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اسم الكلية :كلية علوم الرياضة والنشاط البدني
اسم القسم :قسم فسيولوجيا الجهد البدني
مقدمة:

أُنشئ قسم فسيولوجيا الجهد البدني بناءاً علـ قـرار مجلـ

التعلـيم العـالي فـي جلسـتا ال امسـة

عشرة والذي إنعقد بتاريخ 4141/7/41هـ ،وأستم ار اًر لمسـار علـوم الحركـة فـي قسـم التربيـة البدنيـة
وعلوم الحركة بكلية التربية جامعة الملك سعود ،والذي أُنشئ بموافقة المجل

األعل للجامعة في

ونقـ ـ إلـ ـ كلي ــة عل ــوم الرياض ــة
جلس ــتا الةاني ــة بت ــاريخ 4417/4/4ه ـ ـ الموافـ ـ 4177/4/41م ُ
والنشــاط البــدني بجامعــة الملــك ســعود (وحصـ برنــامم الماجســتير فــي قســم التربيــة البدنيــة وعلــوم
الحركة بمساريا عل االعتراف األكاديمي الدولي .)IRTE

واســتم ار اًر لمســار علــوم الحركــة بقســم التربيــة البدنيــة وعلــوم الحركــة بكليــة التربيــة .والــذي بــدأ

الد ارســة فيــا عــام  4141/4141ه ـ وبلــد عــدد ريجــي القســم ( )74ـريم فــي مرحلــة الماجســتير
وحت ـ ـ عـ ــام 4144/4144هـ ـ ـ  ،وقـ ــد اشـ ــتمل

موض ــوعا

مجـ ــاال

البحـ ــج فـ ــي رسـ ــا

الماجسـ ــتير عل ـ ـ

(عل ــوم الحرك ــة ،الص ــحة واللياق ــة البدني ــة  ،وظ ــا ف أعض ــاء الجه ــد الب ــدني ،التغذي ــة

واألداء الب ــدني  ... ،إل ــخ) .فس ــوف يتبنـ ـ قس ــم فس ــيولوجيا الجه ــد الب ــدني بكلي ــة عل ــوم الرياض ــة
والنشاط البدني مفهوم التعليم االحترافي المنبة من رؤية ورسالة الكلية الجديدة في تحقيـ الريـادة
والتميز في علوم الرياضة والنشاط البدني وذلك عل المستويين الوطني والعالمي.

اسم الدرجة العلمية:

ماجستير العلوم في علوم الحركة M.S. in Exercise Sciences

أهمية تعديل البرنامج( :مبررات التعديل)

 -4مواكبة التطو ار والتغي ار في مجا علوم الحركة عل المستوى العالمي.
-4االس ــتفادة م ــن اإلمكاني ــا

الكبيـ ـرة م ــن الم تبـ ـ ار العلمي ــة والتجهيـ ـ از الجدي ــدة بكلي ــة عل ــوم

الرياضة والنشاط البدني في تأهي المت صصين والباحةين في مجا علوم الحركة.
 -4تلبي ــة حاج ــة س ــو العمـ ـ  ،وس ــد احتياج ــا
والتعل ــيم  -االتح ــادا

الرياض ــية – القطاع ــا

البرنامم بما يواكب تطلعاتهم.

القطاع ــا

والمؤسس ــا

المس ــتفيدة (و ازرة التربي ــة

العس ــكرية واألمني ــة – م ارك ــز اللياق ــة البدني ــة) م ــن

ماجستير العلوم في علوم الحركة  -قسم فسيولوجيا الجهد البدني  -كلية علوم الرياضة والنشاط البدني 4141هـ.
1

رؤية البرنامج:
تحقي

والعالمي.

التميز والريادة في مجا علوم الحركة لبناء مجتمع المعرفة عل

المستوى الوطني

رسالة البرنامج:

إعــداد م تصــين وبــاحةين يســاهمون فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة وقــادرين علـ المنافســة العالميــة

في مجا علوم الحركة.

أهداف البرنامج:

 .4تزويــد الط ـ ب ب ـالفهم الناقــد للتطــور المعرفــي فــي علــوم الرياضــة والنشــاط البــدني والمجــاال
المرتبطة بها.

 .4تزويــد الطــ ب باألس ــاليب الم تلفــة للقياس ــا
البدنية وكيفية است دام األدوا

الميداني ــة لةنشــطة الحركي ــة المرتبط ــة باللياق ــة

واألجهزة التي تتناسب مع ك مرحلة عمرية.

 .4االس ــهام ف ــي إةـ ـراء المعرف ــة اإلنس ــانية ع ــن طريـ ـ الد ارس ــا
الحركة.

المت صص ــة ف ــي مج ــا عل ــوم

مخرجات البرنامج:

أ .المعرفة والفهم:

 .4االلمام بالمعارف والمعلوما

الحديةة في مجا علوم الحركة.

 .4االلمام بالطر الحديةـة فـي البحـج واجـراء األ تبـا ار الفسـيولوجية والتـي تحقـ األهـداف
المرجوة من علوم الحركة.

واألسـ ـ

 .4الفه ــم العميـ ـ لكيفي ــة تطبيـ ـ النظري ــا
المجتمع الوطني والعالمي.

العلمي ــة ف ــي المج ــا التطبيق ــي لي ــدم

ب .المهارات الذهنية:

 .4القدرة عل توظيف المنهم العلمي لح المشك

التي تواجا طالب الد ارسـا

العليـا فـي

ت صص علوم الحركة.
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العلمية في البحوج الرياضية.

 .4القدرة عل التحلي والنقد واألبداع في تطبي األس
 .4ربط النظرية بالتطبي في مجا علوم الحركة.

ج .المهارات المهنية والعملية:

 .4تحم مسؤولية التعلم الذاتي واالستمرار في تنمية المها ار الش صية والمهنية.
 .4القدرة عل القيادة والمشاركة في العم الجماعي.

 .4القدرة عل التصرف بمسؤولية في المهام المهنية والع قا

د .المهارات العامة:

الش صية.

 .4القدرة عل است دام مها ار التفاع مع األ رين وتقب وجها
 .4القدرة عل تقييم الذا

وتوظيف ذلك عملياً.

 .4القــدرة علـ ـ االس ــت دام األمةـ ـ لتوظي ــف تقني ــة المعلوم ــا

النظر الم تلفة.

ف ــي الحص ــو علـ ـ المع ــارف

المرتبطة بمجا علوم الحركة.

المستفيدون من البرنامج:

 .4معلمو ومشرفو التربية البدنية في مراح التعليم العام.
 .4المهتمون بمجا الصحة وعلوم الحركة في المؤسسا
 .4مسؤولو األنشطة البدنية في القطاعا
 .1مسؤولو األتحادا

التعليمية وال دمية ذا

العسكرية واألمنية.

الع قة.

الرياضية ورعاية الشباب.

فرص التوظيف المتاحة:

 .4أ صا ي لياقة بدنية في القطاعا

العسكرية واألمنية.

 .4معلم ومشرف تربوي بو ازرة التربية والتعليم.
 .4باحةون في مجا علوم الحركة.
 .1مدربو لياقة بدنية في االتحادا

الرياضية ومراكز اللياقة البدنية.

شروط القبول:

* جميع شروط القبو الواردة في ال حة الموحدة للدراسا

العليا في الجامعا

السعودية.

* شروط إضافية للقبو من الكلية أو القسم:
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 .4أن يك ــون المتق ــدم حاصـ ـ ً علـ ـ درج ــة البك ــالوريو
الحاصـ ــلين عل ـ ـ درجـــة البكـــالوريو
مشروطة بموافقة مجل

القسم.

فـ ــي الت صصـ ــا

ف ــي التربي ــة البدني ــة ،ويمك ــن قب ــو
الص ــحية األ ـ ــرى ذا

الع قـ ــة

 .4أال يق التقدير العام للمتقدم عن (جيد جداً) في المقر ار الت صصية.
 .4أن يجتاز المقابلة الش صية التي تعقدها لجنة الدراسا

العليا بالقسم.

متطلبات الحصول على الدرجة:
يار المقر ار والرسالة:



أ -أن يجتاز الطالب ( )41وحدة دراسية من مقر ار الماجستير.
ب -إتمام الرسالة الماجستير بنجاح.

مسارات البرنامج( :إن وجدت)
 ال يوجد مسا ار حالياً

الهيكل العام للبرنامج

المطلوبة ( )41وحدة دراسية إضافة إل الرسالة عل النحو التالي:

عدد الوحدا

نوع المقررات

عدد المقررات

عدد الوحدات المطلوبة

مقر ار إجبارية عامة

4

1

مقر ار إجبارية ت صصية

1

41

إ تيارية ت صصية

4

6

مقر ار

41

المجموع

الخطة الدراسية للبرنامج:

المستوى األول:
م

رقم المقرر ورمزه

مسمى المقرر

عدد الوحدات الدراسية

4

 155مسك

طر البحج في علوم الرياضة والنشاط البدني

4

0

 154تتب

الحديةة في علوم الرياضة

4

الفلسفة واالتجاها
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والنشاط البدني
4

 114فجب

الجهاز العصبي العضلي والجهد البدني

4
1

المجموع

المستوى الثاني:
م

رقم المقرر ورمزه

مسمى المقرر

عدد الوحدات الدراسية

4

 144مسك

اإلحصاء في علوم الرياضة والنشاط البدني

4

0

 115فجب

معملية في فسيولوجيا الجهد البدني

4

4

 114فجب

إجراءا

الجهاز الدوري التنفسي والجهد البدني

4

المجموع

1

المستوى الثالث:
م

رقم المقرر ورمزه

مسمى المقرر

عدد الوحدات الدراسية

4

 114فجب

دراسة مستقلة في علوم الحركة

4

0
4

ي تار القسم مقرر دراسي ا تياري ( )4بمعد ( )4ساعا

دراسية من المقر ار

اال تيارية بقسم

فسيولوجيا الجهد البدني كما هو موضح في الجدو أدناه.
ي تار القسم مقرر دراسي ا تياري ( )4بمعد ( )4ساعا

دراسية من المقر ار

اال تيارية بقسم

فسيولوجيا الجهد البدني كما هو موضح في الجدو أدناه.
1

المجموع

المستوى الرابع:
م

رقم المقرر ورمزه

مسمى المقرر

عدد الوحدات الدراسية

4

 165فجب

حلقة بحج في الصحة واللياقة البدنية

4

0

 655فجب

الرسالة
4

المجموع

المقررات االختيارية بقسم فسيولوجيا الجهد البدني:
م

رقم المقرر ورمزه

مسمى المقرر

عدد الوحدات الدراسية

4

 146فجب

حلقة بحج في التغذية واألداء البدني

4

0

 111فجب

التركيب الجسمي والقياسا

البدنية

4

4

 116فجب

ا تبار الجهد البدني ووصفتا

4

1

 141فجب

حلقة بحج في اللياقة البدنية واألداء في العم

4
44

المجموع
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وصف مقررات البرنامج:
رقم المقرر

اسم المقرر

ورمزه

(النظرية  +العملية)

طرق البحث في علوم الرياضة والنشاط البدني

( 122مسك)
طر

عدد الوحدات

البحج الم تلفة في مجا

)2+4( 4

علوم الرياضة والنشاط البدني من حيج مفهومها و صا صها

واست داماتها و طواتها ومناهجها وأدواتها ،وتحلي البيانا  ،وأنواع البحوج الكمية والكيفية ،وبحوج التقويم،
ومراح تصميم البحج ،والفرضيا  ،والعينا  ،وطر ا تيارها ،وبناء أدوا
رقم المقرر
ورمزه

( 124تتب)

جمع البيانا .

اسم المقرر

الفلسفة واالتجاهات الحديثة في علوم الرياضة والنشاط البدني

االلمــام بمعن ـ ومفهــوم واهميــة علــوم الرياضــة والنشــاط البــدني وماهيــة االتجاهــا

عدد الوحدات

(النظرية  +العملية)
)2+4( 4
الحديةــة فيهــا ونظريــا

اللعب باإلضافة إل دراسة األصو الفلسفية لعلوم الرياضة والنشاط البدني ومفهومها ووظيفتهـا وع قـة التربيـة
علـوم

العامة بالتربية البدنية مع التركيز عل القيم و األهداف التربوية والجوانب التطبيقية الم تلفة في مجاال

الرياضة والنشاط البدني.
رقم المقرر

اسم المقرر

ورمزه

االحصاء في علوم الرياضة والنشاط البدني

( 144مسك)
دراسة أهم العمليا
توصيف البيانا
الدراسا

والمتغي ار

واإلجراءا

عدد الوحدات

(النظرية  +العملية)
)2+4( 4

االحصا ية المتقدمة المتعلقة بعلوم الرياضة والنشاط البدني من حيج

والتعريف بأهم االساليب االحصا ية البارامترية وال بارامترية ،والتدريب عل

تطبيقها في

والبحوج بما في ذلك است دام الحزم االحصا ية ( ،)SPSSويتضمن المقرر مستويا
وانواعها واال تبار االحصا ي للفرضيا

اال تبار االحصا ي وتطبيقا
رقم المقرر

ومفهوم الداللة االحصا ية و طأ النوع األو والةاني وقوة

االحصا ية.

اسم المقرر

ورمزه

إجراءات معملية في فسيولوجيا الجهد البدني

( 112فجب)
إكساب الدار

بعض اال تبا ار

المها ار

القيا

عدد الوحدات
(النظرية  +العملية)
)2+4( 4

األساسية إلجراء التجارب المعملية في وظا ف أعضاء الجهد البدني ويشم

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

عدد الوحدات

اسم المقرر

ورمزه

(النظرية  +العملية)

الجهاز العصبي العضلي والجهد البدني

( 110فجب)

دراسة الجهاز العصبي العضلي و اصة فيما يتعل

األعصاب الحركية ونق اإلشا ار
و واص العض

)2+4( 4

بالجهد البدني والتدريب ،ويشم

العصبية ،والوحدة الحركية ،والمستقب

المقرر دراسة

الذاتية ،والتحكم العصبي للحركة،

واالنقباض العضلي ،واأللياف العضلية ودورها في األداء البدني ،والقوة العضلية والتحم

العضلي ،وتض م العض

 ،والتعب العضلي ،والطاقة الكيموحيوية للعض

 ،والتكيف العصبي العضلي

في التدريب البدني.
رقم المقرر

اسم المقرر

ورمزه

)2+4( 4

استجابة ك من الجهازين القلبي الوعا ي ،والتنفسي الر وي ،وتكيفهما نتيجة للجهد البدني

والتدريب ،ويتطر المقرر إل

دراسة العضلة القلبية وجريان الدم وضغطا ومقاومتا أةناء الجهد البدني،

والتحكم في الدورة الدموية أةناء الجهد ،والقلب الرياضي ،وآلية التنف

والتهوية الر وية أةناء الجهد ،والتهوية والتشبع ،والتباد الغازي.
رقم المقرر

أةناء الجهد والعوام المؤةرة عليها،

عدد الوحدات

اسم المقرر

ورمزه

اختبار الجهد البدني ووصفته

( 115فجب)
إكساب الدار

(النظرية  +العملية)

الجهاز الدوري التنفسي والجهد البدني

( 114فجب)
التعرف عل

عدد الوحدات

المها ار

(النظرية  +العملية)
)2+4( 4

الضرورية إلجراء اال تبار التدرجي للجهد البدني ،واالحتياط الواجب إتباعها في

هذا الصدد مع التطر إل ممي از

المتعددة وعيوبها ،وكيفية إعطاء وصفة للجهد البدني

أنظمة اال تبا ار

ألغراض الصحة واللياقة البدنية لش ار ح متعددة من المجتمع مع التعرف عل الوسا

الضرورية لمراقبة شدة

التدريب البدني.
رقم المقرر
ورمزه

( 194فجب)

اسم المقرر

دراسة مستقلة في علوم الحركة

دراسة موضوع متقدم في إحدى مجاال

عدد الوحدات

(النظرية  +العملية)
)2+0(0

علوم الحركة ويتضمن هذا المقرر قيام الطالب بإعداد دراسة

نظرية أو بحج تطبيقي عل موضوع ي تاره الطالب بين اهتماماتا.
رقم المقرر

عدد الوحدات

اسم المقرر
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ورمزه

حلقة بحث في اللياقة البدنية واألداء في العمل

(141فجب)

(النظرية  +العملية)
)2+4( 4

إكساب الطالب المبادئ العامة واألساليب الفنية المتقدمة لتطوير األداء أةناء العم في المهن الم تلفة
ويتضمن المقرر تطبي وتطوير بعض القياسا
رقم المقرر

ال اصة باللياقة البدنية والتي تتناسب مع المهن الم تلفة.
عدد الوحدات

اسم المقرر

ورمزه

حلقة بحث في التغذية واألداء البدني

( 145فجب)

إكساب الطالب المعارف المتقدمة في التغذية واألداء البدني من
للرياضيين مة وجبا
البدني ،والمنشطا

المعايير المةالية والغير شا عة ،كما يهدف إل

(النظرية  +العملية)

التركيب الجسمي والقياسا

التركيب الجسمي والتطور التاري ي لها مع توضيح

المقرر استعراض الدراسا

األنةروبومترية وتحديد كيفية الوصو بهذه المقايي

رقم المقرر

)2+4( 4

تدريب وتعليم الدارسين بطر القياسا

الشا عة بالجسم وع قتها ببعضها ،ويشم

دراسة موضوعا

عدد الوحدات

التركيب الجسمي والقياسات البدنية

تعليم وتدريب الدارسين عل الطر الم تلفة لقياسا

( 152فجب)

الكبيرة والصغيرة بالنشاط

اسم المقرر

( 111فجب)

ورمزه

التطر لموضوعا

في التغذية

والعوام المساعدة لتوليد طاقة األداء وع قتها بالرياضة.

ورمزه

الم تلفة.

)2+4( 4

ما قب وأةناء وبعد المنافسة أو التدريب ،وع قة المغذيا

رقم المقرر

المناط

(النظرية  +العملية)

اسم المقرر

حلقة بحث في الصحة واللياقة البدنية

األنةروبومترية في

والبحوج في طر قيا
للتتناسب مع الرياضا

عدد الوحدات
(النظرية  +العملية)
)2+4( 4

متقدمة في الصحة واللياقة البدنية بما في ذلك ماهية اللياقة البدنية وأهميتها والفوا د

الصحية للنشاط البدني ،والنشاط البدني وأمراض العصر ،والسمنة وضبط الوزن ،وبرامم اللياقة البدنية.
رقم المقرر ورمزه
( 522فجب)

يكتب الطالب رسالة في أحد موضوعا

اسم المقرر
الرسالة

الت صص.
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الجدول المختصر لبرنامج ماجستير العلوم في علوم الحركة (خيار المقررات  +الرسالة)
م
4

البلد

الكلية أو
الجامعة

عدد

الساعات
الكلية

المملكــة العربيــة جامع ـ ـ ــة المل ـ ـ ــك  41ساعة

السعودية

توزيع الساعات

س ــعود  -كليـ ــة

مقررات أساسية

متطلبات تخصصية

مقررات اختيارية

 9ساعات

 41ساعة

 5ساعات

 -4الفلسفة واالتجاها

الحديةـة  -4إج ـ ـ ـ ـ ـراءا

معمليـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي  -4ا تبـ ــار الجهـ ــد البـ ــدني

فـ ـ ــي علـ ـ ــوم الرياضـ ـ ــة والنشـ ـ ــاط فسيولوجيا الجهد البدني

علـ ــوم الرياض ـ ــة

البدني

والنشاط البدني

 -4طـ ـ ــر البحـ ـ ــج فـ ـ ــي علـ ـ ــوم والجهد البدني

ووصفتا

 -4الجه ــاز العص ــبي العض ــلي  -4حلقــة بحــج فــي اللياقــة
البدنية واألداء في العم

الرياضة والنشاط البدني

 -4الجهـ ـ ــاز الـ ـ ــدوري التنفسـ ـ ــي  -4حلقة بحج فـي التغذيـة

الرياضة والنشاط البدني

 -1د ارسـ ــة مس ـ ــتقلة ف ـ ــي عل ـ ــوم  -1التركيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب الجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمي

 -4االحص ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم والجهد البدني
الحركة

واألداء البدني
والقياسا

البدنية

 -1حلق ـ ــة بح ـ ــج ف ـ ــي الص ـ ــحة
واللياقة البدنية
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متطلبات
أخرى

الرسالة
رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة
الماجستير

