
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
 املواد الصحية قسم:  

 للفرقة الثانية  الرتبية الصحيةتوصيف مقرر 
 م6201/   م5201  الدراسى للعام  (ممتد فصل دراسي)ماجستري 

 بيانات املقرر -1

 ـ ماجستري الثانيةالفرقة/ املستوى:     الرتبية الصحية : اسم املقرر الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 هدف املقرر -2

 .بمفهوم التربية ومفهوم التربية الصحية امداد الطالب  -1
 . التربية الصحية بالتربية البدنيةبالمعاومات حول عالقة  امداد الطالب -2
 . بالجوانب الصحية المرتبطة بالنشاط الرياضي امداد الطالب -3
 . بدور التربية الصحية في تحقيق أهداف الصحة العامةامداد الطالب  -4

 

 املقرر:املستهدف من  -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

 مفهوم التربية والتربية الصحية  على عرفتي -1أ 
 عالقة التربية الصحية بالتربية البدنية على عرفتي  -2أ 
 الجوانب الصحية المرتبطة بالنشاط الرياضييعرف  -3أ 
 

 املهارات الذهنية -ب

 المدرسية.التربية الصحية والرعاية الصحية أهمية ومفهومالطالب  يدرك -1ب
 كال من مجاالت وأساليب التربية الصحية وأسس التربية الصحية. يحلل -2ب 
 دور التربية الصحية فى تحقيق أهداف الصحة العامة.يناقش  -3ب 
 

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 التربية الصحية أهم نتائج الدراسات والبحوث الحديثة في مجال علم  تطبق -1ج 
 مفهوم ومبادئ التربية الصحيةالقيام بعرض  -2ج 
 

 املهارات العامة -د
 تقريرا األسس الصحية والفرد الممارس التعلم الذاتياستخدام -1 د
 علي المعلومة من مصادرها المختلفة . يحصل -2 د



 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 الذاتى .تنمية التعلم  -2د/
 استخدام مهارات ووسائل األتصال الفعال . -3د/

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 2األسبوع  ،1األسبوع 

االشتراطات الصحية فى برنامج التربية الرياضية والخدمات 

 الصحية المرتبطة بالمدارس.
4 

 4األسبوع  ،3األسبوع 

 أسس التربية الصحية.
4 

 6األسبوع  ، 5 األسبوع 

التربية الصحية ومراحل النمو، التربية الصحية وبيئة التالميذ 

 وحاجاتهم وميولهم.
4 

 8األسبوع  ،7األسبوع 

 4 التربية الصحية والمنزل والمجتمع.

 10األسبوع  ، 9 األسبوع 

 مجاالت وأساليب التربية الصحية.
4 

 12، األسبوع 11األسبوع 

 تحقيق أهداف الصحة العامة.دور التربية الصحية فى  -
4 

 14، األسبوع  13األسبوع 

 طرق التربية الصحية ووسائطها. -

 العدوى والمناعة، طرق انتشار العدوى ". -
4 

 16، األسبوع  15األسبوع 

 مصادر العدوى"، مكافحة األمراض المعدية. -

 المناعة )تعريفها وأنوعها(. -

4 

 18،األسبوع  17األسبوع 

 تقديم البحث الورقي المطلوب من  -

 ماهية الصحية المدرسية -الرعاية الصحية المدرسية -

 أهمية برامج الصحية المدرسية. - 

4 

 20، األسبوع 19األسبوع 

 الرعاية الصحية للتالميذ. -

 اإلشراف الصحى اليومى. -تقويم صحة التالميذ  -

4 

 22، األسبوع  21األسبوع 

 والفحوص الجماعية.اختبارات التصفية  -
4 

 24 ، األسبوع 23األسبوع 

 الوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها. -
4 
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 26، األسبوع  25األسبوع 

 4  الرعاية فى حالة الطوارئ واإلسعافات األولية. -

 28األسبوع ،   27األسبوع 

 4 . رعاية التالميذ المعاقين )ذوىاإلحتياجات الخاصة( -

 30األسبوع ،  29األسبوع 

 . رعاية التالميذ المعاقين )ذوىاإلحتياجات الخاصة( -
4 

 

 60 إجمالي عدد الساعات

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

  المحاضرات 
  البحوث المقدمة 
  العرض الشفهى 
  مجموعات العمل 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

   
 محاضرات غير األساسية

 النصح واإلرشاد لذوي القدرات المحدودة 
 إرشاد أكاديمي للطالب ذوي القدرات المحدودة 

 : تقويم الطالب -7

 التوقيت )األسبوع( -ب األساليب املستخدمة -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 اتدرج   10 التاسعاألسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 )حتريري( 

 اخلامس عشر األسبوع:  
 ات درج   10  

 اتدرج   10  األول خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة    70 األول الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 الدراسية الكتب  مذكرات -أ

 كتب ملزمة -ب
العرباا، ،  ، دار الفكاار 1بهاااا الاادين هبااراهيم سااالمة و الصااحة والتربيااة الصااحية ، ط -ج

  . 1997القاهرة ، 

 كتب مقرتحة -د

، دار 1ابوالعال احمد عبد الفتاح و كمال عبد الحميد و الثقافة الصحية للرياضيين ، ط -ه

 م.2001الفكر العرب، ، القاهرة ، 

اللجنة الدولية للصليب األحمرو الهالل األحمر المصرى، الحرية الدولية للصليب  -و

  م.2001األحمر والهالل األحمر، 

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -ز
http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843 

http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm 
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477 

http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843
http://www.kenanaonline.com/mokhtarat/64843
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm
http://www.madariss.fr/College/svt/svt8.htm
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477
http://www.badnia.net/vb/showthread.php?t=1477
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 منسق املادة
       عبداحلليم يوسف عبدالعليم  د / م.أ.

                                     (                                 التوقيع )       

 القسمرئيس 
 محدي عبده عبد الواحد عاصم د / م.أ.                      

                                                            التوقيع )                            
 

 م 29/9/2016تاريخ اعتماد جملس الكلية     


