
 

 أوال: معلومات املادة :

 

 ثانيا: الوصف العام للمادة :

الدراسات العلمية املوثوقة التي تربط ما بين النشاط الحركي بأشكاله مع األمراض الشائعة والتي  عرضيتضمن هذا املساق   

 على حركة اإلنسان والرياضيين, 
ً
افية تنعكس سلبا الدراسات  وأبرز  ألبرز الدراسات التاريخية في هذا املجالويتضمن دراسة و

  الهرموني وغيرها.   العظمي, العضلي,  ,العصبي ,التنفس ي ,الدوري الدموي : الحديثة في مجال أمراض الجهاز

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

  بالعالقة ما بين األمراض الشائعة والحركة تعريف الطالب . 

  البدنيةالصحة بين مستوى بالعالقة ما بين الشدة البدنية و تعريف الطالب   . 

  في عالج وتأهيل األمراض الشائعة.بأنواع التمرينات العالجية املستخدمة تعريف الطالب 
ً
 عامليا

 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

  بمهارات تحديد الشدة البدنية.اإلملام 

  الشدة البدنية وبين مستوى الصحة البدنية فهم طبيعة العالقة ما بين   .  

  في عالج وتأهيل األمراض فهم 
ً
 الشائعة .كيفية استخدام التمرينات العالجية املستخدمة عامليا

  األثر االيجابي الستخدام التمرينات العالجية في األمراض الشائعةزمن ومستوى  القدرة على توقع. 

 

 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 جامعة مؤتة

 نموذج توصيف خطة دراسية

 
 

  1302415  رقم املادة      الرياضة الشائعة في األمراض في معاصرة دراسات اسم املادة:

 الكلية: علوم الرياضة   :3عدد الساعات املعتمدة 

 القسم: التأهيل الرياض ي     :)1302102املتطلب السابق )إن وجد  

  :الثانيالفصل الدراس ي     :ن.ر      12:30 – 11:00وقت املحاضرة 

  :2018/2019العام الجامعي  اسم املدّرس:  د .  محمد القضاة 

    : واألربعاءاالثنين     3:00 – 12:30الساعات املكتبية 



 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 التاريخية ملخصات في الدراسات    \   WHO عند األصحاء واملرض ى النشاط البدني وعالقته بالحركة  -1

  عند األصحاء واملرض ى النشاط البدني بالحركةتاريخ رصد عالقة    -2

   عرض دراسات : الصين القديمة, الخياطين االيطاليين, الخياطين البريطانيين  -3

  ددراسة سعاة البريد, مجموعة دراسات جامعة هارفار   -4

  الشدة البدنية وعالقتها باألمراضدراسات مركز كوبر  حول مستوى   -5

   عوامل الخطورة االختبار األول ,     -6

  تصنيفات الشدة البدنية وحسابها  -7

 دراسات أمراض القلب والشرايين  -8
 مقاالت وأبحاث علمية متخصصة 

 دراسات أمراض الجهاز التنفس ي   -9
 مقاالت وأبحاث علمية متخصصة 

 مراض الجهاز  العصبيدراسات أ  -10
 مقاالت وأبحاث علمية متخصصة 

 مراض الجهاز  العضلي دراسات أ  -11
 مقاالت وأبحاث علمية متخصصة 

 دراسات أمراض العظام واملفاصلاالختبار الثاني,         -12
 مقاالت وأبحاث علمية متخصصة 

 مراض الجهاز  الهرمونيدراسات أ  -13
 مقاالت وأبحاث علمية متخصصة 

 األورام \دراسات أمراض الدم    -14
 مقاالت وأبحاث علمية متخصصة 

 النفسية, األمراض النفسية, والوراثة دراسات في االضطرابات  -15
 مقاالت وأبحاث علمية متخصصة 

  االختبار النهائي   -16

 

 

 

 

 

 

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 



 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 محاضرات نظرية 1

 مناقشات 2

 عرض ومشاهدة فيديو 3

 عمل وأوراقتقارير  4

 مقاالت وأبحاث علمية محكمة  5

 

 سابعا : استراتيجيات التقويم ومواعيدها

 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو مشاركة، عرض 

 تقديمي ، تقارير (

التقييم نسبة الدرجة إلى درجة  

 النهائي

 %  20 أول اختبار  االسبوع السادس 1

 %20 اختبار ثاني االسبوع الثاني عشر 2

3 
االسبوع السادس 

 عشر
 اختبار نهائي

50 % 

 

 %10 مشاركة    4

5    

6    

 (%100) املجموع الكلي

 

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:



 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 املراجع العلمية-1

 رسائل املاجستير -2

اقع االلكترونية -3  املو

 املؤتمرات العلمية -4

 مقاالت وأبحاث علمية محكمة -5

 الكتب واملراجع الثانوية  : حسب املرفق في قائمة املراجع -6

 

 تاسعا : إرشادات عامة

 

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

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

 كل من يتغيب عن امتحان دون عذر  ال يحق له املطالبة بإعادة االمتحان 2

 من العالمة الكلية %10التقارير واملشاركة الصفية يخصص لها  3

4  

 

 


