
 
 
 

         
      

 
 

 

 كلية التزبية الزياضية  –جاهؼة أسيىط 

 دبلوما دراسات علياتوصيف برنامج 
 (1029/  1028: ) عـام

 :أساسية معلومات –أ 
زياضيح.اناصاتاخ فى اإل دتهىو انذراساخ انعهيا 

 

 

 

 

 

  :متخصصة معلومات –ب 

  .إٌّٙيخ ِّبسسزٗ في اوزسجٙب اٌزي اٌّزخظظخ اٌّعبسف طجكأْ ي -1٘ـ
  .ٌٙب حٍٛال الزشحذ ٚ إٌّٙيخ اٌّشىالد حذدأْ ي -2٘ـ

 .إٌّٙيخ ِّبسسزٗ في إٌّبسجخ اٌزىٌٕٛٛجيخ اٌٛسبئً ٚاسزخذاَ إٌّٙيخ اٌّٙبساد أْ يزمٓ -3٘ـ
  .إٌّظِٛي إٌّٙي اٌعًّ خالي ِٓ اٌعًّ فشق ليبدح ٚ أْ يمذس عٍي اٌزٛاطً -4٘ـ



 
 
 

         
      

 
 

 

 كلية التزبية الزياضية  –جاهؼة أسيىط 

  .اٌّزبحخ اٌّعٍِٛبد ضٛء في اٌمشاساد أْ يزخز -5٘ـ

  .ثىفبءح اٌّزبحخ اٌّٛاسد أْ يٛظف -6٘ـ

  .اٌجيئخ عٍى ٚاٌحفبظ اٌّجزّع رّٕيخ في دٚسٖ أْ يعي -7٘ـ

 .ٚاٌّحبسجخ ٚرمجً اٌّسبئٍخ إٌّٙخ ٚلٛاعذ ٚاٌّظذاليخ ثبٌٕزا٘خ االٌززاَ يعىس ثّب أْ يزظشف -8٘ـ
 .اٌّسزّش اٌزعٍُ في ٚاالٔخشاط رارٗ رّٕيخ ضشٚسح أْ يذسن -9٘ـ
عٍى رشويت جسُ اإلٔسبْ ٚاالرجب٘ابد اٌحشوياخ ٚاالسازفبدح ِٕٙاب فاى رطاٛيش ا داء        أْ يزعشف -11٘ـ

 اٌحشوى فى ا ٔشطخ اٌشيبضيخ اٌّخزٍفخ.
عٍاى اإلطابثبد اٌشيبضايخ اٌزااى يزعاشع ٌٙاب اٌشيبضايْٛ فاى ا ٔشاطخ اٌشيبضاايخ          أْ يزعاشف  -11 ٘اـ 

 اٌّخزٍفخ.
ٌيه ٚا سابٌيت اٌّزجعاخ فاى اٌطات اٌجاذيً فاى       اٌّّبسساخ اٌعٍّياخ ٚاٌعٍّياخ  ٔاٛات اٌزاذ     أْ يطجك  -12 ٘ـ

 اٌّجبي اٌشيبضى.
ِااع اإلطاابثبد اٌشيبضاايخ ثعااذ ِشحٍااخ اٌشاافبء ٚاساازخذاَ أساابٌيت اٌز ٘يااً إٌّبسااجخ    أْ يزعبِااً  -13 ٘ااـ

 ٌّّبسسخ اٌشيبضخ ثظٛسح ِٕبسجخ.
 عٍى أ٘ذاف ٚأّ٘يخ اٌزحٍيً اٌّيىبٔيىى ٌٍحشوبد اٌشيبضيخ. أْ يزعشف -14 ٘ـ
 اٌّفب٘يُ اٌظحيخ اٌعبِخ فى اٌحيبح ٚاٌشيبضخ ثشىً خبص. جكأْ يط -15٘ـ 

 :انًخزجاخ انتعهيًيح انًستهذفح ين انثزنايج -2

  الوؼزفة والفهن : /أ2/1
 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 

 اٌعاللاخ  راد ٚوزاٌه اٌعٍاَٛ  اٌزعٍُ ِجبي في اٌّزخظظخ ٚاٌّعبسف ٚا سبسيبد بٌٕظشيبدأْ يٍُ ث -1أ/
 .إٌّٙيخ ثّّبسسزٗ

 .اٌزخظض ِجبي في إٌّٙيخ ٌٍّّبسسخ ٚاٌمبٔٛٔيخ ا خالليخ اٌّجبدئأْ يزعشف عٍي  -2أ/
 .ِجبي اٌزخظض في إٌّٙيخ اٌّّبسسخ في اٌجٛدح ٚأسبسيبد ِجبدئأْ يزوش  -3أ/ 
 .اٌجيئخ ٚطيبٔزٙب عٍي اٌحفبظ عٍي ٚاٌعًّ اٌجيئخ عٍى إٌّٙيخ ٌّّبسسخا ر ثيش أْ يفُٙ-4أ/ 
اٌّعٍِٛاابد ٚاٌّعاابسف ٚاٌّفااب٘يُ اٌّزعٍمااخ ثزشوياات جسااُ اإلٔساابْ ٚارجب٘اابد     أْ يزعااشف عٍااي   -5أ/

 اٌحشوخ.
بٌّعٍِٛاابد اٌّزعٍمااخ ثبإلطاابثبد اٌزااى يزعااشع ٌٙااب اٌشيبضاايْٛ فااى اٌّالعاات اٌشيبضاايخ أْ يٍااُ ث -6أ/

 ٚويفيخ اٌزعبًِ ِعٙب.
 ٚاٌمبٔٛٔيخ ٌّّبسسخ ِٕٙخ أخظبئى إطبثبد اٌّالعت.اٌّجبدئ ا خالليخ أْ يزوش  -7أ/
 أّ٘يخ اسزخذاَ ا سٍٛة اٌعٍّى فى عالج إطبثبد اٌّالعت ٌٍشيبضييٓ.أْ يذسن  -8أ/
 الوهارات الذهنية : /ب2/2

 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 
 . ٌٚٛيبرٙبٚفمب  ٚرشريجٙب اٌزخظض ِجبي في اٌّشبوً أْ يحًٍ -1ة/
 .ِٕٙزٗ ِجبي في اٌّزخظظخ اٌّشبوً حًأْ ي -2ة/
 .ثبٌزخظض اٌعاللخ راد ٚاٌّٛاضيع ٌألثحبس اٌزحٍيٍيخ اٌمشاءحأْ يمذس عٍي  -3ة/
 .إٌّٙيخ اٌّّبسسبد في اٌّخبطش ميُأْ ي -4ة/
 .اٌّزبحخ اٌّعٍِٛبد ضٛء في إٌّٙيخ اٌمشاساد زخزأْ ي -5ة/
 اٌّشرجطخ ثّجبي إطبثبد اٌّالعت اٌشيبضيخ.اٌّشبوً حذد أْ ي -6ة/
اٌّشاابوً اٌّزعٍمااخ ثّجاابي اإلطاابثبد اٌشيبضاايخ ٚأٔٛاعٙااب ٚدسجبرٙااب ٚأساابٌيت ٚطااشق     أْ يحااً  -7ة/

 عالجٙب ٚر ٘يٍٙب.



 
 
 

         
      

 
 

 

 كلية التزبية الزياضية  –جاهؼة أسيىط 

 حًٍ اٌّٛضٛعبد ٚاٌذساسبد ٚاٌجحٛس اٌعٍّيخ راد اٌعاللخ ثّجبي اإلطبثبد اٌشيبضيخ.أْ ي -8ة/
 فى ضٛء اٌّعٍِٛبد اٌّزبحخ. اٌمشاساد إٌّٙيخ أْ يزخز -9ة/
 الوهارات الوهنية : /ج2/3

 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 

 .اٌزخظض ِجبي في إٌّٙيخ اٌّٙبساد طجكأْ ي -1ج/
 .إٌّٙيخ اٌزمبسيش وزبثخأْ يمذس عٍي   -2ج/
اٌشيبضايخ لجاً ٚأثٕابء ٚثعاذ ِشحٍاخ      طجك اٌّٙبساد إٌّٙيخ فى ويفيخ اٌزعبِاً ِاع اإلطابثبد    أْ ي -3ج/

 اٌشفبء.
ظااُّ اٌجااشاِج اٌز ٘يٍيااخ ٌعااالج اإلطاابثبد اٌشيبضاايخ ثعااذ ِشحٍااخ اٌشاافبء ٚاساازخذاَ أساابٌيت   أْ ي -4ج/

 اٌز ٘يً إٌّبسجخ.
 اٌزمبسيش إٌّٙيخ ثظٛسح جيذح.أْ يىزت  -5ج/

2/ 

 اٌخشيج لبدسًا عٍى:يىْٛ ، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 
 .اٌّخزٍفخ ث ٔٛاعٗ اٌفعبي اٌزٛاطًأْ يسزخذَ  -1د/
 .إٌّٙيخ اٌّّبسسخ رطٛيش يخذَ ثّب اٌّعٍِٛبد رىٌٕٛٛجيب أْ يسزخذَ -2د/
 .اٌشخظيخ اٌزعٍّيخ احزيبجبرٗ ٚرحذيذ اٌزاري اٌزمييُأْ يسزخذَ  -3د/
 .ٚاٌّعبسف اٌّعٍِٛبد عٍى ٌٍحظٛي اٌّخزٍفخ اٌّظبدس أْ يسزخذَ -4د/ 
 .اٌٛلذ ٚاداسح فشيك في اٌعًّأْ يمذس عٍي  -5د/
 .ِ ٌٛفخ ِٕٙيخ سيبلبد في فشيك ليبدحأْ يمذس عٍي  -6د/
 .ٚاٌّسزّش اٌزاري اٌزعٍُأْ يسزخذَ  -7د/
 ث ٔٛاعٗ اٌّخزٍفخ. أْ يسزخذَ االرظبي اٌفعبي -8د/
 رىٌٕٛٛجيب اٌّعٍِٛبد ثّب يخذَ ِجبي اإلطبثبد اٌشيبضيخ. أْ يسزخذَ  -9د/
 اٌزمييُ اٌزارى.أْ يسزخذَ  -11د/
 اٌّظبدس اٌّخزٍفخ ٌٍحظٛي عٍى اٌّعٍِٛبد ٚاٌّعبسف. أْ يسزخذَ -11د/
 فى فشيك ٚإداسح اٌٛلذ.أْ يعًّ  -12د/
 اٌزعٍُ اٌزارى ٚاٌّسزّش.أْ يسزخذَ  -13/د

  .إٌّٙيخ ِّبسسزٗ في اوزسجٙب اٌزي اٌّزخظظخ اٌّعبسف طجكأْ ي -1٘ـ
  .ٌٙب حٍٛال الزشحذ ٚ إٌّٙيخ اٌّشىالد حذدأْ ي -2٘ـ

 .إٌّٙيخ ِّبسسزٗ في إٌّبسجخ اٌزىٌٕٛٛجيخ اٌٛسبئً ٚاسزخذاَ إٌّٙيخ اٌّٙبساد أْ يزمٓ -3٘ـ
  .إٌّظِٛي إٌّٙي اٌعًّ خالي ِٓ اٌعًّ فشق ليبدح ٚ أْ يمذس عٍي اٌزٛاطً -4٘ـ

  .اٌّزبحخ اٌّعٍِٛبد ضٛء في اٌمشاساد أْ يزخز -5٘ـ

  .ثىفبءح اٌّزبحخ اٌّٛاسد أْ يٛظف -6٘ـ

  .اٌجيئخ عٍى ٚاٌحفبظ اٌّجزّع رّٕيخ في دٚسٖ أْ يعي -7٘ـ

 .ٚاٌّحبسجخ ٚرمجً اٌّسبئٍخ إٌّٙخ ٚلٛاعذ ٚاٌّظذاليخ ثبٌٕزا٘خ االٌززاَ يعىس ثّب أْ يزظشف -8٘ـ
 .اٌّسزّش اٌزعٍُ في ٚاالٔخشاط رارٗ رّٕيخ ضشٚسح أْ يذسن -9٘ـ

 :انًخزجاخ انتعهيًيح انًستهذفح ين انثزنايج -2



 
 
 

         
      

 
 

 

 كلية التزبية الزياضية  –جاهؼة أسيىط 

  الوؼزفة والفهن : /أ2/1
 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 

 اٌعاللاخ  راد ٚوزاٌه اٌعٍاَٛ  اٌزعٍُ ِجبي في اٌّزخظظخ ٚاٌّعبسف ٚا سبسيبد بٌٕظشيبدأْ يٍُ ث -1أ/
 .إٌّٙيخ ثّّبسسزٗ

 .اٌزخظض ِجبي في إٌّٙيخ ٌٍّّبسسخ ٚاٌمبٔٛٔيخ ا خالليخ اٌّجبدئأْ يزعشف عٍي  -2أ/
 .ِجبي اٌزخظض في إٌّٙيخ اٌّّبسسخ في اٌجٛدح ٚأسبسيبد ِجبدئأْ يزوش  -3أ/ 
 .اٌجيئخ ٚطيبٔزٙب عٍي اٌحفبظ عٍي ٚاٌعًّ اٌجيئخ عٍى إٌّٙيخ ٌّّبسسخا ر ثيش أْ يفُٙ-4أ/ 

 الوهارات الذهنية : /ب2/2
 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 

 .ٚفمب  ٌٚٛيبرٙب ٚرشريجٙب اٌزخظض ِجبي في اٌّشبوً أْ يحًٍ -1ة/
 .ِٕٙزٗ ِجبي في اٌّزخظظخ اٌّشبوً حًأْ ي -2ة/
 .ثبٌزخظض اٌعاللخ راد ٚاٌّٛاضيع ٌألثحبس اٌزحٍيٍيخ اٌمشاءحأْ يمذس عٍي  -3ة/
 .إٌّٙيخ اٌّّبسسبد في اٌّخبطش ميُأْ ي -4ة/
 .اٌّزبحخ اٌّعٍِٛبد ضٛء في إٌّٙيخ اٌمشاساد زخزأْ ي -5ة/
 الوهارات الوهنية : /ج2/3

 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 
 .اٌزخظض ِجبي في إٌّٙيخ اٌّٙبساد طجكأْ ي -1ج/
 .إٌّٙيخ اٌزمبسيش وزبثخأْ يمذس عٍي   -2ج/

2/ 

 عٍى: يىْٛ اٌخشيج لبدسًا، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 
 .اٌّخزٍفخ ث ٔٛاعٗ اٌفعبي اٌزٛاطًأْ يسزخذَ  -1د/
 .إٌّٙيخ اٌّّبسسخ رطٛيش يخذَ ثّب اٌّعٍِٛبد رىٌٕٛٛجيب أْ يسزخذَ -2د/
 .اٌشخظيخ اٌزعٍّيخ احزيبجبرٗ ٚرحذيذ اٌزاري اٌزمييُأْ يسزخذَ  -3د/
 .ٚاٌّعبسف اٌّعٍِٛبد عٍى ٌٍحظٛي اٌّخزٍفخ اٌّظبدس أْ يسزخذَ -4د/ 
 .اٌٛلذ ٚاداسح فشيك في اٌعًّأْ يمذس عٍي  -5د/
 .ِ ٌٛفخ ِٕٙيخ سيبلبد في فشيك ليبدحأْ يمذس عٍي  -6د/
 .ٚاٌّسزّش اٌزاري اٌزعٍُأْ يسزخذَ  -7د/

عٍى رشويات جساُ اإلٔسابْ ٚاالرجب٘ابد اٌحشوياخ ٚاالسازفبدح ِٕٙاب فاى رطاٛيش ا داء           أْ يزعشف -1٘ـ
 اٌحشوى فى ا ٔشطخ اٌشيبضيخ اٌّخزٍفخ.

عٍااى اإلطاابثبد اٌشيبضاايخ اٌزااى يزعااشع ٌٙااب اٌشيبضاايْٛ فااى ا ٔشااطخ اٌشيبضاايخ       أْ يزعااشف -2 ٘ـ
 اٌّخزٍفخ.

اٌّّبسسااخ اٌعٍّيااخ ٚاٌعٍّيااخ  ٔااٛات اٌزااذٌيه ٚا ساابٌيت اٌّزجعااخ فااى اٌطاات اٌجااذيً فااى    أْ يطجااك  -3 ٘ـ
 اٌّجبي اٌشيبضى.

ِااع اإلطاابثبد اٌشيبضاايخ ثعااذ ِشحٍااخ اٌشاافبء ٚاساازخذاَ أساابٌيت اٌز ٘يااً إٌّبسااجخ         أْ يزعبِااً  -4 ٘ـ
 ٌّّبسسخ اٌشيبضخ ثظٛسح ِٕبسجخ.

 ٔيىى ٌٍحشوبد اٌشيبضيخ.عٍى أ٘ذاف ٚأّ٘يخ اٌزحٍيً اٌّيىب أْ يزعشف -5 ٘ـ
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 اٌّفب٘يُ اٌظحيخ اٌعبِخ فى اٌحيبح ٚاٌشيبضخ ثشىً خبص. أْ يطجك -6٘ـ 
 :انًخزجاخ انتعهيًيح انًستهذفح ين انثزنايج -2

  الوؼزفة والفهن : /أ2/1
 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 

اٌّزعٍمااخ ثزشوياات جسااُ اإلٔساابْ ٚارجب٘اابد    اٌّعٍِٛاابد ٚاٌّعاابسف ٚاٌّفااب٘يُ أْ يزعااشف عٍااي   -1أ/
 اٌحشوخ.

بٌّعٍِٛاابد اٌّزعٍمااخ ثبإلطاابثبد اٌزااى يزعااشع ٌٙااب اٌشيبضاايْٛ فااى اٌّالعاات اٌشيبضاايخ أْ يٍااُ ث -2أ/
 ٚويفيخ اٌزعبًِ ِعٙب.

 اٌّجبدئ ا خالليخ ٚاٌمبٔٛٔيخ ٌّّبسسخ ِٕٙخ أخظبئى إطبثبد اٌّالعت.أْ يزوش  -3أ/
  اَ ا سٍٛة اٌعٍّى فى عالج إطبثبد اٌّالعت ٌٍشيبضييٓ.أّ٘يخ اسزخذأْ يذسن  -4أ/
 الوهارات الذهنية : /ب2/2

 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 
 اٌّشبوً اٌّشرجطخ ثّجبي إطبثبد اٌّالعت اٌشيبضيخ.حذد أْ ي -1ة/
جبرٙااب ٚأساابٌيت ٚطااشق  اٌّشاابوً اٌّزعٍمااخ ثّجاابي اإلطاابثبد اٌشيبضاايخ ٚأٔٛاعٙااب ٚدس   أْ يحااً  -2ة/

 عالجٙب ٚر ٘يٍٙب.
 حًٍ اٌّٛضٛعبد ٚاٌذساسبد ٚاٌجحٛس اٌعٍّيخ راد اٌعاللخ ثّجبي اإلطبثبد اٌشيبضيخ.أْ ي -3ة/
 اٌمشاساد إٌّٙيخ فى ضٛء اٌّعٍِٛبد اٌّزبحخ. أْ يزخز -4ة/
 الوهارات الوهنية : /ج2/3

 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 
طجك اٌّٙبساد إٌّٙيخ فى ويفيخ اٌزعبِاً ِاع اإلطابثبد اٌشيبضايخ لجاً ٚأثٕابء ٚثعاذ ِشحٍاخ         أْ ي -1ج/

 اٌشفبء.
ظااُّ اٌجااشاِج اٌز ٘يٍيااخ ٌعااالج اإلطاابثبد اٌشيبضاايخ ثعااذ ِشحٍااخ اٌشاافبء ٚاساازخذاَ أساابٌيت   أْ ي -2ج/

 اٌز ٘يً إٌّبسجخ.
 اٌزمبسيش إٌّٙيخ ثظٛسح جيذح.أْ يىزت  -3ج/

2/ 

 يىْٛ اٌخشيج لبدسًا عٍى:، عٕذ اوزّبي اٌجشٔبِج ثٕجبح 
 ث ٔٛاعٗ اٌّخزٍفخ. أْ يسزخذَ االرظبي اٌفعبي -1د/
 رىٌٕٛٛجيب اٌّعٍِٛبد ثّب يخذَ ِجبي اإلطبثبد اٌشيبضيخ. أْ يسزخذَ  -2د/
 اٌزمييُ اٌزارى.أْ يسزخذَ  -3د/
 اٌّظبدس اٌّخزٍفخ ٌٍحظٛي عٍى اٌّعٍِٛبد ٚاٌّعبسف. أْ يسزخذَ -4د/
 فى فشيك ٚإداسح اٌٛلذ.أْ يعًّ  -5د/
 اٌزعٍُ اٌزارى ٚاٌّسزّش.أْ يسزخذَ  -6د:

 الؼالهات الوزجؼية :  -4

   4/1 - 

 

  

  



 
 
 

         
      

 
 

 

 كلية التزبية الزياضية  –جاهؼة أسيىط 

زياضيح.اناصاتاخ فى اإل تزنايج دتهىو انذراساخ انعهيا هكىنات البزناهج: هيكل و –

يااذسف فيٙااب طبٌاات اٌااذثٍِٛب   زياضاايح.اناصاااتاخ فااى اإل تزنااايج دتهااىو انذراساااخ انعهيااا  ِااذح اٌذساسااخ ٌٕيااً  
فظاٛي دساسايخ و ِٚاذح واً فظاً       2)  اٌّمشساد االسبسيخ ٌالطبثبد اٌشيبضيخ  ٌّٚاذح سإخ دساسايخ    

 .1دساسى خّسخ عشش أسجٛعًب 
 

 

 هيـكم انثزنـايج: -ب   

 ػذد الساػات / ػذد الىحذات :

 إجًانى ػولً نظزي

31 6 31 

 اختياري انتقالً الزاهً

11 - - 

 - - هقزرات الؼلىم االساسية

 - - هقزرات الؼلىم االجتواػية واالنسانية

 %111 11 التخصصهقزرات ػلىم 

 - - انتذرية انًيذانى
 

 ػذد الساػات األسبىػية في كل فصل دراسي :   

 √ال ينطثك                           ) في نظاو انساعاخ انًعتًذج ( :يستىياخ انثزنــايج  –ج 

 يمزراخ انثزنــايج : –د 

 إنــزايي : –أ    

الزقن 
 الكىدي 

 ػذد الساػات / األسبىع ػنىاى الوقزر

 تطبيقي  هؼول  هحاضزات 

     

     

     

     .ت/ص514

     



 
 
 

         
      

 
 

 

 كلية التزبية الزياضية  –جاهؼة أسيىط 

            يحتىياخ انًمزراخ : –5
 

 )طثمًا نًا هى يذكىر في انالئحح (                                       يتطهثاخ االنتحاق تانثزنايج : -6
      

 :  دتهىيا االاصاتاخ انزياضيح ليذ انطانة نًزحهح  أواًل : شزوط 

 

 

 : تذتهىيا االاصاتاخ انزياضيح شزوط اإلنتحاق  : ب
 

و ، في ضىء لزار 31/33/2131( انًنعمذج تتاريخ  321تناءا عهى يىافمح يجهس انكهيح تجهسته رلى)

االتفاق عهى وضع ضىاتط ولىاعذ يعتًذج  و.تى31/5/2116( انًنعمذج تتاريخ 13يجهس انكهيح تجهسته رلى )

نالنتحاق تانثزايج انتعهيًيح وهى كًايهى

 انمىاعذ انًنظًح الستكًال انثزنايج : -3

 لىائـــح ػـــاهة : 

− 

−  

− 

 

 راجــغ استوارات تىصيف الوقزرات



 
 
 

         
      

 
 

 

 كلية التزبية الزياضية  –جاهؼة أسيىط 

− 

ممتـاز −
جيد جدًا −
جيــد −
مقبـول −
− 

ضعــيف −
دًاضعيف ج −

−  
يا تميسه ين انًخزجاخ انتعهيًيح  الطزيقــــة

 انًستهذفح

 معارف ومهارات ذهنية امتحانات تحريرية -1

 معارف ومهارات ذهنية وجىانب انفعالية امتحانات شفىية -2

 تعلم ذاتى عن مصادر المعلىمات المختلفة اوراق دراسية  -3

−  

 طزق تمىيــى انثزنــايج : -1     

 
 القائن بالتقىين الىسيلة الؼينة

 %01 ا سزجبٔبد طالة اٌسٕخ إٌٙبئيخ -1

 %21 ا سزجبٔبد اٌخشيجْٛ -2

 %11 ا سزجيبٔبد اٌّسزفيذْٚ )جٙبد اٌزٛظيفو -3

اٌّشاجعْٛ اٌخبسجييٓ )إرا  -4
 وبْ يٕطجكو

رمبسيش اٌّشاجعيٓ 
اٌخبسجييٓ رمبسيش اٌّميُ 

 اٌذاخٍى ٌٍجشٔبِج 

11% 

 
  



 
 
 

         
      

 
 

 

 كلية التزبية الزياضية  –جاهؼة أسيىط 

 ولىاعذ تمييى انًهتحمين تانثزنايج :طزق   -1

 
يا تميسه ين انًخزجاخ انتعهيًيح  الطزيقــــة

 انًستهذفح

 معارف ومهارات ذهنية امتحانات تحريرية -1

 مهارات مهنية وذهنية امتحانات تطبيقية -2

 معارف ومهارات ذهنية وجىانب انفعالية امتحانات شفىية -3

 مصادر المعلىمات المختلفة تعلم ذاتى عن اوراق دراسية  -4

 مهارات عامة –المهارات المهنية  –االبتكار  مشروعات التخرج -5

 المهارات العامة  –المهارات المهنية  المالحظة  -6

 

          

 طزق تمىيــى انثزنــايج : -1   

 
 القائن بالتقىين الىسيلة الؼينة

 %01 ا سزجبٔبد طالة اٌسٕخ إٌٙبئيخ -1

 %21 ا سزجبٔبد اٌخشيجْٛ -2

 %11 ا سزجيبٔبد اٌّسزفيذْٚ )جٙبد اٌزٛظيفو -3

اٌّشاجعْٛ اٌخبسجييٓ )إرا  -4
 وبْ يٕطجكو

رمبسيش اٌّشاجعيٓ 
اٌخبسجييٓ رمبسيش اٌّميُ 

 اٌذاخٍى ٌٍجشٔبِج 

11% 

 
 

 



 

 

 صابات علوم الصحة الرياضية دبلوما البرنامج  لبرنامج بالمعايير االكاديميةل عالقة األهداف العامةمصفوفة 

      

    xxx

 xxxx

 xxxx

 xx

 xx x

       xxxx

  x

   xxx

   xxx

 x  

 xxx  

   xxxx

 xxx xx

 x  xxx

 x  xxx

 

 

 



 

 

 صابات علوم الصحة الرياضية دبلوما االمعايير االكاديمية لبرنامج لالهداف التعليمية المستهدفة بالبرنامج مصفوفة تحقيق 
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 صابات علوم الصحة الرياضية دبلوما ابالمعايير االكاديمية لبرنامج  للمقررات الدراسيةمصفوفة تحقيق البرنامج 

      

  x x x xxxx

  xxxxxxxxxx

  xxxxxxxx

 .ع/ص415

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

x xx    x  xxxxxx
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x xx  xxx

 

 

 

 

 

 

 

 

 


