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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 الناحية الوظيفيةمن  علم األمراضالخاصة في  واألسسيتضمن هذا املساق املفاهيم 

افية  وتصنيفاتها ودرجاتها وآليات تطورها  ع األمراضلتصنيفات وأنواويتضمن دراسة و

.
ً
 وحركيا

ً
  ومضاعفاتها وطرق التعامل معها بدنيا

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

  وأنواعها وتصنيفاتها ودرجاتها وآليات تطورها ومضاعفاتها باألمراض تعريف الطالب. 

  ية.   والحرك ةاملرض وأثره على القدرات البدني بأسستعريف الطالب 

  املرضبعالقة الحركة البدنية والتمرينات العالجية بعالج وتأهيل تعريف الطالب. 

 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 باألمراض  وأنواعها وتصنيفاتها ودرجاتها وآليات تطورها ومضاعفاتها. اإلملام 

  املرض وأثره على القدرات البدنية والحركية.   فهم طبيعة 

 املرضعالج وتأهيل في  عالج والتأهيل البدني  املتبعالبطرق  اإلملام . 
 

 

 

 

 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :فسيولوجيا األمراض اسم املادة  1302412 رقم املادة 

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

 :التأهيل الرياض ي القسم  :)التشريح  املتطلب السابق )إن وجد 

 :لثانيا الفصل الدراس ي  :9:30 – 8:00  وقت املحاضرة 

 :2017/2018 العام الجامعي  :د .  محمد القضاة  اسم املدّرس 

 :الثالثاء الخميس األحد   2 -12 الساعات املكتبية 
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 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 ,  تاريخ علم األمراضالصحة وامرض  -1
 الدواء وصحة املجتمع /د عبد هللا 

 م1994البكيري /الرياض 

 ية لألمراض وطرق انتشارها التصنيفات الطب  -2
 علم األمراض "الباثالوجي"  
 م1990د.عماد الخطيب وآخرون  

   الحموضة والقاعدية , املاء واألمالح  -3

  التبدالت الخلوية في األمراض  -4

  التركيبية االلتهابية و االيضية األمراض  -5

   تصنيفات األمراض,    االختبار األول   -6

  أمراض الدورة الدموية   -7

 م2002أثر التمارين الرياضية في الشفاء  أمراض الدورة الدموية والقدرات البدنية والتأهيل البدني   -8

 أمراض القلب واألوعية الدموية  -9
 علم األمراض "الباثالوجي"   

 م1990د.عماد الخطيب وآخرون  

 م 2002التمارين الرياضية في الشفاء أثر  والقدرات البدنية والتأهيل البدني أمراض القلب   -10

  والقدرات البدنية والتأهيل البدني  أمراض األوعية الدموية  -11

 األمراض العصبية ,    االختبار الثاني  -12
Davidson's  pathology  

2002 

 م2002أثر التمارين الرياضية في الشفاء  الجهاز العصبي املركزي والتأهيل البدني –األمراض العصبية    -13

  الجهاز العصبي الطرفي والتأهيل البدني –األمراض العصبية    -14

  أمراض الغدد الصماء والسكري والتأهيل البدني    -15

   االختبار النهائي  -16

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 محاضرات نظرية 1

 مناقشات 2

 عرض ومشاهدة فيديو 3

 تقارير واوراق عمل 4

5  

 

 

 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 
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رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %  20 اختبار اول  السادساالسبوع  1

2 
الثاني االسبوع 

 عشر
 %20 اختبار ثاني

3 
السادس االسبوع 

 عشر
 اختبار نهائي

50 % 

 

 %10 مشاركة االسبوع  4

5    

6    

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 املراجع العلمية-1

 رسائل املاجستير -2

اقع اال -3  لكرتونيةاملو

 املؤتمرات العلمية -4

 حسب املرفق في قائمة املراجع الكتب واملراجع الثانوية  : -5

 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 من املحاضرات %85يقل عن  ال على الطالب حضور ما 1

 االمتحان بإعادةيحق له املطالبة  غيب عن امتحان دون عذر  الكل من يت 2

 من العالمة الكلية %10التقارير واملشاركة الصفية يخصص لها  3

4  

 


