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 نمىرج وصف المقرر

 املرحلة الثالثة 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 / كهٛح انرشتٛح  انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضح ح انرؼهًٛٛحانًؤسس .1

 فشع انؼهٕو انُظشٚح انقسى انؼهًٙ: / انًشكز انؼهًٙانقسى  .2

 SM 304   انطة انشٚاضٙ اسى / سيز انًقشس .3

 انحضٕس انٕٛيٙ ػهٗ ٔفق جذٔل انًحاضشاخ أشكال انحضٕس انًراحح .4

 انُظاو انسُٕ٘ انفصم / انسُح .5

 ساػح 60 اخ انذساسٛح )انكهٙ(ػذد انساػ .6

 13/10/2020 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

  .واإلفادة منه في المجال الرياضيالطب الرياضي همية بأالطلبة  تعريف -
 .تعريف الطلبة باإلصابات التي يتعرض لها الرياضي نتيجة ممارسة النشاط البدني -
 .عالج وتأهيل اإلصاباتل تعريف الطلبة بالمبادئ األولية  -

 يخشجاخ انرؼهى ٔطشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى .9
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     االْذاف انًؼشفٛح -أ

انطة انشٚاضٙ ٔػالج اإلصاتاخ انشٚاضٛح انؼايح ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح  1أ  

 .                 ٔانرذنٛك

 ػالج اإلصاتاخ انشٚاضٛح انشائؼح.ح ٔذسهسم طشٚقذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح فٙ  -2أ  

 .فٙ يضاس اسرؼًال انًُشطاخ ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح -3أ

 ذًكٍٛ انطهثح يٍ انًؼشفح تقٕاػذ اإلسؼافاخ األٔنٛح. -4أ

 

  االْذاف انًٓاساذٛح انخاصح  تانًقشس  -ب 

 ج اإلصاتاخ انشٚاضٛح ٔانرذنٛكتانطة انشٚاضٙ ٔػالانًؼشفح انؼايح اكرساب انطهثح  – 1ب 

 .نؼالج اإلصاتاخ انشٚاضٛح ٔذأْٛهٓاانرطثٛق انؼًهٙ انقاتهٛح ػهٗ انطهثح اكرساب  – 2ب 

 اإلسؼافاخ األٔنٛحانقاتهٛح ػهٗ  انطهثح اكرساب – 3ب 

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 .جٓانإلصاتاخ انشٚاضٛح ٔتٛاٌ أسثاب حذٔثٓا ٔطشائق ػالانششح انُظش٘  – 1

 .يٍ خالل اسرؼًال ٔسائم انؼشض ٔاألشكال ٔانصٕس انرٕضٛحٛح – 2

 

 طشائق انرقٛٛى      

 انرقاسٚش ٔانثحٕز                    -4االيرحاَاخ انسُٕٚح          -2االيرحاَاخ انفصهٛح     -2االيرحاَاخ انٕٛيٛح     -1

 االْذاف انٕجذاَٛح ٔانقًٛٛح.-ج

 انًٕاد انُظشٚح شؼٕس انطهثح تاإلنًاو تانُٕاحٙ انًؼشفٛح ٔكٛفٛح ذطثٛقٓا ػًهٛا ذحاكٙ -1ج         

 سفغ انقٛى انًؼشفٛح نهًٕاد انذساسٛح يٍ خالل انرطثٛق انؼًهٙ -2ج

 سفغ كفاءج انطهثح ٔقاتهٛاذٓى انرذسٚسٛح فٙ دسٔس انرشتٛح انشٚاضٛح اثُاء انرطثٛق -3ج

 اذجاِ االخشٍٚ. حٍ خالل اقايح انًُافساخ انشٚاضٛح ٔانشؼٕس تانًسؤٔنٛسفغ انُٕاحٙ انٕجذاَٛح نهطهثح ي -4ج   

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 .يٍ خالل ششح انًقشساخ انذساسٛح انُظشٚح – 1       

 اسرؼًال ٔسائم انؼشض ٔانًُارج انحشكٛح.يٍ خالل  - 2  

 طشائق انرقٛٛى    

 . يٍ خالل انًُاقشاخ ٔانحٕاسذقٛٛى أداء انطهثح  -1

 .ذقٛٛى أداء انطهثح يٍ خالل االيرحاَاخ -2

  انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ -د 

 تانطة انشٚاضٙ ٔذأْٛم اإلصاتاخ انشٚاضٛح.انؼايح إكساب انطهثح انًؼشفح   -1د

 .ػالج ٔذأْٛم اإلصاتاخ انشٚاضٛحيؼشفح فٙ اكرسثّ انطهثح يٍ  ًاي جاإلفاد -2د
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 بنيت المقرر .11

 مخرجاث التعلم المطلىبت الساعاث األسبىع
اسم الىحذة / 

 المساق أو المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1.  2 
الطب  الرياضي تعريفه 

 الطب الرياضي وأهدافه

شرح المحاضراث 

النظريت من قبل 

ي المادة تذريس

باستعمال وسائل 

التذريس والعرض 

 الحذيثت

 االمتحاناث اليىميت

تقييم مشاركت الطلبت 

 اليىمي

 االمتحاناث الفصليت

 االمتحاناث النهائيت

 النشاطاث الطالبيت

    تشظيسات الطب الرياضي 2  .2

3.  2 
من دروس  اإلعفاء أسس

    التربية الرياضية 

    الرياضية  اإلصابات 2  .4

     لإلصاباتالرئيدية  نواعال  2  .5

    لإلصاباتالتوزيع السوسسي  2  .6

    الجلد  إصابات 2  .7

    العزلية  اإلصابات 2  .8

    العظام إصابات 2  .9

    السفاصل إصابات 2  .11

    الرأس والرقبة  إصابات 2  .11

    حزام الكتف  إصابات 2  .12

    السرفق إصابات 2  .13

    الظهر  إصابات 2  .14

    الفرل الولامتحان  2  .15

    ك والحوضالور  إصابات 2  .16

    إصابات الفخذ 2  .17

    إصابات مفرل الركبة  2  .18

    إصابات عظام الداق  2  .19

    عظام الكاحل إصابات  2  .21

    السرأة والرياضة 2  .21

     الغذائيةالسكسالت  2  .22

    السشذطات 2  .23
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24.  2 
الحاالت السهددة لحياة 

    الرياضي 

    التدليك 2  .25

    تدليك ال 2  .26

    نتغذية الدليسة للرياضييال 2  .27

    الدوية والنذطة الرياضية  2  .28

    الربطة الزسادات والجبائر 2  .29

    امتحان الفرل الثاني 2  .31

 
 

 
 

  انثُٛح انرحرٛح .11

 كرة يُٓجٛح / انكرة انًساػذج انكرة انًقشسج انًطهٕتح -1

 ٛح يؼذج يٍ قثم يذسس انًادجَصٕص اساس انًشاجغ انشئٛسٛح )انًصادس( -2

انكرة ٔانًشاجغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا  ( أ

 )انًجالخ انؼهًٛح ، انرقاسٚش،....(
 انذٔسٚاخ ٔانًجالخ انؼهًٛح –انرقاسٚش 

انًشاجغ االنكرشَٔٛح ، يٕاقغ  ( ب

 االَرشَٛد ، ........
 شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح ) االَرشَد (

 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساسٙ .12

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


