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اسم المادة  االصاتاخ اٌش٠اظ١ح ٚاٌؼالد اٌطث١ؼٟ  .1 

 2. رقم المادة 1133420

 (ج،ػٍّٟجٔظشٞ)اٌضاػاخ اٌّؼتّذج   صاػاخ ِؼتّذج 3
.3 

 (ج، ػٍّٟجٔظشٞ)اٌضاػاخ اٌفؼ١ٍح  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب اٌتشش٠ح اٌٛظ١فٟ ٌٍش٠اظح 

اسم البرنامج  تىاٌٛس٠ٛس .5 

 6. رقم البرنامج  

 7. اسم الجامعة اٌجاِؼح االسد١ٔح 

 8. الكمية اٌتشت١ح اٌش٠اظ١ح

 9. القسم اٌصحح ٚاٌتش٠ٚح

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2016/2017اٌفصً اٌخأٟ ٌٍؼاَ 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تشت١ح س٠اظ١ح- تىاٌٛس٠ٛس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس اٌٍغح اٌؼشت١ح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   2017 – 2011
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 ِّٕضك اٌّادج .16

ِاجذ ِجٍٟ . د

اصتار ِشاسن  : اٌشتثح اٌؼ١ٍّح

 28011: ٘اتف 

  dr.majed_mujalli@hotmail.com :اٌثش٠ذ االٌىتشٟٚٔ 

  مدرسو المادة.17

ِاجذ ِجٍٟ . د

اصتار ِشاسن  : اٌشتثح اٌؼ١ٍّح

 28011: ٘اتف 

  dr.majed_mujalli@hotmail.com :اٌثش٠ذ االٌىتشٟٚٔ 

 

  وصف المادة.18
تٙذف ٘زٖ اٌّادج اٌٝ تؼش٠ف اٌطٍثح تّفَٙٛ االصاتاخ اٌش٠اظ١ح ٚاصثاتٙاٚاٌظشٚف اٌتٟ تحذث تٙا ٚاالػشاض إٌاتجح ػٕٙا، وّا تٙذف اٌٝ و١ف١ح تمذ٠ُ االصؼاف 

 ٚاٌؼالد ٚاٌتأ١ً٘ ٌٍّصات١ٓ، وّا ٚتٙذف اٌٝ تؼش٠ف اٌطٍثح تٛصائً اٌؼالد اٌطث١ؼٟ ٚو١ف١ح اصتخذاِٙا فٟ ج١ّغ اٌّشاحً اٌتٟ ٠ّش تٙا اٌّصاب
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.
 :األ٘ذاف- أ
.  ِؼشفح أٛاع االصاتاخ االوخش ش١ٛػاً فٟ اٌّجاي اٌش٠اظٟ ٚاٌتشت١ح اٌش٠اظ١ح- 1

.  ِؼشفح اػشاض االصاتاخ اٌشائؼح- 2

ِؼشفح اصثاب ٚظشٚف حذٚث االصاتاخ اٌش٠اظ١ح  - 3

. ِؼشفح غشق االصؼاف ٚاٌؼالد- 4

.  ِؼشفح ٚصائً اٌؼالد اٌطث١ؼٟ ٚغشق اصتخذاِٙا- 5

.  ِؼشفح تأح١شاخ ٚصائً اٌؼالد اٌطث١ؼٟ ػٍٝ اٌجضُ- 6

.  ِؼشفح ِّٕٛػاخ ِٚضّٛحاخ اصتخذاَ ٚصائً اٌؼالد اٌطث١ؼٟ- 7

 

... ٠تٛلغ ِٓ اٌطاٌة ػٕذ إٔٙاء اٌّادج أْ ٠ىْٛ لادساً ػٍٝ: ٔتاجاخ اٌتؼٍُّ- ب

ِؼشفح أٛاع االصاتاخ اٌشائؼح ٚاػشاظٙا ٚتمذ٠ُ االصؼافاخ اال١ٌٚح  - 1

.  اْ ٠ضتط١غ تحذ٠ذ غشق االصؼاف إٌّاصة ٌٕٛع االصاتح- 2

 .  ِؼشفح ٚصائً اٌؼالد اٌطث١ؼٟ اٌّضتخذِح ِٚجاالخ اصتخذاِٙا- 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 له  والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
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ٔتاجاخ اٌتؼٍُّ   اٌتم١١ُأصا١ٌة اٌّشاجغ

 اٌّحتٜٛ األصثٛع اٌّذّسس اٌّتحممح

ِؼشفح اصثاب ٚأٛاع    .1

ٚالضاَ االصاتاخ  

 

 

ِؼشلح اصاتاخ 

 ِٕطمح اٌشأس

:  نمحت عه االصاباث االٚي  ِاجذ ِجٍٟ . د

تؼش٠ف االصاتاخ  - 

أٛاع االصاتاخ  - 

الضاَ االصاتاخ اٌش٠اظ١ح  - 

:  اصباب االصاباث انزياضيت

:  اصاباث مىطقت انزأس- 

استجاد اٌذِاؽ  - 

سظٛض اٌذِاؽ  - 

 وضٛس اٌفه اٌضفٍٟ- 
ِؼشفح اصاتاخ    .2

ِٕطمح اٌىتف  

 

كضىر انفك انضفهي   -  اٌخأٟ  ِاجذ ِجٍٟ . د

:  اصاباث مىطقت انكخف واالطزاف انعهيا- 

وضٛس ػظّح اٌتشلٛج - 

خٍغ اٌتشلٛج اإلٔضٟ ٚاٌٛحشٟ  - 

خٍغ ِفصً اٌىتف  - 

رضىض مفصم انكخف  - 

تّزق اٚتاس اٌؼعٍح راخ اٌشأص١ٓ اٌؼعذ٠ح، 
 . اٌىٛع اٌتٕضٟ

ِؼشفح ا٘ذاف تؼط    .3

ٚصائً اٌؼالد 
 اٌطث١ؼٟ 

 مفهىمه  – حعزيفه –انعالج انطبيعي  اٌخاٌج ِاجذ ِجٍٟ . د

ا٘ذاف اٌؼالد اٌطث١ؼٟ  - 

ٚصائً اٌؼالد اٌطث١ؼٟ  - 

انعالج بانحزارة  

تأح١شاخ اٌحشاسج ػٍٝ اٌجضُ  - 

ِضّٛحاخ ِّٕٚٛػاخ اصتخذاَ اٌحشاسج  - 

انعالج بانطيه وانصهصال  

 انعالج بانضماخ 
اتّاَ ِؼشفح اٌٛصائً    .4

اٌحشاس٠ح ٚٚصائً 
 اٌؼالد تاٌثشٚدج 

انعالج بانشمع   اٌشاتغ ِاجذ ِجٍٟ . د

انعالج بانزمم 

انعالج بانبزودة 

اٌتأح١شاخ اٌؼاِح ٚاٌفض١ٌٛٛج١ح ٌٍثشٚدج  - 

ِضّٛحاخ ِّٕٚٛػاخ اصتخذاَ اٌثشٚدج  - 

 انخغيزاث انىاحدت عه انبزودة  
ِؼشفح اصاتاخ    .5

ِٕطمح اٌمفص 

اٌصذسٞ ٚاٌؼّٛد 
 اٌفمشٞ 

اصاباث مىطقت انقفص انصذري   اٌخاِش ِاجذ ِجٍٟ . د

وضٛس االظالع  - 

وضٛس ػظّح اٌمص  - 

 اصاباث انعمىد انفقزي 

اِشاض ِٕطمح اٌؼّٛد اٌمفشٞ  - 

كضىر شىكت انعمىد انفقزي  

اتّاَ ِؼشفح اصاتاخ    .6

اٌؼّٛد اٌفمشٞ ٚغشق 
اصتخذاَ اٌثشٚدج 

اٌضادس   كضىر االطزاف انذاوبيت نهعمىد انفقزي  

تّزق استطح اٌؼّٛد اٌفمشٞ  - 

.  طزق اصخخذاو انبزودة

حكمهت طزق اصخخذاو انبزودة 
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ٔتاجاخ اٌتؼٍُّ   اٌتم١١ُأصا١ٌة اٌّشاجغ

 اٌّحتٜٛ األصثٛع اٌّذّسس اٌّتحممح

ِؼشفح غشق ٚٚصائً    .7

اٌؼالد تاٌّاء 

ِاجذ ِجٍٟ . د اٌضاتغ  انعالج بانماء  

انحماماث انعامت وانمغاطش  

حماماث انصىدا، انحماماث انمهحيت ومهاو 

انمعانح 

تمذ٠ُ اِتحاْ ِٕتصف    .8

اٌفصً  

ِؼشفح ِفَٙٛ 

اٌش٠اظح اٌؼالج١ح 

 ٚأٛاػٙا

االمخحان االول   اٌخآِ ِاجذ ِجٍٟ. د

مفهىو انزياضت انعالخيت واهميخها  

 اوىاع انخمزيىاث انعالخيت

اتّاَ اشىاي ٚٚصائً    .9

اٌش٠اظح اٌؼالج١ح 

ِٚشاحٍٙا 

ِاجذ ِجٍٟ . د اٌتاصغ  اشكال انزياضت انعالخيت  

وصائم انزياضت انعالخيت  

:  مزاحم اصخخذاو انخمزيىاث انعالخيت

االِٛس اٌٛاجة ِشاػاتٙا ػٕذ اخت١اس - 

اٌتّش٠ٕاخ اٌؼالج١ح  

ِضّٛحاخ ِّٕٚٛػاخ اصتخذاَ اٌتّش٠ٕاخ - 

 اٌؼالج١ح

ِؼشفح اصاتاخ اٌفخز    .10
ٚاصاتاخ اٌشوثح  

ِاجذ ِجٍٟ . د اٌؼاشش   اصافاث مىطقت انفخذ 

تّزق ػعالخ اٌفخز  - 

وضٛس اٌفخز  - 

اصاباث انزكبت  

تّزع اٌغعاس٠ف اٌٙال١ٌح  - 

حمزق انزباط انصهيبي االمامي  

ِؼشفح اصاتاخ    .11

ِٕطمح اٌضاق ِٓ 
سظٛض ٚتّزلاخ 

اٌحادٞ  

ػشش  
اصاباث مىطقت انضاق  

سظٛض اٌؼعٍح اٌتٛأ١ِح  - 

تّزق ٚتش آخ١ٍش  - 

 

ِؼشفح اٌتذ١ٌه    .12

ٚأح١شاتٗ 

ِّٕٚٛػاخ 

ِٚضّٛحاخ 
اصتخذاِٗ  

 

ِؼشفح أٛاع اٌتذ١ٌه 

ٚاٌؼالد تاٌشذ  

اٌخأٟ ػشش    :  انخذنيك، مفهىمه واهميخه

تأح١شاخ اٌتذ١ٌه ػٍٝ اٌجضُ  - 

ممىىعاث ومضمىحاث اصخخذاو انخذنيك  

اٌششٚغ اٌصح١ح ٌؼًّ اٌتذ١ٌه  - 

ِٛاصفاخ اٌّذٌه  - 

أٛاع اٌتذ١ٌه، اشىاي اٌحشواخ اٌتذ١ٌى١ح  - 

االمخحان انثاوي  

انعالج بانشذ  

ِؼشفح اصاتاخ    .13

اٌىاحً ٚغشق 

اٌٛلا٠ح ِٓ 

االصاتاخ 

اٌش٠اظ١ح  

اٌخاٌج  

ػشش  
اصاباث انكاحم  

حمزق اربطت انكاحم  

طزق انىقايت مه انصاباث انزياضيت  

ِؼشفح ٚصائً اٌؼالد    .14

اٌطث١ؼٟ اٌىٙشتائ١ح  

اٌشاتغ  

ػشش  
انعالج انكهزبائي  

انعالج باالمىاج فىق انصىحيت  

انعالج باالشعت ححج انحمزا  

ِٕالشح اٌتماس٠ش اٌتٟ    .15

اػذ٘ا اٌطٍثح  

اٌخاِش  

ػشش  
مىاقشت انخقاريز 

ِشاجؼح ٌج١ّغ اٌّادج     .16 اٌضادس  

ػشش  
مزاخعت عاو  

االمخحان انىهائي  
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
: ٠تُ تط٠ٛش ٔتاجاخ اٌتؼٍُ اٌّضتٙذفح ِٓ خالي إٌشاغاخ ٚاالصتشات١ج١اخ اٌتذس٠ض١ح اٌتا١ٌح

اٌّجضّاخ - 

ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ   - 

 اٌصٛس ٚاٌف١ذ٠ٛ  - 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :٠تُ إحثاخ تحمك ٔتاجاخ اٌتؼٍُ اٌّضتٙذفح ِٓ خالي أصا١ٌة اٌتم١١ُ ٚاٌّتطٍثاخ اٌتا١ٌح
االِتحأاخ إٌظش٠ح   - 

 .  وتاتح تماس٠ش تّٛظٛػاخ اٌّادج- 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ
الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب
 إجراءات السالمة والصحة- ج
 الغش والخروج عن النظام الصفي- د
 إعطاء الدرجات- ه
 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

جهاز عرض - 

صور  - 

هيكل عظمي - 

 مجسمات  - 

 المراجع .25

 

 .1986االصابات الرياضية، شويمف، صوفيا، - 1
 .1995موسوعة الطب الرياضي، اليل مايكيمي، ماك جينكيز، الكمية االمريكية لمطب الرياضي، - 2
.  1984. ف. تروينيكف، ف–امراض واصابات الجهاز الحركي - 3
 .1995التدليك العالجي، بيرويوكوف أزأز كييف، - 4
.  1981 بشكيروف، موسكو –الوقاية من االصابات الرياضية - 5
.  1986موسكو، . م. العالج الطبيعي، فييا- 6
.  1997محمد بريقع، االسكندرية، . محمد عادل رشدي، د. ميكانيكية اصابات العمود الفقري، د- 7
.  1980مرشد الرياضة العالجية، برافاسودوفا، موسكو، - 8
 العالج الحركي لممفاصل والعمود الفقري، انانولي كاتمنبسكي، موسكو، روست –. 1992محمد عادل رشدي، . عمم اصابات الرياضيين، د- 9

.  2003كنيغا، 
، موسكو،  1الدليل الكبير في التدليك، فالديمير فاشيثمكين، دار اسكيمو - 10
 2001كوزمين، دارفينيكس،روستاف، . ر. العالج بالطين، ف- 11
 .2001يبينيفا نوفا، دار الطب، موسكو . أ.الرياضة العالجية، ف- 12
.  ، الجزء االول2002االصابات الرياضية، اسس العالج والوقاية، رينستروم األدب االولمبي، كييف، - 13
، الجزء الثاني  2003االصاباتالرياضية، العمالالكمينيكي الوقاية والعالج، رينستروم االدب االولمبي، كييف - 14
.  2003الطب الرياضي، ب جاكسون، االدب االولمبي، كييف - 15
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.   الطبعة الثالثة2003االعصاب في العمود الفقري، فريد خابيروث، كازان، - 16
 .2003ب جوبينكا،دار الصحة، كييف . العالج الحركي لمعمود الفقري، ف- 17
 1998بانامارينكوا، موسكو، سانكت بيتريورج، كتاب مقرر تمطمبة كميات الطب، . ن.م يوجولبوف، ج.العالج الطبيعي، ف- 18
. 1998ب ماريوفا، موسكو، دار الطب، .ب سيمون، ترجمة أ.عمم العظام لالطراف، ب- 19
 .2003ب سيمون، ترجمة اكتشيتوفا، موسكو، دار الطب، .عمم العظام لمعمود الفقري، ب- 20
 2003. ن سوكولوفا، دار فينيكس، روسوف.ج سوكولوفا، ت.العالج الطبيعي، ن- 21
 .1996ف سميتوف دارفينكس، روستوف، .العالج المائي، نظريات وتطبيقات، ن- 22
 .2009دار الطب لممعمومات موسكو . أ وشاكوف.تطبيقات في العالج الطبيعي، أ- 23
.  2009م بوجالوبوفار، موسكو . طرق وتكتيك العالج الطبيعي، ب- 24
.  2008ب سوكولوقار، دار الطب رستوف .ج سوكولوف، ت.العالج الطبيعي ن- 25
  2008، المجمد الثاني والثالث والرابع 2004ج جريانزنخين المجمد االول .ب كورنيكوف، ي.االصابات والعظام ن- 26
.  2005ل آنكين دار الطب لممعمومات موسكو . ن آنكين ون.ل. االصابات- 27
 .2007م بوجولوبوف، المجمد االول والثاني والثالث موسكو . التأهيل الطبي ب- 28
.  2007باخوتيك، دار المبيا كييف . ن.التأهيل البدني في االصابات االطراف العميا ي- 29
  2009ف ميرنيشينكو جيتار لالعالم والنشر، موسكو، .ب كاتيمنيكوف، ف.االصابات المغمفة لألطراف ج- 30

  2008ف يبيغانوف دار الطب، موسكو، .أبيبيغانوف أ. التأثيل الطبي الصابات وامراض العمود الفقري ف- 31 
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