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 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني: سم الكليةا
 قسم فسيولوجيا الجهد البدني: سم القسما

 :مقدمة
مجلـ  التعلـيم العـالي فـي جلسـتا ال امسـة بناءًا علـ  قـرار قسم فسيولوجيا الجهد البدني  ُأنشئ

قسـم التربيـة البدنيـة فـي أستمرارًا لمسـار علـوم الحركـة و  ،هـ41/7/4141والذي إنعقد بتاريخ  ةعشر 
بموافقة المجل  األعل  للجامعة في  ُأنشئوالذي  ،بكلية التربية جامعة الملك سعودوعلوم الحركة 

كليــــة علــــوم الرياضــــة  إلــــ  وُنقــــ  م41/4/4177الموافــــ   هـــــ4/4/4417جلســــتا الةانيــــة بتــــاريخ 
لتربيــة البدنيــة وعلــوم وحصــ  برنــامم الماجســتير فــي قســم ا) والنشــاط البــدني بجامعــة الملــك ســعود

  (.IRTEعل  االعتراف األكاديمي الدولي الحركة بمساريا 
ســتمرارًا  بــدأ  الــذي و . بكليــة التربيــةمســار علــوم الحركــة بقســم التربيــة البدنيــة وعلــوم الحركــة لوا 

 ــريم فــي مرحلــة الماجســتير ( 74)هـــ وبلــد عــدد  ريجــي القســم  4141/4141الدراســة فيــا عــام 
شـــــتمل  مجـــــاال  البحـــــج فـــــي رســـــا   الماجســـــتير علـــــ  اهــــــ ، وقـــــد 4144/4144وحتـــــ  عـــــام 
، التغذيـــة ظـــا ف أعضـــاء الجهـــد البـــدنيو دنيـــة ، واللياقـــة الب الصـــحةعلـــوم الحركـــة، )موضـــوعا  

بكليــــة علــــوم الرياضــــة  قســــم فســــيولوجيا الجهــــد البــــدنييتبنــــ  ســــوف ف. (إلــــخ... ،  واألداء البــــدني
في تحقيـ  الريـادة الجديدة كلية الافي المنبة  من رؤية ورسالة مفهوم التعليم االحتر  والنشاط البدني

 .عل  المستويين الوطني والعالميوذلك والتميز في علوم الرياضة والنشاط البدني 
 
 :سم الدرجة العلميةا

 M.S. in Exercise Sciences  علوم الحركةماجستير العلوم في 
 

 (مبررات التعديل: )أهمية تعديل البرنامج
 .عل  المستوى العالمي علوم الحركة التطورا  والتغيرا  في مجا  واكبةم -4
بكليــــة علــــوم  ةالكبيــــرة مــــن الم تبــــرا  العلميــــة والتجهيــــزا  الجديــــد اإلمكانيــــا مــــن  ســــتفادةالا-4

 .علوم الحركة ي  المت صصين والباحةين في مجا في تأهالرياضة والنشاط البدني 
وزارة التربيـــة )ياجـــا  القطاعـــا  والمؤسســـا  المســـتفيدة وســـد احت تلبيـــة حاجـــة ســـو  العمـــ ، -4

ـــيم  ـــة  –تحـــادا  الرياضـــية الا -والتعل ـــة –القطاعـــا  العســـكرية واألمني ـــة البدني مـــن ( مراكـــز اللياق
 .البرنامم بما يواكب تطلعاتهم
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 :رؤية البرنامج

الوطني لبناء مجتمع المعرفة عل  المستوى  علوم الحركةتحقي  التميز والريادة في مجا  
 . والعالمي

 
 :رسالة البرنامج

إعــداد م تصــين وبــاحةين يســاهمون فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة وقــادرين علــ  المنافســة العالميــة 
 .علوم الحركةفي مجا  

 
 :أهداف البرنامج

ــ .4 الفهم الناقــد للتطــور المعرفــي فــي علــوم الرياضــة والنشــاط البــدني والمجــاال  تزويــد الطــ ب ب
 .المرتبطة بها

األســـاليب الم تلفـــة للقياســـا  الميدانيـــة لةنشـــطة الحركيـــة المرتبطـــة باللياقـــة ب الطـــ ب تزويـــد .4
 .البدنية وكيفية است دام األدوا  واألجهزة التي تتناسب مع ك  مرحلة عمرية

علــــوم مجــــا  االســـهام فــــي إةــــراء المعرفــــة اإلنســــانية عــــن طريـــ  الدراســــا  المت صصــــة فــــي  .4
 .الحركة

 
 :مخرجات البرنامج

 :معرفة والفهمال. أ
 .االلمام بالمعارف والمعلوما  الحديةة في مجا  علوم الحركة .4
جـراء األ تبـارا  الفسـيولوجية والتـي تحقـ  األهـداف  .4 االلمام بالطر  الحديةـة فـي البحـج وا 

 .المرجوة من علوم الحركة
الفهــــم العميــــ  لكيفيــــة تطبيــــ  النظريــــا  واألســــ  العلميــــة فــــي المجــــا  التطبيقــــي لي ــــدم  .4

 .مع الوطني والعالميالمجت
 :الذهنية المهارات. ب

القدرة عل  توظيف المنهم العلمي لح  المشك   التي تواجا طالب الدراسـا  العليـا فـي  .4
 .ت صص علوم الحركة
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 .القدرة عل  التحلي  والنقد واألبداع في تطبي  األس  العلمية في البحوج الرياضية .4
 .ط النظرية بالتطبي  في مجا  علوم الحركةبر  .4

 :المهنية والعملية المهارات. ج
 .ستمرار في تنمية المهارا  الش صية والمهنيةالتحم  مسؤولية التعلم الذاتي وا .4
 .القدرة عل  القيادة والمشاركة في العم  الجماعي .4
 .القدرة عل  التصرف بمسؤولية في المهام المهنية والع قا  الش صية .4

 :المهارات العامة .د
 .مهارا  التفاع  مع األ رين وتقب  وجها  النظر الم تلفة القدرة عل  است دام .4
 .القدرة عل  تقييم الذا  وتوظيف ذلك عملياً  .4
صـــو  علـــ  المعـــارف القـــدرة علـــ  االســـت دام األمةـــ  لتوظيـــف تقنيـــة المعلومـــا  فـــي الح .4

 .علوم الحركة المرتبطة بمجا 
 

 :المستفيدون من البرنامج
 .اح  التعليم العامالتربية البدنية في مر  ومشرفو معلمو .4
 .المهتمون بمجا  الصحة وعلوم الحركة في المؤسسا  التعليمية وال دمية ذا  الع قة .4
 .األنشطة البدنية في القطاعا  العسكرية واألمنية ولؤو مس .4
 .األتحادا  الرياضية ورعاية الشباب لوؤو مس .1

 
 :فرص التوظيف المتاحة

 .ألمنيةبدنية في القطاعا  العسكرية واأ صا ي لياقة  .4
 .بوزارة التربية والتعليم معلم ومشرف تربوي .4
 .في مجا  علوم الحركة باحةون .4
 .تحادا  الرياضية ومراكز اللياقة البدنيةلياقة بدنية في اال مدربو .1

 
 :شروط القبول

 .جميع شروط القبو  الواردة في ال  حة الموحدة للدراسا  العليا في الجامعا  السعودية* 
 :قبو  من الكلية أو القسمشروط إضافية لل* 
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 ويمكــــن قبــــو  البدنيــــة،درجــــة البكــــالوريو  فــــي التربيــــة أن يكــــون المتقــــدم حاصــــً  علــــ   .4
ذا  الع قــــة األ ــــرى  الصــــحيةعلــــ  درجــــة البكــــالوريو  فــــي الت صصــــا   الحاصــــلين

 .القسم مجل  مشروطة بموافقة
 .صيةالت صفي المقررا   (جداً  جيد)يق  التقدير العام للمتقدم عن  أال .4
 .أن يجتاز المقابلة الش صية التي تعقدها لجنة الدراسا  العليا بالقسم .4

 
 :متطلبات الحصول على الدرجة

 يار المقررا  والرسالة : 
 .وحدة دراسية من مقررا  الماجستير( 41)لب أن يجتاز الطا - أ
 .إتمام الرسالة الماجستير بنجاح - ب

 
 (إن وجدت: )مسارات البرنامج

 اً ال يوجد مسارا  حالي 
 

 الهيكل العام للبرنامج 
 :وحدة دراسية إضافة إل  الرسالة عل  النحو التالي( 41)عدد الوحدا  المطلوبة   

 عدد الوحدات المطلوبة عدد المقررات نوع المقررات
 1 4 ةعام ةمقررا  إجباري
 41 1 ت صصية مقررا  إجبارية
 6 4 ت صصية مقررا  إ تيارية

 41  المجموع

 
 :اسية للبرنامجالخطة الدر 

 :المستوى األول
 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 4 والنشاط البدني ةعلوم الرياض طر  البحج في مسك 155 4
 4الفلسفة واالتجاها  الحديةة في علوم الرياضة  تتب 154 0
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 والنشاط البدني
 4 الجهاز العصبي العضلي والجهد البدني فجب 114 4

 1 المجموع

 :المستوى الثاني
 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 4 حصاء في علوم الرياضة والنشاط البدنياإل مسك 144 4
 4 إجراءا  معملية في فسيولوجيا الجهد البدني فجب 115 0
 4 الجهاز الدوري التنفسي والجهد البدني فجب 114 4

 1 المجموع

 :ثالثالمستوى ال
 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 4 الحركةدراسة مستقلة في علوم  فجب 114 4

0 
 تيارية بقسم ساعا  دراسية من المقررا  اال( 4)بمعد  ( 4)ا تياري  ي تار القسم مقرر دراسي

 .فسيولوجيا الجهد البدني كما هو موضح في الجدو  أدناه

4 
ساعا  دراسية من المقررا  اال تيارية بقسم ( 4)بمعد  ( 4)قرر دراسي ا تياري ي تار القسم م

 .فسيولوجيا الجهد البدني كما هو موضح في الجدو  أدناه
 1 المجموع

 :المستوى الرابع
 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 4 حلقة بحج في الصحة واللياقة البدنية فجب 165 4
  الرسالة فجب 655 0

 4 المجموع

 :ختيارية بقسم فسيولوجيا الجهد البدنيلمقررات االا
 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 4 حلقة بحج في التغذية واألداء البدني فجب 146 4
 4 التركيب الجسمي والقياسا  البدنية فجب 111 0
 4 وصفتاا تبار الجهد البدني و  فجب 116 4
 4 حلقة بحج في اللياقة البدنية واألداء في العم  فجب 141 1

 44 المجموع
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 :برنامجالوصف مقررات 
رقم المقرر 

 ورمزه 
 (مسك 122)

 اسم المقرر
 طرق البحث في علوم الرياضة والنشاط البدني

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
 او صا صه امفهومهمن حيج  ياضة والنشاط البدنيطر  البحج الم تلفة في مجا  علوم الر 

أنواع البحوج الكمية والكيفية، وبحوج التقويم، و تحلي  البيانا ، و ، اوأدواته اومناهجه او طواته اواست داماته
 .بناء أدوا  جمع البيانا و وطر  ا تيارها،  العينا ،و الفرضيا ، و مراح  تصميم البحج، و 

       
رقم المقرر 

 ورمزه
 (تتب 124)

 اسم المقرر
 الفلسفة واالتجاهات الحديثة في علوم الرياضة والنشاط البدني

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
االلمــام بمعنــ  ومفهــوم واهميــة علــوم الرياضــة والنشــاط البــدني وماهيــة االتجاهــا  الحديةــة فيهــا ونظريــا  

علوم الرياضة والنشاط البدني ومفهومها ووظيفتهـا وع قـة التربيـة اللعب باإلضافة إل  دراسة األصو  الفلسفية ل
العامة بالتربية البدنية مع التركيز عل  القيم و األهداف التربوية والجوانب التطبيقية الم تلفة في مجاال  علـوم 

 .الرياضة والنشاط البدني
 

رقم المقرر 
 ورمزه

 ( مسك 144)

 اسم المقرر
 ة والنشاط البدنياالحصاء في علوم الرياض

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
بعلوم الرياضة والنشاط البدني من حيج دراسة أهم العمليا  واإلجراءا  االحصا ية المتقدمة المتعلقة 

توصيف البيانا  والتعريف بأهم االساليب االحصا ية البارامترية وال بارامترية، والتدريب عل  تطبيقها في 
، ويتضمن المقرر مستويا  القيا  (SPSS)اسا  والبحوج بما في ذلك است دام الحزم االحصا ية الدر 

نواعها واال تبار االحصا ي للفرضيا  ومفهوم الداللة االحصا ية و طأ النوع األو  والةاني وقوة اوالمتغيرا  و 
 .اال تبار االحصا ي وتطبيقا  بعض اال تبارا  االحصا ية

 
رقم المقرر 

 مزهور 
 ( فجب 112)

 اسم المقرر
 إجراءات معملية في فسيولوجيا الجهد البدني

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
إكساب الدار  المهارا  األساسية إلجراء التجارب المعملية في وظا ف أعضاء الجهد البدني ويشم  

والتحم  العضلي، والتركيب الجسمي باإلضافة  ،ةالمحتوى تجارب في القدرة الهوا ية وال هوا ية، والقوة العضلي
 .إل  الجهاز الدوري التنفسي وأيضًا الجهد البدني وكيموحيوية الجهد البدني
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رقم المقرر 
 ورمزه

 ( فجب 110)

 اسم المقرر
 الجهاز العصبي العضلي والجهد البدني

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
ي و اصة فيما يتعل  بالجهد البدني والتدريب، ويشم  المقرر دراسة دراسة الجهاز العصبي العضل

التحكم العصبي للحركة، و المستقب   الذاتية، و الوحدة الحركية، و األعصاب الحركية ونق  اإلشارا  العصبية، 
م  القوة العضلية والتحو األلياف العضلية ودورها في األداء البدني، و ، ي واص العض   واالنقباض العضلو 

التكيف العصبي العضلي و الطاقة الكيموحيوية للعض  ، و التعب العضلي، و تض م العض  ، و العضلي، 
 . التدريب البدنيفي 

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 114)

 اسم المقرر
 الجهاز الدوري التنفسي والجهد البدني

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
وتكيفهما نتيجة للجهد البدني  ،والتنفسي الر وي ،لجهازين القلبي الوعا يالتعرف عل  استجابة ك  من ا

والتدريب، ويتطر  المقرر إل  دراسة العضلة القلبية وجريان الدم وضغطا ومقاومتا أةناء الجهد البدني، 
مؤةرة عليها، آلية التنف  أةناء الجهد والعوام  الو القلب الرياضي، و  والتحكم في الدورة الدموية أةناء الجهد،

  .التباد  الغازيو التهوية والتشبع، و التهوية الر وية أةناء الجهد، و 

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 115)

 اسم المقرر
 البدني ووصفتهاختبار الجهد 

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
واالحتياط الواجب إتباعها في  ،إكساب الدار  المهارا  الضرورية إلجراء اال تبار التدرجي للجهد البدني

هذا الصدد مع التطر  إل  مميزا  أنظمة اال تبارا  المتعددة وعيوبها، وكيفية إعطاء وصفة للجهد البدني 
ألغراض الصحة واللياقة البدنية لشرا ح متعددة من المجتمع مع التعرف عل  الوسا   الضرورية لمراقبة شدة 

 . التدريب البدني

 
رقم المقرر 

 مزهور 
 ( فجب 194)

 اسم المقرر
 الحركةدراسة مستقلة في علوم 

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

0(0+2) 
دراسة موضوع متقدم في إحدى مجاال  علوم الحركة ويتضمن هذا المقرر قيام الطالب بإعداد دراسة 

 . نظرية أو بحج تطبيقي عل  موضوع ي تاره الطالب بين اهتماماتا
 عدد الوحدات اسم المقرررقم المقرر 
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 مزهور 
 ( فجب141)

 (العملية+ النظرية ) حلقة بحث في اللياقة البدنية واألداء في العمل
4 (4+2) 

إكساب الطالب المبادئ العامة واألساليب الفنية المتقدمة لتطوير األداء أةناء العم  في المهن الم تلفة 
 .باللياقة البدنية والتي تتناسب مع المهن الم تلفةويتضمن المقرر تطبي  وتطوير بعض القياسا  ال اصة 

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 145)

 اسم المقرر
 حلقة بحث في التغذية واألداء البدني

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
 تغذيةفي المتقدمة في التغذية واألداء البدني من     التطر  لموضوعا  المعارف الإكساب الطالب 

وع قة المغذيا  الكبيرة والصغيرة بالنشاط ، المنافسة أو التدريب وأةناء وبعد ما قب  ا وجبللرياضيين مة  
 . الرياضةوع قتها ب والعوام  المساعدة لتوليد طاقة األداء المنشطا و البدني، 

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 111)

 اسم المقرر
 التركيب الجسمي والقياسات البدنية

 لوحداتعدد ا
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
تعليم وتدريب الدارسين عل  الطر  الم تلفة لقياسا  التركيب الجسمي والتطور التاري ي لها مع توضيح 

بطر  القياسا  األنةروبومترية في الدارسين  تدريب وتعليمالمعايير المةالية والغير شا عة، كما يهدف إل  
قيا  ويشم  المقرر استعراض الدراسا  والبحوج في طر  ، قتها ببعضهاالشا عة بالجسم وع  المناط 

التركيب الجسمي والقياسا  األنةروبومترية وتحديد كيفية الوصو  بهذه المقايي  للتتناسب مع الرياضا  
 .الم تلفة

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 152)

 اسم المقرر
 حلقة بحث في الصحة واللياقة البدنية

 عدد الوحدات
 (العملية+ النظرية )

4 (4+2) 
دراسة موضوعا  متقدمة في الصحة واللياقة البدنية بما في ذلك ماهية اللياقة البدنية وأهميتها والفوا د 

 . السمنة وضبط الوزن، وبرامم اللياقة البدنيةو والنشاط البدني وأمراض العصر،  البدني،الصحية للنشاط 
 

 رقم المقرر ورمزه
 ( فجب 522)

 المقرر اسم
  الرسالة

 .يكتب الطالب رسالة في أحد موضوعا  الت صص
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 (الرسالة+ خيار المقررات ) علوم الحركةبرنامج ماجستير العلوم في الجدول المختصر ل

الكلية أو  البلد م
 الجامعة

عدد 
الساعات 

 الكلية

 توزيع الساعات
 متطلبات مقررات اختيارية متطلبات تخصصية مقررات أساسية

 ساعات 5 ساعة 41 ساعات 9 الرسالة أخرى

المملكـــة العربيـــة  4
 السعودية

ـــــــك  جامعـــــــة المل
كليــــة  - ســــعود 

علـــــوم الرياضـــــة 
 والنشاط البدني

الفلسفة واالتجاها  الحديةـة  -4 ساعة 41
فــــــي علــــــوم الرياضــــــة والنشـــــــاط 

  البدني
طـــــــر  البحـــــــج فـــــــي علـــــــوم  -4

  الرياضة والنشاط البدني
ـــــــــــــوم  -4 االحصـــــــــــــاء فـــــــــــــي عل

 ضة والنشاط البدنيالريا
 

إجـــــــــــراءا  معمليـــــــــــة فـــــــــــي  -4
 فسيولوجيا الجهد البدني

الجهـــاز العصـــبي العضـــلي  -4
 والجهد البدني

ــــــدوري التنفســــــي  -4 الجهــــــاز ال
 والجهد البدني

دراســـــة مســـــتقلة فـــــي علـــــوم  -1
 الحركة

ـــــي الصـــــحة  -1 ـــــة بحـــــج ف حلق
 واللياقة البدنية

ــــدني  -4 ا تبــــار الجهــــد الب
 ووصفتا

حلقــة بحــج فــي اللياقــة  -4
 في العم  البدنية واألداء

حلقة بحج فـي التغذيـة  -4
 واألداء البدني

التركيــــــــــــــــب الجســــــــــــــــمي  -1
 والقياسا  البدنية

 

رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالة  
 الماجستير

 
 


