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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضحكهٛح انرزتٛح  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 انُظز٘ / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انثزَايط األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 ذمٛى انثزَايط األكادًٚٙ

 انثكانٕرٕٚص اطى انشٓادج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انذراطٙ  .5
 مزراخ /أخزٖ طُٕ٘ /ي

 طُٕ٘ 

  انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6

 ال ٕٚظذ انًؤشزاخ انخارظٛح األخزٖ  .7

 4/9/2117 ذارٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انثزَايط األكادًٚٙ .9

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح فٙ  -

 .انًٕاد انُظزٚح
انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى يظاػذج  -

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

  .انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
تًصاتح يصذر يؼهٕياخ ألرتاب انؼًم ػٍ َٕػٛح خزٚعٙ انمظى  ٚكٌٕ ٔصف انثزَايط األكادًٚٙ -

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

  االْذاف انًؼزفٛح  - أ
ذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػ -1أ

 فٙ انُظز٘. 

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

 انًظرٓذفح.

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

 ؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح.انشٓادج انًًُٕ

 
 ثزَايط نخاصح تانا ٛحانًٓاراذ األْذاف –ب 

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

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

       نطهثح ػهٗ ذطثٛك أفكارْى ٔانًٕاْة انرٙ ًٚرهكٓا داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ. يظاػذج ا – 3ب 

 
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج( -
 طزٚمح ؼم انًشكالخ -
 طزٚمح اإلتذاع ٔاالخرزاع -
 

 طزائك انرمٛٛى      

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انشفٕٚح  -
 نؼًهٛحاالخرثاراخ ا -
 
 انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح . األْذاف -ض

 ذًُٛح رٔغ انرؼأٌ. -1ض         

 انرمٛٛى انذاذٙ -2ض

 انرمٛٛى انمٛاد٘ -3ض

  
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج(. -
 طزٚمح ؼم انًشكالخ. -
 طزٚمح اإلتذاع ٔاالخرزاع. -

 
 طزائك انرمٛٛى    

 ٚزٚح .االخرثاراخ انرؽز    -
 االخرثاراخ انشفٕٚح . -
 االخرثاراخ انؼًهٛح .   -
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 .انشخصٙ(األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر  )انًٓاراخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاراخ انؼايح-د 

 ذًُٛح ؼة انٕطٍ نذٖ انطهثح. -1د

 ذًُٛح ؼة انرؼأٌ ٔانًظاػذج تٍٛ انطهثح. -2د

 ٚاضٙ نذٖ انطانة.ذًُٛح انٕػٙ انصمافٙ ٔانز -3د

 إتزاس شخصٛح انطانة ٔانؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ ٔسٚادج انصمح تُفظّ. -4د   

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى          

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج(. -
 طزٚمح ؼم انًشكالخ. -
 .انمٛادجطزٚمح  -

 
 طزائك انرمٛٛى          

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح .    -
 االخرثاراخ انشفٕٚح . -
 رثاراخ انؼًهٛح .االخ -

 تُٛح انثزَايط  .11

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

 ػًهٙ     َظز٘      

     األٔنٗ
 ------- 2 ػهى انثإٚيٛكاَٛك  انصاَٛح

     انصانصح

     انصانصح

     انزاتؼح
 
 

 صٙانرخطٛظ نهرطٕر انشخ .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 -

 اطرخزاض انًٕاْة انًذفَٕح نذٖ انطانة نرطٕٚز يعال ػًهح ٔرفغ يظرٕٖ انرؼهٛى.  -

 

 

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهٛح أٔ  غٔض)يؼٛار انمثٕل  .13
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 , انًُٓٙ( ٔانذ٘ يٍ خالنّ ٚكٌٕ انمثٕل فٙ انًزؼهح  اإلػذاد٘)يؼذل انطهثح فٙ انصف انظادص  -
 .انعايؼٛح 

 لثٕل ػٍ طزٚك انهعُح االٔنًثٛح ) فمظ نإلتطال انزٚاضٍٛٛ(. -
 ٛاخ انُٓذطح ٔانؼهٕو. رفغ يؼذل كهٛح انرزتٛح انثذَٛح ٔػهٕو يا ٚؼادل لثٕل كه -

 
 أْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايط .14

 انًصادر انؼهًٛح انًؼرًذج ضًٍ انًمزر انذراطٙ نهًزؼهح انرٙ ٚرى فٛٓا انرؼهٛى -
 ج ٔيٕؼذ نكم انكهٛاخ انرزتٛح انثذَٙ فٙ انؼزاق.انًُٓاض انذراطٙ انًؼرًذ يٍ لثم انٕسارج  -
 ا يٍ لثم يذرص يخرص تانهؼثح.ذذرٚظٓلٕاٍَٛ األنؼاب االٔنًثٛح انرٙ ٚرى  -

 ذعٓٛش انكهٛاخ تانًخرثزاخ انؼًهٛح انخاصح تانًٕاد انرٙ ذذرص.  -
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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 لوقرررهز ا 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

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسٍ علن الباَىهُكانُك  2112

                   
2112                    

                   

2112                    

                   

2112                    
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 وىرج وصف الوقررن

 لوقرروصف ا

 

 

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 انرؼهًٛٛح .1

 لظى انؼهٕو انُظزٚح    / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 ػهى انثإٚيٛكاَٛك 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

رمٛااٛى انًظاارخذيح نهرأكااذ يااٍ ؼصاإل انطهثااح ػهااٗ يخزظاااخ اناارؼهى يظاااػذج انطهثااح نًؼزفااح طزائااك ان -

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

 انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
 داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ .يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح  -
  يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح  داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ . -
       يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك أفكارْى ٔانًٕاْة انرٙ ًٚرهكٓا داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ.  -
 
 

 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمزراخ انيخزظ .11
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  ْذاف انًؼزفٛح األ -أ
يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -1أ

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح   -2أ

 ٙ انمظى انُظز٘ف

 يخزظاخ انرؼهى فٙ يعال  يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك -3أ
 انؼًهٙ.

  -4أ
   -5أ
  ًمزر.انخاصح تان ٛحانًٓاراذاألْذاف   -ب 

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

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

       يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك أفكارْى ٔانًٕاْة انرٙ ًٚرهكٓا داخم ٔخارض اإلطار انعايؼٙ.  – 3ب 

  
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج(. -
 طزٚمح ؼم انًشكالخ. -
 .طزٚمح اإلتذاع ٔاالخرزاع    -

 
 طزائك انرمٛٛى      

 

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انشفٕٚح  -
 االخرثاراخ انؼًهٛح   -

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 ذًُٛح رٔغ انرؼأٌ. -1ض         

 انرمٛٛى انذاذٙ. -2ض

 انرمٛٛى انمٛاد٘. -3ض

 ذصًٍٛ ظٕٓد انؼهًاء. -4ض

 
 ك انرؼهٛى ٔانرؼهى طزائ    

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج(. -
 طزٚمح ؼم انًشكالخ. -
 .طزٚمح اإلتذاع ٔاالخرزاع    -

 
 طزائك انرمٛٛى    

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انشفٕٚح  -
 االخرثاراخ انؼًهٛح   -
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 ٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخصٙ (.انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهانرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاراخ -د 

 إتزاس شخصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ. -1د

 سٚادج انصمح تانُفض نذٖ انطانة. -2د

 إتزاس انًٕاْة انًذفَٕح نذٖ انطانة. -3د

    -4د
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 )تإٚيٛكاَٛك( تُٛح انًمزر .11

يخزظاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثٕع

 انًطهٕتح
اطى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى رؼهٛىطزٚمح ان

 

 

 األٔل

إغــــرا   –البايوميكانيــــ   2
ــــــــ   فــــــــرو   –البايوميكاني
 البايوميكاني 

 اإلنماء / 
ؼم 

 انًشكالخ

اخرثاراخ 

 - ذؽزٚزٚح

 -شفٕٚح 

 

 

 انصاَٙ

إشكال الحركة  –الحركة  2
ة من ناحية ركالح –

 المسار الهندسي, الزمني.

 اإلنماء / 
 ؼم انًشكالخ

اخرثاراخ 

 - ذؽزٚزٚح

 شفٕٚح

 

 

 انصانس

الحركات األساسية في  2
نسبية  –جسم اإلنسان 

 الحركة .

 اإلنماء / 
 ؼم انًشكالخ

اخرثاراخ 

 -ذؽزٚزٚح

 شفٕٚح

 

 

 انزاتغ

اإلبعاد األساسية للحركة   2
أو  )المستويات
 , المحاور   المسطحات(

 اإلنماء / 
 ؼم انًشكالخ

اخرثاراخ 

 - ذؽزٚزٚح

 - شفٕٚح

 ػًهٙ
 ------------ -----------  ان األولامتح 2 انخايض

ــــــــــــــالكينمات 2 انظادص   الخطــــــــــــــي ي
 – اإلزاحـــــة( –)المســـــافة 
 السرعة.

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 -شفٕٚح 

 ػًهٙ
 – الســـــرعة كميـــــة متجهـــــة 2 انظاتغ

 –محصـــــــــــــــلة الســـــــــــــــرعة 
ــــــــــــل الميكــــــــــــانيكي  التحلي

 لسرعة الركض

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 -شفٕٚح 

 ػًهٙ

ـــــــــــــــات ا 2 انصايٍ لعموديـــــــــــــــة المركب
 –التعجيــــــــــل  واألفقيــــــــــة /

العالقـــــــــة بـــــــــين المســـــــــافة 
 والسرعة والتعجيل

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 شفٕٚح . 

 ------------- ------------  امتحان الثاني 2 انراطغ

ـــــــــــزاوي(  2 انؼاشز ـــــــــــ  ال )الكينماتي
الزاويـــة  واإلزاحـــةالمســـافة 
   )الدائري(.

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 شفٕٚح .

ـــة الســـرعة المحيطيـــة  2 انؽاد٘ ػشز اخرثاراخ   عالق

 -ذؽزٚزٚح 
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 شفٕٚح . بالسرعة الزاوية.

المقــــذوفات فــــي المجــــال  2 انصاَٙ ػشز
 الرياضي.

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 -شفٕٚح 

 ػًهٙ
قـــــــــــــــوانين  –  الكينتيــــــــــــــ 2 انصانس ػشز

النيــــــــوتن فــــــــي الحركــــــــات 
ـــة ـــذاتي ,  الخطي )قصـــور ال
 التعجيل(.

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 -ح شفٕٚ

 ػًهٙ

اخرثاراخ    قانون الثالث رد الفعل. 2 انزاتغ ػشز

 -ذؽزٚزٚح 

 شفٕٚح .
 --------- ------------  امتحان شامل للفصل 2 انخايض ػشز

قوانين نيوتن في الحركات  2 انظادص ػشز
الدائرية )عزم القصور 

 الذاتي(.

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 -شفٕٚح 

ت القوة مواصفا –القوة  2 انظاتغ ػشز
 محصل القوة. –

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 شفٕٚح .
القوى  –تحليل القوة  2 انصايٍ ػشز

الداخلية والداخلية في 
 الحركات الرياضية.

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 شفٕٚح .

القــــــــوة الطــــــــاردة والقــــــــوة  2 انراطغ ػشز
التــــــــــــــــــ  ير  –المركزيـــــــــــــــــة 

المتبــادل للقــوى الخارجيــة 
 والداخلية.

اخرثاراخ   

 -زٚزٚح ذؽ

 -شفٕٚح 

 ػًهٙ

ـــة  2 ػشزٌٔ قـــوة  – األرضـــيةالجاذبي
 – وأنواعهــــــــــااالحتكــــــــــا  

 القوى المقاومة للحركة.

اخرثاراخ   

 –ذؽزٚزٚح 

 شفٕٚح.

 ------------ -------------  األولامتحان  2 ٔاؼذ ٔػشزٌٔ

التدريب بذرا   –العتالت  2 اشُاٌ ٔػشزٌٔ
تطبيقات  - المقاومة

على   الروافع )العتالت(
 .جسم اإلنسان

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 -شفٕٚح 

 ػًهٙ

اخرثاراخ    –مركز كتلة الجسم  2 شالشح ٔػشزٌٔ
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النسبية  واألوزاناإلبعاد 
 الجسم. أجزاءالتزان 

 –ذؽزٚزٚح 

 شفٕٚح.

قياس   - زاوية السقوط 2 أرتؼح ٔػشزٌٔ
 –درجات  بات الجسم 

االتزان  )العوامل المؤ رة 
 ا  االتزان(باالتزان , أنو 

اخرثاراخ   

 -ذؽزٚزٚح 

 -شفٕٚح 

 ػًهٙ

الدفع وكمية  - العزم 2 خًظح ٔػشزٌٔ
 الشغل –الحركة 

اخرثاراخ   

 شفٕٚح .

اخرثاراخ    الطاقة - القدرة 2 طرح ٔػشزٌٔ

 شفٕٚح.
 –التصادم واالرتداد  2 طثؼح ٔػشزٌٔ

زاوية السقوط وزاوية 
 االرتداد

اخرثاراخ   

 -شفٕٚح 

 --------- -----------   امتحان الثاني 2 شزٌٔشًاَٛح ٔػ

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

 --------- -----------  امتحان شامل للفصل 2 شالشٌٕ
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 انثُٛح انرؽرٛح . 12
 كراب يُٓعٙ ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

 يفزداخ انكراب انًُٓعٙ  )انًصادر( نزئٛظٛح ـ انًزاظغ ا2

 اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

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

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح, يٕالغ االَرزَٛد 

.... 
 انًزاظغ االنكرزَٔٛح انًؼرًذج –االَرزَٛد 

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .12

   

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

 ذطٕٚز انًُٓط انًمزر.
 ٚرى انذيط تٍٛ انًادج انُظزٚح ٔانؼًهٛح نرطٕٚز انًُٓط انذراطٙ. -

 

 

 


