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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

تدريب األوضاع العالجية املائية املبنية على أساس علمي والتي يتطرق هذا املساق إلى دراسة كيفية 

لفسيولوجية العامة والقدرات البدنية الخاصة باملريض, كما تشتمل على تتناسب مع املبادئ ا

التطبيق العملي للتمرينات العالجية الخاصة بأمراض وإصابات محدده مثل اآلم الظهر واملفاصل 

 والتحكم بالوزن . 

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

  التعرف على فوائد الوسط املائي. 

  املائي في التمرينات العالجية للمرض ى.التعرف على أهمية الوسط 

 . التعرف على الحركات واألوضاع العالجية املائية 

  التطبيق العملي للتمارين العالجية الخاصة بإمراض والتهابات املفاصل وأالم الظهر

 والركبتين .

 .التطبيق العملي للتمارين العالجية الخاصة بالتحكم بالوزن 

 

 

 

 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :التمرينات العالجية املائية اسم املادة  1302416 رقم املادة  

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

 :التأهيل الرياض ي القسم  :)1السباحة املتطلب السابق )إن وجد 

 :الثاني الفصل الدراس ي  5-3.30 احاضرة:وقت امل 

 :2018/2019 العام الجامعي  :د مهند الزغيالت  اسم املدّرس 

 :ن ر(12-11أ ث خ ( )10-9) الساعات املكتبية 
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 توقعةرابعا: مخرجات التعلم امل
 

 . أن يتعرف الطالب على الوسط املائي واهميتة 

  التمرينات العالجية داخل  أداءاملستخدمة وكيفية استخدامها ضمن  األدواتالتعرف على

 املاء.

  املحددة داخل حوض  واإلصابات األمراضلبعض  تأهيليقدرة الطالب على وضع برنامج

  السباحة.

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  سبو ال 

1-  
 مقدمة عن الوسط المائي وخصائصه . 

 التمرينات العالجية المائية .

 أهمية التمرينات العالجية المائية .

تمرينات الماء ، خيرية 

 السكري .

2-  
 أهداف التمرينات العالجية المائية .

 رينات العالجية المائية .االعتبارات الهامة عند وضع التم

 ) نظري ، عملي (

المدخل إلى تمرينات حوض 

 السباحة ، وديع التكريتي .

3-  

 الشروط الواجب توفرها في حوض السباحة .

أهم األدوات واألجهزة الثابتة والمتحركة المستخدمة في 

 التمرينات العالجية المائية .

 ) نظري ، عملي (

المدخل إلى تمرينات حوض 

 ة ، وديع التكريتي .السباح

4-  
 الفوائد العامة من التمرينات العالجية المائية.

 عزل الحركة في الماء واهم طرقها.

 ) نظري ، عملي ( 

 التمرينات العالجية المائية .

 

5-  

 مراحل التمرينات العالجية المائية .

 المرحلة األولية وأهدافها .

 المرحلة المتوسطة وأهدافها .

 وأهدافها .المرحلة المتقدمة 

 ) نظري (

 موسوعة الرياضة المائية  

 ،فتحي الكرداني .

 

 مراجعة عامة لمادة االمتحان األول .  -6

 االمتحان األول
 

7-  

 تمرينات المرحلة األولية.

 تمرينات المرونة لمفاصل الرجلين والحوض .

 تمرينات لمرونة الجذع .

 ) عملي (

 موسوعة الرياضة المائية

 ،فتحي الكرداني .

 

8-  

 تمرينات المرحلة المتوسطة .

 تمرينات تطوير عنصر القوة .

 تمرينات تطوير عنصر التحمل .)عملي(

 

،  موسوعة الرياضة المائية

 فتحي الكرداني .
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 تمرينات تطوير عنصر التوازن .  -9

 )عملي(

،  موسوعة الرياضة المائية

 فتحي الكرداني .

 

10-  

 الشائعة. برامج التمرينات العالجية المائية لإلصابات

 مفصل الرسغ .

 مفصل الكاحل .

 ) نظري ،عملي(

،  موسوعة الرياضة المائية

 فتحي الكرداني .

 

 

11-  
 مفصل المرفق .

 مفصل الركبة .

 ) نظري ،عملي(

،  موسوعة الرياضة المائية

 فتحي الكرداني .

 

 

 مراجعة عامة لمادة االمتحان الثاني .  -12

 االمتحان الثاني
 

13-  
 اآلم منطقة الجذع .

 اآلم الظهر والعمود الفقري .

 ) نظري ،عملي(

الطب الرياضي والتمرينات 

العالجية في الماء ، 

 عصام حلمي .

 

14-  
 مرض الروماتيزم.

 مرض الباركنسون .

 ) نظري ،عملي(

الطب الرياضي والتمرينات 

العالجية في الماء ، 

 عصام حلمي .

 

15-   . اه  اآلم العضالت بشكل عام 
 مراجعة عامة .

لرياضي والتمرينات الطب ا

العالجية في الماء ، 

 عصام حلمي .

 

 

  االمتحان النهائي .  -16
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 المحاضرة .  1

 واجبات بيتية . 2
 وسائل تعليمية . 3
 عرض ومشاهدة . 4
 الحوار والنقاش . 5

 ومواعيدهاتيجيات التقويم سابعا : استرا

رقم 

 التقييم

االسبو  املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 األسبوع السادس %20 اختبار أول 1
 األسبوع الثاني عشر %20 اختبار ثاني 2
 طوال الفصل %10 المشاركة والواجبات 3
 األسبوع السادس عشر %50 االختبار النهائي 4
5    

6    

 (%100) املجمو  الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم الساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 ،فتحي الكرداني موسوعة الرياضة المائية
 في الماء ، الطب الرياضي والتمرينات العالجية

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2
 المدخل إلى تمرينات حوض السباحة ، وديع التكريتي .         
 المواقع االكترونية          
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 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و الوراق البحثيةسياسة الاحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 من المحاضرات . %85ب ما ال يقل عن حضور الطال 1
 من مجموع المحاضرات . %15يسمح للطالب الغياب  2
 كل من يتغيب عن المحاضرة عليه تقديم عذر رسمي . 3
 كل من يتغيب عن االمتحان  دون عذر ال يحق له إعادة االمتحان .  4

 

 


