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 1الصفحت 

 
  

     

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عم

 

  انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضحكهٛح انرزتٛح  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 انُظز٘ / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انثزَايط األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 األكادًٚٙذمٛى انثزَايط 

 تكانٕرٕٚص اطى انشٓادج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انذراطٙ  .5
 طُٕ٘ /يمزراخ /أخزٖ 

 طُٕ٘ 

  انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6

 ال ٕٚظذ انًؤشزاخ انخارظٛح األخزٖ  .7

 4/9/2117 ذارٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انثزَايط األكادًٚٙ .9

نًظرٓذفح فٙ ى ايظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼه -

 حزٚانُظانًٕاد 
يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  نهرأكذيظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح  -

 انًظرٓذفح 
انًٕاد انذراطٛح ( يغ  أٔيظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ  -

 هٛح ٛفٛح انًظرمثظانشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕ
انؼًم ػٍ َٕػٛح خزٚعٙ انمظى  ألرتابتًصاتح يصذر يؼهٕياخ  األكادًٚٙٚكٌٕ ٔصف انثزَايط  -

 .انماتهٛاخ انرٙ ًٚرهكَٕٓا  انؼهًٙ يٍ ؼٛس َٕع انًٓاراخ ٔ
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 انًطهٕتح ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ثزَايطيخزظاخ ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛح  - أ
زفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى يظاػذج انطهثح نًؼ    -1أ

 انًظرٓذفح فٙ انُظز٘ 

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  -2أ

 انًظرٓذفح

نًٕاد انذراطٛح ( يغ يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ ا -3أ

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
 
 ثزَايط نخاصح تانا ٛحانًٓاراذ األْذاف –ب     

 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ . – 1ب 

 ٔخارض اإلطار انعايؼٙ .يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  داخم  – 2ب 

 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 
 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -
 طزٚمح االطرمصاء  -

 
 طزائك انرمٛٛى      

 
 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انشفٕٚح  -

 
 انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح . األْذاف -ض

 ذمذٚز انذاخ  -1ض           

 هٗ انمٛادجذًُٛح انمذرج ػ -2ض            

  ذًُٛح رٔغ انرؼأٌ  -2ض 

 
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -
 طزٚمح االطرمصاء  -
 طزٚمح االطركشاف  -

 

 
 طزائك انرمٛٛى    

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انشفٕٚح -
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 .انشخصٙ(همح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر األخزٖ انًرؼ )انًٓاراخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاراخ انؼايح-د 

 إتزاس شخصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ -1د

 سٚادج انصمح تانُفض نذٖ انطانة. -2د

 ذًُٛح انٕػٙ انصمافٙ ٔانزٚاضٙ نذٖ انطانة . -3د

 ذًُٛح ؼة انٕطٍ نذٖ انطهثح  -4د

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى          

 

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -
 ٚمح االطرمصاء طز -
 طزٚمح االطركشاف  -
 طزٚمح ؼم انًشكالخ -

 

 

 

 
 طزائك انرمٛٛى          

 
 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انشفٕٚح -

 

 

 تُٛح انثزَايط  .11

 انظاػاخ انًؼرًذج           اطى انًمزر أٔ انًظاق ريش انًمزر أٔ انًظاق انًزؼهح انذراطٛح 

 ػًهٙ     َظز٘      

     

     

        انفظهعح  انصانصح 
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 انرخطٛظ نهرطٕر انشخصٙ .12

 
 ٚؼًم انثزَايط ػهٗ ذطٕٚز شخصٛح انطانة األكادًٚٙ تشكم ٚرُاطة يغ طًٕؼاخ انذٔنح انؽذٚصح  -
 إتزاس َماط انمٕج نذٖ انطهثح تشكم ٚظًػ ػهٗ ذكٍٕٚ شخصٛح لٛادٚح فٙ انًظرمثم  -

 
 

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛار انمثٕل  .13

 
 ٔانذ٘ يٍ خالنّ ٚكٌٕ انمثٕل فٙ انًزؼهح  , انًُٓٙ( اإلػذاد٘)يؼذل انطهثح فٙ انصف انظادص  -

 .انعايؼٛح 

 لثٕل ػٍ طزٚك انهعُح االٔنًثٛح ) فمظ نإلتطال انزٚاضٍٛٛ( -

 
 

 أْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايط .14

 انًصادر انؼهًٛح انًؼرًذج ضًٍ انًمزر انذراطٙ نهًزؼهح انرٙ ٚرى فٛٓا انرؼهٛى -
 )انمطاػٛح (انًُٓاض انذراطٙ انًؼرًذ يٍ لثم انٕسارج  -
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 لىبت هن البرناهجهخرجاث التعلن الوط 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسٍ الفسلجت  2112

                   
2112                    

                   

2112                    

                   

2112                    
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 وعلوم الرياضة البدنية كلية التربية ًٛٛحانًؤطظح انرؼه .1

 انؼهٕو انُظزٚح    / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 انفظهعح اطى / ريش انًمزر .3

 ٕٚيٙ  أشكال انؽضٕر انًراؼح .4

 طُٕ٘  انفصم / انظُح .5

 طاػرٍٛ أطثٕػٛا )انكهٙ(ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 4/9/2117 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

ػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح يظا -1

   ظز٘انمظى انُفٙ 

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  -2

 انًظرٓذفح

طٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذرا -3

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ . – 4

 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ – 5

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمزراناخ يخزظ .11

  ْذاف انًؼزفٛح األ -أ
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح  -1أ

 انُظز٘  انمظىفٙ 

نرؼهى يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ ا -2

 انًظرٓذفح

يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -3

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
 

  
  ًمزر.انخاصح تان ٛحانًٓاراذاألْذاف   -ب 

 ٔخارض اإلطار انعايؼٙ . يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم - 1ب

  يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ – 5

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -
 طزٚمح االطرمصاء  -
 طزٚمح االطركشاف  -
 طزٚمح ؼم انًشكالخ -

 

 

 
 طزائك انرمٛٛى      

 

 زٚح االخرثاراخ انرؽزٚ -
 االخرثاراخ انشفٕٚح -

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 تس رٔغ انًُافظح تٍٛ انطهثح -1ض         

 ذًُٛح رٔغ انرؼأٌ تٍٛ انطهثح -2ض

  
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -
 طزٚمح االطرمصاء  -
 طزٚمح االطركشاف  -
 طزٚمح ؼم انًشكالخ -
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 ٛى طزائك انرمٛ   

 

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انشفٕٚح -
 

 

 
 انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاراخ -د 

 إتزاس شخصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ -1د

 سٚادج انصمح تانُفض نذٖ انطانة. -2د
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 انثُٛح انرؽرٛح  .12

 كراب يُٓعٙ ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

 يفزداخ انكراب انًُٓعٙ  )انًصادر(  انًزاظغ انزئٛظٛح ـ 2

               ـ انكرة ٔانًزاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا  ا

 ( انًعالخ انؼهًٛح , انرمارٚز ,.... ) 
 انرمارٚز  –انكراب انًُٓعٙ 

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح, يٕالغ االَرزَٛد 

.... 
 انًزاظغ االنكرزَٔٛح انًؼرًذج –االَرزَٛد 

 

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

ٚرى االطالع تشكم دٔر٘ ػهٗ انًصادر انؼهًٛح انؽذٚصح ٔأخز انثؽٕز انؼهًٛح انرٙ  يٍ خالنٓا ٚرى   -

 ذطٕٚز انًُٓط انًمزر

 

 
 

 تُٛح انًمزر .11

 األطثٕع

 األٔل
يخزظاخ انرؼهى  انظاػاخ

 انًطهٕتح
اطى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

 أطثٕػٙ 

 انصاَٙ 
ذؼهى خطظ  - طاػرٍٛ 

انرذرٚة 

انظُٕ٘ 

 انزٚاضٙ

 

خطظ انرذرٚة 

 انزٚاضٙ 
 اإلنماء /

ؼم 

 انًشكالخ

اخرثاراخ 

 -ذؽزٚزٚح

 شفٕٚح 

 أطثٕػٙ

 انصانس 
  - طاػرٍٛ

 
 اإلنماء / 

 ًشكالخؼم ان
اخرثاراخ 

 -ذؽزٚزٚح

 شفٕٚح
 أطثٕػٙ

 انزاتغ 
  - طاػرٍٛ

 
 اإلنماء / 

 ؼم انًشكالخ
اخرثاراخ 

 -ذؽزٚزٚح

 شفٕٚح
 أطثٕػٙ

 انخايض
  - طاػرٍٛ

 
 اإلنماء / 

 ؼم انًشكالخ
اخرثاراخ 

 -ذؽزٚزٚح

 شفٕٚح
      
      
      


