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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

 

املتوقعة من الطالب حتقيقها التعّلم خصائص الربانم  وخمرجات ألذم اً بمقتض إجيازًام  األكاديمي ذاا  يوفر وصف الربان
 مقرر ضمن الربانم لُكّل ويصاحبه وصف ، القصوى من الفرص املتاحة مربذناً عما إذا كان قد حقق االستفادة

 

 .انجذَٛخ ٔػهٕو انزٚبضخ انتزثٛخكهّٛخ  انًؤطظخ انتؼهًٛٛخ .1

 .خانُظزٚفزع انؼهٕو  / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

 .ى انجزَبيذ األكبدًٚٙٛتمٛ أ انًُٓٙ اطى انجزَبيذ األكبدًٚٙ  .3

 .صانجكبنٕرٕٚ اطى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراطٙ  .5
 طُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 طُٕ٘ 

  انًؼتًذ   ثزَبيذ االػتًبد .6

 .ال ٕٚرذ انًؤحزاد انخبررٛخ األخزٖ  .7

 .2222/  9/  28 تبرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 :أْذاف انجزَبيذ األكبدًٚٙ .9

ربد انتؼهى ٔانتٙ تظبػذْى ػهٗ تضمٛك يخزاالنكتزَٔٙ يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى  -

 .انًظتٓذفخ فٙ انًٕاد انُظزٚخ
ٔانتؼهٛى انتؼهّى يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتمٛٛى انًظتخذيخ نهتأكذ يٍ صصٕل انطهجخ ػهٗ يخزربد  -

  .انًظتٓذفخاالنكتزَٔٙ 
يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ ػاللخ انجزَبيذ ٔػُبصزِ انذراطٛخ )انكٕرطبد أٔ انًٕاد انذراطٛخ( يغ انشٓبدح  -

  .ًًُٕصخ ٔانًؤْالد انٕظٛفٛخ انًظتمجهٛخان
ٚكٌٕ ٔصف انجزَبيذ األكبدًٚٙ ثًخبثخ يصذر يؼهٕيبد ألرثبة انؼًم ػٍ َٕػٛخ خزٚزٙ انمظى  -

 انؼهًٙ يٍ صٛج َٕع انًٓبراد ٔ انمبثهٛبد انتٙ ًٚتهكَٕٓب.
 
 
 
 
 
 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 :ٔانتمٛٛى انًطهٕثخ ٔطزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى جزَبيذيخزربد ان  .11

   :ؼزفٛخانً األْذاف
انًظتٓذفخ انتؼهّى يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ تظبػذْى ػهٗ تضمٛك يخزربد  -1أ

 فٙ انُظز٘. 

 انتؼهّى يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتمٛٛى انًظتخذيخ نهتأكذ يٍ صصٕل انطهجخ ػهٗ يخزربد  -2أ

 انًظتٓذفخ.

( يغ انكٕرطبد أٔ انًٕاد انذراطٛخيذ ٔػُبصزِ انذراطٛخ )يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ ػاللخ انجزَب -3أ

 انشٓبدح انًًُٕصخ ٔانًؤْالد انٕظٛفٛخ انًظتمجهٛخ.

 
  :جزَبيذنخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرات األْذاف –ة 

 يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛخ داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ. - 1ة 

 يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚخ  داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ.يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك  - 2ة 

       يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك أفكبرْى ٔانًٕاْت انتٙ ًٚتهكٓب داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ.  – 3ة 
 

  :طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 .انًضبضزح(طزٚمخ اإلنمبء ) -
 ؼهى انًذيذ.تطزٚمخ ان -
 .خانًُبلشطزٚمخ  -
   .االنكتزَٔٛخاألطئهخ ٔاإلربثخ طزٚمخ  -

  :طزائك انتمٛٛى     

 اختجبراد تضزٚزٚخ انكتزَٔٛخ. -
  .االختجبراد انشفٕٚخ -
 

 انٕرذاَٛخ ٔانمًٛٛخ. األْذاف -د

 تًُٛخ رٔس انتؼبٌٔ. -1د         

 .انتمٛٛى انذاتٙ -2د

  .انتمٛٛى انمٛبد٘ -3د
 

  :طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى    

 اإلنمبء )انًضبضزح(. طزٚمخ -
 ؼهى انًذيذ.تطزٚمخ ان -
 طزٚمخ انًُبلشخ. -
 طزٚمخ األطئهخ ٔاإلربثخ االنكتزَٔٛخ.   -

 طزائك انتمٛٛى    

 اختجبراد تضزٚزٚخ انكتزَٔٛخ. -
 .االختجبراد انشفٕٚخ -
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 :انشخصٙ(ٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕر األخزٖ انًتؼهمخ ثمبثه )انًٓبرادانًُمٕنخ انتأْٛهٛخ ٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

 تًُٛخ صت انٕطٍ نذٖ انطهجخ. -1د

 تًُٛخ صت انتؼبٌٔ ٔانًظبػذح ثٍٛ انطهجخ. -2د

 انطهجخ.تًُٛخ انٕػٙ انخمبفٙ ٔانزٚبضٙ نذٖ  -3د

 إثزاس شخصٛخ انطبنت ٔانؼًم ػهٗ تطٕٚزِ ٔسٚبدح انخمخ ثُفظّ. -4د   

 طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى          

 اإلنمبء )انًضبضزح(. طزٚمخ -
 ؼهى انًذيذ.تطزٚمخ ان -
 طزٚمخ انًُبلشخ. -
 طزٚمخ األطئهخ ٔاإلربثخ االنكتزَٔٛخ.   -

 طزائك انتمٛٛى          

 اختجبراد تضزٚزٚخ انكتزَٔٛخ. - -
 .االختجبراد انشفٕٚخ -

  :ثُٛخ انجزَبيذ .11

 ظبقاطى انًمزر أٔ انً ريش انًمزر أٔ انًظبق انًزصهخ انذراطٛخ
 انظبػبد انًؼتًذح

 ػًهٙ َظز٘

 ػًهٙ َظز٘ كشبفخ   األٔنٗ

         
 
 

 :انتخطٛظ نهتطٕر انشخصٙ .12
 .ٚؼًم انجزَبيذ ػهٗ تطٕٚز شخصٛخ انطبنت األكبدًٚٙ ثشكم ٚتُبطت يغ طًٕصبد انذٔنخ انضذٚخخ -

  .إثزاس َمبط انمٕح نذٖ انطهجخ ثشكم ٚظًش ػهٗ تكٍٕٚ شخصٛخ لٛبدٚخ فٙ انًظتمجم -

 نتطٕٚز يزبل ػًهخ ٔرفغ يظتٕٖ انتؼهٛى.  هجخخزاد انًٕاْت انًذفَٕخ نذٖ انطاطت -

 :انًؼٓذ(األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتضبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13
يؼذل انطهجخ فٙ انصف انظبدص )اإلػذاد٘ , انًُٓٙ( ٔانذ٘ يٍ خالنّ ٚكٌٕ انمجٕل فٙ انًزصهخ  -

 انزبيؼٛخ .

 ُخ االٔنًجٛخ ) فمظ نإلثطبل انزٚبضٍٛٛ(.لجٕل ػٍ طزٚك انهز -
 انتزثٛخ انجذَٛخ ٔػهٕو يب ٚؼبدل لجٕل كهٛبد انُٓذطخ ٔانؼهٕو. كهّٛخ رفغ يؼذل  -

 
 :أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجزَبيذ .14

 .انًصبدر انؼهًٛخ انًؼتًذح ضًٍ انًمزر انذراطٙ نهًزصهخ انتٙ ٚتى فٛٓب انتؼهٛى -
 ح ٔيٕصذ نكم انكهٛبد انتزثٛخ انجذَٙ فٙ انؼزاق.ٕسارح انًُٓبد انذراطٙ انًؼتًذ يٍ لجم ان -
 تذرٚظٓب يٍ لجم يذرص يختص ثبنهؼجخ.لٕاٍَٛ األنؼبة االٔنًجٛخ انتٙ ٚتى  -

 تزٓٛش انكهٛبد ثبنًختجزاد انؼًهٛخ انخبصخ ثبنًٕاد انتٙ تذرص.  -



  
 4الصفحت 

 
  

 

 هخطط ههاراث الونهج

 ردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الف

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أم اختُارٌ أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي
 تُالوعرفاألهذاف 

 ُتالوهاراتاألهذاف 

 برناهجالخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت

والتأهُلُت اراث العاهت الوه

ري الوهاراث األخ) الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

2222/2221 
              أساسٍ كشافت 
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 وىرج وصف الوقررن

 :وصف الوقرر

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.

 .وعلوم الرياضةالبدنية  التربيةكليّة  انًؤطظخ انتؼهًٛٛخ .2

 .فزع انؼهٕو انُظزٚخ / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

   اطى / ريش انًمزر .3

  .ٕٚيٙ شكبل انضضٕر انًتبصخأ .4

  .طُٕ٘ انفصم / انظُخ .5

 .طبػتٍٛ أطجٕػٛب )انكهٙ(ػذد انظبػبد انذراطٛخ  .6

 .2222/  9 / 28  تبرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 :أْذاف انًمزر .8

يظاابػذح انطهجااخ نًؼزفااخ طزائااك انتمٛااٛى انًظااتخذيخ نهتأكااذ يااٍ صصاإل انطهجااخ ػهااٗ يخزراابد انااتؼهى  -

 انًظتٓذفخ.
طهجخ نًؼزفخ ػاللخ انجزَبيذ ٔػُبصازِ انذراطاٛخ )انكٕرطابد أٔ انًإاد انذراطاٛخ( ياغ انشآبدح يظبػذح ان -

 .انًًُٕصخ ٔانًؤْالد انٕظٛفٛخ انًظتمجهٛخ
 .ػًهٛخ داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙيظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد  -
  اخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ.يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚخ  د -
       داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ.  ٛك أفكبرْى ٔانًٕاْت انتٙ ًٚتهكَٕٓبيظبػذح انطهجخ ػهٗ تطج -
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 :ٔطزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛى ًمزربد انيخزر .9

   :ْذاف انًؼزفٛخاأل -أ
انكٕرطبد أٔ انًٕاد انذراطٛخ ( يغ  يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ ػاللخ انجزَبيذ ٔػُبصزِ انذراطٛخ ) -2أ

 .انشٓبدح انًًُٕصخ ٔانًؤْالد انٕظٛفٛخ انًظتمجهٛخ
يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ تظبػذْى ػهٗ تضمٛك يخزربد انتؼهى انًظتٓذفخ  -2أ

 .فٙ انمظى انُظز٘

 يخزربد انتؼهى فٙ يزبل  يظبػذح انطهجخ نًؼزفخ طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتٙ تظبػذْى ػهٗ تضمٛك -3أ
 .انُضز٘

  
 :ًمزرانخبصخ ثبن ٛخانًٓبراتاألْذاف   -ة 

 يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب تؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛخ داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ . - 1ة 

 تؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚخ  داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ . يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك يب - 2ة 

        يظبػذح انطهجخ ػهٗ تطجٛك أفكبرْى ٔانًٕاْت انتٙ ًٚتهكٓب داخم ٔخبرد اإلطبر انزبيؼٙ.  – 3ة 
  :طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى     

 اإلنمبء )انًضبضزح(. طزٚمخ -
 ؼهى انًذيذ.تطزٚمخ ان -
 طزٚمخ انًُبلشخ. -
 طزٚمخ األطئهخ ٔاإلربثخ االنكتزَٔٛخ.   -

 طزائك انتمٛٛى      

 اختجبراد تضزٚزٚخ انكتزَٔٛخ. -
  .االختجبراد انشفٕٚخ -
  :األْذاف انٕرذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -د

 تًُٛخ رٔس انتؼبٌٔ. -1د         

 انتمٛٛى انذاتٙ. -2د

 انتمٛٛى انمٛبد٘. -3د

 تخًٍٛ رٕٓد انؼهًبء. -4د

  :طزائك انتؼهٛى ٔانتؼهى    
 اإلنمبء )انًضبضزح(. طزٚمخ -
 ؼهى انًذيذ.تطزٚمخ ان -
 طزٚمخ انًُبلشخ. -
 طزٚمخ األطئهخ ٔاإلربثخ االنكتزَٔٛخ.   -

  :طزائك انتمٛٛى   
 اختجبراد تضزٚزٚخ انكتزَٔٛخ. -
  .االختجبراد انشفٕٚخ -

 ٙ(.انًُمٕنخ )انًٓبراد األخزٖ انًتؼهمخ ثمبثهٛخ انتٕظٛف ٔانتطٕر انشخصانتأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 إثزاس شخصٛخ انطبنت ثشكم ٚؼًم ػهٗ تطٕٚزِ. -2د

 سٚبدح انخمخ ثبنُفض نذٖ انطبنت. -2د

 إثزاس انًٕاْت انًذفَٕخ نذٖ انطبنت. -3د
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 :(كشبفخ) ثُٛخ انًمزر .22

 انظبػبد األطجٕع
يخزربد انتؼهى 

 انًطهٕثخ
أٔ  /اطى انٕصذح 

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انتمٛٛى طزٚمخ انتؼهٛى

 2 األٔل
يبْٛخ  ػهٗانتؼزف 

انضزكخ انكشفٛخ 

 ٔيفبًْٛٓب انؼبيخ

يبْٛخ انضزكخ انكشفٛخ 

 ٔيفبًْٛٓب انؼبيخ

اإلنمبء  طزٚمخ

 ،)انًضبضزح(
 طزٚمخ انًُبلشخ

/ 

 2 انخبَٙ

انًزاصم  ػهٗانتؼزف 

 – فٛخ ٔيُبْزٓبانكش

 –انتضٛخ ٔانًصبفضخ 

 انٕػذ ٔانمبٌَٕ

فٛخ انًزاصم انكش

انتضٛخ  – ٔيُبْزٓب

انٕػذ  –ٔانًصبفضخ 

 ٔانمبٌَٕ

ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ.
/ 

 اختجبراد شفٕٚخ = = = 2 انخبنج

 2 انزاثغ
تُظٛى  ػهٗانتؼزف 

 -ٔإدارح انفزق انكشفٛخ 

 انُظبو ٔانضجظ

تُظٛى ٔإدارح انفزق 

انُظبو  -انكشفٛخ 

 ٔانضجظ

اإلنمبء  طزٚمخ

  ،)انًضبضزح(
= 

 = = = = 2 انخبيض

 2 انظبدص
انتغذٚخ فٙ  ػهٗانتؼزف 

انًخًٛبد انكشفٛخ 

 ٔإَٔاع انُٛزاٌ
انًخًٛبد انتغذٚخ فٙ 

 ٔإَٔاع انُٛزاٌانكشفٛخ 

 طزٚمخ األطئهخ

 ٔاإلربثخ

 االنكتزَٔٛخ
 اختجبراد شفٕٚخ

 2 انظبثغ
تمبنٛذ  ػهٗانتؼزف 

 تمبنٛذ األػالو  األػالو 
ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ.
 ػًهٙتطجٛك 

 2 انخبيٍ
انكشبفخ  ػهٗانتؼزف 

 = = انكشبفخ ٔانًزتًغ ٔانًزتًغ

 2 انتبطغ

يظتٕٚبد  ػهٗ انٕلٕف

انطهجخ ػٍ طزٚك 

 انتضصٛم انًؼزفٙ
 ايتضبٌ انفصم األٔل

 انُظز٘
/ 

 تضزٚزٚخ اختجبراد

 انكتزَٔٛخ

 2 انؼبشز
يظتٕٚبد  ػهٗ انٕلٕف

  انؼًهٙ انطهجخ 

 ايتضبٌ انفصم األٔل 

 هٙ )انشفٓٙ(انؼً
 اختجبراد شفٕٚخ /

انضبد٘ 

 ػشز
2 

انفٌُٕ  ػهٗانتؼزف 

 انكشفٛخ

 )انضجبل ٔانؼمذ انكشفٛخ( 

 انفٌُٕ انكشفٛخ

)انضجبل ٔانؼمذ  

 انكشفٛخ(

اإلنمبء  طزٚمخ

 ،)انًضبضزح(
 طزٚمخ انًُبلشخ

/ 

انخبَٙ 

 ػشز
2 = = 

ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ.

 تضزٚزٚخ اختجبراد

 انكتزَٔٛخ
انخبنج 

 ػشز
 اختجبراد شفٕٚخ = = = 2

انزاثغ 

 ػشز
 انتخٛٛى التخييم ػهٗانتؼزف  2

ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ
 

انخبيض 

 ػشز
2 = = 

طزٚمخ األطئهخ 

ٔاإلربثخ 

 االنكتزَٔٛخ
 ػًهٙتطجٛك 

انظبدص 

 ػشز
يشبرٚغ  ػهٗانتؼزف  2

 انزٚبدح
 يشبرٚغ انزٚبدح

ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ
 اختجبراد شفٕٚخ

 غثانظب

 ػشز
 ػًهٙتطجٛك  = = = 2
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انخبيٍ 

 ػشز
2 

يؼزفخ  ػهٗانتؼزف 

 يؼزفخ االتزبْبد االتزبْبد
ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ
 اختجبراد شفٕٚخ

انتبطغ 

 ػشز
 اختجبراد شفٕٚخ = = = 2

 2 ػشزٌٔ

يظتٕٚبد  ػهٗ انٕلٕف

انطهجخ ػٍ طزٚك 

 انتضصٛم انًؼزفٙ
انخبَٙ ايتضبٌ انفصم 

 انُظز٘
/ 

 اختجبراد

 تضزٚزٚخ

 انكتزَٔٛخ

ٔاصذ 

 ٔػشزٌٔ
2 

يظتٕٚبد  ػهٗ انٕلٕف

 انؼًهٙانطهجخ 
  انخبَٙايتضبٌ انفصم 

 هٙ )انشفٓٙ(انؼً
/ 

 طزٚمخ األطئهخ

 ٔاإلربثخ

 االنكتزَٔٛخ
احُبٌ 

 ٔػشزٌٔ
2 

انزصالد  ػهٗانتؼزف 

 انزصالد انخهٕٚخ انخهٕٚخ
اإلنمبء  طزٚمخ

 ،)انًضبضزح(
 شفٕٚخ اختجبراد

حالحخ 

 ٔػشزٌٔ
 شفٕٚخ اختجبراد طزٚمخ انًُبلشخ = = 2

أرثؼخ 

 ٔػشزٌٔ
إٚمبد انُّبر  ػهٗانتؼزف  2

 ٔإخًبدْب
 إٚمبد انُّبر ٔإخًبدْب

ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ
 شفٕٚخ اختجبراد

خًظخ 

 ٔػشزٌٔ
2 = = 

ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ
 ػًهٙتطجٛك 

طتخ 

 ٔػشزٌٔ
2 

 انًخًٛبد ػهٗانتؼزف 

 انكشفٛخ ٔثزايزٓب

اطتخًبر ، األنؼبة انكشفٛخ)

أيظٛبد ، أٔلبد انفزاؽ

 انًؼظكز )صفم انظًز(

انكشفٛخ  انًخًٛبد

األنؼبة ) ٔثزايزٓب

اطتخًبر أٔلبد ، انكشفٛخ

أيظٛبد ، انفزاؽ

 انًؼظكز )صفم انظًز(

ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ
 ػًهٙتطجٛك 

طجؼخ 

 ٔػشزٌٔ
2 = = 

ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ
= 

حًبَٛخ 

 ٔػشزٌٔ
2 = = 

ؼهى تطزٚمخ ان

 انًذيذ
= 

تظؼخ 

 ٔػشزٌٔ
يظتٕٚبد  ػهٗ انٕلٕف 2

 انُٓبئٙ انؼًهٙانطهجخ 

انظُخ ايتضبٌ َٓبٚخ 

 نكبفخ انشؼت انؼًهٙ
 ػًهٙتطجٛك  /

 = = = = 2 حالحٌٕ

 خطخ تطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .22

تطٕٚز   ٚتى االطالع ثشكم دٔر٘ ػهٗ انًصبدر انؼهًٛخ انضذٚخخ ٔأخز انجضٕث انؼهًٛخ انتٙ  يٍ خالنٓب ٚتى -

 انًُٓذ انًمزر.
 ٚتى انذيذ ثٍٛ انًبدح انُظزٚخ ٔانؼًهٛخ نتطٕٚز انًُٓذ انذراطٙ. -


