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  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

                

 :محتوى مقررات مرحلة البكالوريوس لقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية 

 .مقررالتشريح الوصفى والوظيفى للفرقة االولى 

ويشتمل على تركيب العظاام   الهيكال العظماى  الجهاز العظمى  ( :الباب اال ول ) يحتوى المقرر على ست ابواب       
الجهااااز ( البااااب الىاااا ى)   العماااول الفقااارى   الفقااا، الصااالرى   الحاااول   ال،ااارريي العلاااوييي   ال،ااارريي السااافليي    

المفاصاال الليفيااة   المفاصاال الةضاارورية   المفاصاال الزالليااة   الحركااات الهامااة التااى تقااوم بهااا : ويشاامل  المفصاالى 
ا اوا  العضا ت   اصااا، العضا ت    مااعض لابعل عضا ت : ويشامل  الجهاز العضالى( الباب الىالث ) المفاصل   
مكو اااات الجهااااز الليمفااااوى   السااااال الليمفااااوى   الشااابكة : و يشااامل  الجهااااز الليمفااااوى (البااااب الربااا  ) الجسااام    

مكو ات الجهااز العصابى   الجهااز العصابى : مل ويش  الجهاز العصبى(الباب الاامس ) الليمفاوية  العقل الليمفاوية   
ويشاامل اال قسااام   الاليااة( الباااب السااالس )المركاازى   الجهاااز العصاابى ال،ررااى   الجهاااز العصاابى الاا ارالى الااعاتى   

 الالوى   اال سجة   االعضاء  االجهزة   الراتاي والت فس  حركة العض ت الهيكلية االرالية 

 .قة االولى مقرر الصحة العامة للفر 

تعريااا الصااحة   :ويشاامل  الصااحة والمسااتويات الصااحية ل  ساااي(الباااب اال ول ) يحتااوى المقاارر علااى ساات ابااواب 
تعرياا المارل    أهمية المقااييس الصاحية      المستويات الصحية لإل ساي   الصحة العامة  تقييم المستوى الصحي

ضااية علااى صااحة الفاارل   لور ماالرس التربيااة الرياضااية رااى بااث مساببات امماارال العضااوية اىر ممارسااة اال شاا،ة الريا
الع اياة بالجسام   الع اياة باالم بس   العمال : ويشامل  الصاحة الشاصاية( الباب الىاا ى) الوعى الصحى للى الت ميع  

  رال المعليااةاالماا( الباااب الىالااث ) الع ايااة بااالم بس الرياضااية  وال ااوم والراحااة   العااالات الصااحية ل سااتعكار ال اااجح  
مسااببات الماارل  مصااالر العاالوى   ،اارل ا تشااار العاالوى بالبياااة   الم اعااة ضاال امماارال   ا تقااال العاالوى : ويشاامل 

بالحشرات   كيفية تشاي، اممرال  بالرعاع   ا تقال العلوى باللمس   ا تقال العلوى بال،عام والشراب   ا تقال العلوى
  البروتي ات   الكربوهيلرات   اللهوي  ع اصر الةعاء: ويشمل  التةعية( اب الرب  الب) المعلية  اممرال المزم ة    

المجموعات الرايساية للةاعاء   أهمياة وجباة ارر،اار  ال،اقاة واساتالام الجسام لهاا   شارو،    الفيتامي ات   الماء  
: ويشامل صحة البياة( الباب الاامس ) الةعاء الكامل   الةعاء المتوازي   أمرال سوء  التةعية   التلوث الةعااي   

تلاوث الترباة   التلاوث بالمبيالات    التلاوث  الحارارى  تلاوث المااء   التلاوث المفهوم الحاليث للبيااة   تلاوث الهاواء   
الباب الساالس )الضوضااى   التلوث االشعاعى   التلوث بااللوية والعقاقير   االشترا،ات الصحية رى حمامات السباحة 

 مبالىء االساعارات االولياة   االامااء    الهباو،  الصالمة العصابية   االرتجااض باالم  ي: ويشمل  االسعارات االولية( 
 .ضربة الشمس   الصر    الهستيريا   الكسور   الال    ال زيا   الجروح   الحرول   االات ال   الت فس الص اعى 
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 .مقرر االصابات الرياضية واسعاراتها  للفرقة الىالىة

االساباب لمقلماة ا تعرياا ا :  ويشامل االصابات الرياضاية (  الباب االول )يحتوى  المقررعلى  امس  ابواب         
لور الملرب الرياضي والملرس ري  العامة لحلوث االصابة  لرجات االصابة ا اصاا، االصابات ا مضاعفات االصابة 

مفهاوم العا ض ال،بيعاى ولورى رااى :  ويشاامل العا ض ال،بيعاى (  البااب الىاا ى) الحال والوقاياة ماي االصاابات الرياضااية  
سااال العا ض ال،بيعاي ا المااء ا التمري اات الع جياة ا العا ض الكهرباااى ا المجاال الرياضاي  اهالاا العا ض ال،بيعاى  و 

 تعريا الكسر ا اسباب الكسر ا ا وا  الكسور:ويشمل اصابات العظام ( الباب الىالث )التلليك  

 سورا لرجات الكسور ا اشكاله ا اعرال الكسر ا التاام الكسور  المضاعفات الموضعيه والعامة ا اسعاا وع ض الك

 ويشمل اصابات العض ت ( الباب الراب  )ا ع ض وتاهيل الكسر ،بيا   بعل الكسور الااصة رى المجال الرياضى   

ا ا وا  العض ت ا ا وا  اال قبال العضلى    االجهال العضالى ا التعاب العضالى ا الاتقل، العضالى   التمازل العضالى ا 
اصاابات اجهازة الجسام (: البااب الااامس )لى العظماى ا التلياا العضالى الكلم العضلى ا تمزل االوتاار    الاتكلس العضا

)   اصاابات العماول الفقارى ( الجاروح ا الحارول) اصابات الجلل واال سجة الراوى راى جسام اال سااي :ويشمل الماتلفة  
 (اصابات الجزء الق، ى والصلرى اال زالل الةضرورى ا اصابات الجزء   

                      شعبة تعليم -قة الرابعة  مقرر التربية الصحية للفر 

:                                                                                             ويشمل الموضوعات التالية  :  التةعية( الباب االول )يحتوى  المقررعلى ستة ابواب         
ء   تقسيم الموال الةعااية   مواصفات الةعاء الكامل  الع اصر الةعااية الضرورية التعريا بالمص،لحات  اهمية الةعا

  عي ة اللم ولاللتها على ( الةعاء ) للجسم  الموازيي الصحية ولاللتها على الصحة   ت ظيم عملية ت اول ال،عام 
كيفية توزي  ال،اقة التى  حصل الصحة  اهم االمرال الةعااية الشااعة رى جمهورية مصر العربية     ال،اقة     

 –المسكرات  –المالرات –ويشمل تعاريا  االلماي   االلماي وا،ورتة على الصحة( الباب الىا ى ) عليها مي الةعاء   
التلايي   تاىير الموال المالرة على اجهزة الجسم الماتلفة    اسباب االلماي    مراحل االلماي   المالرات –العقاقير 

ويشمل  ة الصحيةالتربي( الباب الىالث) رى رأى االس م    اجراءات الوقاية مي الوقو  رى االلماي  ع ض اىار االلماي   
تعاريا التربية الصحية   اهلاا التربية الصحية    العوامل المساعلة على تحقيل اهلاا التربية الصحية     مياليي : 

التربيةالصحية ومجاالتها   التربية الصحية وحاجات وميول ال، ب    ع قة التربية الصحية بالتربية الرياضية  واجبات 
 لتحقيل اهلاا التربية الصحية   حقول  ملرس التربية الرياضية
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المص،لحات المستالمة رى بر امج الصحة :    ويشمل   الصحة الملرسية(الباب الراب  )اال ساي رى الصحه  
الملرسية    اارال بر امج الصحة الملرسية    مكو ات بر امج الصحة الملرسية   الالمات والرعاية الصحية 

 ويشمل   التعريا بالمص،لحات     اهلاا بر امج التربية    التربية ل ماي والس مة(س الباب الاام)الملرسية     

 

ل ماي بالملرسة    العوامل البياية المساهمة رى وقو  الحوالث واالصابات رى البياة الملرسية    العوامل البياية 
( الباب السالس ) اي والس مة بالملرسة    المساهمة رى وقو  الحوالث واالصابات بالملرسة     اركاي بر امج االم

ملال ال وم       ا وا  ال وم  المراحل الماتلفة لل وم      اصاا، مراحل ال وم   : ويشمل   ال وم والصحة والرياضة
ال وم الحرماي مي ال وم واىارة السلبية على وظااا الجسم   ال وم والعقاقير   ال وم وضةو، الحياة    ال وم والتةعية  

                               .                                        والوراىة    اض،رابات ال وم     الع قة بيي ال وم وال شا، الرياضى  

    مقررتربية القوام للفرقة الرابعة – شعبة تعليم 

ويشمل تعاريا القوام  أهم مظاهر القوام  ة القواممص،لحات تربي( الباب االول )يحتوى  المقررعلى  ستة ابواب         
  اللرجات العامة ( أقسامها -تعريفها -مفهومها)الجيل  مواصفات القوام المقبول االض،رابات القوامية ا حرارات القوام 

أهميته  -(ت،ور  مو ا ح اءاته)ل  حرارات القوامية امسباب العامة ل  حرارات القوامية العمول الفقري تشريحيًا 
مؤشرات االحتفاظ بالقوام : ويشمل  قراءات متقلمة ري تربية القوام( الباب الىا ى ) للقوام تعريا ا حرارات العمول الفقري 

 شرو، االتزاي والتوارل العضلي (الرقول -المشي -الوقوا)السليم  لراسة موضا  الجسم ري الحركات البلااية لإل ساي 
مجموعة عض ت ترب، بيي ( المؤىرة ري القوام)ت اررالية  عض ت ال،را العلوي الوصفي للجسم اصاا، العض 

العريضة )  مجموعة عض ت ترب، الجع  بعظم العضل (الم حررة المربعة)عظام الجمجمة والحزام الكتفي بالجع  
العجزية )ية   عض ت الب،ي عض ت الجع  الالف(الصلرية الصةرى -الصلرية الكبرى أماما –الظهرية الفا 

 أسباب (ام ىى  العكر)  تأىير توزي  التجمعات الله ية على قوام(القصبة الترقوية الالفية) عض ت الع ل (الشوكية
 -السم ة: ويشمل بعل اممرال وع قتها بالقوام ( الباب الىالث .) تجم  اللهي ري أماكي اير ،بيعية للجسم

قصور البروتيي للى  -ب،ء ال مو للى ام،فال -ال زالل الةضروريا -اوسجول ش تر -هشاشة العظام -ال حارة
الجزء العلوي )تشوهات الجع  ( الباب الراب  ) شلل ام،فال -ليي العظام -الكساح -المارازمس -الكواشيركور -ام،فال

جية له زيالة تفجر ويشمل زيالة تحلب الظهر والتمري ات الع جية له  استلارة الكتفيي والتمري ات الع ( مي الجسم
الق،ي والتمري ات الع جية له الظهر المس،ح والتمري ات الع جية له اال ح اء الجا بي والتمري ات الع جية له  
التشوهات الفرعيةوتشمل تصعر الع ل الصلر الحمامي الصلر المس،ح الصلر القمعي    تشوهات ال،رريي السفلييي    

  تقوس الرجليي والتمري ات الع جية له   اص،كاك (لمفل،حة والتمري ات الع جية لهتشوى القلم ا)عظام هيكل القلم 
 الع قة بيي الكفاءة الوظيفية مجهزة الجسم الماتلفةويشمل  ( الباب الاامس ) الركبتيي والتمري ات الع جية له
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عصر الكمبيوتر واالتصاالت  تمري ات  رعاية اممومة وال،فولة مي أجل ،فل سليم الب ية والب ياي  القوام و والقوام
أ ما، امجسام  لراسة لبعل اال حرارات والتشوهات  ااتبارات ومقاييس القوام : ويشمل ( الباب السالس ) االسترااء 

 .القوامية للى المعاقيي 

 

                                                           مقرر التةعية للرياضييي لشعبة التلريب الرياضى 

  اهميه الةعاء  تعاريا ومص،لحات التةعيه للرياضييييضم (  الباب االول ) يحتوى  المقررعلى  اربعة ابواب  
) ه للرياضييي  للرياضييي   اسس التةعيه الصحيه للرياضييي    المبالى االساسيه لتةعيه الرياضييي    التةعيه المىالي

مضالات االكسلة واهميتها -ى   تاىير الةعاء على االلاء الرياضى    مصالر ال،اقه اى اء ال شا، الرياض( الباب الىا ى 
:   .                                     ويشمل( الباب الىالث ) اى اء الوحلات التلريبيه والم ارسات   المساعلات البيوكيمياايه   

   الهرم الةعااى االمىل لكل  للرياضى وااللاء المىالى( البيولوجيه واال فعاليه واالجتماعيه والىقاريه ) ةعية والجوا ب الت
   رصيله لم الرياضى ( رى بعل اال ش،ه الرياضيه . )   شا، رياضى    اال ظمه الةعااية الااصه با قا، الوزي 

:  .                                                                    ويشمل ( الباب الراب  ) اى اء المعسكرات التلريبيه  والةعاء الصحى الم اسب   تةعيه الرياضييي
ال واحى السيكولوجيه للةعاء والرياضه   العالات الةعاايه و،بيعه ال شا، الرياضى    مضالات االكسلى وحمل التلريب 

تةعيه ال،فل الرياضى    ( .*.والم ارسه /تةعية الرياضييي رى مرحله التلريب . ) للرياضييي الزاال    التوازي الةعااى 
 .    صااح التةعيه للرياضييي -تةعيه الرياضى المصاب   وض  وت فيع برامج تةعيه للرياضى رى اال ش،ه الماتلفه   

 مقرر التةعية للرياضييي لشعبة ارلارة الرياضية

العناصر الغذائية االساسية بصورة عامة ، . عامة عن الغذاء والتغذية مقدمه: يضم المقرر 
العالقه بين الغذاء والصحة للرياضى ، اهمية الغذاء للرياضى ومشكالت سوء التغذية، المبادىء 

الهرم الغذائى األمثل لكل نشاط رياضى   نظم انتاج الطاقة والغذاء. األساسية لتغذية الرياضى

  تغذية الرياضى قبل وبعد واثناء المنافسة. تغذية الرياضى أثناء المعسكرات   ومشروبات الطاقة
وما يجب مراعاته في البرامج الغذائية للرياضي في   تغذية الطفل الرياضى و المرأة الرياضية

 تصميم بعض قوائم نظم الغذاء التى تتناسب مع كل نشاط رياضىأثناء التدريب والمنافسات، 

 ياضي لشعبة التلريبمقرر التلليك الر 
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يشمل تعريف التدليك الرياضي  وانماط التدليك ( الباب االول) يحتوي المقرر علي ثالثة ابواب 
 الرياضي قبل فترة التدريب الرياضي وبعدها وفترة االعداد وفترة المنافسة والفترة االنتقالية 

ويشمل طرق التدليك  المختلفة والشروط الصحية ( الباب الثاني)تأثيرات التدليك الفسيولوجية 
 للتدليك 

التدليك في حاالت االصابة  –اوضاع التدليك  –واالدوات / االجهزة/ المكان/ للشخص المدلك 
الجزاء الجسم ويشمل كيفية التدليك ( الباب الثالث)الحاالت التي يمنع فيها التدليك  –الرياضية 
 المساحيق والزيوت التي تستخدم في التدليك -التدليك الجزئي   –التدليك العام  –للرياضيين 

 مقرر رسيولوجيا الجهل البل ي                    

وتأثيرات  –يحتوي هذا المقرر علي المصطلحات والتعريفات الخاصه بفسيولوجيا الجهد البدني 
الجهاز  –هزة الجسم المختلفه ومنها الجهاز العصبي واهميته القيام بمجهود بدني علي اج

نظم انتاج  –الجهاز المناعي  –الجهاز الدوري ومكونات الدم  –الجهاز التنفسي -العضلي 
 .الطاقه

 مقرر القياسات واالاتبارات المعمليه الفسيولوجيه

لوجي والقياسات يحتوي هذا المقرر علي بعض المصطلحات والتعريفات الخاصه بعلم الفسيو 
واالختبارات المعمليه الخاصه بأجهزة الجسم كل علي حده وتشمل قياس رد الفعل للجهاز 

قياس  –رسم العضالت الكهربائي  –قياس قوة عضالت الجسم  –العصبي رسم المخ الكهربائي 
 –ن قياس الكفاءة البدنيه والحد االقصي الستهالك االكسجي -واالحجام الرئويه السعه الحيويه

 معرفة الطرق المستخدمه في عمليات سحب وتحليل الدم  -قياس النبض وضغط الدم
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 (المقررات االجباريه )  لبلوم الصحه الرياضيهمقررات الحصول على 

 

 

 

 :بيانات المقرر  - 0

 دبلوم: المستوى  الصحة الرياضية:اسم المقرر 905ح ص الرمز الكودى 

 أسبوعيا نظري(  4)  معتمدة  ساعه(   2)  :التدريسية عدد الساعات  دبلوم: التخصص 

إكساب المعارف والمعلومات والقيم األخالقية الخاصة باهداف ومجاالت الصحة الرياضية واإللمام بتأثير ممارسة النشاط :هلا المقرر -2

لالستيقاظ و النوم وايضا الصحة الشخصية وكيفية العناية الرياضى على اجهزة الجسم المختلفة من حيث نظم انتاج الطاقة و القواعد الصحية 

 .بالجسم 

 محتوى المقرر  -4

 الموضوع م

 مص،لحات الصحه الرياضيه 0

 أهمية المقاييس الصحية -وكتابة تقرير عنها  تقييم المستوى الصحى 9

 اهلاا ومجاالت الصحه الرياضيه 3

 التلوث الغذائي -الغذاء المتوازن -الكاملشروط الغذاء  -المجموعات الرئيسسة للغذاء 4

 التغذية للرياضي وغير الرياضي 5

 دراسة تاثير الرياضة علي اجهزة الجسم 6

 نظم الطاقة في تطبيق المهارات المهنية 7

 القواعد الصحية لالستيقاظ والنوم 8

 العناية بالجسم -الصحة الشخصية



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 

 

 :بيانات المقرر  - 0

 مرحلة الدبلوم   :ى المستو                  االصابات الرياضية واسعافاتها:اسم المقرر 910ص.ح:الرمز الكودى 

 أسبوعيا   نظري(   4)  معتمدة  ساعه(   2)  : لساعات التدريسيةعدد ا الصحة الرياضية      التخصص 

برامج عالجية لالصابات المختلفة وكيفية الوقاية من االصابات لتصميم إكساب المعارف والمبادىء والقيم األخالقية :هلا المقرر-2

اسباب االصابات الرياضية وعالقتها بالتعب فى المجال الرياضى وكيفية تصميم  تحديدلمشكالت الرياضية من منظور تربوى وكذلك 

 البرامج العالجية
 رمحتوى المقر -4

 الموضوع م

 تعريف االصابة الرياضية ومفهومها 1

 الوقاية من االصابات الرياضية من منظور تربوي 2

 بةممارسة الجهد البدنى وكيفية حدوث االصا تقييم مخاطر 3

 كتابة تقرير عنهاو نماذج لبعض اصابات الجهاز الحركي واحدث االجهزة في العالج 4

 الصدمة وكيفية وضع برامج عالجية لها 9

 التعب وعالقتة باالصابات الرياضية 6

 اسباب االصابات الرياضيةواعراضها ودرجاتها 7

 طرق التعامل مع االصابة ،وكيفية اختيار انسب وسائل العالج 8

 تصميم برامج عالجية 5

 

 :بيانات المقرر  - 0

 مرحلة الدبلوم:المستوي                  التاهيل البدني:  :اسم المقرر 911ص.ح: الرمز الكودى 

 تطبيقى ( 2+ ) نظري(   9)  معتمدة  ساعه(   2)   :عدد الساعات التدريسية  الصحة الرياضية      التخصص 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

اكتسبتةمن وسائل طبيعية وبدنية لعالج اكساب المعارف والمعلومات والمهارات والقيم االخالقية التي تمكنها من تطبيق ما :هلا المقرر -2

 واتااع القرار ري عملية التاهيل البل ي الممارسة الرياضية في اقصر وقت ممكنوتاهيل المصابين واستعادة القدرة علي 

 محتوى المقرر  -4

  الموضوع م

 دراسة االسس الفسيولوجية والعالجية للتاهيل البدني 1

 عناصر العالج الحركي والتاهيل الرياضي 2

 التمرينات واالعمال البدنية،وسائل التاهيل المختلفة 3

 لحل المشاكل باصابات المالعب  العوامل الطبيعية ودورها في العالج والتاهيل 4

 اسس استخدام العالج الحركي الرياضي 9

 الشروط التربوية الواجب اتباعها في التاهيل 6

 اهداف العالج البدني والحركي الرياضي 7

ترجمته باللغه  و نتيجة القراءات التحليلية مراحل العالج البدني الحركي الرياضي ومحتوياتة 8

 االنجليزيه

 العوامل التي تساعد علي انجاح البرامج العالجية 5

 

 :بيانات المقرر  - 0

 دبلوم: المستوى  الصحة لذوى االحتياجات الخاصة:اسم المقرر 912ص .ح: الرمز الكودى 

 أسبوعيا   نظري(  4)  معتمدة  ساعه(   2)  :عدد الساعات التدريسية  الصحة الرياضية: التخصص 

والقيم االخالقية المرتبطة بالمشكالت الصحية واالحتياجات والتصنيفات والمخاطر إكساب المعلومات والمعلومات هلا المقرر -2

 .والوعي بدوره في تنمية المجتمع نوع النشاط التخصصى لالصحية و الغذاء الصحى لذوى االحتياجات الخاصة وفقا  

 محتوى المقرر  -4

 الموضوع م



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 للصحه الرياضيه لذوى االحتياجات الخاصهمقدمه عامه  0

 دراسة تفصيليه للصحه العامه والصحه الرياضيه 9

 دراسة موسعه لذوى االحتياجات الخاصه 3

 التصنيفات المتعدده لذوى االحتياجات الخاصهدراسه النواع الرياضات المختلفه لهذه الفئات   4

المخاطر الصحية في مجال الصحةلذوي االحتياجات الصحه الشخصيه لذوى االحتياجات الخاصه 5
 الخاصة

 دراسه لمكونات الغذاء الصحى لهذه الفئات 6

 وكتابة تقرير عنها االصحاء الثقافه الصحيه لدمج هؤالء الفئات مع 7
 تصميم برنامج رياضى يهدف الى تحسين الحاله الصحيه لذوى االحتياجات الخاصه 8

 

 (االاتياريهالمقررات )  لبلوم الصحه الرياضيهمقررات الحصول على 

 

 

 :بيانات المقرر  - 0

 مرحلة الدبلوم المستوي الصحة البيئيةمقدمة في :سم المقررا 913ص .ح:الرمز الكودى 

الصحة التخصص 

 الرياضية      
 أسبوعيا   نظري(   9)  معتمدة  ساعه(   2)   :عدد الساعات التدريسية 

إكساب المعارف والمعلومات والقيم األخالقية لصحة البيئة واالغذية وصحة المسكن ومكونات البيئة وكيفية :هلا المقرر -2

المرتبطة بممارسة النشاط الرياضى مما ينمى الوعى البيئى ويساهم فى المحافظة على صحة التطهير والتعقيم لهذة المكونات 

 وتوظيا الموارل المتاحة بكفاءةالرياضى

 

 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 محتوى المقرر  -4

 الموضوع م

 والمصطلحات الخاصة بها تعريف البيئة 1

 (الماء والهواء والتهوية  والتدفئة واالضاءة ) مكونات البيئة  2

 لمكونات البيئة التطهير والتعقيم كيفية 3

 تأثير الحشرات والقوارض على البيئة  والسكان 4

 صحة المسكن 9

 وكتابة تقرير عنها تأثير الضوضاء على البيئة 6

 االشعاعات المؤينة 7

 صحة االغذية 8

 (يةعالجالو يةوقائال)وتطبيق البرامج وحدات الخدمات الصحية فى البيئة 5

 

 :بيانات المقرر  - 0

 مرحلة الدبلوم: المستوي                    تربية القوام::اسم المقرر 914ص.ح: الرمز الكودى 

 نظرى إسبوعيا ( 2)   معتمدة  ساعه(   2) : عدد الساعات التدريسية  الصحة الرياضية    :التخصص 

اهم المصطلحات والتشوهات القوامية الموجودة , المرتبطة بتعريف القوام والقيم االخالقية إكساب المعارف والمعلومات :هلا المقرر

شروط التوافق العضلى العصبى داخل الجسم واسس االتزان , بالجسم سواء تشوهات الطرف العلوى او الطرف السفلى وأسبابه ودرجاته 

 خالل العمل المهنيوالتواصل وقيادة فريق  السليم وكيفية تصميم برامج عالجية للتشوهات المختلفة

 محتوى المقرر  -4

 الموضوع م

 اهم المصطلحات الخاصة -تعريف القوام  1



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 اهم مظاهر القوام الجيد 2

 دراسة اوضاع الجسم في الحركات االساسية 3

 ........(الرقود   -الوقوف-المشي)

 شروط االتزان والتوافق العضلي والعصبي في القوام 4

 وعالقته باجهزة الجسم المختلفة الجيد القوام 9

 وكتابة تقرير عنهابعض االمراض وعالقتها بالقوام 6

تشوهات الطرف السفلي  –تشوهات الطرف العلوي ) دراسة التشوهات المختلفة  7

 وتقييم مخاطرها(

 اختبارات ومقاييس القوام وطرق الكشف عن االنحرافات 8

 القوامية المختلفةتصميم برامج عالجية لالنحرافات  5

 

 :بيانات المقرر  - 0

 دبلوم: المستوى  األندية الصحية:اسم المقرر 919ص.ح:  الرمز الكودى 

  نظري 2 معتمدة  ساعه(   2) :  عدد الساعات التدريسية  الصحة الرياضية:التخصص 

بممارسة النشاط الرياضى داخل النادى الصحى و اشتراطاته والقيم االخالقية المرتبطة إكساب المعارف و المعلومات :هلا المقرر -2

وتوظيف موارد النادي  .الصحية من حيث انواع المالبس و تجنب االصابات و نوعية الفئات المترددة والوجبات الغذائية داخل النادى الصحى

 .الصحي بكفاءة
 محتوى المقرر  -4

 الموضوع األسبوع

 (مصطلحاته -أقسامه -تعريفه)مقدمة عن النادى الصحى    الثالث االول و الثاني و  األسبوع 

 .االشتراطات الصحية لرواد النادى الصحى األسبوع الرابعوالخامس

أنواع المالبس و األحذية .متدرب داخل النادى الصحىلنموذج لبرنامج ايروبيك مقترح  خاص  السابع والثامنو  األسبوع السادس

 المناسبة عند الممارسة



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 كيفية تجنب االصابات داخل النادى الصحى األسبوع التاسع والعاشر

 وكتابة تقارير تتبعية الفئات المترددة على النادى الصحى

 النادى الصحىالوجبات الغذائية المناسبة للمترددين على  الحادي والثاني عشراالسبوع 

 وتقييم برامج التغذية فى النادى الصحىالصحة الغذائية 34,   31األسبوع 

 

 

 :بيانات المقرر  - 0

 دبلوم: المستوي   التغذية للرياضيين:اسم المقرر 916ص.ح: الرمز الكودى 

  نظري(  9)  معتمدة  ساعه(   2)  :عدد الساعات التدريسية  الصحة الرياضية:التخصص 

المرتبطة بأنواع ووظائف الغذاء وفقاً لنوع الرياضة التخصصى واالمراض إكساب المعارف والمعلومات والقيم األخالقية :هلا المقرر -2

 . المرتبطة بسوء التغذية والوجبات السريعة وأضرارها والنظام الغذائى قبل واثناء وبعد المنافسة  وايضا الطريقة الصحية للغذاء

 محتوى المقرر  -4

 محاضرة  الموضوع م

 9  مفاهيم ومصطلحات التغذية 1

 9  ا وا  الع اصر الةعاايه 2

 9  وظائف الغذاء ودور اخصائى التغذية الرياضية 3

 
وكتابة تقارير توظيا ا وا  التةعيه ورقا ل و  الرياضات الماتلفه 4

لتقنين العناصر الغذائية وفقا للعبء البدنى الواقع على مهنية

 .أجهزة الجسم المختلفة

 9 

 9  المنافسةالنظام الغذائى قبل واثناء وبعد  9

 0  الطريقة الصحية للغذاء والسلوكيات الغذائية 6

 0  االمراض المرتبطة بسوء التغذية 7



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 9  الوجبات السريعة واضرارها على الرياضى 8

 

 

 

 

 

 (االجباريهالمقررات )رسيولوجيا الرياضة   لبلوممقررات الحصول على 

 

 

 :بيا ات المقرر  - 0

 ورقاام المقاارررمااز 
 (901) ،.ح:

 دبلوم :المستوى فسيولوجيا الرياضة :اسم المقرر

 :التاصااااااااااااااااااااااا،
 فسيولوجيا رياضة

 (اتساع 4)نظرى : لساعاتعلل ا

الرياضة فسيولوجيا لخالقية األقيم المهارات والووالمبادىء   االساسياتمعارف والإكساب  :هلا المقرر -2

 .مما يمكنها من تقنين األحمال التدريبية لألنشطة المختلفة وتأثير الجهد البدنى على أجهزة الجسم المختلفة
 رمحتوى المقر   -4

 الموضو 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 المعارا وامساسيات والمبالىء  االساسية لفسيولوجيا الرياضة

 وأىر ممارسة ال شا، البل ى الجهاز العصبىتكويي 

 مي قلب واوعية لموية وتكيفة لل شا، البل يالجهاز اللورى تكويي 

 وتكويي املياا وميكا يكية ار قبال العضلي وأ واعةالجهاز العضلى 

 وتبالل الةازات وتأىير ممارسة ال شا، البل يالجهاز الت فسى 

 وتق يي امحمال التلريبية وكتابة تقرير عي علك ظم ا تاض ال،اقة 

 

 :بيا ات المقرر  - 0

 ورقم المقرررمز 
 (902) ،.ح:

 دبلوم :المستوى الرياضة يولوجياب :اسم المقرر

 :التاص،
 فسيولوجيا رياضة

 (اتساع 4)نظرى : لساعاتعلل ا

اكساب المعارف والمعلومات األساسية المتخصصة لبيولوجيا الرياضة وتأثير ممارسة  :هلا المقرر -2

الدم الرياضة على الخاليا ومكونات الدم والمناعة والتمثيل الغذائى وفقا للعبء البيولوجى على خاليا 
 .وتقنين االحمال التدريبية وقفا للعبء البيولوجى على خاليا الجسم وكتابة تقرير مهنى عن ذلك

 ر محتوى المقر  -4



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 الموضو 

 ماهية بيولوجيا الرياضة .1

 ولور كل مي مكو اتها محتويات الالية .2

 ورقا للمبالىء اما قية والقا و ية الرياضةوع قتها بالجي ات الوراىية و  .3

 .وتمىيل الموال الةعااية أى اء ممارسة ال شا، الرياضي ا تاض ال،اقة  ظم .4

 .لممارسة التلريب الرياضياللم والتةيرات المصاحبة مكو ات  .5

 .وتقييم ماا،ر الجهاز الم اعى الم اعة وع قتها بممارسة الرياضة .6

البيولوجى على ا يا الجسم وكتابة وتق يي امحمال التلريبية ورقا للعبء ت،بيقات بيولوجيا الرياضة  .7
 .تقرير عي علك

 

 :بيا ات المقرر  - 0

 ورقم المقرررمز 
 (903) ،.ح:

 دبلوم :المستوى فسيولوجيا فى معملية تطبيقات :اسم المقرر

: التاص،
 فسيولوجيا رياضة

  (ساعة تطبيقي 2+ نظرى  ساعة 2)نظرى : لساعاتعلل ا



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

والمعارف عن فسيولوجيا الرياضة وطرق القياسات المعملية اكساب األساسيات  :هلا المقرر -2

الفسيولوجية ألجهزة الجسم المختلفة وكتابة التقرير المعملى طبقا ألساسيات الجودة والمبادىء االخالقية 
 ..والقانونية

 

 ر محتوى المقر  -4

 الموضو 

ومراعاة  وطرق القياسات المعملية مقدمه عامة فى فسيولوجيا الرياضة .1

 .عوامل األمن والسالمة

 تطبيقات معملية عن قياس كفاءة القلب .2

 الجسم كوناتتطبيقات معملية عن قياس م .3

 تطبيقات معملية عن السعة الحيوية والتنفس .4

 تطبيقات معملية فى قياس القوة العضلية .5

 .فةالطاقة المختل تطبيقات معملية فى قياس أنواع  .6

 .معملى ريركتابة تق .7

 .تقييم مخاطر القياس في معمل فسيولوجيا الرياضة طبقا ألساسيات الجودة .8

 

 :بيا ات المقرر  - 0

 ورقم المقرررمز 
 (904) ،.ح:

 دبلوم :المستوى الفسيولوجية والقياسات اإلختبارات مقرر :اسم المقرر

 :التاص،
 فسيولوجيا رياضة

 (ساعة 2تطبيقى +ساعة 2)نظرى : لساعاتعلل ا



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

اكساب األساسيات والمعارف عن االخ تبارات والقياسات الفسيولوجية الجهزة الجسم  :المقررهلا  -2

المختلفة  وكذا اختبارات وقياسات الطاقة وكتابة التقارير المهنية طبقا ألساسيات الجودة والمبادىء 
 .االخالقية والقانونية 

 رمحتوى المقر  -4

 الموضو 

 .عي اماتبارات والقياسات امساسيات والمعارا والمعلومات .1

 .شرو، ومواصفات اماتبار الجيل ،بقا مساسيات ومبالىء الجولة .2

 .كتابة تقريرعي لألاتبارات والقياسات مجهزة الجسم الماتلفة .3

 .اماتبارات والقياسات الااصة بالجهاز العصبى .4

 .اماتبارات والقياسات الااصة بالجهاز العضلى .5

 .الااصة بالجهاز اللورى اماتبارات والقياسات .6

 .اماتبارات والقياسات الااصة بالجهاز الت فسى .7

 .اماتبارات والقياسات الااصة بت ظيم إ تاض ال،اقة .8

 .تقييم ماا،ر االاتبارات والقياسات الفسيولوجية .9

 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (المقررات اراتيارية)رسيولوجيا الرياضة   لبلوممقررات الحصول على 

 

 :بيا ات المقرر  - 0

 ورقم المقرررمز 
 (909) ،.ح:

 دبلوم :المستوى الحيوية الكيمياء فى مقدمة :اسم المقرر

 :التاص،
 فسيولوجيا رياضة

 (ساعة 2)نظرى : لساعاتعلل ا

اكساب المعارف والمعلومات والقيم األخالقية الخاصة  بمكونات الخلية والعمل الكيميائي  :هلا المقرر -2

 .وتأثيرها على الجهد البدني وفقا لمبادىء واساسيات الجودة  داخل الخلية والجينات الوراثية
 ر محتوى المقر  -4

 الموضو 

 عي الكيمياء الحيوية مقلمة 

 مكو ات الالية وتبالل العمل لاال الالية. 

 مستويات التمىيل الةعااي. 

 عمليات الهلم والب اء لل،اقة لاال الالية.. 

  البل يع قة التمىيل الةعااي بالجهل. 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 تق يي برامج تلريبية ب اء على الةعاء وال،اب  الجي ى للشا، وكتابة التقارير. 

 الجي ات الوراىية وتأىيرها على الجهل البل ي  ورقا للمبالىء االا قية والقا و ية. 

 

 :بيا ات المقرر  - 0

 ورقم المقرررمز 
 (906) ،.ح:

 دبلوم :المستوى لإلنتقاء الفسيولوجية األسس مقرر :اسم المقرر

 :التاص،
 فسيولوجيا رياضة

  (ساعة 2)نظرى : لساعاتعلل ا

أهمية واهداف  كذلك أكساب المفاهيم والمعارف و المصطلحات الخاصة باالنتقاء الرياضي، :هلا المقرر -2

المختلفة طبقا كذا مراحل اإلنتقاء في ضوء المحددات الفسيولوجية لبعض األنشطة الرياضية و اإلنتقاء 
 .لمبادى واساسيات الجودة

 

 ر محتوى المقر  -4

 الموضو 

 التعريفات والمصطلحات  المختلفة لالنتقاء الرياضي

 أهداف و اهمية االنتقاء الرياضي

 انواع االنتقاء الرياضيوخصائص 

 مراحل االنتقاء الرياضي



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 المحددات الفسيولوجية لالنتقاء الرياضي

 الرياضي لبعض االنشطة الرياضية المختلفة مراحل االنتقاء

 تكتب تقرير عن عملية اإلنتقاء الرياضي وفقا للمحددات الفسيولوجية

 

 :بيا ات المقرر  - 0

 ورقم المقرررمز 
 (907) ،.ح:

 دبلوم :المستوى السن لكبار الرياضة فسيولوجيا  :اسم المقرر

 :التاص،
 فسيولوجيا رياضة

  (ساعة 2)نظرى : لساعاتعلل ا

والمعلومات األساسية و القيم األخالقية التي تمكنهم من التعرف على  المفاهيم إكساب :هلا المقرر -2

التغيرات الفسيولوجية التي تحدث باجهزة الجسم المختلفة لكبار السن نتيجة التقدم في السن و التعرض 
 .لبعض األمراض و التغيرات المصاحبة لممارسة األنشطة الرياضية المختلفة

 ر محتوى المقر  -4

 الموضو 

 التعريفات والمص،لحات  الماتلفة لكبار السي

 التةيرات المصاحبة للجهاز العصبى

 التةيرات المصاحبة للجهاز العضلى



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 التةيرات المصاحبة للجهاز الهضمى

 والت فسى التةيرات المصاحبة للجهاز اللورى

 أمىلة بعل اممرال المصاحبة لكبار السي

 وكتابة تقرير السي لراسة بعل البرامج التلرييبة لكبار

 

 

 :بيا ات المقرر  - 0

 ورقم المقرررمز 
 (908)،.ح:

 دبلوم :المستوى فسيولوجيا الرياضة لذوى االحتياجات الخاصة:اسم المقرر

فسيولوجيا :التاص،
 رياضة

 (ساعة 2)نظرى : لساعاتعلل ا

مجال فسيولوجيا أكساب النظريات واألساسيات والمعارف والمفاهيم المتخصصة فى :هلا المقرر -2

الرياضة لذوى االحتياجات الخاصة وتطبيقاتها وتحديد الرياضات التخصصية لذوى االحتياجات الخاصة 
 .ومعرفة أنواع اإلعاقات وأثر الفسيولوجى لممارسة الجهد البدنى على ذوى االحتياجات الخاصة

 ر محتوى المقر  -4

 الموضو 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 ماهية عوى االحتياجات الااصة -

 عوى االحتياجات الااصةتص يفات  -

 الرياضات التاصصية لعوى االحتياجات الااصة -

 االعاقات الحركية -

 االعاقات الحسية -

 االعاقات العه ية -

 وجيا عوى االحتياجات الااصةلرسيو  -

 تص يفات الجهل البل ي للمعاقيي -

 االشترا،ات والمحاعير -

 وكتابة التقارير االحتياجات الااصةاالىر الفسيولوجي لممارسة الجهل البل ي على عوى  -

 

 (المقررات االجبارية)مقررات الحصول على ماجستير رسيولوجيا الرياضة  

 :بيا ات المقرر  - 1



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

رمااااااز ورقاااااام المقاااااارر 
 (601)، .ح:

 ماجستير :المستوى (1)دراسة متقدمة فى فسيولوجيا الرياضة  :اسم المقرر

فسييييولوجيا : التاصااا،
 رياضة

 معتملة (ساعة 2)نظرى : علل الساعات

ت ميااة المعااارا والمعلومااات رااى مجااال رساايولوجيا الرياضااة وت،بياال الماا هج التحليلااى رااى الع قااة باايي امجهاازة  :هاالا المقاارر -2
 .اللاالية أى اء الجهل البل ى والرب، بيي التةعية و ظم إ تاض ال،اقة أى اء التلريب الرياضى

 محتوى المقرر  -4

 الموضو 

 .أهم مصطلحات ومبادئ فسيولوجيا التدريب الرياضىدراسة  -1

 وظيفة القلب الوعائى -2

 .تأثير النشاط الرياضى على وظائف الجهاز الدورى -3
 .ميكانيكية التنفس وتأثير النشاط الرياضى على الجهاز التنفسى -4

 التكيفات العضلية العصبية للممارسة النشاط الرياضى -5
 .الطاقة والتدريب الرياضى وكتابة تقرير عن ذلكعالقة التغذية بنظم إنتاج  -6
 .التدريب فى االجواء المختلفة -7

 

 بيا ات المقرر -1

ص .ح: رمز ورقم المقرر
(602 ) 

   ماجستير: المستوي (1) دراسة متقدمة فى بيولوجيا الرياضة: اسم المقرر

 :التاص،

  فسيولوجيا رياضة
 معتملة  (ساعة 2)نظري :  علل الوحلات اللراسية



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 :هلا المقرر -2

 

  تنمييية المعييارف والمعلومييات ودمجهييا مييع المعييارف ذات العالقييه ببيولوجيييا الرياضيية والتييى تتضييمن مكونييات
سييتجابة األلييياف  الخلييية ووظائفهييا ومكونييات الييدم، والقييدرة علييى تحليييل نظييم إنتيياج الطاقيية والتمثيييل الغييذائى وا 

 .العضلية للجهد البدنى

 محتوى المقرر  -4

 الموضو 

 دراسة مكونات الخلية ووظائفها -1

 .دراسة التطورات العلمية  فى مجال بيولوجيا الرياضة فى ضوء مبادىء واساسيات الجوده -2
 .عملية التنفس الخلوى -3
 تقييم المخاطر لتكوين الشريط الوراثى والتعبير الجينى فى ضوء المبادئ األخالقية والقانونية -4
 .ووظائفهدراسة مكونات الدم  -5
 .تأثير الجهد البدنى على مكونات الدم -6

 .إستجابة االلياف العضلية للجهد البدنى -7
 .نظم إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائى -8
 بناء برامج تدريبية لتناسب البناء البيولوجى لالعبين -9

 

  :بيا ات المقرر  - 1

) ، .ح: رمااااااز ورقاااااام المقاااااارر 
603) 

 :المسااااااااااتوى (1) رسيولوجيا الرياضةحلقات بحث ري  :اسم المقرر
 ماجستير

     معتمدة(  ساعة  2)     ظري  :علل الساعات  رسيولوجيا الرياضة:  التاص، 

لتحليال  العلماي واساتالام الواتاه الماتلفاه وم هجياات البحاث,ت مية المعارا والمعلومات والقيم اما قية المرتب،اة بأساسايات :هلا المقرر -2
المه يه واللمج بيي أ ما، البحاوث الماتلفاة و،ارل الم حظاة وارقتبااس وم حظاة أا،ااء الت،بيقاات الماتلفاة راى مجاال رسايولوجيا المشك ت 
 .الرياضة



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 محتوى المقرر  -4

 الموضو 

 .التطورات العلمية للبحث العلمي في مجال فسيولوجيا الرياضة -1

 .مرتبطة بمشكالت المجتمع المحلي وسوق العملطرق العثور على موضوعات في الجهد البدني  -2

 .قائمة بالمصطلحات الرئيسية بمجال فسيولوجيا الرياضة وكيفية كتابة ملخصات البحوث بمجاالت فسيولوجيا الرياضة -3

 .مقارنات بين أنماط البحوث المختلفة في مجال فسيولوجيا الرياضة -4

 .فسيولوجيا الرياضة وفقًا للمبادئ األخالقية والقانونيةطرق اإلقتباس المختلفة في مجال  -5

 .كتابة تقرير البحوث في مجال فسيولوجيا الرياضة -6

 .أسس كتابة البحوث العلمية العالمية في مجال التخصص -7

 

 .أسس مناقشة النتائج -8

 .قواعد استخالص االستنتاجات في مجاالت فسيولوجيا الرياضة -9

 .عملى لما تم تعلمة في موضوعات لمشكالت بحثية مختلفة في مجال فسيولوجيا الرياضةتطبيق  -10

 

 

  :بيا ات المقرر  - 1

، .ح: رماااز ورقااام المقااارر 
(604 ) 

 حلقات بحث ري بيولوجيا الرياضة :اسم المقرر

    معتمدة( ساعة 2)     ظري :علل الساعاترساااااايولوجيا :  التاصاااااا، 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 الرياضة

العلماي واظهاروعياا بالمشااكل  البحث ت مية المعارا والمعلومات والقيم اما قية المرتب،ة  بأساسيات :المقررهلا  -2
موضوعات امبحااث والالمج بايي أ ماا، البحاوث الماتلفاة  علي الجاريه والرؤى الحليىه وكيفية العىور

 .الرياضة و،رل ارقتباس  وم حظة أا،اء الت،بيقات الماتلفة رى مجال بيولوجيا

 محتوى المقرر  -4

 الموضو 

 .التطورات العلمية للبحث العلمي في مجال بيولوجيا الرياضة -1

 .طرق العثور على موضوعات في الجهد البدني مرتبطة بمشكالت المجتمع المحلي وسوق العمل -2

 .البحوث بمجاالت بيولوجيا الرياضةقائمة بالمصطلحات الرئيسية بمجال بيولوجيا الرياضة وكيفية كتابة ملخصات  -3

 .مقارنات بين أنماط البحوث المختلفة في مجال بيولوجيا الرياضة -4

 .طرق اإلقتباس المختلفة في مجال بيولوجيا الرياضة وفقًا للمبادئ األخالقية والقانونية -5

 .كتابة تقرير البحوث في مجال بيولوجيا الرياضة -6

 .العلمية العالمية في مجال التخصصأسس كتابة البحوث  -7

 .أسس مناقشة النتائج -8

 .قواعد استخالص االستنتاجات في مجاالت بيولوجيا الرياضة -9

 .تطبيق عملى لما تم تعلمة في موضوعات لمشكالت بحثية مختلفة في مجال بيولوجيا الرياضة -10

 

 :بيا ات المقرر  - 1

رسيولوجيا التاهيل لعوى ارحتياجات :المقرراسم  (605)،.ح: رمز ورقم المقرر 
 الااصة

 ماجستير:المستوى



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 معتملة(ساعة  2) نظرى  :علل الساعات  رسيولوجيا الرياضة: التاص، 

رى تأهيل  ت مية المعارا والمعلومات والقيم اما قية والتصرا بما يعكس االلتزام بال زاهه والمصلاقيه وااللتزام بقواعل المه ه : هلا المقرر -2
 .عوى االحتياجات الااصة   وأ وا  ارعاقات والت،ورات العلمية الااصة بها وأىر ممارسة الرياضة على مستوى ارعاقة  

 محتوى المقرر  -4

  الموضو 

 .ماهية عوى ارحتياجات الااصة

 .ال ظريات المتعلقة بالتأهيل و،رقه ورقًا للمبالئ اما قية والقا و ية

 .التأهيل وتقييم ماا،ر التأهيل ورقًا للمبالئ اما قية والقا و يةشرو، 

 .تاىير ال شا، البل ى على ارعاقة المصاحبة لعوى ارحتياجات الااصة

 .تص يفاتاال ش،ة البل ية الممارسة لعوى ارحتياجات الااصة رى ضوء مبالئ وأساسيات الجولة

 .ارعاقة الحركيةالت،ورات العلمية المتبعة رى تأهيل 

 .الت،ورات العلمية المتبعة رى تأهيل ارعاقة الحسية

 .الت،ورات العلمية المتبعة رى تأهيل ارعاقة العه ية

 .التةييرات الفسيولوجية المصاحبة لكل إعاقة

 .المشك ت المتعلقة بأ وا  ارعاقات الماتلفة

 .مبالئ واساسيات الجولةتص يفات الجهل  البل ى للمعاقيي رى ضوء 

 .امىر الفسيولوجى لممارسة الجهل البل ى على عوى ارحتياجات الااصة وكتابة تقرير عي علك

 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (المقررات اراتيارية)مقررات الحصول على ماجستير رسيولوجيا الرياضة  

 

 بيا ات المقرر -1

، .ح: رمز ورقم المقرر
(606 ) 

  ماجستير: المرحلة دراسة متقدمة فى الكيمياء الحيوية : اسم المقرر

 معتملة (ساعة 2) ظرى : علل الساعات   فسيولوجيا رياضة: التاص،

 :هلا المقرر -2

 

تنمية المعارف والمعلومات فى ضوء التطورات العلمية عن الكيمياء الحيوية والتمثيل الغذائى 
المرتبطة بالنشاط الرياضى وكيفية عمل الجينات بالجسم ومعرفة دور اإلنزيمات لتحفيز الهرمونات 

 .البشرى وتوظيف الموارد المتاحه بما يحقق اعلى استفاده

 :محتوي المقرر -4

 الموضو 

 .مقلمة عي الكيمياء الحيوية

 .التمىيل الةعااى

 .ع قة عمليات الهلم والب اء بالجهل البل ى

 .وتقيم ماا،ر عملها أى اء االلء البل ىالهرمو ات المرتب،ة بال شا، الرياضى 

 . ظريات عمل ار زيمات رى تحضير العمليات الكيميااية أى اء ال شا، الرياضى

 .لراسة الت،ورات العلمية م وا  الجي ات وكيفية عملها وتأىيرها على املاء البل ى
 كتابة تقرير عي تأىير ال شا، البل ى على الهرمو ات

 

 

  :المقرر بيا ات  - 1



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 ماجستير :الفرقة امسس الفسيولوجية لإل تقاء :اسم المقرر ، .ح 607:  رمز ورقم المقرر 

 معتمدة  ( ساعة  2) نظرى   :علل الساعات رسيولوجيا الرياضة:  التاص، 

 2- تنمييية المعييارف و المعلومييات والقيييم األخالقييية المرتبطيية باإلنتقيياء الرياضييي، وأهميتييه ،وأهييم  :هاالا المقاارر
 .المراحل و المحددات الفسيولوجية لالنتقاء الرياضي واتقان نطاق مناسب من المهارات المهنيه فى مجال االنتقاء

 محتوى المقرر  -4
 الموضو 

 لإل تقاء الرياضيالتعريفات والمص،لحات  الماتلفة 
 أهلاا اال تقاء الرياضي
 أ وا  اال تقاء الرياضي

 مراحل اال تقاء الرياضي  
 المحللات الفسيولوجية ل  تقاء الرياضي ورقًا للمبالئ اما قية والقا و ية

 ت،بيل مراحل اال تقاء الرياضي لبعل اال ش،ة الرياضية الماتلفة
 ار تقاء رى رسيولوجيا الرياضةالتعرا على أحلث تق يات 

 .التا،ي، لوض   موعض ر تقاء ال عبيي رى ال شا، التاصصى
 كتابة تقرير عي مقترحات حليىة رى مجال ار تقاء الفسيولوجى 

 

  :بيا ات المقرر  - 1

لراسة متقلمة رى رسيولوجيا كبار  :اسم المقرر ( 608)، .ح: رمز ورقم المقرر 
 السي

 ماجستير :المستوى

   معتملة  (  ساعة 2)نظرى   :علل الساعات الرياضة رسيولوجيا:  التاص، 

كبار  ت مية المعارا والمعلومات والقيم اما قية مهم التةيرات الفسيولوجية واممرال التى تصيب  :هلا المقرر -2
السي  وب اء برامج تلريبية لهعى المرحلة الس ية وت مية عاته مه يا وا  عكاس علك رى اظهار الوعى بلورى رى ت مية 

 .المجتم 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 محتوى المقرر  -4

 الموضو 

 دراسة المفاهيم والمصطلحات والتطورات العلمية الخاصة بكبار السن

 .لكبار السن دراسة التغييرات الفسيولوجية لألجهزة الداخلية

 بناء إستمارة صحية لتقييم الحالة الفسيولوجية لكبار السن

 دراسة مستوى اللياقة البدنية لكبار السن

 التعرف على انواع النشاط البدنى المناسب للمرحلة السنية

 .تاثير النشاط البدنى على األجهزة الحيوية لكبار السن وانعكاسه على البيئة المحيطة

 مرضدراسة المشاكل واالمراض التى تصيب كبار السن ومعرفة التغييرات الفسيولوجية المصاحبة لكل 

 تقييم المخاطر نتيجة ممارسات التدريبات

 طرق كتابة التقارير للبرامج التدريبية لكبار السن

 المرحلة تشكيل األحمال التدريبية البدنية لبناء برامج تتوافق مع الخصائص الفسيولوجية لهذه

 

  :بيا ات المقرر  - 1

 امسس البيولوجية لإل تقاء :اسم المقرر 609، .ح: رمز ورقم المقرر 

    معتمدة( ساعة 2)نظرى  :علل الساعات  رسيولوجيا الرياضة:  التاص، 

 2- تنمية المعارف والمعلومات والقيم األخالقية المرتبطة باإلنتقاء الرياضيى وأهميتية وأهيم المراحيل  :هلا المقرر
 .والتواصل بفاعليه والقدره على قيادة فرق العمل واتخاذ القرارات المهنيه والمحددات البيولوجية لإلنتقاء الرياضى 
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  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 الموضو 

 .البيولوجي أساسيات علم

 .لعبة بكل المرتبطة البيولوجية المتغيرات هي ما

 .ةإلنتقاء وفقا للقيم األخالقي البيولوجيةوالمراحل  المعايير

 .لإلنتقاء البيولوجية بالقياسات الخاص والتكنيك الخاصة األختبارات

 إختيار الناشئين وفقًا لإلختبارات البيولوجية لكل تخصص

 وما يناسبها من األنشطة الرياضيةالتعرف على أنواع األلياف العضلية 

 كتابة تقرير عن شروط اإلنتقاء وفقًا للمحددات البيولوجية

 تقييم مخاطر دور الهرمونات على االنشطة الرياضية

 

 (المقررات االجبارية)مقررات الحصول على ماجستير الصحة الرياضية  

 :بيا ات المقرر  - 1

 ماجستير: المستوى  الصحة الرياضية:اسم المقرر 610،.ح: الرمز الكولى 

  ظريساعات 4 :علل الساعات التلريسية  شعبة الصحة: التاص، 

وعوامل االمي والس مة اهلاا و مجاالت الصحهت ميةالمفاهيم و المعارا المرتب،ه بالصحةوالتكويي الصحي والقلرى علي تميز  -:هلا المقرر -2
 .التي تمك ها م مهارة وض  برامج صحيةالت،ورات العلمية الحليىة حو ممارسة ال شا، الرياضي  ري ضوء 
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 الموضو  م

 مقدمه عامه عن الصحه الرياضيهواختبارات التكوين الصحي 1



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 االمان فى المجال الرياضى 2

 في ضوء مخاطر الممارسة المهنيةاهداف ومجاالت الصحه الرياضيه 3

 وتأثيرها على االفراد امراض العصر المختلفه 4

 انظمة التغذيه للرياضى والغير رياضى -تاثير الرياضه على اجهزة الجسم 5

 وعوامل االمن والسالمة صحة البيئه والمالعب -انواع المنشطات المختلفه 6

 دراسه لالمراض المعديه والتطورات العلمية في وضع برامج صحيةوكتابة تقرير عنها 7

 

 

 :المقرربيا ات   - 1

 الماجستير المستوي لراسة متقلمة رى التاهيل البل ي:اسم المقرر 611،.ح:الرمز الكولى 

  ظري(   4) ساعة معتملة   (2):علل الساعات التلريسية  الصحة الرياضية      التاص، 

الااصة بالقياس البل ي والتي تمكي مي تصميم و ت ميةالمعارا والمعلومات والقيم االا قية ري ضوء الت،ورات العلمية :هلا المقرر -2
 اتقاي برامج تاهيليةوتمري ات ع جية ري التاهيل البل ي ل صابات الماتلفة وايجال حلول بحىية لمشاكل التاهيل
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 الموضو  م

 اهمية القياس البل ي ري التاهيل  

 ماهية التاهيل وا واعه 

 التمري ات الحركية وكيفية ت،بيقهالحل مشك ت ،رل التاهيلمت،لبات هامة ري  

 ا وا  الع ض الم اسب ل صابات الرياضية 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 تصميم بعل البرامج التاهيلية لكل اصابة علي حلى 

 الماا،ر التي يتعرل لها القاام بالتاهيل البل ي 

 لكل اصابةورقا للقيم االا قيةا وا  التمري ات التاهيلية  الاء التمري ات الع جية الم اسبة  

 وساال التاهيل البل ي الماتلفة  -تقييم لبرامج التاهيل البل ي  

 االجهزة وااللوات المستالمه ري القياس والتاهيل الحركي  وكتابة تقرير ع ه  

 الت،ورات العلمية ري التاهيل البل ي للرياضييي واير الرياضيي 

 

 :بيا ات المقرر  - 1

 الماجستير المستوي لراسة متقلمة رى االصابات الرياضية واالسعارات                 :اسم المقرر 612،.ح:الكولى  الرمز

  ظري(   4) ساعة معتملة   (2)علل الساعات التلريسي الصحة الرياضية      التاص، 

ت مية المعارا و المعلومات  عي القياسات الااصة باالصابات الرياضية وتحليل ال وا  االصابات الشااعة ري الم عب  والتي :هلا المقرر -2
 البياة الرياضيةتمكي مي تصميم برامج ع جية ل صابات الماتلفةبما يالم 

 محتوى المقرر  -4

 الموضو  م

 الرياضية ومكانيكية حدوثها واسبابها وخصائصهااالختبارات والقياسات الخاصة باالصابات  1

 التطورات العلميةلهاو قواعد االسعافات االولية في المالعب لمختلف االصابات االكثر شيوعا 2

العضالتدرجاتهاواسعافاتها  -المفاصل -العمود الفقري-اصابات العظام  –اصابات الطرف العلوي والسفلي  3
 تخطيط برامج  تمرينات عالجية لهذة االصابات وسائل العالج المختلفة، كيفية

 اصابات العظام و طرق نقل المصابين 4



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

  -الجبائر وانواعها  –ضربة الحرارة واتقاناالسعافات االولية لها  5

 (االعراض)طرق تشخيص االصابات في المالعب  6

 الرياضية عوامل االمن والسالمة لتقليل الخطر المسبب لالصابة في مختلف االنشطة 7

مسئوليات الهيئات -اهمية دور المدرب في تحليل انواع االصابات الشائعة في المالعبحقوق الالعبين 8
 الرياضية

 

 :بيا ات المقرر  - 1

 الماجستير المستوي االصابات الرياضية لعوي االحتياجات الااصة                 :اسم المقرر 613،.ح:الرمز الكولى 

  ظري(   4) ساعة معتملة   (2):علل الساعات التلريسية  الصحة الرياضية      التاص، 

ت مية المعارا والمعلومات والمبالئ االا قيةوتقييم ماا،راالصابات لعوي االحتياجات الااصة و ،رل الوقاية مي حلوث :هلا المقرر -2
عي ،ريل تصميم برامج ع جية ل صابات الماتلفة لعوي االحتياجات االصابة التي تمكي مي تحليل مشاكل المعاقييي وايجال حلول لها 

 الااصة

 محتوى المقرر  -4

الساعات  الموضو  امسبو 
 التلريسية

 المحاضرة

التصنيف الطبى الدولى لرياضة المعاقينوكيفية اعداد تقرير عن نماذج  امسبو  امولوالىا ي
 الصابات ذوي االحتياجات الخاصة

8 2 

التاثيرات الفسيولوجية و السيكولوجية لرياضة المعاقين وخصائص  امسبوعالىالىوالراب 
 االصابات فى رياضة المعاقينواالختبارات الخاصة بها

8 2 

 اسباب االصابات فى رياضات المعاقين ودرجتها وانواعها امسبوعالاامسو السالس

 طرق التعامل مع االصابات
8 2 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

تقييم مخاطر االنحرافات السلوكية النفسية وتاثيرها فى حدوث االصابات  والىاميامسبوعالساب  
 لذوى االحتياجات الخاصةوالتطورات العلمية لها

8 2 

ميكانيكية حدوث االصابة فى بعض االنشطة الرياضيةتطور رياضة  امسبوعالتاس  و العاشر
 المعاقين ومعوقاتها

8 2 

 2 8 طرق الوقاية للحد من حدوث االصابة امسبوعالحالي و الىا ي عشر

كيفية تخطيط برامج  تمرينات عالجية لهذة االصابات وطرق العالج  امسبو  الىالث و الراب  عشر
 المناسبة لكل اصابة واالدوات المستخدمة 

 تصميم برامج عالجية

8 2 

 

 :بيا ات المقرر  - 1

 الماجستير المستوي رى التةعية الرياضيةلراسة متقلمة :اسم المقرر 614،.ح:الرمز الكولى 

  ظري(   4) ساعة معتملة   (2):علل الساعات التلريسية  الصحة الرياضية      التاص، 

ت مية المعارا و المعلوماتالااصةبتةعية الرياضيي وتست تج حلول لمشاكل التةعية ورقا للت،ورات العلمية للرياضات :هلا المقرر -2
 ،بقا لمعايير الجولة تقييم برامج التةعيةالماتلفة وكيفية 
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 الموضو  امسبو 

 والتطورالعلمي لها.الغذاء وتغذيه ا لرياضيين الىا ي وامسبو  امول 

 انتاج الطاقة و تحوالتها امسبو   الىالث الراب 

 تواجهاوايجاد حلول لمشاكل التغذيةانواع الرياضات المختلفه والمخاطر التي  امسبو  الاامس و السالس

 توظيف برامج التغذيه وفقا لنوع الرياضات المختلفهوطبقا لمعايير الجودة وتحديد احتياجاتة من الغذاء امسبوعالسابعوالىامي



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 التمثيل الغذائى قبل المنافسة امسبو  التاس  و العاشر

 التمثيل الغذائى اثناء المنافسه

 التمثيل الغذائى بعد المنافسه والىا ي عشرامسبو  الحالي 

 سرعة االستشفاء امسبو   الىالث والراب  عشر

 

 :بيا ات المقرر  - 1

 الماجستير :المستوي التربية البل ية المعللة:اسم المقرر 615،.ح:الرمز الكولى 

 ساعة ظري(  2) اعة معتملةس(  2:) علل الساعات التلريسية  الصحة الرياضيةالتاص، 

الااصة باالعاقة البل ية واست تاض حلول لمشك ت التربية البل ية المعلله والمبالئ االا قية ت مية المعارا و المعلومات :هلا المقرر -2
 و التى تمكي مي تصميم برامج معللة لعوي االحتياجات الااصة

 ري ضوء مبالئ واساسيات الجولى

 محتوى المقرر  -4

 الموضو  م

 والمص،لحات الحليىةالرياضة واالعاقة البل ية 1

 اهمية واهلاا رياضة المعاقيي والمبالئ االا قية 2

 الم ظمات اللولية لرياضة المعاقييي 3

 مشك ت التربية البل ية المعللةوض  تصورات لحلها 4

 االعاقةوتقييم ماا،ر في ضوء مبالئ واساسيات الجولهالهلا مي البر امج الرياضى المعلل 5

 كيفية ت مية القلرات البل ية الهامة للمعاقييي 6



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 سيكولوجية اير القالرييي والتربية الااصة 7

 وكتابة تقرير عنهاالبرامج الرياضية المعللة لمعوقى البصر 8

 البرامج الرياضة المعللة للصم والبكم 9

 

 

 (اراتياريةالمقررات )مقررات الحصول على ماجستير الصحة الرياضية  

 

 :بيا ات المقرر  - 1

 الماجستير المستوي لراسة متقلمةري التلليك الرياضي:اسم المقرر 616،.ح:الرمز الكولى 

 ساعه ظري(   2) اعة معتملةس(  2::) علل الساعات التلريسية  الصحة الرياضية      التاص، 

وا واعه و،رل الضة، وتقييم الماا،ر المتاصصة و المبالئ االا قيةالااصة باهمية التلليك ت مية المعارا والمعلومات :هلا المقرر -2
 ال اتجه عي الممارسة المه ية و التي تمكي م تصميم  ماعض لجلسات تلليك ماتلفة

 محتوى المقرر  -4

 الموضو  م

 والحاالت التي يمنع فيها التدليكوكيفية جمع الماده  –اهمية التدليك 1

 لعلمية له ا

 تاثيرات التدليك الفسيولوجية والصحية على اجهزة الجسم المختلفة  وفقا للتطورات الحديثة 2

 (المركب  –االجهزه  –اليدوى )اساليب التدليك وانواعه  3

 وتقييم المخاطر الناتجة عنه(الرياضى  –التجميلى  –الوقائى  –العالجى )التدليك وتصنيفاته  4



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (عند االصابة او االمراض-ذاتى-بنائى-التدريبى-الرياضى)التدليك انواع  5

 (االرتعاشى-االهتزازى-االحتكاكى-النقرى-المسحى)طرق التدليك  6

 تاثير كل طريقة من طرق التدليك على اجهزة الجسم 7

 (تدليك االطفال-الساق-اليد-القدم-الظهر)نماذج لتدليك اجزاء مختلفة من الجسم  8

 الضغط المختلفة للتدليكطرق  9

 التدليك العالجى و الرياضى 10
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 الماجستير المستوي  لراسة متقلمة رى ام لية الصحية :اسم المقرر 617،.ح:الرمز الكولى 

   عملي   ظري  ساعه(   2)   معتملى ساعه(   2)     :علل الساعات التلريسية  الصحة الرياضية      التاص، 

الااصة بالتةيرات  التطورات العلميةو ت مية المعارا والمعلومات الااصة باالشترا،ات الصحية القسام ال الي الصحي : هلا المقرر -2
وتوظيا الموارل   واتقاي مهارة وض  برامج معضاء ال الى الصحى الفسيولوجية و البل ية  المصاحبة  لممارسة ال شا، لاال ال الى

 ،بقًا لمعايير الجولةالمتاحة

 محتوى المقرر  -4

 الموضو  م

 (مصطلحاته -أقسامه -تعريفه)مقدمة عن النادى الصحى   - 1

 فوائد ممارسة األنشطة الرياضية داخل النادى الصحى والتطورات العلمية لها 2

 التغيرات الفسيولوجية و البدنية المصاحبة للنشاط داخل النادى 3

 لنادى الصحى لتخطيط برامج رياضة  4

   اإلشتراطات الصحية الواجب مراعاتها أثناء إستخدام الساونا و البخار طبقا لمعايير الجودة 5



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 التدريب على إستخدام  االدوات واألجهزة 6

 المستخدمة في النادي الصحي

 كيفية عمل نموذج لبرامج أيروبيك و تحليل وتقييم هذه البرامج 7

 المرأة و الرياضة داخل النادى الصحى واتجاهاتها نحو الممارسة 8

 

 :بيا ات المقرر  - 1

 الماجستير المستوي ري  التاهيل البل ي لعوي االحتياجات الااصة لراسة متقلمة:اسم المقرر 618،.ح:الرمز الكولى 

  ظري  ظري(   2) معتمدة   ساعه(   2: ) علل الساعات التلريسية  الصحة الرياضية      التاص، 

ت مية المعارا والمعلومات  و المبالئ االا قية  الااصة بتاهيل عوي االحتياجات الااصة وتقاري بيي التمري ات ووساال :هلا المقرر -2
 المجتم الظهار الوعي بلورى ري ت مية التاهيل و التي تمكي م تصميم ااتباراتوبرامج تاهيليةلعوي االحتياجات الااصة

 محتوى المقرر  -4

 الموضو  م

 االعاقة –التعرف علي المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالتاهيل  1

 وكيفية جمع  المادة العلمية للمشكالت المتعلقة بها -اسبابها

 دراسة انواع التاهيل وتاثيراتها 2

 دراسة انواع االعاقة وتاثيرها  وانعكاستها علي البيئة الصحيةاليجاد حلول لمشكالت االعاقة   3

 طرق التاهيل الحركي واهدافه 4

 اهمية التاهيل الحركي في عودة الوظائف الطبيعية للعضو المصاب 5

 اتقاناسس وضع برامج تدريبية وقائية لتجنب حدوث االعاقة وفقا لشده الحمل 6



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 اهداف العالج البدني والحركي الرياضي 7

 المسابقات الرياضية للمعاقين في االلعاب االولمبية   تقييم 8

 كيفية ادارة ممارسة التدريبات لذوي االحتياجات الخاصة 9

 تقييماختبارات تاهيلية لالعاقات المختلفةبالطرق العلمية السليمة 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (المقررات االجبارية)رسيولوجيا الرياضة   لكتوراى مقررات الحصول على 

 (701) (2)مقرر لراسة متقلمة رى بيولوجيا الرياضة

 بيا ات المقرر -3

دراسة متقدمة فى : اسم المقرر  701: (،.ح)الرمز الكولي
 بيولوجيا الرياضة 

  دكتوراه: المستوي/الفرقة

   (ساعة 4) نظري:  علل الوحلات اللراسية  فسيولوجيا رياضة: التاص،

تنمية وتطوير المعارف والمعلومات الخاصة ببيولوجيا الرياضة والربط بين التغييرات التى تحدث فى الجهاز العصبى  :هلا المقرر -2
الحركى واألستجابات الخاصة بهما على مستوى الخلية تكتسب المعلومات الخاصة بالجهاز المناعى والليمفاوى وتأثير الرياضة عليهما 

بالرياضة وتربط بين األحمال التدريبية واساسيات الجودة وفقا للتغييرات األيضية ومكونات الدم والعمل  وتصف الجينات الوراثية وعالقتها
 .المستمر على االضافه للمعارف فى بيولوجيا الرياضه

 المحتوى

 .استجابات الجهاز العصبى الحركى على مستوى الالية

 الم اعة والرياضة

 بالرياضة وت،ويرها العلميةالجي ات الوراىية وع قتها 

 الحهاز الليمفاوى 

 .تق يي امحمال التلريبية ورقا للتةيرات اريضية ومكو ات اللم ورقا للمبالىء وأساسيات الجولة

 كتابة تقرير عي الع قة الم اعة بالرياضة

 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (702) مقرر لراسة متقلمة رى رسيولوجيا الرياضة

  :بيا ات المقرر  - 0

 702:  (،.ح)الرمز الكولى 702:  (،.ح)الرمز الكولى 702:  (،.ح)الكولىالرمز 

 شعبة  رسيولوجيا الرياضة:  التاص،  شعبة  رسيولوجيا الرياضة:  التاص، 

ت مية وت،وير المعلومات الااصة بتأىير ال شا، البل ى على وظااا امعضاء اللاالية والتركيب الجسمى  :هلا المقرر -2
لمبالىء واساسيات الجولة واكتساب المعلومات الااصة بالتةعية وت،بيقاتها رى المجال الرياضى والقلرة على ت،بيل ورقا 

 .الم هج التحليلي رى تا،ي، االحمال التلريبية ورقا للتةييرات الفسيولوجية لل شا، الرياضى

 المحتوى

  .وظائفأجهزة الجسم الداخلية والتغييرات المصاحبة لهتحليل المعلومات المتعلقة بتأثير النشاط البدنى على 

 .التركيب الجسمى والقياسات االنثروبومترية وفقا لمبادىء واساسيات الجودة

 عرض للنظريات والتطبيقات الحديثة الساليب االستشفاء فى المجال الرياضى

 .كتابة تقرير عن نظم إنتاج الطاقة والتدريب الرياضى 

 الغدد الصماء والهرمونات 

 .اساسيات التغذية وتطبيقاتها فى المجال الرياضى

 (. االيقاع الحيوى  -صوم -مرتفعات -بارد -حار) مخاطر المؤثرات المختلفة على مستوى االداء الرياضى 

 .الرياضىطرق تخطيط االحمال التدريبية لتطوير االداء وفقا للتغييرات الفسيولوجية المصابة للنشاط 

 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (703) مقرر لراسة متقلمة رى االاتبارات والقياسات الفسيولوجية

  :بيا ات المقرر  - 0

دراسة متقدمة فى :اسم المقرر 703: (،.ح)الرمز الكولى 
 اإلختبارات و القياسات الفسيولوجية

 دكتوراه: :الفرقة

 ساعة( 4)نظرى :علل الساعات التلريسية  فسيولوجيا رياضة:التاص، 

د من المخاطر عند تطبيق حتنمية وتطوير المعارف والمعلومات الحديثة لإلختبارات والقياسات الفسيولوجية وال:المقرر هلا -2
األختبارات ومعرفة مواصفات شروط ضمان الجودة لمختبر فسيولوجيا الجهد البدنى وكيفية كتابة التقرير المعملى وفقا للمبادىء 

 .واستخدام الوسائل التكنولوجيه المناسبه لذلكاالخالقية والقانونية 

 المحتوى

 .ال ظريات واالساسيات للمعارا والمعلومات الحليىة لإلاتبارات والقياسات الفسيولوجية

 .اراتبارات الميلا ية والمعملية

 .الشرو، الواجب تواررها قبل إجراء اراتبارات للحل مي الماا،ر ع ل الت،بيل

 .ضماي الجولةمواصفات ماتبر رسيولوجيا الجهل البل ى ورقا مساسيات 

 .االاتبارات الفسيولوجية التى تقيس إستجابات أجهزة الجسم اللاالية للجهل البل ى

 .التق يات الحليىة المستالمة رى ت،بيل اراتبارات والقياسات الفسيولوجية

 .اما قية والقا و يةكيفية كتابة التقرير المعملى ورقا للمبالىء 

 .كيفية تحليل وتقييم المشاكل است الا على  تااج االاتبارات الفسيولوجية

 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (404)حلقات بحث رى رسيولوجيا الرياضة مقرر 

 بيانات المقرر -1

: (ص.ح) الرمز الكودي
704  

 دكتوراه : المستوي/الفرقة  (2)حلقات بحث في فسيولوجيا الرياضة : اسم المقرر

فسيولوجيا : التخصص
 رياضة

  (ساعة 4 )نظري :  عدد الوحدات الدراسية

تنمية وتطوير المعيارف والمعلوميات الخاصية باساسييات ومنهجييات واخالقييات البحيث العلميى وطيرق   : هدف المقرر -2
العلمييية  االقتبيياس وفقييا للمبييادىء واالخالقيييات القانونييية وطييرق صيييامة االوراق العلمييية ونقييد الرسييائل 

 .وتحديد المشكالت المهنيه وايجاد حلوال مبتكره بمجال فسيولوجيا الرياضة

 المحتوى

 .مراجعة على اساسيات ومنهجيات واخالقيات البحث العلمى

 .إستخدام الطرق الحديثة فى كتابة البحوث العلمية المتعلقة بفسيولوجيا الرياضة

 .الفسيولوجية فى االبحاث العلمية وفقا لمبادىء واساسيات الجودةكيفية توظيف اإلختبارات والقياسات 

 .طرق االقتباس من االبحاث المنشورة وفقا للمبادىء األخالقية والقانونية

 .تحديد أهمية المصطلحات المتعلقة بموضوع البحث

 .تحليل المعلومات المتعلقة بفسيولوجيا الرياضة إلستنباط أبحاث جديدة

 .المراجع العلمية وملخصات البحوث كيفية كتابة

 .طرق صيامة األوراق العلمية وفقا لحداثة موضوعات متعلقة بفسيولوجيا الرياضة

 .حلقة بحثية للحوار والنقاش لنقد الرسائل العلمية وفقا للبراهين واألدلة



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (407)لراسة متقلمة رى التأهيل الرياضى مقرر 

 بيا ات المقرر -3

 كتوراه د: المستوي/الفرقة دراسة متقدمة فى التأهيل الرياضى : اسم المقرر  705: (،.ح) الرمز الكولي

   ساعة( 2) نظري:  علل الوحلات اللراسية فسيولوجيا رياضة: التاص،

 :هلا المقرر -2

 

  تنمييييية وتطييييوير األساسيييييات والمعييييارف والمعلومييييات وأهمييييية وأهييييداف التأهيييييل البييييدنى وفقييييا للمبييييادىء
األخالقية والقانونية ومعرفة دور العالج الحركى والعوامل الفسيولوجية التيى تيؤثر عليى التأهييل البيدنى 
وتصميم البرامج التأهيلية وفقا لمبادىء وأساسيات الجودة واتقان نطاقيا واسيعا مين المهيارات فيى مجيال 

 .التأهيل البدنى

 المحتوى

 االساسيات والمعارف والمعلومات للتأهيل البدنى 

 .أهمية واهداف التاهيل البدنى وفقا للمبادىء األخالقية والقانونية

 .العالج الحركى الرياضى ودوره فى التأهيل

 .التمرينات التأهيلية العالجية

 .اإلبداع فى وضع التمرينات التأهيلية/اإلبتكار

 العوامل الفسيولوجية التى تؤثر على فاعلية جلسات العالج التأهيلى 

 (للتأثيرات السلبية للدورة الشهرية -العمود الفقرى –جراحات القلب ) تصميم برنامج تأهيلية وفقا لمبادىء واساسيات الجودة بعد 

 .تقييم  المخاطر قبل تطبيق البرنامج

 .الصحية المبدئيةطرق كتابة إستمارة لتقييم الحالة 

 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (المقررات اراتيارية)رسيولوجيا الرياضة   لكتوراىمقررات الحصول على              

 (407)لراسة متقلمة رى امسس الفسيولوجية ل  تقاء الرياضى مقرر 

بيا ات المقرر -1  

 الرمز الكولي
706: (،.ح)  

لالنتقاء دراسة متقدمة في األسس الفسيولوجية : اسم المقرر
.الرياضي  

دكتوراه  :المستوى  

فسيولوجيا : التخصص
.رياضة  

    ساعة( 4)نظري  :علل الوحلات اللراسية 

: هدف المقرر -2    ختباراتهيييييا وفقيييييا للمبيييييادىء تنميييييية وتطيييييوير االساسييييييات والمعلوميييييات والمحيييييددات الفسييييييولوجية وا 
سييتخدام الوسييائل التكنولوجييية  الحديثيية فييى تطبيييق اإلختبييارات الفسيييولوجية األخالقييية والقانونييية وا 

 .لإلنتقاء وتوظيف الموارد المتاحه بكفاءه وتنميتها والعمل على ايجاد موارد جديده

 المحتوى
.االساسيات والمعلومات الحديثة لإلنتقاء الرياضى  

.المحددات الفسيولوجية لإلنتقاء   
.لإلنتقاء للنشاط التخصصى وفقا للمبادىء االخالقية والقانونيةاالختبارات الخاصة بالمحددات الفسيولوجية   

.االنماط الجسمية وتركيب الجسم  
.تقييم الطرق واالدوات المستخدمة فى االنتقاء الفسيولوجى للناشئيين  

.تحليل االنماط الجسمية وتركيب الجسم وفقا للنشاط التخصصى  
.االختبارات الفسيولوجية لالنتقاءالوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى   

.اتقان اختيار االختبارات الفسيولوجية المناسبة لمراحل االنتقاء المختلفة  
.خطوات تخطيط استمارة لتدوين بيانات للحالة الفسيولوجية لالعب  

.تقييم المخاطر المهنية عن عدم مالئمة القدرات الفسيولوجية لالعب ونوع النشاط الممارس  

 
 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (404) (2)لراسة متقلمة رى رسيولوجيا كبار السيمقرر 

 بيا ات المقرر  -3

 الرمز الكولي1
  707: (،.ح)

 دكتوراه: المستوي/الفرقة دراسة متقدمة فى فسيولوجيا كبار السن: اسم المقرر

 : التاص،
 فسيولوجيا رياضة 

  ساعة( 4)نظري:  علل الوحلات اللراسية

 :هلا المقرر -2

 

 

  وتطييوير المفيياهيم والمعييارف ودراسيية الهبييوط الييوظيفى لكبييار السيين وفقييا للتطييورات العلمييية تنمييية
نعكاسها على البيئة للوقوف على أهم األمراض والمشيكالت  وتخطيط برامج تدريبية لهذه المرحلة السنية وا 

ى فسييولوجيا الصحية المصاحبة لكبار السن واظهيار وعييا عميقيا بالمشياكل الجارييه والنظرييات الحديثيه في
  .كبار السن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (407)لراسة متقلمة رى الم ش،ات مقرر 

 بيا ات المقرر -3

: (،.ح) الرمز الكولي
707  

 دكتوراه: المستوي/الفرقة دراسة متقدمة فى المنشطات : اسم المقرر

فسيولوجيا : التاص،
  رياضة

 ساعة( 4)نظري :  علل الوحلات اللراسية

 هلا المقرر -2
تنمية وتطوير المعارف والمعلومات عن المنشطات والتطيور الكيمييائى لنكشيف عين المنشيطات وفقيا لمبيادىء 
واساسييييات الجيييودة وتيييأثير اسيييتخدام المنشيييطات عليييى تخطييييط القليييب باسيييتخدام الوسيييائل التكنولوجيييية الحديثييية 

نونيييية واتخييياذ القيييرار فيييى ظييييل ومعرفييية الفوائيييد االساسيييية لمكافحييية المنشيييطات وفقيييا للمبيييادىء االخالقيييية والقا
 .المعلومات المتاحه

 المحتوى

 مقدمة عن تاريخ المنشطات وتعريف المنشطات
 انواع المنشطات

 التطور الكيميائى والعقاقير البديلة للمنشطات
 .وفقا لمبادىء واساسيات الجودة التطور الكيميائى التحليلى لكشف المنشطات المحظورة

 .باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة المنشطات المحظورة رياضيا على تخطيط  القلبتأثير استخدام 
 البدائل البيولوجية المشروعة 

 .إساءة استخدام العقاقير فى المجال الرياضىتقييم مخاطر  

 .ألثر الطبى للعقاقير المخدرة أو المنشطة المحظورة رياضيا
 .وفقا للمبادىء االخالقية والقانونية المنشطات فى المجال الرياضىالقواعد األساسية لمكافحة 

 .ميثاق األولمبى الدولى لمكافحة المنشطات فى المجال الرياضىاتخاذ القرارات الجزائية وفقا لل 

 .كتابة تقرير عن الحالة الصحية لالعبين



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

 (407)لراسة متقلمة رى امسس البيولوجية ل  تقاءمقرر 

المقرربيا ات  -1  

: (،.ح) الرمز الكولي
707 

دراسة متقدمة في األسس البيولوجية لالنتقاء : اسم المقرر
.الرياضي  

دكتوراه  :المستوى  

فسيولوجيا : التخصص
.رياضة  

ساعة    (4 )نظري :علل الوحلات اللراسية   

: هدف المقرر -2 تنمية وتطوير االساسيات والمعلومات والمحددات البيولوجية واختباراتها وفقا للمبادىء االخالقية  
ستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى  والقانونية وتوضيح الهمية الجينات الوراثية واألداء الرياضى وا 

. اساليب جديدهتطبيق االختبارات البيولوجية لإلنتقاء والتوجه نحو تطوير طرق وادوات و   

 المحتوى

.االساسيات والمعلومات الحديثة لالنتقاء الرياضى  

.المحددات البيولوجية لالنتقاء  

.االختبارات التخصصية  الخاصة بالمحددات البيولوجية لالنتقاء للنشاط التخصصى وفقا  للمبادىء االخالقية والقانونية  

.دراسة الجينات الوراثية  

.الوراثية فى االداء الرياضىدور الجينات   

.تقييم الطرق واالدوات المستخدمة فى االنتقاء البيولوجى للناشئيين  

.الوسائل التكنولوجية الحديثة المستخدمة فى االختبارات البيولوجية لالنتقاء  

.اتقان اختيار االختبارات البيولوجية المناسبة لمراحل االنتقاء المختلفة  



 
 

  كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة
 قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية

وين بيانات الحالة البيولوجية لالعبتخطيط استمارة لتد  

.تقييم المخاطر المهنية عن عدم مالئمة القدرات البيولوجية لالعب ونوع النشاط الممارس  

 

 (المقررات االجبارية)الصحة الرياضية   لكتوراىمقررات الحصول على 

 (   710) كود (  2) دراسة متقدمة فى الصحة الرياضية  مقرر

 :المقرربيانات   - 0

: الرمززززززززززززز الكززززززززززززودى 

 710ص.ح

" ) 2"دراسة متقدمة فى الصحة الرياضية  :اسم المقرر

710  )    . 

 مرحلة الكتوراة  : المستوى 

الصززززززززحة :التخصززززززززص 

 الرياضية
 أسبوعيا  ساعة نظرى  3: المعتمدهعدد الساعات 

 تطويروتنميةالمعارف والمعلومات المرتبطة بموضوعات الصحة الرياضية   :هلا المقرر -2

التعرف على مبادئ الجودة فى  تعزيز   تحديد المشكالت الصحية وإلتوصل الى طرق حلها بإتباع منهجيات البحث العلمى     
 الممارسات المهنية لسلوكيات الصحة اإليجابية

 المحتوى
شوارل امكسجيي الحرة  : "،رل تعزيز الصحة    لراسات رى التةعية : الصحة الرياضية  المقررة  اا مفاهيم ومص،لحات موضوعات

ومضالات امكسلة   التكويي الجسما ى والصحة العامة   العكاء ارص، اعى    الماء المتأيي والصحة     ظاهرة ارض،رابات 
الةعاء وارصابة    ،رل تعزيزالصحة    واتج التعلم المستهلرة  الةعااية   ارع ي الصحى الةعااى    التةعية والم اعة  

 .لمقرر الصحة الرياضية   البحث العلمى وأبحاث الصحة الرياضية 
م حى السلوك   الم حى العاتى   م حى : الفرل بيي السلوكيات الصحية اريجابية والسلبية   م احى الصحة : ) تعزيز الصحة * *

 ..... ( .المجتم  
 شوارلاركسجيي الحرة ومضالات امكسلة   التةعية والم اعة   التةعية وارصابات: )راسات وأبحاث رى التةعية ل

 أبحاث رى موضوعات الصحة الرياضية  التكويي الجسما ى   العكاء ارص، اعى

 تأىير امشعة الكو ية والمع ا،يسية على الصحة العامة لألررال
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 ( .المعررة والفهم   المهارات العه ية   المهارات المه ية   المهارات العامة )مستهلرة لمقرر الصحة الرياضية ا لراسة  واتج التعلم ال

 ....  (    االرياضية   رواال الماء المتأيي للصحة   ظاهرة ارض،رابات الةعااية 

 .البحث العلمى ومشك ت الصحة الرياضية*
 

 (   700) واسعافاتهاحلقات بحث في االصابات مقرر 

 :بيانات المقرر  - 0

 ص.ح:الرمززز الكززودى 

711    

 مرحلة الدكتوراة:المستوي حلقات بحث في االصابات واسعافاتها:اسم المقرر

الصحححححححححححة التخصززززززززززص 

 الرياضية      
 أسبوعيا   نظري(   3)  :لساعات المعتمدهعدد ا

هلا -2
سعاراتهاللىالاريجةووضعبرامجوقاايةوتأهيليةوع جيةلإلصاباتالرياضيةلحلمالمقرر  ت ميةوت،ويرمعلوماتومفاهيماالصاباتالرياضيةوا 

شك تماا،رارصاباتالرياضيةبام ش،ةالرياضيةالماتلفةبإستالامارسلوبالعلمىوم هجياتةوالتأمي الصحىل عبي المصابي م  
 .  ش،ةالرياضيةالماتلفةتحليلعوام مما والس مةل عبي بام 

 المحتوى

 ...تعريف االصابة ، انواعها ، أسبابها ، درجاتها  اإلصابات واإلسعافات الرياضية  عن عامه مقدمه*
اإلسعافات األولية ، أنواع الضمادات والجبائر ( صندوق ) تعريف االسعافات األولية ،حقيبة ) أساسيات اإلسعافات األولية * 

 وكيفية إستعمالها(  عصابة الشاش ، المرنة ، المطاطية ، المثلثة ، عصابة الموسلين ) والعصابات 

الفم للفم ، " التنفس الصناعى ) القصور التنفسى وعالماتة . ) الطارئة م باإلسعافات األولية فى الحاالت التدريب العملى على القيا
 .. ( .ربة الشمس ، عضة الكلب ، لدغ األفعى اإلمماء ، الصدمة ، النزيف ، الحروق ، ض... الفم لألنف 

 وكتابة تقرير عنها...( الخلع ، الكدمات ، الشد العضلى  الملخ ،) اإلسعافات األولية لبعض الحاالت بالمالعب * 
 .عوامل األمان والسالمة بالمالعب الرياضية والصاالت المفتوحة والمغلقة 

 لالعبين فى األنشطة الرياضية المختلفة ى تجنب حدوث اإلصابة دور المدرب الرياضى ف
سعافاتها  البرامج الوقائية والتأهيلية والعالجية لإلصابات مناقشة البحوث العلمية والدراسات التى تناولت*    .الرياضية وا 
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 (712) حلقات بحث لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة  مقرر

 :بيانات المقرر  - 1

: الرمزززززززززززززززز الكزززززززززززززززودى 

 712ص.ح

 مرحلة الدكتوراة:المستوي حلقات بحث لرياضة ذوي االحتياجات الخاصة: اسم المقرر

الصحححححححححححححة التخصززززززززززززص 

 الرياضية      
 نظري   أسبوعيا  (   3:  )  لمعتمدةعدد الساعات ا

لتخفيف الخاصة باالعاقة وانواعها وخصائصها وتاثير الرياضة   تنمية وتطويرالمعلومات والمعارف :هلا المقرر -2

واتخاذ القرارات المهنية المناسبة في وتحديد مشكالت المعاقين  ممارسة الرياضة  عن طريق األثار النفسية لإلعاقة

 ضوء المعلومات المتاحة لحل المشكالت
 المحتوى

 ( . تاري  املعاب الرياضية لعوى ارعاقة )الت،ور التارياى ل شأة رياضات عوى االحتياجات الااصة*   
 . أهم الب،والت واللورات امولمبية لعوى ارحتياجات الااصة وارعاقة * 

 .أىارها ال فسية على المعال . تعريا مفهوم ومص،لحات ارعاقة   أ واعها   أسبابها *   

 .وكتابة تقرير ع ها( تقسيماتها   اصاا، كل إعاقة ا سلوك المعال : ) تص يا ارعاقة مي حيث *   

 . الرياضات الم اسبة لعوى االحتياجات الااصة وارعاقة *   

 .التاهيل للتعامل م  عوى ارعاقة*  
 .لتكيا م  البياة المحي،ة تافيا امىار ال فسية لإلعاقة عي ،ريل ممارسة الرياضة وتقبل ارعاقة وا*  

 إبتكار الوات حليىة وأساليب للتعامل*  
 . م  عوى االحتياجات الااصة وارعاقة     

 . أهمية الرياضة وام ش،ة الترويحية لعوى االحتياجات الااصة وارعاقة *  

 .مشك ت عوى االحتياجات الااصة رى المجال الرياضى   

 .مشك ت ارعاقة وعوى االحتياجات الااصة م هجيات البحث العلمى وحل 
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 ( 713)  الرياضية الصحة فى تخصصية تطبيقات مقرر

  :المقرر بيانات  - 0

 الصحة فى تخصصية تطبيقات :المقرر اسم  713ص.ح الكودى الرمز

 ( 713)   الرياضية              

  دكتوراةال:  المستوى

   تطبيقي( 2)و   نظري (  9)   : التدريسية الساعات عدد  دكتوراة:  التخصص

 بالمجاالت تطبيقاتال تربط شتراطات الصحية في دمج المعارف التياإلالمعلومات الخاصة بو المعارفتنمية وتطوير    :هلا المقرر -2

وتطبيق اإلسلوب العلمى في وضع برامج التثقيف  مستنبطا دور االعالم في العملية التثقيفية  المختلفة للفئات  الرياضية الصحة فى تخصصيةال

   .  لحل مشكالت الفئات المختلفة وفقا لمعايير الجودة 

 .واالشترا،ات الااصة بها الرياضية الصحة ت،بيقات رى مقلمة

 الصحة رى تاصصية ت،بيقات برامج أهلاا

 . الماتلفة للفاات الملمجة الرياضية ام ش،ة

 ....  ( . العمال.....  الرياضييي السي  كبار   سيلات   شباب   مراهقيي   أ،فال)  الرياضية الصحة وت،بيقات الماتلفة الفاات اصاا،

  الرياضية الصحة ت،بيقات وموضوعات مجاالت

   والرياضية العامة الصحة موضوعات لت،بيقات كمجال الصحى ارع م   السريعة الوجبات ا،ورة   العصر أمرال   الوزي وا  قا، التةعية) 
 .... ( .  المس يي"  السي كبار رعاية   البياة تلوث

 . المشاركة اريجابية رى القوارل ال،بية   

 . ارع م الصحى ولورة الت،بيقى والتىقيفى لموضوعات الصحة العامة والرياضية للفاات الماتلفة 

 .  وعوامل االمي والس مة الااصة بها  الرياضية حةصلل التاصصية الت،بيقات برامج  
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 ( 714)  ه دراسة متقدمة في الصحة البيئيةمقرر

 :المقرر بيانات  - 0

 الكتوراة مرحلة:  المستوى دراسة متقدمة في الصحة البيئية:المقرر اسم 714ص.ح: الرمزالكودى

 نظرىات ساع 3: لمعتمدة ا عددالساعات الصحةالرياضية: التخصص

وبرامج أخالقيات التربية البيئيةللمحافظة على صحة البيئة من خالل تنمية السلوكيات اإليجابية لحل تنميةوتطويرالمعلوماتوالمعارف :المقررهلا  -2

 .المشكالت البيئية بإتباع أساسيات البحث العلمى بما يخدم التخصص 

 . بصحة البياة الرياضية الااصة المعلومات والمعارا والمص،لحات 

 .أا قيات التربية البياية وت مية االتجاهات والسلوكيات الصحية والوعى البياى للى الرياضييي 

 .تعريا التلوث البياى وأ واعة الماتلفة  

الرياضية    للم بسمت،لبات الصحية ا  ال2  ( حمامات السباحة -المةلقة  –الم عب المفتوحة )للم شآت الرياضية اا  1: المت،لبات الصحية بال سبة 
 .لأللوات وامجهزة الرياضية

جراء البحوث الت،بيقية رى مجال )الرياضية  للم شات الصحية البياة إستالام أساليب البحث العلمى لتقييم تصميم برامج   عمل إستبيا ات وا 
 صحة البياة الرياضية

 عوامل امماي والس مة رى البياة الرياضية

 وع قتها بالتلوث البياىأمرال العصر 
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 (719) التربية البدنية المعدلة حلقات بحث في  مقرر 

 :بيانات المقرر  - 0

 مرحلة الدكتوراة:المستوي حلقات بحث في التربية البدنية المعدلة::اسم المقرر 719 ص.ح:الرمز الكودى 

 نظري(   9)  :عدد الساعات التدريسية  الصحة الرياضية      التخصص 

تنمية معلومات ومفاهيم التربية البدنية المعدلة وضع برامج وأنشطة التربية البدنية المعدلة لكل فئة خاصة  :هلا المقرر -2

لتنمية قدراتهم وإمكاناتهم وتكيفهم حل مشكالت ذوى االحتياجات الخاصة بإتباع اإلسلوب العلمى ومنهجياتة وتحديد المخاطر 

 اصةالصحية فى مجال اإلعاقة وذوى االحتياجات الخ

 .تاري  التربية البل ية المعللة  مقلمهعامهعي

ار حرارات القوامية .  أهلاا وأسس التربية البل ية المعللة  الع قة بيي أهلاا التربية الرياضية العامة والتربية البل ية المعللة 
 . الشااعة واسبابها بيي عوى ارعاقة  وكتابة تقرير ع ها  البرامج التأهلية والع جية لعوى ارعاقة 

لور الرياضة رى إكتساب (  الرياضة الت ارسية   الترويحية   ارجتماعية  )رياضية المعللة تص يا وأ وا  الرياضات بام ش،ة ال
 مهارات مت وعة لعوى ارعاقة 

 . عوامل امماي والس مة رى التربية البل ية المعللة 

 الماا،ر الصحية التى تواجة عوى ارعاقة

 اصةكيفية تأهيل الاريج للعمل رى مجال عوى الحتياجات الا

 .تأهيل اريجة الكلية للعمل بمجال عوى ارحتياجات  الااصة وارعاقة والتزام باا قيات المه ة  
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 (اتياريةالمقررات اال)الصحة الرياضية   لكتوراىمقررات الحصول على 

 716( 2) دراسة متقدمة فى األندية الصحيةمقرر توصيف 

 :بيانات المقرر  - 0

 الدكتوراة: مرحلة  716( 2) دراسة متقدمة فى األندية الصحية: اسم المقرر 716ص .ح:الرمز الكودى 

 ساعات نظري2:سية لساعات التدريعدد ا الصحة الرياضية:التخصص 

اإللتزام بأخالقيات . تنمية وتطوير المعارف ومتطلبات الجودة لتأهيل الخريجة للعمل باألندية الصحية       :هلا المقرر

وتوظيف الموارد النادي الصحي .إستخدام اإلسلوب العلمى لحل مشكالت النادى الصحى . المهنة داخل النادى الصحى 

 بكفاءة

 .أساسيات وأهلاا ومبالئ ال الى الصحى * 

 .مواصفات وأقسام ال الى الصحى * 

 . * التعامل اما قى اممىل لمرتالى ال الى الصحى * 

 أ وا  ارستشفاء بال الى الصحى* شرو، تأهيل اريجة الكلية للعمل بال الى الصحى

 مقار ة مت،لبات جولة الالمة بال الى الصحى بيي         اللول المتقلمة وال امية

 .س ح عو حليي إستالام ارسلوب العلمى لحل مشك ت ال الى الصحى المتعللة ال الى الصحى * 

 ةمقار ة بيي ام لية الصحية بالم تجعات السياحية والف الل الكبرى باللول ال امية والمتقلم* 
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 ( 717) مقرر دراسة متقدمة فى تغذية الرياضيين  مقرر 

 :بيانات المقرر  - 0

 الدكتوراة : المستوى  (  717) تغذية الرياضيين مقرر دراسة متقدمة فى :اسم المقرر 717 ص.ح:الرمز الكودى

 نظري ساعات( 2:) عدد الساعات التدريسية  شعبةالصحة: التخصص 

 برامج لوضع المعاييراألساسية تحدد.   الرياضيين لدى الغذائية والثقافة الغذائى الوعى تنمى التى وتطويرالمعارف تنمية :هلا المقرر -2

 . للرياضيين الغذائية للحالة المعملى للتقييم المستخدمة الطرق تقييم.   تغذيةالرياضيين

  اىأهمية الع اصر الةعا/ يقوم بة أاصااى تةعية الرياضييياللور العى / وظااا الةعاء الرايسية / ومص،لحات تةعية الرياضييي  معارا* 

 امساسية الةعااية ىالع اصر الرياضى إحتياض أهمية.  الةعااية لتقييمالبرامج امساسية المعايير.   ال،اقة ر تاض ال زمة الةعااية المجامي * 
 . الرياضى املاء على السلبى وتأىيرها  قصها وا،ورة

 .  الرياضى والتلريب الم ارسات(  وبعل وأى اء قبل)  امساسية الةعااية الع اصر مي عليها  حصل التى ال،اقة مي الرياضى إحتياجات* 

 الماتلفة الرياضية لأل ش،ة الةعاايةج البرام   تصميم رى التةعية أاصااى لور أهمية* 

 (   .ل عبيي الةعااية الحالة تفسير الهامةع ل ارعتبارات)  للرياضييي الةعااية للحالة المعملى التقييم* 

 اعاء الرياضييي ال اشايي.الرياضى والم ارسات ام التلريب التةعية أي

 أيام الم ارسات الرياضية والب،والتىالية لأل ش،ة الرياضية الماتلفةالوجبة الةعااية الم
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 (718) " برامج التربية الصحية لذوى االحتياجات الخاصة " مقرر 

 :بيانات المقرر  - 0

 الدكتوراة : المستوى  .برامج التربية الصحية لذوى اإلحتياجات الخاصة :اسم المقرر 718ص.ح:الرمز الكودى

الصحة الرياضية : التخصص 

 . 
 نظري(  9)   :عدد الساعات التدريسية 

 .الصحية التربية مجال فى المالئمة البرامج وضع فى تساهم التى والمهارات والمعلومات المعارفتنمية وتطوير::هلا المقرر -2

التربوي ودور البحث العلمي في . من خالل الدمج يةالجاريةالصح عيه بالمشاكلو اظهارو الخاصة اإلحتياجات ذوىالمهارات المهنية لواتقان 
 حل تلك المشكالت 

 .  الااصة واالحتياجات ارعاقة لعوى الصحية التربية برامج ومفاهيم ومص،لحات وأساسيات  ظريات* 

 الااصة واالحتياجات ارعاقة عوى مشك ت*  .وعالميا تص يا ارعاقة لوليا * 
 االعاقة لعوى الصحية التربية برامج اهلارومجاالت* 
 .الماا،ر الصحية التى يتعرل لها عوى ارعاقة * 
 ارعاقة مشك ت لحل العلمى البحث لور* 

الصا العالى   اررة المصالر   الصا الاا،   الملرسة :  اللمج المكا ى   اللمج التربوى امكاليمى) لراسه موسعه لللمج التربوى *  
 ..... ( .ال هارية   التعليم رى الم زل   التعليم رى مؤسسات لاالية 

 .  البياة التعليمية لل،لبة المعاقيي حركيا ى التعلي ت ال زم تواررها ر*   

 .  البرامجالمعتملةلتعليمعوىارعاقة
 . المعاقيي ام،فال تعليم رى المستالمة التعليمية لوساالل لراسه*   

 


