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 كلٌـــــــة التربٌة الرٌاضٌـــــــة  
 علوم الصحه الرٌاضٌهقسم  

 مقرر دراسً توصٌف

 بيانات المقرر -1

 الثالثه :الفرقة    بٌولوجٌا اإلنسان والرٌاضه اسم المقرر : الرمز الكودى :

 عملى                      عدد الوحدات الدراسٌة :نظرى تحكٌم التخصص :

 

 األهداف العامة لممقرر: -2

 بعد دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادر عمى
 علم البيىلىجي وعالقته ببلتزبيه الزيبضيه. -2 .التعزف علي أنىاع الخاليب -1

                  .لهب التمثيل الغذائيالعنبصز الغذائيه األسبسيه و -3

 نظم إنتبج الطبقه. -4

 .المجبل الزيبضي البيىلىجيب الجشيئيه في -5

  DNAالحمض النىوي الزيبىسي منقىص األكسجين  -6

 الجينبت الىراثيه وعالقتهب ببلمجبل الزيبضي. -7

 اإليقبع البيىلىجي.  -8

 :النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -3

 المعمومات والمفاهيم : -أ
 بعد دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادر عمى

 .الخاليا الحيه وارتبطها بالرياضي وتأثيرها علي المستويالتعرف علي  -1

 .بنظم إنتاج الطاقه المختلفه وطبيعه كل نشاط رياضيااللمام  -2

 المهارات الذهنية : -ب
 بعد دراسة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على

 .ربط كل نشاط رٌاضً بنظام الطاقه الخاص بهالقدره علً   -1

 .فً اإلرتقاء بمستوي الرٌاضً الجٌنات تحدٌد دور -2

 

المهارات المهنٌة الخاصة  -ج

 بالمقرر :

 بعد دراسة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على

 .الوراثٌه اإلطالع علً تقنٌات البٌولوجٌا الجزٌئٌه وتركٌب الماده -1

 التعرف علً الشفره الجٌنٌه وتركٌب البروتٌن البٌولوجً. -2

 األمٌنٌه.تحدٌد وظائف األحماض  -3
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 المهارات العامة : -د

 بعد دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادر عمى

 الباحثين والزمالء. التواصل مع -1
 .المختمفةة والحصول عميها من مصادرها البحث عمى المعموم -2
 اكتساب صفة القيادة من خالل العمل فى جماعة. -3
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محتوي المقرر:
 

 عممي نظري الساعات الموضوع

التعزف علي أنىاع الخاليب وعالقه علم البيىلىجي ببلتزبيه  -1

 الزيبضيه.
2 2 

 

 العنبصز الغذائيه األسبسيه والتمثيل الغذائي لهب.                  -2

 
2 2 

 

 نظم إنتبج الطبقه. -3

 
2 2 

 

 البيىلىجيب الجشيئيه في المجبل الزيبضي. -4

 2 2 
 

 
 DNA  2 2الحمض النىوي الزيبىسي منقىص األكسجين  -5

 

 
 2 2 الجينبت الىراثيه وعالقتهب ببلمجبل الزيبضي. -6

 

 
 2 2 اإليقبع البيىلىجي. -7

 
 

 ـــالب :  تقوٌم الط -5

 األسالٌب المستخدمة - أ

 اختبار تطبٌقى -1
 اختبار تحرٌرى -2
 اختبار شفهى -3
 ورقة دراسٌة -4
 اختبار نهاٌة الفصل الدراسى -5

 التوقٌت - ب

 األسبوع الرابع التقٌٌم األول

 األسبوع الثامن التقٌٌم الثانً

 األسبوع الثانى عشر التقٌٌم الثالث

 %  07امتحان تحرٌري / نهاٌة  توزٌع الدرجات -جـ
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 الفصل الدراسً

 %17 امتحان شفهى

 %27 اعمال سنة

 %177 المجموع الكلً
 

 والمراجع:قائمة الكتب الدراسية  -7
 بٌولوجٌا اإلنسان والرٌاضه   مذكرات -أ

  كتب ممزمة -ب

  كتب مقترحة -ج

  مواقع انترنت -د

 أستاذ المادة : ا.د/                              التوقيع :.............   التاريخ :   /   / 

 /رئيس القسم العممي: أ.د/   التوقيع : ..............   التاريخ :   /   

 


