
                  
                

                             لسى انتذرية انزياضي وعهىو انحزكح                                                                                                                 كهيح انتزتيح انزياضيح  

 

   –كهيح انتزتيح انزياضيح   –جايعح أسيىط 

 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                      1621داخهي:  -6163222/800تهيفاكس: 

 أسيىطجايعح /  أكاديًيح : 

  التربية الرياضيةكهيح/يعهذ: 

 التذريب الرياضى وعلىم الحركةلسى: 

 تىصيف تزنــايج انتذرية انزياضى

 (6829/  6820) عــاو : 

 يعهىياخ أساسيح: –أوال:
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 هكونات البرناهج: هيكل و – 5

دتهوىو انتوذرية انزياضوى    بسيانج الدزاساث العلٍا  ندة الدزاست للحصول على

 

 انثزنـايج:هيـكم  -ب   

 ػذد الساػات / ػذد الوحذات :

 إجًاني ػولي نظرى

21 1 20 

 اختيارى انتقالي الزاهي

11 - 3 

 % 33.33 7 األساسيةهقررات الؼلوم 

 - - واإلنسانيةهقررات الؼلوم االجتواػية 

 %11.11 11 هقررات ػلوم التخصص

 

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

 

 يمزراخ انثزنــايج : –د 

 إنــزايي : –أ    

 الدبلوم الطامظ فى التربيظ الرياضيظ
 تخصص

 "تدريـــــب  رياضــــــــى "
الرقن 

 الكودى 
 ػذد الساػات / األسبوع اسن الوقرر

 تطبيقي  هؼول  هحاضرات 

     

     

     

     

     



                 
                      

لسى انتذرية انزياضى وعهىو انحزكح                                                                                                              كهيح انتزتيح انزياضيح    

 

   –كهيح انتزتيح انزياضيح   –جايعح أسيىط 

 E-mail: uqaa2010@yahoo.com                                       1621داخهي:  -6163222/800تهيفاكس: 

            يحتىياخ انًمزراخ : –5
     

اقتاسا  نجاالس اسقماال الهةتصات زٌجاوش       ىٌحدد نجلس الكلٍت الهحتوي العلهً للهقسزاث الدزاسٍت بًاا  علا     

 .اقتسا  نجالس اسقمال الهةتصت ىلهجلس الكلٍت أو ٌعدل فً نحتوي هرٌ الهقسزاث بًاً  عل

 )طثمًا نًا هى يذكىر في انالئحح (                                     يتطهثاخ االنتحاق تانثزنايج : -2   

− 

−  

− 

 انمىاعذ انًنظًح الستكًال انثزنايج :

 طزق ولىاعذ تمييى انًهتحمين تانثزنايج : -0

− 

ممتـاز −
ــدا   − ــد ج جي

 راجــغ استوارات توصيف الوقررات
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 هن هجوىع  درجات النهاية  %  07% إلي أقل هن 07( هن جيــد)   −

 ىالعظو  

مقبـــو  −

−  

ضطــيف −
 ضطيف جدا  −

 
انًخزجاخ انتعهيًيح يا تميسه ين  الطريقــــة

 انًستهذفح

 هعارف وههارات رهنية اهتحانات تحريرية -1

 قذرات رهنية ههارات ههنية  اهتحانات عولية  -2

 هعارف وههارات رهنية وجىانب انفعالية اهتحانات شفىية -2

 تعلن راتى عن هصادر الوعلىهات الوختلفة اوراق دراسية  -3

 

 انثزنــايج :طزق تمىيــى  -9       

 
 القائن بالتقوين الوسيلة الؼينة

 %16 اسستباياث طالب المًت الًهائٍت -1

 %06 اسستباياث الةسٌجوو -2

 %16 اسستبٍاياث الهمتفٍدزو )جهاث التوظٍف( -3

الهساجعوو الةازجٍٍى )إذا  -4
 كاو ًٌطبق(

تقازٌس الهساجعٍى 
الةازجٍٍى تقازٌس الهقٍم 

 الداخلى للبسيانج 

16% 

 

 



9/د8/د7/د6/د5/د4/د3/د2/د1/د5/جـ4/جـ3/جـ2/جـ1/جـ10/ب9/ب8/ب7/ب6/ب5/ب4/ب3/ب2/ب1/ب9/أ8/أ7/أ6/أ5/أ4/أ3/أ2/أ1/أ

xxxxxxxxxxxب/ت.511

xxxxxxxxxى/ت.512

xxxxxxxxxxى/ت513

xxxxxxxxxxxxxxxxى/ت514

xxxxxxى/ن.515

xxxxxxى/ع.516

xxxxxxxى/ت.517

مصفىفة املعبرف واملهبرات املستهدفة مه ثزوبمج  دثلىمة تدريت ريبضي

وىاتج التعلم للربوبمج
املهبرات العبمة د املعزفة والفهم أ املهبرات العملية جاملهبرات الذهىية ةاملمزرات الدراسية

عمبد مسري حممىد/ د .أ/  وكيل الكلية لشئىن التعليم والطالة  :   /     /التبريخ /التىليع   طبرق فبروق عجدالصمد/ د.أ/ مىسك الربوبمج   
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4xxxxxxxxx/هـ
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8xxxxxxx/هـ

9xxxxxxxx/هـ

10xxxxxxxxxxx/هـ

11xxxxxxxx/هـ

12xxxxxxxxxxx/هـ

13xxxxxxxxxxxxx/هـ

14xxxxxxxxxx/هـ

15xxxxxxx/هـ

16xxxxxxxx/هـ

17xxxx/هـ

18xxxxxxxx/هـ

19xxxxx/هـ

مصفىفة عاللة األهداف العبمة ثبملعبيري االكبدميية لربوبمج  دثلىمة تدريت ريبضي

املعبيري 
االكبدميية

وىاتج التعلم للربوبمج
املهبرات العبمةاملهبرات العمليةاملعزفة والفهم املهبرات الذهىية

طبرق فبروق عجدالصمد/ د.أ/ مىسك الربوبمج   

األهداف العبمة لربوبمج  دثلىمة تدريت ريبضي

عمبد مسري حممىد/ د .أ/  وكيل الكلية لشئىن التعليم والطالة :   /     /التبريخ /التىليع  



9/د8/د7/د6/د5/د4/د3/د2/د1/د5/جـ4/جـ3/جـ2/جـ1/جـ10/ب9/ب8/ب7/ب6/ب5/ب4/ب3/ب2/ب1/ب9/أ8/أ7/أ6/أ5/أ4/أ3/أ2/أ1/أ

1/1xx

2/1x

3/1xx

4/1xx

5/1xx

1/2xx

2/2xx

3/2xx

4/2xx

5/2xx

1/3x

2/3xx

3/3xx

1/4x

2/4xx

3/4xx

4/4x

5/4xx

6/4x

مصفىفة حتميك الربوبمج لألهداف التعليمية املستهدفة  ثبملعبيري االكبدميية لربوبمج  دثلىمة تدريت ريبضي

املعبيري 
االكبدميية

وىاتج التعلم للربوبمج
املهبرات العبمةاملهبرات العمليةاملهبرات الذهىية املعزفة والفهم

املعزفة والفهم
املهبرات الذهىية

املهبرات العملية
املهبرات العبمة

عمبد مسري حممىد/د .أ/  وكيل الكلية لشئىن التعليم والطالة /التىليع  طبرق فبروق عجدالصمد/ د.أ/ مىسك الربوبمج    :   /     /التبريخ 


