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 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 كلية / التربية الرياضية

 قسن / علوم الحركة

 توصيف هقرر دراسي

 

 :بيانات المقرر -1
 ماجستير ثانيةالفرقة : الميكانيكا الحيويةمبادئ  اسم المقرر: الرمز الكودى:

 عدد الوحدات الدراسية    نظرى                                عممى عموم الحركة التخصص:
 
لفيـ وتطبيؽ المباديء والقوانيف  اكساب الطالب المعمومات والميارات هدف المقرر: -2

 يا وتطويرىايملتحميؿ الحركة البشرية لتق  الميكانيكية
 المستهدف من التدريس: -3
 أف يعرؼ الطالب ماىية وأىمية وتاريخ الميكانيكيا الحيوية. -1أ/ والمفاىيـ المعمومات - أ

 أف يعرؼ الطالب طرؽ القياسات االنثروبومترية. -2أ/
 أف يعرؼ الطالب المفاىيـ والصيغ الخاصة لمكينماتيكا والكيناتيكا وتطبيقاتيـ. -3أ/
 مف قوانيف الحركة.أ، يعرؼ الطالب النماذج والقوانيف والقواعد المستمدة  -4أ/
 أ، يعرؼ الطالب مدخاًل لمقياس الكيربي لمعضالت. -5أ/

 يحدد الطالب ماىية وأىمية وتاريخ الميكانيكا الحيوية. -1ب/  الميارات الذىنية - ب
 يحدد الطالب طرؽ قياس االنثروبومترية. -2ب/
 يميز الطالب بيف المعالجة الكينماتيكية والكيناتيكية. -3ب/
 حدد الطالب بيف المباديء والنماذج والقوانيف الميكانيكية.يميز وي -4ب/
 أ، يحدد الطالب أىمية ووظيفة القياس الكيربي لمعضالت. -5ب/

 -كيناتػػؾ -كنيماتػػؾ -أف يػتقف الطالػػب تطبيػػؽ مكونػػات الطريقػة البيوميكانيكيػػة يانثربػػومتري -1ج/ الميارات المينية  –ج  
 قياس كيربي(.

تطبيقػػات المبػػاديء والنمػػاذج والقواعػػد المسػػتمدة مػػف قػػوانيف الحركػػة عمػػي أف يػػتقف الطالػػب  -2ج/
 الجسـ البشري.

 التواصؿ مع الطالب. -1د/ الميارات العامة  -د
 مجموعات عمؿ وادارتيا. -2د/
 استخداـ مصادر متنوعة. -3د/
 استخداـ المصطمحات المختمفة. -4د/

 يكا الحيوية.تاريخ الميكان –أىمية  –ماىية - محتوى المقرر: -4
 مكونات الطريقة البيوميكانيكية.-
 المباديء واالقواعد الميكانيكية المستمدة مف قوانيف الحركة.-
 النماذج البيوميكانيكية لتحميؿ الحركة.-
 تطبيقات لمصيغ والمعادالت البيوميكانيكية عمي االداء.-
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 المحاضرت .- أساليب التعمم: -5
 مصغرة(.مجموعات عمؿ لمتطبيقات يمجموعات -
 ساعات مكتبية.-
 استخداـ االفراد الجراء التطبيقات.-

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -6
 ذوى االقدرات المحدودة

 المتميزوف:
 تكميفيـ بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومات وجعميـ قيادة لتدريب  

 االفراد عمي التطبيقات.
 -غير التميزوف:

 المتميزوف ومراجعة الجوانب النظرية. تكثيؼ التطبيقات مع االفراد
 تقويم الطالب -7
 اختبارات نظرية                      اوراؽ بحثية االساليب المستخدمة - أ

 اختبارات تطبيقية
 (11-6أعماؿ السنة باالسابيعي التوقيت - ب

 التقييـ النيائي وفقًا لمجدوؿ الجامعي
 %31درجة بنسبة  31أعماؿ السنة  توزيع الدرجات -ج

 %71درجة بنسبة  71اختبار نظري 
  قائمة الكتب -8
 كراسة تطبيقات الميكانيكا الحيوية. المذكرات - أ

  Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second كتب ممزمة - ب
Edition,usa, Springe, 2117 

 Duane ,V   : Qualitative analysis of human movement, USA, 1997. 
 Peter Konrad: The ABC of EMG A Practical Introduction to 

Kinesiological Electromyography, Version 1.1 Noraxon INC. USA. 
April 2115 

نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميؿ الميارات الرياضية طارؽ فاروؽ عبدالصمد:   كتب مقترحة -ج
 ـ.2118كنسيولوجيًا، الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة،

 ـ.2113القاىرة،  طارؽ فاروؽ عبدالصمد: فمسفة الميكانيكا الحيوية ، دار الوثائؽ القومية 
 ،ـ1993طمحة حسيف حساـ الديف: الميكانيكا الحيوية، دار المعارؼ 
 ،ـ1994طمحة حسيف حساـ الديف: المبادئ االساسية لفيـ الميارات الحركية، دار المعارؼ 

 ـ2116المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط  دوريات عمميةأو نشرات  -د
 ـ2113المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، -كمية التربية الرياضية -جامعة حمواف 
 ـ2114المجمة العممية لعمـو وفنوف الرياضة،-كمية التربية الرياضية لمبنات  -جامعة حمواف 
 الرياضية المجمة العممية لمتربية البدنية -كمية التربية الرياضية بنات  –إلسكندرية جامعة ا 

،2115. 
 ـ2115المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية.–كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط 
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 ـ2116المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية.–كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط 
 المجمة العممية المتخصصة لمتربية  –كمية التربية الرياضية  –ة أسيوط جامع

 2119ـ.2118الرياضية،
  المجمة العممية لمتربية البدنية  –كمية التربية الرياضية لمبنات  –جامعة اإلسكندرية

 ـ.2112والرياضة، 
 لعمـو الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة  13جامعة حمواف المؤتمر الدولى

 ـ.2111مواف،ح
 World Journal of Sport Sciences 5 (4): 249-255, 2111 ISSN 2178-

4724 © IDOSI Publications, 2111. 
 World Journal of Sport Sciences 7 (1): 16-19, 2112ISSN 2178-

4724© IDOSI Publications, 2112 DOI: 
11.5829/idosi.wjss.2112.7.1.1165 

 

 أستاذ الوقرر     

 رئيس هجلس القسن العلوى 

 

 أ.د/ طارق فاروق عبدالصود



 الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 كلية / التربية الرياضية

 علوم الحركةقسن / 

 توصيؼ مقرر دراسي
 

 بيانات المقرر: .1
 ماجستير ثانيةالفرقة :  االختبارات والمقاييساسم المقرر:  الرمز الكودى:

 عدد الوحدات الدراسية    نظرى                                عممى موم الحركةالتدريب الرياضي وعالتخصص: 
 
اكساب الدارسين االسس العممية لمقياس واالختبار فى مجال عموم الحركة  هدف المقرر: .2

 الرياضية
 المستهدف من التدريس: .3
 يعرؼ الفرؽ بيف القياس واالختبار والتقويـ. 1أ/ المعمومات والمفاىيـ - أ

 يجيب عمي أىـ التساؤالت التي توضع في االعتبار عند إجراء التقويـ. 2أ/
 يتعرؼ عمي نماذج التقويـ العالمية المتداولة. 3أ/
 يقدر عمى تحويؿ الدرجات الخاـ إلي درجات معيارية.  4أ/ 
 يستطيع رصد أنواع البيانات وطرؽ التمثيؿ البياني لممتغيرات المختمفة. 5أ/

 يعرؼ الفرؽ بيف القياس واالختبار والتقويـ. 1ب/  الميارات الذىنية - ب

 يجيب عمي أىـ التساؤالت التي توضع في االعتبار عند إجراء التقويـ. 2ب/ 
 يتعرؼ عمي نماذج التقويـ العالمية المتداولة. 3ب/ 
 يقدر عمى تحويؿ الدرجات الخاـ إلي درجات معيارية.   4ب/

 التمثيؿ البياني لممتغيرات المختمفة.يستطيع رصد أنواع البيانات وطرؽ  5ب/ 
 القياسات بمختمؼ االدوات واالجيزةأف يتقف الطالب تطبيؽ  -1ج/ الميارات المينية  –ج  

التكنولوجية فى القياس أف يتقف الطالب تطبيقات المباديء والنماذج والقواعد  -2ج/
 واالختبار.

 التواصؿ مع الطالب. -1د/ الميارات العامة  -د
 مجموعات عمؿ وادارتيا. -2د/
 استخداـ مصادر متنوعة. -3د/
 استخداـ المصطمحات المختمفة. -4د/

 مدخؿ إلى القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضة  محتوى المقرر: .4

 الفروؽ الفردية 

 تكنولوجيا القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضة 

 أدوات التقويـ 
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 الخاـ إلي درجات معيارية طرؽ تحويؿ الدرجات 

 التمثيؿ البياني لممتغيرات المختمفة وأنواعو
 المحاضرت .- أساليب التعمم: .5

 مجموعات عمؿ لمتطبيقات يمجموعات مصغرة(.-
 ساعات مكتبية.-
 استخداـ االفراد الجراء التطبيقات.-

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  .6
 ذوى االقدرات المحدودة

 المتميزوف:
 ـ بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومات وجعميـ قيادة لتدريب  تكميفي

 االفراد عمي التطبيقات.
 -غير التميزوف:

 تكثيؼ التطبيقات مع االفراد المتميزوف ومراجعة الجوانب النظرية.
 تقويم الطالب .7
 اختبارات نظرية                      اوراؽ بحثية االساليب المستخدمة - أ

 طبيقيةاختبارات ت
 (11-6أعماؿ السنة باالسابيعي التوقيت - ب

 التقييـ النيائي وفقًا لمجدوؿ الجامعي
 %31درجة بنسبة  31أعماؿ السنة  توزيع الدرجات -ج

 %71درجة بنسبة  71اختبار نظري 
  قائمة الكتب .8
 كراسة تطبيقات الميكانيكا الحيوية. المذكرات - أ

  Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second كتب ممزمة - ب
Edition,usa, Springe, 2117 

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

 Peter Konrad: The ABC of EMG A Practical Introduction to 
Kinesiological Electromyography, Version 1.1 Noraxon INC. 
USA. April 2115 

نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميؿ الميارات الرياضية طارؽ فاروؽ عبدالصمد:   ةكتب مقترح -ج
 ـ.2118كنسيولوجيًا، الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة،

 القاىرة،  طارؽ فاروؽ عبدالصمد: فمسفة الميكانيكا الحيوية ، دار الوثائؽ القومية
 ـ.2113

 المياقة البدنية 1997عبد الحميد، كماؿ وحسانيف، محمد صبحي. ي .)
طرؽ القياس. الطبعة الثالثة. دار -اإلعداد البدني-ومكوناتيا: األسس النظرية

 الفكر العربي.
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 القياس والتقويـ في التربية البدنية 1996حسانيف، محمد صبحي. ي .)
 والرياضة. الجزء الثاني. الطبعة الثالثة. دار الفكر العربي.

 اختبارات األداء 1994د نصر الديف. يعالوي، محمد حسف ورضواف، محم .)
 الحركي. الطبعة الثالثة. دار الفكر العربي.

المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط  دوريات عمميةأو نشرات  -د
 ـ2116

 رياضية، المجمة العممية لمتربية البدنية وال-كمية التربية الرياضية -جامعة حمواف
 ـ2113

 المجمة العممية لعمـو وفنوف -كمية التربية الرياضية لمبنات  -جامعة حمواف
 ـ2114الرياضة،

  المجمة العممية لمتربية البدنية -كمية التربية الرياضية بنات  –جامعة اإلسكندرية 
 .2115، الرياضية

 بية المجمة العممية المتخصصة لمتر –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط
 ـ2115الرياضية.

 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط
 ـ2116الرياضية.

  المجمة العممية المتخصصة لمتربية  –كمية التربية الرياضية  –جامعة أسيوط
 2119ـ.2118الرياضية،

  لمتربية البدنية المجمة العممية  –كمية التربية الرياضية لمبنات  –جامعة اإلسكندرية
 ـ.2112والرياضة، 

 لعمـو الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة  13جامعة حمواف المؤتمر الدولى
 ـ.2111مواف،ح

 World Journal of Sport Sciences 5 (4): 249-255, 2111 ISSN 
2178-4724 © IDOSI Publications, 2111. 

 World Journal of Sport Sciences 7 (1): 16-19, 2112ISSN 2178-
4724© IDOSI Publications, 2112 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

 

 

 مقرر:بيانات ال -1

 اسم المقرر: الرمز الكودى:
 ماجستير ثانية الفرقة : حمقات بحث

 2 عممى                    2عدد الوحدات الدراسية    نظرى    التدريب الرياضي وعموم الحركة التخصص:
 
اكساب الدارسين االساليب العممية لكيفية استخدام طرق البحث فى عموم  هدف المقرر: -2

 ةالحركة الرياضي
 المستهدف من التدريس: -3
 يتعرؼ الطالب عمى أساسيات المنيج العممي في البحث. 1أ/ المعمومات والمفاىيـ-أ

 يستطيع الطالب إعداد خطة لمبحث العممي. 2أ/
 يتعرؼ عمى مصادر المعمومات وكيفية توثيقيا والتعامؿ معيا. 3أ/
 يصميـ الطالب الخطط والمشاريع البحثية. 4أ/
 مة البحث العممي وفروضو .يصوغ أسئ 5أ/
 يستطيع كتابة التقرير النيائي لمبحث. 6أ/
 يتمكف مف إعداد خطة بحثية لموضوع ما في مجاؿ تخصصو العممي. 7أ/
 عميو متغيرات تأثير ومعرفة لمتحكـ األداء بإخضاع التجريبية الدراسة 8أ/

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

 يستطيع الطالب إعداد خطة لمبحث العممي. 2/ب
 يتعرؼ عمى مصادر المعمومات وكيفية توثيقيا والتعامؿ معيا. 3/ب
 يصميـ الطالب الخطط والمشاريع البحثية. 4/ب
 يصوغ أسئمة البحث العممي وفروضو . 5/ب
 لمبحث.يستطيع كتابة التقرير النيائي  6/ب
 يتمكف مف إعداد خطة بحثية لموضوع ما في مجاؿ تخصصو العممي. 7/ب
 عميو متغيرات تأثير ومعرفة لمتحكـ األداء بإخضاع التجريبية الدراسة 8/ب
 الوصفية المعممية الخبرات 9/ ب

 . الظرؽ البحثيةأف يتقف الطالب العالقة بتطبيؽ  -1ج/ الميارات المينية  –ج  
تبويػب البيانػات  –اسػتمارات تقيػيـ االداء  – كيفية تصػميـ االسػتبانات طبيؽأف يتقف ت -2ج/

 . الكمية
 التواصؿ مع الطالب. -1د/ الميارات العامة  -د
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 مجموعات عمؿ وادارتيا. -2د/
 استخداـ مصادر متنوعة. -3د/
 استخداـ المصطمحات المختمفة. -4د/

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

 يتعرؼ عمى مصادر المعمومات وكيفية توثيقيا والتعامؿ معيا.
 يصميـ الطالب الخطط والمشاريع البحثية.

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

 يتمكف مف إعداد خطة بحثية لموضوع ما في مجاؿ تخصصو العممي. 
 عميو متغيرات تأثير ومعرفة لمتحكـ األداء بإخضاع التجريبية الدراسة
 الوصفية المعممية الخبرات

 المحاضرات.- أساليب التعمم: -5
 مجموعات عمؿ لمتطبيقات يمجموعات مصغرة(.-
 ساعات المكتبة.-
 لتطبيقات.استخداـ االفراد الجراء ا-

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -6
 ذوى االقدرات المحدودة

 -المتميزوف:
 تكميفيـ بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومة.

 -غير المتميزوف:
تصنيفيـ وتكميفيـ باساسيات ومراجعة لمجوانب النظرية في مجموعات عمؿ خاصة لمتطبيؽ 

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

 اختبارات تطبيقية
 (11-6أعماؿ السنة باالسابيعي التوقيت-ب

 التقييـ النيائي وفقًا لمجدوؿ الجامعي
 %.31درجة بنسبة  61أعماؿ السنة  توزيع الدرجات -ج

 %.71ة بنسبة الدراسي بالدرج 141نياية الفصؿ 
  قائمة الكتب -8
  المذكرات-ا

  كتب ممزمة-ب
ـ(. مناىج البحث في التربية وعمـ 1996فؤاد أبو حطب، وآماؿ صادؽ، ي  كتب مقترحة -ج

 النفس، القاىرة، دار النيضة المصرية 
 مناىج البحث وطرائؽ 1991جابر عبد الحميد جابر، أحمد خير كاظـ ي .)
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 ، مكتبة االنجمو المصرية.التحميؿ اإلحصائي، القاىرة
المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط  أو نشرات  دوريات عممية -د

 ـ2116
 المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، -كمية التربية الرياضية -جامعة حمواف

 ـ2113
 المجمة العممية لعمـو وفنوف -ات كمية التربية الرياضية لمبن -جامعة حمواف

 ـ2114الرياضة،
  المجمة العممية لمتربية البدنية -كمية التربية الرياضية بنات  –جامعة اإلسكندرية 

 .2115، الرياضية
 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط

 ـ2115الرياضية.
 المجمة العممية المتخصصة لمتربية –كمية التربية الرياضية -جامعة أسيوط

 ـ2116الرياضية.
  المجمة العممية المتخصصة لمتربية  –كمية التربية الرياضية  –جامعة أسيوط

 2119ـ.2118الرياضية،
  المجمة العممية لمتربية البدنية  –كمية التربية الرياضية لمبنات  –جامعة اإلسكندرية

 ـ.2112والرياضة، 
  لعمـو الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة  13الدولىجامعة حمواف المؤتمر

 ـ.2111مواف،ح
 World Journal of Sport Sciences 5 (4): 249-255, 2111 ISSN 

2178-4724 © IDOSI Publications, 2111. 
World Journal of Sport Sciences 7 (1): 16-19, 2112ISSN 2178-

4724© IDOSI Publications, 2112 DOI: 
 أستاذ الوقرر     
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 أ.د/ طارق فاروق عبدالصود
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 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 كلية / التربية الرياضية

 علوم الحركةقسن / 

 توصيف هقرر دراسي

 
 بيانات المقرر: -1

 ماجستير ثانيةالفرقة : التعمم الحركىاسم المقرر: الرمز الكودى:
 عدد الوحدات الدراسية    نظرى                                عممى رياضي وعموم الحركةالتدريب ال التخصص:

 
اكساب الدارسين طريقة تتبع مسار وانعكاسات عممية تعديل السموك واكساب  هدف المقرر: -2

 المهارات عمى الممارسين ومدى تاثير التعمم
 المستهدف من التدريس: -3
 ـو  التعمـ الحركى لدارسي عموـ الحركة الرياضية مفي 1أ/ المعمومات والمفاىيـ - أ

 مفيـو المنحنيات فى التعمـ الحركى 2أ/
 لتتبع مؤشرات مراحؿ ومنحنيات التعمـ الحركى استخداـ الحواس 3أ/
 خصائص الحركة كمؤشر لجودة الخصائص األساسية بالمنحنيات 4أ/
 ركىالكـ والكيؼ لتقويـ التعمـ الح نماذج التحميؿ الحركى 5أ/
 كخصائص أساسيةلبناء المنحنيات بالتعمـ الحركى استراتيجية المالحظة لمنقاط الفنية 6أ/
 نواتج النماذج الختيارات التدخؿ مف عدمو لتعديؿ االداء التدخؿ العالجى 7أ/

 مفيـو  التعمـ الحركى لدارسي عمـو الحركة الرياضية يتقف  1/ب الميارات الذىنية - ب
 المنحنيات فى التعمـ الحركى تمؼ مخ مفيـويميز بيف  2ب/
 لتتبع مؤشرات مراحؿ ومنحنيات التعمـ الحركى استخداـ الحواسيحدد  3ب/
 خصائص الحركة كمؤشر لجودة الخصائص األساسية بالمنحنياتيميز بيف  4ب/
 الكـ والكيؼ لتقويـ التعمـ الحركى نماذج التحميؿ الحركىيطبؽ  5ب/
 كخصائص أساسيةلبناء المنحنيات بالتعمـ الحركى لمنقاط الفنيةاستراتيجية المالحظة يطبؽ  6ب/
 نواتج النماذج الختيارات التدخؿ مف عدمو لتعديؿ االداء التدخؿ العالجىيحدد  7ب/

 .المنحنيات أف يتقف الطالب العالقة بتطبيؽ  -1ج/ الميارات المينية  –ج  
 وتوقيت التدخؿ العالجى.كيفية  أف يتقف تطبيؽ -2ج/

 التواصؿ مع الطالب. -1د/ الميارات العامة  -د
 مجموعات عمؿ وادارتيا. -2د/
 استخداـ مصادر متنوعة. -3د/
 استخداـ المصطمحات المختمفة. -4د/

 مفيـو  التعمـ الحركى لدارسي عمـو الحركة الرياضية يتقف  محتوى المقرر: -4
 المنحنيات فى التعمـ الحركى مختمؼ  مفيـويميز بيف 

 لتتبع مؤشرات مراحؿ ومنحنيات التعمـ الحركى تخداـ الحواساسيحدد 
 خصائص الحركة كمؤشر لجودة الخصائص األساسية بالمنحنياتيميز بيف 
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 الكـ والكيؼ لتقويـ التعمـ الحركى نماذج التحميؿ الحركىيطبؽ 
 كىكخصائص أساسيةلبناء المنحنيات بالتعمـ الحر  استراتيجية المالحظة لمنقاط الفنيةيطبؽ 

 نواتج النماذج الختيارات التدخؿ مف عدمو لتعديؿ االداء التدخؿ العالجىيحدد  
 المحاضرات.- أساليب التعمم: -5

 مجموعات عمؿ لمتطبيقات يمجموعات مصغرة(.-
 ساعات المكتبة.-
 استخداـ االفراد الجراء التطبيقات.-

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -6
 ذوى االقدرات المحدودة

 -وف:المتميز 
 تكميفيـ بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومة.

 -غير المتميزوف:
تصنيفيـ وتكميفيـ باساسيات ومراجعة لمجوانب النظرية في مجموعات عمؿ خاصة لمتطبيؽ 

 عمييا بصورة مجزءه مع االفراد المتميزوف
 تقويم الطالب -7
 اوراؽ بحثيةاختبارات نظرية                       االساليب المستخدمة - أ

 اختبارات تطبيقية
 (11-6أعماؿ السنة باالسابيعي التوقيت - ب

 التقييـ النيائي وفقًا لمجدوؿ الجامعي
 %.31درجة بنسبة  31أعماؿ السنة  توزيع الدرجات -ج

 %.71الدراسي بالدرجة بنسبة  71نياية الفصؿ 
  قائمة الكتب -8
  المذكرات - أ

 , Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second Edition,usa كتب ممزمة - ب
Springe, 2117 

 Duane ,V   : Qualitative analysis of human movement, USA, 1997. 
 Peter Konrad: The ABC of EMG A Practical Introduction to Kinesiological 

Electromyography, Version 1.1 Noraxon INC. USA. April 2115 
 Spodek, Bernard (Ed.). (1993). Handbook of research on the education of 

young children. New York: Macmillan.  
 Spodek, Bernard, & Clark Brown, Patricia. (1993). Curriculum alternatives 

in early childhood education: An historical perspective. In Bernard Spodek 
(Ed.), Handbook of research on the education of young children. New York: 
Macmillan.  

 Spodek, Bernard, & Robison, Helen F. (1965). New directions in the 
kindergarten. New York: Teachers College Press. 

 Spodek, Bernard, & Saracho, Olivia N. (1982). The preparation and 
credentialing of early childhood personnel. In Bernard Spodek (Ed.), 



 الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

Handbook of research in early childhood education. New York: Free Press. 
 Spodek, Bernard, & Saracho, Olivia N. (2113). Early childhood educational 

play. In Olivia N. Saracho & Bernard Spodek (Eds.), Contemporary 
perspectives on play in early childhood (pp. 171-179). Greenwich, CT: 
Information Age Publishing.  

 Spodek, Bernard, & Saracho, Olivia N. (Eds.). (2116). Handbook of 
research on the education of young children (2nd ed.). Lawrence Erlbaum 
Associates. 

نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميؿ الميارات الرياضية طارؽ فاروؽ عبدالصمد:   كتب مقترحة -ج
 ـ.2118كنسيولوجيًا، الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة،

 ـ.2113القاىرة،  طارؽ فاروؽ عبدالصمد: فمسفة الميكانيكا الحيوية ، دار الوثائؽ القومية 
 ـ1993حسيف حساـ الديف: الميكانيكا الحيوية، دار المعارؼ، طمحة 
 ،ـ1994طمحة حسيف حساـ الديف: المبادئ االساسية لفيـ الميارات الحركية، دار المعارؼ 

- World Journal of Sport Sciences 5 (4): 249-255, 2111 ISSN 2178 دوريات عمميةأو نشرات  -د
4724 © IDOSI Publications, 2111. 
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 (21نووذجرقن )

 جاهعة / بنى سويف

 كلية / التربية الرياضية

 علوم الحركةسن / ق

 توصيف هقرر دراسي

 

 بيانات المقرر: -1
 ماجستير ثانية الفرقة : النمو الحركى اسم المقرر: الرمز الكودى:

 عدد الوحدات الدراسية    نظرى                                عممى التدريب الرياضي وعموم الحركة التخصص:
 
 نموالودراسة مراحؿ  ،ألساسية لعمـ نفس النموتزويد الدارسيف بالمفاىيـ ا هدف المقرر: -2
 المستهدف من التدريس: -3
 الحركى مدخؿ إلى النمو 1أ/ المعمومات والمفاىيـ - أ

 .الحركي طرؽ البحث في النمو 2أ/
 يالوراثة(.الحركي العوامؿ المؤثرة في النمو 3أ/
 يالعوامؿ البيئية(. الحركي العوامؿ المؤثرة في النمو 4أ/
 لمنمو الحركي.النظريات المفسرة الغدد +  5أ/
 .النظريات المفسرة لعمـ نفس النمو 6أ/
 مراحؿ تطور النمو الحركى. 7أ/

 الحركى مدخؿ إلى النمو 1ب/ الميارات الذىنية - ب
 .الحركي طرؽ البحث في النمو 2ب/
 يالوراثة(.الحركي العوامؿ المؤثرة في النمو 3ب/
 لعوامؿ البيئية(.يا الحركي العوامؿ المؤثرة في النمو 4ب/
 لمنمو الحركي.الغدد + النظريات المفسرة  5ب/
 .النظريات المفسرة لعمـ نفس النمو 6ب/
 مراجؿ تطور النمو الحركى. 7ب/

 .بيف العوامؿ المختمفة المؤثرة عمى ا لنمو الحركة  أف يتقف الطالب العالقة  -1ج/ الميارات المينية  –ج 
بػػػع لمرياضػػػي وفػػػؽ االختالفػػػات فػػػى النمػػػو الحركػػػى وفقػػػا التتكيفيػػػة  أف يػػػتقف تطبيػػػؽ -2ج/

 لممراحؿ السنية.
 المتطمبات الحركية وفقا المكانيت كؿ مرحمة سنية. -3ج/

 التواصؿ مع الطالب. -1د/ الميارات العامة  -د
 مجموعات عمؿ وادارتيا. -2د/
 استخداـ مصادر متنوعة. -3د/
 استخداـ المصطمحات المختمفة. -4د/

 الحركى مدخؿ إلى النمو  مقرر:محتوى ال -4
 .الحركي طرؽ البحث في النمو
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 يالوراثة(.الحركي العوامؿ المؤثرة في النمو
 يالعوامؿ البيئية(. الحركي العوامؿ المؤثرة في النمو

 لمنمو الحركي.الغدد + النظريات المفسرة 
 .النظريات المفسرة لعمـ نفس النمو

 مراجؿ تطور النمو الحركى.
 المحاضرات.- تعمم:أساليب ال -5

 مجموعات عمؿ لمتطبيقات يمجموعات مصغرة(.-
 ساعات المكتبة.-
 استخداـ االفراد الجراء التطبيقات.-

أساليب التعميم والتعمم لمطالب  -6
 ذوى االقدرات المحدودة

 -المتميزوف:
 تكميفيـ بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومة.

 -غير المتميزوف:
اساسيات ومراجعة لمجوانب النظرية في مجموعات عمؿ خاصة لمتطبيؽ تصنيفيـ وتكميفيـ ب

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

 اختبارات تطبيقية
 (11-6أعماؿ السنة باالسابيعي التوقيت - ب

 لمجدوؿ الجامعي التقييـ النيائي وفقاً 
 %.31درجة بنسبة  31أعماؿ السنة  توزيع الدرجات -ج

 %.71الدراسي بالدرجة بنسبة  71نياية الفصؿ 
  قائمة الكتب -8
  المذكرات - أ

  Spodek, Bernard (Ed.). (1993). Handbook of research on the education of كتب ممزمة - ب
young children. New York: Macmillan.  

 Spodek, Bernard, & Clark Brown, Patricia. (1993). Curriculum alternatives in 
early childhood education: An historical perspective. In Bernard Spodek (Ed.), 
Handbook of research on the education of young children. New York: 
Macmillan.  

 Spodek, Bernard, & Robison, Helen F. (1965). New directions in the 
kindergarten. New York: Teachers College Press. 

 Spodek, Bernard, & Saracho, Olivia N. (1982). The preparation and 
credentialing of early childhood personnel. In Bernard Spodek (Ed.), Handbook 
of research in early childhood education. New York: Free Press. 

 Spodek, Bernard, & Saracho, Olivia N. (2113). Early childhood educational 
play. In Olivia N. Saracho & Bernard Spodek (Eds.), Contemporary 
perspectives on play in early childhood (pp. 171-179). Greenwich, CT: 
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Information Age Publishing.  
 Spodek, Bernard, & Saracho, Olivia N. (Eds.). (2116). Handbook of research 

on the education of young children (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates. 

دار الفكر العربي  أسامة كامؿ راتب: النمو الحركي يمدخؿ لمنمو المتكامؿ لمطفؿ والمراىؽ( كتب مقترحة -ج
 ـ.1991

 ـ.1998فؤاد البيي السيد: األسس النفسية لمنمو مف الطفولة إلى الشيخوخة دار الفكر العربي 
 ـ.1999رونالد البمغورت: نمو الطفؿ. الشركة المصرية العالمية لمنشر 

  أو نشرات  دوريات عممية -د
 أستاذ الوقرر     

 رئيس هجلس القسن العلوى 

 فاروق عبدالصود أ.د/ طارق


