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 نموذج وصف المقرر

 
(  ناتضان لىشر ء ت 2)ان  نكنر   (14ص )شرادك  إلماد  ذا   نماذا،  رشرى   نشرىذ  لن  إل

 ضادن  نىذكة  نك خلرة. 
 جامعة الملك سعود    :المؤسسة التعليمية

 
    اإلعداد العام –التربية البدنية والرياضة    :مالكلية/ القس

 
 أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة 

     و300   -   1وسائل تعليمية  رقمه:اسم المقرر و  – 1
 
 2 : الساعات المعتمدة  – 2
 
)إذا كان هناك أشياء عمومية مختارة في  البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها – 3

  اليوجد :برامج عدة يجب ذكرها فضال عن ذكر البرامج(
 
   ممدوح إبراهيماسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر:  – 4
 
 الخامسلمقرر فيه: المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه ا – 5
 
 اليوجد :المتطلبات المسبقة لهذه المقرر)إن وجدت( – 6
 
 ال يوجد :المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر)إن وجدت( – 7
 
 
 :مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية  – 8
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 األهداف ب ( 
 جلين في هذا المقرر:وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المس – 1
 افهذم ذتطذشر  نذسدئ   نتعلرارة .  نتعشرف عل   -أ

 .  نذسدئ   نتعلرارةذ ستخك م  ختردشر أسسس   نتعشرف عل  -ب
 . ابدكئ ذسادت ذاهدشر ت  التصد   نتعلراي  نتعشرف عل  -،
 أذك ف ذأذارة كاج  نتقمرة في  نتعلرم .  نتعشرف عل  –ك 
 . ذ نتعلم  النمتشرذمي تعلرم عن بعكأسس ذأذك ف  ن  نتعشرف عل  -ذـ
 لىدكة تصارم اىاذعة ان  نذسدئ   نتعلرارة . -ذ
 
ف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر  وص – 2

)مثال: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة 
 التغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال(:االنترنت، و 

ان حرث  رتم اشر ىعة  ناقشرشر كذشررد نلتأمك ان اذ مبته نتطذشر ت ذسدئ  ذاستحكثدت تممذنذىرد  نتعلرم
 –متدئج  نبحذث  نعلارة  –مادط  نهرئدت ذ ناؤسسدت  ناتخصصة في  ناىد  – المتد،  نعلاي 

         شر ت  نعلارة. ناؤتا
 

 ج ( وصف المقرر: )مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي
 سيرفق(

 :المواضيع المطلوب بحثها وشمولها (1)

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

 2 1 تعشررفدت ذافدذرم . 

 3 2 أسسس  ختردشر ذ ستخك م  نذسدئ   نتعلرارة . 

 5 2  التصد   نتعلراي . ذمظشرردت افدذرم 

  نافهذم ذ ألذك ف كاج  نتقمرة في  نتعلرم  
 .ذ ألكذ شر(

2 4 

)  ألسس  نتعلرم عن بعك ذ نتعلم  النمتشرذمي  
 .ذ ألذك ف (

2 3 

 3 3 . نذسدئ   نتعلرارة  تصارم اعدررشر 
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 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  (2)
العملي / الميداني / التدريب التعاوني  الدروس الخاصة المحاضرة

 أو االمتياز لطلبة التخصصات الصحية

 أخرى

  ذشرش عا   2

 
األسبوع ) المطلوب هنا المعدل  الطلبة فيدراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من  (3)

 المتطلبات المحددة في كل أسبوع(: الدراسي وليسالمتوقع للفصل 
 ساعة 60
 
 تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم (4)
 

     تذضرح:نم  اىد  ان اىدالت  نتعلم  ناذضحة فراد رلي رىب 
 
 صام  ناقشرشر ان أى  تطذرشرذد.   ناهدشر ت  نتيأذ  اذىز نلاعشرفة الخص -
 
 ذصف الستشر ترىردت  نتعلم  ناطلذب  ستخك اهد نتطذرشر تل   ناعشرفة أذ  ناهدشر ت.  -
 
 طشرق تقررم  نطدنب  ناستخكاة في  ناقشرشر نتقررم متدئج  نتعلم في  ناىد   ناعمي.  -
 
 
 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 
 

(i) :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر 
 أن رتعشرف  نطدنب عل  افهذم ذتطذشر اساردت  نذسدئ   نتعلرارة . -أ 
 ذسدئ   نتعلرارة .أسسس  ختردشر ذ ستخك م  ن  نطدنب  أن رامشر -ب
 سادت ذاهدشر ت  التصد   نتعلراي .أن رذضح  نطدنب  -،
 كاج  نتقمرة في  نتعلرم . أذارة ذأذك ف  نطدنب أن ربرن –ك 
 أسس ذأذك ف  نتعلرم عن بعك ذ نتعلم  النمتشرذمي . نطدنب  أن رامشر -ذـ
 اىاذعة ان  نذسدئ   نتعلرارة . نطدنب صام أن ر  -ذ
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(iiاستراتيجيات ) التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة: 

 .  ناحدضشر ت -
 .  نامدقادت -
 .  نخدشرىرة ذ  نبحذث  نقشر ء ت -

 

(iiiطرق تقييم المعرفة المكتسبة ): 

 .  إلختبدشر ت  نتحشررشررة ذ نافذرة ذذشرش  نعا  -
 
 :المهارات المعرفية )اإلدراكية( –ب
 
 مطلوب تطويرها:المهارات المعرفية ال - 1
 أن رذظف  نطدنب  نذسدئ   نتعلرارة بام  صحرح في اىد  تخصصه . -
 أن رطبق  نطدنب ابدكئ  نتعلم  إلنمتشرذمي . -
 أن رخطط إلمتد، ذسرلة تعلرارة . -
 
 استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية: -2
  نألماطة . تملرف  نطالب بدنتخطرط ذ إلعك ك -
  نامدقاة  نىادعرة ناد رتم عشرضه ان أماطة . -
 

 طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة: –3
 تقررم  نتصارادت ذ نعشرذض  نعالرة ذفق احمدت  نتقررم -
 

 مهارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية  –ج 
 

لمسئولية المطلوب وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل ا  – 1
 تطويرها:  

 أن رظهشر  نطدنب اهدشر ته في  نامدقاة ذأسلذب  نعشرض . -
 أن رتفدع   نطالب اع زاالءه في ذشرش  نعا  . -
 . أن رظهشر اهدشر ته في قردكة  ناىاذعدت ذفشرق  نعا  -
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 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات: - 2
بك ء  ناقتشرحدت ذ ناالحظدت أثمدء  نمادطلاشر    نطالب  -  . بدنتعلرق ذ  
 . تقسرم  نطالب لن  اىاذعدت -
 
 طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية: – 3
 . رتم  نتقررم أثمدء أك ء  نطالب نلمادط ذفي قردكتهم نفشرق  نعا  -
سهداهم في لبشر ز مقدط  نقذة ذكعاهد ذ متادف عمدصشر أثمدء تحلرلهم ن - لاذضذعدت ذ ألماطة ذ  

  نضعف ذاعدنىتهد .
 
 مهارات االتصال، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية(: –د 
  
 وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:  – 1
  . رة نقردم بدستخك م ابمدت  ناعلذادت  نعدنا -
 
 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات: - 2
 ناعلذادت  نعدنارة عن أماطة عالرة ذعلارة  تملرف  نطالب بدنبحث  إلنمتشرذمي في ابمة -

 ذعشرضهد ذامدقاتهد.
 
وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  االتصال،طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات  – 3

 : )العددية(
 .تقررم  نطالب أثمدء  نعشرض ذ إلنقدء   -
 . تقررم  نتقدشررشر ذ نبحذث -
 

  :هـ ( المهارات الحركية  )إن كانت مطلوبة(
 
وصف للمهارات الحركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( المطلوب تطويرها في هذا  – 1

  المجال:
ت  نالزاة نتصارم ذسرلة تعلرارة أن رعك  نطدنب  نمادط بصذشرة عالرة اتضامد  نخدادت ذ ألكذ  -
. 
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 استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية: - 2
  ألك ء  نعالي ك خ  ذشرش  نعا  ذعشرض  ألماطة . -
 
 طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية: – 3
 خ  ذشرش  نعا . نتقررم  نكذشري ك  -
 
 
 قويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسيتحديد الجدول الزمني لمهام الت  (5)

رقم 
 التقييم

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو اختبار 
 الخ و مشروع جماعي، أو اختبار فصلي.قصير، أ

األسبوع 
 المستحق

نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقييم النهائي

 %10 5  الختبدشر  ناهشري  ألذ  1

 %10 11 ثدمي الختبدشر  ناهشره  ن 2

-10-6  نعشرذض ذامدقاة  ألماطة 3
12 

40% 

 %40 15  الختبدشر  نمهدئي 4

 
 د( الدعم المقدم للطلبة

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة 
الذي  -اعات المكتبيةالس –واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:
 

 ساعات أسبوعيًا على األقل . 10بحد أدنى إعداد نموذج به الساعات المكتبية 
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 هـ ( مصادر التعلم 
 
 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطلوبة:   – 1
-ك شر  نقلم  - نطبعة  نثدامة  -رم تصد  ذ نتممذنذىرد في  نتعلذسدئ   ال -حسرن  نطذبىي  -

 .م 1987 - نمذرت 
 

 المراجع األساسية: -2
اامشرة  -بكشر  نصدنح   تقمرة  نتعلرم ) افهذاهد ذكذشرذد في تحسرن عالرة  نتعلرم ذ نتعلم (  -

 .ذـ  1419 -اصذشرة 
- الشركن – ك شر  نفمشر - نطبعة  نثدمرة  -اكخ  لن  تممذنذىرد  نتعلرم  -عبك  نحـدفـظ سـالاة  -

 - نطبعة  ألذن   -ان  نذسدئ   نتعلرارة لن  تممذنذىرد  نتعلرم  -م ادذشر لسادعر  رذسف 1998
 .م  1999 - نشرردض  -امتبة  ناقشري 

 لبشر ذرم ارخدئر  حفظ  هلل  –فتح  نبدب عبك  نحلرم  –ذسدئ   نتعلرم ذ إلعالم  -
 م 1991  - نقدذشرة  – نتشربرة  نمذعرة  ملرة –ماد  لسممكشر  –اقكاة في تممذنذىرد  نتعلرم _  
 
 
 الكتب والمراجع الموصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(: – 3
- 
 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: – 4

http://www.gpgedu.gov.sa/html/almanahej/taqniah.htm 

http://www.alrassedu.gov.sa/main/sections.php?op=viewarticle&arti 

http://www.dawaseredu.gov.sa/talem/takneathttp://www.moe.edu.kw/te

acher-l/Islamic/learning 

   

 

 

http://www.gpgedu.gov.sa/html/almanahej/taqniah.htm
http://www.gpgedu.gov.sa/html/almanahej/taqniah.htm
http://www.alrassedu.gov.sa/main/sections.php?op=viewarticle&artid=11
http://www.alrassedu.gov.sa/main/sections.php?op=viewarticle&artid=11
http://www.moe.edu.kw/teacher-l/Islamic/learning
http://www.moe.edu.kw/teacher-l/Islamic/learning
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مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير  – 5
 المهنية أو األنظمة: 

 الرذىك
  و ( المرافق المطلوبة
ر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصول حدد متطلبات المقر 

 والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. الخ(.
 
 المرافق التعليمية )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(:  – 1

 طاوالت 5 –طالب  25قاعة محاضرات تتسع 
 
 أجهزة الكمبيوتر: – 2

 الرذىك
 
مثال: إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق  –ا موارد أخرى )حدده – 3

 قائمة(:
 الرذىك -
 

 ز ( تقييم المقرر وعمليات التحسين: 
 
 استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم: – 1
  إلاتحدمدت  نافذرة ذ نتحشررشررة . -
  نتكشررس .  ستبدمدت تذز  عل   نطالب ناعشرفة فدعلرة أسلذب -
 
االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم  عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق  – 2

 القسم:
 ان قب   نقسم ذاكشرس  ناقشرشر .  ناشر ىعة  نكذشررة نلاقشرشر -
 
 
 



 10 

 عمليات تحسين التعليم:  – 3
 تفعر  عالردت  نتعلم  إلنمتشرذمي . -
 نىادعرة .تاىرع  نطالب عل   نامدقادت   -
 كاج  نتقمرة في  نتعلرم . -
 تاىرع  نبىث عن اصدكشر  نتعلم  ناختلفة . -
 
عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة  )مثال: فحص التصحيح أو الدرجات من قبل  – 4

عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة،  وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة 
في مؤسسة االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر ت أو من الواجبا

 تعليمية أخرى(
 . اشر ىعة عرمة ان  إلىدبدت ان قب  نىمة اتخصصة بدنقسم -
  
 صف الترتيبات والخطط المعدة للمراجعة الدورية لفاعلية المقرر والتخطيط للتحسين:  – 5
ىمة  نخطط ذ نىك ذ   نكشر سرة بدنقسم نضادن اذ مبته رتم اشر ىعة  ناقشرشر بام  كذشري ان قب  ن - 

 نلتطذشر ت  نحكرثة في  نتخصص .
 تحكرث  ناصدكشر ذ ناشر ىع  نخدصة بدناقشرشر بام  امتظم ذفق نلتطذشر ت  نحكرثة في  نتخصص. -
  إلفدكة ان  نتقمردت  نحكرثة في تقكرم  ناقشرشر.    -
 

 


