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الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديمية المعايير والمواصفات  

التدريب الرياضي برنامج  
 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة

  المعايير القياسية اساليب التقيويم
 اوراق عمل  مشروعات اساليب اخري 

  
اختبارات 

 شفوية
  

اختبارات 
 عملية

 

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المعرفة والفهم:
معلومات  االساسيه واالنسانيه المعارف و الب يلم  1-أ 

ي 
 المرتبطه بالتدريب الرياض 

 

 –محتوي الرياضه التخصصيه) قدرات بدنيه يعرف  2-أ          قياس عملي
. نفسيه(نواحي خططيه نواحي  –مهارات حركيه   

 

اسس ومبادئ تخطيط ، تنفيذ ، ادارة وتقويم يحدد  3-أ          قياس عملي
ي رياضه التخصص

 
.الوحدات والدورات التدريبيه ف  

 

يتمكن من توصيف وتشخيص الحركة الرياضية لتعزيز  4-أ          قياس عملي
ي رياضة التخصص. 

 
 التعلم واالداء ف

 

        انتقاء المواهب الرياضيه لمجال  يعرف طرق واساليب 5-أ
.الرياضه التخصصيه   

 

         ي يلم بطرق ال6-أ
قياس والتقويم المختلفه لالداء الرياض 

.التخصصي   
 

 منسق البرنامج    

 أ.م.د/                                                                    مدير وحدة ضمان الجودة

 أ.د/ رشا محمد توفيق
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 ة المعايير والمواصفات الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميتابع 
التدريب الرياضي برنامج  

 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة
  المعايير القياسية اساليب التقيويم

 اوراق عمل  مشروعات اساليب اخري 

  

اختبارات 
 شفوية

  

اختبارات 
 عملية

 

 اختبارات تحريرية

  

 *المهارات الذهنية:

يحلل االسس والقواعد العامة لتصميم  1 -ب
 البرامج التدريبية  

 

          يفسر القواعد االساسية لوضع الحلول  2-ب
التدريبية للتمرينات النوعية التي تتشابة مع االداء 

 المهاري 

 

          يختار أسلوب التقييم الذي يتناسب مع  3-ب
ات التدريب .    مراحل وفتر

          يستطيع اختيار الطرق المناسبة لجميع  4-ب
ي حل المشكالت   

 
ي تساعد ف

البيانات النر
 المطروحة                                              

 

يتمكن من تحليل المستويات الرياضية  5-ب         تقنيات حديثة
  للبيئة التنافسية لتقويم االهداف المنشودة . 

 أ.م.د/                                                    مدير وحدة ضمان الجودةمنسق البرنامج    

 أ.د/ رشا محمد توفيق
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    المعايير والمواصفات الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميةتابع 
  التدريب الرياضيبرنامج  

 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة
  المعايير القياسية اساليب التقيويم

اساليب 
 اخري 

 اوراق عمل مشروعات
 

اختبارات 
 شفوية

 

اختبارات 
 عملية
  

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المهارات العلمية والمهنية
يودي المهارات الرياضية العامة والتخصصية. 3-1  

 

         3-2 استخدام طرق التعليم والتدريب المناسبة لمهارات
 . الرياضة التخصصية

 

          3-3 استخدام الوسائل التدريبية المساعدة
وتكنولوجيا التدريب واالستفادة من االمكانات 

 المتاحة
 

           3-4 امج التدريبية المناسبة تخطيط وتنفيذ التر
  لمهارات الرياضة التخصصية

           3-5 ادارة البيئة التدريبية وقيادتها لالرتقاء بالرياضة
 . التخصصية

 

        3-6 ي مجال رياضة اكتشاف
 
االصابات الرياضية ف

  التخصص والتعامل معها
 منسق البرنامج      أ.م.د/                                                 مدير وحدة ضمان الجودة

 أ.د/ رشا محمد توفيق
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المعايير والمواصفات الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميةتابع   
    الرياضيالتدريب برنامج 

 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة
  المعايير القياسية اساليب التقيويم

 اساليب اخري 
 

 مشروعات
 

 اوراق عمل 
  

اختبارات 
 شفوية
  

اختبارات 
 عملية
  

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المهارات المنقولة والعامة:
يحسن استخدام الطرق واالجراءات لجمع  4-1

وتحليل وبناء قواعد البيانات باستخدام الحاسب 
 االلي 

 

        4-2 . يتقن كتابة قواعد التقارير   
        4-3 يتمكن من استخدام التعليم المستمر

 والتعليم الذاتي في التخصص
 

          4-  يحسن المشاركة الفعالة في اللقاءات
الرياضية .المهنية   

 

 منسق البرنامج    

 أ.م.د/                                                                    مدير وحدة ضمان الجودة

 أ.د/ رشا محمد توفيق
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