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 وصف البرنامج األكادٌمً

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 

الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل مقرر 
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 بنٌة البرنامج  -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

 ساعة فً 1 اللٌاقه بدنٌه اول  الثالثة
 االسٌوع

 ساعة فً 1
 االسبوع

     

     

     

     

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 العمل الجماعً-1
 القٌادة- 2
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13

 
 قبول خاص 

 المعدل% 70
 االختبارات البدنٌة والمهارٌة% 30

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14
 الكتب المنهجٌة

    القانون الدولي لمجمناستك الفني لمسيدات 

 

 

 بنٌة المقرر- 11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

أو /اسم الوحدة

 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

نبذة تعرٌفٌة عن درس  2 االول 

اللٌاقة البدنٌة 

وتوجٌهات خاصة 

 بالدرس

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

بعض مفاهٌم اللٌاقة  2 الثانً

 البدنٌة

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

مفهوم اللٌاقة البدنٌة  2 الثالث

 عبر مراحل التارٌخ  

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

+ تمارٌن مرونة  2 الرابع

بعض تمارٌن + مطاولة 

 تهٌئة للقوة 

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 تطبٌق وتصحٌحمحاضرات   أنواع للٌاقة البدنٌة 2 الخامس



 بالقاعات الداخلٌه

 2 السادس
  عناصر اللٌاقة البدنٌة

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

+ تمارٌن مطاولة  2 السابع

 تمارٌن تحمل قوة

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 الثامن
 مكونات اللٌاقة البدنٌة

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

أهم المظاهر التً تدل  2 التاسع

على تدنً مستوى 

 اللٌاقة البدنٌة 

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

محاضرات   تطبٌق عملً للفعالٌة 2 العاشر

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 الحادي عشر
 امتحان نظري

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 امتحان نظري

 2 الثانً عشر
 امتحان عملً

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 امتحان عملً

تمارٌن لٌاقة بدنٌة  2 الثالث عشر

 عامة بعد العطلة 

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 2 الرابع عشر
 مفهم اللٌاقة الحركٌة

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

تطور +اللٌاقة الصحٌة  2 الخامس عشر

 حركة لٌاقة الصحة

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

    عطله نص السنه  2 السادس عشر

محاضرات   لٌاقة عامة 2 السابع عشر

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

األنشطة البدنٌة ولٌاقة  2 الثامن عشر

 الصحة

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

اللٌاقة الصحٌة  2 التاسع عشر

 وعالقتها بلٌاقة المرأة 

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

تمارٌن تحمل السرعة  2 عشرون 

 تمارٌن االٌروبك+ 

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 تطبٌق وتصحٌحمحاضرات  مكونات لٌاقة الصحة  2 احدى وعشرون



 بالقاعات الداخلٌه والعوامل المؤثرة علٌها 

 2 الثانً وعشرون
 اآلٌروبك والشباب

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

الثالث 

 وعشرون

كٌفٌة التعرف على حالة  2

الفرد قبل ممارسة 

 تمارٌن االٌروبك

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

الرابع 

 وعشرون

2 
 فوائد تمارٌن االٌروبك

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

الخامس 

 وعشرون

2 
 امتحان عملً

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

السادس 

 وعشرون

2 
 امتحان الفصل الثانً

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

السابع 

 وعشرون

2 
 امتحان الفصل الثانً

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 امتحان

الثامن 

 وعشرون

التدرٌب على السالسل  2

 األرضٌة والعارضة

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

التاسع 

 وعشرون

التدرٌب على السالسل  2

 األرضٌة والعارضة

محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

امتحان عملً لنهاٌة  2 الثالثون

 درجة (30 )السنة من 

 محاضرات  

 بالقاعات الداخلٌه

 امتحان شهري
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  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
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 مشاهدات فدٌوٌة
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