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 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد  الطالب تحقيقها مبرهنا

 ؛من الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 

 

 كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة    القسم العلمي  / المركز .2

 طب رياضي  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2021 /   7  /  9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 تطوير الجوانب المعرفية للطلبة في معرفة الطب الرياضي  - 1

 تطوير الجوانب المعرفية فيما يخص مفاهيم التغذية الرياضيه  - 2

 تطوير الجوانب العلمية في  االصبات الرياضية  - 3

 البدني تطوير الجوانب العلمية فيما يخص المنشطات والنشاط  - 4

 



 
 

 3الصفحة 
 

  
 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ

      بناء المعرفة العلمية للطلبة حول االصبات الرياضية وطرق التعامل معها .  -1أ

  لمعرفة طرق تشخيص ابالصابة الرياضية والحدج منها  بناء مفهوم واضح للطلبة    - -2أ

    

 . جوانب الخاصة بتغذية الرياضي المعرفة العلمية للطالب لمعرفة تطوير  -3أ

  

  

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

  .تطوير الطالب في تشخيص كيقية تشخيص نوع االصابة  1ب   

 تطوير الطالب في كيفية التعامل مع االصبابة اثناء وبعد االصابة  . – 2ب 

    . معرفة اساسيات التغذية الرياضية تثقيف الطالب في    - 3ب 

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة – 1

 طريقة المناقشة – 2

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان – 1

 التقارير االسبوعية – 2

 مشروع فردي او جماعي – 3
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

: هو نوع من التفكير في أي موضوع، محتوى، أو مشكلة،  تعريفات التفكير الناقد -1ج  -1ج

التي يقوم بها المفكر لتحسين نوعية تفكيره باألخذ على عاتقه بمهارة مسؤولية نظامه المؤروث 

 من التفكير وفرض معايير عقلية عالية عليه"

مهارة المالحظة  : من الوسائل التي نستخدمها في كافة العلوم " المالحظة "،  -2ج

والمالحظة العلمية الموضوعية هي الوسيلة التي تمدنا بالمعلومات التي نعتمد عليها في 

تقدمنا العلمي، لذلك تحديد دقة المالحظة في غاية األهمية نظرا لما يترتب عليها من نتائج 

 واستنتاجات وتوصيات.

وجودة في مهارة التفكير اإلبداعي  : هو عملية اإلحساس بالمشكالت، والفجوات الم -3ج

المعلومات وتحديد مواطن الضعف بحثا عن الحلول، ووضع التخمينات أو صياغة 

الفرضيات واختبار وإعادة اختبار صحة الفروض واالحتماالت وأخيرا الوصول إلى 

 النتائج .

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة – 1

 طريقة المناقشة – 2

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحان – 1

 التقارير االسبوعية – 2
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 مشروع فردي او جماعي – 3

 

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 الشخصي (.

 الزيارات الميدانية لدور التأهيل والمستشفيات  -1د

 االطالع على احدث طرق  االجهزة العالجية  -2د

 الدورات والندوات الخاصة بالتعامل االصبات  -3د

     

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

مدخل في الطب  2 1

 الرياضي 

المحاضرة   طب رياضي

 والمناقشة

 االمتحان

المحاضرة   طب رياضي اصابة وتر اكيلس  2 2

 والمناقشة

 االمتحان

اصابى االربطة  2 3

 المتصالبة  

المحاضرة   طب رياضي

 والمناقشة

 االمتحان

المحاضرة   طب رياضي التمزق العضلي  2 4

 والمناقشة

 االمتحان

المحاضرة   طب رياضي خلع مفصل الكتف   2 5

 والمناقشة

 االمتحان
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المحاضرة   طب رياضي الكسور   2 6

 والمناقشة

 االمتحان

المحاضرة   طب رياضي اصابة مرفق التنس   2 7

 والمناقشة

 االمتحان

المحاضرة   طب رياضي التدليك   2 8

 والمناقشة

 االمتحان

المحاضرة  طب رياضي التنبية الكهربائي   2 9

 والمناقشة

 االمتحان

العالج باالشعة   2 10

 التحت الحمراء 

المحاضرة   طب رياضي

 والمناقشة

 االمتحان

العالج بالموجات  2 11

 القصيرة  

المحاضرة   طب رياضي

 والمناقشة

 االمتحان

المحاضرة   طب رياضي التغذية الرياضية  2 12

 والمناقشة

 االمتحان

المنشطات والنشاكط   2 13

 البدني 

المحاضرة  طب رياضي

 والمناقشة

 االمتحان

 

 البنية التحتية  .12

  المطلوبة  ـ الكتب المقررة1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية , التقارير ,....  (

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 طب رياضي  / ويكيبيديا   

 طب رياضي  / المكتبة الرياضية العربية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اعتماد المصادر الحديثة في تدريس المقرر -1

 الزيارات الميدانية لمراكز التأهيل  -2

 االطالع على اهم طرق التدريب الحديثة للمعاقين -3

 البحث في دراسات علم النفس للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة  -4

الدراسات العليا لتناول موضوعة ذوي االحتياجات الخاصة في الرسائل حث طلبة  -5

 واالطاريح

 

 


