
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
 املواد الصحية قسم: 

 للفرقة االويل ماجستري فسيولوجيا الرياضةمقرر توصيف 
 م2017/ 2016للعام الدراسي  ممتد( فصل دراسي بنات/ ) بنني

 بيانات املقرر -1
  

  ـ بنني/بنات اولي ماجستريالفرقة/ املستوى:  فسيولوجيا الرياضةاسم املقرر:  ال ينطبق  الرمز الكودي:

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 هدف املقرر -2

 

 .بماهية علم الفسيولوجيالخاصة  بالمعارف والمعلومات البلطاإكساب  -1

 . بإختبارات الجهد البدني  البالطإمداد  -2

 .معرفة مكونات وتغيرات الدم -3

 معرفة التأثيرات اإليجابية للنشاط الرياضى على وظائف بعض األجهزة الحيوية. -4

 

 املستهدف من املقرر: -3

 واملفاهيماملعلومات  -أ

  ماهية علم الفسيولوجى.علي  البتعرف الطي 1أ/
 مكونات وتغيرات الدم. علي البالط تعرفي 2أ/
 التأثيرات اإليجابية لألنشطة الرياضية. علي البالط تعرفي  3أ/

 

 املهارات الذهنية -ب

 تحديد اإلختبارات التى تناسب العمل التدريبى.  -1ب/

  الفسيولوجية الناتجة عن حمل التدريب.استنتاج التغيرات   -2ب/
 تحديد األسباب التى تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.  -3ب/

 

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

  عمل تقييم للتغيرات الفسيولوجية لألجهزة الحيوية.   –1ج/
 لتحديد الحد األقصى الستهالك األكسجين.استخدام األجهزة الفسيولوجية    -2ج/ 
 تطبيق االختبارات الفسيولوجية.   -3ج/

 املهارات العامة -د
 إدارة الوقت لتحقيق أقصي إستفادة .  -1د/
شتتتبكة -أبحتتتا -دوريتتتات-يستتتتطيم جمتتتم المعلومتتتات متتتن مصتتتادر مختلفتتتة  مراجتتتم -2د/
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 (.المعلومات الدولية

 .التعلم الذاتي-3د/
 
 

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات  املوضوع

 3األسبوع ،  2األسبوع ،  1األسبوع 

 الجزء النظري 

 ماهية علم الفسيولوجى

6 

 5األسبوع ،  4األسبوع 

 الجزء النظري 

   ماهية علم الفسيولوجى تابع  -
4 

 9األسبوع  ، 8األسبوع   7األسبوع ،  6األسبوع ،

 الجزء النظري 

 تقييم التغريات الوظيفية

8 

 12األسبوع  11األسبوع  ، 10األسبوع ،

 الجزء النظري 

 تقييم التغريات الوظيفيةتابع 
6 

 51األسبوع ، 41األسبوع ، 31األسبوع ، 

 الجزء النظري 

 اختبارات اجلهد البدنى

6 

  81األسبوع ، 71األسبوع  ، 61األسبوع ،

 الجزء النظري 

 اختبارات اجلهد البدنىتابع 

6 

 21األسبوع ، 20األسبوع ، 91األسبوع 
 الجزء النظري 

 مكونات وتغريات الدم
6 

 24األسبوع ، 23األسبوع ،22، األسبوع 

 الجزء النظري

 مكونات وتغريات الدمتابع 
6 

 27األسبوع ، 26األسبوع ، 25، األسبوع 

 الجزء النظري 

التأثريات اإلجيابية للنشاط الرياضى على وظائف بعض األجهزة 

 احليوية

6 

 30األسبوع ،  29األسبوع ،28، األسبوع 
 الجزء النظري 

التااأثريات اإلجيابيااة للنشاااط الرياضااى علااى وظااائف بعااض    تااابع 

 األجهزة احليوية

6 

 

 إجمالي عدد الساعات
 

60 
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أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 
 محاضرات نظرية 
 العرض الشفهي  
 األوراق البحثية 
 حلقات نقاشية  
 .التعلم الذاتي 
 التعليم التبادلي 

 

أساليب التعليم  -6
للطالب ذوي والتعلم 

 القدرات احملدودة

 
  ال يوجد 
   

 
 

 :تقويم الطالب -7

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

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجة 10 18،  2 األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)حتريري 

 شفوي 20،  6 األسبوع :
 حتريري 27،  18 األسبوع :

 درجة 10 

 درجة  10 االول خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة70 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 مذكرات -أ
 
 فسيولوجيا الرياضة –

   مبادئ علم وظائف األعضاء – كتب ملزمة -ب

 فسيولوجيا الرياضة والتدريب –فسيولوجيا التدريب الرياضى  – كتب مقرتحة -ج

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -أ
http://  human sports. 

 

 املادة منسق
 حمدي عبده عاصم / أ.د

 التوقيع )                        (
                

 رئيس القسم             
                               عبدالحليم يوسفد/ م.أ.             

 (                  التوقيع )                     
 

 

 م 20/9/2016تاريخ اعتماد جملس الكلية     


