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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات 

قق االستفادة القصوى من التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد ح

 الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية

 البدنية وعلوم الرياضةالتربية  قسم القسم الجامعي / المركز

 الفسلجة اسم البرنامج األكاديمي

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية

 سنوينظام  ظام الدراسيالن
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 اليوجد المعتمد برنامج االعتماد

المؤثرات الخارجية 

 األخرى
 .  ,محاضرات , نوعية ,ورش عمل دورات تدريبية 

 م 2021/  7/  1 تاريخ إعداد الوصف

 أهداف البرنامج األكاديمي

 الرياضية الفسلجة علم معرفة في للطلبة المعرفية الجوانب تطوير

 في مهم دور تلعب التي الفسيولوجية المفاهيم يخص فيما المعرفية الجوانب تطوير 2-

 . الحركي االداء

 الرياضي االداء خالل الفسلجية والمؤشرات العوامل فهم في العلمية الجوانب تطوير

 علمي بشكل وتحليلها ودراستها الفسلجة علم اساسيات فهم

 البدني العمل على وتاثيراتها الفسلجية جوانبال على المؤثرة العوامل وتفسير فهم

 . والحركي

 القلب وعمل واالعصاب االنسجة مفاهيم خالل من الرياضية الفسلجة مفهوم وتحليل فهم
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 الدموية والدوره

 المدرب قبل من واهميتها الفسلجة دراسة بأهمية الخاصة المعرفية الجوانب تطوير-7

 والمدرس

 بالعمل وعالقتها الفسلجية واالختبارات الفسلجة بأهمية العلمية المعرفة تطوير -8

 . الرياضي

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

 - والفهم المعرفةأ  

 - . الرياضي واالداء الفسلجة علم بين العالقة حول للطلبة العلمية المعرفة بناء 1 أ

 لسالمة التدريبي البرنامج قبل لالعبين واهميتها الفسلجية اتاالختبار معاير - تحديد 2 أ

 الوظيفية االجهزة

 لعمل الداخلية والوظائف الفسلجة علم اهمية - لمعرفة للطلبة واضح مفهوم بناء 3 أ

  .الوظيفية االجهزة

 التدريبية البرامج خالل الوظيفية التغيرات لمعرفة للطالب العلمية المعرفة تطوير 4 أ

 - . عبينلال

 والوظيفية الفسلجية واالختبارات المعايير - الى للوصول العلمية المعرفة تطوير 5 أ
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 . لالعبين

 االجهزة سالمه مدى على نحصل أن نستطيع ا إحصائي المعيير هذه معالجة خالل من

 .لالعبين الداخلية

 وأنهم . بيناالعبين ةالفردي للفروق المدرب إدراك في - التطبيقية العلمية المعرفة بناء 6 أ

  قدراتهم في يختلفون

 والمهارية والبدنية الوظيفية وطاقاتهم

 

 الخاصة بالموضوع المهارات –ب 

 لمهارة تعلمة خالل االعب بها يمر التي الوظيفية االجهزة تطور - مراحل دراسة 1 ب

 معينة

 - . الوظيفية واسبابها االعبين لدى التعب ظاهرة حدوث كيفية وتفسير فهم 2 ب

 كانت سواء فيه تؤثر التي المختلفة الفسلجية العوامل إطار في الفرد سلوك - دراسة 3 ب

 

 . بدنية او صحية العوامل هذه

 التدريبية الجوانب بين العالقة بإيجاد تهتم الذي ) الفسلجية المتغيرات دراسة 4   (  ب

 ووظائف

 . االعضاء
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 لنا توضح التي الفسلجية االختبارات اهم على التعرف - ) الفسلجية االختبارات  5 (   ب

 االعبين قدرات

 . الجسم لالجهزة الصحية والكفاءة البدنية

 

 طرائق التعليم والتعلم

 طريقة المحاضرة .

 طريقة المناقشة .

 طرائق التقييم

 االمتحان  .

 .التقارير األسبوعية 

 إجراء تجربة .

 . دي أو جماعي. مشروع فر 4

 التفكير مهارات  -ج

هو نوع من التفكير في أي موضوع، محتوى، أو مشكلة، :  تعريفات التفكير الناقد  -1ج

لية نظامه والتي يقوم بها المفكر لتحسين نوعية تفكيره باألخذ على عاتقه بمهارة مسؤ

 من التفكير وفرض معايير عقلية عالية عليه" الموروث
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من الوسائل التي نستخدمها في كافة العلوم " المالحظة "، :   مهارة المالحظة -2ج

والمالحظة العلمية الموضوعية هي الوسيلة التي تمدنا بالمعلومات التي نعتمد عليها في 

تقدمنا العلمي، لذلك تحديد دقة المالحظة في غاية األهمية نظرا لما يترتب عليها من نتائج 

 صيات.واستنتاجات وتو

 

هو عملية اإلحساس بالمشكالت، والفجوات الموجودة في :   التفكير اإلبداعيمهارة  - 3ج

المعلومات وتحديد مواطن الضعف بحثا عن الحلول، ووضع التخمينات أو صياغة 

الفرضيات واختبار وإعادة اختبار صحة الفروض واالحتماالت وأخيرا الوصول إلى 

 . النتائج

 لتعليم والتعلمطرائق ا

 طريقة المحاضرة .

 .طريقة المناقشة 

 طرائق التقييم

 االمتحان  .

 التقارير األسبوعية .

 إجراء تجربة .

 . . مشروع فردي أو جماعي 4
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 بنية البرنامج

الشهادات والساعات 

 المعتمدة

الم

ستو

ى / 

السن

 ة

رمز 

المقر

ر أو 

المسا

 ق

اسم 

المقرر 

أو 

 المساق

الساع

ات 

المع

 تمدة

سنو

/   ي

المر

حلة 

الثال

 ثة

 الفسلجة 

2 

 ساعة

2 

وحدا

 ت

 

 درجة البكالوريوس

( ساعة  30تتطلب )

 معتمدة
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 التخطيط للتطور الشخصي

 . ضمن مجموعة بثقة العمل :  العمل الجماعي

 . إدارة الوقت بفعالية ، وتحديد أولويات المهام وقادرة على العمل بالمواعيد :  إدارة الوقت

 . اآلخرين وتوجيه قادرة على تحفيز:  القيادة 

 االستقاللية بالعمل .

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول 

 بارات البدنية والمهارية .% ( االخت 45% ( المعدل ، )  55/ )  قبول خاص 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج
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 بنية المقرر

 الساعات 
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

المساق أو 

 الموضوع

 طريقة التعليم
طريقة 

 التقييم

 
2 

 علم في مدخل

 الفسلجة
 الفسلجة

المحاضرة 

 والمناقشة
 االمتحان

 اهمية المتغيرات 2 

 الفسيولوجية في

 الرياضي لالمجا

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 ناالمتحا

 االختبارات 2 

 لالفسلجية في المجا

 الرياضي

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 االستشفاء الرياضي

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 النواة

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 الخلية

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 االنسجة

اضرة المح الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 الجهاز التنفسي

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 الجهاز العصبي

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 الدورة الدموية

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 القلب

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 الدم ومكوناته

المحاضرة  لجةالفس

 والمناقشة

 االمتحان

 2 
 الهرمونات

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 المنشطات 2 

 واضرارها

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 اهمية الفسيولوجيا 2 

 في التدريب

 الرياضي

المحاضرة  الفسلجة

 والمناقشة

 االمتحان

 البنية التحتية

 طلوبة :القراءات الم

 النصوص األساسية

 كتب المقرر

 أخرى

 

 , التشريح علم : واخرون احمد الهادي عبد مازن1-

 2007 , بيروت , العلمي الكتاب دار

 : كماش الزم يوسف, خيط ابو بشير صالح 2-

 للطباعة زهران دار , للرياضين التشريح علم مبادئ

 ,االردن,والنشر
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2008 

 االنسان جسم سيولوجياف : الصفدي حمدي عصام 3-

 2010 , االردن , والتوزيع للنشر عمان دار ,

 مبادىء :الهادي عبد مازن , شلش مهدي نجاح 4-

 2005 . للطباعة اللوان دار , الحركي التعلم

 قراءات: كزار هادي مازن, الهادي عبد مازن 5-

 ,العلمي الكتاب دار ,والتفكير التعلم في متقدمه

 2016 , بيروت

 علم : كماش يوسف نمير , كماش الزم فيوس 6-

 للطباعة دجلة دار , البدني والجهد االعضاء وظائف

 201 , والنشر

 

Schmidt A. Richard and Craig 

Weisberg , Motor learning and 

performance  human kinetics ,2000. 

Schmidt and Weisberg , Motor learning 

and performance , third edition , human 

kinetics ,2004. 

 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على 

سبيل المثال ورش العمل 

والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 ,محاضرات , نوعية ,ورش عملدورات تدريبية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 

والتدريب المهني والدراسات 

 انية (الميد

 دراسات مسحية
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