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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضحكهٛح انتزتٛح  انًؤطظح انتؼهًٛٛح .1

 انُظز٘ / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انثزَايذ األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 تمٛى انثزَايذ األكادًٚٙ

 انثكانٕرٕٚص اطى انشٓادج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انذراطٙ  .5
 أخزٖ طُٕ٘ /يمزراخ /

 طُٕ٘ 

  انًؼتًذ   تزَايذ االػتًاد .6

 ال ٕٚرذ انًؤحزاخ انخاررٛح األخزٖ  .7

 4/9/2117 تارٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انثزَايذ األكادًٚٙ .9

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ تظاػذْى ػهٗ تضمٛك يخزراخ انتؼهى انًظتٓذفح فٙ  -

 .انًٕاد انُظزٚح
نًؼزفح طزائك انتمٛٛى انًظتخذيح نهتأكذ يٍ صصٕل انطهثح ػهٗ يخزراخ انتؼهى يظاػذج انطهثح  -

  .انًظتٓذفح
يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايذ ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -

  .انشٓادج انًًُٕصح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظتمثهٛح
يصذر يؼهٕياخ ألرتاب انؼًم ػٍ َٕػٛح خزٚزٙ انمظى  ٚكٌٕ ٔصف انثزَايذ األكادًٚٙ تًخاتح -

 انؼهًٙ يٍ صٛج َٕع انًٓاراخ ٔ انماتهٛاخ انتٙ ًٚتهكَٕٓا .
 
 
 
 
 
 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٕتح ٔطزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى ثزَايذيخزراخ ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛح  - أ
ضمٛك يخزراخ انتؼهى انًظتٓذفح يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ تظاػذْى ػهٗ ت -1أ

 فٙ انُظز٘. 

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انتمٛٛى انًظتخذيح نهتأكذ يٍ صصٕل انطهثح ػهٗ يخزراخ انتؼهى  -2أ

 انًظتٓذفح.

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

 الخ انٕظٛفٛح انًظتمثهٛح.انشٓادج انًًُٕصح ٔانًؤْ

 
 ثزَايذ نخاصح تانا ٛحانًٓارات األْذاف –ب 

 يظاػذج انطهثح ػهٗ تطثٛك يا تؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم ٔخارد اإلطار انزايؼٙ . - 1ب 

 يظاػذج انطهثح ػهٗ تطثٛك يا تؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  داخم ٔخارد اإلطار انزايؼٙ . - 2ب 

       تطثٛك أفكارْى ٔانًٕاْة انتٙ ًٚتهكٓا داخم ٔخارد اإلطار انزايؼٙ.  يظاػذج انطهثح ػهٗ – 3ب 

 
 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 طزٚمح اإلنماء ) انًضاضزج( -
 طزٚمح صم انًشكالخ -
 انًُالشحطزٚمح  -
 

 طزائك انتمٛٛى      

 االختثاراخ انتضزٚزٚح  -
 االختثاراخ انشفٕٚح  -

 
 ح .انٕرذاَٛح ٔانمًٛٛ األْذاف -د

 تًُٛح رٔس انتؼأٌ. -1د         

 انتمٛٛى انذاتٙ -2د

 انتمٛٛى انمٛاد٘ -3د

  
 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 طزٚمح اإلنماء ) انًضاضزج(. -
 طزٚمح صم انًشكالخ. -
 انًُالشحطزٚمح  -

 
 طزائك انتمٛٛى    

 االختثاراخ انتضزٚزٚح .    -
 االختثاراخ انشفٕٚح . -
 هٛح .االختثاراخ انؼً   -
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 .انشخصٙ(األخزٖ انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕر  )انًٓاراخانًُمٕنح انتأْٛهٛح ٔ انًٓاراخ انؼايح-د 

 تًُٛح صة انٕطٍ نذٖ انطهثح. -1د

 تًُٛح صة انتؼأٌ ٔانًظاػذج تٍٛ انطهثح. -2د

 تًُٛح انٕػٙ انخمافٙ ٔانزٚاضٙ نذٖ انطانة. -3د

 ًم ػهٗ تطٕٚزِ ٔسٚادج انخمح تُفظّ.إتزاس شخصٛح انطانة ٔانؼ -4د   

 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى          

 طزٚمح اإلنماء ) انًضاضزج(. -
 طزٚمح صم انًشكالخ. -
 .انمٛادجطزٚمح  -

 
 طزائك انتمٛٛى          

 االختثاراخ انتضزٚزٚح .    -
 االختثاراخ انشفٕٚح . -
 االختثاراخ انؼًهٛح . -

 تُٛح انثزَايذ  .11

 انظاػاخ انًؼتًذج           اطى انًمزر أٔ انًظاق ريش انًمزر أٔ انًظاق طٛح انًزصهح انذرا

 ػًهٙ     َظز٘      

     األٔنٗ
 ------- 2 اختثاراخ ٔلٛاص   انخاَٛح

 
 

 انتخطٛظ نهتطٕر انشخصٙ .12

 .ٚؼًم انثزَايذ ػهٗ تطٕٚز شخصٛح انطانة األكادًٚٙ تشكم ٚتُاطة يغ طًٕصاخ انذٔنح انضذٚخح  -

  .إتزاس َماط انمٕج نذٖ انطهثح تشكم ٚظًش ػهٗ تكٍٕٚ شخصٛح لٛادٚح فٙ انًظتمثم -

 اطتخزاد انًٕاْة انًذفَٕح نذٖ انطانة نتطٕٚز يزال ػًهح ٔرفغ يظتٕٖ انتؼهٛى.  -

 

 

 انًؼٓذ(األَظًح انًتؼهمح تاالنتضاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛار انمثٕل  .13

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

 لثٕل ػٍ طزٚك انهزُح االٔنًثٛح ) فمظ نإلتطال انزٚاضٍٛٛ(. -
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 رفغ يؼذل كهٛح انتزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو يا ٚؼادل لثٕل كهٛاخ انُٓذطح ٔانؼهٕو.  -

 
 أْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايذ .14

 ًمزر انذراطٙ نهًزصهح انتٙ ٚتى فٛٓا انتؼهٛىانًصادر انؼهًٛح انًؼتًذج ضًٍ ان -
 ج ٔيٕصذ نكم انكهٛاخ انتزتٛح انثذَٙ فٙ انؼزاق.انًُٓاد انذراطٙ انًؼتًذ يٍ لثم انٕسارج  -
 تذرٚظٓا يٍ لثم يذرص يختص تانهؼثح.لٕاٍَٛ األنؼاب االٔنًثٛح انتٙ ٚتى  -

 تزٓٛش انكهٛاخ تانًختثزاخ انؼًهٛح انخاصح تانًٕاد انتٙ تذرص.  -
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 هخطط ههاراث الونهج

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

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

والتأهُلُت اراث العاهت الوه والقُوُت األهذاف الىجذانُت 

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

2112 Tem 2-1  أساسٍ اختباراث وقُاس / / / / / / / / / / / / / / / / 

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 وصف الوقرر

 

 

 

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.

 وعلوم الرياضةكلية التربية  انًؤطظح انتؼهًٛٛح .1

 لظى انؼهٕو انُظزٚح    / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 ٔلٛاصاختثاراخ  اطى / ريش انًمزر .3

 ٕٚيٙ  أشكال انضضٕر انًتاصح .4

 طُٕ٘  انفصم / انظُح .5

 طاػتٍٛ أطثٕػٛا )انكهٙ(ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 4/9/2117 تارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 ف انًمزرأْذا .8

يظاااػذج انطهثااح نًؼزفااح طزائااك انتمٛااٛى انًظااتخذيح نهتأكااذ يااٍ صصاإل انطهثااح ػهااٗ يخزراااخ انااتؼهى  -

 انًظتٓذفح.
يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايذ ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطاٛح ( ياغ انشآادج  -

 انًًُٕصح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظتمثهٛح
 انطهثح ػهٗ تطثٛك يا تؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم ٔخارد اإلطار انزايؼٙ .يظاػذج  -
  يظاػذج انطهثح ػهٗ تطثٛك يا تؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  داخم ٔخارد اإلطار انزايؼٙ . -
       يظاػذج انطهثح ػهٗ تطثٛك أفكارْى ٔانًٕاْة انتٙ ًٚتهكٓا داخم ٔخارد اإلطار انزايؼٙ.  -
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 ٔطزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى ًمزراناخ يخزر .11

  ْذاف انًؼزفٛح األ -أ
يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايذ ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -1أ

 انشٓادج انًًُٕصح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظتمثهٛح
ظاػذْى ػهٗ تضمٛك يخزراخ انتؼهى انًظتٓذفح يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ ت  -2أ

 فٙ انمظى انُظز٘

 يخزراخ انتؼهى فٙ يزال  يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ تظاػذْى ػهٗ تضمٛك -3أ
 .انُضز٘ 

  
  ًمزر.انخاصح تان ٛحانًٓاراتاألْذاف   -ب 

 ح داخم ٔخارد اإلطار انزايؼٙ .يظاػذج انطهثح ػهٗ تطثٛك يا تؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛ - 1ب 

 يظاػذج انطهثح ػهٗ تطثٛك يا تؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  داخم ٔخارد اإلطار انزايؼٙ . - 2ب 

       يظاػذج انطهثح ػهٗ تطثٛك أفكارْى ٔانًٕاْة انتٙ ًٚتهكٓا داخم ٔخارد اإلطار انزايؼٙ.  – 3ب 

  
 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى      

 

 ٔاطتخذاو انٕطائم االكتزَٔٛح يخم داتّ شٕ انًضاضزج(طزٚمح اإلنماء )  -
 طزٚمح صم انًشكالخ. -
 انًُالشح طزٚمح     -

 
 طزائك انتمٛٛى      

 

 االختثاراخ انتضزٚزٚح  -
 االختثاراخ انشفٕٚح  -

 
 األْذاف انٕرذاَٛح ٔانمًٛٛح  -د

 تًُٛح رٔس انتؼأٌ. -1د         

 انتمٛٛى انذاتٙ. -2د

 ٛاد٘.انتمٛٛى انم -3د

 تخًٍٛ رٕٓد انؼهًاء. -4د

 
 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 طزٚمح اإلنماء ) انًضاضزج(. -
 طزٚمح صم انًشكالخ. -
 .طزٚمح اإلتذاع ٔاالختزاع    -
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 طزائك انتمٛٛى    

 االختثاراخ انتضزٚزٚح  -
 االختثاراخ انشفٕٚح  -
 

 زٖ انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕر انشخصٙ (.انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخانتأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاراخ -د 

 إتزاس شخصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ تطٕٚزِ. -1د

 سٚادج انخمح تانُفض نذٖ انطانة. -2د

 إتزاس انًٕاْة انًذفَٕح نذٖ انطانة. -3د

    -4د

 (اختثاراخ ٔلٛاص ) تُٛح انًمزر .11

يخزراخ انتؼهى  انظاػاخ األطثٕع

 انًطهٕتح
/ أٔ اطى انٕصذج 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انتمٛٛى طزٚمح انتؼهٛى

 

 

 األٔل

َثااذِ يختصاازج  -1 2

ػااااٍ انتطاااإر 

انتاااااااااااااارٚخٙ 

الدٔاخ 

انتماااااإٚى فااااااٙ 

انتزتٛاااااااااااااااااااح 

 انزٚاضٛح 

 اإلنماء / 
صم 

 انًشكالخ

اختثاراخ 

شفٕٚح  - تضزٚزٚح

- 

 

 

 انخاَٙ

مفهوم التقويم في التربية  2
انواعة  –تعريفة  –الرياضية 

 استخداماتة ابعادة  –

 إلنماء /ا 
 صم انًشكالخ

اختثاراخ 

 شفٕٚح - تضزٚزٚح

 

 

 انخانج

مفهوم القياس في التربية  2
 –تعريفة  –الرياضية 

 -مسوياته –خصائصة 
 العوامل المؤثرة فية 

 اإلنماء / 
 صم انًشكالخ

اختثاراخ 

 شفٕٚح -تضزٚزٚح

 

 

 انزاتغ

تعريفة  –مفهوم االختبار  2
وعالقته  –انواعة  –

 اسبالتقويم والق

 اإلنماء / 
 صم انًشكالخ

اختثاراخ 

 شفٕٚح - تضزٚزٚح

 ػًهٙ -

اهمية االختبارات والقياس  2 انخايض
 في التربية الرياضية 

 ----------- ------------ 

ـــــــي يقـــــــوم  2 انظادص االختبـــــــارات الت
 بوضها المربي الرياضي 

اختثاراخ   

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

 ػًهٙ -
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اختثاراخ    امتحان الشهر االول  2 انظاتغ

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

 ػًهٙ -
خطــــــــــــــــــــوات تصـــــــــــــــــــــميم  2 انخايٍ

االختبـــــــــــــــارات واعـــــــــــــــداد 
المواصــــــــــــــــفات العامــــــــــــــــة 

 لالختبار الجيد 

اختثاراخ   

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

 . 

ادارة االختبارات وتطبيقها  2 انتاطغ
واالعتبارات التي يجب 

مراعتها عند تطبيق 
 االختبارات 

 ------------ ------------- 

مراحـــــــــــــل تنظـــــــــــــيم وادارة  2 ؼاشزان
االختبارات والمقاييس في 

 التربية الرياضية 

اختثاراخ   

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

. 

االسســــــــــــــــــس العلميــــــــــــــــــة  2 انضاد٘ ػشز
 لالختبارات 

اطتخذاو  

power 
point 

اختثاراخ 

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

. 
معامــل ثبــات االختبــار فــي  2 انخاَٙ ػشز

 طريقة التجزئة النصفية 
اطتخذاو  

power 
point 

اختثاراخ 

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

 ػًهٙ -
اختثاراخ    امتحان الشهر الثاني  2 انخانج ػشز

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

 ػًهٙ -
اختثاراخ    قرات ومناقشة التقارير  2 انزاتغ ػشز

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

. 
 --------- ------------  قرات ومناقشة التقارير  2 انخايض ػشز

قنين والمعايير وعالقتها الت 2 انظادص ػشز
 باالختبار 

اختثاراخ   

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

- 
الدرجة المعيارية والدرجة  2 انظاتغ ػشز

 المعيارية المعدلة 
اطتخذاو  

power 
point 

اختثاراخ 

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

. 
مفهوم القياسات  2 انخايٍ ػشز

 االنثرومترية )الجسمية (
اختثاراخ   

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

. 
اختثاراخ    امتحان الشهر االول  2 اطغ ػشزانت

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

 ػًهٙ -



  
 11الصفحت 

 
  

 

تصـــنيفات انمـــام الجســـم  2 ػشزٌٔ
 واهميتها 

اختثاراخ   

 –تضزٚزٚح 

 شفٕٚح.
القياسات الجسمية  2 ٔاصذ ٔػشزٌٔ

الشائعه في التربية 
 الرياضية 

 ------------- ------------ 

 االجهزة المستخدمة في 2 احُاٌ ٔػشزٌٔ
 القياسات الجسمية 

اختثاراخ   

شفٕٚح  -تضزٚزٚح 

 ػًهٙ -
 –اغراضة  -التصنيف غايته 2 حالحح ٔػشزٌٔ

 انواعة  
اختثاراخ   

 –تضزٚزٚح 

 شفٕٚح.
 اختثاراخ    طرائق التصنيف في التربية الياضية  2 أرتؼح ٔػشزٌٔ
اختثاراخ شفٕٚح    امتحان الشهر الثاني  2 خًظح ٔػشزٌٔ

. 
اختبارات البدنية والمهارية  2 ٌٔطتح ٔػشز

 والنفسية 
 اختثاراخ شفٕٚح.  

التطبيق العملي  2 طثؼح ٔػشزٌٔ
 لالختبارات 

اختثاراخ شفٕٚح   

- 

التطبيق العملي  2 حًاَٛح ٔػشزٌٔ
  لالختبارات

 ----------- --------- 

 -------- -----------  مراجعة للمادة )شامل( 2 تظؼح ٔػشزٌٔ

 --------- -----------  امتحان شامل للفصل 2 حالحٌٕ
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 يةاعداد التدريس       
 

 أ.م.د حنان عدنان عبعوب                 
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ٚتى االطالع تشكم دٔر٘ ػهٗ انًصادر انؼهًٛح انضذٚخح ٔأخز انثضٕث انؼهًٛح انتٙ  يٍ خالنٓا ٚتى   -

 تطٕٚز انًُٓذ انًمزر.
 ٚتى انذيذ تٍٛ انًادج انُظزٚح ٔانؼًهٛح نتطٕٚز انًُٓذ انذراطٙ. -

 

 

 


