
  سك 207البدني والنشاط للصحت الاجخماعيت الجىانب  مقر  جىصيف

           Module Description:      وصف المقرر 

يستطيع الطالب من خالل دراسته للمقرر التعرف علي أهمية 

الدور الاجتماعي للصحة والنشاط البدني ومدي التأثير املتبادل 

 .بين املجتمع والنشاط البدني 

The student can identify through his study of the 

course the importance of the social role of health and 

physical activity and the extent of mutual influence 

between the community and physical activity. 

                                  Module Aims:     أهداف المقرر 

 

 student perception of the social structure of physical - 1 .إدراك الطالب للبنيت الاجخماعيت للنشاط البدني والقياضت- 1

activity and sport. 

 the definition of the student relationship with sport and - 2. حعقيف الطالب بعالقت القياضت والنظم الاجخماعيت - 2

social systems. 

 

 .Analysis of social processes in sport - 3. جحليل العملياث الاجخماعيت في القياضت - 3

 

 .Identify the dynamics of sports groups - 4. الخعقف علي دينا ياث الجماعاث القياضيت- 4

 

 Introduce students to the impact of conflict and social - 5 .حعقيف الطالب بخأثير الصقاع والضبط الاجخماعي في القياضت -5

control in sport. 

 

 Identifying the role of the health aspects of social - 6 . الانحقافاث في القياضت الخعقف علي- 6

development. 
 

 

 المىاضيع المطلىب بحثها وشمىلها

ساعاث الاجصال عدد ألاسابيع املىضىع  

 2 1. املدخل الاجخماعي لدراست النشاط البدني والقياضت

 2 1 .البنيت الاجخماعيت للقياضت

 4 2القياضت والنظم الاجخماعيت 

 2 1. العملياث الاجخماعيت في القياضت

 2 1 الجىانب الصحيت والخنميت الاجخماعيت

 4 2 دينا ياث الجماعاث القياضيت

 2 1الصقاع والضبط الاجخماعي في القياضت 

 2 1 .الانحقافاث في القياضت

 4 2 .الخعصب والشغب في القياضت

 2 1. دراساث  عاصقة في الجىانب الاجخماعيت للقياضت



 

 :جدول  هام جمىيم الطالب خالل الفصل الدراس ي

ألاسبىع  : هام الخمىيم املطلىبت  م

املحدد 

 له

 ن  نسبخه

 الخمىيم النهائي

 وسلىليت واجباث  نزليت 1

 ( غياب –بحث )

% 20 سخمق 

% 20 6أخخبار نصفي أول  2

% 20 9أخخبار نصفي ثاني  3

 %40 15 اخخبار نهائي 4
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