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 ياضة والنشاط البدنيكلية علوم الر سم الكلية: ا
 قسم فسيولوجيا الجهد البدنيسم القسم: ا

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

قسـم التربيـة البدنيـة أستمرارًا لمسـار علـوم الحركـة فـي و  ،هـ15/7/1429والذي إنعقد بتاريخ  ةعشر 
بموافقة المجل  األعل  للجامعة في  ُأنشئوالذي  ،ية التربية جامعة الملك سعودبكلوعلوم الحركة 

كليــــة علــــوم الرياضــــة  إلــــ  وُنقــــ  م19/2/1977الموافــــ   هـــــ1/3/1397جلســــتا الةانيــــة بتــــاريخ 
)وحصــ  برنــامم الماجســتير فــي قســم التربيــة البدنيــة وعلــوم  والنشــاط البــدني بجامعــة الملــك ســعود

  (.IRTEاالعتراف األكاديمي الدولي  عل الحركة بمساريا 
ســتمرارًا  بــدأ  الــذي و بكليــة التربيــة. مســار علــوم الحركــة بقســم التربيــة البدنيــة وعلــوم الحركــة لوا 

(  ــريم فــي مرحلــة الماجســتير 72هـــ وبلــد عــدد  ريجــي القســم ) 1418/1419الدراســة فيــا عــام 
ئ  الماجســـــتير علـــــ  شـــــتمل  مجـــــاال  البحـــــ  فـــــي رســـــااهــــــ ، وقـــــد 1431/1433وحتـــــ  عـــــام 
، التغذيـــة ظـــائف أعضـــاء الجهـــد البـــدنيو دنيـــة ، واللياقـــة الب الصـــحةعلـــوم الحركـــة، موضـــوعا  )
بكليــــة علــــوم الرياضــــة  قســــم فســــيولوجيا الجهــــد البــــدنييتبنــــ  ســــوف ف. (إلــــخ، ...  واألداء البــــدني
في تحقيـ  الريـادة دة الجديكلية المفهوم التعليم االحترافي المنبة  من رؤية ورسالة  والنشاط البدني

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

 M.S. in Exercise Sciences  علوم الحركةماجستير العلوم في 
 

 أهمية تعديل البرنامج: )مبررات التعديل(
 .عل  المستوى العالمي لحركةعلوم ا التطورا  والتغيرا  في مجا  مواكبة -1
بكليــــة علــــوم  ةالكبيــــرة مــــن الم تبــــرا  العلميــــة والتجهيــــزا  الجديــــد اإلمكانيــــا مــــن  ســــتفادةالا-2

 علوم الحركة. ي  المت صصين والباحةين في مجا في تأهالرياضة والنشاط البدني 
رة التربيـــة وزاوســـد احتياجـــا  القطاعـــا  والمؤسســـا  المســـتفيدة ) تلبيـــة حاجـــة ســـو  العمـــ ، -3

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:

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

 
 رسالة البرنامج:

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

 
 أهداف البرنامج:

ــ .1 الفهم الناقــد للتطــور المعرفــي فــي علــوم الرياضــة والنشــاط البــدني والمجــاال  تزويــد الطــ ب ب
 المرتبطة بها.

يدانيـــة لطنشـــطة الحركيـــة المرتبطـــة باللياقـــة األســـاليب الم تلفـــة للقياســـا  المب تزويـــد الطـــ ب .2
 .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  .3
 .الحركة

 
 مخرجات البرنامج:

 أ. المعرفة والفهم:
 ا  الحديةة في مجا  علوم الحركة.االلمام بالمعارف والمعلوم .1
جـراء األ تبـارا  الفسـيولوجية والتـي تحقـ  األهـداف  .2 االلمام بالطر  الحديةـة فـي البحـ  وا 

 المرجوة من علوم الحركة.
الفهــــم العميــــ  لكيفيــــة تطبيــــ  النظريــــا  واألســــ  العلميــــة فــــي المجــــا  التطبيقــــي لي ــــدم  .3

 المجتمع الوطني والعالمي.
 :الذهنية المهارات. ب

القدرة عل  توظيف المنهم العلمي لح  المشك   التي تواجا طالب الدراسـا  العليـا فـي  .1
 ت صص علوم الحركة.
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 القدرة عل  التحلي  والنقد واألبداع في تطبي  األس  العلمية في البحو  الرياضية. .2
 ط النظرية بالتطبي  في مجا  علوم الحركة.بر  .3

 المهنية والعملية: المهارات. ج
 ستمرار في تنمية المهارا  الش صية والمهنية.الؤولية التعلم الذاتي واتحم  مس .1
 القدرة عل  القيادة والمشاركة في العم  الجماعي. .2
 القدرة عل  التصرف بمسؤولية في المهام المهنية والع قا  الش صية. .3

 المهارات العامة: .د
 لنظر الم تلفة.مهارا  التفاع  مع األ رين وتقب  وجها  ا القدرة عل  است دام .1
 القدرة عل  تقييم الذا  وتوظيف ذلك عمليًا. .2
صـــو  علـــ  المعـــارف القـــدرة علـــ  االســـت دام األمةـــ  لتوظيـــف تقنيـــة المعلومـــا  فـــي الح .3

 علوم الحركة. المرتبطة بمجا 
 

 المستفيدون من البرنامج:
 التربية البدنية في مراح  التعليم العام. ومشرفو معلمو .1
 وعلوم الحركة في المؤسسا  التعليمية وال دمية ذا  الع قة. المهتمون بمجا  الصحة .2
 األنشطة البدنية في القطاعا  العسكرية واألمنية. ولؤو مس .3
 األتحادا  الرياضية ورعاية الشباب. لوؤو مس .4

 
 فرص التوظيف المتاحة:

 بدنية في القطاعا  العسكرية واألمنية.أ صائي لياقة  .1
 والتعليم. بوزارة التربية معلم ومشرف تربوي .2
 في مجا  علوم الحركة. باحةون .3
 تحادا  الرياضية ومراكز اللياقة البدنية.لياقة بدنية في اال مدربو .4

 
 شروط القبول:

 * جميع شروط القبو  الواردة في ال ئحة الموحدة للدراسا  العليا في الجامعا  السعودية.
 * شروط إضافية للقبو  من الكلية أو القسم:
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 ويمكــــن قبــــو  البدنيــــة،درجــــة البكــــالوريو  فــــي التربيــــة م حاصــــً  علــــ  أن يكــــون المتقــــد .1
ذا  الع قــــة األ ــــرى  الصــــحيةعلــــ  درجــــة البكــــالوريو  فــــي الت صصــــا   الحاصــــلين

 القسم. مجل  مشروطة بموافقة
 الت صصية.في المقررا   جدًا( )جيديق  التقدير العام للمتقدم عن  أال .2
 دها لجنة الدراسا  العليا بالقسم.أن يجتاز المقابلة الش صية التي تعق .3

 
 متطلبات الحصول على الدرجة:

 :يار المقررا  والرسالة  
 ( وحدة دراسية من مقررا  الماجستير.29لب )أن يجتاز الطا -أ
 إتمام الرسالة الماجستير بنجاح. -ب

 
 : )إن وجدت(مسارات البرنامج

  ًال يوجد مسارا  حاليا 
 

 الهيكل العام للبرنامج 
 ( وحدة دراسية إضافة إل  الرسالة عل  النحو التالي:29  المطلوبة )عدد الوحدا  

 عدد الوحدات المطلوبة عدد المقررات نوع المقررات
 9 3 ةعام ةمقررا  إجباري
 14 5 ت صصية مقررا  إجبارية
 6 2 ت صصية مقررا  إ تيارية

 29  المجموع

 
 الخطة الدراسية للبرنامج:

 المستوى األول:
 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر قرر ورمزهرقم الم م
 3 والنشاط البدني ةعلوم الرياض طر  البح  في مسك 500 1
 3الفلسفة واالتجاها  الحديةة في علوم الرياضة  تتب 501 2
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 والنشاط البدني
 3 الجهاز العصبي العضلي والجهد البدني فجب 552 3

 9 المجموع

 المستوى الثاني:
 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر ورمزه رقم المقرر م
 3 حصاء في علوم الرياضة والنشاط البدنياإل مسك 511 1
 3 إجراءا  معملية في فسيولوجيا الجهد البدني فجب 550 2
 3 الجهاز الدوري التنفسي والجهد البدني فجب 553 3

 9 المجموع

 المستوى الثالث:
 د الوحدات الدراسيةعد مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 2 الحركةدراسة مستقلة في علوم  فجب 591 1

2 
 تيارية بقسم ساعا  دراسية من المقررا  اال( 3بمعد  )( 1ا تياري ) ي تار القسم مقرر دراسي

 فسيولوجيا الجهد البدني كما هو موضح في الجدو  أدناه.

3 
راسية من المقررا  اال تيارية بقسم ( ساعا  د3( بمعد  )2ي تار القسم مقرر دراسي ا تياري )

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

 المستوى الرابع:
 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 حلقة بح  في الصحة واللياقة البدنية فجب 560 1
  الرسالة فجب 600 2

 3 المجموع

 ختيارية بقسم فسيولوجيا الجهد البدني:اللمقررات اا
 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م
 3 حلقة بح  في التغذية واألداء البدني فجب 536 1
 3 التركيب الجسمي والقياسا  البدنية فجب 545 2
 3 ا تبار الجهد البدني ووصفتا فجب 556 3
 3 البدنية واألداء في العم حلقة بح  في اللياقة  فجب 535 4

 12 المجموع
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 برنامج:الوصف مقررات 
رقم المقرر 

 ورمزه 
 (مسك 500)

 اسم المقرر
 طرق البحث في علوم الرياضة والنشاط البدني

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

3 (3+0) 
 ائصهو صا امفهومهمن حي   طر  البح  الم تلفة في مجا  علوم الرياضة والنشاط البدني

أنواع البحو  الكمية والكيفية، وبحو  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 البح ، و 

       
رقم المقرر 

 ورمزه
 تتب( 501)

 اسم المقرر
 الحديثة في علوم الرياضة والنشاط البدنيالفلسفة واالتجاهات 

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

3 (3+0) 
االلمــام بمعنــ  ومفهــوم واهميــة علــوم الرياضــة والنشــاط البــدني وماهيــة االتجاهــا  الحديةــة فيهــا ونظريــا  

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

 الرياضة والنشاط البدني.
 

رقم المقرر 
 ورمزه

 مسك(  511)

 اسم المقرر
 االحصاء في علوم الرياضة والنشاط البدني

 عدد الوحدات
 العملية()النظرية + 

3 (3+0) 
بعلوم الرياضة والنشاط البدني من حي  دراسة أهم العمليا  واإلجراءا  االحصائية المتقدمة المتعلقة 

توصيف البيانا  والتعريف بأهم االساليب االحصائية البارامترية وال بارامترية، والتدريب عل  تطبيقها في 
(، ويتضمن المقرر مستويا  القيا  SPSSحصائية )الدراسا  والبحو  بما في ذلك است دام الحزم اال

نواعها واال تبار االحصائي للفرضيا  ومفهوم الداللة االحصائية و طأ النوع األو  والةاني وقوة اوالمتغيرا  و 
 اال تبار االحصائي وتطبيقا  بعض اال تبارا  االحصائية.

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 فجب(  550)

 اسم المقرر
 في فسيولوجيا الجهد البدني إجراءات معملية

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

3 (3+0) 
إكساب الدار  المهارا  األساسية إلجراء التجارب المعملية في وظائف أعضاء الجهد البدني ويشم  

افة والتحم  العضلي، والتركيب الجسمي باإلض ،المحتوى تجارب في القدرة الهوائية وال هوائية، والقوة العضلية
 إل  الجهاز الدوري التنفسي وأيضًا الجهد البدني وكيموحيوية الجهد البدني.
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رقم المقرر 
 ورمزه

 ( فجب 552)

 اسم المقرر
 الجهاز العصبي العضلي والجهد البدني

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

3 (3+0) 
ب، ويشم  المقرر دراسة دراسة الجهاز العصبي العضلي و اصة فيما يتعل  بالجهد البدني والتدري

التحكم العصبي للحركة، و المستقب   الذاتية، و الوحدة الحركية، و األعصاب الحركية ونق  اإلشارا  العصبية، 
القوة العضلية والتحم  و 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 البدني. في 

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 553)

 اسم المقرر
 الجهاز الدوري التنفسي والجهد البدني

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

3 (3+0) 
وتكيفهما نتيجة للجهد البدني  ،والتنفسي الرئوي ،التعرف عل  استجابة ك  من الجهازين القلبي الوعائي

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

  .التباد  الغازيو التهوية والتشبع، و د، التهوية الرئوية أةناء الجهو 

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 556)

 اسم المقرر
 البدني ووصفتهاختبار الجهد 

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

3 (3+0) 
واالحتياط الواجب إتباعها في  ،إكساب الدار  المهارا  الضرورية إلجراء اال تبار التدرجي للجهد البدني

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

 التدريب البدني. 

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 591)

 اسم المقرر
 الحركةي علوم دراسة مستقلة ف

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

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

 نظرية أو بح  تطبيقي عل  موضوع ي تاره الطالب بين اهتماماتا. 
 عدد الوحدات اسم المقرررقم المقرر 



 هـ.1434كلية علوم الرياضة والنشاط البدني  -قسم فسيولوجيا الجهد البدني  - علوم الحركةوم في ماجستير العل
 

8 

 

 ورمزه
 ( فجب535)

 )النظرية + العملية( ياقة البدنية واألداء في العملحلقة بحث في الل
3 (3+0) 

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

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 536)

 اسم المقرر
 حلقة بحث في التغذية واألداء البدني

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

3 (3+0) 
تغذية في 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  
 الرياضة. وع قتها ب والعوام  المساعدة لتوليد طاقة األداء المنشطا و البدني، 

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 545)

 اسم المقرر
 التركيب الجسمي والقياسات البدنية

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

3 (3+0) 
م وتدريب الدارسين عل  الطر  الم تلفة لقياسا  التركيب الجسمي والتطور التاري ي لها مع توضيح تعلي

بطر  القياسا  األنةروبومترية في الدارسين  تدريب وتعليمالمعايير المةالية والغير شائعة، كما يهدف إل  
قيا  ا  والبحو  في طر  ويشم  المقرر استعراض الدراس، الشائعة بالجسم وع قتها ببعضها المناط 

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

 
رقم المقرر 

 ورمزه
 ( فجب 560)

 اسم المقرر
 حلقة بحث في الصحة واللياقة البدنية

 عدد الوحدات
 )النظرية + العملية(

3 (3+0) 
ا  متقدمة في الصحة واللياقة البدنية بما في ذلك ماهية اللياقة البدنية وأهميتها والفوائد دراسة موضوع
 السمنة وضبط الوزن، وبرامم اللياقة البدنية. و والنشاط البدني وأمراض العصر،  البدني،الصحية للنشاط 

 
 رقم المقرر ورمزه

 ( فجب 600)
 اسم المقرر

  الرسالة

 .حد موضوعا  الت صصيكتب الطالب رسالة في أ



 

 )خيار المقررات + الرسالة( علوم الحركةبرنامج ماجستير العلوم في الجدول المختصر ل

 البلد م
الكلية أو 
 الجامعة

عدد 
الساعات 

 الكلية

 توزيع الساعات
متطلبات  مقررات اختيارية متطلبات تخصصية مقررات أساسية

 اتساع 6 ساعة 14 ساعات 9 الرسالة أخرى

المملكـــة العربيـــة  1
 السعودية

ـــــــك  جامعـــــــة المل
كليــــة  - ســــعود 

علـــــوم الرياضـــــة 
 والنشاط البدني

الفلسفة واالتجاها  الحديةـة  -1 ساعة 29
فــــــي علــــــوم الرياضــــــة والنشـــــــاط 

  البدني
طـــــــر  البحـــــــ  فـــــــي علـــــــوم  -2

  الرياضة والنشاط البدني
ـــــــــــــوم  -3 ـــــــــــــي عل االحصـــــــــــــاء ف

 الرياضة والنشاط البدني
 

إجـــــــــــراءا  معمليـــــــــــة فـــــــــــي  -1
 ولوجيا الجهد البدنيفسي
الجهـــاز العصـــبي العضـــلي  -2

 والجهد البدني
ــــــدوري التنفســــــي  -3 الجهــــــاز ال

 والجهد البدني
دراســـــة مســـــتقلة فـــــي علـــــوم  -4

 الحركة
ـــــي الصـــــحة  -5 حلقـــــة بحـــــ  ف

 واللياقة البدنية

ا تبــــار الجهــــد البــــدني  -1
 ووصفتا

حلقــة بحــ  فــي اللياقــة  -2
 البدنية واألداء في العم 

حلقة بح  فـي التغذيـة  -3
 بدنيواألداء ال

التركيــــــــــــــــب الجســــــــــــــــمي  -4
 والقياسا  البدنية

 

رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالة  
 الماجستير
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  Introduction: 

Department of Exercise Physiology has been established based on the decision of the 

Higher Education Council at its fifteenth session, which was held on 07/15/1429 AH, 

continuation of the path of Movement Science at the Department of Physical Education 

and Movement Sciences, Faculty of Education at King Saud University, which was 

established with the approval of the Supreme Council of the University at its second 

meeting on 01/03/1397 corresponding to 19/02/1977 AD and transferred to the Faculty of 

sport Science and physical Activity at King Saud University. (Master's program in the 

Department of Physical Education and Movement Sciences has earned recognition of the 

international academic IRTE). 

A continuation of the path of Master degree in the Movement Science at the 

Department of Physical Education and Movement Sciences, Faculty of Education. Which 

began in the year 1418/1419 AH and graduate a number of (72) up to the year 1431/1433 

AH, the areas of research have included in graduated theses (ex: Exercise Sciences, 

health and fitness, physiology of physical effort, nutrition and performance, etc.). 

Department of Exercise Physiology, Faculty of Sports Science and Physical Activity 

concept will adopt of professional education emanating from the vision and mission of 

the new college for achieving leadership and excellence in sports science, physical 

activity for the national and global levels. 

 Degree Name: 

Master of Science in Exercise Sciences 

 Significance and Justifications of Program Creation / Amendment 

1. Keep up in line with the developments and changes in the field of Exercise Sciences at 

the global level. 

2. Take advantage of the great potential of scientific laboratories and the new equipment 

at the Faculty of Sport Science and Physical activity in preparing specialists and 

researchers in the field of Exercise Sciences. 

3. Meet the needs of the labor market, and fill the needs of sectors and beneficiary 

institutions (Ministry of Education - sports federations - military and security sectors - 

fitness centers) from the program in line with expectations. 

 Program Vision 

Achieving excellence and leadership in the field of Exercise Sciences to build a 

knowledge society at the national and global level. 

............................................................................................................................................ 

 Program Mission 

Preparation of specialists and researchers contribute to building a knowledge society that 

able to compete in Exercise Sciences globally. 
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 Program Objectives 

1. Provide students with a critical understanding to the evolution of knowledge in the 

sport sciences and physical activity, and its related fields. 

2. Provide students with the various methods for measurements of activities field 

associated with the kinetic fitness and how to use tools and equipment to suit every 

age group. 

3. Contribute to the enrichment of human knowledge through specialized studies in the 

field of Exercise Sciences. 

 Program Outcomes 

A- Knowledge and Comprehension: 

1. Understanding of modern information and knowledge in the field of Exercise 

Sciences. 

2. Knowledge of modern research methods and physiological testing that ensure the 

desired objectives of the Exercise Sciences program. 

3. Deep understanding of how to apply the theories and scientific foundations in the 

applied field to serve the national and global community. 

 

B- Mental Skills: 

1. The ability to employ the scientific methods to solve problems faced by graduate 

student in Exercise Sciences program. 

2. The ability to analysis, criticism and creativity in the application of the scientific 

foundations in the field of sports research. 

3. Linking theories to practice in the field of Exercise Sciences. 

 

C- Professional and Practical Skills: 

1. Take responsibility for self-learning and continue to develop personal and 

professional skills. 

2. The ability to participate in leadership and teamwork. 

3. The ability to act responsibly in professional tasks and personal relationships. 

D- General Skills: 

1. The ability to use skills to interact with others and accept different points of view. 

2. The ability to self- evaluates and employs it in practice. 
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3. The ability to use technology for access the knowledge in the fields associated with 

Exercise Sciences. 

 

 Program Beneficiaries: 

1. Teachers and supervisors of physical education in the field of general education. 

2. Who are Interested in the field of Health and Exercise Sciences in the educational 

institutions and service related. 

3. Physical activities officials in the military and security sectors. 

4. Sports federations officials and for the youth care. 

 Employment Opportunities Available: 

1. Fitness specialist in the military and security sectors. 

2. Teachers and supervisor at the Ministry of Education. 

3. Researchers in the field of Exercise Sciences. 

4. Fitness trainers in sports federations and fitness centers. 

 

 Admission Requirements 

 Admission requirements enumerated in the Unified Law Organizing 

Graduate Studies at Saudi Universities 

…………………………………………………………………………………… 

 Additional admission requirements stipulated by college/ department (if 

any): 

1. The applicant should have a bachelor's degree in physical education, and can accept a 

bachelor's degree in the health disciplines with other relevant conditional approval of 

the department. 

2. Not less than (Very Good) in the general assessment of the applicant in specialized 

courses. 

3. Passing the personal interview held by the Committee of the Graduate Studies 

department. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Requirements for obtaining the Degree: 

o Thesis Option 
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A- Passing …29… study units of master’s courses 

B- Successful completion of master’s dissertation 

 Program Tracks (if any): 

There is currently no other tracks. 

……………………………………………………………………………………………… 

 Program General Structure: 

o Thesis Option 

Number of required units is…29... in addition to thesis as follows: 

Type of Courses No. of Courses No. of Units Required 

General Core 3 9 

Special Core 5 14 

Elective (if any) 2 6 

Thesis   

Total  29 

 

 Program Study Plan: 

First Level: 

# Course Code Name No. of Study Units 

1 
500 BMB 

Methods in Sports Science and Physical 

Activity 
3 

2 501 PHE Philosophy and trends of sports Science 3 

3 
552 EP 

Nervous system, muscular and physical 

effort 
3 

Total 9 

 

Second Level: 

# Course Code Name No. of Study Units 

1 511 BMB 
Statistics analysis in Sport Science and 

Physical Activity 
3 

2 550 EP 
Laboratory procedures in exercise 

physiology 
3 
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3 553 EP 
Respiratory and circulatory system of 

physical effort 
3 

Total 9 

 

 

 

 

Third Level: 

# Course Code Name No. of Study Units 

1 591 EP Independent Study in Exercise Sciences 2 

2 Exercise Physiology Department picks (3) credit hours of elective (1) courses as 

shown in the table below. 

3 Exercise Physiology Department picks (3) credit hours of elective (2) courses as 

shown in the table below. 

Total 8 

 

Fourth Level: 

# Course Code Name No. of Study Units 

1 560 EP Seminar in Health and Fitness 3 

2 600 EP Thesis  

Total 3 

 

Elective Courses: 

# Course Code Name No. of Study Units 

1 
536 EP 

Seminar in nutrition and physical 

performance 
3 

2 545 EP physical measurements and composition 3 

3 556 EP Exercise Testing and Prescription 3 

4 
535 EP 

Seminar in fitness and performance at 

work 
3 

Total 12 
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 Description of Courses: 

Course Code 

500 BMB 

Name 

Methods in Sports Science 

and Physical Activity 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

Varied research methods in Sports Science and Physical Activity such as concept 

and its properties, uses, steps, methods and tools, also its data analysis, types of 

qualitative and quantitative research, research calendar, and the stages of research 

design, Educational research assumptions, samples, methods selected, and building 

data collection tools. 

 

Course Code 

501 BMB 

Name 

Philosophy and trends of 

sports Science 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

Knowledge of the sense, concepts and the importance of sports sciences and 

physical activity. The nature of the recent trends in which the theories of sports and 

physical activity, in addition to the study of sports science philosophical, concepts, 

function and relationship of public education in physical education with an emphasis 

on values and educational goals and practical aspects of the various fields of sports 

sciences and physical activity. 

 

Course Code 

552 EP 

Name 

Nervous system, muscular 

and physical effort 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

Study of the neuromuscular system, especially with regard to the effort of physical 

training, and the course includes the study of motor nerves and the transfer of nerve 

signals, motor unit, self receptors, neural control of movement, and the properties of 

the muscles and defibrillation, and the muscle fiber with its role in physical 

performance and muscle strength, muscular endurance, and muscle hypertrophy, 

muscle fatigue, and biochemical energy for muscles and neuromuscular adaptation in 

physical training . 
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Course Code 

511 BMB 

Name 

Statistics analysis in Sport 

Science and Physical 

Activity 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

The study of the most important processes and statistical procedures developed in 

Sports Science and Physical Activity such as the characterization of the data and the 

definition of the most important methods of statistical parametric and nonparametric, 

and training on the application for studies and research, including the use of statistical 

packages (SPSS), and the course includes levels of measurement variables and types, 

and testing the statistical assumptions and the concept of statistical significance and 

error type I, II and strength test Statistical and applications of some statistical tests . 

 

Course Code 

550 EP 

Name 

Laboratory procedures in 

exercise physiology 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

Give the students the basic skills to perform laboratory experiments in the 

physiology of physical effort includes content experiences in aerobic and anaerobic 

capacity, muscular strength, muscular endurance, and physical installation as well as 

respiratory and circulatory system also the biochemical physical effort and physical 

effort. 

 

Course Code 

553 EP 

Name 

Respiratory and circulatory 

system of physical effort 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

Identify the response of each of the two systems cardiovascular and respiratory 

systems with its adjustment as a result of physical effort and training. Study the heart 

muscle, blood flow, pressure and resistance during physical effort and the control of the 

circulation during the effort, athlete heart, and mechanism of breathing during the 

effort and the factors influencing them, pulmonary ventilation during the effort, 

saturation, and gas exchange. 
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Course Code 

591 EP 

Name 

Independent Study in 

Exercise Sciences 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

2 (2+0) 

Advanced study for student in one of the areas of Exercise Sciences and includes 

preparing a theoretical study or applied research proposal on a topic chosen by the 

student among his interests. 

 

Course Code 

560 EP 

Name 

Seminar in Health and 

Fitness 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

Study advanced topics in health and fitness, including the nature and importance of 

fitness and health benefits for physical activity, and the relationship between physical 

activity and diseases for age group, obesity and weight control, and fitness programs. 

 

Course Code 

536 EP 

Name 

Seminar in nutrition and 

physical performance 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

Give the student the knowledge developed in nutrition and physical performance 

through addressing topics in nutrition for athletes such as meals before, during and 

after competition or training , and the relationship of nutrients, physical activity , and 

steroids and cofactors to generate energy performance and its relationship with the 

sport. 

 

Course Code 

545 EP 

Name 

physical measurements and 

composition 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

Educate and train students to the different ways of measurements composition and 

historical development that surrounding standards idealism and uncommon, also train 

and educate students in ways for anthropometric measurements in common body areas 

and their relationship to each other, and includes a review of studies and research topics 

in the methods of measuring physical and anthropometric measurements to determine 

how to access these standards to suit the different sports. 
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Course Code 

556 EP 

Name 

Exercise Testing and 

Prescription 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

This course aims to make the student get the necessary skills for performing the 

systematical stress test with its precautions. It also includes studying the advantages of 

multi-testing system and its disadvantages, as well as how to put the exercise 

prescription for the health and physical fitness promotion to all the purpose different 

population of society. It contains in addition, identifying the necessary methods of 

observing the physical training intensity. 

 

 

Course Code 

535 EP 

Name 

Seminar in fitness and 

performance at work 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

3 (3+0) 

Providing students with the general principles and techniques developed to improve 

performance while working in different professions and includes a scheduled 

application and development of some of the measurements and fitness to suit different 

professions. 

 

Course Code 

600 EP 

Name 

Thesis 

No. of Units (Theoretical 

& Practical) 

The student writes a message in the subjects of specialization. 
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Master of Science in Exercise Sciences (courses and Thesis) 

S Country 
College or 

University 

Total 

Hours 

Credit Hours Distribution 

Main Courses Specialized Courses Elective Other 

Requirements 
Thesis 

9 hours 14 hours 6 hours 

1 Kingdom of 

Saudi Arabia 

King Saud 

University  - 

College of 

Sport Science 

and Physical 

Activity 

 

29 

hours 
1- philosophy 

and modern 

trends in the 

science of sport 

and physical 

activity 

2- Research 

Methods in 

Sport science 

and physical 

activity 

3- Statistics in 

Sports Science 

and Physical 

Activity 

1- Laboratory 

procedures in 

Exercise physiology 

2- Neuromuscular 

system and physical 

effort 

3- cardiorespiratory 

system and physical 

effort 

4- An independent 

study in Exercise 

Sciences 

5- Seminar in Health 

and physical Fitness 

1- Exercise Testing 

and Prescription 

2- Seminar in 

physical fitness and 

performance in 

work 

3- Seminar in 

nutrition and 

physical 

performance 

4- Body 

Composition and 

Anthropometry. 

 Master 

Thesis 

 


