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 1. اسم المادة تغذية الرياضيين 

 2. رقم المادة 1103230

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة   ساعات3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية   ساعات3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 

 5. اسم البرنامج التربية الرياضية

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعو االردنية

 8. الكمية التربية الرياضية

 9. القسم الصحة والترويح

 10. مستوى المادة ( الرابعو–االولى )كل السنوات 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2017-2018

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017/2018
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 سميرة عرابي . د.أ

Samiraorabi@yahoo.com 

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 samiraorabi@yahoo.comسميرة   محمد عرابي  . د.أ- 1
 m.hindaw.d.ju.edu.joمحمد الينداوي . د.أ- 2
 زياد ارميمي - 3

 
 

 

  وصف المادة.18

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
تحتوي ىذه المادة عمى المصطمحات الخاصة بالتغذية المتوازنو وعالقتو بالصحو بشكل عام وبالرياضيين بشكل خاص وكيفية تغذية الرياضيين قبل المباراه واثناء المباراه وما بعد 

 المباراه وعالقة التغذية بمراحل التدريب الرياضي
 

mailto:samiraorabi@yahoo.com
mailto:samiraorabi@yahoo.com
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

 األىداف- أ
 اكتساب المعارف الخاصو بأىمية الغذاء لمصحة العامو- 1
 (قبل واثناء وبعد المباراه)اكتساب المعارف الخاصو بأىمية الغذاء لمرياضيين - 2
 اكتساب المعارف الخاصو بأىمية الغذاء لمحاالت الخاصو ونوع النشاط البدني الممارس- 3
 BMRاكتساب المعارف الخاصو بمعدل الحرق االساسي - 4
  اكتساب المعارف الخاصو بالمكمالت الغذائية الرياضية- 5

 
 ...يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب
 ( الىوائي–ىوائي )ان يميز بين المواد الغذائية وعالقتيا بتنوع النشاط البدني - 1
 .ان يميز بين المواد الغذائية المناسبة قبل واثناء وبعد المباراه- 2
 .ان يميز بين المواد الغذائية المنتجو لمطاقة والمواد الغذائية النباتية- 3
 .ان يميز بين عناصر الغذاء ودور كل عنصر في البناء او الطاقة- 4
 .ان يميز بين المتطمبات الغذائية المناسبة لنوع النشاط الرياضي- 5

 
 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

المرا
 جع

 أساليب
 التقييم

نتاجات التعّمم 
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

بند 
25 

قادرة عمى فيم - 22بند 
المصطمحات المرتبطو 

امية التغذية –بالتغذية 
 لمصحة العامو

اىمية التغذية - 
 لمرياضيين من الجنسين

اىمية التغذية - 
لمرياضيين الناشئين 

 والنخبو

مدرس 
 الماده

االطجٕع 

 االٔل ٔانثبًَ

 

 يقذيخ ػٍ انًظبق -

 تٕسٌغ خطخ انًظبق -

 يفٕٓو انتغذٌخ+ أًٍْخ انتغذٌخ  -

 تؼزٌفبد خبطخ ثبنتغذٌخ -

 انثقبفخ انغذائٍخ -

 انغذاء انًتٕاسٌ -

انتغذٌخ نهحبالد انخبطخ  -

  (االػبقبد- االيزاع)

 االَظًخ انغذائٍخ انًتذأنخ -

تغذٌخ انزٌبضٍٍٍ حظت  -

 (انُخجخ- انُبشئٍٍ)انجُض

 
 عناصر الغذاء -  

دور كل عنصر * 
منعناصر الغذاء في البناء 

 او الطاقة
اىمية كل عنصر من *

 عناصر الغذاء

االطجٕع  

 انثبنث ٔانزاثغ

 

 ػُبطز انغذاء  -

 انكزثٍْٕذراد 

 ٌْٕانذ 

  انجزٔتٍُبد 

 انفٍتبيٍُبد 

 ٌانًؼبد 

 انًبء 

 انجفبف ٔاالداء انزٌبضً -
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تبثٍز انتذرٌجبد انزٌبضٍخ ػهى  -

 االيتظبص انًؼٕي

 
يؼذل انحزق  -  

 BMRاالطبطً 

 مصادر الطاقة-
مصادر الطاقة والنشاط - 

 (ىوائي ال ىوائي)البدني 

االطجٕع  

 انخبيض 

 

انٕٓائً )انغذاء ٔانُشبط انزٌبضً -

 (ٔانالْٕائً

 BMRيؼذل انحزق االطبطً  -

 يظبدر اَتبج انطبقخ -

  انًظبدر )يظبدر كًٍٍبئٍخ

 (انفٕطفبتٍّ

  انجالٌكٕجٍٍ )يظبدر غذائٍخ– 

 (انجزٔتٍُبد- االحًبع انذٍُْخ

 
تغذية الرياضي قبل  -  

 المباراه
تغذية الرياضي اثناء  -

 المباراه
تغذية الرياضي بعد  -

 المباراه
 كيفية تحمل الجاليكوجين -

االطجٕع  

انظبدص 

 ٔانظبثغ

 

 غذاء انزٌبضٍٍٍ  -

  ِانتذرٌت/انٕججخ قجم انًجبرا 

 ٍٍتحًٍم انجالٌكٕج 

 انتغذٌخ اثُبء انًجبراح 

 انٕججخ ثؼذ انتذرٌت 

 انًشزٔثبد انزٌبضٍخ 

 
االجابة النموذجية عمى   

اسئمة امتحان منتصف 
 الفصل

االطجٕع  

 انثبيٍ

 

 ايتحبٌ انًذ -

 يزاجؼخ االيتحبٌ -

 انتقبرٌز/تٕسٌغ االَشطخ انجحثٍخ -

 
اْى انًشكالد  -  

 انًتؼهقخ ثبنتغذٌخ

  انؼالقخ ثٍٍ انغذاء

 ٔانظحخ

 

االطجٕع  

 انتبطغ 

 

 انًشكالد انًتؼهقخ ثبنتغذٌخ -

  طٕء انتغذٌخ 

  اطجبة ٔاػزاع طٕء انتغذٌخ 

 يضبػفبد طٕء انتغذٌخ 

 انؼالقخ ثٍٍ انغذاء ٔانظحخ 

 
 :عالقة الغذاء والرياضو ب   

 النحافو-
 السمنو-
 االنيميا-

االطجٕع  

 انؼبشز

 

 (ْٕص انُحبفخ )انُحبفّ  -

Anarexia 

 Obesityانظًُّ  -

 Anemiaاالًٍٍَب  -

 
عالقة التغذية بمراحل   

 التدريب الرياضي
االطجٕع  

انحبدي ػشز 

 ٔانثبًَ ػشز

 االطتشفبء  -

 انتغذٌخ ٔيزاحم االطتشفبء -
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 الطتشفبء -  -

انتغذٌخ ٔيزاحم  -

 االطتشفبء

يب ًْ انًكًالد  -

 انغذائٍخ

 انًُشطبد -

 انًكًالد انغذائٍخ - 

 انًُشطبد -

 

النشاط البدني  -  
والغذاء المناسب 
 لبعض االمراض

النشاط البدني  -
والغذاء المناسب 
 لبعض االعاقات

التغذية ونوع -  -
التخصص 

 الرياضي
 

االطجٕع  

انثبنث ػشز 

 ٔانزاثغ ػشز 

 

  انتغذٌخ ٔانحبالد انخبطخ

انتغذٌخٔانتخظض  -

 انزٌبضً

 

الغذاء المناسب -  
 لفصائل الدم

عالقة التغذية -
 بالجينات

االطجٕع  

 انخبيض

 انتغذٌخ ٔفظبئم انذو -

 انتغذٌخ ٔانجٍُبد  -

 

االطجٕع     

 انظبدص ػشز

 االيتحبٌ انُٓبئً -
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 المحاضرات النظرية- 1
 التقارير واالبحاث-2
 الحوار العممي-3
 (التعميقات المناطو بالطالب–لالمتحانات )التغذية الراجعو - 4

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 %30امتحان منتصف الفصل - 1
 %30(عرض شفيي -واجبات تحضيرية وابحاث وتقارير)اعمال الفصل - 2
  %40االمتحان النيائي - 3

 
 
 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

 الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 (جهاز عرض)داتاشو 

 

 المراجع .25

, دار انفبرٔق نهُشز ٔانتٕسٌغ ,2ط , Food For Fitnessَظبو غذائً طحً يتكبيم ,(200)اٍَتبثٍٍ تزجًخ خبنذ انؼًزي - 1

 .يظز, انقبْزِ
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 .يظز,انقبْزِ,يزكش انكتبة انحذٌث نهُشز.انتزثٍخ انتزثٍخ انظحٍخ,(2016)ػظبو,أطبيّ ٔاثٕ انُجب,رٌبع - 2

 .يظز,انقبْزِ ,دارا نفكز انؼزثً,انظحخ انزٌبضٍخ ٔانًحذداد انفظٍٕنٕجٍّ نهُشبط انزٌبضً,(2002)ثٓبء انذٌٍ,طاليخ- 3

 طًٍزِ ػزاثً.د.يحبضزاد أ- 4

5-Michael J Gibney , Susan A lanham-New ,aedin Cassidy, Hester H Vorster(2009)Introduction to Human 

Nutrition Second Edition ,Wiley-BLackwell. 
6 -INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORTS MEDICINE,(2000)NUTRITION IN SPORT , by Blackwell 

Scinence Ltd. 
7 -Martin Eastwood (2003)Principles of Human Nutrition ,Second edition Blackwell Science 

 
 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 

 .  التعميميةالكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد-  ب
 

 
 

  معمومات إضافية26.
 

 
 
 

 
 

/ مقرر لجنة الخطة: ------------------التاريخ: --------------------- -  التوقيعسميره عرابي.د.أ: اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         
 


