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اسم المادة  فس١ٌٛٛج١ب اٌش٠بظخ   .1 

 2. رقم المادة 1103224

 (ح،ػٍّٟحٔظشٞ)اٌسبػبد اٌّؼتّذح   سبػبد 3
.3 

 (ح، ػٍّٟحٔظشٞ)اٌسبػبد اٌفؼ١ٍخ  

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب اٌتشش٠خ اٌٛظ١فٟ 

اسم البرنامج  اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌتشث١خ اٌش٠بظ١خ  .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة اٌجبِؼخ األسد١ٔخ 

 8. الكمية اٌتشث١خ اٌش٠بظ١خ 

 9. القسم اٌصذخ ٚاٌتش٠ٚـــخ 

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2017/2018

 12. الدرجة العممية لمبرنامج اٌجىبٌٛس٠ٛط 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٠ٛجذ

 14. لغة التدريس اإلٔج١ٍض٠خ / اٌؼشث١خ 

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

 

 ِّٕسك اٌّبدح .16

 .سلُ اٌّىتت، اٌسبػبد اٌّىتج١خ، سلُ اٌٙبتف، اٌجش٠ذ اإلٌىتشٟٚٔ: اٌشجبء إدساج ِب ٠ٍٟ

  Ibdst@yahoo.com     0795509312      ،  2-1 ، ْ س 1- 12ح ث ر  - 28012- إثشا١ُ٘ اٌذثب٠جٗ    .د.أ

 

  مدرسو المادة.17

 .سلُ اٌّىتت، اٌسبػبد اٌّىتج١خ، سلُ اٌٙبتف، اٌجش٠ذ اإلٌىتشٟٚٔ: اٌشجبء إدساج ِب ٠ٍٟ
 
 
 

 

  وصف المادة.18

 .وّب ٘ٛ ِزوٛس فٟ اٌخطخ اٌذساس١خ اٌّؼتّذح
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.
األ٘ذاف - أ

تؼش٠ف اٌطٍجخ ثّفَٙٛ ػٍُ ٚظبئف األػعبء  .1

-  .  ٚاٌجٙبص اٌؼصجٟ – اٌجٙذ اٌجذٟٔ – اٌجٙبص اٌشئٛٞ اٌتٕفسٟ – ٚاٌجٙذ اٌجذٟٔ – اٌؼعٍٟ –تّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ ِؼشفخ ثأجٙضح اٌجسُ اٌّختٍفخ ٚاٌجٙبص اٌؼصجٟ .2

. اػطبء اٌطٍجخ فشصخ ٌفُٙ اٌّتغ١شاد اٌفس١ٌٛٛج١خ اٌّشتجطخ ثبٌتطٛس فٟ األداء اٌجذٟٔ ٚدذٚدٖ .3

. ٠تفُٙ اٌطٍجخ غشق ٚإجشاءاد اٌم١بسبد اٌؼ١ٍّخ فٟ ِبدح فس١ٌٛٛج١ب اٌجٙذ اٌجذٟٔ .4

 
... ٠تٛلغ ِٓ اٌطبٌت ػٕذ إٔٙبء اٌّبدح أْ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ: ٔتبجبد اٌتؼٍُّ- ة

. اإلٌّبَ ثبٌّؼٍِٛبد األسبس١خ ػٓ استجبثخ ٚتى١ف أجٙضح اٌجسُ اٌّختٍفخ ٌٍجٙذ اٌجذٟٔ فٟ األدٛاي اإلػت١بد٠خ .1

. اٌمذسح ػٍٝ سثػ اٌّؼٍِٛبد اٌتٟ ٠ذصً ػ١ٍٙب اٌطبٌت فٟ ِجبي ػٍُ ٚظبئف األػعبء داخً اٌمبػخ اٌذساس١خ ثبٌّذ١ػ اٌّجبشش .2

. ِؼشفخ ثؼط األدٚاد اٌّخجش٠خ ِٓ خالي  إجشاء اٌتجبسة اٌؼ١ٍّخ ا١ٌّذا١ٔخ ِغ اٌتشو١ض ػٍٝ اٌجٛأت اٌتطج١م١خ .3

 .اٌفُٙ إٌبلذ ٌٍؼ١ٍّبد  األ٠ع١خ ٚٔظُ أتبج اٌطبلخ فٟ جسُ اإلٔسبْ ٚتى١فٙب ِغ اٌتذس٠ت .4
 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 

 

 أسب١ٌت .2 اٌّشاجغ .1
 اٌتم١١ُ

ٔتبجبد اٌتؼٍُّ  .3
 اٌّذتٜٛ .6 األسجٛع .5 اٌّذّسط .4 اٌّتذممخ

 
اختجبساد لص١شح 

ِفبجئخ  

اٌّبَ ثبٌّؼبسف ٚاٌّفب١ُ٘ 

راد اٌؼاللخ ثفس١ٌٛٛج١ب 
 اٌجٙذ اٌجذٟٔ ٚأ١ّ٘تٙب 

إثشا١ُ٘ اٌذثب٠جٗ .د.أ ِمذِخ فٟ فس١ٌٛٛج١ب اٌجٙذ اٌجذٟٔ  

 
إٌّبلشخ أثٕبء 

اٌّذبظشح  

اٌفُٙ إٌبلذ ٌٍؼ١ٍّبد األ٠ع١خ 

ٚٔظُ أتبج اٌطبلخ فٟ جسُ 
 اإلٔسبْ ٚتى١فٙب ِغ اٌتذس٠ت 

 ==========  

أٔظّخ أتبج اٌطبلخ فٟ اٌجسُ 

ٚاٌذّع١بد ٚاأل٠ع١خ ػٕذ اٌتذس٠ت 

اٌتّث١ً اٌغزائٟ ، تذ١ًٍ ِصبدس اٌطبلخ )
  (، دبِط اٌالوت١ه

أٚساق ػًّ   

تّىٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

االستجبثبد ٚاٌتى١١فبد اٌتٟ 

تذذث ػٍٝ اٌجٙبص اٌتٕفسٟ 
أثٕبء ٚثؼذ اٌجٙذ اٌجذٟٔ  

 ==========  
اٌجٙبص اٌتٕفسٟ ٚاستجبثبد ٚتى١ف١ٗ 

ٌٍجٙذ اٌجذٟٔ ٚاٌتذس٠ت  

 
اختجبساد لص١شح 

ِفبجئخ  

تّىٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌتؼشف ػٍٝ 

أُ٘ اٌّتغ١شاد اٌفس١ٌٛٛج١خ 

اٌتٟ تذذث ػٍٝ اٌجٙبص 

اٌمٍجٟ ٚاٌذٚسح اٌذ٠ِٛخ أثٕبء 

ٚثؼذ اٌجٙذ اٌجذٟٔ  

 ==========  
اٌجٙبص اٌمٍجٟ ٚاٌذٚسح اٌذ٠ِٛخ ٚأثش 

اٌتذس٠ت ػٍٝ اٌمٍت 

 
إٌّبلشخ أثٕبء 

اٌّذبظشاد  

فُٙ اٌطٍجخ ٌٍتغ١شاد اٌتٟ 

تذذث داخً اٌجسُ 

ٚاستجبثتٙب ٚتى١فٙب ٌٍجٙذ 

اٌجذٟٔ ٚاٌتذس٠ت ِٚسججبد 
اٌتؼت فٟ وبفخ اٌّشادً  

 =========  (تفس١شٖ ِٚسججبتٗ )اٌتؼت  

أٚساق ػًّ  

إدسان  اٌطبٌت ٌى١ف١خ اٌتذىُ 

اٌذشاسٞ ٚتؼ٠ٛط اٌسٛائً 
أثٕبء اٌجٙذ اٌجذٟٔ  

 =========  
اٌتذىُ اٌذشاسٞ ٚتؼ٠ٛط اٌسٛائً أثٕبء 

اٌجٙذ اٌجذٟٔ  

اختجبس شٙشٞ   

فُٙ اٌطٍجخ ألُ٘ اٌتغ١شاد 

اٌفس١ٌٛٛج١خ اٌتٟ تطشأ ٔت١جخ 
اٌجٙذ اٌجذٟٔ ٚاٌتذس٠ت  

 =========  
اٌجٙبص اٌؼصجٟ ٚاستجبثتٗ ٚتى١١فٗ 

ٌٍجٙذ اٌجذٟٔ ٚاٌتذس٠ت  
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
: ٠تُ تط٠ٛش ٔتبجبد اٌتؼٍُ اٌّستٙذفخ ِٓ خالي إٌشبغبد ٚاالستشات١ج١بد اٌتذس٠س١خ اٌتب١ٌخ

 ت١ّٕخ ِٙبسح استخذاَ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛث١خ ٚاالستفبدح ِٕٙب - اٌتطج١ك اٌؼٍّٟ     - اٌتؼ١ٍُ اٌّتؼبْٚ       - إٌّبلشخ           - اٌّذبظشاد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ                   -

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :٠تُ إثجبد تذمك ٔتبجبد اٌتؼٍُ اٌّستٙذفخ ِٓ خالي أسب١ٌت اٌتم١١ُ ٚاٌّتطٍجبد اٌتب١ٌخ
 اختجبساد فص١ٍخ ٚٔٙبئ١خ  -
 أٚساق ثذث١خ  -
 ِٕبلشخ أثٕبء اٌّذبظشاد  -
 اختجبساد لص١شح ِٚفبجئخ  -
 تم١١ُ ٚػشض ِٕٚبلشخ اٌّشبس٠غ اٌؼ١ٍّخ  -
 %(30)اختجبس ِٕتصف اٌفصً  -

 %(30)اٌٛاججبد ٚاألٔشطخ اٌّىتج١خ  -

 %(40)اإلِتذبْ إٌٙبئٟ  -

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجباات الغياب عن االمتحان التشديد عمى عدم -ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

ستخدام أساليب أكثر تطورُا وأحدث - د  .الخروج  عن النظام الصفي وا 

 إعطاء الدرجات- ه

 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 ................... أجهزة حاسوب وأخري – لوح أبيـــض – جهاز عرض البيانات –قاعة صفية 

 

 المراجع .25

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
Wilmove.J.and Gostill , D,Physiology of sport and Exercise (2001), Human Kientics ,Champasqn ,ISBN: 979-

736055833 

.   التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب
 

 . فس١ٌٛٛج١ب اٌش٠بظخ ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ – تجبسة فؼ١ٍخ فٟ ٚظبئف أػعبء اٌجٙذ اٌجذٟٔ ،ػجذ اٌفتبح أثٛ اٌؼال –٘ضاع اٌٙضاع 
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  معمومات إضافية26.
: ِشاجغ اٌىتش١ٔٚخ 

www.physiologyonline.physiology.ory  
www.physoc.ory  
www.physiol.ox.ac.uk  
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