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 وصف البروامح األكاديمي        

 

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

 

 انثذَُح وػهىو انزَاضحكهُح انرزتُح  انًؤطظح انرؼهًُُح .1

 انؼهىو انُظزَح  / انًزكش  ؼهًٍانمظى ان .2

او اطى انثزَايط األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 ذمُى انثزَايط األكادًٍَ

 تكانىرَىص اطى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذراطٍ  .5
 طُىٌ /يمزراخ /أخزي 

 طُىٌ

  انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6

 ال َىظذ انًؤشزاخ انخارظُح األخزي  .7

 4/9/2117 ذارَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثزَايط األكادًٍَ .9

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرٍ ذظاػذهى ػهً ذؽمُك يخزظاخ انرؼهى انًظرهذفح فٍ  -

 كم يٍ يزؼهرٍ انُظزٌ وانرطثُمٍ 
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمُُى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصىل انطهثح ػهً يخزظاخ انرؼهى  -

 انًظرهذفح 
يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط وػُاصزِ انذراطُح ) انكىرطاخ أو انًىاد انذراطُح ( يغ  -

 انشهادج انًًُىؼح وانًؤهالخ انىظُفُح انًظرمثهُح 
َكىٌ وصف انثزَايط األكادًٍَ تًصاتح يصذر يؼهىياخ ألرتاب انؼًم ػٍ َىػُح خزَعٍ انمظى  -

 خ انرٍ ًَرهكىَها .انؼهًٍ يٍ ؼُس َىع انًهاراخ و انماتهُا
 

 

 

 

 
 



 انًطهىتح وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ثزَايطيخزظاخ ان  .11

   االهذاف انًؼزفُح  - أ

    انًفاهُى انخاصح تاالؼصاء انىصفٍ واالطرذالنٍيظاػذج انطهثح نًؼزفح  -1أ

 كُفُح انرطثُك االظزائٍ نهًفاهُى االؼصائُح اػالِيظاػذج انطهثح  -2أ

انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط وػُاصزِ انذراطُح ) انكىرطاخ أو انًىاد انذراطُح ( يغ انشهادج  يظاػذج -3أ

 انًًُىؼح وانًؤهالخ انىظُفُح انًظرمثهُح

فٍ كُفُح انزتظ انًفاهُى االؼصائُح يغ انؼهىو االخزي انخاصح تانرزتُح انثذَُح اكظاب انطهثح انًؼزفح انرايح -4أ

 .وػهىو انزَاضح

 
 
 ثزَايط نخاصح تانا ُحانًهاراذاألهذاف  –ب 

 انرطثُك انفؼهٍ انُىيٍ  - 1ب 

 انرطثُك انفؼهٍ نهىطائم االؼصائُح تانصف – 2ب 

    ذطثُك انفؼهٍ االؼصائٍ فٍ انثؽىز    - 3ب 

 
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 

 انطزَمح انًخرهطح

 طزَمح انًؽاضزج 

 
 طزائك انرمُُى      

 انشفهُحاالخرثاراخ 

 انىاظثاخ انثُرُح

 االخرثاراخ انرؽزَزَح

 

 

 
 األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح . -ض

 ذؼظُى انؼًم انعًاػٍ وانًظاواج فٍ ذىسَغ انىاظثاخ -1ض         

 انًشاركح فٍ خذيح انًعرًغ يٍ خالل االػًال وانًشاركاخ فٍ يؤطظاخ انًعرًغ انًذٍَ -2ض

 غزص صفاخ انمُادج نذي انطهثح-3ض

 غزص روغ االخىج وانًؽثح تٍُ انطهثح-4ض

 

 

 

 



 

 .انشخصٍ(األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر  )انًهاراخانًُمىنح انرأهُهُح و انًهاراخ انؼايح-د 

 إتزاس شخصُح انطانة تشكم َؼًم ػهً ذطىَزِ -1د

 سَادج انصمح تانُفض نذي انطانة. -2د

 انطهثح وصمهها تطزَمح ػهًُح ذُظعى يغ ذطىراخ انىالغ انؽانٍانكشف ػٍ انًىاهة انزَاضُح نذي -3د

خهك شخصُح لُادَح لادرج ػهً ادارج انصف تشكم َؤههها ػهً خهك ظُم َرًرغ تانًهاراخ واالخالق -4د

 واالَضثاط انزَاضُح.

 

 
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى          

 

 

 

 

 
 طزائك انرمُُى          

 
 
 

 تُُح انثزَايط  .11

 انظاػاخ انًؼرًذج           اطى انًمزر أو انًظاق ريش انًمزر أو انًظاق انًزؼهح انذراطُح 

 ػًهٍ     َظزٌ      

  2 االؼصاء  انًزؼهح انصاَُح

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



 انرخطُظ نهرطىر انشخصٍ .12

 َؼًم انثزَايط ػهً ذطىَز شخصُح انطانة األكادًٍَ تشكم َرُاطة يغ طًىؼاخ انذونح انؽذَصح  -
 إتزاس َماط انمىج نذي انطهثح تشكم َظًػ ػهً ذكىٍَ شخصُح لُادَح فٍ انًظرمثم  -
 انذور انرطثُمٍ نهًادج فٍ انعىاَة انثؽصُح االخزي . -
-  

 
 انًؼهذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهُح أو  )وضغيؼُار انمثىل  .13

 خرج من املرحلة االعداديةمعدل الطلب املت
 الدرجة املعياارية للطالب يف بطارية القبول كليات الرتبية البدنية وعلوم الرياضة

 السنوية. %( درجة االختبارات. وهذه النسبة ختتلف بناء على تعليمات القبول04% املعدل () 04درجة القبول )
 
 

 أهى يصادر انًؼهىياخ ػٍ انثزَايط .14

 انًصادر انؼهًُح انًؼرًذج ضًٍ انًمزر انذراطٍ نهًزؼهح انرٍ َرى فُها انرؼهُى -
 .انًُهاض انذراطٍ انًؼرًذ يٍ لثم انىسارج  -

 
 

 ومىرج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 انزَاضحكهُح انرزتُح انثذَُح وػهىو  انًؤطظح انرؼهًُُح .1

 انؼهىو انُظزَح    / انًزكش ؼهًٍ انمظى ان .2

 االؼصاء انًزؼهح انصاَُح اطى / ريش انًمزر .3

 َىيٍ أشكال انؽضىر انًراؼح .4

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.



 2117-2116 انفصم / انظُح .5

 121 )انكهٍ(ػذد انظاػاخ انذراطُح  .6

 4/9/2117 ذارَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

انرؼهُى وانرؼهى وانرٍ ذظاػذهى ػهً ذؽمُك يخزظاخ انرؼهى انًظرهذفح يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك  -1

    فٍ كم يٍ يزؼهرٍ انُظزٌ وانرطثُمٍ

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمُُى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصىل انطهثح ػهً يخزظاخ انرؼهى  -2

 انًظرهذفح

انكىرطاخ أو انًىاد انذراطُح ( يغ يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط وػُاصزِ انذراطُح )  -3

 انشهادج انًًُىؼح وانًؤهالخ انىظُفُح انًظرمثهُح
 يظاػذج انطهثح ػهً ذطثُك يا ذؼهًىِ يٍ يىاد ػًهُح داخم وخارض اإلطار انعايؼٍ . – 4

 يظاػذج انطهثح ػهً ذطثُك يا ذؼهًىِ يٍ يىاد َظزَح داخم وخارض اإلطار انعايؼٍ – 5

 

 وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمزريخزظاخ ان .11

  هذاف انًؼزفُح األ -أ
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهى وانرؼهُى وانرٍ ذظاػذهى ػهً ذؽمُك يخزظاخ انرؼهى انًظرهذفح  -1أ

    فٍ كم يٍ يزؼهرٍ انُظزٌ وانرطثُمٍ

 يظاػذج انطهثح نًؼزفح انركُُك انصؽُػ نهًهاراخ االطاطُح وادائها. -2أ

يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط وػُاصزِ انذراطُح ) انكىرطاخ أو انًىاد انذراطُح ( يغ  -3أ

 انشهادج انًًُىؼح وانًؤهالخ انىظُفُح انًظرمثهُح

 اكظاب انطهثح انًؼزفح انرايح تًفزداخ انماَىٌ انذونٍ وأطهىب انرؽكُى.-4أ

 

  ًمزر.انخاصح تان ُحانًهاراذاألهذاف   -ب 

 يظاػذج انطهثح ػهً ذطثُك يا ذؼهًىِ يٍ يىاد ػًهُح داخم اإلطار انعايؼٍ . – 1ب 

 يظاػذج انطهثح ػهً ذطثُك يا ذؼهًىِ يٍ يىاد َظزَح خارض اإلطار انعايؼٍ . – 2ب 

 اكظاب انطهثح انًهاراخ انؽزكُح وطزائك ذؼهًُها – 3ب 

 ػهُهااكظاب انطهثح يهاراخ لُادج انًثاراج كًذرتٍُ او يشزفٍُ  -4ب
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى      

 انطزَمح انعشئُح -
 انطزَمح انكهُح -
 انطزَمح انًخرهطح -

 طزَمح اإلنماء ) انًؽاضزج(

 



 

 

 
 طزائك انرمُُى      

 

 االخرثاراخ انرؽزَزَح  -
 االخرثاراخ انشفىَح. -
 االخرثاراخ انؼًهُح )االدائُح( -

 
 األهذاف انىظذاَُح وانمًُُح  -ض

 ذؼظُى انؼًم انعًاػٍ وانًظاواج فٍ ذىسَغ انىاظثاخ -1ض          

 انًشاركح فٍ خذيح انًعرًغ يٍ خالل االػًال وانًشاركاخ فٍ يؤطظاخ انًعرًغ انًذٍَ -2ض

 غزص صفاخ انمُادج نذي انطهثح-3ض

  غزص روغ االخىج وانًؽثح تٍُ انطهثح-4ض

  
 طزائك انرؼهُى وانرؼهى     

 

 

 
 طزائك انرمُُى    

 

 

 

 
 انًُمىنح ) انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ (.انرأهُهُح انًهاراخ انؼايح و -د 

 إتزاس شخصُح انطانة تشكم َؼًم ػهً ذطىَزِ -1د

 سَادج انصمح تانُفض نذي انطانة. -2د

 ذطىراخ انىالغ انؽانٍانكشف ػٍ انًىاهة انزَاضُح نذي انطهثح وصمهها تطزَمح ػهًُح ذُظعى يغ -3د

خهك شخصُح لُادَح لادرج ػهً ادارج انصف تشكم َؤههها ػهً خهك ظُم َرًرغ تانًهاراخ -4د

 واالخالق واالَضثاط انزَاضُح



 )االؼصاء انزَاضٍ( تُُح انًمزر.12

 مخرخاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / أو 

 المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 2 االول

 -مفهوم االحصاء اقسامه
اسموب  –الوظائف البيانات 

 جمعها 
 االختباراث الشفهيت المختلطت 

 االختباراث الشفهيت المختلطت  مفهوم المجتمع والعينة 2 الثاوي

 2 الثالث
تنظيم  –عرض البيانات 

 االختباراث الشفهيت المختلطت  البيانات

 2 الرابع
خطوات تكوين  –الفئات 

 المختلطت  جداول تكرارية
االختباراث 

 التحريريت

 2 الخامس

المدرج –العرض البياني 
 -المضمع التكراري–التكراري 

 التكرار الصاعد والنازل
 المختلطت 

االختباراث 

 التحريريت

 تحريري –شفهي  المختلطت  اعادة المحاضرات السابقة 2 السادس

 تحريري – شفهي المختلطت  الرسوم البيانية 2 السابع

 2 الثامه

التوزيعات التكرارية 
 –مفهومها طرق تمخيصها 

 التمثيل البياني
 تحريري –شفهي  المختلطت 

 2 التاسع
مقاييس النزعة المركزية 

 تحريري –شفهي  المختلطت  الوسط الحسابي

 2 العاشر
 طرق حسابه –الوسيط 

 تحريري –شفهي  المختلطت  المنوال طرق حسابه

 2 الحادي عشر
اعادة المحاضريتين 

 تحريري –شفهي  المختلطت  السابقتين

 2 الثاوي عشر
مقاييس التشتت المدى 

 تحريري –شفهي  المختلطت  االنحراف المتوسط

 2 الثالث عشر
التباين + االنحراف 

 تحريري –شفهي  المختلطت  المعياري

 الرابع عشر

الخامس     االمتحان 2

 عشر

السادس 

 عشر
2 

 صفاتها  –االرتباط مفهومه 
 تحريري –شفهي  المختلطت  االرتباط البسيط



 

 

 

 انثُُح انرؽرُح  .11

-1امتحان نظري قانون )
( + استمارة+ امتحان 11

 عممي لممهارات
 تحريري –شفهي  المختلطت  االرتباط سبيرمان 2 السابع عشر

 تحريري –شفهي  المختلطت  معاممي االلتواء واالختالف 2 الثامه عشر

 2 التاسع عشر
الشروط  –داللة الفروق 

 االربعة

 

 تحريري –شفهي  المختلطت

 2 العشرون
اختبار)ت( لمتوسطين 

 تحريري –شفهي  المختلطت  مرتبطين غير مستقمين

الحادي 

 والعشرون
2 

اختبار)ت( لمتوسطين 
 تحريري –شفهي  المختلطت  مستقمين متساوين العدد

الثاوي 

 والعشرون
2 

اختبار)ت( لمتوسطين 
مستقمين غير  متساوين 

 العدد
 تحريري –شفهي  المختلطت 

الثالث 

 والعشرون
 تحريري –شفهي  المختلطت  مدخل تحميل التباين 2

الرابع 

 والعشرون
 تحريري –شفهي  المختلطت  قيمة اقل فرق معنوي 2

الخامس 

 والعشرون
 تحريري –شفهي  المختلطت  مدخل الختبار  مربع )كا( 2

السادس 

 والعشرون
2 

مدخل عمى البنامج 
  المختلطت  (spssاالحصائي )

السابع 

 والعشرون
 تحريري –شفهي  المختلطت  اعادة  2

الثامه 

 والعشرون
 تحريري –شفهي  المختلطت  اعادة 2

التاسع 

 والعشرون
 تحريري –شفهي  المختلطت  اعادة 2

 الثالثىن

 

 

 

 

2 

 االمتحان
  الكليت 



 انرطثُماخ االؼصائُح فٍ انًعال انزَاضٍ - ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح 1
 انرطثُماخ االؼصائُح فٍ انؼهىو انرزتىَح وانُفظُح -

  ـ انًزاظغ انزئُظُح )انًصادر(  2

 اـ انكرة وانًزاظغ انرٍ َىصً تها                

 ( انًعالخ انؼهًُح , انرمارَز ,.... ) 
 انرمارَز –انزطائم واالطارَػ وانثؽىز انًُشىرج

ب ـ انًزاظغ االنكرزوَُح, يىالغ االَرزَُد 

.... 
نكرة انمُاص وانرمىَى فٍ انًزاظغ االنكرزوَُح  –االَرزَُد 

 انًعال انزَاضٍ 

 

 
 
 

 خطح ذطىَز انًمزر انذراطٍ  .12

   

انثؽىز انؼهًُح انرٍ  يٍ خالنها َرى  ذطىَز َرى االطالع تشكم دورٌ ػهً انًصادر انؼهًُح انؽذَصح وأخز 

 انًُهط انًمزر.

 
 
 
 
 
 


