
 

 جامعة مؤتة

 دراسية خطة توصيف نموذج

 
 

 

  :املادة معلومات :أوال

 1302214 :املادة رقم •  الرياض ي التأهيل علم إلى مدخل:املادة اسم

 3:املعتمدة الساعات عدد • الرياضه علوم:الكلية •

  يوجد ال:(وجد إن) السابق املتطلب •  الرياض ي التأهيل:القسم •

 2-1املحاضرة وقت •  الثاني:الدراس ي الفصل •

 محمد الحجايا.دأ:املدّرس اسم •  2017/2018:الجامعي العام •

 12-11:املكتبية الساعات •

 

 

  :للمادة العام الوصف :ثانيا

 

 مساعده في اهميته وإلى العصور عبر الرياضي التأهيل تطور الطالب تعريف إلى  المساق هذا يهدف
 وطرق الرياضي التأهيل مراحل تسلسل ومعرفه الطبيعي لوضعه  العوده إلى الرياضي وغير الفردالرياضي

 أمراض مواجهه في الرياضي التأهيل دور على على التعرف الى باالضافه الرياضيه االصابات بعض تأهيل
  .العصر

  :الدراسية املادة أهداف :ثالثا

  .الرياضي  التأهيل تطور على التعرف •
 .السابق وضعه إلى الرياضي إرجاع قي الرياضي التأهيل دور على التعرف •
 .الرياضي التأهيل مراحل معرفه •
 .معها التعامل وكيفيه االصابات بعض تأهيل طرق معرفه •

 

 

  
 

 

 

 



 املتوقعة التعلم مخرجات :رابعا

 

 . الرياضي تطورالتأهيل معرفه الطالب قدره
 .الرياضيين وغير للرياضيين بالنسبه الرياضي التأهيل ماهيه معرفه على قدرهالطالب

 .اإلصابات لبعض الرياضي التأهيل  مراحل و طرق معرفه على الطالب قدره
 

 

 

  للمادة التفصيلية الخطة  :خامسا

 

 املطلوبة واملراجع املصادر  تغطيتها املتوقع املوضوعات األسبوع

•  
 المختلفه العصور عبر الرياضي التأهيل عن تاريخيه نذهب

 الحديث ،العصر ،الرومانيه،الصينيه االفريقيه الحضاره
 الحقا يرفقد

•  
 والمبادئ وأهدافه تعريفه الرياضي التأهيل عن مقدمه

  الرياضي للتأهيل االساسيه
 

•  

 التأهيل في العمل بدء عند مراعاتها يجب التي العوامل
 مفصل بشكل

 

 

 

•  

 الرياضي التأهيل وسائل
  عالجه تمرينات
  الحراريه الوسائل
  المالي العالج

 

•  

  الرياضي التليد
 الرياضي التأهيل اجهزه

 
 

•  
 األول االمتحان لمده عامه مراجعه

  األول االمتحان عقد
  االمتحان اسئله وتصحيح مراجعه

 

•  
 الرياضيه اإلصابات تاهيل
 الركبه مفصل تاهيل

 

•  

 والساعد اليد مفصل تاهيل
 

 الكاحل مفصل تاهيل
  الكسور تاهيل
 الفقري العمود إصابات تاهيل

 



•  
 والشرايين القلب أمراض تأهيل
 التنفسي الجهاز أمراض تأهيل

 

•  
 العصبي الجاز أمراض تأهيل
 الفقري العمود أمراض تأهيل

 

•  
 الثاني االمتحان لمده عامه مراجع
  االمتحان اسئله وراجع  االمتحان عقد

 

•  
  السمنه أمراض 

 للسمنه رياضيه ،برامج منها الحد طرق ،أسبابها قياسها
 

•  
  السكري أمراض تاهيل
 العالجيه الرياضيه والتمرينات الوقايه وطرق سببه

 للمصابين
 

   الدماغيه بالطاقة للمصابين الرياضي التأهيل  •

  المختلفه العمر مراحل و الرياضي التأهيل  •

  النهائي االمتحان  •

 

  التدريس واستراتيجيات طرائق :سادسا

 

No  والوسائل واالستراتيجيات الطرائق 

  الواجبات 1

 التعليميه الوسائل 2

 والمناقشه الحوار 3

 ومشاهده عرض 4

  التقارير 5

 ومواعيدها التقويم استراتيجيات  :سابعا

 التقييم رقم
 املستحق االسبوع

 والتاريخ

 التقييم مهمة طبيعة

 أو  قصير، اختبار  أول، اختبار :مثال)

 ( تقارير ، تقديمي عرض مشاركة،

  درجة إلى الدرجة نسبة

 النهائي التقييم

 %20 اول اختبار 6 االسبوع 1

 %20 ثاني اختبار 11 االسبوع 2

 %10 المشاركه الفصل طوال 3

 %50 نهائي اختبار 16 االسبوع 4

5    



6    

 (%100) الكلي املجموع

 

 :والثانوية األساسية التعلم مصادر :ثامنا

  :املطلوبة الرئيسة املصادر   •

 رياض اسامه.د-الطبيعي والعالج الرياضي الطب
  كمال الدين حسام -بالرياضه العالج

 :  الثانوية واملراجع الكتب •

 يوسف السيد مرفت- الرياضي الطب مشكالت
 عامة إرشادات  :تاسعا

 

No  البحثية األوراق و التقارير الصفية، املشاركة االمتحانات، عن والغياب،التغيب الحضور  سياسة 

  المحاضرات من %85 الطالنسبه حضور 1

  المحاضرات مجموع من%15 الغياب للطالب يسمح 2

 رسمي عذر إحضار عليه المحاضرة عن يتغيب من كل 3

 االمتحان اعاده له اليحق عذر دون االمتحان عن يتغيب من كل 4

 
 


