
 
 
 
 
 
 
 

 القرى أم جامعة

  الرتبيةكلية 

 علوم الرياضةيف  املاجستري
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  الخطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 
املتطلب 

 السابقة

 الساعات املحتسبة

 نظري( -عملي -)معتمدة 

 األول 

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اجباري  دراسة متقدمة في برامج النشاط البدني 20360311-2

 3 - 0 - 3 ال يوجد مقرر اجباري  دراسة متقدمة في علم الحركة الرياضية 20360312-3

 3 - 0 - 3 ال يوجد مقرر اجباري  تطبيقات القياس والتقويم في املجال الرياض ي 20360313-3

 3 - 0 - 3 ال يوجد مقرر اجباري  طرق البحث العلمي 3-206611نفس 

 الثاني

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اجباري  النشاط البدني للفئات الخاصة 20360321-2

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اجباري  انات واملنشآت الرياضيةاالمك 20360322-2

 3 - 0 - 3 ال يوجد مقرر اجباري  النفس الرياض ي دراسة متقدمة في علم 20360323-3

 3 - 0 - 3 ال يوجد مقرر اجباري  إحصاء تطبيقي 3-206621نفس 

 الثالث

 3 - 0 - 3 ال يوجد مقرر اجباري  تكنولوجيا الرياضة 20360331-3

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اجباري  االتجاهات الصحية والنشاط البدني 20360332-2

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اجباري  النشاط الترويحي في املجال الرياض ي 20360333-2

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اختياري  (1اختياري ) 20360334-2

 الرابع

 3 - 0 - 3 ال يوجد مقرر اجباري  ال الرياض يحلقة بحث في املج 20360341-3

 3 - 0 - 3 ال يوجد مقرر اجباري  دراسة متقدمة في التعلم الحركي 20360342-3

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اختياري  (2اختياري ) 20360343-2
 

 10 الرسالة
 

املقررات 

 االختيارية
 رمز املقرر 

 اسم املقرر 
 نوع املقرر 

املتطلب 

 بقةالسا

 الساعات املحتسبة

 نظري( -عملي -)معتمدة 

اختياري 

(1) 

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اختياري  األخالق املهنية في املجال الرياض ي 20360335-2

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اختياري  االنتقاء في املجال الرياض ي 20360336-2

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اختياري  أسس النشاط البدني 20360337-2

اختياري 

(2) 

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اختياري  القيادة في املجال الرياض ي 20360344-2

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اختياري  اإلدارة الرياضية 20360345-2

 2 - 0 - 2 ال يوجد مقرر اختياري  علم االجتماع الرياض ي 20360346-2
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 دراسة متقدمة في برامج النشاط البدنياسم املقرر:   

  

  2-203660311رمز املقرر:       
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية:  اسم 1440-1-20تاريخ التوصيف:  

 التربية البدنية    -التربية  القسم:  -الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 (2-20360311) دراسة متقدمة في برامج النشاط البدنياملقرر الدراس ي ورمزه:  اسم. 1

 ساعات 2املعتمدة: . عدد الساعات 2

 علوم الرياضة.في  برنامج املاجستير  الدراس ي:. البرنامج الذي يقدم ضمنه املقرر 3

 املستوى األول  األولى الدراس ي: السنة. السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر 4

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: 5

 :  (. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت6

 . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7

 في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية                                                        

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة:  قاعات املحاضرات التقليدية

    
  النسبة:  التعليم اإللكتروني

    
 %20 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    
  النسبة:  باملراسلة

    
   النسبة:  معمل املقاييس واالختبارات تذكر:أخرى 

   تعليقات:

 ونقدها.واالطالع على البرامج التخصصية  ملخصات،وعمل  التعليقات،وكتابة  واملناقشة،تعتمد املادة على الرفد بالقراءة املعمقة 
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 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟

 .املجال الرياض ياكتساب مهارات متقدمة في بناء البرنامج التخصص ي في  .1

 القائمة.اكتساب مهارات التقييم والتعديل في البرامج  .2

 التخصصية.فهم وتطبيق مجموعة من طرق تصاميم البرامج  .3

 البرامج.ان أساليب وطرق لتقييم وتعديل اتق .4

 .عليهاوالتطبيق  والعاملية،دراسة عدد من البرامج املحلية  .5

لتطوير وتحسين املقرر الدراس ي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 حاث الجديدة في مجال الدراسة(.   اإلنترنت، والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألب

  واملراجع،على تطوير املقرر من خالل ما يقدمه مدرس املقرر من مالحظات وتطوير في املحتويات  املاجستير بالعملتقوم لجنة 

 االنترنت.والتحقق مما يتم تناوله من مراجع 

 

 عام بالطريقة نفسها-ج
ٌ

 املستخدمة في النشرة التعريفية أ ودليل البرنامج(.  وصف املقرر الدراس ي )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

تقوم املادة على تقديم مجموعة مهارات متقدمة ضمن منظومة متكاملة الختيار وتصميم وتقييم وتعديل البرامج التخصصية في 

ب وكذلك من خالل التعرض ملجموعة من ويتم ذلك من خالل الخبرة املباشرة والتطبيق املباشر من قبل الطال  الرياض ي،املجال 

 العالمي.البرامج الناجحة املحلية والعاملية وأسباب نجاحها واستمرارها في املجال الرياض ي على املستوى 

 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 2 1 املجال الرياض ي.مدخل فلسفي وفكري للبرامج التخصصية ومجاالتها في 

 2 1 مفاهيم ومنظومات البرامج التخصصية في املجال الرياض ي.

 2 1 قائمة(.من برامج  )أمثلةمعايير البرامج الناجحة وطرق اختبار ذلك 

 2 1 للبرنامج.طرق تصميم البرامج املتعددة وكيفية اختيار املناسب واملالئم 

 2 1 همية والوزن النسبي.مكونات البرنامج ومحتوياته بناء على األ 

 4 2 وتنفيذها.أساليب مراجعة البرامج وفهم كيفية عملها 

 4 2 البرنامج.طرق تقييم تطبيق البرنامج من خالل ملفات 

 4 2 الشخصية.طرق تقييم البرنامج من خالل االستبانات واملقابالت 

 4 2 املقننة.أسلوب تقييم البرنامج من خالل املالحظة 

 2 1 واستمراره.لتقويم التكويني في الحفاظ على البرنامج أهمية ا

 2 1 البرنامج.طرق تطبيق التقييم الختامي واستخدام النتائج للحكم على 
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   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 
 استديو

 املجموع أخرى  تطبيق 

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

: -عدد ساعات الدراسة 
ً
 ( ساعات على األقل 10) التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 ل التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدو 

-  
ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال

-  
ً
 لم املستهدفة.معها ومع مخرجات التع وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن 
ً
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 م في كل مجال من مجاالت التعلم.كل مقرر مخرجات تعل

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

 املعرفة 1

أن يعرف ثم يميز الطالب مفاهيمية البرامج  1-1

 التخصصية.

اختالفاتها عن أن يعرف البرامج التخصصية و 

 اسما.غيرها من البرامج املشابهة 

اكساب وتنمية تحقيق التغذية الراجعة من خالل 

 املعارف التي يكتسبها الطالب.وصقل وتوظيف 

 املحاضرات.

مــــهــــــارات الــــعــــرض واإللــــقــــــاء مــــن خــــالل األنشـــــــــــــــطــــــة 

 والواجبات التي يتم عرضها من الطالب.

 تشجيع العمل الجماعي 

 ثناء عرض املحاضرة.املناقشات املطروحة أ

 الحوار واملناقشة

 كتابة التعليقات

 األسئلة واالجوبة بين الطالب

 املهارات املعرفية 2

مهارات التعرف على خصائص البرامج  2-1

 التخصصية الناجحة.

مهارات التعرف على تنوع املحتوى للبرامج 

 وتوافقها مع املستفيدين.

اتجة عن مهارات القدرة على تحليل املعلومات الن

 عملية جمع البيانات عن البرامج القائمة.

مهارات القدرة على االستفادة من وسائل التقنية 

الحديثة في التعرف على مستجدات البرامج 

املستوى  الرياض ي علىاملجال  التخصصية في

 املحاضرات.

 حلقات النقاش.

 فرق العمل.

 التكليفات.

 

املـــــــنـــــــاقشــــــــــــــــــة داخـــــــل قـــــــاعـــــــة 

 املحاضرات.

 الطالب.مالحظة أداء 

 ومتابعتها.الواجبات البيتية 

االخـــتـــبــــــارات األســــــــــــــبـــوعـــيــــــة  -

 والشهرية.
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 م
 ملجاالت اإلطار 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

العالمي من خالل البحث في الشبكة العنكبوتية 

 والحاسب اآللي.

التفسير واكتساب القدرة على التفكير والتحليل و 

 املعرفة من خالل تحليل املعلومات.

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

يكون بمقـدور الطالب االنتهـاء من متطلبـات املقرر  3-1

 املحدد.في الوقت 

يكون بمقــدور الطالب املشــــــــــــــاركــة في املنــاقشــــــــــــــات 

 والتفكير الفعال.

 مثل:األســــــاســــــية للتواصــــــل الطالب مهارات  صــــــقل

االستماع واملناقشة وتقدير مدى قوتهم أو ضعفهم 

 عمل.بصفتهم أعضاء في فريق 

 

طالب يــــــدركون أهميــــــة املحــــــاضــــــــــــرات التي تجعــــــل ال

 الوقت.

املناقشـــــــات التي تعبر عن قدرات الطالب على متابعة 

 البرنامج.سير 

اللقاءات الفردية مع الطالب ملناقشــــــــــــة الصــــــــــــعوبات 

 التي تعترضهم.

 

الفعاليات الصفية التي 

تعكس قدرات الطالب على 

 املهارات.استيعاب تلك 

التكليفات التي تعطى 

 للطالب.

ة والنهائية االختبارات الشهري

التي تظهر قدرات الطالب 

 على التذكر والفهم.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 الحاسوب.استخدام قواعد البيانات على  4-1

 اإلنترنت.استخدام مواقع 

 "   Microsoft Officeاستخدام برامج " 

 تطوير مهارة التعاون الجماعي.

 

 

 إلنترنت.ااستخدام 

 استخدام الحاسب املحمول 

 "   Microsoft Officeاستخدام برامج 

 

 

تخصيص درجات الستخدام 

 لإلنترنت.الطالب 

عرض الواجبات من قبل 

الطالب بمعمل الحاسب 

 اآللي.

استقبال الواجبات عن 

الشخص ي  E-mailالـ طريق 

 لعضو هيئة التدريس.

 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

ـــد 5-1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــد ال توجـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــد ال توجـ ـــ ـــ ـــ  ال توجـ

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

لتقييم % من ا األسبوع املحدد له

 النهائي

 % 10 7 االختبار الدوري األول  1

 % 10 14 االختبار الدوري الثاني 2

 % 30 طوال الفصل الواجبات واملشاركات الصفية 3

 % 50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4
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 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لال 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

  لهم.الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس واملعلومة للطالب من خالل وصف املقرر الدراس ي املقدم 

  العضو.واملوجود بأيام األسبوع والساعات واملثبت على باب مكتب من خالل جدول عضو هيئة التدريس 

  ساعات. (10)ال تقل الساعات املكتبية في مجموعها خالل أيام األسبوع عن 

  التدريس.البريد االلكتروني لعضو هيئة 

 

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:
 

1. Vogel, Paul; Seefeldt, Vern. 2003. Program Design in Physical Education: A Guide to the Development of 
Exemplary Programs. Benchmark Press, Inc., 8435 Keystone Crossing, Suite 175, Indianapolis 
2. Worthen, B.R.; White, K.R.2000. Evaluating educational and social programs. Kluwer-Nijhoff publishing. 
Boston. 
3. King, J.A.; Morris, L.L.1987.How to assess program implementation. SAGE. 
4. Fitz-gibbson, C.T.; Morris, L.L.1987.How to design program evaluation. SAGE. 
5. Rossi, P.H.; Freeman, H.E.2001.Evaluation: A systematic Approach.SAGE. 

السعودي  التعليمية.. االتحاداملناشط والخدمات الطالبية في الجامعات واملؤسسات  هـ.1422 الغامدي.علي سعد  .6
 الرياض. والرياضة.للتربية البدنية 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 
  مجموعة من القراءات املختارة(Selected Readings) م ارسالها بالبريد االلكتروني لكل طالب وهي   قراءات متسلسلة يت 
  العلمية. املجالت والدورياتموقع مكتبة الجامعة ومجموعة من البحوث التخصصية في 
 . املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

https://www.timothylyncheducation.com/publications 
 يوجد.ال  مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:. 4

 املرافق املطلوبة-و

ت )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرا

 واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 عرض.قاعة محاضرات مجهزة بجهاز  املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(:

 ذكية.سبورة  يات وغيرها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمج 

 
ً
ـــــد.ال  كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: إذامصادر أخرى )حددها: مثال ـــ ـــ ـــــ  يوجــ

 

 

 

https://www.timothylyncheducation.com/publications
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 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 التدريس: استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية0

 .تقييم في منتصف الفصل الدراس ي بهدف االرتقاء بوعي أستاذ املقرر في كل ما يتعلق بنقاط الضعف والقوة في قاعة الدرس 

 .قيام الطالب في نهاية الفصل الدراس ي بعملية تقييم إجمالية للفصل بكامله 

 لعملية التعليمية من أخطاء.التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب ا 

  تكوين مجموعة صــــغيرة تختص بعملية التشــــخيص يقوم أســــاتذة املقرر خاللها بتبادل املعلومات مع بعضــــهم البعض، ويشــــارك

 الطالب في عملية التقييم على ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.

 لقسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو ا0

 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم 

 .قيام مشرفين بإبداء مالحظاتهم على قاعات الدرس 

 إجراءات تطوير التدريس:0

 .  الدورات التدريبية 

 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس 

 ناقشة املشكالت، وطرح الحلول.عقد لقاءات منتظمة يتم خاللها م 

 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤتمرات الهادفة لتطوير األداء 

 .تحديث املعطيات على أن تكون مصحوبة بنظرية تربوية 

  وضــــع أهداف للتعرف على مدى التطور فى التدريس مع بداية كل فصــــل دراســــ ي بعد اســــتعراض اســــتراتيجيات التدريس والنتائج

 فصل السابق له .فى ال

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، )مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب 0

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 بارات من قبل عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة تدريس زائر.مراجعة عينة من أوراق إجابة االخت 

 . التنسيق مع مؤسسة تعليمية أخرى بحيث يشتمل التنسيق على وضع عينة من األسئلة تتم مقارنة إجاباتها بين املؤسستين 

 .يمكن للطالب الذين يعتقدون أنهم لم يحصلوا على درجة مستحقة مراجعة إجاباتهم من قبل مصحح آخر 

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:ِصف 

 .مقارنة املقرر مع الجامعات األخرى ، بما فيها املقررات املتاحة على شبكة اإلنترنت 

 .عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة التطوير 

  تشكيل لجنة لفحص املقرر تتولى مهمة تقديم مقترحات تطوير املقرر. 

 

 أ.د. علي بن سعد الغامدي وأعده:كتبه  اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 
 



 

62 
 

 

 

 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 

 دراسة متقدمة في علم الحركة الرياضيةاسم املقرر:   

 3-20360312 رمز املقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  املؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440 التوصيف:تاريخ 

 .لكلية: علوم الرياضة والنشاط البدني / قسم علوم الرياضةا

 

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 3-20360312 / قدمة في علم الحركة الرياضيةدراسة مت. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: 1 .1

 ثالث ساعات . عدد الساعات املعتمدة:2 .2

 املاجستير في علوم الرياضة. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: 3 .3

 األول املستوى  األولىالسنة . السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: 4 .4

 ال يوجدلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: . املتط5 .5

 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6

 مبنى ت ق،مبنى . موقع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .7

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 

 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية .أ
    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  باملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى  .ه
 

 تعليقات: ال يوجد

 

 ألهداف-ب

 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

 ملخل دراسة متقدمة
ً
والخصائص امليكانيكية لجهاز  ةالبيو ميكانيكيتلف األسس تصنيف الحركات الرياضية وفقا

 والعوامل والخصائص املؤثرة على الحركة. والحركةاالرتكاز 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو  الدراس ي. املقرر وتحسين لتطوير  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   وى في املحتمراجع اإلنترنت، والتغييرات 

 التوسع في تطبيقات التعلم االلكتروني للمقرر 
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 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية وصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 البرنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

 ملختلف األسس قراءات متقدمة في يتضمن املقرر 
ً
والخصائص  ةالبيو ميكانيكيتصنيف الحركات الرياضية وفقا

امليكانيكية لجهاز االرتكاز والحركة والعوامل والخصائص املؤثرة على الحركة، ووصف األداء الحركي من الناحية 

 .اوطريقة أدائهالكينماتيكية والكيناتيكية، وتصنيف الحركات وفق بعض الخصائص وتصنيف املهارات 

 

 تناولها: التي ينبغياملوضوعات 

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 6 2 تصنيف الحركة

 6 2 العضالت(. املفاصل، )العظام، والحركةجهاز االرتكاز 

الخصائص  الزمنية،الخصائص  الفراغية، )الخصائصكينماتيكا حركة اإلنسان 

 الفراغية الزمنية(.

2 6 

 3 1  اختبار فصلي

عزم  الكتلة، الذاتي،القصور  للحركة،نيوتن  )قوانينكيناتيكا حركة اإلنسان 

 القصور الذاتي (.

1 3 

 6 2 .العوامل والخصائص املؤثرة على الحركة

 3 1 مركز الثقل )تعريفه، العوامل املؤثرة في موقعه، تحديد مركز ثقل الجسم وأجزاؤه(.

الحركات  املكان،الحركة في  التوازن، االتزان، رانية،الدو )الحركات  الرياضية،رات اامله

 االنتقالية(.

1 3 

 3 1 .الراس(-األطراف-النقل الحركي وانواعه )الجذع

 3 1  اختبار فصلي

 3 1 الحركة الرياضيةوعالقتهم بالتغذية الراجعة و التوافق الحركي 

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 محاضرات

دروس 

 يةإضاف

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 45 3 -- -- -- 42 ساعات التدريس الفعلية

 3 -- -- -- -- 3 الساعات املعتمدة
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: ال يوجد
ً
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني
ً
 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

-  
ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال

-  
ً
 معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة. وتتسقاتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم : ضع استر ثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم ثالثا

 عملية تعلم 
ً
وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 ملجاالت اإلطار الوطني  م
ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 
 طرق التقويم

 املعرفة 1

علومات املرتبطة بعلم الحركة يكتسب املعارف وامل 1-1
 .الرياض ي

 املحاضرة النظرية
 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

يعرف تطبيقات القوانين امليكانيكية على سير الحركات  1-2
 الرياضية.

1-3  
ً
 يستطيع يستخدم التغذية الراجعة ميدانيا

 املهارات اإلدراكية 2

 يحلل الحركات الرياضية بمختلف أنواعها.يصف و أن  2-1

 املحاضرة النظرية
 التعليم املدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية

 بين العوامل والخصائص للحركة أن يقارن  2-2

تحديد مركز ثقل الجسم وأجزائه ملختلف أن يحدد  2-3
 حركات الجسم.

 .الراس(-األطراف-النقل الحركي وانواعه )الجذعميز أن ي 2-4

وعالقتهم التغذية الراجعة و التوافق الحركي أن يحلل  2-4
 الحركة الرياضيةب

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية  3

 السلوك العام  فييمثل قدوة لزمالئه  3-1
 

 التعليم املدمج
املناقشة، األوراق 

 البحثية

 ةاملالحظ
مجموعات نقاشية وخلق روح  فيالقدرة على املشاركة  2-3 تقييم الواجبات

 التعاون بين الزمالء واألقران.
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 االختبارات الشفهية التعليم املدمج النقاش العلمي خارج الصف 4-1
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 ملجاالت اإلطار الوطني  م
ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 
 طرق التقويم

املناقشة، األوراق  استخدامات االنترنت والبريد الكتروني 4-2

 البحثية

حظة، تقييم املال 

 عبر املواقع االلكترونية ذات الصلة. العلميالبحث  3-4 الواجبات

 (وجدت املهارات النفسية الحركية )إن 5

التحليل الجيد للمهارات األساسية للرياضات املختلفة  5-1

 والقدرة على شرحها.

 املحاضرة النظرية

 ملدمجالتعليم ا

املناقشة، األوراق 

 البحثية

 االختبارات الشفهية

املالحظة، تقييم 

 الواجبات

 االختبارات النظرية

القدرة على الربط بين املهارات الفنية واألسس  5-2

 امليكانيكية للحركات.

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي: .1

ع جماعي، كتابة مقال، خطابة، مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشرو  م

 تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع 

املحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 % 20 دوري  الواجب األسبوعي والحضور واملشاركة والفاعلية في املحاضرات  1

 % 15 7 اختبار فصلي أول  2

 % 50 17 النهائياالختبار  4

 

 ودعمهم اإلرشاد األكاديمي للطالب-د

 ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

. 3الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
ً
 ساعات أسبوعيا

 ساعة أسبوعياوبرامج االتصاالت الحديثة ونظام االتصاالت الجامعي  اإللكترونياالتصال بأستاذ املادة عبر البريد  -

 

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة: -في قائمة  –. أدرج 1

 2000إبراهيم، مروان: أسس علم الحركة في املجال الرياض ي، الطبعة االولى، مؤسسة الوراق، عمان،

 .1998طلحة حسام الدين وآخرون: علم الحركة التطبيقي، الجزء األول، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 

 .1998قاسم حسن حسين: مبادئ األسس امليكانيكية للحركات الرياضية، دار الفكر للنشر، عمان، 

 2011والتطبيق، دار الوفاء لدنيا الطباعة.  النظرية بين الحيوية وامليكانيكا الحركة : علمعصام الدين متولي

 لتقارير وغيرها(: املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية وا -في قائمة  –. أدرج 2 

 املجالت العلمية الخاصة بكليات التربية الرياضية وعلوم الحركة في الوطن العربي

 . أدرج املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: 3

www.Kinesiology.com 
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www. Kinesiology.org 

www. SportKinesiology.org 

 تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:مواد . أدرج أي 4

 العروض التعليمية الرقمية املصاحبة للمحاضرة.

 الرياض ي.برامج تعليمية مصورة من خالل املواقع االلكترونية الخاصة بعلم الحركة 

 

 املرافق املطلوبةو 

ك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذل

 الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 قاعة محاضراتاملباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(:  .1

حاسب آلي، جهاز عرض رقمي، الذكية، والبرمجيات وغيرها(: مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات   .2

 سبورة ذكية

3.  
ً
 ال يوجد كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: إذامصادر أخرى )حددها: مثال

 

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

  استطالع راي الطالبطالب بخصوص فعالية التدريس: استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من ال .1

 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسيةاستراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:  .2

 التوسع في التعلم االلكتروني والعروض التعليمية الرقميةإجراءات تطوير التدريس:  .3

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة ز الطالب إجراءات التحقق من معايير إنجا .4

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 (: ال ينطبقمؤسسة أخرى 

 طيط لتطويره:الدراس ي والتخ فعالية املقرر ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  .5

 نتائج تقرير املقرر واستطالعات رأي الطالب

 

 د. محمد بن شكري عبد الرحمن زمزمي اسم منسق البرنامج:

 1440  التاريخ  التوقيع:
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 املجال الرياض ياسم املقرر: تطبيقات القياس والتقويم في 

 3-20360313املقرر:  رمز   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي
 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية:  اسم 1440-1-20تاريخ التوصيف:  

 التربية البدنية    -التربية  القسم:  -الكلية
 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ
 3-20360313/    الرياض ي املجال. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: تطبيقات القياس والتقويم في 1
 ساعات 3املعتمدة: . عدد الساعات 2
  علوم الرياضةفي  برنامج املاجستير  الدراس ي:. البرنامج الذي يقدم ضمنه املقرر 3
 األول الدراس ي: السنة األولى املستوى . السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر 4
 )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة لهذا املقرر 5
 (:  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت6
 في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7
 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %50 النسبة:  قاعات املحاضرات التقليدية
    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني
    

 %20 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(
    

  النسبة:  باملراسلة
    

  %30 النسبة:  معمل املقاييس واالختبارات تذكر:أخرى 

   تعليقات:
معمل املقاييس  معملية فيوتطبيقات  ملخصات،وعمل  يقات،التعلوكتابة  بالقراءة،املادة بطبيعتها تحتاج النقاش واالثراء والرفد 

 واالختبارات.
 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟
 الحالية.وفق املتغيرات  املجال البدني والرياض يفهم وتحليل مفاهيم التقويم والقياس في  .1
 .ياملجال البدني والرياض استيعاب وتطبيق التوجهات الحديثة في تطبيقات التقويم في  .2
 بالتقويم.تحديد صالحية القياسات املناسبة وفق األهداف الخاصة  .3
 .املجال البدني والرياض يفهم وتحليل أنواع وتصنيفات التقويم وكذلك القياس في  .4
 .املجال البدني والرياض يوالقياس في  وإجراء التقويمالقدرة على إدارة وتنظيم  .5
 .وتنفيذهاكتساب مهارات تصميم البرنامج التقويمي  .6
لتطوير وتحسين املقرر الدراس ي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنترنت،  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   
من خالل ما يقدمه مدرس املقرر من مالحظات وتطوير في املحتويات  بالعمل على تطوير املقرر  علوم الرياضةتقوم لجنة املاجستير في 

 االنترنت.والتحقق مما يتم تناوله من مراجع  واملراجع،
 
 

 

 

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أ ودليل البرنامج(.  وصف املقرر الدراس ي-ج
ٌ

 )مالحظة: املطلوب هنا وصف
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 وصف عام للمقرر:
ملقرر التقويم والقياس وفقا للمتطلبات والحاجات الحالية في مجتمع متغير وبحسب ما يطرأ على املجتمع من نمو وتغيرات في يقدم ا

كما يعمل املقرر على اكساب الطالب مهارات العمل في التقويم بشكل مباشر وتطبيقي من خالل تنوع الواجبات  الرياضة،اتجاهات 
 املعمل.في والتطبيقات املترتبة على ذلك 

 
 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 .باملجال البدني والرياض ي والتقويم وعالقتهتطورات القياس واالختبارات 
 3 1 الحالية.وفق املستجدات  املفاهيم وتوظيفها

 3 1 الحركة.وعلوم  والرياض ي املجال البدنيالتوجهات الحديثة في مجال التقويم في 
 3 1 والبشرية(.والزمانية  املتعددة: )املكانيةأساليب وطرق التقويم الحديثة وتصنيفاتها 

 3 1 فيها.أنواع التقويم حسب املراحل التي يتم 
 3 1 وتطبيقاتها.التقويم املبرمج وااللكتروني 

 3 1 اختبار دوري أول 
 3 1 وخصوصيتها. دني والرياض ياملجال البفي  أنواع االختبارات

 3 1 معملية( تخصصية )تطبيقاتنماذج الختبارات بدنية وحركية 
 3 1 معملية( )تطبيقات.  إدارة وتنظيم االختبارات

 3 1 اختبار دوري ثاني
 3 1 . اعداد االختباراتمستجدات  

 3 1 ستحدثات.املوفق  صالحية االختبارات والقياسات
 Meta-Evaluation  2 6مواضيع في تقويم التقويم 

 
   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 املجموع أخرى  تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية محاضرات 

 45 - - - - 45 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

:التعلم الف -عدد ساعات الدراسة 
ً
 األقل.( ساعات على 10) ردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 
 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها

ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني 
-  

ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال

-  
ً
 معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة. وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  
ً
ياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم املقرر املستهدفة : ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات 
ً
وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

ً
استراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمقرر 
 طرق التقويم

 املعرفة 1
املجال أن يميز الطالب مفاهيم القياس واالختبارات والتقويم في  1-1

 وتطورها. البدني والرياض ي
 .وتطبيقاتهاأن يتعرف ويميز الطالب أنواع ووظائف التقويم 

 املحاضرات.
مهارات العرض واإللقاء 

من خالل األنشطة 

 قشةالحوار واملنا
 كتابة التعليقات

http://www.iraqacad.org/Lib/emanh/eman4.htm
http://www.iraqacad.org/Lib/emanh/eman5.htm
http://www.iraqacad.org/Lib/emanh/eman5.htm
http://www.iraqacad.org/Lib/emanh/eman6.htm
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 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
ً
استراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمقرر 
 طرق التقويم

اكساب وتنمية وصقل وتوظيف تحقيق التغذية الرجعية من خالل 
 املعارف التي يكتسبها الطالب.

 

والواجبات التي يتم 
 عرضها من الطالب.

 تشجيع العمل الجماعي 
املناقشات املطروحة 
 أثناء عرض املحاضرة.

 التكليفات.

األسئلة واالجوبة بين 
 الطالب

 املهارات املعرفية 2
 .املجال البدني والرياض يتطورات القياس والتقويم في  أن يحلل 2-1

 أنواع ووظائف التقويم الحقيقي. أن يصنف
 البيانات في البرنامج التقويمي.أن يبرهن على استخدام 

 برنامج تقويمي متقدم.ل أن يخطط

 اضرات.املح
 حلقات النقاش.

 فرق العمل.
 تطبيقات املعمل
مشاهدة مقاطع 

 تسجيلية 

املناقشة داخل قاعة 
 املحاضرات.

 الطالب.مالحظة أداء 
الواجبات البيتية 

 ومتابعتها.
االختبارات األسبوعية  -

 والشهرية.
 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3
 املحدد.من متطلبات املقرر في الوقت  يكون بمقدور الطالب االنتهاء 3-1

 يكون بمقدور الطالب املشاركة في املناقشات والتفكير الفعال.
االستماع  مثل:إكساب الطالب املهارات األساسية للتواصل 

واملناقشة وتقدير مدى قوتهم أو ضعفهم بصفتهم أعضاء في فريق 
 عمل.

 يمي.التقو مهارات العمل في الفريق الواحد في البرنامج 

املحاضرات التي تجعل 
الطالب يدركون أهمية 

 الوقت.
املناقشات التي تعبر عن 

قدرات الطالب على 
 البرنامج.متابعة سير 

اللقاءات الفردية مع 
الطالب ملناقشة 
الصعوبات التي 

 تعترضهم.
العمل ضمن فريق عمل 

 اثناء التطبيقات.

الفعاليات الصفية التي 
تعكس قدرات الطالب 

اب تلك على استيع
 املهارات.

التكليفات التي تعطى 
 للطالب.

االختبارات الشهرية 
والنهائية التي تظهر قدرات 

الطالب على التذكر 
 والفهم.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 الحاسوب.استخدام قواعد البيانات على  4-1

 واالختبارات. استخدام األدوات واألجهزة الرقمية للقياس
 معها.قراءة النتائج االلكترونية لبعض األجهزة والتعامل 

 اإلنترنت.استخدام 
استخدام الحاسب 

 املحمول 
التطبيق على األجهزة 

 باملعمل.املتوفرة 
التجارب املعملية حسب 

 األجهزة.توفر 

الشرح وااللقاء في معمل 
 املقاييس واالختبارات.

القدرة على اجراء 
 ي املعمل.التطبيقات ف

استخدام الحواسيب في 
 الخطوات.جميع 

 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
 تقييم الواجبات التعلم الذاتي املجال البدني والرياض يأن يصمم نموذج الختبار معرفي في  5-1
 تقييم الواجبات التعلم الذاتي أن يصمم نموذج ملقياس نفس ي 5-2
 تقييم الواجبات التعلم الذاتي املجال البدني والرياض يفي أن يقيم اختبار مهاري  5-3
 تقييم الواجبات التعلم الذاتي أن يكتب اختبار لقياس أحد مكونات للياقة البدنية 5-4

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:
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)مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، مهام التقويم املطلوبة  م
 يم شفهي، مالحظة......الخ(تقد

 % من التقييم النهائي األسبوع املحدد له

 % 10 7 االختبار الدوري األول  1
 % 10 11 االختبار الدوري الثاني 2
 % 30 طوال الفصل الواجبات واملشاركات الصفية 3
 % 50 نهاية الفصل االختبار النهائي 4
 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

تاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إ
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 لهم.س ي املقدم الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس واملعلومة للطالب من خالل وصف املقرر الدرا
 العضو.من خالل جدول عضو هيئة التدريس واملوجود بأيام األسبوع والساعات واملثبت على باب مكتب 

 ساعات. (10)ال تقل الساعات املكتبية في مجموعها خالل أيام األسبوع عن 
 التدريس.البريد االلكتروني لعضو هيئة 

 
م-ه

ّ
 مصادر التعل

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:
Measurement for Evaluation in Physical Education and Exercise Science , Ted A Baumgartner, Andrew (Tony) S 
Jackson, Matthew T. Mahar, David A Rowe . McGraw-Hill. 2007. 
Measurement and Evaluation in Physical Education and Exercise Science (6th Edition), Alan C. Lacy 
(Author).2010. 

  .م2002,نللنشر، األرد,الدار العلمية الدولية 1ط وآخرون:مروان ابوحويج  والتقويم.القياس 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 .م2007-القاهرة– مكتبة االنجلو املصرية، عمران باهي وصبري  مصطفي الرياضية.االختبارات والقياس في التربية 
 متسلسلة.يتم ارسالها بالبريد االلكتروني لكل طالب وهي   قراءات  (Selected Readings)مجموعة من القراءات املختارة 

 العلمية. املجالت والدورياتموقع مكتبة الجامعة ومجموعة من البحوث التخصصية في 
 لكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. املواد اإل3

http://www.iraqacad.org/library.htm 
https://www.aera.net/ 

 يوجد.ال  مجيات، واألسطوانات املدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البر . 4
 
 املرافق املطلوبة-و

بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 ت، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(:)قاعات املحاضرا املباني
 عرض.قاعة محاضرات مجهزة بجهاز 

 واالختبارات.معمل املقاييس 
 ذكية.سبورة  )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: مصادر تقنية 

  مصادر أخرى 
ً
 واالختبارات.معمل املقاييس  ة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاص إذا)حددها: مثال

 
 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 ضعف والقوة في قاعة الدرس.تقييم في منتصف الفصل الدراس ي بهدف االرتقاء بوعي أستاذ املقرر في كل ما يتعلق بنقاط ال

 قيام الطالب في نهاية الفصل الدراس ي بعملية تقييم إجمالية للفصل بكامله.
 التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء.

http://www.mhprofessional.com/contributor.php?id=30354
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?id=18909
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?id=18909
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?id=30355
http://www.mhprofessional.com/contributor.php?id=30356
http://www.iraqacad.org/library.htm
https://www.aera.net/
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بادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب تكوين مجموعة صغيرة تختص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خاللها بت
 في عملية التقييم على ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم.

 الحظاتهم على قاعات الدرس.قيام مشرفين بإبداء م
 إجراءات تطوير التدريس:

 الدورات التدريبية  .
 تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس.
 عقد لقاءات منتظمة يتم خاللها مناقشة املشكالت، وطرح الحلول.

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤتمرات الهادفة لتطوير األداء.
 تحديث املعطيات على أن تكون مصحوبة بنظرية تربوية.

وضع أهداف للتعرف على مدى التطور فى التدريس مع بداية كل فصل دراس ي بعد استعراض استراتيجيات التدريس والنتائج فى 
 الفصل السابق له .

اسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو )مثل إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة عينة من أوراق إجابة االختبارات من قبل عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة تدريس زائر.
 سيق على وضع عينة من األسئلة تتم مقارنة إجاباتها بين املؤسستين .التنسيق مع مؤسسة تعليمية أخرى بحيث يشتمل التن

 يمكن للطالب الذين يعتقدون أنهم لم يحصلوا على درجة مستحقة مراجعة إجاباتهم من قبل مصحح آخر.
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

 جامعات األخرى ، بما فيها املقررات املتاحة على شبكة اإلنترنت.مقارنة املقرر مع ال
 عقد لقاءات نصف سنوية ملناقشة التطوير.

 تشكيل لجنة لفحص املقرر تتولى مهمة تقديم مقترحات تطوير املقرر.
 
 

 أ.د. علي بن سعد الغامدي اسم منسق البرنامج:

 1440-2-20 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 م القرى جامعة أ اسم املؤسسة التعليمية: هـ 1440-2-10 تاريخ التوصيف:

 كلية التربية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 (  3-0206611) نفس  طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: 1

 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2

 املاجستير والدبلوم العالي في القياس والتقويمي: . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس 3

 من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
ً
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدال

  املستوى األول : . السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي4

 جدال يو . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(:  5

  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6

 ال يوجد. فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية

    

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    

 - النسبة: - باملراسلة

    

  - النسبة: - أخرى تذكر
 تعليقات:

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية الخاصة بمناهج وطرق البحث العلمي

املقرر الدراس ي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -از أي خطط اذكر بإيج

  مراجع اإلنترنت، والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 بوية والنفسية.التركيز على الجوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلمي في مجال العلوم التر  -

 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن تحديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص. -
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استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة بمناهج وطرق البحث  -

  العلمي.

وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء املراجعة املنتظمة والدورية لخطة املقرر  -

 هيئة التدريس والطالب.

 

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(. وصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

هج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب بمنا -

وتطبيقها، وتحديد املنهج البحثي املالئم لجمع وتحليل البيانات، ومعالجة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها 

 وتفسيرها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.

 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1   جودته( -مجاالته  –خصائصه  –أهدافه  –)مفهومهالبحث العلمي 

مستخلص  -الدراسة  )عنوانخطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي 

اإلطار النظري -املدخل إلى الدراسة -الدراسة باللغة العربية واإلنجليزية

ائج الدراسة عرض نت –منهج وإجراءات الدراسة  -والدراسات السابقة

مراجع  -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقترحة ملخص –وتفسيرها 

   املالحق( –الدراسة 

2 6 

 3 1 املنهج التجريبي( –املنهج التاريخي  –مناهج البحوث العلمي )املنهج الوصفي 

 –التفاعلية  – )االرتباطيةصياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 

 لعاملية(ا –التنبؤية 

1 3 

 –واملقاييس  )االختباراتطرق وأدوات جمع البيانات في البحوث الكمية 

 تحليل املحتوى(  –املقابلة  –املالحظة  –االستبيان 

1 3 

 –البحوث السببية املقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث املسحية

 البحوث شبه التجريبية( –البحوث االرتباطية

1 3 

معايير  –تحدياتها  –تساؤالتها  –محدداتها  – )خصائصهاية البحوث النوع

 تقويمها(

1 3 

املالحظة -طرق وأدوات جمع البيانات في البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 

 تحليل الوثائق(.   –املتعمقة 

1 3 

 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
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 –ث االثنوجرافي البح –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التاريخي 

 البحث التحليلي(

1 3 

معايير  –تحدياتها –تساؤالتها  –محدداتها  –)خصائصهاالبحوث املختلطة 

 تقويمها(

1 3 

 3 1 املختلطة وتقويمها. املناهج دراسة إجراء خطوات

 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي. 

وفقا  املراجع(وثيق في قائمة الت –في املتن  )التوثيقالتوثيق في البحث العلمي 

 APAـنظام ل

1 3 

 

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

 

: ال يوجدالتعلم الفردي )الذاتي اال  -عدد ساعات الدراسة 
ً
 ضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

-  
ً
 ل بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.: قم بملء الجدو أوال

-  
ً
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة.ثانيا

-  
ً
ة، ويجب أن تتسق مخرجات : ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم 
ً
تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار مخرجات التعلم للمقرر 

ً
وفقا

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

 على: الطالب من يتوقع املقرر  دراسة هذا من االنتهاء بعد 
ً
 أن يكون قادرا

 املعرفة 1
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 م
 ملجاالت اإلطار مخرجات التعلم للمقرر 

ً
وفقا

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

ناهج وطرق أن يتعرف على األطر العلمية مل 1-1

 .البحث العلمي

املحاضرة باستخدام  -

 العروض التقدمية.

لحوار واملناقشة املوجهة ا -

 الهادف.

األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.

 

 -االختبارات القصيرة  -

 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.

أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث  1-2

 العلمي.

وض اإلحصائية وكيفية أن يستعرض الفر  1-3

 اختبارها.

أن يتعرف على تصاميم ومناهج البحوث  1-4

 والنوعية واملختلطة الكمية

أن يستعرض طرق وأدوات جمع البيانات في  1-5

 والنوعية واملختلطة. البحوث الكمية

أن يحدد معايير وشروط اختيار املنهج البحثي  1-6

 املناسب. 

فية كتابة التقرير النهائي أن يتعرف على كي 1-7

 للبحث العلمي

 املهارات املعرفية 2

أن يصمم مخطط لسير العمليات لتحديد  2-1

املنهج البحثي األمثل لتحليل البيانات على 

 اختالف أنواعها. 
 العصف الذهني  -

استراتيجية التعلم  -

 االستكشافي

إحدى طرائق التعلم  -

القائمة على مركزية املتعلم 

التعلم التعاوني، التعلم  مثل

النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء

أن يحدد الكفايات واملهارات األساسية لالختيار  2-2

 الصحيح للمنهج البحثي األكثر مالئمة.

خرجات البحوث أن يناقش نتائج املعالجات وم 2-3

 الكمية والنوعية واملختلطة ويفسرها. 

أن يقترح عددا من املعايير لحقيبة اإلنجاز  2-4

 الخاصة بأنشطته وواجباته ومشاريعه. 

أن ينظم العمل مع أقرانه في املجموعة على نحو  2-5

فعال، لحل مشكالت معقدة توفرها مهمة 

 لحلها.األداء املعطاة، ويقترح منهجية متكاملة 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته  3-1

.
ً
 وسعيه الستثمارها إيجابيا

 تكليفات فردية  - التعلم الذاتي  -
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 م
 ملجاالت اإلطار مخرجات التعلم للمقرر 

ً
وفقا

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا  3-2

 عادلة 
ً
األخالقية املعقدة ويصدر أحكاما

 وصحيحة.

إحدى طرائق التعلم  -

القائمة على مركزية املتعلم 

مثل التعلم التعاوني، التعلم 

النشط، املعتمدة على 

اء وفقا تصميم مهام األد

 لسياق الحياة.

تكليفات جماعية  -

)املشاريع البحثية 

 والعملية(

التقويم الذاتي، وتقويم  -

األقران وتقوم األستاذ 

 باستخدام:

قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم كل من

 –)األنشطة ومهام األداء 

مهارات  –مهارات االتصال 

 –العالقات الشخصية 

ؤولية، والعمل تحمل املس

 ضمن فريق(

أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات املقرر  3-3

 وتسليمها في الوقت املحدد

أن يتقبل التفاعل الهادف مع أقرانه في  3-4

مارس دور مجموعته واملجموعات األخرى، وي

 بكفاءة وتميز. القيادة إذا أسندت إليه

أن يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم  3-5

األخرى في ضوء قاعدة أداء وصفية يتم 

 تصميمها لتقويم مهام األداء.

أن يبادر في املشاركة في النقاش، وتقديم تغذية  3-6

راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع املجموعات 

 رضها.األخرى أثناء ع

أن يتحمل املسؤولية في أداء العمل املكلف به  3-7

ضمن الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في 

 الوقت املحدد.

أن يتفاعل مع أقرانه في املجموعة، ويقترح آراء  3-8

ويوصل استنتاجاته ، هادفة بأسلوب مناسب

 .بطريقة ذكية

 هارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات وامل 4

أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات  4-1

والعمليات التي تتطلبها صياغة املشكالت 

وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم لفحص 

هذه املشكالت وطرق جمع البيانات وتحليلها 

 ومن ثم تقييم النتائج.

 التعلم الذاتي  -

إحدى طرائق التعلم القائمة -

املتعلم مثل  على مركزية

التعلم التعاوني، التعلم 

النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

تقديم تقرير علمي  -

إلجراءات تطبيق أسلوب 

 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسيرها.

التقويم الذاتي، وتقويم  -

األقران وتقوم األستاذ 

 باستخدام:

أن يحسب أحجام العينات في البحوث الكمية  4-2

  في ضوء الطرق التي تم دراستها
ً
يدويا

 SPSSوباستخدام برنامج 
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 م
 ملجاالت اإلطار مخرجات التعلم للمقرر 

ً
وفقا

 الوطني للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

أن يحلل البيانات البحثية باستخدام  4-3

ناسبة لكل منهج البرمجيات الحاسوبية امل

 بحثي من املناهج البحثية التي تم دراستها

قاعدة أداء  -

لتقويم  (Rubric)وصفية 

كل من ) األنشطة ومهام 

 –مهارات االتصال  –األداء 

مهارات تقنية املعلومات 

 واملهارات العددية (

 عن عمق الظاهرة  4-4
ً
أن ُيعد تقريرا وافيا

والنتائج املتحصل عليها كمخرجات للبحوث 

 الكمية والنوعية واملختلطة 

 بحثيا بالتعاون مع  4-5
ً
أن ينجز مشروعا

مجموعته الستخدام منهج بحثي مالئم ملعالجة 

 بيانات يت
ً
 وافيا

ً
، ويكتب تقريرا

ً
م تطبيقها فعليا

عن املشروع، ويعرضه في املحاضرة، ويتلقى 

 التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.

أن يكتسب مهارات جمع املعلومات والبيانات  4-6

وتحليلها وتقويمها بشكل ناقٍد واستقراء النتائج 

 واالستنتاجات.

د املعلومات أن يستخدم التقنية وقواع 4-7

اإللكترونية في البحث العلمي، وبحث القضايا 

 وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1 

 لنماذج من مناهج  -
ً
أن يؤدي الطالب عرضا

البحث املختلفة )الكمية والنوعية واملختلطة 

( وتحليلها للوقف على أهدافها وافتراضاتها 

ميمها في ضوء األهداف التي ترمي وتقييم تصا

 لتحقيقها  

 

إحدى طرائق التعلم القائمة 

على مركزية املتعلم مثل 

التعلم التعاوني، أو التعلم 

النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم الدقة في

تصميم وتناول عناصر 

ت املنهجية التي اختير 

 لتناول املشكلة.

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع املحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

1 
على مدار الفصل  تكليفات وأنشطة فردية

 اس يالدر 

10% 
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 %10 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2

3 
مختلط (  –نوعي  –تقديم تقرير علمي إلجراءات بحث )كمي 

 ومناقشة نتائجه وتفسيرها

15 5% 

 %20 12،  4 اختبارات قصيرة أثناء الفصل الدراس ي  4

 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراس ي 5

6 
بوع االختبارات أس اختبار نهاية الفصل الدراس ي

 النهائية

40% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاتهم واستفساراتهم  وجود -

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.

تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب  -

 في أي وقت يحتاجونه..

ممصاد-ه
ّ
 ر التعل

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 (. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. القاهرة: دار النشر للجامعات.2006أبو عالم، رجاء محمود ) -
. القاهرة: عالم الكتب.2006زيتون، كمال عبدالحميد ) -

ً
 (. تصميم البحوث الكيفية: ومعالجة بيناتها إلكترونيا

(. مدخل إلى مناهج 2007ل، نوفل، محمد بكر ، العبس ي، محمد مصطفي، أبو عواد، فريال محمد )عباس، محمد خلي -
 البحث في التربية وعلم النفس. عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. 

 لية.(. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدو 2001عليان، رحبى مصطفى ) -
(. البحث النوعي في التربية وعلم 2014) أبو شعيرة، خالد محمد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، ثائر أحمد، غباري  -

 النفس. عمان: دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 (. البحث العلمي: الكمي والنوعي، عمان: دار اليازوري العلمية. 2010، السامرائي، إيمان ) قنديلجي، عامر -
 (. البحث النوعي في علم النفس :  منظور موسع في املنهجية والتصميم2007س ي )كامك، بول ، رودس، جيان، ياردلي، لو  -

 ) ترجمة: عالم ، صالح الدين محمود (. القاهرة : دار الفكر العربي.
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and 
Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 
-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using Estimation. London: SAGE 
Publications. 
- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: The Guilford 
Press.    
-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity with quantitative 
& qualitative approaches. London: sage. 
-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical Introduction. 
London: SAGE Publications. 
-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

 ير وغيرها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقار 2 
 International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM)- 

Journal of Mixed Methods Research - 
American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 
 نية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: . املواد اإللكترو3

 http://journals.sagepub.com/home/mmr 

-methods-research-qualitative-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-
 ijqqrm 

cshttps://www.education.ie/en/Publications/Statisti- 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, Theses, Science 
Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 ت املدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانا. 4
  مجموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والبرامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 
software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

 امج حاسوبية يمكن أن تساعد في تحليل البيانات النوعية مثل:توجد بر  -

  Transanaبرنامج للبيانات املسجلة صوت وفيديو   -
https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبيانات املكتوبة برنامج  -

https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرنامج  -

https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6برنامج  -

Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-https://www.amazon.com/Qualitative 

 
 

 

 املطلوبةاملرافق -ه

بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 آلي لكل طالب مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، جهاز حاسب 20 -

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(:

  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آلي 20قاعة دراسية تتسع لـ  -

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: 

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADاملقرر مثل :  البرامج الحاسوبية املذكورة في موضوعات -

 اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:
ً
 مصادر أخرى )حددها: مثال

  معمل علم النفس الرقمي -

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 خصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب ب

 استمارة تقويم املقرر. -

 بطاقات التطبيق العملي. -

 التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين. -

 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -

 .LEARNنموذج  -

 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

هيئة التدريس بالقسم للمشاركة في تقييم التكليفات الفردية والجماعية واملشاريع والتقارير ورشة عمل ألعضاء  –

 الفصلية للطالب .

تبادل الزيارات والخبرات واالستشارات بين النظراء )األقران( في تدريس املقرر باألقسام والكليات بالجامعات املختلفة  -

.
ً
 وإقليما

ً
 محليا

 إجراءات تطوير التدريس:

تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس: وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات والخبرات  -

 واالستشارات بين النظراء )األقران( في التدريس، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 .ء هيئة التدريس من خالل  املشاركة في الندوات واملؤتمرات العلميةإيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي ألعضا -

حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس  -

 لالستفادة منها.

نشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة في ايصال املعلومة، مثل التعلم ال -

     إحداث تعديالت في محتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في هذا املجال.

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 

 ٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلين، والتبادل بصورة دوري

 مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم بالقسم. -

 تخصص.تدقيق تصحيح عينة من بحوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بالقسم من ذوي ال -

 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( في تدريس املقرر بجامعات أخرى. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:
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ئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية املقرر وإجراء تكوين مجموعات التركيز من املتخصصين في املقرر من أعضاء هي -

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسين املستقبلية.

مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( في تدريس املقرر بالقسم والكلية والجامعة، وكذلك  -

  ير والجودة النوعية واألخذ بها.تقرير املراجعة الداخلية لعمادة التطو 

 للمعطيات  -
ً
تحديث مصادر التعلم الخاصة باملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة في املجال باستمرار وفقا

 الحديثة، مع  املراجعة الدورية لنتائج تقرير املقرر والبرنامج.

والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع تحليل  تطوير املقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس -

 ملعايير  SWOT Analysisالوضع الراهن 
ً
نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات املحتملة ، استنادا

NAQAAE لالعتماد الوطني ألسس التخطيط االستراتيجي. 

 

 د/ محمد محمود عبدالوهاب اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 توصيف مقرر: مناهج وطرق البحث العلمي

 إعداد:

 أ.د / ربيع سعيد طه على       د. ذياب عايض عوض املالكي        د. ياسر عبدهللا حفني حسن
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 نموذج 

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 .النشاط البدني للفئات الخاصةاسم املقرر: 

 2-20360321   رمز املقرر:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى.أسم املؤسسة التعليمية:   27/12/1439ال توصيفتاريخ 

 دنية.البالتربية  /التربية.كلية القسم:  /الكلية

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 2-20360321 /. النشاط البدني للفئات الخاصة. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2

 علوم الرياضة. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في 3

 الثانياملستوى  األولى الدراس ي: السنةلدراس ي الذي يعطى فيه املقرر . السنة أو املستوى ا4

 (:  . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 قرى جامعة أم ال -. موقع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية التربية 7

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 % 80 النسبة:  قاعات املحاضرات التقليدية .أ

    
  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب
    
 % 80 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    
  النسبة:  باملراسلة .د
    
   النسبة:  أخرى  .ه

 تعليقات:

 

 األهداف-ب

 الرئيس؟هدف املقرر  ما

 للفئات الخاصة. املجال البدني والرياض يالتعرف على املفاهيم واملصطلحات في -1

 العقلي .......الخ(. –االجتماعي  –النفس ي  –تحديد خصائص نمو طالب الفئات الخاصة )الجسمي -2

 تتبع تطور النمو الرياض ي لدى طالب الفئات الخاصة، وتمايزه لهذه الفئات.-3

 –العوق السمعي  –التفوق  –للفئات الخاصة )املوهبة  التعامل مع املجال البدني والرياض يوظف أساليب واستراتيجيات ي-4

 التربية الفكرية(. –العوق البصري 

 الخاصة. لفئاتاتنمية القدرة لدى  -5

 اصة ومحاولة ايجاد الحلول.للفئات الخ تنفيذ برامج املجال البدني والرياض ياملشاركة في التعرف وتحديد معوقات  -6

 استعراض ونقد وتحليل دراسات وبحوث للفئات الخاصة. -7

 واللغوية. االقتصادية، االجتماعية،لذوي التحديات  في املجال البدني والرياض يتقديم املساندة -8
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زايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين املقرر الدراس ي. )مثل االستخدام املت -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 اإلنترنت، والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

للفئات الخاصة سواء املكتوب من دراسات أو مراجع علمية  املجال البدني والرياض يبكل جديد في  املختصالحرص على تزويد 

 قرر.أو حضور مؤتمرات أو ندوات تتعلق بهذا امل

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أو-ج
ٌ

دليل  وصف املقرر الدراس ي )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 البرنامج(. 

وصف عام للمقرر: يهدف هذا املقرر للتعرف على الطالب من الفئات الخاصة من خالل تحديد خصائص نموهم واستراتيجيات 

  ..ات التي تعريهمتعليمهم وسبل تقويمهم واملعوق

 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 للفئات الخاصة. املجال البدني والرياض ياملفاهيم واملصطلحات في 

 4 2 العقلي .......الخ(. –االجتماعي  –النفس ي  – )الجسميخصائص نمو طالب الفئات الخاصة 

 2 1 وتمايزه لهذه الفئات. الخاصة،املهارى لدى طالب الفئات  تطور النمو 

للفئات الخاصة  تنفيذ برامج النشاط البدني والرياض ييوظف أساليب واستراتيجيات 

 التربية الفكرية (. –العوق البصري  –العوق السمعي  –التفوق  –)املوهبة 

3 6 

 2 1 االختبار النصفي

 4 2 للفئات الخاصة. لرياض يوحدات النشاط البدني واتقويم 

 4 2 للفئات الخاصة ومحاولة ايجاد الحلول. تنفيذ وحدات النشاط البدني والرياض يمعوقات 

 2 1 للفئات الخاصة. املجال البدني والرياض يدراسات وبحوث في  

 2 1 والدعم في برامج املجال البدني والرياض ي للفئات الخاصة.املساندة 

 

 املقرر وتوزيعها:إجمالي عدد ساعات  .1

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 تطبيق

 )النصفيأخرى 

 والنهائي(
 املجموع

 28 2    30 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

2.  :
ً
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 باملقرر.في املكتبة إلنجاز التكليفات الخاصة ساعات يقضيها الطالب 3

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .3
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

-  
ً
 ات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجأوال

-  
ً
 معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة. وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  
ً
أن تتسق مخرجات تعلم : ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن 
ً
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر 

 ملجاالت اإل  م
ً
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر  طار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقا

 املعرفة 1
 املحاضرة واملناقشة املفاهيم واملصطلحات في تدريس الفئات الخاصة.أن يعرف  1-1

 التعلم التعاوني
 التعليم املدمج

 االختبارات
 – )الجسميخصائص نمو طالب الفئات الخاصة أن يشرح  2-1 تقييم الواجبات

 العقلي .......الخ(. –االجتماعي  –النفس ي 
 املهارات املعرفية 2
تطور النمو املهاري لدى طالب الفئات الخاصة، وتمايزه أن يحلل  2-1

 لهذه الفئات.
 املحاضرة واملناقشة

 التعلم التعاوني
 التعليم املدمج

 االختبارات
 تقييم الواجبات

 لنشاط البدني والرياض يتنفيذ وحدات امعوقات أن يعدد ويصنف  2-2
 للفئات الخاصة ومحاولة ايجاد الحلول.

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية  3
املناقشة واملشاركة الجماعية  مهارات املناقشة وادارة الحوار  3-1

 والحوار
 املالحظة

 تقييم الواجبات الواجبات مهارات التعلم الذاتي  3-2
 املالحظة التعلم التعاوني وح الفريق الواحدمهارات العمل بر  3-3
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقييم الواجبات الواجبات مهارة استخدام التقنية والبحث في شبكة اإلنترنت 4-1
 تقييم الواجبات الواجبات مهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات 4-2
 املالحظة الواجبات  املختلفة،اصل الفعال بأنواعه التو  4-3
 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
في البحث والحصول على املعلومات عن  توظيف التقنية الحديثة 5-1

 .البرامج والدراسات في مجال النشاط البدني للفئات الخاصة
 تقييم الواجبات الواجبات
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 الل الفصل الدراس ي:جدول مهام تقويم الطلبة خ .4

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  م

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع املحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

1 
 –االجتماعي  –النفس ي  – )الجسميتحديد خصائص نمو طالب الفئات الخاصة 

 العقلي .......الخ(.

 %5 الثاني

2 

للفئات الخاصة  تنفيذ برامج املجال البدني والرياض ييوظف أساليب واستراتيجيات 

التربية الفكرية( في بناء  –العوق البصري  –العوق السمعي  –التفوق  –)املوهبة 

 وحدة تعليمية. 

 10% 

3 
ات للفئ تنفيذ برامج املجال البدني والرياض ينقد وتحليل أساليب واستراتيجيات 

 الخاصة.

 10% 

 %10 الثالث  الخاصة.للفئات  املجال البدني والرياض يتلخيص ونقد دراسات تتناول  4

 %5 السادس للفئات الخاصة.. برامج النشاط البدني والرياض ينقد تحليلي لواقع تقويم   5

 %20 التاسع االختبار النصفي  6

 %40 الخامس عشر االختبار النهائي   7

 

 األكاديمي للطالب ودعمهماإلرشاد -د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ـ التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي ـ البريد االلكتروني.ساعة أسبو  2الساعات املكتبية املخصصة للمقرر 
ً
 عيا

 

 مصادر التعلم-ه

 الكتب املقررة املطلوبة: -في قائمة  –أدرج 
 القاهرة النهضة، للمعاقين، مكتبة( الرياضة والترويح 1990محمود ) عنان،

 القاهرة. 4طحلوان،  التربية، جامعةتربيتهم، كلية ( سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة و 2005)أمين عبد اللطيف  القريطي،
 (املهارات واالنشطة البدنية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، مكة املكرمة2013خالد ) يوسف مصطفى سيف الدين،

 ،مركز الكتاب للنشر، القاهرة .2( "التربية الحركية لألطفال األسوياء ومتحدي اإلعاقة"،ط2005شرف ،عبد الحميد)
 ( "اتجاهات حديثة في  طفل الروضة"، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة،.2003طر ،  فايقة إسماعيل)خا

األنشطة الفنية ("، عالم الكتب  –األنشطة املعرفية  –( "الرعاية املتكاملة لألطفال) األنشطة الحركية 2004بدير،  كريمان محمد)
 ، القاهرة، .

 حركية وتطبيقاتها العملية في التربية الرياضية " دار عالء الدين للطباعة والنشر ،القاهرة.("التربية ال2012أمين، محمد إبراهيم)
("اللعب كنشاط مسيطر في حياة الطفل" ، مجلة خطوة ، العدد الثالث عشر ، املجلس العربي 2001شريف ، نادية محمود)

 للطفولة والتنمية ، القاهرة .
 كرية املبكرة"  ترجمة خالد العامري دار الفاروق للطباعة والنشر ، القاهرة،.(  "املهارات الف2004بنياري ،ناعومي)

 بغداد. الفنية،مكتب العادل للطباعة  األطفال،( التطور الحركي واختبارات 2007)عادل  فاضل، يعرب.مخيون، 
 املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:  -في قائمة  –. أدرج 2 
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 املقرر.يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام بحداثة املراجع وشمولها ملفردات 
 ( القواعد املنظمة ملعاهد وبرامج التربية الخاصة1422)املعارف وزارة 

علمي منشور،  ث"، بح("لعب األدوار االجتماعية وعالقته بتنشئة شخصية طفل الروضة2001)املجلس العربي للطفولة والتنمية 
 القاهرة والتنمية،املجلس العربي للطفولة  عشر،العدد الثالث  خطوة،مجلة 

 . أدرج املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: ي3
 املقرر.تاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام بحداثة املراجع وشمولها ملفردات 

 www. children education.com- 
www.childrenliterature.com- 
www.wahat.com - 

يستخدم تكنولوجيا املعلومات بما  مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:. أدرج أي 4
 يخدم العملية التعليمية 

 املرافق املطلوبة-ه
س ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بّين متطلبات املقرر الدرا

 واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:
 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(:

 رياضيات(بطالب الدراسات العليا ـ معمل حاسب ـ معمل  محاضرات ـ قاعة باملكتبة خاصة )قاعات
 (:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها 

 
ً
 كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: إذامصادر أخرى )حددها: مثال

 
 تطويره تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 الطالب.املناقشة والحوار مع 

 بالطالب.التكليفات والبحوث الخاصة 
  املقرر.املقابالت مع عينة من طالب 

 والنهائية.االختبارات النصفية         
 قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من 

  الدراس ي.استبيان خاص بتقييم املقرر 
 استبيان خاص بتقييم مدرس املقرر 

 إجراءات تطوير التدريس:
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، )مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب 

 ال ينطبق ختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح اال 
 التوسع في التعلم االلكتروني ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

 

 محمد نسيم جاند/ محمد  اسم منسق البرنامج: 

 20/1/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 

 اإلمكانات واملنشآت الرياضيةاسم املقرر:   

  2-20360322 رمز املقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  ليمية:املؤسسة التع اسم 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 2-20360322   اإلمكانات واملنشآت الرياضية. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: 1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2

 علوم الرياضةنه املقرر الدراس ي: املاجستير في . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضم3

 الثانياملستوى  األولىالسنة . السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: 4

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6

 ع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. فرع أو فرو 7
 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية
    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني
    

 % 20 النسبة: √ (تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت
    

  النسبة:  باملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر

 تعليقات:

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

أن يكتسب الطالب املعلومات واملعارف حول اإلمكانات والتجهيزات واملنشآت الرياضية، عوامل األمن والسالمة 

 املرتبطة بالتجهيزات واملنشآت الرياضية.

 املقرر الدراس ي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العرض في تقديم املحتوى  -

 .استخدام أسلوب الحوار واملناقشة والحلقات العلمية )سمنار( -

 .نترنت(االستعانة باملراجع العلمية الجديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )اال 
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 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية وصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 البرنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

عوامل األمن والسالمة و اإلمكانات والتجهيزات واملنشآت الرياضية، ب يعد املقرر نافذة علمية مهمة ملعرفة الطالب

، ملا لهذا املقرر من أهمية كبيرة حيث أن جميع األنشطة الرياضية تتم في التجهيزات واملنشآت الرياضيةاملرتبطة ب

منشآت رياضية لها تجهيزاتها الخاصة وما تتطلبه من اإلملام بها وكيفية توفير عوامل األمن والسالمة في تعامل األفراد 

 داخل املنشآت أثناء املمارسة الرياضية.

 

 التي ينبغي تناولها: املوضوعات

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 مفاهيم وتعريفات حول املنشآت الرياضية املختلفة.

 6 3 أشكال ومواصفات املنشآت الرياضية.

االعتبارات الضرورية التي يجب توافرها قبل تصميم وتشييد املنشآت 

 الرياضية.

2 4 

 2 1 اختبار فصلي

 2 1 بارات التشغيلية للمنشآت الرياضية لتحقيق عوامل األمن والسالمة.االعت

 4 2 املنشآت الرياضية التعليمية وخصائصها وتجهيزاتها.

 4 2 األدوات الرياضية واألجهزة واألدوات البديلة.

 4 2 املرافق اإلدارية للمنشآت الرياضية ومواصفاتها؟

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .5

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

ساعات التدريس 

 الفعلية

28 - - - 2 30 

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

: ساعتان -عدد ساعات الدراسة 
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجا
ً
 الت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

-  
ً
: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم أوال

 .املناسبة
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-  
ً
 معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة. وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال  تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل
ً
معا

 يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت
استراتيجيات 

 التدريس للمقرر 
 طرق التقويم

 املعرفة 1
 أن يعرف مفاهيم وتعريفات حول املنشآت الرياضية املختلفة. 1-1

 املحاضرة النظرية
 التعليم املدمج

االختبارات 
 الشفهية

االختبارات 
 النظرية

 أن يصف أشكال ومواصفات املنشآت الرياضية. 1-2
أن يشرح االعتبارات الضرورية التي يجب توافرها قبل تصميم  1-3

 ياضية.وتشييد املنشآت الر 
 املهارات املعرفية 2
أن يحدد االعتبارات التشغيلية للمنشآت الرياضية لتحقيق  2-1

 املحاضرة النظرية عوامل األمن والسالمة.
 التعليم املدمج
 األوراق البحثية

االختبارات 
 الشفهية

 تقييم الواجبات
االختبارات 

 النظرية

 صها وتجهيزاتها.أن يميز املنشآت الرياضية التعليمية وخصائ 2-2
 األدوات الرياضية واألجهزة واألدوات البديلة. 2-3
 أن يصنف املرافق اإلدارية للمنشآت الرياضية ومواصفاتها؟ 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3
أن يبدي التعاون في اإلرشاد والتوجيه واإلشراف وغيرها من  3-1

 ة على وجه فعال.األدوار املهنية التربوي
 التعليم املدمج

املناقشة، األوراق 
 البحثية

 املالحظة
 تقييم الواجبات

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1

 التعليم املدمج
املناقشة، األوراق 

 البحثية

االختبارات 
 الشفهية

املالحظة، تقييم 
 اجباتالو 

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 املحتوى العلمي

 (وجدت املهارات النفسية الحركية )إن 5
 تقييم الواجبات األوراق البحثية تقريرا عن تحليل ملنشأة رياضية.أن يكتب  5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي: .6

طلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، مهام التقويم امل م

 كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع املحدد لتسليمه

 5 دوري مناقشات حرة 1

 15 دوري عرض موضوع بحث مرتبط 2

 15 دوري عرض تقديمي فردى، جماعي 3

 15 9 اختبار فصلي 4
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 50 17 ياالمتحان النهائ 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

ب أثناء اإلشراف املباشر على الطال الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ساعتان أسبوعيا

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (: تكنولوجيا التجهيزات الرياضية، القاهرة، دار ومكتبة املعارف.1990مختار سالم ) -

 (: التجهيزات الرياضية، القاهرة، املكتبة املصرية للطباعة والنشر والتوزيع.2015مختار سالم ) -

التقويم"،  –التخطيط  –املبادئ العامة  –(: املنشآت الرياضية " األسس الفلسفية 2012) زكي محمد محمد حسن -

 القاهرة، دار الكتاب الحديث.

 (: إدارة املنشآت الرياضية، عمان، دار أمجد للنشر والتوزيع.2014سعيد العرابي ) -

ير الدولية، املجلة العلمية ملختبر علوم (: مبادئ وأسس إنشاء وتسيير املنشآت الرياضية وفق املعاي2014ديلمي محمد ) -

 وتقنيات النشاط البدني الرياض ي، العدد الثامن، جامعة املسيلة.

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 . املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

العروض التعليمية الرقمية املصاحبة ية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة: مواد تعليم. 4

 للمحاضرة

 املرافق املطلوبة-و

بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 ، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:الدراسية واملختبرات

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة محاضرات

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: حاسب آلي، جهاز عرض رقمي، سبورة ذكية 

 مصادر أخرى )حددها
ً
 ال يوجدكان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:  إذا: مثال

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 استطالع راي الطالب.

 .الجامعةوقع م علىتقويم عضو هيئة التدريس  استمارة

 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية.

 .يس للعمل مع زمالئهمالتقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدر 
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 إجراءات تطوير التدريس:

 تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة.

 التعليمية. اإللكتروني والعروضالتوسع في التعلم 

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس )مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب 

 ادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلين، والتب

 ال ينطبق

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

 .ميلز  مادراسة تقارير املقرر التي يتم إعدادها بعد نهاية الفصل وإعداد خطة لتعديل 

 

 د. أحمد عبد الفتاح حسين اسم منسق البرنامج:

 1440-2-20 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 

 لرياض يدراسة متقدمة في علم النفس ا اسم املقرر:   

 3-20360323   رمز املقرر:    
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي
 جامعة أم القرى  املؤسسة التعليمية: اسم 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 3-20360323   متقدمة في علم النفس الرياض ي دراسة ورمزه:. اسم املقرر الدراس ي 1 .1

 . عدد الساعات املعتمدة: ثالث ساعات2 .2

 علوم الرياضة. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في 3 .3
 من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

ً
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدال

 الثانياملستوى  –األولى  الدراس ي: السنةلسنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر . ا4 .4

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .6

 ة التعليمية: في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسس7 .7

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %65 النسبة:  قاعات املحاضرات التقليدية .و

    

 %20 النسبة:  التعليم اإللكتروني .ز

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح

    

 %5 النسبة:  باملراسلة .ط

    

  %10 النسبة:  أخرى تذكر .ي

 تعليقات:
 % من التعلم يتم داخل قاعات دراسية نمطية )تقليدية(. 65 -
 املرتبطة.من خالل مواقع اإلنترنت  إليكترونيات% من التعلم يتم 20 -
 أب(. )واتس% من التعلم يتم من خالل التواصل عن طريق اإليميل أو برامج االتصاالت الحديثة 5 -
 كلية التربية(. مكتبة -مكتبة الجامعة الرئيسية املكتبة )من خالل قاعة  يتمالتعلم % من 10 -

 

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟

لطالب املاجستير بعلم النفس الرياض ي واملمارسة البدنية، والعمل على االطالع على مختلف القضايا  يهدف هذا املقرر الى تقديم معرفة        

الرياضيين. وهل املشاركة في  مجال الرياضة وذلك من خالل تقديم األمثلة الرياضية املتنوعة، وإثارة أسئلة حول صناعة النفسية الرئيسية في
حة الرياضة تؤثر على الشخصية؟ وما هو تأثير املعتقدات الثقافية على تطوير الشخصية الرياضية؟، ويتم وزن هذه القضايا املتنوعة بتقديم مل

 للنظرية الرئيسية واالبحاث في علم النفس الرياض ي. وتشمل القضايا الرئيسية التي يغطيها مفصلة عنها. كما ي
ً
قدم هذا املقرر وصفا موجز وشامال

مي في ذلك: الشخصية والرياضة، واالتجاهات نحو الرياضة، العدوان في الرياضة، واإلثارة والقلق، والدافعية واملعرفة والفهم لطرق البحث العل
 املرتبطة بالجانب النفس ي في مجال الرياضة. واألبحاثتحليل ونقد الدراسات  علىطالب املاجستير القدرة  واكتسابالنفس الرياض ي مجال علم 

ي املحتوى . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات فلتطوير وتحسين املقرر الدراس ي -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط 

 كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.

 موقع جامعة أم القرى  علىفعيل استخدام نظام التعلم اإلليكتروني ت -
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ة املراجعة الدورية ملوضوعات املقرر وتحديثها طبقا لنتائج الدراسات واألبحاث العلمية والتوجهات الحديثة لعلم النفس الرياض ي واملمارس -
 البدنية

في الحصول على نتائج األبحاث العلمية الجديدة في  استخدامهافي الدوريات العلمية على شبكة اإلنترنت وتفعيل  االشتراكطالب على تشجيع ال -
 مجال علم النفس الرياض ي واملمارسة البدنية

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفيوصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 ة أو دليل البرنامج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:
التجاهات يغطي هذا املقرر عدد من القضايا الرئيسية في املجال النفس ي املرتبط بالرياضة واملمارسة البدنية والتي تتناول الشخصية والرياضة، وا     

إمداد الطالب باملعرفة والفهم لطرق البحث العلمي في مجال علم  إلىنحو الرياضة، العدوان في املجال الرياض ي، واإلثارة والقلق، والدافعية باإلضافة 
 املرتبطة بالجانب النفس ي في مجال الرياضة. واألبحاثطالب املاجستير القدرة على تحليل ونقد الدراسات  واكتسابالنفس الرياض ي 

 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

الرياض ي، واهمية علم النفس  األخصائي النفس يراجعة ملفاهيم علم النفس الرياض ي ونشأته التاريخية ودور م
 الرياض ي

1 3 

دراسة الشخصية والسلوك الرياض ي من حيث مفهوم الشخصية ونظرياتها املختلفة وطرق قياسها وأهم 
 السمات الشخصية للرياضيين

2 6 

خالل التعرف على طبيعة االتجاهات نحو الرياضة واساليب قياسها  دراسة االتجاهات نحو الرياضة من
 االتجاهاتنحو املنافسة واملمارسة البدنية وكذلك دراسة بعض إستراتيجيات تعديل  وتشكيلها واالتجاهات

1 3 

املفاهيم املختلفة للعدوان والربط بين العدوان واألداء  علىدراسة العدوان والرياضة من خالل التعرف 
 اإلضافة لنظريات العدوان وكيفية الحد منهب

1 3 

والفرق والتيسير االجتماعي، باإلضافة الى  على الجماعاتدراسة العوامل االجتماعية لألداء من خالل التعرف 
 األثار السلبية لعضوية الفريق وكذلك القاء الضوء على القيادة في املجال الرياض ي

1 3 

ء الرياض ي من خالل املفاهيم املختلفة والتعرف على النظريات ذات العالقة، والقلق واألدا االستثارةدراسة 
باإلضافة إلدارة  خرى األ وكذلك العالقة بين األثارة والقلق من جهة وعالقتهم باألداء الرياض ي من الجهة 

 الضغوط
2 6 

 3 1 (1مناقشة وتقييم املشروعات البحثية التطبيقية الفردية للطالب )

 3 1 اختبار دوري

دراسة الدافعية نحو الرياضة واملمارسة البدنية من حيث مفهومها ونظرياتها والعديد من املوضوعات املرتبطة 
 بالدافعية 

2 6 

وذج ماألبحاث الكمية والنوعية والن علىدراسة مناهج البحث في علم النفس الرياض ي من خالل التعرف 
 سحي ودراسات الحالة... الخ(التجريبي وطرق البحث املختلفة )التجريبي وامل

2 6 

 3 1 واجبات دورية

 3 1 اختبار نصفي

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 املجموع أخرى  تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية محاضرات 

 36 9    45 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة 
ً
 دي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 ساعتان 2على مواقع االنترنت ذات الصلة.  االطالع -
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 ساعتان 3االطالع على دوريات البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة.  -

 
 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستر 
ً
 اتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
-  

ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبةأوال

-  
ً
 معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن
ً
يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال  تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 من مجاالت التعلم

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 
ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

ملجاالت اإلطار الوطني 
 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

 املعرفة 1

1-1 
املصطلحات  يعرف أهم

 علم النفساملستخدمة في 
 الرياض ي

مية )البور يالعروض التقد استخدامحاضرات نظرية، م
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

والنهائية الدورية  االختبارات
 والشفاهية النظرية

1-2 
يعطي نبذة تاريخية عن علم 

 النفس الرياض ي

مية )البور يوض التقدالعر  استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات

 النظرية والشفاهية

1-3 
يوضح الغرض من النظريات 

 والبحوث في علم النفس

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -وينت( ب

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

 الدورية والنهائية االختبارات
النظرية والشفاهية ومناقشة 
 التكليفات واملشاريع البحثية

1-4 

التي يقوم به  د األدوار عدي

االخصائي النفس ي الرياض ي، ومن 
 سميةهذه الت استخداميحق له 

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 

مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 
 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-5 

النفسية ت  يناقش النظريات
النفسية محل الدراسة  للظواهر 
عالقات املختلفة مع لفهم ال

 الرياضة

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

 الدورية والنهائية االختبارات
النظرية والشفاهية ومناقشة 
 التكليفات واملشاريع البحثية

1-6 
ف بعض طرق البحث يص

الرئيسية املستخدمة في علم 
 رياض يلالنفس ا

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

 الدورية والنهائية االختبارات
النظرية والشفاهية ومناقشة 

 فات واملشاريع البحثيةالتكلي

1-7 
يحدد املنهج الرئيس ي لعلم 

 النفس

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

 يصف منهج السمة للشخصية 1-8
مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 

مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 
 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية
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1-9 
املختلفة  يستعرض النظريات

 للشخصية

مية )البور يالعروض التقد استخدامظرية، محاضرات ن
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

 يشرح املنهج التفاعلي 1-10
مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 

مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -( بوينت
 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-11 
يحدد مدي التأثيرات االجتماعية 

 تطوير السلوكيات الرياضية على

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىلرجوع إلا -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات

 النظرية والشفاهية

 يشرح بنية ووظائف االتجاهات 1-12
مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 

لتكليفات مواقع االنترنت ذات الصلة، ا ىالرجوع إل -بوينت( 
 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-13 
يناقش طرق قياس الظواهر 

 النفسية محل الدراسة

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 ستقلة، الحوار واملناقشةالدراسية امل

 الدورية والنهائية االختبارات
النظرية والشفاهية ومناقشة 
 التكليفات واملشاريع البحثية

1-14 
يناقش إستراتيجيات لتغيير 

 االتجاهات.

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 اسية املستقلة، الحوار واملناقشةالدر 

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-15 
 علىيستعرض العوامل التي تؤثر 

 االتجاهات الرياضية.

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 

مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 
 الحوار واملناقشةالدراسية املستقلة، 

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-16 
يناقش دراسات في العالقة بين 

 العدوان واألداء.

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

 الدورية والنهائية ختباراتاال 
النظرية والشفاهية ومناقشة 
 التكليفات واملشاريع البحثية

1-17 
يحدد استراتيجيات للحد من 

 العدوان. 

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 اقشةالدراسية املستقلة، الحوار واملن

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

 يشرح تماسك الفريق. 1-18
مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 

مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 
 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 شفاهيةالنظرية وال

1-19 
يناقش العالقة بين التماسك 

 واألداء.

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-20 
لبية لعضوية يناقش االثار الس

 الفريق

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-21 
يصف نظريات توضح العالقة 

 بين االستثارة واألداء

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية
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1-22 
يصف نظريات توضح العالقة 

 بين القلق واألداء

مية )البور يالعروض التقد ماستخدامحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-23 
يناقش مجموعة من أساليب 

إدارة الضغط التي يمكن 
 تطبيقها مع الرياضيين

مية )البور يالعروض التقد داماستخمحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-24 
 لالحتياجاتوصف مدرج ماسلو 

 كتفسير للدافعية الرياضية

مية )البور يتقدالعروض ال استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات

 النظرية والشفاهية

1-25 
مناقشة الكفاءة الذاتية كعامل 

 في الدافعية الرياضية

 مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

 يوضح أهمية الدافعية لإلنجاز 1-26
مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 

ذات الصلة، التكليفات مواقع االنترنت  ىالرجوع إل -بوينت( 
 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

1-27 
يناقش طرق البحث املستخدمة 
في دراسات وبحوث علم النفس 

 الرياض ي 

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
الصلة، التكليفات  مواقع االنترنت ذات ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

 الدورية والنهائية االختبارات
النظرية والشفاهية ومناقشة 
 التكليفات واملشاريع البحثية

 املهارات املعرفية 2

2-1 
يفكر بشكل نقدي نحو النظرية 

 والبحوث النفسية

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -نت( بوي

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

 الدورية والنهائية االختبارات
النظرية والشفاهية ومناقشة 
 التكليفات واملشاريع البحثية

2-2 
 التأثيراتيظهر الجدل بشأن 

 علىاإليجابية والسلبية للرياضة 

 التنمية االجتماعية

مية )البور يالعروض التقد استخدامضرات نظرية، محا
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

2-3 
يستخدم النظريات والنماذج 

الدراسة  النفسية محلللظواهر 
 ملختلفةلفهم العالقات ا

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

2-4 
يفهم العالقة بين املوقف 

 والسلوك

مية )البور يعروض التقدال استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

2-5 

يقارن بين العدوان العدائي 
والعدوان الوسيلي وكذلك بين 
العدوان املعاقب والعدوان غير 

 املعاقب

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة
الدورية والنهائية  االختبارات

 النظرية والشفاهية

2-6 
يكشف العوامل التي تفعل 
 الفروق الفردية في الرياضة

مية )البور يالعروض التقد ستخدامامحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية
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2-7 
يطبق نظريات القيادة لفهم دور 

 قيادة الفريق

)البور  ميةيالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

 الدورية والنهائية االختبارات
النظرية والشفاهية ومناقشة 
 التكليفات واملشاريع البحثية

2-8 
يميز قلق السمة وقلق الحالة 

 املعرفي والقلقوكذلك بين القلق 
 البدني

مية )البور يالعروض التقد استخدامضرات نظرية، محا
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

 الدورية والنهائية االختبارات
النظرية والشفاهية ومناقشة 
 التكليفات واملشاريع البحثية

2-9 
يقيم نظريات توضح العالقة بين 

 ستثارة واألداءاال 

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات

 النظرية والشفاهية

2-10 
يقيم نظريات توضح العالقة بين 

 القلق واألداء

مية )البور يالعروض التقد استخدامت نظرية، محاضرا
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

2-11 
يميز بين الدوافع الداخلية 

 والخارجية

مية )البور يدالعروض التق استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

2-12 
 لالحتياجاتيقيم مدرج ماسلو 

 كتفسير للدافعية الرياضية

 مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -بوينت( 

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

2-13 
يميز بين البحث الكمي والبحث 

 النوعي.

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 

النترنت ذات الصلة، التكليفات مواقع ا ىالرجوع إل -بوينت( 
 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

الدورية والنهائية  االختبارات
 النظرية والشفاهية

2-14 

املنهجية  ينقد مزايا املراجعة
كطريفة  االلتواءوتحليل 

الستخالص االستنتاجات من 
 دراسات متعددة

مية )البور يالعروض التقد استخداممحاضرات نظرية، 
مواقع االنترنت ذات الصلة، التكليفات  ىالرجوع إل -وينت( ب

 الدراسية املستقلة، الحوار واملناقشة

 الدورية والنهائية االختبارات
النظرية والشفاهية ومناقشة 
 التكليفات واملشاريع البحثية

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

3-1 
يتحمل مسئولية تعلمه الذاتي، 

مرار في التطوير الشخص ي واالست
 واملنهي

كليفات ومشاريع فردية )تتطلب البحث باالعتماد على ت
 اإلنترنت واملكتبة كوسيلة لتنمية مهارات الدراسة الذاتية

يشمل تقويم التكليفات 
على  واملشاريع والقدرة

الدراسة الذاتية ومن خالل 
مناقشة الطالب في املشاريع 

 والتكليفات الفردية

3-2 
 وااللتزامرف بشكل أخالقي يتص

 ىقية علابالقيم الشخصية الر 
 واالجتماعيالنطاق الشخص ي 

تكليفات وواجبات جماعية )يلتقي املعلم مع كل مجموعة 
خالل املشروع للمناقشة وتقديم النصائح بشأن طريقة 

العمل(، تمرين لعب أدوار في قضايا جدلية ذات صلة باملقرر 
الة معينة، مع نقاش حول الدراس ي ومبنية على دراسة ح

 املشاركة لألطرافبالنسبة  ذلك،الردود املناسبة عقب 

يشمل تقويم التكليفات 
واملشاريع الفردية والجماعية 

االلتزام  تقييم مديمن خالل 
بحقوق امللكية الفكرية 

مدي التزام  وكذلك تقييم
 تجاهالطالب من سلوكيات 

بمالحظة سلوك وتعامل  أقرانه
 من الطالب. الئهزمالطالب مع 



 

104 
 

 م
 
ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

ملجاالت اإلطار الوطني 
 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

3-3 
يعمل في مجموعة بشكل فعال، 

 وممارسة القيادة عند الحاجة

تكليفات ومشاريع جماعية )يلتقي املعلم مع كل مجموعة 
خالل املشروع للمناقشة وتقديم النصائح بشأن طريقة 

العمل(، تمرين لعب أدوار في قضايا جدلية ذات صلة باملقرر 
معينة، مع نقاش حول  الدراس ي ومبنية على دراسة حالة

 املشاركة لألطرافبالنسبة  ذلك،الردود املناسبة عقب 

يشمل تقويم التكليفات 
وتقييم ما  واملشاريع الجماعية

أسهم به كل فرد من أعمال في 
 املجموعة.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
 بشكل 

ً
يتواصل شفهيا وكتابيا

 فعال

حوار واملناقشة الشفهية فيما يرتبط باملقرر من موضوعات، ال

تكليفات وواجبات فردية )إعداد التقارير واملقاالت املرتبطة 
 باملقرر(

تقويم نتائج االختبارات 
الدورية والنهائية والتحريرية 

التكليفات  والشفاهية وتقييم
 الفردية 

4-2 
يستخدم بفاعلية تقنيات 

 واملعلومات االتصاالت

)تستلزم من الطالب معايير جيدة  واملشاريعالتكليفات 
 ااملعلومات. فإذاملستوى الستخدام تقنية االتصاالت وتقنية 

يتم توجيهه الى  ما،كانت هذه املعايير غير مرضية لدى طالب 
  التكليفات منبرنامج عالجي خاص. وتستلزم 

ً
 الطالب أسلوبا

، مع
ً
لصورة التي استخدام صحيح لسرد املراجع با مناسبا

حددها له استاذ املقرر، التفاعل مع موضوعات املقرر )من 
 ( االرتباطخالل الدخول على بعض املواقع اإللكترونية ذات 

 الطالب وعملتقييم تكليفات 
 )عرضمشروع تطبيقي 

تقديمي( على ما يتوقع من 
التطبيق املناسب ملهارات 

 االستعانةالتواصل. ومدي 
علومات بتقنية االتصاالت وامل

 إلنجاز املشروع، 

 (وجدت املهارات النفسية الحركية )إن 5

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  5-1

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  5-2

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  م
 الحظة......الخ(شفهي، م

نسبته من  األسبوع املحدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %5 7 (1مناقشة وتقييم املشروعات البحثية التطبيقية الفردية للطالب ) 1

 %5 14 (2مناقشة وتقييم املشروعات البحثية التطبيقية الجماعية للطالب ) 2

 %10 8 دوري أول  اختبار  3

 %10 15 دوري ثاني اختبار  4

 %10 16 شفهي اختبار  5

 %60 حسب جدول االختبارات النهائياالختبار  6

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ع أن ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق
 التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  يتواجد خالله أعضاء هيئة 

  10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
ً
 ساعات أسبوعيا

 خ)واتس.. الوبرامج االتصاالت الحديثة  اإللكترونياالتصال بأستاذ املادة عبر البريد  -
ً
 ( ساعة أسبوعيا

 أسبوعيا النظرية ساعتاناإلشراف املباشر على الطالب أثناء املحاضرات  -

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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 التربية الرياضية بالقاهرة، جامعة حلوان، القاهرة. ، كليةالبدنيةعلم نفس الرياضة واملمارسة (. 2012محمد حسن عالوي ) -

جامعة حلوان، الطبعة  ، مطبعةعلم النفس الرياض ي، األسس واملبادئ النظرية والتوجهات املعاصرة(. 2011إبراهيم خليفة وآخرون ) -

 القاهرة العربي،توزيع دار الفكر  الثانية،

 ، الطبعة السابعة، مركز النشر للكتاب، القاهرة.مدخل علم النفس الرياض ي(.  2009محمد حسن عالوي ) -

 التطبيقات، دار الفكر العربي، القاهرة. –املفاهيم  – مبادئ علم النفس الرياض ي(.  2006محمد أمين فوزي ) -

 ، دار الفكر العربي، القاهرة.علم نفس الرياضة(.  1997مة كامل راتب )أسا -

- Sheldon Hanton and Stephen Mellalieu Professional Practice in Sport Psychology: A Review (Jan 15, 2012) 

- John M D Kremer, Aidan Moran, Cathy Craig and Graham Walker key Concepts in Sport Psychology (SAGE Key 

Concepts Series) (Dec 30, 2011) 

- Aidan P. Moran: Sport and Exercise Psychology: A Critical Introduction (Dec 12, 2012) 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 الجمعيات العلمية الدولية:

 International Society of Sport Psychology (ISSP)الرياض ي فس لعلم الن الجمعية الدولية -

 جمعية شمال امريكا لعلم نفس الرياضة والنشاط البدني -

 االتحاد األوربي لعلم النفس الرياضة واألنشطة -

- Federation Europenne de Psychologic des Sport et Activates Corporelles (FE PSAC)  www.fepsac.com 

 الجمعية اآلسيوية لعلم النفس الرياض ي  -

- Asian South Pacific Association of Sport Psychology (ASPASP) www.aspasp.org. 

 جمعية علم النفس الرياض ي التطبيقي -

- Association for Applied Sport Psychology (AASP) 

 املجالت العلمية الدولية:

 املجلة الدولية لعلم النفس الرياض ي -

- International Journal of Sport Psychology (IJSP) 

 مجلة علم النفس الرياضة واملمارسة البدنية -

- Journal of Sport and Exercise Psychology (JSEP) 

 واصل االجتماعي وغيرها:. املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع الت3

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:. 4

 املرافق املطلوبة-و

أجهزة الحاسب  تبرات، وعددبّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 اآللي املتاحة، وغيرها(:

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: .1
 قاعة محاضرات  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .2
   Lap Topكمبيوتر محمول  -
   Data Showشو  عرض داتاجهاز  -

 مصاد .3
ً
 كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: إذار أخرى )حددها: مثال

 للتزود باإلنترنتمصدر  -

http://www.fepsac.com/
http://www.fepsac.com/
http://www.aspasp.org/
http://www.aspasp.org/
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 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ز
 توزيع استبيانات على الطالب -
 قابلة عينة من الطالب ألخذ آراءهمم -
 تحليل درجات الطالب -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .س
 املقرر  تدريس عن التدريس هيئة أعضاء يعدها التي التقارير -
 تقييم أعضاء هيئة التدريس لطريقة تدريس العضو الزميل واألدوات املساعدة املستخدمة -
 املراجعة الدورية للبرنامج ومقرراته طبقا للمعايير املرجعية عمليات -

 إجراءات تطوير التدريس:

 الجماعية املناقشات على الطالب تشجيع -

 الدراس ي املقرر  تقديم في الحديثة التقنية استخدام تشجيع -
 والبحث القراءة على الطالب تشجيع -
 والتقنية اإلدارية والتسهيالت رر املق أستاذ أداء حول  الطالب رأي استطالع من االستفادة -
 املباشرة املالحظة على بناء التدريس هيئة عضو أداء حول  القسم إدارة توجيهات -

)مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة  إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب
 أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 تقارير أعضاء هيئة تدريس مستقلين عن تصحيح عينة من اختبارات الطالب -
 تقارير أعضاء هيئة تدريس مستقلين عن تقييم عينة من تكليفات وواجبات الطالب -

 ي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس 
 مشابهة أقسام في تقدم مماثلة مقررات من بمثله املقرر  مقارنة -

  بشكل املقرر وتطويره أستاذ قبل من دوري بشكل ومفرداته املقرر  توصيف مراجعة -
ً
 لجنة قبل ومن الحقل هذا في للمستجدات مستمر طبقا

 بالقسم املقررات تحديث
 املجال في املستجدة للتطورات مواكبته من تأكدلل باملقرر  الخاصة التعلم مصادر تحديث -
 املقرر  وتطوير تحسين فيوالخارجية  الداخلية املراجعة نتائج بتوصيات األخذ -
 املقرر  أستاذ وأداء للمقرر  الطالب لتقويماإلحصائية  النتائج -

  .ش

 
 د توفيق إدريس أحيد البكري  اسم منسق البرنامج:

 .1440-...1..-...20.. التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 

 اسم املقرر: إحصاء تطبيقي  

 (  3-0206621رمز املقرر: )نفس   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  التعليمية:اسم املؤسسة  هـ 1440-2-8 تاريخ التوصيف:

 كلية التربية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 (     3-0206621)نفس   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: 1

 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2

 املاجستير  ) متطلب كلية ( والدبلوم العالي في القياس والتقويمضمنه املقرر الدراس ي: . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم 3

 من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
ً
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدال

 املستوى الثاني: . السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي4

  طرق البحث العلميابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات الس5

 يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال6

  ال يوجد. فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية
    

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(
    

 - النسبة: - باملراسلة
    

  - النسبة: - أخرى تذكر

 تعليقات:

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟

 والبرمجيات الحاسوبية الخاصة باإلحصاء التطبيقيإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية 

املقرر الدراس ي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط 

  اإلنترنت، والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 ب التطبيقية لإلحصاء في مجال العلوم التربوية والنفسية.التركيز على الجوان -

 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن تحديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص. -

 استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة باإلحصاء التطبيقي. -
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املنتظمة والدورية لخطة املقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء  املراجعة -

 هيئة التدريس والطالب.

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(. وصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

 يهدف هذا املقرر إلى تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، وجمع وتبويب البيانات اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات -

االعتدالية، ومقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، واإلحصاء 

والداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت " وفرضيات  ،االستداللي، والفروض اإلحصائية واختبارها

 . استخدامه

 

 ولها:املوضوعات التي ينبغي تنا

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 

 التدريس 

 3 1 مقدمة في علم اإلحصاء 

 3 1 جمع وتبويب البيانات اإلحصائية

 –املتوسط الهندس ي  –املنوال  –الوسيط  –مقاييس النزعة املركزية ) املتوسط 

 املتوسط املرجح "املوزون"( –املتوسط التوافقي 

1 3 

 –معامل االختالف –التباين  –االنحراف العياري  –مقاييس التشتت )املدى

 املئينات(  –االعشاريات  –االرباعيات 

2 6 

االرتباط  –االرتباط الجزئي  -االرتباط الرتبي –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 

 االرتبط املتعدد(  –الثنائي األصيل

2 6 

 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية

 3 1 التائية ( والرتبة املئينية  –املعيارية ) الزائية الدرجة 

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي

 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  

 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي

 3 1 اختبار "ت " وفرضيات استخدامه

 3 1 اختبار "ت " لعينة واحدة

 3 1 ن مستقلتيناختبار" ت " لعينتي

 3 1 اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة 
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 تعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات ال

-  
ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال

-  
ً
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة.ثانيا

-  
ً
طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم  : ضعثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
ً
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 لتعلم.يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت ا

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

  القدرة على: الطالب من يتوقع املقرر  دراسة هذا من االنتهاء بعد 

 املعرفة 1

 دالليأن يتعرف على االحصاء الوصفي واالست 1-1
املحاضرة باستخدام  -

 العروض التقدمية.

الحوار واملناقشة املوجهة  -

 الهادف.

األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.

 

االختبارات القصيرة  -

 االختبارات النصفية -

 االختبارات النهائية -

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

األنشطة ومهام 

 األداء.

لة اإلحصائية وقوة االختبار أن يتعرف على الدال 1-2

 اإلحصائي

أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع  1-3

 الدراسة

أن يحدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب  1-4

 اإلحصائية موضوع الدراسة

 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5
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 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

ألسلوب اإلحصائي أن يحدد معايير وشروط اختيار ا 1-6

 املناسب. 

 للوصول إلى  1-7
ً
أن يحدد الخطوات املتسلسلة منطقيا

 األسلوب اإلحصائي املناسب لتحليل البيانات.

 املهارات املعرفية 2

أن يصمم مخطط لسير العمليات لتحديد األسلوب  2-1

اإلحصائي األمثل لتحليل البيانات على اختالف أنواعها. 

. 
 ني العصف الذه -

استراتيجية التعلم  -

 االستكشافي

إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل 

التعلم التعاوني، التعلم 

النشط، املعتمدة على تصميم 

مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

حصائية األساسية أن يحدد الكفايات واملهارات اإل  2-2

 لالختيار الصحيح لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

أن يناقش نتائج املعالجات ومخرجات التحليل  2-3

 اإلحصائي ويفسرها. 

أن يقترح عددا من املعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة  2-4

 بأنشطته وواجباته ومشاريعه. 

على نحو فعال،  أن ينظم العمل مع أقرانه في املجموعة 2-5

لحل مشكالت معقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، 

 ويقترح منهجية متكاملة لحلها.

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته وسعيه  3-1

.
ً
 الستثمارها إيجابيا

 التعلم الذاتي  -

إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل 

التعلم التعاوني، التعلم 

النشط، املعتمدة على تصميم 

مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

 تكليفات فردية  -

تكليفات جماعية  -

)املشاريع البحثية 

 والعملية(

التقويم الذاتي،  -

وتقويم األقران وتقوم 

 األستاذ باستخدام:

قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  كل لتقويم

من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 

مهارات  –االتصال 

أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية  3-2

 عادلة وصحيحة.
ً
 املعقدة ويصدر أحكاما

أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها في  3-3

 ت املحددالوق

أن يتقبل التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته  3-4

واملجموعات األخرى، ويمارس دور القيادة إذا أسندت 

 بكفاءة وتميز. إليه

أن يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في  3-5

ضوء قاعدة أداء وصفية يتم تصميمها لتقويم مهام 

 األداء.
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 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

ملشاركة في النقاش، وتقديم تغذية راجعة أن يبادر في ا 3-6

جيدة ألنشطة ومشاريع املجموعات األخرى أثناء 

 عرضها.

العالقات الشخصية 

تحمل املسؤولية،  –

 والعمل ضمن فريق(

أن يتحمل املسؤولية في أداء العمل املكلف به ضمن  3-7

 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في الوقت املحدد.

أن يتفاعل مع أقرانه في املجموعة، ويقترح آراء هادفة  3-8

 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية، سببأسلوب منا

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

أن يعالج بيانات مولدة لكل أسلوب إحصائي من  4-1

 
ً
 األساليب اإلحصائية التي تم دراستها يدويا

 التعلم الذاتي  -

إحدى طرائق التعلم القائمة -

على مركزية املتعلم مثل 

لم التعاوني، التعلم التع

النشط، املعتمدة على تصميم 

مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

تقديم تقرير علمي  -

إلجراءات تطبيق 

أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه

 وتفسيرها.

التقويم الذاتي،  -

وتقويم األقران وتقوم 

 األستاذ باستخدام:

قاعدة أداء  -

 (Rubric)وصفية 

لتقويم كل من ) 

مهام األداء األنشطة و 

 –مهارات االتصال  –

مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 

 العددية (

أن يحلل بيانات مولدة باستخدام البرمجيات  4-2

الحاسوبية لكل أسلوب إحصائي من األساليب 

 اإلحصائية التي تم دراستها 

 عن النتائج املتحصل عليها  4-3
ً
أن ُيعد تقريرا وافيا

الحاسوبية لكل أسلوب  كمخرجات للبرمجيات

 إحصائي ومقارنتها ب
ً
 التي تم حسابها يدويا

 بحثيا بالتعاون مع مجموعته لتحليل  4-4
ً
أن ينجز مشروعا

، ويكتب 
ً
بيانات مقياس )استبانة( يتم تطبيقه فعليا

 عن املشروع، ويعرضه في املحاضرة، 
ً
 وافيا

ً
تقريرا

 نه.ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرا

أن يكتسب مهارات جمع املعلومات والبيانات وتحليلها  4-5

 وتقويمها بشكل ناقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.

أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكترونية في  4-6

البحث العلمي، وبحث القضايا وإيضاح النتائج 

 والتوصيات

 (دتوج املهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1 
أن يستخدم الطالب البرمجيات الحاسوبية ملعالجة 

 كل أسلوب من األساليب اإلحصائية التي تم دراستها

إحدى طرائق التعلم القائمة 

على مركزية املتعلم مثل 

التعلم التعاوني، أو التعلم 

النشط، املعتمدة على تصميم 

قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم

مهارات استخدام 

البرمجيات 

 الحاسوبية



 

113 
 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر 

مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

 

 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة  م

 مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع املحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

1 
على مدار الفصل  شطة فرديةتكليفات وأن

 الدراس ي

10% 

 %10 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2

3 
تقديم تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة 

 نتائجه وتفسيرها

15 5% 

 %20 12،  4 اختبارات قصيرة أثناء الفصل الدراس ي 4

 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراس ي 5

6 
أسبوع االختبارات  هاية الفصل الدراس ياختبار ن

 النهائية

40% 

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 ض في كل أسبوع(.  الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغر 

وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاتهم  -

 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.

تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب  -

 وقت يحتاجونه..في أي 

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. مبادئ اإلحصاء. األردن: دار البداية ناشرون وموزعون.2008طيبة، أحمد عبدالسميع ) -
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(. القاهرة: دار النشر 3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 2009أبو عالم، رجاء محمود ) -

  للجامعات. 

(. األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية . القاهرة : مكتبة األنجلو 2000مراد، صالح أحمد )  -

 املصرية.

( . األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية 2010عالم، صالح الدين محمود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العربي.2البارامترية )ط واالجتماعية: البارامترية   وال

(. اإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم 2010املنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موس ى ) -

 (. األردن: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.4االجتماعية )ط

.  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 2014منس ي، محمود عبدالحليم ، الشريف، خالد حسن ) -

 .اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة

-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using Estimation. London: 

SAGE Publications.   

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical Introduction. 

London: SAGE Publications.   

 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using R and SPSS. German:  John Wiley 

& Sons. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

Electronic Journal of Statistics - 

PA)American Psychological Association (A- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education - 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 

-for-agenda/education-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

all/resources/statistics 

w.education.ie/en/Publications/Statisticshttps://ww- 

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661- 

Science , ProQuest, Sage, Theses, JstorAPA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, ( -

)    Springer, Wiley Blackwell , Direct 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:. 4

مجموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والبرامج اإلحصائية على حسب االحتياج  -

:  

-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.jstor.org/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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- SAS 

https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 

/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 

 املرافق املطلوبة-و

بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 ض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، جهاز حاسب آلي لكل طالبمقعد متحرك ، جهاز عر  20 -

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(:

  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آلي 20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 يات وغيرها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمج 

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالبرامج الحاسوبية املذكورة في موضوعات املقرر مثل :  -

 اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:
ً
 مصادر أخرى )حددها: مثال

  معمل علم النفس الرقمي -

 

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 ستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:ا

 استمارة تقويم املقرر. -

 بطاقات التطبيق العملي. -

 التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين. -

 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -

 .LEARNنموذج  -

 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 تدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية ال

ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة في تقييم التكليفات الفردية والجماعية واملشاريع والتقارير  -

 الفصلية للطالب .

https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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املختلفة تبادل الزيارات والخبرات واالستشارات بين النظراء )األقران( في تدريس املقرر باألقسام والكليات بالجامعات  -

.
ً
 وإقليما

ً
 محليا

 إجراءات تطوير التدريس:

تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس: وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات والخبرات  -

 يرها.واالستشارات بين النظراء )األقران( في التدريس، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطو 

 .إيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة في الندوات واملؤتمرات العلمية -

حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس  -

 لالستفادة منها.

لتدريسة املعاصرة في ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع استخدام أحدث الطرق ا -

     إحداث تعديالت في محتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في هذا املجال.

سطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا

 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم بالقسم. -

 بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بالقسم من ذوي التخصص. تدقيق تصحيح عينة من بحوث الطلبة ومشارعهم -

 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( في تدريس املقرر بجامعات أخرى. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

جموعات التركيز من املتخصصين في املقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية املقرر وإجراء تكوين م -

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسين املستقبلية.

جامعة، وكذلك مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( في تدريس املقرر بالقسم والكلية وال -

  تقرير املراجعة الداخلية لعمادة التطوير والجودة النوعية واألخذ بها.

 للمعطيات  -
ً
تحديث مصادر التعلم الخاصة باملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة في املجال باستمرار وفقا

 الحديثة، مع  املراجعة الدورية لنتائج تقرير املقرر والبرنامج.

املقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع تحليل  تطوير  -

 ملعايير  SWOT Analysisالوضع الراهن 
ً
نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات املحتملة ، استنادا

NAQAAE لالعتماد الوطني ألسس التخطيط االستراتيجي. 

 

 د/ محمد محمود عبد الوهاب اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 توصيف مقرر : إحصاء تطبيقي       

 إعداد:

 ي        د. ياسر عبدهللا حفني حسنأ.د / ربيع سعيد طه على          د. ذياب عايض عوض املالك
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 توصيف املقرر الدراس ي

 

 تكنولوجيا الرياضةاسم املقرر: 

 3-20360331  رمز املقرر: 
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  املؤسسة التعليمية: اسم 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 3-20360331  رمز املقرر: /  تكنولوجيا الرياضة. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: 1

 . عدد الساعات املعتمدة: ثالث ساعات2

 علوم الرياضة. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في 3

 الثالثة املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: السنة 4

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6

 قر الرئيس للمؤسسة التعليمية: في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في امل7

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 % 50 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني

    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    

  النسبة:  ةباملراسل

    

  % 30 النسبة: √ أخرى تذكر: معمل الحاسب اآللي
 تعليقات:

 األهداف-ب

 ؟ما هدف املقرر الرئيس -1

 .بتكنولوجيا الرياضة وأهميتها واستخداماتهاالخاصة  واملفاهيم والتطبيقاتوالخبرات  من املعارفيهدف املقرر الي تمكن الطالب 

 . لتطوير وتحسين املقرر الدراس ي -تنفيذها  يتم -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العرض في تقديم املحتوى  -

 .استخدام أسلوب الحوار واملناقشة والحلقات العلمية )سمنار( -

 .االستعانة باملراجع العلمية الجديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -
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 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية س ي وصف املقرر الدرا-ج
ٌ

 البرنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

يتضمن املقرر التكنولوجيا الرياضية اإللكترونية وتطورها وأجهزتها وتطبيقاتها وأسس توظيفها في مجال األداء الحركي واألنشطة 

 ية الجماعية والفردية والتدريب الرياض ي والقياس وتطوير األداء الرياض ي.البدنية واملهارات الرياض

 
 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 مفاهيم حول تكنولوجيا الرياضة واألداء البدني.

 3 1 تطور استخدامات التكنولوجيا في املجال الرياض ي

 3 1 لوجيا املعلومات في تطوير أداء املؤسسات الرياضيةدور تكنو 

 3 1 أهمية االعتماد على التكنولوجيا الرقمية ودمجها في الرياضة واألداء البدني.

 6 2 .قياس األداء البدنيفي  التكنولوجيا الرقمية ودورها

 6 2 .أدوات وأجهزة قياس األداء البدني

 3 1 اختبار فصلي

 6 2 .الرياضات املختلفة يا الرقمية فيتوظيف التكنولوج

 3 1 .األدوات واألجهزة التكنولوجية في التدريب

 3 1 .تحكيم املبارياتفي الرقمية املستحدثات التكنولوجية 

 3 1 .تنظيم وإدارة البطوالتفي الرقمية املستحدثات التكنولوجية 

ية والحركية توظيف املستحدثات التكنولوجية في األنشطة والوحدات البدن

 املتنوعة.

1 3 

 
   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 محاضرات

دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 45 3 - - - 42 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

: ساعتان التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها -عدد ساعات الدراسة 
ً
 الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

-  
ً
 ر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقر أوال
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-  
ً
 معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة. وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  
ً
ت : ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجاثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم 
ً
تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار ا

ً
استراتيجيات  لوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقا

 التدريس للمقرر 

 طرق التقويم

 املعرفة 1

 املحاضرة النظرية أن يعرف املفاهيم حول تكنولوجيا الرياضة واألداء البدني. 1-1

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

 أن يعرف التطور استخدامات التكنولوجيا في املجال الرياض ي 2-1 االختبارات النظرية

أهمية االعتماد على التكنولوجيا الرقمية ودمجها في الرياضة  1-3

 واألداء البدني.

 املحاضرة النظرية

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

 االختبارات النظرية

 املحاضرة النظرية .قياس األداء البدنيفي  أن يشرح التكنولوجيا الرقمية ودورها 1-4

 التعليم املدمج

 لشفهيةاالختبارات ا

 االختبارات النظرية

 املحاضرة النظرية .أن يعرف أدوات وأجهزة قياس األداء البدني 1-5

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

 االختبارات النظرية

 املحاضرة النظرية .الرياضات املختلفة أن يعرف توظيف التكنولوجيا الرقمية في 1-6

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

 ختبارات النظريةاال 

 املحاضرة النظرية .أن يشرح دور األدوات واألجهزة التكنولوجية في التدريب 1-7

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

 االختبارات النظرية

 املحاضرة النظرية .تحكيم املبارياتفي الرقمية املستحدثات التكنولوجية أن يعرف  1-8

 التعليم املدمج

 هيةاالختبارات الشف

 االختبارات النظرية

تنظيم وإدارة في الرقمية املستحدثات التكنولوجية أن يعرف  1-9

 .البطوالت

 املحاضرة النظرية

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

 االختبارات النظرية

توظيف املستحدثات التكنولوجية في األنشطة أن يشرح  1-10

 والوحدات البدنية والحركية املتنوعة.

 حاضرة النظريةامل

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

 االختبارات النظرية

 املهارات املعرفية 2

 أن يصف املفاهيم حول تكنولوجيا الرياضة واألداء البدني. 2-1
 املحاضرة النظرية

 التعليم املدمج

 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية

 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية

يبرهن على أهمية االعتماد على التكنولوجيا الرقمية ودمجها أن  2-2

 في الرياضة واألداء البدني.

 .أن يميز بين أدوات وأجهزة قياس األداء البدني 2-2
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 م
 ملجاالت اإلطار ا

ً
استراتيجيات  لوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقا

 التدريس للمقرر 

 طرق التقويم

الرياضات  أن يحدد طرق توظيف التكنولوجيا الرقمية في 2-3

 .املختلفة

 .دريبأن يبرر دور األدوات واألجهزة التكنولوجية في الت 2-4

 .تحكيم املبارياتفي الرقمية املستحدثات التكنولوجية أن يصف  2-5

تنظيم وإدارة في الرقمية املستحدثات التكنولوجية أن يصف  2-6

 .البطوالت

توظيف املستحدثات التكنولوجية في األنشطة أن يحدد طرق  2-7

 والوحدات البدنية والحركية املتنوعة.

 ت الشخصية وتحمل املسؤوليةمهارات العالقا 3

 التعليم املدمج .املشاركة الفاعلة وااليجابية مع الزمالء 3-1

املناقشة، األوراق 

 البحثية

 املالحظة

 تقييم الواجبات
 .القدرة على التفكير والتحليل والدراسة 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 التعليم املدمج اقع اإلنترنت بفاعليةاستخدام مو  4-1

املناقشة، األوراق 

 البحثية

 االختبارات الشفهية

املالحظة، تقييم 

 الواجبات

 (وجدت املهارات النفسية الحركية )إن 5

أن يكتب تقريرا علميا عن توظيف التكنولوجيا في أحد املجاالت  5-1

 االنترنت.الرياضية، معتمدا في جمع املعلومات على مصادر شبكة 
 تقييم الواجبات األوراق البحثية

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي: .7

)مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم مهام التقويم املطلوبة  م

 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع 

 املحدد 

نسبته من 

 التقييم النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1

 15 دوري موضوع بحث مرتبط عرض 2

 15 دوري عرض تقديمي فردى، جماعي 3

 15 9 اختبار فصلي 4

 50 17 االمتحان النهائي 5
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 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

قت ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الو 

اإلشراف املباشر على الطالب أثناء ساعتان الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 أسبوعيا

 

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 :ذلت الصلة بتكنولوجيا الرياضة كتب ومقاالت وأبحاث مرجعية . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

- Qi Luo (2014): SPORTS TECHNOLOGY AND ENGINEERING, PROCEEDINGS OF THE 2014 ASIA-PACIFIC 

CONGRESS ON SPORTS TECHNOLOGY AND ENGINEERING (STE 2014), SINGAPORE, 8–9 DECEMBER 2014 

-  Franz Fuss and Aleksandar Subic (2015): Routledge Handbook of Sports Technology and Engineering 

- McGrath, Michael J., and Cliodhna Ní Scanaill. "Wellness, fitness, and lifestyle sensing applications." Sensor 

Technologies, pp. 217-248. Apress, 2013. 

- The Xsens wearable motion capture solutions, https://www.xsens.com/products/xsens-mvn/. Accessed: 8. 

September 2017. 

- Bilodeau, E. A., Bilodeau, I. M., & Alluisi, E. A. (1969). “Principles of skill acquisition”. Academic Press. 

- Lightman, Karen. "Silicon gets sporty." IEEE Spectrum 53, no. 3 (2016): 48-53. 

- Giggins OM, Persson UM, Caulfield B (2013) “Biofeedback in rehabilitation.” J Neuroeng Rehabil 10:60. 

doi:10.1186/1743-0003-10-60. 

- Liebermann DG, Katz L, Hughes MD, Bartlett RM, McClements J, Franks IM (2002) “Advances in the application of 

information technology to sport performance.” J Sports Sci 20:755–769. 

- Sigrist R, Rauter G, Riener R, Wolf P (2013) “Augmented visual, auditory, haptic, and multimodal feedback in motor 

learning: a review”. Psychon Bull Rev 20:21–53. doi:10.3758/s13423-012-0333-8. 

- Motion Capture System. Available online. http://www.qualisys.com. Accessed 31 August 2017. 

- FlexiForce force sensors. https://www.tekscan.com/product-group/embedded-sensing/force-sensors. Accessed 31 

August 2017. 

- Shimmer3 IMU Unit. http://www.shimmersensing.com/products/shimmer3. Accessed 31 August 2017. 

- Cavallari, R., Martelli, F., Rosini, R., Buratti, C., & Verdone, R. (2014). “A survey on wireless body area networks: 

technologies and design challenges.” IEEE Communications Surveys & Tutorials, 16(3), 1635-1657. 

- Wei, Y., Jiao, L., Wang, S., Bie, R., Chen, Y., & Liu, D. (2016). “Sports motion recognition using MCMR features based 

on interclass symbolic distance”. International Journal of Distributed Sensor Networks, 12(5), 7483536. 

االطالع على كافة املستحدثات من خالل شبكة املعلومات  . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 الدولية

https://www.amazon.com/Routledge-Handbook-Sports-Technology-Engineering/dp/1138657131/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1542856807&sr=1-6
https://www.amazon.com/Routledge-Handbook-Sports-Technology-Engineering/dp/1138657131/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1542856807&sr=1-6
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 إللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. املواد ا3

 العروض التعليمية الرقمية املصاحبة للمحاضرةمواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة: . 4

 

 املرافق املطلوبة-و

)أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  لقاعات الدراسية واملختبراتبّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم ا

 واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة محاضرات املباني

 والبرمجيات وغيرها(: حاسب آلي، جهاز عرض رقمي، سبورة ذكية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، مصادر تقنية 

  مصادر أخرى 
ً
 ال يوجدكان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:  إذا)حددها: مثال

 

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 صوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخ

 استطالع راي الطالب.

 .الجامعةموقع  علىتقويم عضو هيئة التدريس  استمارة

 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء

علومات مع بعضهم البعض، ويشارك تكوين مجموعة صغيرة تختص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خاللها بتبادل امل

 الطالب في عملية التقييم على ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية.

 .ع زمالئهمالتقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل م

 قيام مشرفين بإبداء مالحظاتهم على قاعات الدرس.

 إجراءات تطوير التدريس:

 تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة.

 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل الخبرات/  .الدورات التدريبية/  التوسع في التعلم اإللكتروني والعروض التعليمية.

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، )مثلايير إنجاز الطالب إجراءات التحقق من مع

 ال ينطبق والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 اس ي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدر 

 .مما يلز دراسة تقارير املقرر التي يتم إعدادها بعد نهاية الفصل وإعداد خطة لتعديل 

 

 دكتور أحمد عبد الفتاح حسين اسم منسق البرنامج:

 1440-2-20 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 والنشاط البدنياسم املقرر: االتجاهات الصحية 

  2-20360332  املقرر: رمز 
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي
 القري  أم جامعة :. اسم املؤسسة التعليمية1
  القسم: /. الكلية2

ٌ
  كلية

ٌ
  –التربية

ٌ
   قسم التربية

ٌ
 البدنية

 عنه:باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة  فلتعريأ( ا
 2-20360332  : والنشاط البدنياالتجاهات الصحية . اسم ورمز املقرر الدراس ي: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 في علوم الرياضةاملاجستير . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي. 3
 الثالثاملستوى  الثانيةالسنة كاديمي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: . السنة أو املستوى األ4
 توجد ال (:)إن وجدتاملقرر . املتطلبات السابقة لهذا 5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
ال ملقر الرئيس للمؤسسة التعليمية فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: في ا ..7

 يوجد
 نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:. 8

 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية
 

   
  النسبة:  التعليم اإللكتروني

    
 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    
  النسبة:  باملراسلة

    
  النسبة:  رأخرى تذك

 
 تعليقات:

 
 
 

 :ب( األهداف
 الرئيس؟. هدف املقرر 1

 إلىوكيفية تحويل الثقافة الصحية  الصحية،الناحية بواملفاهيم املتعلقة  والخبرات واملهارات املعلومات الدارس إكساب
 صحي.سلوك 

دام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع )مثل االستخ الدراس ي. وتحسين املقرر اذكر بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
    كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. في املحتوى اإلنترنت، والتغييرات 

 الثقافة الصحية  وأفالم عن  برامجالبحث في شبكة املعلومات عن  -
 استخدام مراجع حديثة وصور توضيحية في مجال التخصص -
 ة تطوير املناهج الشروع في تحديث املنهج من خالل خط -
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 عام بنفس الطريقة املستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. ج( توصيف املقرر الدراس ي 
ٌ

 )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 
   مكونات املقرر الدراس ي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراس ي(: -2

 املجموع أخرى  العملي معامل إضافية دروس محاضرات 

 30 2 -- -- --- 28 ساعات التدريس

 2 -- -- -- -- 2 ساعات معتمدة
 

  -. عدد ساعات الدراسة 3
ً
 ساعات 4 ساعات:التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 
 لإلطار الوطني للمؤهال 4

ً
 ت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها:. مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 

 لإلطار الوطني للمؤهالت م
ً
استراتيجيات تدريس  مخرجات التعلم وفقا

 املقرر 
 طرق القياس

 املعرفة 1
معرفة الدارس االتجاهات الصحية ودور العاملين في املجال  1-1

 الرياض ي نحوهما.
  املحاضرات

ٌ
 العلمية

 أبحاث نظرية
  تاالختبارا

ٌ
 الدورية
 االختبارات النظرية

 )تلوثمعرفة الدارس االشتراطات الصحية للرياضيين  1-2
الشروط الصحية للمكان  الرياض ي،البيئة والنشاط 

 الرياض ي(.

  املحاضرات
ٌ
 العلمية

  الدروس
ٌ
 العملية

  االختبارات
ٌ
 الدورية
 االختبارات النظرية

ق الدارس للمواصفات الصحية وشروط تحقي معرفة 1-3
 الصحة للرياضيين

  املحاضرات
ٌ
 العلمية

  الدروس
ٌ
 العملية

  االختبارات
ٌ
 الدورية
 االختبارات النظرية

 املهارات املعرفية 2
نات جمع أن يكتسب الدارس مهارة 2-1

ٌ
العلوم  في والبحث البيا

الكمبيوتر واملكتبات الرقمية  مع التعامل خالل من الرياضية
 ل البدني والرياض يفي املجا مجال الصحة فيوالبحث 

 وعرض جمع
 خالل من املعلومات
 باإلنترنت االتصال

  االختبارات
ٌ
  الدورية
 االختبارات النظرية

  املحاضرات التفرقة بين االتجاهات التربوية واالتجاهات الصحية  2-2
ٌ
 العلمية

  الدروس
ٌ
 العملية

  االختبارات
ٌ
  الدورية
 االختبارات النظرية

 .املجال البدني والرياض يفي والصحية توصيف عام للمقرر: دراسة املعرف واملفاهيم واالتجاهات 

 تناولها: التي ينبغياملوضوعات -1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع مة املوضوعاتقائ

 4 2  العالقة بين االتجاهات التربوية واالتجاهات الصحية

 4 2 وبرنامج الخدمات الصحية املجال البدني والرياض يفي االتجاهات الحديثة في الصحة 

 4 2 دراسات متقدمة تأثير ممارسة الرياضة على صحة أجهزة الجسم

 2 1 اختبار فصلي

 4 2 الشتراطات الصحية لالماكن التدريب وللمالبس التدريبا

 4 2 التدريب الصحية في االجواء املختلفة 

 4 2 القراءات الحديثة في التغذية الصحية للرياض ي

 4 2 تطبيقات الصحة الرياضية
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 لإلطار الوطني للمؤهالت م
ً
استراتيجيات تدريس  مخرجات التعلم وفقا

 املقرر 
 طرق القياس

ر الصحة والعالمات الدالة عليها لعناص إدراك الدارس 2-3
 وكيفية املحافظة عليها

 

  املحاضرات
ٌ
 العلمية

  الدروس
ٌ
 العملية

  االختبارات
ٌ
  الدورية
 االختبارات النظرية

  مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3
  تحمل على القدرة 3-1

ٌ
 موضوع ربط تطويٌرها املطلوب املسئولية

 باألخرى  املحاضرة
 املحاضرات أثناء مناقشات

  مجموعات في على االتصال والعمل القدرة 3-2
ٌ
 تطبيٌق  لتنفيذ

  معيٌن 
 املعلومات عرض

 نقاش حلقاتو 
 املحاضرات أثناء مناقشات

  تحمل على الدارس قدرة 3-3
ٌ
  املسؤولية

ٌ
 أعداد في الشخصية

  األبحاث واجبات
ٌ
 الفردية

 عملي دراس ي مشروع
 مجموعات به يٌقوم

 الطلبة

  املادة تقيم
ٌ
 في العلمية

 الواجبات

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
الدراسات العليا  طالب تواجه التي املشكالت حل في التعاون  4-1

 .املعلومات تجميٌع  في
 املعلومات عرض

 نقاش حلقاتو 
 املحاضرات أثناء مناقشات

في تطبيق  والهادف اءالبن التواصل على الطالب قدرة صقل 4-2
الثقافة الصحية وعالج االنحرافات القومية في األداء 

 الرياض ي.

 املعلومات عرض
 نقاش حلقاتو 

 املحاضرات أثناء مناقشات

والحوار بجديه وفاعلية في املادة  املناقشات على القدرة 4-3
 العلمي

 موضوع ربط
 باألخرى  املحاضرة

 املحاضرات أثناء مناقشات

 حركية -النفس املهارات 5
تطبيق مهارات التعرف على عالمات الصحة العامة  5-2

 والصحة البدنية للرياض ي
 املعلومات عرض

 نقاش حلقاتو 
 املحاضرات أثناء مناقشات

  
 جدول مهام قياس ما اكتسبه الطالب خالل الفصل الدراس ي: -5

التقو
 يم

ختبار، خطابة، مهمة القياس )مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، ا
 تقديم شفهي، إلخ(

األسبوع 
 املحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

 %10 6 االبحاث واالنشطة  1
 %30 14 مشاركة وحضور الطالب في املحاضرات 2
 %10 7 اختبار دوري نظري  3
 %50 16 نهائياختبار  4

 
 د. االرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم:

 +ظهرا لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 1: 12األسبوع من الساعة تم تحديد موعد يومي طوال 
 اب ساللوتااللكتروني ومجموعة  البريد طريق عن التواصل

م
ّ
 هـ. مصادر التعل

 الكتب املقررة املطلوبة:  -1
 .2011القاهرة  الكتاب.دار الصحية.  مبادئ علم قاسم:مدحت 

 .2009 أسامة. دار  ،ياضيةالر  الصحة علمعصام الحسنات: 
 .2004 للنشر، العربي املركز  ،الرياضية الصحة الدين: جالل محمد علي

 قائمة الكتب املطلوبة:
 .2005القاهرة،  –، دار الكتاب للنشر الصحة واللياقة لكبار السن قاسم:مدحت  .1

 .2000قاهرة ,ال بالهرم،كلية التربية الرياضية  ،الصحية ةالتربي الدروي،محسن  حجر،سليمان 
 باقتنائها )الدوريات والتقارير وغيرها(: املوص يلكتب واملراجع  -2
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 م.2009، الطبعة الثانية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الرياضة والصحةعادل علي حسن: 
 املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: -3
 Cd   ستاذ املادةا يقدمهالدراس ي  للمقرر  

www.youtube.com/user/rehabilitatification  
www.Spor thealth.com 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرمجيات واألسطوانات املدمجة، واملعايير واللوائح املهنية:أي  -4
 شبكة املعلومات علىضرات فديو للمقرر الدراس ي من تم تجهيز محا 
 

 و. املرافق املطلوبة:

املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  الدراس ي من متطلبات املقرر بّين 

 الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 -على: كلية التربية والتي تحتوي  فيرات هي وحدة اإلصابات والتشريح قاعة املحاض

 30  جهاز عرض –كمبيوتر  –سبورة االلكترونية  –كرس ي 

 للجسم.قياس االنحرافات القومية  صور عرض ألجهزة 

 . مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:2

 للمقرر  شرح Data Show، Cdعرض جهاز  –كمبيوتر  –ة سبورة االلكتروني

 موقع ملقرر القسم على شبكة املعلومات

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:-3

 قياس االنحرافات القومية ألجهزةتحديث 

 

 ز.  تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره 

 التدريس:تراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية اس-1

  .أراءهم ألخذ املقرر  في املسجليٌن  الطالب من مناقشة عيٌنة 

 في الطالب على استبيانات توزٌيع  
ٌ
 - .باملقرر  خاص تقيم على للحصول  الدراس ي الفصل نهاية

 بل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من ق. 2

 الكلية ورئيس القسم وإدارة  قسم علوم الرياضة لجنة مالحظات- 

 خالل الفصل الدراس ي  في الطلبة نتائج ومقارنة مراجعة- 

  التعلم ووسائل التدريٌس  طرق  وسائل أحدث علىاالطالع. - 

 التي ترتبط بعملية التدريس وتطويرهاواملحاضرات  العمل حضور دورات وورش 

 التدريس:جراءات تطوير إ-3

  توفير معمل رقمي 

  نة توفيٌر
ٌ
  الدور  الصيا

ٌ
 واملعدات بالقاعات الدراسية واملعامل لألجهزة ة

 املباشرة املالحظة على بناء التدريٌس  هيٌئة عضو أداء حول والكلية القسم  إدارة توجيهات. 

http://www.youtube.com/user/rehabilitatification
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من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، : تدقيق تصحيح عينة )مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب -4

 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:
ً
 والتبادل بصورة دورية

  األعمال والواجبات املكلفين بها واالختبارات الدورية  فيمناقشة الطالب في الدرجات الحاصلين علية 

 الطلبة  أعمال من لعيٌنة مستقل ٌس تدري عضو هيٌئة قبل من الدرجات فحص- 

 م
ٌ
 االختبارات ووسائل تطوير انجازات الطالب الحوار مع رئيس القسم وزمالء أعضاء هيئة التدريس في بتبادل القيا

 الدراس ي والتخطيط لتطويرها:  فعالية املقرر صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى -5

 دور  املقرر  مفردات في النظر إعادة 
ٌ
 - .يا

 املؤسسات في تدرس التي املتماثلة املقررات بيٌن  مقارنة عمل  
ٌ
 - .املختلفة التعليمية

 

 ق عبد الراز اسم منسق املقرر: مدحت قاسم 

 1440/ 2/  21 تاريخ :                                                            التوقيع:   
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 نموذج

 ملقرر الدراس يتوصيف ا

 

 النشاط الترويحي في املجال الرياض ياسم املقرر:   

  2-20360333  رمز املقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  املؤسسة التعليمية: اسم 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 ر الدراس ي ومعلومات عامة عنهالتعريف باملقر -أ

 2-20360333   / النشاط الترويحي في املجال الرياض ي. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: 1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2

 علوم الرياضة.. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في 3

 الثالثاملستوى  الثانيةيعطى فيه املقرر الدراس ي: السنة  . السنة أو املستوى الدراس ي الذي4

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6

 للمؤسسة التعليمية. فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: في املقر الرئيس 7

 نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:

 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني

    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    

  النسبة:  باملراسلة

    

   النسبة:  أخرى تذكر
 تعليقات:

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

التعرف على أنواع األنشطة الترويحية الحديثة في املجال الرياض ي، األسباب الدافعة إلى إقامة أنشطة الخالء الترويحية 

 ودور أنشطة الخالء الترويحية في املجتمعات. في املجال الرياض ي

 املقرر الدراس ي. حسين لتطوير وت -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العرض في تقديم املحتوى  -

 .استخدام أسلوب الحوار واملناقشة والحلقات العلمية )سمنار( -

 .االستعانة باملراجع العلمية الجديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -
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 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية )مالحظة: املطلوب هوصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 البرنامج(.  لأو دلينا وصف

 وصف عام للمقرر:

وأنواع األنشطة الترويحية في املجال الرياض ي، واألسباب الدافعة إلى  يتضمن تعريف أنشطة الخالء الحديثة وشروطها وأهميتها

ودور أنشطة الخالء الترويحية في حياة املجتمعات، تزويد الطالب بالخطوات إقامة أنشطة الخالء الترويحية في املجال الرياض ي، 

 األساسية إلعداد برنامج ترويحي ألنشطة الخالء.

 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 الرياض ي. الترويح وخصائص ومبادئ الترويح وماهية مفهوم

 2 1 الترويح. نظريات

 2 1 الترويحية وأغراضها املناشطأنواع و  تقسيمات

 2 1 الشروط الواجب توافرها في األنشطة الترويحية

 2 1 الرياض ي. الترويح ممارسة معوقات

 2 1 السن، والفئات الخاصة. لكبار  الرياض ي الترويح الفراغ وقت استثمار  مشكالته

 2 1 اختبار دوري

 2 1 والتعليمية. والرياضية االجتماعية ملؤسساتبا الرياض ي الترويح

 4 2 تصميم برنامج ترويحي.

 2 1 اختبار دوري أول 

 4 2 طرق إعداد وتنفيذ النشاط الترويحي.

 4 2 قراءات ناقدة في دراسات الترويح الرياض ي

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  يقتطب 

 30 4 - - - 26 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

: ساعتان -عدد ساعات الدراسة 
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق ق
ً
 ياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
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-  
ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال

-  
ً
 معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة. وتتسقطرق التقييم : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب ثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أ
ً
نه ال يلزم أن يتضمن املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 

 طرق التقويم

 املعرفة 1

ديثة حول أن يعرف الطالب املفاهيم واالتجاهات الح 1-1

 املحاضرة النظرية أنشطة الترويح الرياض ي.

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

أن يشرح أهداف وخصائص ومكونات ومتطلبات انشاط  2-1 االختبارات النظرية

 .الترويحي الرياض ي

 املهارات املعرفية 2

الشروط الواجب توافرها في األنشطة أن يعدد  2-1

 الترويحية

 النظرية املحاضرة

 التعليم املدمج

 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية

 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية

 طرق إعداد وتنفيذ النشاط الترويحي.أن يحلل  2-2

 الترويحية وأغراضها املناشط أن يصنف 2-3

 الرياض ي. الترويح ممارسة أن يصف معوقات 2-4

 الترويح الفراغ وقت ر استثما أن يحدد مشكالته 2-5

 السن، والفئات الخاصة. لكبار  الرياض ي

 االجتماعية باملؤسسات الرياض ي أن يعدد الترويح 2-6

 والتعليمية. والرياضية

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

 التعليم املدمج املشاركة في املناقشات والتفكير الفعال. 3-1

 حثيةاملناقشة، األوراق الب

 املالحظة

 تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل املجموعات 2-3 تقييم الواجبات

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم املدمج

 املناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية

 املالحظة،

 م الواجباتتقيي

في  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2

 عرض املحتوى العلمي

 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

أن يكتب برنامج للنشاط الترويحي للفئات واملراحل السنية  5-1

 املختلفة
 تقييم الواجبات املناقشة، األوراق البحثية
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 خالل الفصل الدراس ي: جدول مهام تقويم الطلبة

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م

جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، 

 مالحظة......الخ(

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع املحدد لتسليمه

 5 دوري مناقشات حرة 1

 15 دوري عرض موضوع بحث مرتبط 2

 15 دوري عرض تقديمي فردى، جماعي 3

 15 8 اختبار فصلي 4

 50 17 االمتحان النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

اإلشراف املباشر على الطالب أثناء ي كل أسبوع(.  الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض ف

 ساعتان أسبوعيا

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 الدراسات العلمية في مجال الترويح الرياض ي .أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 ترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. املواد اإللكترونية ومواقع اإلن3

العروض التعليمية الرقمية املصاحبة مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة: . 4

 للمحاضرة

 املرافق املطلوبة-و

رات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختب

 الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة محاضرات .4

 سب آلي، جهاز عرض رقمي، سبورة ذكيةمصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: حا  .5

6.  
ً
 ال يوجدكان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 الع راي الطالب.استط

 .الجامعةموقع  علىتقويم عضو هيئة التدريس  استمارة

 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء
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ويشارك تكوين مجموعة صغيرة تختص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خاللها بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، 

 الطالب في عملية التقييم على ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية.

 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم

 إبداء مالحظاتهم على قاعات الدرس.قيام مشرفين ب

 إجراءات تطوير التدريس:

 تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة.

 التعليمية. اإللكتروني والعروضالتوسع في التعلم 

 .الدورات التدريبية

 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل الخبرات

ق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس : تدقي)مثلإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب 

 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ال ينطبق

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

 .مما يلز تقارير املقرر التي يتم إعدادها بعد نهاية الفصل وإعداد خطة لتعديل دراسة 

 

 د. سلطان بن عبد الصمد الخضري  اسم منسق البرنامج:

 1440-2-20 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 املقرر الدراس ي توصيف

 

 

 

 اسم املقرر: األخالق املهنية في املجال الرياض ي  

 

  2-20360335رمز املقرر:    
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 

 املقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنهالتعريف ب-أ

 2-20360335  األخالق املهنية في املجال الرياض ي . اسم املقرر الدراس ي ورمزه: 1 .8

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2 .9

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في علوم الرياضة3 .10

 ذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: السنة الثانية املستوى الثالث )مقرر اختياري(. السنة أو املستوى الدراس ي ال4 .11

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .12

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .13

 في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .14

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية .ك

    
  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ل

    
 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .م

    
  النسبة:  باملراسلة .ن

    
   النسبة:  أخرى تذكر .س

 تعليقات:

 

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

اإلملام التام باملعايير واألسس ألخالقيات املهنة للعاملين في املجال الرياض ي وأخالقيات املهنة في الحضارة اإلسالمية 

 وأخالقيات اإلدارة في املؤسسات الرياضية

 املقرر الدراس ي. وتحسين لتطوير  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العرض في تقديم املحتوى  -

 .استخدام أسلوب الحوار واملناقشة والحلقات العلمية )سمنار( -

 .االستعانة باملراجع العلمية الجديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت(
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 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(.  وصف املقرر الدراس ي )مالحظة: املطلوب-ج
ٌ

 هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

يتضمن املقرر مفهوم وتعريفات األخالق ومهنة الرياضة واملعايير واألسس ألخالقيات املهنة للعاملين في املجال الرياض ي 

 دارة في املؤسسات الرياضية.وأخالقيات املهنة في الحضارة اإلسالمية وأخالقيات اإل 

 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها: .8

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 ماهية وتعريفات األخالق، ماهية وتعريفات املهنة

 2 1 ماهية ومصادر األخالق املهنية 

 2 1 تطور وتاريخ مفهوم األخالق في الرياضة

 2 1 هنية في املجال الرياض يدراسة مفاهيم األخالق امل

 2 1 املبادئ، القيم، األخالق، النزاهة األخالقية 

 2 1 الفساد اإلداري، اإلحباط، الضغوط، الفوض ى  

 2 1 الرشوة، الهدايا، التزوير، التحايل، التالعب، الشغب والتعصب

 2 1 اختبار دوري أول 

 4 2 دوافع االهتمام بأخالقيات املهنة

 2 1 سالمي في املمارسات امليدانية املتصلة بأخالقيات املهنةاملنهج اإل 

 4 2 حدود املسؤولية القانونية واملحاسبية في مجال املهنة

 4 2 القواعد األخالقية في الرياضة

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .9

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 30 2 - - - 28 ريس الفعليةساعات التد

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

: ساعتان -عدد ساعات الدراسة  .10
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .11
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

-  
ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال
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-  
ً
 مخرجات التعلم املستهدفة. : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومعثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم املقرر ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن 
ً
املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 ر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.كل مقر 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 
 طرق التقويم

 املعرفة 1
يعرف ماهية وتعريفات ومصادر األخالق، ماهية وتعريفات  1-1

 وتاريخ مفهوم األخالق في الرياضةاملهنة وتطور 

 املحاضرة النظرية
 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

يعرف املبادئ، القيم، األخالق، النزاهة األخالقية واملظاهر  1-2
السلبية مثل الفساد اإلداري، اإلحباط، الضغوط، الفوض ى 

عب، الشغب الرشوة، الهدايا، التزوير، التحايل، التال 
 والتعصب

 يذكر دوافع االهتمام بأخالقيات املهنة 1-3
 املهارات املعرفية 2
يعرف املنهج اإلسالمي في املمارسات امليدانية املتصلة  2-1

 بأخالقيات املهنة
 املحاضرة النظرية

 التعليم املدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 يعرف حدود املسؤولية القانونية واملحاسبية في مجال املهنة 2-2 ريةاالختبارات النظ
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3
 التعليم املدمج املشاركة في املناقشات والتفكير الفعال. 3-1

املناقشة، األوراق 
 البحثية

 املالحظة
 من خالل املجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين  2-3 تقييم الواجبات

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعليم املدمج استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1

املناقشة، األوراق 
 البحثية

 االختبارات الشفهية
املالحظة، تقييم 

 الواجبات
ض في عر  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2

 املحتوى العلمي
 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي: .12

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

 م النهائينسبته من التقيي األسبوع املحدد لتسليمه

 5 دوري مناقشات حرة 1

 15 7 عرض موضوع بحث مرتبط 2
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 15 8 عرض تقديمي فردى، جماعي 3

 15 11 اختبار فصلي 4

 50 17 االمتحان النهائي 5

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

لخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي ا

اإلشراف املباشر على الطالب أثناء ساعتان الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 أسبوعيا

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

. (: املؤسسة األخالقية إدارة األع2005فوركاد، جيمس وآخرون ) -
ً
 وأبدا

ً
 The Americanمال الصحيحة بالطرق الصحيحة دائما

Management Association 

  AMACOM.U.S.A(: إدارة الفوض ى حلول عملية إلدارة الوقت واملعلومات. 2002هتشينجز، باتريشيا ) -

 Harvardلجديدة والسائدة. (: الهدم الخالق من مبادئ اإلدارة البائدة إلى املبادئ ا1995نوالن، ريتشارد وكروسون، ديفيد ) -

Business School Press 

 .زيدان، مصطفى )ب.ت(: املدرب والتدريب الرياض ي، مطبوعات نادي مكة الثقافي -

 أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:

 املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:

 العروض التعليمية الرقمية املصاحبة للمحاضرةواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة: م

 

 املرافق املطلوبة-و

بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة محاضرات .7

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: حاسب آلي، جهاز عرض رقمي، سبورة ذكية  .8

 اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: مصادر أ .9
ً
 ال يوجدخرى )حددها: مثال

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 استطالع راي الطالب.

 دريس علي موقع الجامعه.إستمارة تقويم عضو هيئة الت

 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء
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تكوين مجموعة صغيرة تختص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خاللها بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك 

 ط بعينها يقوم القسم بتحديدها.الطالب في عملية التقييم على ضوء نقا

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ص

 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية.

 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم

 قيام مشرفين بإبداء مالحظاتهم على قاعات الدرس.

 تطوير التدريس:إجراءات  .ض

 تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة.

 التوسع في التعلم اإللكتروني  والعروض التعليمية.

 .الدورات التدريبية

 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل الخبرات

ء هيئة تدريس مستقلين، إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضا .ط

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ال ينطبق

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره: .ظ

 .الفصل وإعداد خطة لتعديل مايلزم دراسة تقارير املقرر التي يتم إعدادها بعد نهاية

 

 د. أحمد عبد الفتاح حسين اسم منسق البرنامج:

 1440-2-20 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 

 جال الرياض ياسم املقرر: االنتقاء في امل  

 

 2-20360336رمز املقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  اسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 2-20360336 االنتقاء في املجال الرياض يزه: . اسم املقرر الدراس ي ورم1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتين2

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في علوم الرياضة3

 من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
ً
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدال

 السنة الثانية املستوى الثالث )مقرر اختياري(ستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: . السنة أو امل4

 ال يوجد. املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: 5

 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6

 سة التعليمية: في املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤس

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية .ع
    

 0 النسبة: 0 التعليم اإللكتروني .ف
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ص
    
 0 النسبة: 0 باملراسلة .ق
    
  0 النسبة: 0 أخرى تذكر .ر

 تعليقات:

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟

التعرف على مفهوم انتقاء الناشئين ومراحل النمو والتطور الحركي والصفات البدنية واملورفولوجية والنفسية املميزة لكل نشاط 

 رياض ي
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راس ي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدلتطوير وتحسين -يتم تنفيذها -اذكر بإيجاز أي خطط -2

  اإلنترنت، والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 استخدام املراجع التي تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنترنت

 

 عام بالطر وصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 يقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصف

وصف عام للمقرر: يكمن املقرر الطالب من املعارف واملعلومات واألسس التي تتعلق بانتقاء الناشئين ومراحل النمو والتطور الحركي 

 والصفات البدنية واملورفولوجية والنفسية املميزة لكل نشاط رياض ي.

 

 لتي ينبغي تناولها:املوضوعات ا

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مفهوم وأهداف انتقاء الناشئين

 2 1 فسيولوجى( –مورفولوجى  –مراحل النمو )انثروبومترى 

 2 1 مفهوم وخصائص التطور الحركي للناشئين

 4 2 املراحل السنية املناسبة لبدء النشاط الرياض ي التخصص ي

 2 1 البدنية الصفات

 2 1 اختبار فصلي

 2 1 التوقيت املناسب لتنمية الصفات البدنية

 4 2 االختبارات البدنية 

 4 2 االختبارات والقياسات املورفولوجية 

 2 1 الصفات البدنية واملورفولوجية والسمات النفسية املميزة لألنشطة الرياضية

 4 2 اض يورشة عمل لتصميم البروفيل الخاص بكل نشاط ري

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 30 2    28 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

: -عدد ساعات الدراسة 
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا



 

145 
 

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

-  
ً
 طلوب في مجاالت التعلم املناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املأوال

-  
ً
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة.ثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن املقرر املستهدفة وطرق تقي
ً
يمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم س للمقرر استراتيجيات التدري

 املعرفة   1

 اختبار تحريري وشفوي  املحاضرات النظرية أن يعرف مراحل النمو والتطور الحركي للناشئين 1-1

أن يعرف املراحل السنية املناسبة لبدء ممارسة النشاط  1-2

 الرياض ي
 اختبار تحريري وشفوي  املحاضرات النظرية

رفولوجية والسمات أن يعرف الصفات البدنية واملو  1-3

 النفسية املميزة لألنشطة الرياضية
 اختبار تحريري وشفوي  املحاضرات النظرية

 اختبار تحريري وشفوي  املحاضرات النظرية أن يعرف البروفيل الخاص بكل نشاط رياض ي 4 - 1

 املهارات املعرفية 2

أن يستطيع تحديد السن املناسب لبدء ممارسة النشاط  2-1

 خصص يالرياض ي الت

 اختبار تحريري وشفوي  املحاضرات النظرية

 اختبار تحريري وشفوي  املحاضرات النظرية أن يستطيع تطبيق اختبارات الصفات البدنية 2-2

أن يتمكن من تصميم بروفيل مناسب للنشاط الرياض ي  2-3

 التخصص ي

 اختبار تحريري وشفوي  املحاضرات النظرية

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وتحمل  3

 املالحظة تكليفات فردية يتحمل املسئولية املوكلة اليه  3-1

 االشراف واملالحظة تكليفات جماعية يعمل مع زمالئه بروح الفريق الواحد 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

أن يبحث على معلومات خاصه بكل موضوع من مصادر  4-1

 انترنت( –كتب  –دورات  –)مراجع مختلفة 

 بحث  التكليفات الفردية

 املالحظة املحاضرات التواصل مع الطالب من خالل البريد االلكتروني  4-2

 تقويم الزميل باملالحظة  التعليم التعاوني يمارس اساليب القيادة على زمالئه بكفاءة 3 - 4

 (وجدت املهارات النفسية الحركية )إن 5

 تقييم الواجبات تكليفات فردية روفيل الخاص بكل نشاط رياض يالب 5-1
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع 

املحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 %10 السابع بار فصلياخت 1

 %10 الثامن تقديم بحث  2

 %10 دوري اختبار شفوي  4

 %10 طوال األسابيع مالحظة املستوي خالل املحاضرات وورش العمل 5

 %50 السادس عشر اختبار نهائي 6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ساعات اسبوعيا 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة 

 االتصال بأستاذ املادة عبر البريد اإللكتروني ونظام االتصاالت الجامعي أ
ً
 سبوعيا

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 م.2014القاهرة،  –بسطويس ي أحمد: أسس ونظريات التدريب الرياض ي، دار الفكر العربي 

 2014الطبعة الثالثة  G M Sعويس الجبالى التدريب الرياض ي النظرية والتطبيق دار

 م2002 لطبعة الثانية،على البيك التخطيط للتدريب الرياض ي االسكندرية ا

 2001اختبارات األداء الحركي دار الفكر العربي محمد حسن عالوى، نصر الدين رضوان 

 1990محمد حسن عالوى: علم التدريب الرياض ي دار املعارف الطبعة التاسعة 

Dragan Milanović and Colleagues (2013): TRAINING THEORY, University of Zagreb Faculty of Kinesiology 

Zagreb. 

, oxford, LondonComplete Guide to Sports Training (2006): TheShepherd John  

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. املواد اإللكترونية 3

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:. 4

 املرافق املطلوبة-و

 بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات

 الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(:

https://www.bloomsbury.com/uk/author/john-shepherd
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 قاعة محاضرات مجهزة للمحاضرات النظرية

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:

 ت مجهزة للمحاضرات النظريةقاعة محاضرا

 إذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:
ً
 مصادر أخرى )حددها: مثال

 ال يوجد

 

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 جماعيه( –ملباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية )فرديه املناقشات ا

 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس على موقع الجامعة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تقرير املقرر 

 تقرير البرنامج 

 تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس

 دريس:إجراءات تطوير الت

 استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 

 تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة

 متابعة أحدث األبحاث العلمية فيما يتعلق بطرق التدريس الحديثة

 االلتحاق بدورات تدريبية في مجال التدريب الرياض ي

ينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح ع

 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ال يوجد

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره: ال يوجد

 

 أ. د. / محمد جابر عبد الحميد سق البرنامج:اسم من

 1440-1-20 التاريخ محمد جابر عبد الحميد التوقيع:
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 اسم املقرر: أسس النشاط البدني  

 

 2-20360337  رمز املقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 2-20360337.اسم املقرر الدراس ي ورمزه:        أسس النشاط البدني / 1

 ساعات ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2

 البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في علوم الرياضة . البرنامج )أو 3

 من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
ً
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدال

 . السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: السنة الثانية املستوى الثالث )مقرر اختياري(4

 املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد .5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6

 . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7

 (:. نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق8
 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية

    
  النسبة:  التعليم اإللكتروني

    
 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(

    
  النسبة:  باملراسلة

    
   النسبة:  أخرى تذكر

 تعليقات:

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟

لى التعرف على أسس واتجاهات ممارسة النشاط البدني والتوعية بأهم القضايا املعاصرة والدراسة يهدف هذا املقرر إ    

املركزة ملواضيع ذات عالقة وأهمية في مجال علوم الرياضة والنشاط البدني ، والدراسات ذات الصلة بين النشاط البدني 

 والعوامل املعززة للصحة.

املقرر الدراس ي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -1

  اإلنترنت، والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 

 االستعانة بمراجع اضافية.  –توجيه الطالب للمواقع الجديدة على شبكة االنترنت 

 وى املقرر أوال بأول بناءا على نتائج البحوث العلمية الجديدة في التربية الحركية.تحديد التغيرات في محت-

  استخدام العروض التقديمية.-
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 املقرر على موقع التعليم االلكتروني الخاص بموقع الجامعة.-

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التوصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 عريفية أودليل البرنامج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصف

يتضمن املقرر إلقاء الضوء على األسس املختلفة التي يبنى عليها فلسفة ممارسة النشاط البدني وأهدافه على ملختلف فئات 

ة املجتمع ومراحل العمر، والتعرف على القضايا الراهنة في ممارسة النشاط البدني، والقضايا ذات االرتباط بواقع املهنة في اململك

 العربية السعودية.

 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مفهوم ومعنى النشاط البدني والرياض ي.

 2 1 .النشاط البدنيأطار األهداف واألغراض في 

فسية التنمية الن-الترويح وانشطة الفراغ -أهدف كل من: التنمية البدنية والحركية 

 التنمية الجمالية والتذوق الحركي.-واالجتماعية 

2 4 

 4 2 صياغة األهداف(-الدراسات التحليلية ألهداف النشاط البدني )وظائف األهداف 

 2 1 اختبار فصلي

 2 1 األسس املعرفية ملمارسة النشاط البدني واملهارات.

 2 1 األسس البدنية ملمارسة النشاط البدني واملهارات.

 2 1 سس النفسية ملمارسة النشاط البدني واملهارات.األ 

 2 1 األسس االجتماعية ملمارسة النشاط البدني واملهارات.

 8 4 قضايا معاصرة مرتبطة بممارسة النشاط البدني

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .13

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 30 -- -- -- -- 30 لتدريس الفعليةساعات ا

 2 -- -- -- -- 2 الساعات املعتمدة

 

: -عدد ساعات الدراسة 
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدري
ً
 سهامخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

-  
ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال
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-  
ً
 ومع مخرجات التعلم املستهدفة. : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معهاثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن 
ً
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. كل

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

ً
استراتيجيات  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 التدريس للمقرر 

 طرق التقويم

 املعرفة 1

 أن يعرف مفهوم ومعنى النشاط البدني والرياض ي. 1-1

 التعليم املدمج

ملناقشة، األوراق ا

 البحثية

 االختبارات الشفهية

املالحظة، تقييم 

 الواجبات

 .النشاط البدنيأن يشرح أطار األهداف واألغراض في  1-2

الترويح -أن يذكر أهدف كل من: التنمية البدنية والحركية  1-3

التنمية الجمالية -التنمية النفسية واالجتماعية -وانشطة الفراغ 

 كي.والتذوق الحر 

أن يلم بالدراسات التحليلية ألهداف النشاط البدني )وظائف  1-4

 صياغة األهداف(-األهداف 

 املهارات املعرفية 2

 أن يحدد األسس املعرفية ملمارسة النشاط البدني واملهارات. 2-1
 التعليم املدمج

املناقشة، األوراق 

 البحثية

 االختبارات الشفهية

املالحظة، تقييم 

 اتالواجب

 أن يحدد األسس البدنية ملمارسة النشاط البدني واملهارات. 2-2

 أن يحدد األسس النفسية ملمارسة النشاط البدني واملهارات. 2-3

 أن يحدد األسس االجتماعية ملمارسة النشاط البدني واملهارات. 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

 املالحظة البحث  اتي واملستمرمهارة التعلم الذ 3-1

 املالحظة النمذجة مهارة النقد املوضوعي 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 البحث التدريب مهارات التعامل مع مراكز املعلومات ومصادر املعلومات  4-1

 البحث التدريب مهارات استخدام األدوات اإللكترونية 4-2

 (وجدت املهارات النفسية الحركية )إن 5

 التعليم املدمج أن يناقش القضايا معاصرة مرتبطة بممارسة النشاط البدني 5-1

املناقشة، األوراق 

 البحثية

 االختبارات الشفهية

املالحظة، تقييم 

 الواجبات

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:
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ل: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، مهام التقويم املطلوبة )مثا م

 تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع 

املحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1

 15 دوري عرض موضوع بحث مرتبط 2

 15 دوري عرض تقديمي فردى، جماعي 3

 15 6 اختبار فصلي 4

 50 17 االمتحان النهائي 5

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 قررة املطلوبة:. أدرج الكتب امل1

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 . املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

nt/dietphysicalactivity/PA_Recommendations_AR.pdfhttp://www.who.i 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 

https://www.cdc.gov/physicalactivity/data/facts.html 

 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:. 4

 

 املرافق املطلوبة-و
)أي عدد املقاعد داخل القاعات  بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات

، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:الدراسية واملختبرات  
 )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة محاضرات املباني

 )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: حاسب آلي، جهاز عرض رقمي، سبورة ذكية مصادر تقنية 
 إذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: )حددها مصادر أخرى 

ً
 ال يوجد: مثال

 
 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 استطالع راي الطالب.

 موقع الجامعة.استمارة تقويم عضو هيئة التدريس على 
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء

http://www.who.int/dietphysicalactivity/PA_Recommendations_AR.pdf
http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/
https://www.cdc.gov/physicalactivity/data/facts.html
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تكوين مجموعة صغيرة تختص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خاللها بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك 
 يقوم القسم بتحديدها.الطالب في عملية التقييم على ضوء نقاط بعينها 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية.

 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم
 قيام مشرفين بإبداء مالحظاتهم على قاعات الدرس.

 دريس:إجراءات تطوير الت
 تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة.

 التوسع في التعلم اإللكتروني والعروض التعليمية.
 .الدورات التدريبية

 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل الخبرات
س مستقلين، إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدري

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ال ينطبق

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:
 .اد خطة لتعديل ما يلزمدراسة تقارير املقرر التي يتم إعدادها بعد نهاية الفصل وإعد

 
 دكتور أحمد عبد الفتاح حسين اسم منسق البرنامج:

 1440-2-20 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 الرياض ي املجالاسم املقرر: حلقة بحث في   

  3-20360341 رمز املقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي
 جامعة أم القرى  املؤسسة التعليمية: اسم 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا
 
 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 3-20360341   املجال الرياض ي / حلقة بحث في ه: . اسم املقرر الدراس ي ورمز 1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2
 )برسالة( علوم الرياضة. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في 3
 الرابعاملستوى  . السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: السنة الثانية4
 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7
 ل ما ينطبق(:. نمط الدراسة املتبع )اختر ك8

 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية
    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(
    

  النسبة:  باملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر
 تعليقات:

 
 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 ونقدها ومناقشتها. املجال الرياض يوعات بحثية متنوعة قي عرض موض

 لتطوير وتحسين املقرر الدراس ي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العرض في تقديم املحتوى  -
 .استخدام أسلوب الحوار واملناقشة والحلقات العلمية )سمنار( -
 .علمية الجديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت(االستعانة باملراجع ال -

 
 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية وصف املقرر الدراس ي -ج

ٌ
 البرنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:
والقراءة العلمية والتحليل والنقد واالستنتاج تمكين الطالب من مهارات استخدام مصادر املعلومات يتضمن املقرر 

 .واالطالع على الدراسات املرتبطة بمجال تخصصه لالستفادة من منهجيتها وأدواتها واقتراح موضوعات علمية ومناقشتها
 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 رياض يفي املجال ال منهجيات البحوث
 6 2 املشكالت البحثية في علم الحركة والتعلم الحركي

 9 3 املجتمع والعينة
 9 3 جمع البيانات في دراسات املجال الرياض يأدوات 

 9 3 في دراسات املجال الرياض ي املعالجة التجريبية والوصفية للمشكالت
 9 3 اإلحصائية في دراسات املجال الرياض ياملعالجات 
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   عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  إجمالي

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 
 املجموع أخرى  تطبيق  استديو

ساعات التدريس 
 الفعلية

45 - - - - 45 

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

: ساعتان -عدد ساعات الدراسة 
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 
 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخ

ً
 رجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
-  

ً
 لوب في مجاالت التعلم املناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطأوال

-  
ً
 معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة. وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن املقرر املستهدفة وطرق تقييم
ً
ها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا
 يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم للمقرر استراتيجيات التدريس 

 املعرفة 1

 املحاضرة النظرية في املجال الرياض ي. منهجيات البحوثأن يعرف  1-1

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

 االختبارات النظرية

 املهارات املعرفية 2

أن يصف املشكالت البحثية في علم الحركة والتعلم  2-1

 الحركي

 املحاضرة النظرية

 جالتعليم املدم

 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية

 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية

املستهدفة لنوعية ومجال  املجتمع والعينةأن يحلل  2-2

 دراسة محددة.

جمع البيانات في دراسات املجال أدوات أن يصنف  2-3

 الرياض ي.

 املعالجة التجريبية والوصفية للمشكالتأن يحدد طرق  2-4

 راسات املجال الرياض ي.في د

اإلحصائية املناسبة لدراسات املجال املعالجات أن يختار  2-5

 الرياض ي في ضوء أهداف الدراسة.

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

 املشاركة في املناقشات والتفكير الفعال. 3-1
 التعليم املدمج

 املناقشة، األوراق البحثية

 املالحظة

 الواجبات تقييم
تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  3-2

 املجموعات
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 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

 طرق التقويم للمقرر استراتيجيات التدريس 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم املدمج

 املناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية

املالحظة، تقييم 

 الواجبات

في  Microsoft Office PowerPoint خدام برنامج  است 4-2

 عرض املحتوى العلمي

 (وجدت املهارات النفسية الحركية )إن 5

في مجال يكتب مقترحا بحثيا متكامال ملوضوع أن  5-1

 تخصصه

 تقييم الواجبات تقديم خطة بحثية

في مجال يناقش مقترحا بحثيا متكامال ملوضوع أن  5-2

 تخصصه

 املالحظة قديميةالعروض الت

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي،  م
 كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع املحدد لتسليمه

 5 دوري مناقشات حرة 1
 15 7 عرض موضوع بحث مرتبط 2
 15 8 عرض تقديمي فردى، جماعي 3
 15 11 اختبار فصلي 4
 50 17 االمتحان النهائي 5

 
 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
اإلشراف املباشر على الطالب أثناء الله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خ

 ساعتان أسبوعيا
 
م-ه

ّ
 مصادر التعل

انتاج  –دكتوراه  –علوم الرياضة والنشاط البدني )ماجستير الدراسات العلمية في مجال  . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 علمي(

 عية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج املواد املرج2 
 . املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3
العروض التعليمية الرقمية املصاحبة مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة: . 4

 للمحاضرة
 
 طلوبةاملرافق امل-و

)أي عدد املقاعد داخل القاعات  بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات
 الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:

 محاضرات )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة املباني
 )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: حاسب آلي، جهاز عرض رقمي، سبورة ذكية مصادر تقنية 

  مصادر أخرى 
ً
 ال يوجدكان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:  إذا)حددها: مثال
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 ت تطويره تقويم املقرر الدراس ي وإجراءا-ز
 :استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس

 استطالع راي الطالب.
 .الجامعةموقع  علىتقويم عضو هيئة التدريس  استمارة

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية.

 .ييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهمالتق
 إجراءات تطوير التدريس:

 تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة.
 التعليمية. اإللكتروني والعروضالتوسع في التعلم 

لطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل : تدقيق تصحيح عينة من أعمال ا)مثل إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب
 ال ينطبق بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره
 .مما يلز إعدادها بعد نهاية الفصل وإعداد خطة لتعديل دراسة تقارير املقرر التي يتم 

 
 د. أحمد عبد الفتاح حسين اسم منسق البرنامج:

 1440-2-20 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 يتوصيف املقرر الدراس 

 

 

 اسم املقرر: دراسة متقدمة في التعلم الحركي  

  3-20360342 رمز املقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  املؤسسة التعليمية: اسم 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 

 مات عامة عنهالتعريف باملقرر الدراس ي ومعلو -أ

 3-20360342  دراسة متقدمة في التعلم الحركي . اسم املقرر الدراس ي ورمزه: 1

 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2

 علوم الرياضة. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في 3

 الرابعالثانية املستوى السنة لدراس ي: . السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر ا4

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6

 . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7
 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية
    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(
    

  النسبة:  باملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر

 تعليقات:

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

التمكن من األسس النظرية للحركة الطبيعية والحركة في املجال الرياض ي، أسس املهارات الحركية والرياضية لألطفال 

 واألطر التي تبنى عليها، تحديد املشكالت التي تقابل الحركة الرياضية لألطفال ووضع خطط تحسين األداء الحركي

 املقرر الدراس ي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العرض في تقديم املحتوى  -

 .استخدام أسلوب الحوار واملناقشة والحلقات العلمية )سمنار( -

 .االستعانة باملراجع العلمية الجديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -
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 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية راس ي وصف املقرر الد-ج
ٌ

 البرنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

يتضمن أنواع وخصائص ومواصفات برامج األنشطة البدنية والحركية واملهارية ألطفال واألدوات املستخدمة فيها 

 وطرق تنفيذها.

 

 ولها:املوضوعات التي ينبغي تنا

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 قراءات متقدمة في أسس التعلم الحركي ونظرياته

 6 2 قراءات متقدمة في مشكالت التعلم الحركي

 6 2 قراءات متقدمة في املهارات الحركية

 3 1 اختبار فصلي

 6 2 قراءات متقدمة في اإلدراك الحركي

 6 2 تحكم الحركيقراءات متقدمة في ال

 6 2 الحركيةقراءات متقدمة في األلعاب 

 6 2  قراءات متقدمة في تطبيقات التعلم الحركي

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .14

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 45 3 - - - 42 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

: ساعتان -عدد ساعات الدراسة 
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 لواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة ا

-  
ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال

-  
ً
 معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة. وتتسق: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  
ً
ملناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات : ضع طرق التقييم اثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
ً
تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.



 

162 
 

 Curriculum Mapمنهج املقرر خريطة 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت
استراتيجيات 

 التدريس للمقرر 
 طرق التقويم

 املعرفة 1
 .أسس التعلم الحركي ونظرياته أن يعرف 1-1

 املحاضرة النظرية
 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

 مشكالت التعلم الحركي يذكر  أ ن 1-2
 اإلدراك الحركي أن يعرف محددات 1-3
 التحكم الحركي أن يلم بموضوعات 1-4

 املهارات املعرفية 2
 املحاضرة النظرية مشكالت التعلم الحركي أ ن يحلل 2-1

 التعليم املدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 ريةاالختبارات النظ
املدركات الحركية املرتبطة باألنشطة  أن يبرهن على 2-2

 الرياضية.
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3
أن يبدي التعاون في اإلرشاد والتوجيه واإلشراف وغيرها من  3-1

 األدوار املهنية التربوية على وجه فعال.
 التعليم املدمج

املناقشة، األوراق 
 البحثية

 حظةاملال 
 تقييم الواجبات

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعليم املدمج استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1

املناقشة، األوراق 
 البحثية

 االختبارات الشفهية
املالحظة، تقييم 

 الواجبات
في  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2

 ض املحتوى العلميعر 
 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
 تقييم الواجبات األوراق البحثية تعلم حركي ملهارةأن يكتب اإلطار العام لبرنامج  5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي: .15

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،  م

 تقديم شفهي، مالحظة......الخ(خطابة، 

األسبوع املحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1

 15 دوري عرض موضوع بحث مرتبط 2

 15 دوري عرض تقديمي فردى، جماعي 3

 15 7 اختبار فصلي 4

 50 17 االمتحان النهائي 5

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

احة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار ترتيبات إت

اإلشراف املباشر على الطالب الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 أثناء ساعتان أسبوعيا
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م-ه
ّ
 مصادر التعل

 قررة املطلوبة:أدرج الكتب امل
 (: اتجاهات وأساليب حديثة في التعلم والتعلم الحركي، عمان، دار دجلة.2016يوسف الزم كماش ) -
 -مبادئ  التعلم والتحكم الحركي (:2006) محمد السيد حلمي، محمد فوزي عبد الشكور ، طلحة حسن حسام الدين -

 ، القاهرة، مركز الكتاب للنشر.تطبيقات –نظريات 
، ترجمة سعيد بن أحمد الرفاعي، الرياض، جامعة امللك الحركي والتطور  والتعلم استيل: التحكم، سارة تليأندريا او   -

 سعود
 .التعلم الحركيالدراسات العلمية في مجال  -
 أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(: 

 اصل االجتماعي وغيرها:املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التو 
 العروض الرقمية املصاحبة للمحاضرةمواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة: 

 

 املرافق املطلوبة-و

 بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات 

 ات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة محاضراتاملباني )قاعات املحاضر 

مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: حاسب آلي، جهاز عرض رقمي، سبورة  

 ذكية

 
ً
 ال يوجدقائمة بها(:  كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق إذامصادر أخرى )حددها: مثال

 

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 استطالع راي الطالب.

 .الجامعةموقع  علىتقويم عضو هيئة التدريس  استمارة
 أو القسم: استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ

 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية.
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم

 إجراءات تطوير التدريس:
 تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة.

 التعليمية. اإللكتروني والعروضالتوسع في التعلم 
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل )مثلمعايير إنجاز الطالب إجراءات التحقق من 

 ال ينطبق بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 دراس ي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر ال

 .مما يلز دراسة تقارير املقرر التي يتم إعدادها بعد نهاية الفصل وإعداد خطة لتعديل 
 

 د. أحمد عبد الفتاح حسين اسم منسق البرنامج:

 1440-2-20 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 

 اسم املقرر: القيادة في املجال الرياض ي

 

 203603442رمز املقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 

 ملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنهالتعريف با-أ

 2-20360344. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: القيادة في املجال الرياض ي  1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان )نظري(2

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في علوم الرياضة3

 من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج
ً
 ، بّين هذا بدال

 . السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: السنة الثانية املستوى الرابع )مقرر اختياري(4

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5

 يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال 6

 . فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 قاعات املحاضرات التقليدية

 % 80 النسبة: √

    
  النسبة:  التعليم اإللكتروني

    
 % 20 النسبة: √ دي وعن طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقلي

    
  النسبة:  باملراسلة

    
   النسبة:  أخرى تذكر

 تعليقات:

 

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟

 تعريف الدارس بأهم النظريات املعاصرة للقيادة الرياضية. -

 اكتساب املهارات التي ترتبط باستكشاف النماذج القيادية في املؤسسة. -

 تعرف على دور القيادة في املجال الرياض ي وأثر ذلك على عمل املؤسسات الرياضيةال -

 التعرف على املجاالت الحديثة للبحث في املوضوعات املتعلقة بالقيادة في مجال اإلدارة الرياضية. -
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تقنية املعلومات أو مراجع اإلنترنت، املقرر الدراس ي. )مثل االستخدام املتزايد للتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط 

  والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 التوسع في تطبيقات التعلم االلكتروني للمقرر  -

 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العرض في تقديم املحتوى  -

 .استخدام أسلوب الحوار واملناقشة والحلقات العلمية )سمنار( -

 .الستعانة باملراجع العلمية الجديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت(ا -

 

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(. وصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

دة القيادة في اإلدارة الرياضية والتعرف على مقومات النجاح كقائد من خالل إعطاء يتضمن املقرر املوضوعات املرتبطة بضمان جو 

 أمثلة لبعض النماذج الدالة على أهمية توافر القيادة العلمية والتخصصية في الوصول إلى درجة النجاح املطلوبة.

 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

  ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 أنواع القيادة. –أهمية  –ماهية 

 4 2 نظريات القيادة.

 4 2 محددات القيادة. –أبعاد  –أنماط 

 4 2 القيادة في اإلسالم.

 4 2 نماذج قيادية على املستويين املحلى والعالمي.

 2 1 اختبار دوري

 2 1 الصفات القيادية املطلوبة للعاملين في مجال العمل اإلداري.

 2 1 جية القيادة في املجال الرياض ي.سيكولو 

 2 1 قراءات ونصوص في مجال القيادة والجماعات الرياضة.

 2 1 القيادة وبعض املصطلحات األخرى.

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 30 2 -- -- -- 2 ساعات التدريس الفعلية

 2 -- -- -- -- 2 الساعات املعتمدة
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: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة 
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 لي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التا

-  
ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال

-  
ً
 ستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع مخرجات التعلم املثانيا

-  
ً
: ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم ثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن 
ً
املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 ل مجال من مجاالت التعلم.كل مقرر مخرجات تعلم في ك

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 
 طرق التقويم

 املعرفة 1
أن يميز الطالب بين املفهوم واملهام واالستخدامات  1-1

 في املجال الرياض ي. املرتبطة بمفردات املقرر وتطبيقاتها
 املحاضرة النظرية

 التعليم املدمج
 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

1-2 
تحقيق التغذية الرجعية من خالل توظيف وتنمية 

 املهارات التي يكتسبها الطالب

1-3 
يذكر الكفايات الواجب توافرها فيمن يتولى القيادة في 

 العمل الرياض ي 
 عرفيةاملهارات امل 2
 يشرح عناصر ومقومات القيادة في املجال الرياض ي 2-1

 املحاضرة النظرية
 التعليم املدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية

 يحلل الوظائف اإلدارية للقائد في املجال الرياض ي. 2-2
في يحدد مصادر ومواصفات ومسئوليات القيادة  2-3

 املؤسسات الرياضية 
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

3-1 
املشاركة في املناقشات حول الحديث في القيادة 

 الرياضية.
 التعليم املدمج

 املناقشة، األوراق البحثية
 املالحظة

 تقييم الواجبات

3-2 
تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل 

 لهادفة.املجموعات القيادية ا
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم املدمج

 املناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية
املالحظة، تقييم 

 الواجبات

4-2 
في  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج  

 العلميعرض املحتوى 

 التعليم املدمج
 املناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
املالحظة، تقييم 

 الواجبات
 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
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 م
 ملجاالت اإلطار الوطني 

ً
مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 
 طرق التقويم

 ال يوجد 5-1
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

بة، مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطا م

 تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع املحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1

 10 7 عرض موضوع بحث مرتبط 2

 5 8 عرض تقديمي فردى، جماعي 3

 10 10 اختبار فصلي 4

 70 16 االختبار النهائي 5

 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إتاح

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
ً
 ساعات أسبوعيا

 ر عبر البريد اإللكتروني وبرامج االتصاالت الحديثة ونظام االتصاالت الجامعي ساعة أسبوعيا.االتصال بأستاذ املقر  -

 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 في مجال القيادة الرياض -
َ
 ية.الكتب واملؤلفات العلمية العربية واألجنبية الصادرة حديثا

 الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنترنت(. -

 (: إدارة املوارد البشرية )إدارة األفراد(. دار الشروق للنشر والتوزيع.2011شاويش، مصطفي نجيب ) -

 . 2008إبراهيم عبد املقصود، القيادة اإلدارية في املجال الرياض ي، دار املعارف للطباعة والنشر، اإلسكندرية،  -

ون، القيادة وديناميكية الجماعات، ترجمة محمد على الزيات، إبراهيم خليل شهاب، دار األنجلو املصرية، جورج. م. بيل، وآخر  -

 .2010القاهرة، 

 .2000فاروق السيد عثمان: استراتيجيات بناء املهارات السلوكية للقادة اإلداريين، القاهرة، دار املعارف،  -

دارة في املجال الرياض ي، دار األصدقاء للطباعة والنشر، املنصورة، محمد كمال السمنودي، نبيل عبد املطلب، مدخل اإل  -

2014 . 
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- Holder, Susanlwis, (2004) " leadership style and leadership behavior preferences of cooperative extension 

faculty" Ed. P.New maxico state university,. 

- John Adair(2002) "Effective leadership the fully , revised and updated guide to developing leadership skills "pan 

Books, Cavaye place,London,.     

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(: ال يوجد2 

 غيرها: ال يوجد. املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي و 3

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:. 4

 

 املرافق املطلوبة-و

بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:واملختبرات، وعدد أجهزة 

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة املحاضرات

 سبورة ذكية –جهاز عرض  –مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: حاسب آلي  

 اذا كا
ً
 ال يوجد ن هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثال

 

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 استطالع راي الطالب. -

 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس على موقع الجامعة. -

 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 .زمالئهم التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع/  تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية. -

 إجراءات تطوير التدريس:

 التوسع في التعلم اإللكتروني والعروض التعليمية/  تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة. -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، 

 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: ال ينطبقوالتبادل بصورة 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

 دراسة تقارير املقرر التي يتم إعدادها بعد نهاية الفصل وإعداد خطة لتعديل ما يلزم. -

 أ.د. نبيل عبد املطلب محمد عمر م منسق البرنامج:اس

 .هـ1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:



 

170 
 

 

 

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 

 اسم املقرر:   العالقات العامة واإلعالم الرياض ي

  

 2-20360345:  رمز املقرر   
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 2-20360345الم الرياض ي . اسم املقرر الدراس ي ورمزه: العالقات العامة واإلع1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعان )نظري(2

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في علوم الرياضة3

 من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
ً
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدال

 الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي: السنة الثانية املستوى الثالث )مقرر اختياري( . السنة أو املستوى الدراس ي4

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6

 ية: في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليم7
 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة: √ قاعات املحاضرات التقليدية .ش
    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ت
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ث
    
  النسبة:  باملراسلة .خ
    
   النسبة:  رأخرى تذك .ذ

 تعليقات:

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟

 اكساب الخريج مهارات االتصال والدعاية واالعالم في املجال الرياض ي. -

 تنظيم برامج العالقات العامة في املؤسسات والهيئات الرياضية املختلفة. - -

 تعريف الدارس بدور اإلعالم الرياض ي وتفاعله مع املجتمع. -

 رس باملهارات الالزمة للعمل في مجال العالقات العامة واإلعالم الرياض ي.تعريف الدا -

 .إكساب الدارس القدرة على نقد وتحليل تأثير ما يعرض في وسائل اإلعالم املختلفة من قضايا رياضية -

ة املعلومات أو مراجع املقرر الدراس ي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنيلتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط 

  اإلنترنت، والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 التوسع في تطبيقات التعلم االلكتروني للمقرر  -

 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العرض في تقديم املحتوى  -

 .استخدام أسلوب الحوار واملناقشة والحلقات العلمية )سمنار( -
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 .عانة باملراجع العلمية الجديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت(االست -

 

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(. وصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

استخدام العالقات العامة واالعالم في خدمة الرياضة بما يعود بالنفع على يتضمن املقرر إلى الطرق واألساليب العلمية في 

 املؤسسات الرياضية، وكذا دور هذا الجانب في تطوير عالقة املؤسسة باملجتمع.

 

 املوضوعات التي ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 املفهوم -اإلعالم الرياض ي: التاريخ

 يف اإلعالمتعر 
1 2 

 وسائل اإلعالم

 عناصر اإلعالم الرياض ي

 أهمية اإلعالم الرياض ي

1 2 

 خصائص اإلعالم الرياض ي

 اإلعالم الرياض ي والرأي العام )نظريات التأثير(
1 2 

مدخل عام إلى اإلعالم اإلذاعي والتليفزيوني املهتم بالشئون الرياضية )التخطيط اإلذاعي 

القنوات الفضائية ومزايا - إلذاعة املوجهة إلى الجماهير الرياضيةا -للبرامج الرياضية. 

 االتصال باألقمار الصناعي.

1 2 

شبكة املعلومات ودورها في تطوير الوعي الرياض ي -إعداد البرامج الرياضية التليفزيونية 

 املواقع الهامة للمعلومات الخاصة باملجال الرياض ي على االنترنت(-

بوعة املهتمة بالشئون الرياضية )العوامل التي تساعد على إيجاد وسائل االتصال املط

 صحفي مميز في املجال الرياض ي. أسلوب

2 4 

 الصحفي الرياض ي )املسؤوليات والواجبات(

 األشكال الصحفية ملوضوعات الصحافة الرياضية )الخبر، املقال،،،،(
1 2 

مصادر األخبار الخاصة -ي سمات أسلوب الكتابة الصحفية في موضوعات املجال الرياض 

 الخبر الصحفي.-التحرير الصحفي - باملجال الرياض ي
1 2 

 2 1 اختبار دوري

التعريف ـ املاهية ـ األهمية ـ التطور التاريخي ـ األهداف ـ الوظائف للعالقات العامة في 

 املؤسسات الرياضية
1 2 

 فلسفة العالقات العامة

 لخارجية باملؤسسات الرياضيةإدارة العالقات العامة الداخلية وا
1 2 
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 2 1 العالقات العامة وكل من ـ الجمهور، اإلعالم، اإلعالن، الدعاية، الترويج

 إدارة العالقات العامة باملؤسسات الرياضية

 مواصفات واختصاصات مسئولي العالقات العامة

 نظريات العالقات العامة

1 2 

 االتصال في املجال الرياض ي 

 وماملعنى واملفه
1 2 

 عناصر االتصال

 معوقات االتصال
1 2 

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

 30 -- -- -- -- 2 ساعات التدريس الفعلية

 2 -- -- -- -- 2 الساعات املعتمدة

 

: ال يوجدالتعلم الفردي )الذاتي  -عدد ساعات الدراسة 
ً
 االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

-  
ً
 جدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.: قم بملء الأوال

-  
ً
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة.ثانيا

-  
ً
دقة، ويجب أن تتسق مخرجات : ضع طرق التقييم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
ً
تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني مخرجات التعلم للمقرر 

ً
وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 

 طرق التقويم

 املعرفة 1

التعرف على ماهية العالقات العامة واالعالم الرياض ي  1-1

 املحاضرة النظرية االهداف( –املفهوم  –)الخصائص 

 التعليم املدمج

 االختبارات الشفهية

 العمليات االساسية للعالقات العامة االملام ب 2-1 االختبارات النظرية

 فهم نظريات ووسائل االعالم  1-3
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 م
 ملجاالت اإلطار الوطني مخرجات التعلم للمقرر 

ً
وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر 

 طرق التقويم

 تقييم نشاط العالقات العامة باملؤسسات الرياضية 

 
التعرف على مواصفات الهيكل التنظيمي إلدارة 

 العالقات العامة باملؤسسات الرياضية

 تحديد مواصفات أخصائي العالقات العامة 

 ملعرفيةاملهارات ا 2

يتمكن من استخدام املعلومات املكتسبة في مجال  2-1

 االعالم الرياض ي.

 املحاضرة النظرية

 التعليم املدمج

 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية

 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية

يستطيع التعرف على مشكالت االعالم الرياض ي وكيفية  

 حلها 

ملعلومات الخاصة باإلعالم يتمكن من استخدام ا 2-2

 الرياض ي في التأثير على اتجاهات االفراد 

تحديد برامج العالقات العامة املناسبة لطبيعة  2-3

 املؤسسات الرياضية 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

3-1 
يوضح دور شبكة املعلومات ووسائل االتصال املطبوعة 

 في تطوير الوعي الرياض ي

 التعليم املدمج

 املناقشة، األوراق البحثية

 املالحظة

 تقييم الواجبات

 القدرة على العمل في مجموعات  3-2

 
يتمكن من حل املشكالت التي تواجه مسؤول الدعاية 

 واالعالم في املجال الرياض ي

  

 
القدرة على القيادة وحسن التصرف في املواقف 

  املختلفة املرتبطة باإلعالم الرياض ي

  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1

 التعليم املدمج

 املناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية

املالحظة، تقييم 

 الواجبات

4-2 
في  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج  

 عرض املحتوى العلمي

 التعليم املدمج

 املناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية

املالحظة، تقييم 

 الواجبات

 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

 ال يوجد 5-1
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 ديم شفهي، مالحظة......الخ(تق

األسبوع 

املحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1

 10 7 عرض موضوع بحث مرتبط 2

 5 8 عرض تقديمي فردى، جماعي 3

 10 10 اختبار فصلي 4

 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار  ترتيبات إتاحة أعضاء

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
ً
 ساعات أسبوعيا

لبريد اإللكتروني وبرامج االتصاالت الحديثة ونظام االتصاالت الجامعي ساعة االتصال بأستاذ املقرر عبر ا -

 أسبوعيا.

 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 .أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 لنشر، اإلسكندرية.(: اإلعالم في التربية البدنية والرياضة. دار الوفاء لدنيا الطباعة وا2009الشافعي، حسن ) -

 (: االعالم والرياضة، مكتبة املنار، املنصورة.2015مبارك، حسام الدين ) -

 ساعاتى، أمين )د. ت(: اإلعالم الرياض ي في اململكة العربية السعودية. دار املنى، جدة. -

 . عالم الكتب، القاهرة.2(: األسس العلمية للعالقات العامة، ط2007عجوة، علي ) -

وجى عطا حسن عبد الرحيم وليد املرس ى الصغير: اإلعالم والعالقات العامة في املجال الرياض ي، دار كوثر السعيد امل -

 م. 2005النهضة العربية، القاهرة، 

محمد كمال السمنودى و نبيل عبد املطلب: العالقات العامة في املجال الرياض ي، دار األصدقاء للطباعة، املنصورة،  -

2010. 

- G. Clayton Stoldt and Stephen Dittmore: Sport Public Relations - 2nd Edition: Managing Stakeholder 

Communication,2012. 

- Brad Schultz and Philip H. Caskey:Media Relations in Sport,2013. 

- Travis Vogan :The Making of a Sports Media Empire,2015. 

- Bradley Schultz and Edward T. Arke: Sports Media: Reporting, Producing, and Planning, 2015. 

https://www.amazon.com/G.-Clayton-Stoldt/e/B001ITXHS4/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1483783559&sr=1-1
https://www.amazon.com/Sport-Public-Relations-Stakeholder-Communication/dp/073609038X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483783559&sr=1-1&keywords=public+relations+in+sport
https://www.amazon.com/Sport-Public-Relations-Stakeholder-Communication/dp/073609038X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483783559&sr=1-1&keywords=public+relations+in+sport
https://www.amazon.com/Sport-Public-Relations-Stakeholder-Communication/dp/073609038X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483783559&sr=1-1&keywords=public+relations+in+sport
https://www.amazon.com/Sport-Public-Relations-Stakeholder-Communication/dp/073609038X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483783559&sr=1-1&keywords=public+relations+in+sport
https://www.amazon.com/Sport-Public-Relations-Stakeholder-Communication/dp/073609038X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483783559&sr=1-1&keywords=public+relations+in+sport
https://www.amazon.com/Sport-Public-Relations-Stakeholder-Communication/dp/073609038X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483783559&sr=1-1&keywords=public+relations+in+sport
https://www.amazon.com/Sport-Public-Relations-Stakeholder-Communication/dp/073609038X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483783559&sr=1-1&keywords=public+relations+in+sport
https://www.amazon.com/Sport-Public-Relations-Stakeholder-Communication/dp/073609038X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483783559&sr=1-1&keywords=public+relations+in+sport
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(: ال يوجد2 

 يوجد. املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: ال 3

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:. 4

 املرافق املطلوبة-و

بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 ي املتاحة، وغيرها(:الدراسية واملختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآلل

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة املحاضرات

 سبورة ذكية –جهاز عرض  –مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: حاسب آلي  

 اذا كان هناك حاجة
ً
 ال يوجد إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: مصادر أخرى )حددها: مثال

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 استطالع راي الطالب. -

 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس على موقع الجامعة. -

 .راء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاءالتعرف على آ -

تكوين مجموعة صغيرة تختص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خاللها بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض،  -

 ويشارك الطالب في عملية التقييم على ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.

 اتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استر 

 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية. -

 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -

 قيام مشرفين بإبداء مالحظاتهم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:

 ل أساليب التدريس املستخدمة.تحليل آراء الطالب حو  -

 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل الخبرات/  .الدورات التدريبية/  التوسع في التعلم اإللكتروني والعروض التعليمية. -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 

ورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: مستقلين، والتبادل بص

 ال ينطبق

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويره:

 دراسة تقارير املقرر التي يتم إعدادها بعد نهاية الفصل وإعداد خطة لتعديل ما يلزم.

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب محمد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هـ1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف املقرر الدراس ي

 

 

 

 اسم املقرر:    علم االجتماع الرياض ي

  

 2-20360346رمز املقرر:    
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 نموذج توصيف مقرر دراس ي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 التربية البدنية -التربية القسم: -لكليةا

 التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه-أ

 2-20360346. اسم املقرر الدراس ي ورمزه: علم االجتماع الرياض ي 1

 . عدد الساعات املعتمدة: ثالث ساعات )نظري(2

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي: املاجستير في علوم الرياضة3

 من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
ً
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدال

 فيه املقرر الدراس ي: السنة الثانية املستوى الرابع )مقرر اختياري(. السنة أو املستوى الدراس ي الذي يعطى 4

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6

 ر الرئيس للمؤسسة التعليمية. فرع أو فروع تقديم املقرر، إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: في املق7

 . نمط الدراسة املتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 قاعات املحاضرات التقليدية .ض

 % 80 النسبة: √

    
  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ظ
    
 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .غ
    
  النسبة:  باملراسلة .أأ

    
   النسبة:  أخرى تذكر .بب

 تعليقات:

 األهداف-ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟

 تعريف الدارس بدور علم االجتماع في املجال الرياض ي.  -

 إيضاح أثر علم االجتماع الرياض ي في العمل مع الجماعة باملؤسسات الرياضية. -

 التعريف باملجاالت الحديثة لعلم االجتماع في عالقتها بالرياضة. -

املقرر الدراس ي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -نفيذها يتم ت -اذكر بإيجاز أي خطط 

  اإلنترنت، والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 التوسع في تطبيقات التعلم االلكتروني للمقرر  -

 .حتوى استخدام السبورة الذكية وأجهزة العرض في تقديم امل -

 .استخدام أسلوب الحوار واملناقشة والحلقات العلمية )سمنار( -

 .االستعانة باملراجع العلمية الجديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -
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 عام بالطريقة نفسها املستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنوصف املقرر الدراس ي -ج
ٌ

 امج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 وصف عام للمقرر:

يتضمن املقرر تعريف الدارس بطبيعة املشكالت االجتماعية الرياضية واالتجاهات النظرية والسوسيولوجية نحوها. والبحث 

 في العديد من القضايا والظواهر االجتماعية املرتبطة باملجال الرياض ي في املجتمع املدني على املستويين املحلى والدولي.

 

 ت التي ينبغي تناولها:املوضوعا

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 العالقات االجتماعية في املجال الرياض ي 

العالقة التبادلية بين الرياضة واملجتمع، الحراك االجتماعي، السياسة، 

املرأة، االتصال االجتماعي، والنسق القيمي، والتنشئة االجتماعية، 

 وية.واملؤسسات الترب

2 4 

 األخصائي االجتماعي الرياض ي

 ديناميكية العمل مع الجماعات
2 4 

 4 2 الظواهر االجتماعية في املجال الرياض ي

 2 1 اختبار دوري

 2 1 الرياضة والنظريات االجتماعية

 2 1 نصوص في علم االجتماع الرياض ي

 2 1 مصطلحات في علم االجتماع الرياض ي

 2 1 راته االجتماعية االحتراف الرياض ي وتأثي

 2 1 االحتكار الرياض ي وتأثيراته االجتماعية 

 2 1 القدوة في املجال الرياض ي

 

   إجمالي عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 املجموع أخرى  تطبيق 

ساعات التدريس 

 الفعلية

28 -- -- -- 2 30 

 2 -- -- -- -- 2 الساعات املعتمدة

 

: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة 
ً
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها
ً
 مخرجات التعلم للمقرر وفقا
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 سة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخم

-  
ً
 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم املقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب في مجاالت التعلم املناسبة.أوال

-  
ً
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع مخرجات التعلم املستهدفة.ثانيا

-  
ً
يم املناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات : ضع طرق التقيثالثا

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم 
ً
تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا

 أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapيطة منهج املقرر خر 

 م
 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

ً
استراتيجيات  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 التدريس للمقرر 

 طرق التقويم

 املعرفة 1

 يشرح عناصر علم االجتماع في املجال الرياض ي 1-1

 املحاضرة النظرية

 التعليم املدمج

االختبارات 

 الشفهية

 ةاالختبارات النظري

 يحلل الوظائف األساسية لعلم االجتماع الرياض ي 1-2

1-3 
يحدد مصادر ومواصفات ومسئوليات العاملين في مجال علم االجتماع 

 الرياض ي

 املهارات املعرفية 2

 يحلل املواقف املختلفة لفوائد علم االجتماع في الرياضة. 2-1
 املحاضرة النظرية

 التعليم املدمج

 األوراق البحثية

االختبارات 

 الشفهية

 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية

 املشاركة في املناقشات والتفكير الفعال. 2-2

 تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل املجموعات 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل املسؤولية 3

3-1 

 املشاركة في املناقشات والتفكير الفعال.

 جالتعليم املدم

املناقشة، األوراق 

 البحثية

 املالحظة

 تقييم الواجبات

3-2 

 تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل املجموعات

 التعليم املدمج

املناقشة، األوراق 

 البحثية

 املالحظة

 تقييم الواجبات

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 

 رنت بفاعليةاستخدام مواقع اإلنت

 التعليم املدمج

املناقشة، األوراق 

 البحثية

االختبارات 

 الشفهية

املالحظة، تقييم 

 الواجبات
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 م
 ملجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

ً
استراتيجيات  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 التدريس للمقرر 

 طرق التقويم

4-2 

في عرض املحتوى  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج  

 العلمي

 التعليم املدمج

املناقشة، األوراق 

 البحثية

االختبارات 

 الشفهية

املالحظة، تقييم 

 الواجبات

 املهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

 ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراس ي:

مهام التقويم املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع املحدد 

 لتسليمه

نسبته من 

 التقييم النهائي

 5 دوري ةمناقشات حر  1

 10 7 عرض موضوع بحث مرتبط 2

 5 8 عرض تقديمي فردى، جماعي 3

 10 10 اختبار فصلي 4

 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم-د

ار الوقت ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقد

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
ً
 ساعات أسبوعيا

 االتصال بأستاذ املقرر عبر البريد اإللكتروني وبرامج االتصاالت الحديثة ونظام االتصاالت الجامعي ساعة أسبوعيا. -

 املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا.اإلشراف  -

م-ه
ّ
 مصادر التعل

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 (: املوسوعة العلمية لإلدارة الرياضية2014عبد املقصود، إبراهيم وشافعي، حسن ) -

 (: تكنولوجيا التجهيزات الرياضية، دار املعارف، القاهرة.1990سالم، مختار ) -

 ت والقياسات القانونية للمالعب الرياضية.(: املواصفا2005الزين، نزار ) -

 (: االجتماع الرياض ي، دار الفكر العربي، القاهرة.2012عويس، خير الدين والهاللي، عصام ) -

 (: ديناميكية طريقة العمل مع الجماعات، دار املعرفة الجامعية اإلسكندرية.2002جمعة، سلمى محمود ) -

 تمع. سلسلة عالم املعرفة، الكويت.(: الرياضة واملج2008الخولى، أمين أنور ) -

 (: علم النفس االجتماعي، رؤية معاصرة. دار الفكر العربي، القاهرة.2009السيد، فؤاد البهي وعبد الرحمن، سعد ) -
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- McPherson, B. et. al (2000). The social significance of sport. An Introduction to the sociology of sport. Human 

Kinetics III Chelladurai. P. & Alberto M. (2016). Human Resource Management in Olympic Sport Organizations. 

Human Kinetics. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )املجالت العلمية والتقارير وغيرها(: ال يوجد2 

 اعي وغيرها: ال يوجد. املواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتم3

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات املدمجة:. 4

 املرافق املطلوبة-و

بّين متطلبات املقرر الدراس ي من املرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية واملختبرات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 هزة الحاسب اآللي املتاحة، وغيرها(:الدراسية واملختبرات، وعدد أج

 املباني )قاعات املحاضرات، واملختبرات، وقاعات العرض، واملعامل، وغيرها(: قاعة املحاضرات

 سبورة ذكية –جهاز عرض  –مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: حاسب آلي  

 اذ
ً
 ال يوجد ا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثال

 تقويم املقرر الدراس ي وإجراءات تطويره -ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 استطالع راي الطالب. -

 ة.استمارة تقويم عضو هيئة التدريس على موقع الجامع -

 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 تحليل نسبة انجاز املوضوعات التدريسية. -

 .ع زمالئهمالتقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل م -

 قيام مشرفين بإبداء مالحظاتهم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:

 تحليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدمة. -

 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل الخبرات/  .الدورات التدريبية/  التوسع في التعلم اإللكتروني والعروض التعليمية. -

ايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، إجراءات التحقق من مع

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: ال ينطبق

 اس ي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدر 

 دراسة تقارير املقرر التي يتم إعدادها بعد نهاية الفصل وإعداد خطة لتعديل ما يلزم. -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب محمد عمر اسم منسق البرنامج:
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