
                 
                

                             لسى انتذسية انشياضي وعهىو انحشكح                                                                                                                     كهيح انتشتيح انشياضيح  

كهيح انتشتيح انشياضيح   –جايعح أسيىط   

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

 أسيىطجايعح /  أكاديًيح : 

  التربية الرياضيةكهيح/يعهذ: 

 التذريب الرياضى وعلىم الحركةلسى: 

 تىصيف تشَــايج انتذسية انشياضى

 (6829/  6820) عــاو : 

 يعهىياخ أساسيح: –أ 
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 هيـكم انثشَـايج: -ب   

 ػذد الساػات / ػذد الوحذات :

 إجًاني ػولي نظرى

21 6 21 

 اختيارى انتقالي الزاهي

14 - 3 

 % 59.94 9 األساسيةهقررات الؼلوم 

 - - واإلنسانيةهقررات الؼلوم االجتواػية 

 %40.75 8 هقررات ػلوم التخصص

 √ال يُطثك                           ) في َظاو انساعاخ انًعتًذج ( :يستىياخ انثشَــايج  –ج 

 

 يمشساخ انثشَــايج : –د 

 إنــزايي : –أ    

 انذتهىو انعايح فى انتشتيح انشياضيح

 تخصص"نيالح تذَيح"

الرقن 
 الكودى 

 ػذد الساػات / األسبوع الوقرر اسن

 تطبيقي  هؼول  هحاضرات 

     .ع/ل555
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* يهتزززو انززذاسق تتمززذيى تشَززايج نتًُيززح انهيالززح انثذَيززح )يمززٍُ( ورنززح ضززًٍ يتطهثززاخ االيتحززاٌ نًمززشس تززشايج   

 .انثذَى وتمُيٍ األحًال  اإلعذاد

            يحتىياخ انًمشساخ : –1
يقعددةيم لسدد ةك يمقادد ت يةا ع ددت   ىيحدد م لس ددك ية  لددت يةاحعددى  يةق ادد  ة ااددة ين ية  ي ددلت   دد     دد         

 .يقعةيم لس ةك يمقا ت يةا ع ت ىويسىز ةاس ك ية  لت أن يق ل ف  لحعى  هذه يةااة ين    ً    

 نًا هى يزكىس في انالئحح ( )طثمًا                                       يتطهثاخ االنتحاق تانثشَايج : -2

− 

−  

− 

 انمىاعذ انًُظًح الستكًال انثشَايج :

 طشق ولىاعذ تمييى انًهتحميٍ تانثشَايج : -0

− 

ممتـاز −
ــج  د − ــجدج جي

 

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

 ىالعظو  

مقبـــ   −

−  

ضعــيف −
 ضعيفدجج   −

 
يا تميسه يٍ انًخشجاخ انتعهيًيح  الطريقــــة

 انًستهذفح

 هعارف وههارات رهنية اهتحانات تحريرية -1

 هعارف وههارات رهنية وجىانب انفعالية اهتحانات شفىية -2

 تعلن راتى عن هصادر الوعلىهات الوختلفة اوراق دراسية  -3

 

 طشق تمىيــى انثشَــايج : -9       

 
 القائن بالتقوين الوسيلة الؼينة

 %67 يم عب ن ن طالب يةا ت ية ه ئلت -5

 %97 يم عب ن ن ية ةيسىن -2

 %17 يم عبل ن ن يةااعفل ون )جه ن يةعىظلف( -3

يةاةيجقىن ية   جللن )إذي  -4
 ك ن ي طبق(

تا  ية يةاةيجقلن 
ية   جللن تا  ية يةاالم 
 ية يخ ى ة بةن لج 

17% 

 
 

 



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

xxxxxxxل/ع.511

xxxxxxxxxل/ت.512

xxxxxxل/ت.513

xxxxxxxxxxxxxل/ت.514

xxxxxxل/هـ.515

xxxxxxxxxxxل/ت.516

xxxxxxل/ت.517

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

مصفىفة املعبرف واملهبرات املستهدفة مه بزوبمج  دبلىمة الليبلة البدوية

وىاتج التعلم للربوبمج
املهبرات العبمة املعزفة والفهم املهبرات العمليةاملهبرات الذهىيةاملمزرات الدراسية
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2xxxx/هـ

3xxxxxxx/هـ

4xxxxxx/هـ

5xxxxxx/هـ

6xxxxxxx/هـ

7xxxxxxxxx/هـ

8xxxxxxx/هـ

9xxxxx/هـ

10xxxxxxxxx/هـ

11xxxx/هـ

12xxxxxx/هـ

13xxx/هـ

14xxxxxxx/هـ

15xxxx/هـ

16xxxxxx/هـ

17xxxx/هـ

18xxxxxx/هـ

19xxxxxxx/هـ

مصفىفة عاللة األهداف العبمة ببملعبيري االكبدميية لربوبمج  دبلىمة الليبلة البدوية

املعبيري 
االكبدميية

وىاتج التعلم للربوبمج
املهبرات العبمةاملهبرات العمليةاملعزفة والفهم املهبرات الذهىية

طبرق فبروق عبدالصمد/ د.أ/ مىسك الربوبمج   

األهداف العبمة لربوبمج دبلىمة الليبلة البدوية

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

2/1xx

3/1xx

4/1xx

5/1xx

1/2xx

2/2xx

3/2xx

4/2xx

5/2xx

1/3x

2/3x

3/3x

4/3xx

1/4x

2/4x

3/4xx

4/4x

5/4x

6/4x

7/4x

املعزفة والفهم
املهبرات الذهىية

املهبرات العملية
املهبرات العبمة

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

مصفىفة حتميك الربوبمج لألهداف التعليمية املستهدفة  ببملعبيري االكبدميية لربوبمج دبلىمة الليبلة البدوية

املعبيري 
االكبدميية

وىاتج التعلم للربوبمج
املهبرات العبمةاملهبرات العمليةاملهبرات الذهىية املعزفة والفهم


