
 (12)ومىذج رقم 

انًُٕفٛح :أكادًٚٛح / خايؼح 

اإللرصاد انًُضنٗ :  يؼٓذ / كهٛح 

اإللرصاد انًُضنٗ ٔانرشتٛح : لغى 

 

 مقرر دراسي تىصيف
 

 تٛاَاخ انًمشس- 1

 انشاتؼح :انًغرٕٖ / انفشلح  انًُاْح  :اعى انًمشس  3352: انشيض انكٕدٖ 

اإللرصاد : انرخصص 

 انًُضنٗ ٔانرشتٛح

 َظشٖ                 ػًهٗ         :  ػذد انٕزذاخ انذساعٛح 

 

 :ْذف انًمشس - 2

 

 

 

 

 ٔإكغاب طالب جس انرشتٕٖيُاْحعٛشج اوإنماء انضٕء ػهٗ 

انرشتٛح لذسا كافٛا يٍ انسمائك ٔذكٍٕٚ يفٕٓو عهٛى نًؼُٗ انرطٕس 

يُاْح ٔذطٕسْا ٔإَٔاػٓا ٔفٕائذْا ٔػًهٛح انرمٕٚى فٗ زشكح ال

ِكم ْزأأعانٛثٓا ٔيٕلف يصش يٍ   

 

 :انًغرٓذف يٍ ذذسٚظ انًمشس- 3

 

 

 

 :انًؼهٕياخ ٔانًفاْٛى - أ

 

 

 

 

مه المتىقع تعد ان يىتهً الطالة مه دراسح المقرر يىثغً ان يكىن 

 قادرا علً ان 

ٚزكش انرطٕس انراسٚخٗ نهًُاْح   .1

 ٕٚضر اًْٛح دساعح انًُٓح .2

 ٚؼشف انًُٓح تًفٕٓيح انسذٚث .3

 

 :انًٓاساخ انزُْٛح  - ب

 

 

 

 ٚغرُرح انششٔط انٕاخة ذٕافشْا فٗ انخثشاخ انًشتّٛ- 1

 .ٚؼشف االعظ االعاعٛح نثُاء انًُاْح - 2

 .ٚسذدػُاصش انًُاْح- 3

 .ٚزكش إَاع ذُظًٛاخ انًُاْح - 4

انًٓاساخ انًُٓٛح - خـ

 :انخاصح تانًمشس 

 

اٌ ٚكٌٕ لادسا ػهٗ ذمٕٚى انًُاْح انذساعٛح انًخرهفح- 1  

اٌ  ٚكٌٕ لادسا ػهٗ ذطٕٚش اٖ يمشس دساعٗ ٚكهف ترطٕٚشج- 2  

ٚكٌٕ لادسا ػهٗ اػذاد يُٓح يمرشذ فٗ يدال ذخصصح- 3  

 :انًٓاساخ انؼايح  - د

 

 

 

 

 

ٚمٕو ترسهٛم انًسرٕٖ  الٖ يمشسدساعٗ ٔٚغ يخرهف االخرثاساخ 

 ٔانًماٚٛظ انًمُُح

 

 

 

 

انرطٕس انرشٚخٗ نهًُاْح- 1:. االعثٕع االٔل : يسرٕٖ انًمشس- 4  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ياْٛح انًُٓح ٔاًْٛح دساعرح- 2:. االعثٕع انثاَٗ  

.انًُٓح ٔانخثشِ- 3:. االعثٕع انثانث  

.اعظ تُاء انًُٓح4:. االعثٕع انشاتغ  

ػُاصش انًُٓح يٍ زٛث  - أ

انًسرٕٖ - االعثٕع انخايظ ٔانغادط ٔانغاتغ    االْذاف  

طشق انرذسٚظ ٔاالَشطح:. االعثٕع انثايٍ  

إَاع ذُظًٛاخ انًُاْح   - 5:. االعثٕع انراعغ  

انرُظًٛاخ انمائًح ػهٗ يُٓح انًٕاد انذساعٛح - أ:.االعثٕع انؼاشش

. 

انرُظًٛاخ انمائًح ػاٖ يُٓح -ب :.االعثٕع انسادٖ ػشش 

.انُشاط   

انرُظًٛاخ انمائًح ػهٗ انًُٓح - ج:.  االعثٕع انثاَٗ ػشش

 انًسٕسٖ

 

أسالية التعليم - 5

 والتعلم

 

 

 

أسالية التعليم - 6

والتعلم للطالب ذوي 

 القدراخ المحدودج

 

انًساضشج.  أ.  

انًُالشح.ب.5  

انثٛاٌ انؼًهٗ.ج.5  

 

 :  تقىيم الطـــالب - 7

 
 األعانٛة انًغرخذيح - أ

 

 

     اخرثاس اػًال انغُح  َصف انرشو 

   اخرثاس اػًال انغُح  اخش انرشو  

    اخرثاس ذطثٛمٗ اخش انرشو  

   اخرثاس ذسشٚشٖ َٓاٚح  

 انرٕلٛد - ب

 

 

ألعثٕع   انغاتغا  

انثاَٗ ػششاألعثٕع     

انثانث ػششاألعثٕع     

انشاتغ ػششاألعثٕع     

 ذٕصٚغ انذسخاخ- خـ

 

 

 

      %60َٓاٚح انفصم انذساعٙ    

%  10يُرصف انفصم انذساعٙ     

       %20االيرساٌ انؼًهٙ         

      %10أػًال فصهٛح              

 :قائمح الكتة الدراسيح والمراجع - 8

 

 يزكشاخ - أ

 

  أ ٚكهف انطالب ذاب ٚمٕو تٕضؼّ انمائى تانرذسٚظ ٔ ٚمشِ انمغىن

 ترصٕٚش ازذ انًشاخغ نألعاذزج انكثاس فٗ انرخصص

 

 

 



 كرة يهضيح - ب

 

 

 كرة يمرشزح- خـ

 

 

 

 

 ، انماْشج 2ط  . ٔػُاصشِ انًُٓح. إتشاْٛى تغَٕٛٙ ػًٛشج  - 1

1987داس انًؼاسف ، :   

انرمٕٚى ٔأعغّ كًذخم نرطٕٚش – سشذ٘ فاو يُصٕس . د - 2

1979يطثؼح انؼاصًح . انرؼهٛى   

داس انُٓضح – انزكاء ٔيماٚٛغّ – خاتش ػثذ انسًٛذ خاتش . د-  3

انماْشج. انؼشتٛح   

– انرمٕٚى انُفغٙ – عٛذ أزًذ ػثًاٌ . فؤاد أتٕ زطة ٔد. د- 4

24صـ1976. 2ط.يكرثح األَدهٕ انًصشٚح   

 

دٔسٚاخ ػهًٛح أٔ - د

 انخ... َششاخ 

 

 

 

 

: ........................                  أعرار انًادج 

 مىً عثد الرازق اتى شىة/د.أ:  سئٛظ يدهظ انمغى انؼهًٗ 

 

 

 

 
 


