

 االولى
 األولى 

                  أساسي تاريخ الفلسفة 

                 أساسي التشريح 

 االولى
 االولى

                 أساسي الحاسبات 

                 أساسي كرة السلة  

 االولى
 االولى

                 أساسي حة السبا 

                 أساسي الكشافة 

 األولى 
 األولى

                 أساسي كرة القدم 

                 أساسي رفع االثقال 
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 االولى
 األولى 

                 أساسي حقوق االنسان 

                 أساسي اللغة اإلنكليزية  

 األولى 
 األولى 

                 أساسي ساحة وميدان 

                 أساسي اللغة العربية  

 األولى 
 االولى

جمناستك  
 ايقاعي

                 أساسي

                 أساسي اللياقة البدنية  

 الثانية 
 الثانية 

البايوميكانيك  
 والتحليل الحركي

                 أساسي

يب علم التدر  
 الرياضي

                 أساسي

 الثانية 
 الثانية 

                 أساسي كرة السلة  

                 أساسي الكرة الطائرة 

 الثانية 
 الثانية 

                 أساسي كرة اليد 

                 أساسي جمناستك 
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 الثانية 
 الثانية 

                 أساسي مالكمة  

                 أساسي اإلحصاء 

 الثانية 
 الثانية 

                 أساسي ساحة وميدان 

                 أساسي االختبارات 
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 موذج وصف المقررن

 

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة الجامعي / المركز القسم .2

 اخالقيات المهنة اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9
ظم كما بط بنرة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية اخالقيات المهنة وتطورها المرتاكتساب الطالب مها

 ويتم تزويد الطالب بالمعلومات عن الية اخالقيات المهنة ودراسة اهم القيم المرتبطة 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

 ن يتعرف على مفهوم تاريخ اخالقيات المهنة  .      ا -1أ

 واللوازم الخاصة على المستوى العام تان يصنف ويفصل االحتياجا -2أ

 ة .ان يحلل اخالقيات المهن -3أ

 ن يقيم تاريخ الفلسفة  ويسعى الى ربطها بباقي وظائف التعليم .ا -4أ

  -5أ

   -6أ

 موضوع المهارات الخاصة بال  -ب 

 عرفة الطالب لمفهوم تاريخ اخالقيات المهنة .م - 1ب

 عة تاريخ الفلسفة  وربطها مع النظم المختلفة ن تحليل ومراجمتمكين الطالب   - 2ب

 درة الطالب على تقييم نظم تاريخ الفلسفة في المؤسسات المختلفة.ق  - 3ب

   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .طريقة القاء المحاضرات-1

 .المجاميع الطالبية-2

 .التقارير والدراسات-3

 .رقمية للمواضيع التي تتطلب ذلكتخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الاس-5

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 .بالتغذية المرتجعة من الطال-2

 .مصفوفة التعلم-3

 .التقارير والدراسات-4
 مهارات التفكير -ج

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -1ج

 .ر العاليواالنتقال به الى مستوى التفكي بتطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطال-2ج         

  .تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 .التفكير حسب قدرة الطالب استراتيجية-1

 .ارة التفكير العاليةاستراتيجية مه-2
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 .ية التفكير الناقد في التعلماستراتيج-3

 .العصف الذهني-4

 طرائق التقييم    

 .االمتحانات بمختلف أنواعها-

 .بالتغذية المرتجعة من الطال-2

 .طريقة التعبير بالوجوه-3

 .مصفوفة التعلم-4

 .التقارير والدراسات-5
 صي (.لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمهارات  ا -د 

 .التواصل اللفظي-1د  

 .العمل الجماعي-2د

 .التحليل والتحقق-3د

 .التواصل الكتابي-4د

 .التخطيط والتنظيم -5د

 .المرونة-6د

 .إدارة الوقت -7د         

 .ي العملفالمبادرة والدافعية -8د
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 بنية المقرر .11

 الساعات
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 تقييمطريقة ال طريقة التعليم

4 

مفهوم اخالقيات  -1

 المهنة
اخالقيات  أهمية – 2

 المهنة

مدخل  :األول الفصل

 اخالقيات المهنة  

ريقة القاء ط-

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 بمختلف أنواعهااالمتحانات -1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 

مصادر  -3 -

اخالقيات في منظمات 

 االعمال

ساسيات اخالقيات ا-4

 العمل

 :األول الفصل
اخالقيات العمل 

 الوظيفي 

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 المرتجعة من الطالبالتغذية -2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 

قيم  العالقة بين -3 - -

الفرد و المنظمة و 

 تأثيرها على االداء
تصنيف القيم  – 4

 االخالقية
 

قيم  :الثاني الفصل

الفرد و المنظمات 

 واخالقيات العمل
 

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

يع المجام-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 

باط مفهوم االنض -3 -

 الوظيفي
صور االنضباط  – 4

 الوظيفي  
 

 :الثاني الفصل
م االنضباط و االلتزا

 الوظيفي
 

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 التغذية المرتجعة من الطالب-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 

المسؤولية   مفهوم 5-

االجتماعية لمنظمات 

 لاالعما
 

  :الثاني الفصل

المسؤولية االجتماعية 

 لمنظمات االعمال
 

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

المجاميع -2

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 ة التعلممصفوف-4



  
 16الصفحة 

 
  

المسؤولية   أنماط  - 6

 االجتماعية 
 

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 التقارير والدراسات-5

4 - 
 األول االمتحان
 الثاني للكورس

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 اساتالتقارير والدر-5

4 

بناء العالقات مع   -

 االخرين

سائل بناء الثقة بين و -

 الزمالء

  :الثالث الفصل

اخالقيات العمل 

ومهارات االتصال مع 

 االخرين
 

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 مختلف أنواعهااالمتحانات ب-1

 طالبن المالتغذية المرتجعة -2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 

مفهوم مدونة  3-

 السلوك
العامة االقواعد  -4

التي تحكم سلوك 

 الموظف
 

مدونة  :الثالث الفصل

 و قواعد السلوك
 

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 انات بمختلف أنواعهااالمتح-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 

مفهوم السلوك  -

 العدائي
النفسية  األسس  -

 للسلوك العدائي

السلوك   الثالث الفصل

العدائي للموظف 

 واخالقيات العمل
 

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

ع اميالمج-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 
ماهو الفساد   -

 اإلداري

الفساد  :الثالث الفصل

 االداري

طريقة -1

ء القا

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2
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الفساد   أنواع -

 االداري

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 

 اهداف الميثاق -9

المعلم و أداؤه  -

 المهني 

ميثاق  الثالث الفصل

 مهنة التعليم  اخالقيات
 

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 

 مفهوم الحوكمة 1-

 

 وكمهمحددات الح -
 

 :الرابع صلالف
 الحوكمة

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5

4 

مجاالت اخالقيات 2 -

 مهنة التدريس
مبادئ اخالقيات  – 3

 مهنة التدريس

 :الرابع الفصل
اخالقيات المهنة 

 التدريس

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 وهطريقة التعبير بالوج-3

 مصفوفة التعلم-4

 اساتالتقارير والدر-5

4 

ظاهرة ادمان  4-

 االنترنت

وء استخدام س -

 الموظفين لالنترنت

 

 :الرابع الفصل
االنترنت و اخالقيات 

 العمل
 

ريقة ط-1

القاء 

 المحاضرات

لمجاميع ا-2

 الطالبية

رش و-3

 العمل

لتقارير ا-4

 والدراسات

 مختلف أنواعهااالمتحانات ب-1

 مرتجعة من الطالبالتغذية ال-2

 ير بالوجوهطريقة التعب-3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 .يةوموقع الكل Classroom     للمادة المنشورة على منصات األساسيةالنصوص والمحاضرات 
 لدكتور عبد الجابر هودليا  -ميثاق اخالقيات المهنة التعليم

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (
 المواقع االلكترونية المتخصصةخالقيات المهنة  المجالت العلمية في االختصاصات

لى سبيل المثال الخدمات االجتماعية ) وتشمل ع

محاضرات الضيوف والتدريب المهني 

 والدراسات الميدانية ( 
 ة طالبيعمل تقارير علمية بعد زيارة مواقع عمل ذات عالقة بمجال االختصاص من ضمن النشاطات ال

 

 

 

 
 
 
 

 

4 - 
متحان الثاني اال

 لثانياللكورس 
- - 
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 القبول  .12

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

  

 

 لمقررنموذج وصف ا

 

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .13

 التربية البدنية وعلوم الرياضة القسم الجامعي / المركز .14

 الجمناستك الفني اسم / رمز المقرر .15

  البرامج التي يدخل فيها .16

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .17

 سنوي صل / السنةالف .18

 60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .19

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .20
 أهداف المقرر .21

 لطالباكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما ويتم تزويد ا
 بالمعلومات عن الجمناستك الفني ودراسة اهم القيم المرتبطة 
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قها يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقي
وصف  مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .22
 المعرفة والفهم  -أ
 ن يتعرف على مفهوم الجمناستك الفني   .      ا -1أ
 ن يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة على المستوى العاما -2أ
 ان يحلل الجمناستك الفني  . -3أ
 ن يقيم الجمناستك الفني ويسعى الى ربطه بباقي وظائف التعليم .ا -4أ
   
 وضوع المهارات الخاصة بالم  -ب 
 الطالب لمفهوم الجمناستك الفني . معرفة - 1ب
 مكين الطالب من تحليل ومراجعة الجمناستك الفني وربطها مع النظم المختلفة ت  - 2ب
 درة الطالب على تقييم نظم الجمناستك الفني في المؤسسات المختلفة.ق  - 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات.-1
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 لمجاميع الطالبية.ا-2
 التقارير والدراسات.-3
 ستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.ا-4

 طرائق التقييم      
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-1
 التغذية الراجعة من الطالب.-2
 مصفوفة التعلم.-3
 التقارير والدراسات.-4
 مهارات التفكير -ج

 هداف الوجدانية والقيمية .األ -1ج
 مهارة التفكير حسب قدرة الطالب واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي. تطوير وتعزيز-2ج         
 طوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم. ت-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
 كير حسب قدرة الطالب.استراتيجية التف-1
 مهارة التفكير العالية.استراتيجية -2
 تفكير الناقد في التعلم.استراتيجية ال-3
 العصف الذهني.-4
 طرائق التقييم    
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-
 التغذية الراجعة من الطالب.-2
 طريقة التعبير بالوجوه.-3
 مصفوفة التعلم.-4
 التقارير والدراسات.-5
 هارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ة والمنقولة ) المالمهارات  العام -د 
 التواصل اللفظي.-1د  
 العمل الجماعي.-2د
 التحليل والتحقق.-3د
 التواصل الكتابي.-4د
 التخطيط والتنظيم .-5د
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 المرونة.-6د
 إدارة الوقت .-7د         
 مل.المبادرة والدافعية في الع-8د

 بنية المقرر .23

 مخرجات التعلم المطلوبة تالساعا
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

4 

مفهوم الجمناستك  -1
 الفني 
أهمية الجمناستك  – 2
 الفني

مدخل  :األول الفصل
 الجمناستك الفني  

 حاضراتطريقة القاء الم-
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

استك مصادر الجمن -3 -
الفني  في منظمات 

 االعمال
ساسيات اخالقيات ا-4

 العمل

مهارة  :األول الفصل
الدحرجة االمامية 

  ضما

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

قيم  العالقة بين -3 - -
الفرد و المنظمة و تأثيرها 

 على االداء
تصنيف القيم  – 4
 القيةاالخ
 

مهارة  :الثاني الفصل
 الدحرجة االمامية فتحا

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

فهوم االنضباط م -3 -
 الوظيفي

صور االنضباط  – 4
 الوظيفي  

 

 :الثاني الفصل
 الدحرجة الخلفية ضما

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 ممصفوفة التعل-4
 ساتالتقارير والدرا-5

المسؤولية   مفهوم 5- 4
االجتماعية لمنظمات 

  :الثاني الفصل
 الدحرجة الخلفية فتحا

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 االعمال
 

المسؤولية  أنماط   - 6
 االجتماعية 

 

 ورش العمل-3 
 لتقارير والدراساتا-4

 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 األول االمتحان - 4
 الثاني للكورس

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

بناء العالقات مع   -
 االخرين

سائل بناء الثقة بين و  -
 الزمالء

  :الثالث الفصل
 الدحرجة الجانبية

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 أنواعهالف االمتحانات بمخت-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 مفهوم مدونة السلوك 3-
القواعد االعامة التي  -4

 تحكم سلوك الموظف
 

 :الثالث الفصل
 الوقوف على اليدين

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 مفهوم السلوك العدائي -
ألسس النفسية للسلوك ا  -

 العدائي

شرح  الثالث الفصل
 وافي عن المهارة 

 

 تريقة القاء المحاضراط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 ماهو الفساد اإلداري  -
 لفساد االداريأنواع  ا -

إعادة  :الثالث الفصل
 المادة 

 طريقة القاء المحاضرات-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5
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 نموذج وصف المقرر

4 
 اهداف الميثاق -9

المعلم و أداؤه  -
 المهني 

الثالث قوس  الفصل
 الظهر

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 مفهوم الحوكمة 1-
 
 محددات الحوكمه -
 

الكارت  :الرابع الفصل
 ويل

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

مجاالت اخالقيات 2 -
 مهنة التدريس

اخالقيات مبادئ  – 3
 مهنة التدريس

مهارة  :الرابع الفصل
القفز ضما على طاولة 

 القفز

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 دراساتالتقارير وال-5

4 

 ظاهرة ادمان االنترنت 4-
وء استخدام الموظفين س -

 لالنترنت
 

مهارة  :الرابع الفصل
القفز فتحا على طاولة 

 القفز
 

 محاضراتطريقة القاء ال-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 يقة التعبير بالوجوهطر -3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

االمتحان الثاني  - 4
 للكورس الثاني

- - 
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 وصف المقرر

 

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .24

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كزالقسم الجامعي / المر .25

 الجمناستك االيقاعي اسم / رمز المقرر .26

  البرامج التي يدخل فيها .27

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .28

 سنوي الفصل / السنة .29

 . )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 أهداف المقرر .32
د تزوي وم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما ويتماكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفه

 الطالب بالمعلومات عن الجمناستك االيقاعي ودراسة اهم القيم المرتبطة 

 
 

 
 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم ن قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كا

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .33

 المعرفة والفهم  -أ

 .        قاعي الجمناستك االي ان يتعرف على مفهوم -1أ

 لى المستوى العامن يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة عا -2أ

 . الجمناستك االيقاعي ان يحلل  -3أ

 التعليم . ويسعى الى ربطه بباقي وظائفالجمناستك االيقاعي ان يقيم  -4أ

   

 موضوع المهارات الخاصة بال  -ب 

 . تك االيقاعيالجمناسمعرفة الطالب لمفهوم  - 1ب

 ربطها مع النظم المختلفة والجمناستك االيقاعي طالب من تحليل ومراجعة تمكين ال  - 2ب

 في المؤسسات المختلفة. الجمناستك االيقاعيتقييم نظم  قدرة الطالب على  - 3ب

   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات.-1

 المجاميع الطالبية.-2

 التقارير والدراسات.-3

 التي تتطلب ذلك. ستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيعا-4

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 .التغذية الراجعة من الطالب-2

 مصفوفة التعلم.-3

 التقارير والدراسات.-4
 مهارات التفكير -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج

 ر العالي.الى مستوى التفكيواالنتقال به  تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب-2ج         

  تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم.-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ية التفكير حسب قدرة الطالب.استراتيج-1

 هارة التفكير العالية.استراتيجية م-2

 يجية التفكير الناقد في التعلم.استرات-3

 العصف الذهني.-4

 م طرائق التقيي   

 االمتحانات بمختلف أنواعها.-

 .التغذية الراجعة من الطالب-2

 طريقة التعبير بالوجوه.-3

 مصفوفة التعلم.-4
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 التقارير والدراسات.-5

 صي (.لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمهارات  ا -د 

 التواصل اللفظي.-1د  

 العمل الجماعي.-2د

 التحليل والتحقق.-3د

 التواصل الكتابي.-4د

 التخطيط والتنظيم .-5د

 المرونة.-6د

 إدارة الوقت .-7د         

 ة في العمل.المبادرة والدافعي-8د

 بنية المقرر .34

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

2 

هوم الجمناستك مف -1

 االيقاعي 
الجمناستك  أهمية – 2

 االيقاعي

مدخل  :األول الفصل

 الجمناستك االيقاعي  

 لمحاضراتطريقة القاء ا-

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 ة التعلممصفوف-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

استك مصادر الجمن -3 -

االيقاعي  في منظمات 

 االعمال

ساسيات اخالقيات ا-4

 العمل

التعرف  :األول الفصل

على مسكات اداة 

 الطوق

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 البالتغذية المرتجعة من الط-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

قيم  العالقة بين -3 - -

الفرد و المنظمة و تأثيرها 

 على االداء
تصنيف القيم  – 4

 االخالقية
 

مهارة  :الثاني الفصل

 المرجحة بالطوق
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 بيةيع الطالالمجام-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

باط مفهوم االنض -3 -

 الوظيفي
صور االنضباط  – 4

 الوظيفي  
 

مهارة  :الثاني الفصل

دوران الطوق حول 

 دالي

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

المسؤولية   مفهوم 5-

االجتماعية لمنظمات 

 االعمال
 

المسؤولية   نماطأ  - 6

 االجتماعية 
 

رمي   :الثاني الفصل

 واستالم الطوق
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 تراساالتقارير والد-5
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 األول االمتحان - 2

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

بناء العالقات مع   -

 االخرين

ائل بناء الثقة بين وس -

 الزمالء

وثبة   :الثالث الفصل

 الحصان مع الطوق
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 اتسالتقارير والدرا-5

2 

 مفهوم مدونة السلوك 3-
العامة التي االقواعد  -4

 تحكم سلوك الموظف
 

وثبة  :الثالث الفصل

 النجمة مع الطوق
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 ر بالوجوهطريقة التعبي-3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

 مفهوم السلوك العدائي -
النفسية للسلوك  األسس  -

 العدائي

شرح  الثالث الفصل

 وافي عن المهارة 
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 المرتجعة من الطالب التغذية-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 
 اإلداريماهو الفساد   -

 الفساد االداري  أنواع -

 إعادة :الثالث الفصل

 المادة 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 ف أنواعهالاالمتحانات بمخت-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

 اهداف الميثاق -9

المعلم و أداؤه  -

 المهني 

الثالث التعرف  الفصل

على اداة الشريط 

 وكيفية مسكها
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

 مفهوم الحوكمة 1-

 

 مهمحددات الحوك -
 

مهارة  :الرابع الفصل

 دوران الشريط

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

مجاالت اخالقيات 2 -

 مهنة التدريس
مبادئ اخالقيات مهنة  – 3

 التدريس

مهارة  :الرابع الفصل

الشكل الحلزوني 

 الشريط ب

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

 ظاهرة ادمان االنترنت 4-

تخدام الموظفين سوء اس -

 لالنترنت

دوران  :الرابع الفصل

 الشريط حول الجسم

 

 لمحاضراتاطريقة القاء -1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3
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 نموذج وصف المقرر

 

 مصفوفة التعلم-4 لتقارير والدراساتا-4 

 دراساتالتقارير وال-5

2 - 
حان الثاني متاال

 الثانيللكورس 
- - 

     

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .35

 التربية البدنية وعلوم الرياضة القسم الجامعي / المركز .36

 الجمناستك الفني اسم / رمز المقرر .37

  برامج التي يدخل فيهاال .38

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .39

 سنوي الفصل / السنة .40

 . )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .41

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .42

 أهداف المقرر .43
د تزوي اكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما ويتم

 عن الجمناستك الفني ودراسة اهم القيم المرتبطة الطالب بالمعلومات 
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 وصف المقرر

 

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

صف ن ونها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .44

 المعرفة والفهم  -أ

 .        ي الجمناستك الفن ان يتعرف على مفهوم -1أ

 ن يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة على المستوى العاما -2أ

 . الجمناستك الفني ان يحلل  -3أ

 تعليم .عى الى ربطه بباقي وظائف الويسالجمناستك الفني ان يقيم  -4أ

   

 موضوع المهارات الخاصة بال  -ب 

 . تك الفنيالجمناسمعرفة الطالب لمفهوم  - 1ب

 وربطها مع النظم المختلفة الجمناستك الفني طالب من تحليل ومراجعة تمكين ال  - 2ب

 فة.في المؤسسات المختل الجمناستك الفنيتقييم نظم  قدرة الطالب على  - 3ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات.-1

 المجاميع الطالبية.-2

 التقارير والدراسات.-3

 ستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.ا-4

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 .التغذية الراجعة من الطالب-2

 مصفوفة التعلم.-3

 التقارير والدراسات.-4
 مهارات التفكير -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج

 ر العالي.واالنتقال به الى مستوى التفكي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب-2ج         

  تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم.-3ج
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 م والتعلم طرائق التعلي    

 ية التفكير حسب قدرة الطالب.استراتيج-1

 هارة التفكير العالية.استراتيجية م-2

 يجية التفكير الناقد في التعلم.استرات-3

 العصف الذهني.-4

 طرائق التقييم    

 االمتحانات بمختلف أنواعها.-

 .التغذية الراجعة من الطالب-2

 طريقة التعبير بالوجوه.-3

 لم.مصفوفة التع-4

 التقارير والدراسات.-5
 صي (.لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمهارات  ا -د 

 التواصل اللفظي.-1د  

 العمل الجماعي.-2د

 التحليل والتحقق.-3د

 التواصل الكتابي.-4د

 التخطيط والتنظيم .-5د

 المرونة.-6د

 .إدارة الوقت -7د         

 ة في العمل.المبادرة والدافعي-8د

 بنية المقرر .45

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

2 
 ي مفهوم الجمناستك الفن -1

الجمناستك  أهمية – 2

 الفني

مدخل  :األول الفصل

 الجمناستك الفني  

 اتحاضرطريقة القاء الم-

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

استك مصادر الجمن -3 -

الفني  في منظمات 

 االعمال

ساسيات اخالقيات ا-4

 العمل

مهارة  :األول فصلال

الدحرجة االمامية 

  ضما

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

يم قن العالقة بي -3 - -

الفرد و المنظمة و تأثيرها 

 على االداء
تصنيف القيم  – 4

مهارة  :الثاني الفصل

 الدحرجة االمامية فتحا
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهطريقة ا-3

 مصفوفة التعلم-4
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 االخالقية
 

 دراساتالتقارير وال-5

2 

باط مفهوم االنض -3 -

 الوظيفي
صور االنضباط  – 4

 الوظيفي  
 

 :الثاني الفصل
 الدحرجة الخلفية ضما

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 تغذية المرتجعة من الطالبال-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

المسؤولية   مفهوم 5-

االجتماعية لمنظمات 

 االعمال
 

المسؤولية   أنماط  - 6

 االجتماعية 
 

  :الثاني الفصل

 الدحرجة الخلفية فتحا
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 - 
 األول االمتحان
 الثاني للكورس

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 دراساتوال التقارير-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

بناء العالقات مع   -

 االخرين

سائل بناء الثقة بين و -

 الزمالء

  :الثالث الفصل

 الدحرجة الجانبية
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 بيةالطال المجاميع-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

 مفهوم مدونة السلوك 3-
العامة التي االقواعد  -4

 تحكم سلوك الموظف
 

الوقوف  :الثالث الفصل

 ارضة التوازنعلى ع
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

 مفهوم السلوك العدائي -
سلوك النفسية لل األسس  -

 العدائي

شرح  الثالث الفصل

 وافي عن المهارة 
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 
 اإلداريالفساد  ماهو  -

 الفساد االداري  أنواع -

 إعادة :الثالث الفصل

 المادة 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

 اهداف الميثاق -9

المعلم و أداؤه  -

 المهني 

الثالث المشي  الفصل

 على عارضة التوازن
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 ة التعلممصفوف-4



  
 33الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 دراساتالتقارير وال-5

2 

 مفهوم الحوكمة 1-

 

 مهمحددات الحوك -
 

الميزان  :الرابع الفصل

 االمامي على العارضة

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 التعبير بالوجوهطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

مجاالت اخالقيات 2 -

 مهنة التدريس
مبادئ اخالقيات مهنة  – 3

 التدريس

الميزان  :الرابع الفصل

 الخلفي على العارضة

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 واعهاختلف أناالمتحانات بم-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 

 ظاهرة ادمان االنترنت 4-

وء استخدام الموظفين س -

 لالنترنت

 

الميزان  :الرابع الفصل

 الجانبي على العارضة

 

 لمحاضراتاطريقة القاء -1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 رش العملو-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

2 - 
متحان الثاني اال

 الثانيللكورس 
- - 

     

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة القسم الجامعي / المركز .2

 التعلم الحركي اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4
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 وصف المقرر

 

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 60 ي()الكلعدد الساعات الدراسية  .7

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
 أهداف المقرر .9

 لطالباكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما ويتم تزويد ا
 بالمعلومات عن الية العاب القوى ودراسة اهم القيم المرتبطة 

 
 
 

قها ًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقييوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضي
وصف  المتاحة. والبد من الربط بينها وبينالتعلم مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10
 المعرفة والفهم  -أ
 .        العاب القوى  مفهومان يتعرف على  -1أ
 ن يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة على المستوى العاما -2أ
 . العاب القوى ان يحلل  -3أ
 ويسعى الى ربطها بباقي وظائف التعليم .العاب القوى ان يقيم  -4أ
  -5أ

   -6أ
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 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 . قوى العاب المعرفة الطالب لمفهوم  - 1ب
 وربطها مع النظم المختلفة  العاب القوى تحليل ومراجعة  تمكين الطالب من  - 2ب
 في المؤسسات المختلفة. العاب القوى ظم قدرة الطالب على تقييم ن  - 3ب

   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات.-1
 المجاميع الطالبية.-2
 التقارير والدراسات.-3
 ستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.ا-5

 طرائق التقييم      
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-1
 التغذية المرتجعة من الطالب.-2
 مصفوفة التعلم.-3
 التقارير والدراسات.-4
 مهارات التفكير -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج
 .واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي ر وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالبتطوي-2ج         
  تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم.-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
 كير حسب قدرة الطالب.استراتيجية التف-1
 تفكير العالية.استراتيجية مهارة ال-2
 ر الناقد في التعلم.استراتيجية التفكي-3
 العصف الذهني.-4
 طرائق التقييم    
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-
 التغذية المرتجعة من الطالب.-2
 طريقة التعبير بالوجوه.-3
 مصفوفة التعلم.-4
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 التقارير والدراسات.-5

 تطور الشخصي (.لمهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والا -د 
 التواصل اللفظي.-1د  
 العمل الجماعي.-2د
 التحليل والتحقق.-3د
 التواصل الكتابي.-4د
 التخطيط والتنظيم .-5د
 المرونة.-6د
 إدارة الوقت .-7د         
 مل.المبادرة والدافعية في الع-8د

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات
ساق اسم الوحدة / الم

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع

4 
 الحركة  -1
 مفهوم التعلم الحركي  – 2

تعلم  :األول الفصل
 حركي   

 حاضراتطريقة القاء الم-
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 ير بالوجوهطريقة التعب-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
شروط الواجب  -3 -

 توفرها في المهارة
 احل المهارةمر -4

المهارة  :األول الفصل
 الرياضية   

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 بتجعة من الطالالتغذية المر -2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

نفيذ ت أساليب -3 - -
 التمرين
التمارين  أنواع – 4

 الرياضية 
 

 :الثاني الفصل
 التمارين الرياضية 

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 تحانات بمختلف أنواعهااالم-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1 ريقة القاء المحاضراتط-1 :الثاني الفصل انواع العمليات العقلية 3 - 4
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 العوامل المؤثرة  – 4
 

العمليات العقلية 
المرتبطة بالفعل 

 الحركي 

 بيةالطالالمجاميع -2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 ها أنواع 5-
 

  فوائدها  - 6
 

  :الثاني الفصل
العمليات العقلية 
المرتبطة بالفعل 

 الكامن
 

 القاء المحاضرات طريقة-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 األول االمتحان - 4
 الثاني للكورس

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 يع الطالبيةالمجام-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 مفهوم التفكير  -

 خصائص التفكير
 مهارة التفكير

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 ةمجاميع الطالبيال-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 مفهوم السيطرة الحركية 

 انواعها
 

السيطرة  أنظمة
 الحركية

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 نظرية ماينل  4
 نظرية الدوائر المغلقة

 نظريات التعلم الحركي
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 ةمجاميع الطالبيال-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1 ريقة القاء المحاضراتط-1  انتقال اثر التعلم  اإليجابيالنقل  4
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 نموذج وصف المقرر

 

 لمجاميع الطالبيةا-2 النقل السلبي
 العمل ورش-3
 لتقارير والدراساتا-4

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

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

 فوة الجامعة كلية الص المؤسسة التعليمية .46

 التربية البدنية وعلوم الرياضة القسم الجامعي / المركز .47

 الجمناستك االيقاعي اسم / رمز المقرر .48

  البرامج التي يدخل فيها .49

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .50

 سنوي الفصل / السنة .51

 . )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .52

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .53
 أهداف المقرر .54

 لطالباكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما ويتم تزويد ا
 بالمعلومات عن الجمناستك االيقاعي ودراسة اهم القيم المرتبطة 
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 وصف المقرر

 

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

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .55
 المعرفة والفهم  -أ
       .  الجمناستك االيقاعي  ان يتعرف على مفهوم -1أ
 ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة على المستوى العامان يصنف  -2أ
 . الجمناستك االيقاعي ان يحلل  -3أ
 م .ويسعى الى ربطه بباقي وظائف التعليالجمناستك االيقاعي ان يقيم  -4أ
   
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 . قاعيالجمناستك االيمعرفة الطالب لمفهوم  - 1ب
 وربطها مع النظم المختلفة اليقاعي االجمناستك تحليل ومراجعة تمكين الطالب من   - 2ب
 في المؤسسات المختلفة. الجمناستك االيقاعيظم قدرة الطالب على تقييم ن  - 3ب

   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات.-1
 المجاميع الطالبية.-2
 التقارير والدراسات.-3
 واضيع التي تتطلب ذلك.ضاح و أجهزة العرض الرقمية للماستخدام وسائل االي-4

 طرائق التقييم      
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-1
 التغذية الراجعة من الطالب.-2



  
 40الصفحة 

 
  

 مصفوفة التعلم.-3
 التقارير والدراسات.-4
 مهارات التفكير -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج
 .واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي فكير حسب قدرة الطالبتطوير وتعزيز مهارة الت-2ج         
  تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم.-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
 كير حسب قدرة الطالب.استراتيجية التف-1
 تفكير العالية.استراتيجية مهارة ال-2
 .كير الناقد في التعلماستراتيجية التف-3
 العصف الذهني.-4
 طرائق التقييم    
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-
 التغذية الراجعة من الطالب.-2
 طريقة التعبير بالوجوه.-3
 مصفوفة التعلم.-4
 التقارير والدراسات.-5
 لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  ا -د 
 التواصل اللفظي.-1د  
 العمل الجماعي.-2د
 التحليل والتحقق.-3د
 التواصل الكتابي.-4د
 التخطيط والتنظيم .-5د
 المرونة.-6د
 إدارة الوقت .-7د         
 مل.المبادرة والدافعية في الع-8د

 بنية المقرر .56

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات
اسم الوحدة / المساق 

 طريقة التقييم ة التعليمطريق أو الموضوع



  
 41الصفحة 

 
  

4 

مفهوم الجمناستك  -1
 االيقاعي 

الجمناستك  أهمية – 2
 االيقاعي

مدخل  :األول الفصل
 الجمناستك االيقاعي  

 حاضراتطريقة القاء الم-
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 بذية المرتجعة من الطالالتغ-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

استك مصادر الجمن -3 -
االيقاعي  في منظمات 

 االعمال
ساسيات اخالقيات ا-4

 العمل

مهارة  :األول الفصل
  الفالس

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 نات بمختلف أنواعهااالمتحا-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

قيم  العالقة بين -3 - -
الفرد و المنظمة و تأثيرها 

 على االداء
تصنيف القيم  – 4

 االخالقية
 

مهارة  :الثاني الفصل
 الوثبة المقوسة

 

 ضراتريقة القاء المحاط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

فهوم االنضباط م -3 -
 الوظيفي

صور االنضباط  – 4
 الوظيفي  

 

ة الوثب :الثاني الفصل
 المقصية

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

المسؤولية   مفهوم 5-
االجتماعية لمنظمات 

 االعمال
 

المسؤولية   أنماط  - 6
 االجتماعية 

 

وثبة   :الثاني الفصل
 النجمة

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 - 
 األول االمتحان
 الثاني للكورس

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

مع  بناء العالقات  -
 االخرين

سائل بناء الثقة بين و  -
 الزمالء

مهارة   :الثالث الفصل
 البودابيست 

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 قارير والدراساتالت-5

4 

 مفهوم مدونة السلوك 3-
العامة التي االقواعد  -4

 تحكم سلوك الموظف
 

وثبة  :الثالث الفصل
 النجمة

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 تعبير بالوجوهطريقة ال-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 مفهوم السلوك العدائي -
النفسية للسلوك  األسس  -

 العدائي

شرح  الثالث الفصل
 وافي عن المهارة 

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 غذية المرتجعة من الطالبالت-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 اإلداريماهو الفساد   -
 الفساد االداري  أنواع -

 إعادة :الثالث الفصل
 المادة 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 بمختلف أنواعهااالمتحانات -1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 اهداف الميثاق -9

المعلم و أداؤه  -
 المهني 

الثالث مهارات  الفصل
 بالشواخص

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 تلتقارير والدراساا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 مفهوم الحوكمة 1- 4
 

مهارة  :الرابع الفصل
 الدوران بالشاخص

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 نموذج وصف المقرر

 

 محددات الحوكمه -
 

 ورش العمل-3
 التقارير والدراسات-4

 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

مجاالت اخالقيات 2 -
 مهنة التدريس

مبادئ اخالقيات  – 3
 مهنة التدريس

مهارة  :الرابع الفصل
 المرجحة بالشاخص 

 لمحاضراتاء طريقة القا-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 ظاهرة ادمان االنترنت 4-
وء استخدام الموظفين س -

 لالنترنت
 

مهارة  :بعالرا الفصل
 الرمي بالشاخص

 

 محاضراتطريقة القاء ال-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

متحان الثاني اال - 4
 يالثانللكورس 

- - 

     

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .57
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 وصف المقرر

 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة القسم الجامعي / المركز .58

 العاب القوى اسم / رمز المقرر .59

  البرامج التي يدخل فيها .60

 حضوري ل الحضور المتاحةأشكا .61

 سنوي الفصل / السنة .62

 . )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .63

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .64
 أهداف المقرر .65

 لطالباكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما ويتم تزويد ا
 اهم القيم المرتبطة بالمعلومات عن الية العاب القوى ودراسة 

 
 

 
 
 

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

 البرنامج.

 علم وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات الت .66



  
 45الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم  -أ
 .        العاب القوى  ان يتعرف على مفهوم -1أ
 ن يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة على المستوى العاما -2أ
 . العاب القوى ان يحلل  -3أ
 ويسعى الى ربطها بباقي وظائف التعليم .العاب القوى ان يقيم  -4أ
  -5أ

   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 . العاب القوى معرفة الطالب لمفهوم  - 1ب
 وربطها مع النظم المختلفة  العاب القوى تحليل ومراجعة  تمكين الطالب من  - 2ب
 في المؤسسات المختلفة. العاب القوى ظم قدرة الطالب على تقييم ن  - 3ب

   -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات.-1
 المجاميع الطالبية.-2
 التقارير والدراسات.-3
 ستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.ا-5

 طرائق التقييم      
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-1
 التغذية المرتجعة من الطالب.-2
 مصفوفة التعلم.-3
 سات.التقارير والدرا-4
 مهارات التفكير -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج
 .واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب-2ج         
  تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم.-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
 حسب قدرة الطالب. استراتيجية التفكير-1
 تفكير العالية.استراتيجية مهارة ال-2
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 تفكير الناقد في التعلم.استراتيجية ال-3
 العصف الذهني.-4
 طرائق التقييم    
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-
 التغذية المرتجعة من الطالب.-2
 طريقة التعبير بالوجوه.-3
 مصفوفة التعلم.-4
 التقارير والدراسات.-5
 ر الشخصي (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطو  -د 
 التواصل اللفظي.-1د  
 العمل الجماعي.-2د
 التحليل والتحقق.-3د
 التواصل الكتابي.-4د
 التخطيط والتنظيم .-5د
 المرونة.-6د
 إدارة الوقت .-7د         
 .لالمبادرة والدافعية في العم-8د

 بنية المقرر .67

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات
اسم الوحدة / المساق 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع

4 
 مفهوم العاب القوى  -1
 العاب القوى  أهمية – 2

مدخل  :األول الفصل
 العاب القوى  

 حاضراتطريقة القاء الم-
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 مصادر العاب -3 -
القوى  في منظمات 

 االعمال
ساسيات اخالقيات ا-4

 العمل

عصا  :األول الفصل
 البريد  

 تريقة القاء المحاضراط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5
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4 

قيم  العالقة بين -3 - -
الفرد و المنظمة و تأثيرها 

 على االداء
تصنيف القيم  – 4
 خالقيةاال
 

 :الثاني الفصل
 الحواجز

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

فهوم االنضباط م -3 -
 يفيالوظ
صور االنضباط  – 4

 الوظيفي  
 

الوثب  :الثاني الفصل
 الثالثي 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

المسؤولية   مفهوم 5-
االجتماعية لمنظمات 

 االعمال
 

المسؤولية   أنماط  - 6
 االجتماعية 

 

سباق   :الثاني الفصل
 م 100

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 التعبير بالوجوه طريقة-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 األول االمتحان - 4
 الثاني للكورس

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 التعلم مصفوفة-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

بناء العالقات مع   -
 االخرين

سائل بناء الثقة بين و  -
 الزمالء

  :الثالث الفصل
بدايات العالية 

 والمنخفضة 
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 طالبعة من الالتغذية المرتج-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 مفهوم مدونة السلوك 3-

العامة التي االقواعد  -4
حواجز  :الثالث الفصل
 متر  400

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2

 تحانات بمختلف أنواعهااالم-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 تحكم سلوك الموظف
 

 ورش العمل-3 
 لتقارير والدراساتا-4

 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 مفهوم السلوك العدائي -
النفسية للسلوك  األسس  -

 العدائي

شرح  الثالث الفصل
 وافي عن المهارة 

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 اإلداريماهو الفساد   -
 الفساد االداري  أنواع -

 إعادة :الثالث الفصل
 المادة 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 اهداف الميثاق -9

المعلم و أداؤه  -
 المهني 

الثالث قفز  الفصل
 الزانة
 

 المحاضراتء طريقة القا-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 مفهوم الحوكمة 1-
 
 محددات الحوكمه -
 

سباق  :الرابع الفصل
 م800

 راتلقاء المحاضطريقة ا-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

مجاالت اخالقيات 2 -
 مهنة التدريس

مبادئ اخالقيات  – 3
 مهنة التدريس

الوثب  :الرابع الفصل
 الطويل 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 ظاهرة ادمان االنترنت 4- 4
وء استخدام الموظفين س -

الرمي  :الرابع الفصل
 الرمح

 محاضراتطريقة القاء ال-1
 لمجاميع الطالبيةا-2

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 نموذج وصف المقرر

 

 لالنترنت
 

 ورش العمل-3 
 لتقارير والدراساتا-4

 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 - 
متحان الثاني اال

 - - الثانيللكورس 

     

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .68

 التربية البدنية وعلوم الرياضة القسم الجامعي / المركز .69

بدنية / المرحلة الرابعة اللياقة ال اسم / رمز المقرر .70  

  البرامج التي يدخل فيها .71

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .72

 سنوي الفصل / السنة .73

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .74

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .75
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 وصف المقرر

 

 أهداف المقرر .76
لطالب ويتم تزويد ااكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما 

 بالمعلومات عن الية العاب القوى ودراسة اهم القيم المرتبطة 
 
 
 

قها يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقي
وصف  البد من الربط بينها وبينالمتاحة. و التعلم مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .77
 المعرفة والفهم  -أ
 .        العاب القوى  ان يتعرف على مفهوم -1أ
 ن يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة على المستوى العاما -2أ
 . العاب القوى ان يحلل  -3أ
 ويسعى الى ربطها بباقي وظائف التعليم .لعاب القوى اان يقيم  -4أ
  -5أ

   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 . العاب القوى معرفة الطالب لمفهوم  - 1ب
 وربطها مع النظم المختلفة  العاب القوى تحليل ومراجعة  تمكين الطالب من  - 2ب
 لمؤسسات المختلفة.في ا العاب القوى ظم قدرة الطالب على تقييم ن  - 3ب

   -4ب
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 طرائق التعليم والتعلم      
 طريقة القاء المحاضرات.-1
 المجاميع الطالبية.-2
 التقارير والدراسات.-3
 ستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.ا-5

 طرائق التقييم      
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-1
 مرتجعة من الطالب.التغذية ال-2
 مصفوفة التعلم.-3
 التقارير والدراسات.-4
 مهارات التفكير -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج
 .واالنتقال به الى مستوى التفكير العالي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب-2ج         
  تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم.-3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
 كير حسب قدرة الطالب.استراتيجية التف-1
 تفكير العالية.استراتيجية مهارة ال-2
 تفكير الناقد في التعلم.استراتيجية ال-3
 العصف الذهني.-4
 طرائق التقييم    
 االمتحانات بمختلف أنواعها.-
 التغذية المرتجعة من الطالب.-2
 الوجوه.طريقة التعبير ب-3
 مصفوفة التعلم.-4
 التقارير والدراسات.-5
 لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات  ا -د 
 التواصل اللفظي.-1د  
 العمل الجماعي.-2د
 التحليل والتحقق.-3د
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 التواصل الكتابي.-4د
 التخطيط والتنظيم .-5د
 المرونة.-6د

 إدارة الوقت .-7د         
 مل.المبادرة والدافعية في الع-8د

 بنية المقرر .78

 الساعات
كرة القدم مخرجات 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

4 
 تاريخها 

 اين وجدت 
نبذة تاريخية عن 

 اللياقة البدنية

 حاضراتطريقة القاء الم-
 اميع الطالبيةالمج-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 مميزات الياقة البدنية  4
 و القوة العضلية

عناصر اللياقة البدنية 
 ومميزاتها

 لمحاضراتقاء اطريقة ال-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 تعريف السرعة

 السرعة السرعة أنواع

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 البيةلطالمجاميع ا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 تعريف التحمل

 التحمل أهمية
 

 التحمل  وانواعه
  

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 العمل ورش-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 تعريف التحمل الخاص 4
 مميزات التحمل الخاص

 التحمل الخاص
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 عملورش ال-3
 لتقارير والدراساتا-4

 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 

 تعريف التحمل العام
 مميزات التحمل العام

 التحمل العام

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 مفهوم ومميزاتها   -
 

 المرونة
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 امتحان  4

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 طالبلمرتجعة من الاالتغذية -2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 مفهومها 
 المرونة االيجابية واختباراتها

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 مفهومها 

 ووميزاتها واختباراتها
  المرونة السلبية 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 جوهلو طريقة التعبير با-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 الرشاقة مفهومه ومميزاتها  4
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 ذج وصف المقررنمو

 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ارير والدراساتالتق-5

 الدقة  مفهومه ومميزاتها 4

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

 للياقة البدنيةاساسيات ا  4

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

مفهوم ومميزاته والعوامل  4
 المؤثرة

 التوازن 

 طريقة القاء المحاضرات -1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
الرياضة و اثرها النفسي 

 الرياضة و المرأة  على المراة

 ة القاء المحاضراتطريق -2
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4                _ 
متحان الثاني ال  ا

 الثانيللكورس 
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 وصف المقرر

 

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة القسم الجامعي / المركز .2

 الكرة الطائرة ثالث اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9
د تزوي اكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما ويتم

 بطة الطالب بالمعلومات عن الية العاب القوى ودراسة اهم القيم المرت

 
 
 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم  .10
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 المعرفة والفهم  -أ

       .  العاب القوى  ان يتعرف على مفهوم -1أ

 ن يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة على المستوى العاما -2أ

 . العاب القوى ان يحلل  -3أ

 يم .ويسعى الى ربطها بباقي وظائف التعلالعاب القوى ان يقيم  -4أ

  -5أ

   -6أ

 رات الخاصة بالموضوع المها  -ب 

 . لقوى العاب امعرفة الطالب لمفهوم  - 1ب

 وربطها مع النظم المختلفة  العاب القوى طالب من تحليل ومراجعة تمكين ال  - 2ب

 في المؤسسات المختلفة. العاب القوى تقييم نظم  قدرة الطالب على  - 3ب

   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 حاضرات.طريقة القاء الم-1

 المجاميع الطالبية.-2

 التقارير والدراسات.-3

 ستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.ا-5

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 الب.التغذية المرتجعة من الط-2

 مصفوفة التعلم.-3

 التقارير والدراسات.-4
 فكيرمهارات الت -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج

 ر العالي.واالنتقال به الى مستوى التفكي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب-2ج         

  تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم.-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ية التفكير حسب قدرة الطالب.استراتيج-1

 استراتيجية مهارة التفكير العالية.-2

 يجية التفكير الناقد في التعلم.استرات-3

 العصف الذهني.-4

 طرائق التقييم    

 االمتحانات بمختلف أنواعها.-

 الب.التغذية المرتجعة من الط-2

 طريقة التعبير بالوجوه.-3

 مصفوفة التعلم.-4

 التقارير والدراسات.-5
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 صي (.مهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخلمنقولة ) الالمهارات  العامة وا -د 

 التواصل اللفظي.-1د  

 العمل الجماعي.-2د

 التحليل والتحقق.-3د

 التواصل الكتابي.-4د

 التخطيط والتنظيم .-5د

 المرونة.-6د

 إدارة الوقت .-7د         

 ة في العمل.المبادرة والدافعي-8د

 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 لسفة القواعد والتحكيمف -1 4
  :األول الفصل

 خصائص اللعبة  

 لمحاضراتطريقة القاء ا-

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 اعهاانات بمختلف أنواالمتح-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

 منطقة اللعب-2 4
الثاني:  الفصل

 التجهيزات واالدوات 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 الفرق؛ قادة الفريق-3

 

 الفصل
 الثالث:المشاركون

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 البرتجعة من الطالتغذية الم-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

 ام اللعبنظ-4 - 4
الرابع:شكل  الفصل

 اللعب

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 طريقة التعبير بالوجوه-3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

 االت اللعبح -5 4

 الفصل
حركات الخامس:

 اللعب
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لوجوهاطريقة التعبير ب-3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 - 
 األول االمتحان
 الثاني للكورس

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 التقارير والدراسات-5
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4 
خصائص الضربة -6

 الهجومية

الفصل السادس: 

 الضربة الهجومية

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 تقارير والدراساتال-5

4 
 لتوقفات والتاخيراتا-7
 

الفصل السابع 

:التوقفات والتاخيرات 

 وفترات الراحة
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 فوفة التعلممص-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
علقة الحركات المت-8

 بالعب الحر

الفصل الثامن:الالعب 

 الحر
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 فوفة التعلممص-4

 دراساتالتقارير وال-5

 تطلبات السلوكم-9 4
الفصل التاسع:سلوك 

 المشاركين

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 ممصفوفة التعل-4

 دراساتالتقارير وال-5

 يئة التحكيمه-10 4

الفصل العاشر:الحكام 

ومسؤلياتهم واشارات 

 اليد الرسمية
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 نطقة المراقبة م-11

 

الفصل الحادي 

 عشر:االشكال

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 لتعلممصفوفة ا-4

 دراساتالتقارير وال-5

 الموقع-12 4
الفصل الثاني 

 عشر:الحكم االول 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 ر والدراساتالتقاري-5

4 
 الموقع-13

 

الفصل الثالث 

 عشر:الحكم الثاني
 

 لمحاضراتاطريقة القاء -1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
راكز الالعبين م -14

 األساسية

االمتحان الثاني 

 الكورس الثاني
- - 

 -  - - 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 اضةالتربية البدنية وعلوم الري القسم الجامعي / المركز .2

 اسم / رمز المقرر .3
 جمناستك فني ثالثة

 

  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9
د تزوي لمرتبط بنظم كما ويتماكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها ا

 الطالب بالمعلومات عن الية العاب القوى ودراسة اهم القيم المرتبطة 

 
 
 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف لتعلم امبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

       .  العاب القوى  ان يتعرف على مفهوم -1أ

 ن يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة على المستوى العاما -2أ

 . العاب القوى ان يحلل  -3أ

 يم .ويسعى الى ربطها بباقي وظائف التعلالعاب القوى ان يقيم  -4أ

  -5أ

   -6أ

 موضوع المهارات الخاصة بال  -ب 

 . لقوى العاب امعرفة الطالب لمفهوم  - 1ب

 وربطها مع النظم المختلفة  العاب القوى طالب من تحليل ومراجعة تمكين ال  - 2ب

 في المؤسسات المختلفة. لعاب القوى اتقييم نظم  قدرة الطالب على  - 3ب

   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات.-1

 المجاميع الطالبية.-2

 التقارير والدراسات.-3

 ستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.ا-5

 طرائق التقييم      

 ها.االمتحانات بمختلف أنواع-1

 الب.التغذية المرتجعة من الط-2

 مصفوفة التعلم.-3

 التقارير والدراسات.-4
 مهارات التفكير -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج

 ر العالي.واالنتقال به الى مستوى التفكي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب-2ج         

  ناقد في التعلم.تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير ال-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ية التفكير حسب قدرة الطالب.استراتيج-1

 هارة التفكير العالية.استراتيجية م-2

 يجية التفكير الناقد في التعلم.استرات-3

 العصف الذهني.-4
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 طرائق التقييم    

 االمتحانات بمختلف أنواعها.-

 الب.التغذية المرتجعة من الط-2

 طريقة التعبير بالوجوه.-3

 مصفوفة التعلم.-4

 التقارير والدراسات.-5
 صي (.لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمهارات  ا -د 

 التواصل اللفظي.-1د  

 العمل الجماعي.-2د

 التحليل والتحقق.-3د

 التواصل الكتابي.-4د

 التخطيط والتنظيم .-5د

 المرونة.-6د

 إدارة الوقت .-7د         

 ة في العمل.المبادرة والدافعي-8د

 بنية المقرر .11

 الساعات
كرة القدم مخرجات 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

4 
 تاريخها 

 اين وجدت 
نبذة تاريخية عن كرة 

 القدم    

 تمحاضراطريقة القاء ال-

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهومها 

 وانواعها

 األساسيةالمهارات 

 بكرة القدم    

 اتريقة القاء المحاضرط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 نظري 

 تطبيقي 
 

 قانون كرة القدم
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مبادئها  -
 

 محتويتها

 ةالوحدة التدريبي

  

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 قارير والدراساتالت-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 الدفاع أنواع

 للدفاع األساسيةالمبادئ 
 

 الدفاع بكرة القدم
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3
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 مصفوفة التعلم-4 تقارير والدراساتال-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 خطط اللعب المختلف

 خطط اللعب الدفاعية
 الخطط بكرة القدم

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 ارير والدراساتالتق-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهوم  -

 انواعها
 

 االعداد النفسي
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 حانات بمختلف أنواعهااالمت-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 

 مفهومها 

 نواعها
 

المبادئ العامة في 

 تدريب كرة القدم
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 ت بمختلف أنواعهااالمتحانا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهومها 

 وانواعها

 خطط اللعب الهجومية 
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهومها 

  أنواعها

طرائق تدريب كرة 

  القدم 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 البرتجعة من الطالتغذية الم-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
  اإلصابات أسباب

  اإلصابات أنواع

 بكرة القدم  اإلصابات
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 طالبتجعة من الالتغذية المر-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 

  أنواعها

 تقسيمتها
 

 تدريب الصفات البدنية 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 لالنتقاء  األساسيةالصفات 

 مفهوم االنتقاء
 االنتقاء بكرة القدم  

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 ن الطالبتجعة مالتغذية المر-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1 لمحاضراتاطريقة القاء -1 الهجوم بكرة القدم الهجوم  أنواع 4
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 نموذج وصف المقرر

 

 مفهوم الهجوم

 

 لمجاميع الطالبيةا-2 

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 - 
متحان الثاني اال

 الثانيللكورس 
- - 

     

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

 كلية الصفوة الجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة لمركزالقسم الجامعي / ا .2

 كرة القدم / المرحلة الثالثة اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9
 تزويد معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما ويتماكتساب الطالب مهارة 

 الطالب بالمعلومات عن الية العاب القوى ودراسة اهم القيم المرتبطة 
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 وصف المقرر

 

حقيقها الب تيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهناً عما

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

       .  العاب القوى  ان يتعرف على مفهوم -1أ

 لى المستوى العامن يصنف ويفصل االحتياجات واللوازم الخاصة عا -2أ

 . العاب القوى ان يحلل  -3أ

 يم .ويسعى الى ربطها بباقي وظائف التعلالعاب القوى ان يقيم  -4أ

  -5أ

   -6أ

 موضوع المهارات الخاصة بال  -ب 

 . لقوى العاب امعرفة الطالب لمفهوم  - 1ب

 مختلفة وربطها مع النظم ال العاب القوى طالب من تحليل ومراجعة تمكين ال  - 2ب

 في المؤسسات المختلفة. العاب القوى تقييم نظم  قدرة الطالب على  - 3ب

   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات.-1

 المجاميع الطالبية.-2

 التقارير والدراسات.-3

 ستخدام وسائل االيضاح و أجهزة العرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.ا-5

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 الب.التغذية المرتجعة من الط-2

 مصفوفة التعلم.-3

 التقارير والدراسات.-4
 مهارات التفكير -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج

 لي.ر العاواالنتقال به الى مستوى التفكي تطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدرة الطالب-2ج         

  تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم.-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 ية التفكير حسب قدرة الطالب.استراتيج-1

 هارة التفكير العالية.استراتيجية م-2

 يجية التفكير الناقد في التعلم.استرات-3

 العصف الذهني.-4

 طرائق التقييم    

 أنواعها. االمتحانات بمختلف-

 الب.التغذية المرتجعة من الط-2

 طريقة التعبير بالوجوه.-3

 مصفوفة التعلم.-4

 التقارير والدراسات.-5
 صي (.لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمهارات  ا -د 

 التواصل اللفظي.-1د  

 العمل الجماعي.-2د

 التحليل والتحقق.-3د

 التواصل الكتابي.-4د

 التخطيط والتنظيم .-5د

 المرونة.-6د

 إدارة الوقت .-7د         

 ة في العمل.المبادرة والدافعي-8د

 بنية المقرر .11

 الساعات
كرة القدم مخرجات 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

4 
 تاريخها 

 اين وجدت 
تاريخية عن كرة  نبذة

 القدم    

 لمحاضراتطريقة القاء ا-

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهومها 

 وانواعها

 اسيةاألسالمهارات 

 بكرة القدم    

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 نظري 

 تطبيقي 
 

 قانون كرة القدم
 

 يقة القاء المحاضراتطر-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مبادئها  -
 

 محتويتها

 ةالوحدة التدريبي

  

 راتريقة القاء المحاضط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4
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 دراساتالتقارير وال-5

4 
 الدفاع أنواع

 للدفاع األساسيةالمبادئ 
 

 الدفاع بكرة القدم
 

 ضراتريقة القاء المحاط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 خطط اللعب المختلف

 خطط اللعب الدفاعية
 الخطط بكرة القدم

 اتريقة القاء المحاضرط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهوم  -

 انواعها
 

 االعداد النفسي
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 

 مفهومها 

 نواعها
 

المبادئ العامة في 

 تدريب كرة القدم
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 رش العملو-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهومها 

 وانواعها

 خطط اللعب الهجومية 
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 ير والدراساتالتقار-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهومها 

  أنواعها

طرائق تدريب كرة 

  القدم 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
  اإلصابات أسباب

  اإلصابات أنواع

 بكرة القدم  اإلصابات
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 ااالمتحانات بمختلف أنواعه-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 

  أنواعها

 تقسيمتها
 

 تدريب الصفات البدنية 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 واعهاختلف أناالمتحانات بم-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 لالنتقاء  األساسيةالصفات 

 مفهوم االنتقاء
 االنتقاء بكرة القدم  

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 حانات بمختلف أنواعهااالمت-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 نموذج وصف المقرر

 

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 

 الهجوم  أنواع

 مفهوم الهجوم

 

 الهجوم بكرة القدم
 

 لمحاضراتاطريقة القاء -1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 واعهاختلف أناالمتحانات بم-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 - 
متحان الثاني اال

 الثانيللكورس 
- - 

     

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

 كلية الصفوة الجامعة  ميةالمؤسسة التعلي .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة القسم الجامعي / المركز .2

 كرة القدم / المرحلة الرابعة  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضوري أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/10/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9
اكتساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات واهمية وتطورها المرتبط بنظم كما ويتم تزويد 
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 وصف المقرر

 

 الطالب بالمعلومات عن الية العاب القوى ودراسة اهم القيم المرتبطة 

 
 
 

حقيقها الب تلتعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ا

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ

       .  العاب القوى  ان يتعرف على مفهوم -1أ

 تياجات واللوازم الخاصة على المستوى العامان يصنف ويفصل االح -2أ

 . العاب القوى ان يحلل  -3أ

 يم .ويسعى الى ربطها بباقي وظائف التعلالعاب القوى ان يقيم  -4أ

  -5أ

   -6أ

 موضوع المهارات الخاصة بال  -ب 

 . لقوى العاب امعرفة الطالب لمفهوم  - 1ب

 وربطها مع النظم المختلفة  العاب القوى  حليل ومراجعةتمكين الطالب من ت  - 2ب

 في المؤسسات المختلفة. العاب القوى تقييم نظم  قدرة الطالب على  - 3ب

   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات.-1

 المجاميع الطالبية.-2

 التقارير والدراسات.-3

 لعرض الرقمية للمواضيع التي تتطلب ذلك.اليضاح و أجهزة ااستخدام وسائل ا-5

 طرائق التقييم      

 .االمتحانات بمختلف أنواعها-1

 الب.التغذية المرتجعة من الط-2

 مصفوفة التعلم.-3
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 التقارير والدراسات.-4

 مهارات التفكير -ج

 األهداف الوجدانية والقيمية . -1ج

 ر العالي.واالنتقال به الى مستوى التفكي ة الطالبتطوير وتعزيز مهارة التفكير حسب قدر-2ج         

  تطوير وتعزيز استراتيجية التفكير الناقد في التعلم.-3ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 ية التفكير حسب قدرة الطالب.استراتيج-1

 هارة التفكير العالية.استراتيجية م-2

 يجية التفكير الناقد في التعلم.استرات-3

 ذهني.العصف ال-4

 طرائق التقييم    

 االمتحانات بمختلف أنواعها.-

 الب.التغذية المرتجعة من الط-2

 طريقة التعبير بالوجوه.-3

 مصفوفة التعلم.-4

 التقارير والدراسات.-5
 صي (.لعامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخالمهارات  ا -د 

 لفظي.التواصل ال-1د  

 العمل الجماعي.-2د

 التحليل والتحقق.-3د

 التواصل الكتابي.-4د

 التخطيط والتنظيم .-5د

 المرونة.-6د

 إدارة الوقت .-7د         

 ة في العمل.المبادرة والدافعي-8د

 بنية المقرر .11

 الساعات
كرة القدم مخرجات 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم مطريقة التعلي

4 
 تاريخها 

 اين وجدت 
نبذة تاريخية عن كرة 

 القدم    

 لمحاضراتطريقة القاء ا-

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 لدراساتالتقارير وا-5

4 
 مفهومها 

 وانواعها

 األساسيةالمهارات 

 بكرة القدم    

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 اتسالتقارير والدرا-5
 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1 ريقة القاء المحاضراتط-1 قانون كرة القدم نظري  4
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 تطبيقي 
 

 لمجاميع الطالبيةا-2 

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مبادئها  -
 

 يتهامحتو

 ةالوحدة التدريبي

  

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 الدفاع أنواع

 دفاعلل األساسيةالمبادئ 
 

 الدفاع بكرة القدم
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 خطط اللعب المختلف

 فاعيةخطط اللعب الد
 الخطط بكرة القدم

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهوم  -

 انواعها
 

 االعداد النفسي
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 

 مفهومها 

 نواعها
 

المبادئ العامة في 

 تدريب كرة القدم
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهومها 

 وانواعها

 خطط اللعب الهجومية 
 

 راتريقة القاء المحاضط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 مفهومها 

  أنواعها

طرائق تدريب كرة 

  القدم 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 ةع الطالبيالمجامي-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
  اإلصابات أسباب

  اإلصابات أنواع

 بكرة القدم  اإلصابات
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 بيةالطال المجاميع-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4
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 دراساتالتقارير وال-5

4 

  أنواعها

 تقسيمتها
 

 تدريب الصفات البدنية 

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ش العملور-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 
 لالنتقاء  األساسيةالصفات 

 مفهوم االنتقاء
 االنتقاء بكرة القدم  

 ريقة القاء المحاضراتط-1

 بيةاميع الطالالمج-2

 ورش العمل-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 

 الهجوم  أنواع

 مفهوم الهجوم

 

 الهجوم بكرة القدم
 

 لمحاضراتاطريقة القاء -1

 لمجاميع الطالبيةا-2

 ش العملور-3

 لتقارير والدراساتا-4

 المتحانات بمختلف أنواعهاا-1

 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2

 لتعبير بالوجوهاطريقة -3

 مصفوفة التعلم-4

 دراساتالتقارير وال-5

4 - 
متحان الثاني اال

 الثانيللكورس 
- - 
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 بنية المقرر .79

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات
سم الوحدة / المساق ا

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  كرة اليد  مفهوم  -1 4
  كرة اليد   أهمية – 2

 مدخل  :األول الفصل
  كرة اليد 

 حاضراتطريقة القاء الم-
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 طالبعة من الالتغذية المرتج-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 رة اليد ك مصادر  -3 -
 في منظمات االعمال

ساسيات اخالقيات ا-4
 العمل

ملعب  :األول الفصل
 كرة اليد  

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 تحانات بمختلف أنواعهااالم-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

قيم  العالقة بين -3 - -
الفرد و المنظمة و تأثيرها 

 على االداء
 
 

 الكرة :الثاني الفصل
 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

  رة اليد ك مفهوم  -3 - 4
  كرة اليد  صور  – 4

 :الثاني الفصل
   األساسيةالمهارات 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 بيةالطالالمجاميع -2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 القياسات  مفهوم 5-
 

 الخطوط   أنماط  - 6
 

  :الثاني الفصل
 قياسات الهدف 

 

 راتريقة القاء المحاضط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 - 
 األول االمتحان
 الثاني للكورس

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

بناء العالقات مع   -
 االخرين

سائل بناء الثقة بين و  -
 الزمالء

  :الثالث الفصل
 المهارات الهجومبة  

 

 ة القاء المحاضراتطريق-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 التمرير -
 التصويب -
 الخداع -
 

 

 :الثالث الفصل
 المهارات الهجومية 

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 

 التمرير -
 التصويب -
 الخداع -

 

شرح  الثالث الفصل
 وافي عن المهارة 

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 وقفة االستعداد   -

 المقابلة الدفاعية 
 قطع الكرة

 :لثالثا الفصل
 المهارات الدفاعية  

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
 وقفة االستعداد   -

 الدفاعية المقابلة 
  قطع الكرة

الثالث  الفصل
 المهارات الدفاعية 

 

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

على المهارات  لتأكيدا 4
  األساسية

الرابع اللعب  الفصل
 فريقين

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 ليةمسؤو تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم سساتمؤفي  ة و االداء الجامعيقسم ضمان الجود عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالي.

 تبداية االجتماعا اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -2

 اجتماعات لهاكالجدول  اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 تحديثالجتماعات و التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
على المهارات  التأكيد

 األساسية
لعب  :الرابع الفصل
 فريقين  

 ريقة القاء المحاضراتط-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

4 
على المهارات  التأكيد -

  األساسية

لعب  :الرابع الفصل
 فريقين

 

 محاضراتطريقة القاء ال-1
 لمجاميع الطالبيةا-2
 ورش العمل-3
 لتقارير والدراساتا-4

 متحانات بمختلف أنواعهااال-1
 لتغذية المرتجعة من الطالبا-2
 بير بالوجوهطريقة التع-3
 مصفوفة التعلم-4
 ساتالتقارير والدرا-5

متحان الثاني اال - 4
 الثانيللكورس 

- - 
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  اليوم االول

1 9:00 
الدلة دام االترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخ

 ريق البرنامجف-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
 طلبةال الاجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعم

 المصححة

6 15:00 
 أعضاء الهيئة التعليمية معكفاءة البرنامج: اجتماع 

 

 عةاجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متاب 16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  الثاني اليوم

9 8:45 
عالجة ول وماجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األ

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 جتماع مع أعضاء الهينة التعليمية.فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: ا 10:30 11

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14:00 13

14 14:30 
ة لتغذياالجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد ا

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
هينة س المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الييقدم رئ  

 التعليمية

 الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

 يةنالميدا ارةللزي النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من
 

 المتابعة تقرير نموذج

 / قسم االعتماد الدولي و االعتماد االكاديمي جودةدائرة ضمان ال

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:
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 تقرير المتابعة

 نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .1

 تعمليا لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان

جعة ر مراوتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقري .2

م ة التعليية وجودن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديممالبرنامج وتوفير المزيد 

 العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة دلةاأل وتشمل قاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (3

 وجدت( )ان المؤسسية راتيجيةاالست والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (5

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. طةخ بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (1

 ما على نامجالبر لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في نةالحس الممارسات تشتمل (2

 هو ات: )اذكرها(.

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (3

 .ال( ما إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في للبرنامج األكاديمي

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 : التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي البرنامج لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 لتوقيعا                     الوظيفي المسمى/الوظيفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعين اسماء
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 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

 للبرنامج الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
   

2 
هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

ار التقييم و/او مقدار تحقيق معايير إط

 التطرق إليها؟

   

هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى  3

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق  4

 إليها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق  5

 خطة التحسين؟
   

هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 
 ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 
ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

إكمال التحسينات على البرنامج  يستغرقه

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 ى إطار التقييم(المؤشرات )أنظر إل

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

المعلومات الجديدة المستقاة 

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوى( رالمقر

 ن سنة ألخرىالتقدم م

 التعليم والتعلم

 تقويم الطلبة
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 كفاءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 سبةاستخدام معايير القياس المنا

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 لمتبعةا

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

اصفات موال تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .1

 سااسا لداخلية هذها المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجية للمراجعة قويا

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

 .رجيةاالخ للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4
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  العمل معب الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية المؤسسة

 داخلية ال المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان ىعل يحرص المراجعة: بأن منسق

اية  بيةتل يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في متوافرة التقارير وإعداد

 مطلوبة. إضافية معلومات او إيضاحات

 للمراجعة  عضسيخ الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن

 الخارجية.

 وإعداد  ةالمقدم الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد االولية التعليقات

 كين بماالمشار جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية وفلسفة رسالة رميحت

 مدة المراجعة. لطوا المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 صحة ما مؤسسةال تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة يرتقر اعداد يتم ان .8

 حقائق. من فيه يرد

برنامج ال عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكاديمي.

 العتبار وإعدادا بعين وأخذها نتائجها بدراسة ةالخارجي المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .10

 اللزوم. عند للتحسين واقعية خطة

 التقييم:

جعات ع المراإلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي تسعى  .2

جعين المرارئيس المراجعة والخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية و

ة و الجود وستقوم دائرة ضمانالمختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. 

 ها. شارة اليتم اإلبتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات ت االعتماد االكاديمي

ظهر تر موجزة تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقاريبو االعتماد االكاديمي دائرة ضمان الجودة كما ستقوم 

لى ، إضافة إاركوناهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المش

 ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 ألكاديميقائمة مصطلحات مراجعة البرنامج ا

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارير وإعداد والخارجية الداخلية المراجعة و/او الدليل هذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 حات:وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلفقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حسب مختلفة

 االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصاتالحقول 

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول تقسيم يتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتشت وقد واألدب، كالتاريخ
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 او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض

 .األعمال إدارة في المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او لمستوىا على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من ةباالستفاد التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي
 في خدامهااست ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقييم

 االعتماد

 ان إثبات على امقدرته لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 اانشطته جودة ضمانل فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعايير وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر قهاتطبي يتم وقد متوافرة.ال والتقييمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعية التحسين خطط هي

 .التعليمية ؤسسةوالم األكاديمية والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها يجب انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل ريجيخ من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 بمقارنة حتسم الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد معين. موضوع

 لداخليةا المرجعية لنقاطا اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة كاديميةاأل المعايير

 ة.معين زمنية فقرة خالل التوجهات لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن

 

 المجموعة

 نتكو وقد. لداخليا ونظامها لرسالتها وفقا ليميةالتع المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي
 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافيا محددة

 المقرر اهداف

 المقرر يكملون ذينال الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب
 التعليمية. برامجال من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب ياس.للق وقابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج
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 اتلمخرج وفقا بولالمق للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 يةإمكان إلى ضافةباإل الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم رتيباتوت المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والميدانية. ،والتدريبية ،والرياضية ،االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( تقل الموجهالتعلم الذاتي/ المس

 عن ي البحثف والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو
 والتعلم كترونياإلل التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة الخبرات

 لمالتع لدعم عملةالمست األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات دانيالمي والعمل والذاتي الشخصي

 التعلم أدواتو الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلية

 التعليم االلكتروني

برنامج بال الخاصة ادللمو األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية امباستخد إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

ديد التح على يشتمل دوق. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد المقرر. او األكاديمي

 الذاتي. تقييمال ةعاد ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتي

 محاضراتال او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد

 . إلكترونيا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن ستقلم خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد اديميأك لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو
 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية المعايير

 التقييم إطار

 قبل من نيةلزيارة الميداوا الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر
 ألكاديميةا الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير المختصين المراجعين

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعية لدرجةا على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم /البكالوريوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات
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 تكون ان يجبو للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

 .المناسب ستوىبالم الخارجية المرجعية المعايير تعكس وأن( قابلة للتقييم) للقياس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 اتباالحتياج فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو
 خرجاتالم إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات قصورال واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات

 لسياساتا لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات األداءومتابعة ، 

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخريج ونيك التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه وذات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو

 . التخرج بعد فيها للعمل مؤهال

 الرسالة بيان

 ن الرسالةبيا يعرض قد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المؤسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو
 االستراتيجية. وأهدافها وقيمها التعليمية المؤسسة رؤية حول موجزة مساندة بيانات

 المختص المراجع

 نفس من ليس هالمعني )اال ان الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة نيالمه المستوى ذو هو شخص
 لضمان عليميالت البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس التعليمية المؤسسة

 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد حصلوني الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي امجالبرن مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة على بنجاح إتمامه

 

 

 البرنامج اهداف

 ضمان)ل وتنفيذها يةاالستراتيج األهداف تطوير توجه بدورها والتي األكاديمي البرنامج لتقديم العامة الغايات هي
 المطلوبة( اجالنت تحقيق أجل من بالعمل الطلبة قيام من )للتأكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقيق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي لي.العا التعليم مؤسسات جميع في التعليمية البرامج جميع على األكاديمي البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بأكمله مجالبرنا يكون تعليمية مؤسسة من أكثر تعلم في التي البرامج
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 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 
في الوزارة  األكاديمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالي التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

رامج ب ةجود حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغيرهم والطلبة األمور واولياء

 .مالتعل

 ييم االلتزاموتق والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

 .ن المستمريالتحس

 .والدولي اإلقليمي المستوى على العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -3

 ضمان الجودة

 قاوف امج تعليميلكل برن األكاديمية المعايير تحديد ضمانل الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنية التحتية والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدوليةللمعايير 

 على قادرة ةالتعليمي المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلك وأن المعنية األطراف

 .سين المستمرالتح

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أساليب وتطبيق وتفسيرها

 التقرير

 .يميتعلال برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتقييم التعليمية المؤسسة قيام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 لميدانيةا الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) يومين او ثالثة. لمدة عادة

 

 الوصف

 او حددةم مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر. فيه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات لكت هي

 الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية التعليم ومعاييره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنية رافاألط لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية. األطراف مجموعات اهم
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 النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومية المعنية والراعين والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط ائالتهمع او امورهم واولياء.

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 تقوم اقعيةو خطة إلى والمحولة هارسالت من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 تحقيق لىإ طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقييمات على

يه، التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقييم التقدم لمراقبة يباتترت تتضمن تنفيذية خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقياس تعليميةال المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي
 ةالطلب لتصنيف لةوسي التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي التقييم إلنجازاتهم ، ويسعى وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد

 في الطالب لتحصيل النهائي مستوىال فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي
 اتوالهيئ كترونيةاإلل المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، حيةالمس لدراساتااآلراء:  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  لوبةالمط التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة يكتسبلبحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك

 إجراءو العملية اراتالمه الطلبة كسابإل العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ،والتقديم الذاتي التعلم مهارات

 او العروض او التقارير وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب

 .الملصقات


