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  م

 المقررات الدراسية

عدد الساعات 
ايةالنه التطبيقية  اعمال النهاية 

 
 االمتحانات

 

 زمن
االختبار  

 التحريرى
 تحريرى تطبيقى السنة الصغرى العظمى تطبيقات محاضرة

 3 71  31 61 111  2 إحصاء 1
 3 71  31 61 111  2 أساسيات عموم الحركة 2

(2)التحميل الحركي 3  2  111 61 31  71 3 
 3 71  31 61 111  2 طرق البحث العممى عموم الحركة 4
 3 71  31 61 111  2 الخصائص البيوميكانيكية لمجهاز الحركى 5
 3 71  31 61 111  2 تطبيقات فى عمم الحركة 6

 12  611 361     
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 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 كلية / التربية الرياضية

 قسن / علوم الحركة

 توصيف هقرر دراسي

 
 :بيانات المقرر -1

 أولى ماجستيرالفرقة : ساسيات عمم الحركةأ اسم المقرر: الرمز الكودى:
 عدد الوحدات الدراسية    نظرى                                عممى التدريب الرياضي وعموم الحركة التخصص:

 
 إكساب الطالب المباديء االساسية لفيم الحركة البشرية. هدف المقرر: -2
 المستهدف من التدريس: -3
 أن يعرؼ الطالب ماىية واىمية وتاريخ عمم الحركة. -1أ/ المفاىيمالمعمومات و  - أ

 أن يعرؼ الطالب مجاالت وطرؽ الدراسة بعمم الحركة. -2أ/
 أن يعرؼ الطالب الماىية االساسية لمحركة والميارة. -3أ/
 المدخل لخصائص الحركة الرياضية. -4أ/
 كي(. المدخل لوسيمة عمم الحركة االساسية )التحميل الحر  -5أ/

 يحدد الطالب ماىية واىمية وتاريخ عمم الحركة. -1ب/ الميارات الذىنية - ب
 يميز الطالب بين مجاالت وطرؽ الدراسة لعمم الحركة. -2ب/
 أن يحدد الطالب الماىية االساسية لمحركة والميارة. -3ب/
 يحدد الطالب الخصائص الحركية لمميارات . -4ب/
 لوسيمة عمم الحركة )التحميل الحركي(. يحدد الطالب المدخل االساسي -5ب/

 أن يتقن الطالب الماىية واالىمية لعمم الحركة مينيًا. -1ج/ الميارات المينية  –ج  
 يتقن الطالب العالقة بين فيم الحركة وخصائصيا والتحميميا. -2ج/

 يستطيع الطالب التعامل مع الطالب وقيادتيم. -1د/ الميارات العامة  -د
 يع الطالب استخدام مصادر متنوعة.يستط -2د/
 يستطيع الطالب استخدام المصطمحات االساسية. -3د/

 ماىية واىمية وتاريخ عمم الحركة.- محتوى المقرر: -4
 مجاالت وطرؽ الدراسة بعمم الحركة.-
 الماىية االساسية لمحركة والميارة.-
 المدخل لخصائص الحركة الرياضية.-
 لتحميل الحركي(.المدخل لوسيمة عمم الحركة )ا-

 المحاضرات  أساليب التعمم: -5
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 الساعات المكتبية
أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -6

 ذوى االقدرات المحدودة
 -المتميزون:

 توجييم إلي اكتساب معمومات اعمؽ من خالل مصادر متنوعة.-
 -غيرالمتميزون: 
 الساعات المكتبية لتكميفيم بما يتناسب معيم.-

 تقويم الطالب
 اختبارات نظرية.          اوراؽ بحثية. ساليب المستخدمةاال - أ

 نياية الفصل الدراسي وفقًا لمبرنامج الزمني. التوقيت - ب
 %.33درجة بنسبة  33أعمال السنة  توزيع الدرجات -ج

 %.73نياية الفصل الدراسي بالدرجة بنسبة 
  قائمة الكتب -7
  المذكرات - أ

  Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second كتب ممزمة - ب
Edition,usa, Springe, 2337 

 Duane ,V   : Qualitative analysis of human movement, USA, 
1997. 

 م.1986السيدعبدالمقصود: نظريات الحركة ،المؤلؼ،  كتب مقترحة -ج
  :نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميل الميارات الرياضية طارؽ فاروؽ عبدالصمد

 م.2338وجيًا، الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة،كنسيول
 القاىرة،  طارؽ فاروؽ عبدالصمد: فمسفة الميكانيكا الحيوية ، دار الوثائؽ القومية

 م.2313
 ،م1993طمحة حسين حسام الدين: الميكانيكا الحيوية، دار المعارؼ 
 دار طمحة حسين حسام الدين: المبادئ االساسية لفيم الميارات الحركية ،

 م1994المعارؼ،
المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط  دوريات عممية أو نشرات  -د

 م2336
 المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، -كمية التربية الرياضية -جامعة حموان

 م2333
 لمجمة العممية لعموم وفنون ا-كمية التربية الرياضية لمبنات  -جامعة حموان

 م2334الرياضة،
  المجمة العممية لمتربية البدنية -كمية التربية الرياضية بنات  –جامعة اإلسكندرية 

 .2335، الرياضية
 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط

 م2335الرياضية.
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 مة العممية المتخصصة لمتربية المج–كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط
 م2336الرياضية.

  المجمة العممية المتخصصة لمتربية  –كمية التربية الرياضية  –جامعة أسيوط
 2339م.2338الرياضية،

  المجمة العممية لمتربية البدنية  –كمية التربية الرياضية لمبنات  –جامعة اإلسكندرية
 م.2312والرياضة، 

 لعموم الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة  13ىجامعة حموان المؤتمر الدول
 م.2313موان،ح

 World Journal of Sport Sciences 5 (4): 249-255, 2311 ISSN 
2378-4724 © IDOSI Publications, 2311. 
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 أستاذ الوقرر     

 رئيس هجلس القسن العلوى 

 

 أ.د/ طارق فاروق عبدالصود
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 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 كلية / التربية الرياضية

 علوم الحركةقسن / 

 توصيف هقرر دراسي

 
 بيانات المقرر: -1

 اولى ماجستير: الفرقة (2التحميل الحركى ) اسم المقرر: الرمز الكودى:
 عدد الوحدات الدراسية    نظرى                                عممى التدريب الرياضي وعموم الحركة التخصص:

 
 إكساب الطالب المباديء األساسية لتحميل الحركة والمباريات الرياضية هدف المقرر: -2
 المستهدف من التدريس: -3
 التحميل الحركي. وميام لطالب ماىيو وأىمية ومياراتأن يعرؼ ا -1أ/ المعمومات والمفاىيم-أ

 أن يعرؼ الطالب دور الحواس والنماذج في التحميل الحركي. -2أ/
 أن يفيم الطالب مكونات التحميل الكينسيولوجى والعالقة بينيم. -3أ/
 أن يفيم الطالب العالقة بين التحميل الكيفي في مقابل التغيير الكيفي. -4أ/
الطالب المكونات االساسية لمتحميػل )وصػؼ االداء(مػع نمػاذج التحميػل كيفيػًا  أن يطبؽ -5أ/

 ومعالجتيا كميًا.
 أن يجد الطالب الماىيو واالىمية وميارات التحميل الحركي. -1ب/  الميارات الذىنية-ب

 أن يميز الطالب بين الحواس والنماذج عند التحميل الحركي. -2ب/
 ن مكونات التحميل الكينسيولوجى.أن يحدد ويميز الطالب بي -3ب/
 أن يميز الطالب بين التحميل الكمي والكيفي. -4ب/
 أن يربط الطالب بين التحميل والنماذج والحواس. -5ب/

 أن يتقن الطالب العالقة بتطبيؽ الماىية ومكونات التحميل. -1ج/ الميارات المينية  –ج  
 لتخصصية.أن يتقن تطبيؽ)وصؼ االداء( عمي الميارة ا -2ج/
 الحواس(.   -النماذج -اتقان الربط بين )وصؼ االداء -3ج/

 التواصل مع الطالب. -1د/ الميارات العامة  -د
 مجموعات عمل وادارتيا. -2د/
 استخدام مصادر متنوعة. -3د/
 استخدام المصطمحات المختمفة. -4د/

 ماىية وأىمية وميارات التحميل الحركي. - محتوى المقرر: -4
 حواس والنماذج في التحميل الحركي.دورال -
 مكونات التحميل العمم الحركي)الكينسيولوجى( -
 التحميل الكمي في مقابل التحميل الكيفي. -
 تطبيقات لمكونات التحميل )وصؼ االداء( مع نماذج التحميل كيفيًا ومعالجتيا كميًا. -

 المحاضرات.- أساليب التعمم: -5
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 ت مصغرة(.مجموعات عمل لمتطبيقات )مجموعا-
 ساعات المكتبة.-
 استخدام االفراد الجراء التطبيقات.-

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -6
 ذوى االقدرات المحدودة

 -المتميزون:
 تكميفيم بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومة.

 -غير المتميزون:
اصة لمتطبيؽ تصنيفيم وتكميفيم باساسيات ومراجعة لمجوانب النظرية في مجموعات عمل خ

 عمييا بصورة مجزءه مع االفراد المتميزون
 تقويم الطالب -7
 اختبارات نظرية                      اوراؽ بحثية االساليب المستخدمة-أ

 اختبارات تطبيقية
 (13-6أعمال السنة باالسابيع) التوقيت-ب

 التقييم النيائي وفقًا لمجدول الجامعي
 %.33درجة بنسبة  33ة أعمال السن توزيع الدرجات -ج

 %.73نياية الفصل الدراسي بالدرجة بنسبة 
  قائمة الكتب -8
 كراسة تطبيقات مباديء التحميل الحركي المذكرات-أ

  Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second كتب ممزمة-ب
Edition,usa, Springe, 2337 

 Duane ,V   : Qualitative analysis of human movement, USA, 
1997. 

 م.1986السيدعبدالمقصود: نظريات الحركة ،المؤلؼ،  كتب مقترحة -ج
  :نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميل الميارات الرياضية طارؽ فاروؽ عبدالصمد

 م.2338كنسيولوجيًا، الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة،
 القاىرة،  ة ، دار الوثائؽ القوميةطارؽ فاروؽ عبدالصمد: فمسفة الميكانيكا الحيوي

 م.2313
 ،م1993طمحة حسين حسام الدين: الميكانيكا الحيوية، دار المعارؼ 
  طمحة حسين حسام الدين: المبادئ االساسية لفيم الميارات الحركية، دار

 م1994المعارؼ،
المتخصصة لمتربية الرياضية المجمة العممية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط  دوريات عمميةأو نشرات  -د

 م2336
 المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، -كمية التربية الرياضية -جامعة حموان

 م2333
 المجمة العممية لعموم وفنون -كمية التربية الرياضية لمبنات  -جامعة حموان
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 م2334الرياضة،
  عممية لمتربية البدنيةالمجمة ال -كمية التربية الرياضية بنات  –جامعة اإلسكندرية 

 .2335، الرياضية
 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط

 م2335الرياضية.
 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط

 م2336الرياضية.
  لمتخصصة لمتربية المجمة العممية ا –كمية التربية الرياضية  –جامعة أسيوط

 2339م.2338الرياضية،
  المجمة العممية لمتربية البدنية  –كمية التربية الرياضية لمبنات  –جامعة اإلسكندرية

 م.2312والرياضة، 
 لعموم الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة  13جامعة حموان المؤتمر الدولى

 م.2313موان،ح
 World Journal of Sport Sciences 5 (4): 249-255, 2311 ISSN 

2378-4724 © IDOSI Publications, 2311. 
 World Journal of Sport Sciences 7 (1): 16-19, 2312ISSN 2378-

4724© IDOSI Publications, 2312 DOI: 
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 أستاذ الوقرر     

 رئيس هجلس القسن العلوى 

 

 أ.د/ طارق فاروق عبدالصود
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 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 كلية / التربية الرياضية

 علوم الحركةقسن / 

 توصيف هقرر دراسي

 
 بيانات المقرر: .1

 الفرقة :أولى ماجستير اسم المقرر: االحصاء  الرمز الكودى:
 عممى      عدد الوحدات الدراسية    نظرى                           التدريب الرياضي وعموم الحركةالتخصص: 

 
اكساب الطالب استخدام االساليب االحصائية مع البيانات الكمية والكيفية فى  هدف المقرر: .2

 دراسات عموم الحركة البشرية 
 المستهدف من التدريس: .3
 مفيوم االحصاء واستخداماتو بالكم والكيؼ فى الدراسات البيوميكانيكية  1أ/ المعمومات والمفاىيم-أ

 يب اإلحصائية فى وصؼ وتحميل البيانات.تطبيؽ األسال 2أ/
 استخدام اإلحصاء فى حل أنواع المشكالت المختمفة. 3أ/
 .وتبويبيا كيفية التعامل مع البيانات الخام وفيميا وتبسيطيا 4أ/
 .تبويب البيانات الكمية –استمارات تقييم االداء  – كيفية تصميم االستبانات 5أ/

 فيوم االحصاء واستخداماتو بالكم والكيؼ فى الدراسات البيوميكانيكية يتقن م 1ب/ الميارات الذىنية-ب
 تطبيؽ األساليب اإلحصائية فى وصؼ وتحميل البيانات. 2/ب
 استخدام اإلحصاء فى حل أنواع المشكالت المختمفة.يميز فى  3/ب
 .وتبويبيا كيفية التعامل مع البيانات الخام وفيميا وتبسيطياتحديد  4/ب
 .تبويب البيانات الكمية –استمارات تقييم االداء  –كيفية تصميم االستباناتز فى التميي 5ب/

 .االساليب االحصائية أن يتقن الطالب العالقة بتطبيؽ  -1ج/ الميارات المينية  –ج  
تبويػب البيانػات  –اسػتمارات تقيػيم االداء  – كيفية تصػميم االسػتبانات أن يتقن تطبيؽ -2ج/

 . الكمية
 التواصل مع الطالب. -1د/ يارات العامةالم  -د

 مجموعات عمل وادارتيا. -2د/
 استخدام مصادر متنوعة. -3د/
 استخدام المصطمحات المختمفة. -4د/

 مفيوم االحصاء واستخداماتو بالكم والكيؼ فى الدراسات البيوميكانيكية   محتوى المقرر: .4
 .تطبيؽ األساليب اإلحصائية فى وصؼ وتحميل البيانات 
 ستخدام اإلحصاء فى حل أنواع المشكالت المختمفة.ا 
 وتبويبيا كيفية التعامل مع البيانات الخام وفيميا وتبسيطيا. 
 كيفية تصميم االستبانات  
  استمارات تقييم االداء 
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 تبويب البيانات الكمية. 

 المحاضرات.- أساليب التعمم: .5
 مجموعات عمل لمتطبيقات )مجموعات مصغرة(.-
 .ساعات المكتبة-
 استخدام االفراد الجراء التطبيقات.-

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  .6
 ذوى االقدرات المحدودة

 -المتميزون:
 تكميفيم بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومة.

 -غير المتميزون:
تصنيفيم وتكميفيم باساسيات ومراجعة لمجوانب النظرية في مجموعات عمل خاصة لمتطبيؽ 

 مجزءه مع االفراد المتميزونعمييا بصورة 
 تقويم الطالب .7
 اختبارات نظرية                      اوراؽ بحثية االساليب المستخدمة-أ

 اختبارات تطبيقية
 (13-6أعمال السنة باالسابيع) التوقيت-ب

 التقييم النيائي وفقًا لمجدول الجامعي
 %.33درجة بنسبة  33أعمال السنة  توزيع الدرجات -ج

 %.73ية الفصل الدراسي بالدرجة بنسبة نيا
  قائمة الكتب .8
 تطبيقات الميكانيكا الحيوية – كراسة تطبيقات مباديء التحميل الحركي المذكرات-أ

 .. Vladimir: Kinematics of motion, USA, 8991 كتب ممزمة-ب

  VINCENT, WILLIAM J. STATICS IN KINESIOLOGY  HUMAN 

KINETICS PROFE 2182 

نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميل الميارات الرياضية طارؽ فاروؽ عبدالصمد:   كتب مقترحة -ج
 م.2338كنسيولوجيًا، الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة،

  طمحة حسين حسام الدين: المبادئ االساسية لفيم الميارات الحركية، دار
 م1994المعارؼ،

المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية –كمية التربية الرياضية -ة أسيوطجامع  دوريات عمميةأو نشرات  -د
 م2336

 المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، -كمية التربية الرياضية -جامعة حموان
 م2333

 المجمة العممية لعموم وفنون -كمية التربية الرياضية لمبنات  -جامعة حموان
 م2334الرياضة،

 المجمة العممية لمتربية البدنية -كمية التربية الرياضية بنات  –ندرية جامعة اإلسك 
 .2335، الرياضية

 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط

https://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=bx0-zRYhb2iaNIzPjOKtcR_tNygH5LaH8bTTzHU1aZckUmm8GpFq!1760673570?Ntt=VINCENT%2C+WILLIAM+J.&Ntk=product.collaborator.name
https://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=bx0-zRYhb2iaNIzPjOKtcR_tNygH5LaH8bTTzHU1aZckUmm8GpFq!1760673570?Ntt=HUMAN+KINETICS+PROFE&Ntk=product.vendorName
https://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=bx0-zRYhb2iaNIzPjOKtcR_tNygH5LaH8bTTzHU1aZckUmm8GpFq!1760673570?Ntt=HUMAN+KINETICS+PROFE&Ntk=product.vendorName
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 م2335الرياضية.
 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط

 م2336الرياضية.
 المجمة العممية المتخصصة لمتربية  –كمية التربية الرياضية  –يوط جامعة أس

 2339م.2338الرياضية،
  المجمة العممية لمتربية البدنية  –كمية التربية الرياضية لمبنات  –جامعة اإلسكندرية

 م.2312والرياضة، 
 لعموم الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة  13جامعة حموان المؤتمر الدولى

 م.2313،موانح
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 الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 كلية / التربية الرياضية

 لوم الحركةقسن / ع

 توصيف هقرر دراسي

 

 بيانات المقرر: -1

 اسم المقرر: الرمز الكودى:
 اولى ماجستيرالفرقة : طرق البحث فى عموم الحركة

 عدد الوحدات الدراسية    نظرى                                عممى موم الحركةالتدريب الرياضي وع التخصص:
 
اكساب الدارسين االساليب العممية لكيفية استخدام طرق البحث فى عموم  هدف المقرر: -2

 الحركة الرياضية
 المستهدف من التدريس: -3
 مي في البحث.يتعرؼ الطالب عمى أساسيات المنيج العم 1أ/ المعمومات والمفاىيم-أ

 يستطيع الطالب إعداد خطة لمبحث العممي. 2أ/
 يتعرؼ عمى مصادر المعمومات وكيفية توثيقيا والتعامل معيا. 3أ/
 يصميم الطالب الخطط والمشاريع البحثية. 4أ/
 يصوغ أسئمة البحث العممي وفروضو . 5أ/
 يستطيع كتابة التقرير النيائي لمبحث. 6أ/
 بحثية لموضوع ما في مجال تخصصو العممي. يتمكن من إعداد خطة 7أ/
 عميو متغيرات تأثير ومعرفة لمتحكم األداء بإخضاع التجريبية الدراسة 8أ/

 الوصفية المعممية الخبرات 9أ/ 
 يتعرؼ الطالب عمى أساسيات المنيج العممي في البحث. 1/ب الميارات الذىنية-ب

 يستطيع الطالب إعداد خطة لمبحث العممي. 2/ب
 يتعرؼ عمى مصادر المعمومات وكيفية توثيقيا والتعامل معيا. 3/ب
 يصميم الطالب الخطط والمشاريع البحثية. 4/ب
 يصوغ أسئمة البحث العممي وفروضو . 5/ب
 يستطيع كتابة التقرير النيائي لمبحث. 6/ب
 يتمكن من إعداد خطة بحثية لموضوع ما في مجال تخصصو العممي. 7/ب
 عميو متغيرات تأثير ومعرفة لمتحكم األداء بإخضاع يةالتجريب الدراسة 8/ب
 الوصفية المعممية الخبرات 9/ ب

 .االساليب االحصائية أن يتقن الطالب العالقة بتطبيؽ  -1ج/ الميارات المينية  –ج  
تبويػب البيانػات  –اسػتمارات تقيػيم االداء  – كيفية تصػميم االسػتبانات أن يتقن تطبيؽ -2ج/

 . الكمية
 التواصل مع الطالب. -1د/ الميارات العامة  -د

 مجموعات عمل وادارتيا. -2د/
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 استخدام مصادر متنوعة. -3د/
 استخدام المصطمحات المختمفة. -4د/

 يتعرؼ الطالب عمى أساسيات المنيج العممي في البحث. محتوى المقرر: -4
 يستطيع الطالب إعداد خطة لمبحث العممي. 

 وكيفية توثيقيا والتعامل معيا. يتعرؼ عمى مصادر المعمومات
 يصميم الطالب الخطط والمشاريع البحثية.

 يصوغ أسئمة البحث العممي وفروضو .
 يستطيع كتابة التقرير النيائي لمبحث.

 يتمكن من إعداد خطة بحثية لموضوع ما في مجال تخصصو العممي. 
 عميو متغيرات تأثير ومعرفة لمتحكم األداء بإخضاع التجريبية الدراسة
 الوصفية المعممية الخبرات

 المحاضرات.- أساليب التعمم: -5
 مجموعات عمل لمتطبيقات )مجموعات مصغرة(.-
 ساعات المكتبة.-
 استخدام االفراد الجراء التطبيقات.-

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -6
 ذوى االقدرات المحدودة

 -المتميزون:
 مومة.تكميفيم بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المع

 -غير المتميزون:
تصنيفيم وتكميفيم باساسيات ومراجعة لمجوانب النظرية في مجموعات عمل خاصة لمتطبيؽ 

 عمييا بصورة مجزءه مع االفراد المتميزون
 تقويم الطالب -7
 اختبارات نظرية                      اوراؽ بحثية االساليب المستخدمة-أ

 اختبارات تطبيقية
 (13-6السنة باالسابيع) أعمال التوقيت-ب

 التقييم النيائي وفقًا لمجدول الجامعي
 %.33درجة بنسبة  33أعمال السنة  توزيع الدرجات -ج

 %.73نياية الفصل الدراسي بالدرجة بنسبة 
  قائمة الكتب -8
  المذكرات-ا

  كتب ممزمة-ب
تربية وعمم م(. مناىج البحث في ال1996فؤاد أبو حطب، وآمال صادؽ، )  كتب مقترحة -ج

 النفس، القاىرة، دار النيضة المصرية 
 ( مناىج البحث وطرائؽ 1993جابر عبد الحميد جابر، أحمد خير كاظم .)

 التحميل اإلحصائي، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية.
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رياضية المجمة العممية المتخصصة لمتربية ال–كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط  أو نشرات  دوريات عممية -د
 م2336

 المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، -كمية التربية الرياضية -جامعة حموان
 م2333

 المجمة العممية لعموم وفنون -كمية التربية الرياضية لمبنات  -جامعة حموان
 م2334الرياضة،

  يةالمجمة العممية لمتربية البدن -كمية التربية الرياضية بنات  –جامعة اإلسكندرية 
 .2335، الرياضية

 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط
 م2335الرياضية.

 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط
 م2336الرياضية.

  المجمة العممية المتخصصة لمتربية  –كمية التربية الرياضية  –جامعة أسيوط
 2339م.2338ياضية،الر 

  المجمة العممية لمتربية البدنية  –كمية التربية الرياضية لمبنات  –جامعة اإلسكندرية
 م.2312والرياضة، 

 لعموم الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة  13جامعة حموان المؤتمر الدولى
 م.2313موان،ح
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 الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 يةكلية / التربية الرياض

 قسن / علوم الحركة

 توصيف هقرر دراسي

 
 بيانات المقرر: -1

 اسم المقرر: الرمز الكودى:
 اولى ماجستيرالفرقة : الخصائص البيوميكانيكية لمجهاز الحركى

 عدد الوحدات الدراسية    نظرى                                عممى التدريب الرياضي وعموم الحركة التخصص:
 
 مخصائص البيوميكانيكية لمجهاز الحركىاكساب الدارسين االسس العممية لم هدف المقرر: -2
 المستهدف من التدريس: -3
 الجهاز العضلي الهيكلية ميكانيكي 1أ/ المعمومات والمفاىيم-أ

 ميكانيكية العمل العضمى السمبى 2أ/
 بيوميكانيكية العظام 3أ/
 بيوميكانيكية االربطة 4أ/
 انيكية لمعضالتالثالث خصائص البيوميك 5أ/
 سية )الوحدة الوظيفية لمتحكم(السيطرة العصبية الح 6أ/

 الجهاز العضلي الهيكلية يحدد ميكانيكي 1ب/ الميارات الذىنية-ب

 يميز ميكانيكية العمل العضمى السمبى 2ب/
 يحدد بيوميكانيكية العظام 3ب/
 يحدد بيوميكانيكية االربطة 4ب/
 وميكانيكية لمعضالتيميز بين الثالث خصائص البي 5ب/
 يحدد السيطرة العصبية الحسية )الوحدة الوظيفية لمتحكم( 6ب/

عالقة  -عالقة القوة بالطول  -عالقة القوة بالسرعة بين أن يتقن الطالب العالقة  -1ج/ الميارات المينية  –ج  
 القوة بالزمن

 .نسانالمبادئ البيوميكانيكية عمى الجياز الحركي لال أن يتقن تطبيؽ -2ج/
 التواصل مع الطالب. -1د/ الميارات العامة  -د

 مجموعات عمل وادارتيا. -2د/
 استخدام مصادر متنوعة. -3د/
 استخدام المصطمحات المختمفة. -4د/

 الجهاز العضلي الهيكلية ميكانيكي - محتوى المقرر: -4

 ميكانيكية العمل العضمى السمبى -
 بيوميكانيكية العظام -
 بيوميكانيكية االربطة -
 الثالث خصائص البيوميكانيكية لمعضالت -
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 عالقة القوة بالسرعة -
 عالقة القوة بالطول -
 عالقة القوة بالزمن -
 دورة التمدد والتقصير  -
 القوة  –مبدأ الزمن  -
 السيطرة العصبية الحسية )الوحدة الوظيفية لمتحكم( -
 الوحدة الحركية  -
 تنظيم القوة العضمية -
 استقطاب العضالت لمعمل والحركة -

 المحاضرات.- يب التعمم:أسال -5
 مجموعات عمل لمتطبيقات )مجموعات مصغرة(.-
 ساعات المكتبة.-
 استخدام االفراد الجراء التطبيقات.-

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -6
 ذوى االقدرات المحدودة

 -المتميزون:
 تكميفيم بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومة.

 -غير المتميزون:
فيم باساسيات ومراجعة لمجوانب النظرية في مجموعات عمل خاصة لمتطبيؽ تصنيفيم وتكمي

 عمييا بصورة مجزءه مع االفراد المتميزون
 تقويم الطالب -7
 اختبارات نظرية                      اوراؽ بحثية االساليب المستخدمة-أ

 اختبارات تطبيقية
 (13-6أعمال السنة باالسابيع) التوقيت-ب

 ائي وفقًا لمجدول الجامعيالتقييم الني
 %33درجة بنسبة  45أعمال السنة  توزيع الدرجات -ج

 %43درجة بنسبة  63اختبار تطبيقي 
 %33درجة بنسبة 45اختبار نظري 

  قائمة الكتب -8
 كراسة تطبيقات مباديء التحميل الحركي المذكرات-ا

  Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second كتب ممزمة-ب
Edition,usa, Springe, 2337 

 Duane ,V   : Qualitative analysis of human movement, USA, 
1997. 

 م.1986السيدعبدالمقصود: نظريات الحركة ،المؤلؼ،  كتب مقترحة -ج
  :نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميل الميارات الرياضية طارؽ فاروؽ عبدالصمد

 م.2338لمنشر والتوزيع،القاىرة،كنسيولوجيًا، الدار العالمية 
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 القاىرة،  طارؽ فاروؽ عبدالصمد: فمسفة الميكانيكا الحيوية ، دار الوثائؽ القومية
 م.2313

 ،م1993طمحة حسين حسام الدين: الميكانيكا الحيوية، دار المعارؼ 
  طمحة حسين حسام الدين: المبادئ االساسية لفيم الميارات الحركية، دار

 م1994المعارؼ،
المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط  دوريات عمميةأو نشرات  -د

 م2336
 المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، -كمية التربية الرياضية -جامعة حموان

 م2333
 ون المجمة العممية لعموم وفن-كمية التربية الرياضية لمبنات  -جامعة حموان

 م2334الرياضة،
  المجمة العممية لمتربية البدنية -كمية التربية الرياضية بنات  –جامعة اإلسكندرية 

 .2335، الرياضية
 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط

 م2335الرياضية.
 ربية المجمة العممية المتخصصة لمت–كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط

 م2336الرياضية.
  المجمة العممية المتخصصة لمتربية  –كمية التربية الرياضية  –جامعة أسيوط

 2339م.2338الرياضية،
  المجمة العممية لمتربية البدنية  –كمية التربية الرياضية لمبنات  –جامعة اإلسكندرية

 م.2312والرياضة، 
 التربية الرياضية جامعة لعموم الرياضة كمية  13جامعة حموان المؤتمر الدولى

 م.2313موان،ح
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 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 كلية / التربية الرياضية

 قسن / علوم الحركة

 توصيف هقرر دراسي

 
 بيانات المقرر: -1

 اولى ماجستير الفرقة : يقات فى عمم الحركةبتط اسم المقرر: الرمز الكودى:
 عدد الوحدات الدراسية    نظرى                                عممى التدريب الرياضي وعموم الحركة صص:التخ

 
 عمم الحركة لفهم الحركة البشرية. المختمفة لتطبيقاتطرق الإكساب الطالب  هدف المقرر: .2
 المستهدف من التدريس: .3
 ل لمجاالت وطرؽ الدراسة بعمم الحركةأن يعرؼ الطالب كيفية التناو  -1أ/ المعمومات والمفاىيم - أ

 لحركة والميارةالمختمفة لدراسة اأن يعرؼ الطالب الطرؽ  -2أ/
 لخصائص الحركة الرياضية.ان يعرؼ طرؽ القياس  -3أ/
 وسيمة عمم الحركة االساسية )التحميل الحركي(. تأن بعرؼ تطبيقا -4أ/

 ل لمجاالت وطرؽ الدراسة بعمم الحركةالطالب كيفية التناو  يحددأن  -1/ب الميارات الذىنية - ب
 لحركة والميارةالمختمفة لدراسة االطالب الطرؽ  يميزأن  -2/ب
 لخصائص الحركة الرياضية.ان يميز طرؽ القياس  -3/ب
 وسيمة عمم الحركة االساسية )التحميل الحركي(. تتطبيقا أن يقارن بين  -4/ب

 بين المصادر المختمفة لممعمومات  أن يتقن التمييز -1ج/ الميارات المينية  –ج  
 يتقن الطالب العالقة بين وجيات النظر المتعددة . -2ج/

 يستطيع الطالب التعامل مع الطالب وقيادتيم. -1د/ الميارات العامة  -د
 يستطيع الطالب استخدام مصادر متنوعة. -2د/
 يستطيع الطالب استخدام المصطمحات االساسية. -3د/

 مجاالت وطرؽ الدراسة بعمم الحركة - محتوى المقرر: .4
 لحركة والميارةالمختمفة لدراسة االطرؽ  -
 لخصائص الحركة الرياضية.طرؽ القياس  -
 وسيمة عمم الحركة االساسية )التحميل الحركي(.تطبيقات  -

 المحاضرات  أساليب التعمم: .5
 الساعات المكتبية

أساليب التعميم والتعمم  .6
لمطالب ذوى االقدرات 

 حدودةالم

 -المتميزون:
 توجييم إلي اكتساب معمومات اعمؽ من خالل مصادر متنوعة.-
 -غيرالمتميزون: 
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 الساعات المكتبية لتكميفيم بما يتناسب معيم.-
 تقويم الطالب .7
 اختبارات نظرية.                    اوراؽ بحثية. االساليب المستخدمة - أ

 وفقًا لمبرنامج الزمني. التوقيت - ب
 %.33درجة بنسبة  33أعمال السنة  الدرجاتتوزيع  -ج

 %.73نياية الفصل الدراسي بالدرجة بنسبة 
  قائمة الكتب .8
  المذكرات - أ
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