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 نمىرج وصف المقرر

 الثالثةاملرحلة  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 جايؼح تغذاد / كهْح انرشتْح  انثذنْح ًػهٌو انشّاضح ح انرؼهًْْحانًؤسس .1

 فشع انؼهٌو اننظشّح انقسى انؼهًِ: / انًشكز انؼهًِانقسى  .2

 EP 301   انفسهجح انشّاضْح اسى / سيز انًقشس .3

 انحضٌس انٌْيِ ػهَ ًفق جذًل انًحاضشاخ أشكال انحضٌس انًراحح .4

 اننظاو انسنٌُ انفصم / انسنح .5

 ساػح 60 نساػاخ انذساسْح )انكهِ(ػذد ا .6

 13/10/2020 ذاسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7

 أىذاف انًقشس .8

 . الفسلجة الرياضية من الناحية النظرية والعمليةأهمية بالطلبة  تعريف -
 .الفدلجة الرياضية وتأثيرات الجهد البدني على الخاليا واألندجة ألعزاء جدم اإلندانبأهسية  تعريف الطلبة -
 .للتدريب ةالفسيهلهجيوفقا للنظرية  البدني يم الجهديتق ةكيفيفي  اإلفادة  -

 يخشجاخ انرؼهى ًطشائق انرؼهْى ًانرؼهى ًانرقْْى .9
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     االىذاف انًؼشفْح -أ

 .                 انشّاضْح انفسهجحانؼايح فِ ذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼشفح  1أ  

ػًهْاخ انركْف انحاصهح نهجسى انثششُ نرْجح يًاسسح ٌل ػهَ انًؼشفح فِ ذًكْن انطهثح ين انحص -2أ  

 األنشطح انثذنْح

 .اننظشّح ًذطثْقيا فِ انرذسّة انشّاضِ ذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼشفح -3أ

  االىذاف انًياساذْح انخاصح  تانًقشس  -ب 

 حاصهح نرْجح يًاسسح انجيذ انثذنِتانركْفاخ انٌظْفْح انانًؼشفح انؼايح اكرساب انطهثح  – 1ب 

انرؼشف ػهَ انركْفاخ انٌظْفْح انحاصهح نرْجح يًاسسح انجيذ انقاتهْح ػهَ انطهثح اكرساب  – 2ب 

 .انثذنِ

 ًاالسرذالل ػهَ انركْفاخ انحاصهح. انثحٌز انؼهًْح إجشاءانقاتهْح ػهَ  انطهثح اكرساب – 3ب 

 طشائق انرؼهْى ًانرؼهى      

 

 .نفهسفح ًأسثاب حذًز انركْف انٌظْفِاننظشُ  انششح – 1

إكساب انطهثح انًؼشفح انؼهًْح ًأىًْح انفسهجح انشّاضْح  نإلفادج ينو فِ انرطثْقاخ انشّاضْح  – 2

 )انرذسّة(.

 .اسرؼًال ًسائم انؼشض انحذّثح ًانًجسًاخ انرٌضْحْح – 3

 طشائق انرقْْى      

 انرقاسّش ًانثحٌز                    -4االيرحاناخ انسنٌّح          -3ناخ انفصهْح    االيرحا -2االيرحاناخ انٌْيْح     -1

 االىذاف انٌجذانْح ًانقًْْح.-ج

 ذحاكِ انًٌاد اننظشّح شؼٌس انطهثح تاإلنًاو تاننٌاحِ انًؼشفْح ًكْفْح ذطثْقيا ػًهْا -1ج         

 انرطثْق انؼًهِسفغ انقْى انًؼشفْح نهًٌاد انذساسْح ين خالل  -2ج

 سفغ كفاءج انطهثح ًقاتهْاذيى انرذسّسْح فِ دسًس انرشتْح انشّاضْح اثناء انرطثْق -3ج

 اذجاه االخشّن. حسفغ اننٌاحِ انٌجذانْح نهطهثح ين خالل اقايح انًنافساخ انشّاضْح ًانشؼٌس تانًسؤًنْ -4ج   

 طشائق انرؼهْى ًانرؼهى     

 .ساخ انذساسْح اننظشّحين خالل ششح انًقش – 1       

 .انرٌضْحْحاسرؼًال ًسائم انؼشض ًاننًارج ين خالل  - 2  

 ين خالل اننقاش ًانحٌاس.  -3  

 طشائق انرقْْى    

 . ين خالل انًناقشاخ ًانحٌاسذقْْى أداء انطهثح  -1

 .ذقْْى أداء انطهثح ين خالل االيرحاناخ -2
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  انًنقٌنح ) انًياساخ األخشٍ انًرؼهقح تقاتهْح انرٌظْف ًانرطٌس انشخصِ (.انرأىْهْح انًياساخ  انؼايح ً -د 

 تانفسهجح انشّاضْح.انؼايح إكساب انطهثح انًؼشفح   -1د

 .ذطٌّش انقاتهْح انثذنْح نهشّاضْْن فِ يجال انرذسّةيؼشفح فِ ذطثْق يا اكرسثو انطهثح ين  -2د

 .أساسْاخ ػهى انفسهجح انشّاضْحيا ذؼهًٌه ين  ذٌجْو انطهثح تئجشاء تحٌز ذخشجيى تاسرؼًال -3د

 

 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / 

 المساق أو المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1.  2 

علم  ياتسوأسا وأهسيةمفههم 
والسرطلحات  ةجيه الفديهل

  األساسية
 الفسلجت الرياضيت

شرح المحاضراث 

يت من قبل النظر

تذريسي المادة 

باستعمال وسائل 

التذريس والعرض 

 الحذيثت

 االمتحاناث اليىميت

تقييم مشاركت الطلبت 

 اليىمي

 االمتحاناث الفصليت

 االمتحاناث النهائيت

 النشاطاث الطالبيت

    الجهاز العربي 2  .2

3.  2 
وظائف الجهاز العربي عشد 

    مسارسة الرياضة

    الهرمهنات   2  .4

    لسشذطاتا 2  .5

    الجهاز العزلي  2  .6

     تغذية الرياضي 2  .7

    الدههن وبروتيشات 2  .8

    السعدنية  األمالح 2  .9

11.  2 
 األسبهعمراجعة السهاد من 

    األول

    اإلنزيسات 2  .11

    الجهاز العزلي  2  .12

13.  2 
نعريات وعالقة الشذاط 

     اإلنزيمالرياضي بعسل 

    امتحان الفرل األول 2  .14

15.  2 
شعام / الالطاقة أنعسة 
    اوكدجيشيالال
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16.  2 
شعام / الالطاقةأنعسة 

    االوكدجيشي 

17.  2 
عزلة  \حجم القلب  \القلب 

    القلب

    الجهاز التشفدي  2  .18

19.  2 

العهامل السؤثرة على عسليات 
مؤشرات الجهاز  \التشفس 

 التشفدي لألشخاص األصحاء
   

21.  2 

العهامل السؤثرة على عسليات 
مؤشرات الجهاز  \التشفس 

 التشفدي لألشخاص األصحاء
   

    التركيب والتكهين الجدسي 2  .21

    تقدير وزن الجدم  2  .22

    الرياضياالستذفاء  2  .23

    الرياضة والبيئة السحيطة  2  .24

    الرياضة والبيئة السحيطة  2  .25

    واإلصابات الرياضية  ةالحرار  2  .26

    ضية واإلصابات الريا ةالحرار  2  .27

28.  2 

مراجعة السهاد الدراسية كاملة 
الت ؤ مع اإلجابة على كافة تدا

 الطلبة 
   

29.  2 

مراجعة السهاد الدراسية كاملة 
الت ؤ مع اإلجابة على كافة تدا

 الطلبة 
   

    امتحان الفرل الثاني 2  .31
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  انثنْح انرحرْح .11

 ًساػذجكرة ينيجْح / انكرة ان انكرة انًقشسج انًطهٌتح -1

 نصٌص اساسْح يؼذج ين قثم يذسس انًادج انًشاجغ انشئْسْح )انًصادس( -2

انكرة ًانًشاجغ انرِ ٌّصِ تيا  ( أ

 )انًجالخ انؼهًْح ، انرقاسّش،....(
 انذًسّاخ ًانًجالخ انؼهًْح –انرقاسّش 

انًشاجغ االنكرشًنْح ، يٌاقغ  ( ب

 االنرشنْد ، ........
 (شثكح انًؼهٌياخ انذًنْح ) االنرشند 

 خطح ذطٌّش انًقشس انذساسِ .12

االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم 
 وسائل عرض وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.


