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  :األهداف ( ب 
 :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر – 1

 بعد دراسة الطالب لهذا المقرر، سوف يكون قادر على:

 البدني والنشاط الرياضة علوم في العلمي البحث وموقع العلوم أنواع إلى الطالب يتعرف أن* 

 .العلوم لهذه بالنسبة

 على التركيز مع البدني والنشاط الرياضة علوم في البحوث تصنيف إلى الطالب يتعرف أن* 

 .والتجريبية الوصفية البحوث

 على التركيز مع البدني والنشاط الرياضة علوم بحوث في البيانات جمع بطرق الطالب لمي   أن* 

 .بأنواعها العملية واالختبارات ، مإعداده وطريقه الشخصية والمقابلة االستبانه

* أن يتعرف الطالب على طرق حساب المعامالت العلمية )الصدق والثبات والموضوعية 

 والمعايير( لألدوات البحثية المختلفة.

 منوذج  ) و (
 توصيف املقرر 



قة لموضوع لمعلومات في تحديد الدراسات السابتخدام شبكة ا* أن يتعرف الطالب إلى كيفية اس

 معين.

 بحث علمي وفق منهجية سليمة. * أن ي عد الطالب خطة

المقرر تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين  خطط يتمصف باختصار أية  – 2

علومات أو شبكة االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا الم: مثال)

 (:االنترنت، والتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال

 استخدام مرجع جديد و حديث )مترجم( - 

   المقرر بعد زيادة عدد الساعات و استحداث مقرر جديد.إعادة توصيف  - 
 .المحتوى بصورة رقمية و تفاعليةسيتم استخدام  برنامج حاسوبي باللغة العربية يقدم  - 

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

 (سيرفق
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس
    البحث العلمي 

 تعريف البحث العلمي    -
 أنواع البحث العلمي    -

 ج العلمي  املنه 
 ميزات املنهج العلمي    -
 خصائص املنهج العلمي    -
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    خطوات البحث العلمي 
 أواًل: الشعور واإلحساس مبشكلة البحث -
 اثنياً: حتديد مشكلة البحث      -
 وأهدافـه وأسئلته البحث أبعاد حتديد: اثلثاً  -

 حبثـه ملوضوع الباحث اختيار دوافع حتديد -

 البحث ملوضوع والعلميَّة يَّةوالزمان املكانيَّة األبعاد -

 أسئلة البحث -

 أهداف البحث -

 مصطلحات ومفاهيم وافرتاضات وحمد  دات البحث -

 رابعاً: استطالع الدراسات السابقة -
 خامسًا: صياغة فرضيَّات البحث -

 أمهيَّة الفرضيَّة -

 مصادر الفرضيَّة -

 سادسًا: تصميم البحث -
 حتديد منهج البحث -

 ناهج البحثاختبار الفرضيَّات واستخدام م -
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 الزمن    املعيار أساس على الرتبويَّة البحوث تصنيف -
 املنهج التجريبي  -
 املنهج الوصفيي  -
 التارخيياملنهج  -
 منهج التحليل البعدي -

 حتديد مصادر بياانت ومعلومات البحث -
 اجملتمع األصليي  -

 العي  نة -
 البحث بياانت مجع أدوات أو أداة اختيار -

 املالحظة -

 املقابلة -

 االستبيان -

 االستفتاء -

 األساليب اإلسقاطيَّة -

 اجلوانب الفنيَّة للبحث -

 االقتباس -

 التوثيق -

 احلاشية -

 خمطَّط البحث -

 عنوان البحث -

 أسلوب كتابة البحث -

 إخراج البحث -

 سابعًا: مجع بياانت ومعلومات البحث -
 اثمناً: جتهيز بياانت البحث وتصنيفها -
 اتالفرضيَّ  واختبار وتفسريها البحث بياانت حتليل: اتسعاً  -
 عاشرًا: نتائج الدراسة -

 . 3 1 املراجعة النظرية  واختبار نظري منتصف الفصل الدراسي 

  9 3 املعايري ( -املوضوعية  –الثبات  -املعامالت العلمية ) الصدق 

  6 2 أنواع العينات ( –خطوات تصميم العينة  –عينة البحث ) شروطها 

 . 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث 

 3 1 ادر ومراجع البحث العلمي   مص 



 3 1 املراجعة النظرية والتطبيقية واالمتحان النهائي 

 45 15 اجملموع الكلى للساعات واألسابيع 

 
 

 ساعة 45(: )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسيالمقرر مكونات  – 2

التدريب  /الميداني  /العملي  الدروس الخاصة المحاضرة

تياز لطلبة التعاوني أو االم

 التخصصات الصحية

 أخرى

 واجبات منزلية 15 --- 30

  

هنا المعدل  )المطلوباألسبوع  الطلبة فيساعات تعلم متوقعة من  /دراسة إضافية خاصة – 3

 (:المتطلبات المحددة في كل أسبوع الدراسي وليسالمتوقع للفصل 
 

في الفصل بعون ساعة خمسة وأر من المتوقع من الطالب تحصيل ساعات تعلم بإجمالي

 الدراسي.

 

 

 

 التعلم مجاالت أو نطاقات في التعلم نتائج تطوير – 4

 :    لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح 

 . تطويرها أجل من المقرر صمم المهارات التي أو موجز للمعرفة ملخص  -

  

 . اتالمهار أو المعرفة تلك يرلتطو استخدامها المطلوب التعلم الستراتيجيات وصف -
 
 . المعني المجال في التعلم نتائج لتقييم المقرر في المستخدمة الطالب تقييم طرق -

 

 

 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 

 

 وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها من المقرر.

  واالستخدامات والتطور كالنشأة العلمي للبحث الرئيسية بالمفاهيم الطالب تعريف. 

  والتفكر والتدبر التصفح مهارات تنمية . 

 البحث في المستخدمة المختلفة والتجريبية النظرية التوجهات بجملة الطالب تعريف 

 .العلمي

 المجال في المختارة الموضوعات بعض حول البحوث كتابة على الطالب تدريب 

 .الرياضي

 المعرفة. إستراتيجية التعليم )التدريس المطلوب استخدامها لتطوير تلك

 العلمية النقاشات – المساعدة والوسائل التعليمية النماذج - العلمي الحوار – المحاضرات 

 . والمكتبات العنكبوتية الشبكة استخدام - المحاضرات داخل



  البرنامج الحاسوبي من خالل االستخدام التفاعلي 
 المحاضرة. وتحضيرها قبلقراءات إضافية من خالل الشبكة العالمية  -

 رق تقييم المعرفة المكتسبة.ط 
 اختباران فصليان -
 اختبار نهائي نظري -
 اختبار نهائي عملي -
 اختبارات قصيرة مفاجئة -
 واجبات منزلية -
 قراءات إضافية تقدم بشكل ورقة علمية قصيرة -

         
 (اإلدراكية)المهارات المعرفية  –ب  -

 

 

 :المهارات المعرفية المطلوب تطويرها - 1
 البحث العلمي في علوم الرياضة والنشاط البدني.نظرية و التطبيق في مجال يفرق بين ال -

 يقوم بقياس المتغيرات المتعلقة بعلوم الرياضة والنشاط البدني -

 يستطيع تقنين أدوات جمع البيانات المستخدمة في البحث العلمي. -

 

 :استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية -2

 كليف الطالب بإعداد ورقة علمية قصيرةت - 
 المناقشة - 

 التعلم التعاوني - 

 

 :طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة –3

 تقييم الورقة العلمية القصيرة - 

 االختبارات القصيرة المفاجئة - 

 المناقشة أثناء المحاضرة - 

 

 والمسئولية( الشخصية)البينية مهارات العالقات   –ج 

 

صف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب و – 1

 :  تطويرها

 . تنمية القدرة على تقدير قيمة العوامل المرتبطة بعلوم الرياضة والنشاط البدني -

 .تنمية القدرة على العمل في مجموعات -

 .تحسين قدرة الطالب على تقديم المقرر للمجتمع المحيط به -

 

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات - 2

 المشكالت العلمية.التعلم التعاوني في مجموعات أثناء حل  - 

 علمية.تقديم بعض الطالب أوراق  - 

 

 



 :طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية – 3

 المالحظة -  

 تقييم الزمالء -              

 
 (:العددية)وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  االتصال،مهارات  –د 

  

 : وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها – 1

 القدرة على استخدام البرنامج الحاسوبي  -

 تنمية القدرة على استخدام الشبكة العالمية -

 ى الشبكة العالمية ذات العالقة بالمقررالتعرف على أهم المواقع عل -

 وحلهاتنمية القدرة على التعامل مع المسائل الحسابية  -

 علمية.تقديم بعض الطالب أوراق      -

 

 

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات - 2

 االستخدام الجماعي للبرنامج الحاسوبي - 

 خالل البحث في الشبكة العالميةإعداد الورقة العلمية القصيرة من  - 

 الواجب المنزلي - 

  

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

 (: العددية)

 تقييم الورقة العلمية القصيرة  -

 األقرانقبل أستاذ المقرر وتقييم تقديم الورقة العلمية القصيرة من  -

 زليتقييم الواجب المن -

 

 

 ( كانت مطلوبة الحركية )إنالمهارات ( هـ 

 

المطلوب تطويرها في هذا ( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي)وصف للمهارات الحركية  – 1

 :المجال

 ال يوجد
 

 :استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية - 2

 - 
 - 

 - 

  

 :طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية – 3

 - 

 - 
 - 
 - 



  الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي تحديد - 5

رقم 

 التقييم 

مقالة، أو اختبار : مثال)طبيعة مهمة التقييم  

... قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصلي

 الخ

نسبة الدرجة  األسبوع المستحق

إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %10 5 1اختبار فصلي  1

 %10 10 2اختبار فصلي  2

 %10 12 ورقة علمية قصيرة 3

 %10 15 واجب منزلي 4

 %10 متعدد اختبارات قصيرة مفاجئة 5

 %25 - عملي اختبار نهائي 6

 %25 - نظري اختبار نهائي 7
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 الدعم المقدم للطلبة( د
 

تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان 

الذي  -الساعات المكتبية –تحديد مقدار الوقت  )معواإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك 

 (:يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع

 عشر ساعات
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  المرافق المطلوبة و(
 

أي عدد المقاعد في الفصول )والمختبرات  بما في ذلك حجم الفصول حدد متطلبات المقرر

 (.الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر 

 

 :(الخ ... والمختبرات حجرات المحاضرات )التعليمية  المرافق – 1

 

 .آليمجهزة برابط للشبكة العالمية + معمل  وعشرون مقعدقاعة دراسية خمس 
 

 :أجهزة الكمبيوتر – 2
 زةعلى األقل خمسة أجه

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

 :(قائمة

معدات خاصة بمختبر القياس والتقويم والمتمثل في أجهزة القياس األنثروبومتري، وأجهزة قياس 

ياس بعض بعض االجهزة المستخدمة لق الجسم،بعض عناصر اللياقة البدنية، أجهزة تحديد نمط 

 المتغيرات النفسية والتجارب المعملية الخاصة بعلوم الرياضة والنشاط البدني.

 
 : وعمليات التحسين تقييم المقرر ز(
 :التعليم وفعالية الطالب نتائج على الحصول استراتيجيات – 1

 استمارة تقييم عضو هيئة التدريس - 



 تقييم رئيس القسم - 

  مناقشة الطالب - 

 

إما عن طريق األستاذ أو عن طريق            التعليمالمتبعة في تقييم عملية اتيجيات األخرى االستر – 2

 :القسم

 تقييم رئيس القسم - 

 تقييم األقران - 

 : عمليات تحسين التعليم – 3

 المشاركة في المؤتمرات و الدورات التدريبية - 

 الدوريات العلمية اإلطالع على آخر مستجدات التخصص من خالل االشتراك في - 

 اإلطالع على نتائج تقييم الطالب - 

 

من قبل التصحيح أو الدرجات فحص : مثال)الطلبة عمليات التحقق من مستويات إنجاز  – 4

تصحيح عينة من تبادل ، وقيام أستاذ المقرر بعضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة

مؤسسة  آخر لنفس المقرر في هيئة تدريس الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو

 (تعليمية أخرى

 غير مطبق حالياً.

 

  

 :للتحسين المقرر والتخطيطعلية الفوالخطط المعدة للمراجعة الدورية  صف الترتيبات – 5

بعد نهاية كل فصل دراسي يتم مراجعة تقرير المقرر المعد من أعضاء هيئة التدريس  -

 واقتراح سبلالتي توجه الطالب  وأبرز التحدياتتائج الطالب ن وتتم مناقشةالمقدمين للمقرر 

 التغلب عليها.
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


