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 أوال: معلومات المادة :

 

 ثانيا: الوصف العام للمادة :
على معلومات لجانب النظري على جانبين أساسيين العملي والنظري حيث يحتوي ا دليك العالاجيمادة التشتمل ت

تأثيرات الدليك المختلفة على الجسم ، أشكال التدليك المختلفة وأنواع كل منها إضافة إلى التعرف معرفية حول 

المقرر الدراسي  من لجانب العمليما ا. أعلى األشكال األكثر استخداماً ضمن المجموعات العضلية المختلفة

أشكال وأنواع التدليك المختلفة على أجزاء الجسم المختلفة إضافة إلى التعرف وتطبيق النوع فيتضّمن : تطبيق 

 .األنسب لكل مجموعة عضلية

 

 : ثالثا: أهداف المادة الدراسية
 اتهانواع التدليك المختلفة وتعريفاتها واستخدامأن يتعّرف الطالب على ا . 

  المختلفة ماهية التدليك العالجي وتأثيراتهأن يتعّرف الطالب على. 

 التدليك المختلفة أشكال أن يتعّرف الطالب على. 

 التدليك شكالمن أ شكلالمختلفة لكل  لياتاآل بينالطالب  ميّزأن ي. 

 المختلفة . شكالأن يطبّق الطالب كل أشكال التدليك ضمن األ 

 األنسب في االستخدام لكل عضلة من أجزاء الجسم . اآلليةو أن يدرك الطالب الشكل 

 .أن يطبق الطالب االطاالت العضلية المختلفة 

 

 : مخرجات التعلّم المتوقعة ) األهداف المعرفية والسلوكية والمهارية ( رابعا  

 المعارف والمعلومات : -1
 أن يتعّرف الطالب على :

 .أنواع التدليك المختلفة وتعريف كل نوع1-1

 .ماهية التدليك العالجي واستخدامانه 1-2

 .أشكــال التدليك المختلفة وآلياته المختلفة 1-3

 أنسب األشكال واآلليات لالستخدام على عضالت الجسم المختلفة. 1-4

 أوضاع اإلطاالت العضلية. 1-5

 

 

 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :عالجيالتدليك ال   اسم المادة   : 1302321رقم المادة 

  :علــوم الرياضةالكلية   :ساعات 3عدد الساعات المعتمدة 

  :أهيل الرياضيالتالقسم  ( المتطلب السابق )إن وجد:  
 1301206   مدخل الى علم التشريح         

  :ولاألالفصل الدراسي   :وقت المحاضرة 
  خميس(-ثالثاء-أحد)  12-1/  9-10

 :2018-2017 العام الجامعي   :اسم المدّرس 
 ـنــال طــــهـم د.  /   د. محمد القضاه  

 :د.منال طـه ( الخميس11-10ثالثاء )-(أحد2-1) الساعات المكتبية      
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 مهارات التعليم : -2

 .األشكال المختلفة للتدليكالتمييز في األداء بين  2-1

 .واآللية األنسب لكل عضلةاألداء  تحديد 2-2

 واآللية األنسب إلطالة كل عضلة.تحديد األداء  2-3

 

 مهارات سلوكية : -3

   جماعي ثنائي و المشاركة مع الزمالء ضمن أداء 3-1

 التفاعل مع الطلبة بحماس أثناء األداء 3-2

 عداد مواضيع وطرحها أمام المجموعة التعاون في إ 3-3

 ل المسؤولية والقيادةالقدرة على تحمّ  3-4

 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 المصادر والمراجع المطلوبة الموضوعات المتوقع تغطيتها  األسبوع
 ( 1األسبوع )

24/9-30/9 
 دوسية خاصة بالمـــادة مراجعة عامة لتشريح الجسم والمجموعات العضلية للجسم/نظري

 (2األسبوع )

1/10-57/10 

 أنواع ، تعريفات / نظري مدخل للتدليك :-

 تعريف التدليك العالجي واستخداماته / نظري-
 دوسية خاصة بالمـــادة

 ( 3األسبوع )

8/10-12/10 

 تأثير التدليك على أجهزة الجسم المختلفة/ نظري-

 التدليك المسحي/نظري-

 التدليك المسحي/عملي-

 دوسية خاصة بالمـــادة-
 
 فيديو تعليمي-

 (4األسبوع )

15/10-19/10 

 التدليك العجني/نظري-

 التدليك النقري/نظري-

 التدليك العجني، التدليك النقري /عملي-

 دوسية خاصة بالمـــادة -
 
 فيديو تعليمي-

 (5األسبوع )

22/10-26/10 

 التدليك االحتكاكي/نظري-

 التدليك االهتزازي/نظري-

 التدليك االرتعاشي/نظري-

 االرتعاشي/عملي التدليك االحتكاكي، االهتزازي ، -

 دوسية خاصة بالمـــادة -
 
 
 فيديو تعليمي-

 (6األسبوع )

29/10-2/11 

 تدريبات على االختبار                                -

 اختبار عملي أول-
 ال يوجــد

 (7األسبوع )

5/11-9/11 

 التدليك على أعضاء الجسم المختلفة

 / نظري+عمليمع اإلطاالت العضليةتدليك الطرف السفلي -
 دوسية خاصة بالمـــادة -
 

 (8األسبوع )

12/11-16/11 
 / نظري+عملي مع اإلطاالت العضلية تدليك الرجل -

 / نظري+عملي مع اإلطاالت العضليةتدليك الساق  -

 دوسية خاصة بالمـــادة -
 
 

 (9األسبوع )

19/11-23/11 

 / نظري+عملي مع اإلطاالت العضليةتدليك القدم  -

 / نظري+عملي مع اإلطاالت العضليةيك الذراع تدل -
 دوسية خاصة بالمـــادة -
 

 (10األسبوع )

26/11-30/11 

 تدريبات على االختبار                        -

 االختبار العملي الثاني-
 ال يوجــد

 (11األسبوع )

3/12-7/12 

 / نظري+عملي مع اإلطاالت العضلية تدليك اليد -

 / نظري+عملي مع اإلطاالت العضليةتدليك الظهر  -
 دوسية خاصة بالمـــادة -

 (12األسبوع )

10/12-14/12 

/  مع اإلطاالت العضليةتدليك الرقبة والمنكبين  -

 نظري+عملي

 / نظري+عملي مع اإلطاالت العضليةتدليك البطن  -

 / نظري+عمليتدليك الوجه -

 دوسية خاصة بالمـــادة -

 (13األسبوع )

17/12-21/12 

 مراجعـــة عامة للمادة/نظري -

 مراجعة عامة للمادة /عملي -
 دوسية خاصة بالمـــادة -

 (14األسبوع )

24/12-28/12 

 اختبار عملي نهائي-

 اختبار نظري نهائي-
 

 (16+)(15)األسبوع 

30/12-11/1/2018 
  االختبارات النهائية للجامعــــة
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 الطريقة الكلية  1

 الطريقة الجزئية 2

 الجزئية –الطريقة الكلية  3

 محاضرات عملية 4

 محاضرات نظرية 5

 عرض ومشاهدة 6

 تقارير وأوراق عمل 7

 مناقشات 8

 (دمية تعليميةوسائل تعليمية ) 9

 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

قم ر
 التقييم

االسبوع المستحق 
 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم
)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  
 التقييم النهائي

1 
 أسبوع سادس

(29/10-2/11 ) 
 %15 اختبار أول)عملي(

2 
 ثاني عشرأسبوع 

(10/12-14/12 ) 
 %15 لي(اختبار ثاني)عم

3 
 عشرحادي أسبوع  

(3/12-7/12 ) 
 %10 مشروع

 %10 مشاركة طوال الفصل 4

5 
 أسبوع رابع عشر

(24/12-28/12) 

 %30 اختبار نهائي)عملي(

6 
 أسبوع رابع عشر

(24/12-28/12 ) 
 %20 اختبار نهائي)نظري(

 
 المجموع الكلي

 
(100%) 
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 ة والثانوية:ثامنا: مصادر التعلم األساسي

 المصادر الرئيسة المطلوبة:    -1
 دوسية خاصة بالمـــادة  

 الكتب والمراجع الثانوية  : -2

 ملخصات خاصة بالمحاضرات  -

  2007كارتر،ملدرد، العالج بالتدليك، مكتبة جرير 

  ،2005القاهرة الحسيني، أيمن، فن التدليك والمساج 

 

 تاسعا : إرشادات عامة

No  المشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةمتحانات، سياسة الحضور والغياب،التغيب عن اال 

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 فقط من المحاضرات %15يسمح للطالب التغيب عن  2

 كل من يتغيب عن أي اختبار )نظري أو عملي( دون عذر مقبول ، اليحق له إعادة االختبار  3

4 
رسمي )خّطي(عند التغيّب عن المحاضرة ويتم االحتفاظ بصورة عنه ضمن ملف أعذار  على كل طالب إحضار عذر

 الطلبة

5 
مثل رسم الملعب ، األداء الفني  مشاركات ورقية بخط اليد وفق ما يطلب منه طوال الفصل الدراسيعدة يقدم كل طالب 

 وتحسب له كعالمة مشاركة والخطوات التعليمية وأخطاء المهارات.

 نهاية الفصل الدراسي مع الطالب فيكل طالبان معاً مشروعاً بحثياً يحدداه مع بداية الفصل ويتم تسليمه ومناقشته يقدم  6

 


