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 المملكة العربية السعودية
 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قررتوصيف م

(فجب1202)   
 اللياقة والثقافة الصحية

 هـ1439/1440
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 امللك سعودجامعة  :  املؤسسة التعليمية

 

 الفصل األول املشرتك –كلية اجملتمع يف الرياض : الكلية/ القسم

 
 

 عنهومعلومات عامة   التعريف بالمقرر. أ
 

 فجب( 1202اللياقة والثقافة الصحية ):  الدراسي املقررورمز اسم  .1

 

  ةساع الساعات املعتمدة:عدد  .2

 

  الدراسياملقرر  لذي يقدم ضمنهامج االربنامج أو الرب .3

 : )البرامج بهذه قائمة إعداد من بدلا  هذاوضح  , برامج عدة في عام اختياري مقرر وجود حال يف)

 (الكلية برامج )مجيع فصل األول املشرتكال                      

 

 ناصر حممد عبدالسالمد.  :الدراسي ل عن  املقررؤواسم عضو هيئة التدريس املس .4

 

 األول )الفصل األول املشرتك(:  الدراسيالذى يعطى فيه املقرر  األكادمييالسنة او املستوى  .5

    ال يوجد :هلذه املقرر)إن وجدت( السابقةاملتطلبات  .6

 

 ال يوجد :املتطلبات املصاحبة هلذه املقرر)إن وجدت( .7

 

 اجملتمعكلية  : الرئيسي للمؤسسة التعليمية داخل املبنى املقرر إن مل يكن يف  موقع تقديم ـ 8
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 كم النسبة املئوية ؟                                                                أ.                 قاعة احملاضرات

 

 كم النسبة املئوية ؟                     ( عرب االنرتنت التفاعلياالتصال و التقليديةالطريقة )  بني دمجب.              امل

 

                 كم النسبة املئوية ؟              م االلكرتوني                                ج.               التعل

 

 كم النسبة املئوية ؟                                                                           املراسلةد.                

 

 كم النسبة املئوية  ؟                                        هـ.               أخرى                                                    

 

 :ملحوظات 
 

 ب   أهداف المقرر

ما اهلدف الرئيسي للمقرر ؟ . 1  

هدد ا اقررددلل تقددن ورفدديس ول ددة رفددووو لددرم اقوددل  واقريورددةا و قددم اددس  ليدد  ت فدد  ه  اقر دد ل ا يهدد   
واقر لور ت واقره لات واالويهد تا ق دي يلد روا رد  ليس الدن  هد  اقرفدوي ات واقصدلو  اقلدريم اقرري دم 

  ه ا وو  يره   ي ري وه  اقي ر يم واق رليم.
)مثل ؟  الدراسي أية خطط  يتم تنفيذها يف الوقت الراهن من أجل تطوير وحتسني املقرر بإجيازصف .2

 احملتوى نتيجة وحو  يف اتتغيريال، استخدام االنرتنت كمراجع ، أو االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات 

 .( الدراسة ميدانجديدة يف 

 
 

في الستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية أو  عام : ينبغي إرفاق توصيف مالحظة(  الدراسي المقرر ج. توصيف

 الدليل ( 
 

 توصيف المقرر:  

اقي نب اقرو ل   ره لات و ويل اق ات رس اقن ريم اقلريم واقيف يما ورد  يدلو    هد   الن ررلله ا اقيل ز 
 رس ره لات وو ل    قلرم اقشخليم واقغ ائيم واقلي ضيم واقور ئيم واقنوفيم واإلني  يم واإلف    ت األوقيما

اقددو ل  رددس خدد ر اإل دد ل رددة اقول يددز الددن اقرواردد  اقري ويددما  هدد   تادد ل   ا  يددم اق دد ب ووشددويره  ق رليددم 

√ 

 

√ 
 

 ـــ

√ 
 ـ

40% 

 

10% 

 ـــ

50% 
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أردد  اددس ولدد  اقلي رددم اق  نيددم  يوراددر  ولهدد   رر لفددم اقورليندد ت اق  نيددم  اق دد   قلررددلل ور دد ييلب وضددوا   .
 قلرر  ص  الن اقلرم   فوخ ا  األيهز  اقر يام واقو ل    قول ي  ورر لفم   ض األنش م اقلي ضيم .

 

 التي ينبغي تناولها  ضوعاتالمو – 1

 التدريسساعات  عدد األسابيع  اتالموضوعقائمة 

 1 1 (اقيلفم اقوره يم )و لي    قررلل
 1 1 اقرر لف ت اقفرم اقشخليم

 1 1 رر لفم اقنش   اق  ني اقرلو     قلرم
 1 1 اقغ اء واقلرم

 1 1 ان لل اقلي رم اق  نيم اقرلو  م   قلرم
 1 1 اقضغو  اقنوفيم وآقيم اقو  رر ر ه 

 1 1 اقلريماقنو  
 1 1 اقور يم رس األرلاض اقرزرنم "أرلاض رلم اقرل م"

 1 1 ( "اقور يم رس اقو خيس واقرف لات"1اقور يم رس ر رلات اقلرم )
 1 1 ( "اقور يم رس اقرخ لات"2اقور يم رس ر رلات اقلرم )

 1 1 اقلرم اإلني  يم
 1 1 لرم اقرفوهلم

 1 2 ر   ئ اإلف    ت األوقيم
 1 1 رلاي م

 

 (: إجمالي عدد ساعات التدريس والمعتمدة لكل فصل ).   مكونات المقرر الدراسي  2

دليل   المحاضرة 
 توجيهي

تدريب 
 عملي

أو  مختبر
  إستديو

 المجموع   أخرى

 30 - - 15 - 15 عدد ساعات التدريس

 1 - - 0 - 1 عدد الساعات المعتمدة 
 

                                                 ال يوجد : متوقعة للطالب لكل أسبوعساعات تعليمية إضافية خاصة .  3
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 الوطنيضوء مجاالت تعلم االطار  في الدراسيالتدريس لمخرجات التعلم للمقرر  تاستراتيجياتحديد  -4

. تقويمهاللمؤهالت  واساليب   

 

،   التدريس بطريقة تتناسب فيما بينها تواستراتيجياربط المخرجات التعلمية للمقرر ،و طرق التقييم ، ت

 بحيث يتم  التوليف بين مخرجات التعلم وطرق التدريس وطرق التقييم  . 

 

قدم االطار الوطني للمؤهالت خمسة  مجاالت رئيسية للتعلم ، فانه يتطلب أن يكون هناك مخرجات تعلم 

للمقرر تندرج تحت كل مجال رئيسي وعادة ال يتجاوز عدد هذه المخرجات عن ثمانية والتي ترتبط في مجال 

ن برنامج  يجب ان يكون هناك واحد أو أكثر من المجاالت الخمسة  .  في بعض المقررات  التي تقدم ألكثر م

.  نواتج التعلم للبرنامج .ويتضح ذلك من خالل مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج فيتكامل   
 

 

. الجدول التالي يوضح المجاالت الخمسة  في االطار الوطني للمؤهالت    

 

. ) انظر الى الجدول( اليه تنتميأوال : كتابة مخرجات للتعلم قابلة للقياس تناسب المجال الذي   

  . الى طريقة التقييم إلضافةباالتدريس تناسب مخرجات التعلم  تاستراتيجياثانيا: تحديد 

يد طرق  القياس المناسبة التي تقيم بدقة مخرجات  التعلم . ثالثا : تحد  

بعضها في  وتتكامل مع التدريس يجب أن تتآلف مخرجات التعلم  لكل مقرر وطريقة التقييم وطريق  تطابق

  عملية التعلم والتعليم . 

ولتميز ذلك يوضع في مخرجات التعلم للمقرر ، للبرنامج  ضمنت تعلم إذا كان هناك أي مخرجات  رابعا :

 الرمز @ أمام المخرج . 

 

.  وقفا لطبيعة المقررال يشترط بان تتضمن جميع المجاالت  في مخرجات المقرر    

 

التدريس  تاستراتيجيا طرق التقييم للمقرر  

 للمقرر 

مجاالت التعلم في االطار الوطني 

  ، ومخرجات التعلم للمقررللمؤهالت

 

:المعرفة  1.0 

 تخباراا.  اال

 تقييم األنشطة والواجار. 

تطايق بعض القيرسر. الادنية 

 املرتاطة برلصحة 

 

  ةاملنرقشجمموعر. 

نشطة من ألاحملرضرا. والبقراير وا

اسرتاتيجير. البعلم تخالل 

 اإلكرتوني

 أنشطة البوعية

 تبادل اخلربات يف القاعات الرياضية

لصحة وعوامل لحتديد املفرهيم األسرسية 

 ألمراض ل ةساااملالصحة و ثؤرر  ياخلطر امل

1.1 

صف حمبوى جمموعة اإلسعرفر. األولية و

 وااء األمراض املزمنة  وعوامل اخلطر الكرمنة

1.2 

لنمط احلير  الصحي  الطريقة الصحيحةشرح 

  املعزز  واملمراسر. الصحية

1.3 

البعرف على اآلررا السلاية لعدم ممراسة 

 النشرط الادني على جسم اإلنسرن

1.4 

:المهارات اإلدراكية   
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 االتخباراا. 

 تقييم األنشطة والواجار. 

 تقييم املشراكة الصفية 

 املالحظة الشخصية أرنرء البدايب

 البعليم البعروني

 ة املنرقشجمموعر. 

 الذهين العصف

 احملرضرا. والبقراير والواجار.

املهراا. الالزمة لكيفية إجراء  تطايق

 بعدة امل صربر.اإلاإلسعرفر. األولية ي حرلة 

2.1 

البمييز بني العنرصر الغذائية واجملموعر. 

 الغذائية، واملمراسر. الصحية وغري الصحية 

2.2 

احلد من املشركل املبعلقة برملمراسر. اخلرطئة 

 للنشرط الريرضي 

2.3 

البعرمل مع املعدا. احلديثة لبطوير الليرقة 

 الادنية ذا. الصلة برلصحة 

2.4 

   :تحمل المسؤوليةامل مع اآلخرين ومهارات التع

 تقييم املدرب -
 تقييم املشاركة الصفية-

 والواجبات املشرتكة البحوث -
 املهامتقييم  -

 ةاناششجمموعات امل -
 دراسات احلالة -
 العروض واألمثلة -
 تفاعل الطالب أثاناء األنشطة الصفية -

، رية واإلشرافية والشخصية الفعالةتطبيق املهارات اإلدا
املشاركة يف الانقاش والتفاعل باجيابية يف القاعات و 

 الرياضية

3.1 

 3.2 العمل حتت الضغط وحتقيق نتائج جيدة.

:مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية    

 تقييم األنشطة -
 تقييم العرض اخلتامي األنشطة -

 (.مشاريعو  تقاريراملكتوب )ا الانموذجتقييم 
 

 اسرتاتيجية التعليم اإللكرتوين -
 تشجيع التعلم الذايت والتقييم الذايت. -
 لألنشطة والواجباتالبوربويانت عروض  -

 .أمام الطالب
 

، تصال الشفوية والكتابية الفعالةاستخدام مهارات اال
، مهارة اإلعداد مهارة البحث على شبكة االنرتنتو 

 excel, word, power pointلألنشطة من عروض 

4.1 

التواصل الفعال مع املدرب باستخدام الربامج لتلبية 
 .البدنيةاالحتياجات التدريبية لشبكة املعلومات 

4.2 

   نفس حركية الالمهارات 

 املالحظة الشخصية أرنرء البدايب-

 ةالحديثة العلمي اتلقياسا -

  نماذج العرض -

 الطالب أثناء األداء توجيه -

 

أداء املهارات األساسية العامة واألنشطة الرياضية 
 املختلفة

5.1 

 

 

نواتج تعلم املقرر يف العمود األمين ونواتج مصفوفة نواتج تعلم املقررات مع نواتج تعلم الربنامج. )ضع . 5

  الربنامج يف الصف العلوي (

نواتج 

تعلم 

 املقرر

 نواتج تعلم الربنامج ) استخدم رمز نواتج تعلم الربنامج املوجود يف منوذج توصيف الربنامج( 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 1.3 2.3 3.3 4.3 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 

1.1                      

1.2                      
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1.3                      

1.4                      

2.1                      

2.2                      

2.3                      

2.4                      

3.1                      

3.2                      

4.1                      

4.2                      

5.1                      

 

 

 تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي  - 6

  
) كتابة مقال ، اختبار، طبيعة مهمة التقييم   رقم 

خطبة أو عرض مشروع جماعي ، اختبار نهائي ، 
 .... ( شفوي

حدد  األسبوع الم
 له

نسبته من التقويم 
 النهائي 

 %15 13 وصفة النشاط البدني 1

%15 13-9 المشروع 2  

%10 13 المشاركة الصفية 3  

%20 8 االختبار النصفي 4  

%40 15 االختبار النهائي 5  

 

 المقدم للطلبة ياألكاديمرشاد د  الدعم  واإل

التدريس من أجل تقديم املشورة واإلرشاد اإلجراءات أو الرتتيبات املعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة 

الذي يتواجد فيه أعضاء  -الساعات املكتبية –األكادميي للطالب احملتاج لذلك ) مع حتديد مقدار الوقت 

 هيئة التدريس يف األسبوع(:

 ساعات مكتبية ( –)محاضرات  :ساعة أسبوعيا 40
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 ه  مصادر التعلم

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة: .1

 (اللياقة والثقافة الصحيةكتاب )

 م2018للنشر،  جامعة امللك سعود، د. ناصر حممود إسليم وآخرون، إصدار دار اللياقة والثقافة الصحيةكتاب -

 : قائمة بأهم املراجع ) دوريات علمية ، تقارير . ... (  .2

  التحضريية/ جامعة امللك سعود، دليل املتدرب لربنامج اللياقة البدنية، حممد حممد القاضي، عمادة السنة

 م2012

  ،م2009الثقافة الصحية، بدران، مزاهرة، أمين وزين، دار امليسرة 

 : قائمة بالكتب واملراجع اليت يوصى بها ) الدوريات العلمية ، والتقارير ، .... (  .3

 م2010فسيولوجيا النشاط واألداء البدني، اهلزاع، هزاع بن حممد، جامعة امللك سعود،  ـ

  م2000التغذية والصحة للحياة والرياضة، احلمامي، حممد،  مركز الكتاب للنشر، 

قائمة باملراجع  االلكرتونية  ) املواقع على الشبكة العنكبوتية ، مواقع التواصل االجتماعي ، نظام إدارة  .4

 ( .  Blackboardالتعلم ) 

http://www.ksu.edu.sa/SITES/PY/AR/MPY/DEPARTMENTS/SKILLDEVELOPMENT/SEHA/ELM/Pages/default.as 

px 

http://crl.acrl.org/content/62/4/348.full.pdf  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1997235/  

http://www.youtube.com/watch?v=VHgrF-zF 

http://www.ssfcm.org/ssfcm_ar/ 

أو املعايري املهنية أو  مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة .5

 .  األنظمة

 لطالب عن طريق الكمبيوتر.ـ توجد شرائح بور بوينت للمقرر تقدم  ل

- Multimedia associated with the textbook and the relevant websites 

- Saudi Society of Family and Community medicine 

- Saudi Red Crescent Authority. 

- Benchmarking Reference Desk Service in Academic Health Science 

- Public Health Reports 

- Health Reference center 

- Using Gale's Health Reference Center – Academic Multimedia associated with the textbook and the relevant 

websites 

- Saudi Society of Family and Community medicine 

- Saudi Red Crescent Authority. 

- Benchmarking Reference Desk Service in Academic Health Science 

- Public Health Reports 

http://www.ksu.edu.sa/SITES/PY/AR/MPY/DEPARTMENTS/SKILLDEVELOPMENT/SEHA/ELM/Pages/default.as
http://crl.acrl.org/content/62/4/348.full.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1997235/
http://www.youtube.com/watch?v=VHgrF-zF
http://www.ssfcm.org/ssfcm_ar/
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- Health Reference center  

- Using Gale's Health Reference Center – Academic 

 

 التسهيالت والمرافق والمستلزمات -و 
 

 

مبا يف ذلك حجم الفصول واملختربات )أي عدد املقاعد يف الفصول واملختربات ومدى  حدد متطلبات املقرر

 توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 :احملاضرات واملختربات .. اخل( قاعات)التعليمية املرافق  .1

 .قاعة المحاضراتـ 

 

مصادر الحاسب االلي ) جهاز عرض ، برامج ، ....( . 2  

، ومنها:  الكترونية ضأدوات عرتوجد   

تفاعليةالسبورة ال  

 إيبوديوم: كمبيوتر عالي السرعة للمدرب ويستخدمة الطالب لعرض المشاريع 

 (data show)جهاز العرض اإللكتروني 

 
 

 :مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفق قائمة( –موارد أخرى )حددها  – 3

 جهاز 20اللياقة البدنية بواقع صاالت تدريبية مجهزة بأحدث األجهزة الرياضية لتنمية  3عدد  -
Treadmills  جهاز 19وعدد Cross Trainers   جهاز 18وعدد Lifecycles  جهاز لتنمية القوة 18وعدد

 .العضلية واجهزة قياس التركيب الجسمي والمرونة وقوة القبضة

 

 تطويره وعمليات الدراسي المقرر تقييم.   ز

 

 :فعالية التعليمالتغذية الراجعة من الطلبة عن  اسرتاتيجيات احلصول على  .1

  .االختبارات الشهرية-
  .الواجبات المنزلية-
  .االختبارات النهائية-
 تقييم نتائج الطالب من قبل مجلس القسم-

 استبانات الطالب-

 قياس مستوي األداء العملي للطالب-

  :أو القسم دريس إما من قبل املدرسالتعملية  ويمتقل اسرتاتيجيات اخرى .2

 متابعة عضو هيئة التدريس من قبل رئيس القسم -

 نموذج استطالع رأي الطالب عند نهاية كل فصل دراسي  - -

 مناقشات مجلس القسم -

 ومدرسي المقرر المنسقاالجتماعات الدورية بين  -
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 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

  :  عمليات تطوير التدريس .3

 من خالل:

 توفير مرجعيات ودوريات ألهم الدراسات في مجال طرق التدريس  

 والمدرسين لمدربينل يةدورات تأهيل -

 اجتماعات دورية مع المنسق )مناقشة المشكالت واقتراح الحلول( -

 مناقشة التحديات في الفصول الدراسية السابقة في مجلس القسم -

 تطوير الكفاء المهنيةتشجيع اعضاء هيئة التدريس لحضورات المؤتمرات بهدف  -

  تحفيز الطالب على حضور المحاضرات والفاعليات داخل وخارج الجامعة -

الطلبة بواسطة  عمالعينة من أ تدقيق تصحيح )مثال:  معايري االجناز لدى الطلبة  عمليات التحقق من  – 4

التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من  ، مدرسني مستقلني

 :  (مؤسسة أخرى 

 تحليل نتائج الطالب بصورة دورية  -

 مراجعة النظراء -
0 

 
 

 :اهوالتخطيط لتحسين الدراسي املقرر عاليةفجراءات التخطيط  للمراجعة الدورية ملدى صف  إ . 5

 يتم ذلك عن طريق:
 االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس لمناقشة التطوير وتحسين األداء -

 تشكيل لجنة لمراجعة المقرر بصورة دورية واقتراح التحسينات -

 تقييم مدرسي المقرر نهاية كل فصل إلكترونيا   -

 تقييم الطالب للمقرر الدراسي فصليا   -
 

 

 

________________د.ناصر محمد عبدالسالم  :العضو أو االعضاء المسؤولين عن تدريس المقرر الدراسي اسم  

 

هـ4/1440/ 6 كمال التوصيف :ستالتوقيع___________________________    تاريخ ا  

  ______________________________________ : أسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن التدريب الميداني 

 

___________:_________________________منسق البرنامج   

 

_التاريخ :_______________________________ التوقيع :_______________________________   


