
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
 طرق التدريس والتدريب وعلوم احلركةقسم:  

 ماجسترياالويل للفرقة  التحليل احلركيمقرر توصيف 
 م2017/ 2016للعام الدراسي  ممتد( فصل دراسي / بنات) بنني

 بيانات املقرر -1
  

  ـ بنني/بنات اولي ماجستريالفرقة/ املستوى:  التحليل احلركياسم املقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

 - عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 هدف املقرر -2

 

بلتحميااا الويلمانابىانت لت نيا   ساا  بالخبصا   ببلمعااب و لالمعملماب  ال لطااإكساب   -1
 اإلىسبن للصالته لاللزن الىسوت لملصال  .

 ال يبضا  لتحميا عممت لكبد  مصل .الح نب  بلهدو من تحميا ب ال الطإمداد  -2

 من التحميا الويلمانبىانت )الك لىل  ا (نافا  ع ض الوابىب  المستخ     مع ف   -3

 ي  استخ ا هب من الكبد  المصل إمداد الطال  ببلمتغي ا  الويلمانبىانا  لت ت -4

 

 املستهدف من املقرر: -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

ت ني   س  اإلىسبن لاللزن الىسوت  الت ب   العمما  لمع ف  عمي  ال تع و الطي 1أ/
 0لملصال 

 الت ب   العمما  لكافا  تحديد م نز الثقا عمت صل ة عمي ال الط تع وي 2أ/
 .عمما  لمتصلي  السيىمبئت لالتصلي  ببلفيديلالالت ب    عمي ال الط تع وي  3أ/

 

 املهارات الذهنية -ب

 لتلظيف ت ني   س  اإلىسبن إلداء الح نب  ال يبضا  تحميا -1 /

  الوابىب قد ة عمت لصف الح نب  ال يبضا  لع ض ال  -2 /

  بط المتغي ا  المستخ    لعالقتهب وبعضهب البعض اد اك  -3 /
 

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج
 .يؤدي الىمبذج التطواقا  في التحميا الح ني لممهب ا  الح نا  المختمف   –1ج/
  استخد  ىتبئج الد اسب  لالبحلث في تطلي  الم بل ال يبضي. -2ج/
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 العامةاملهارات  -د

 إدا ة اللق  لتحقيق أقصي إستفبدة .  -1د/
 تىما  التعبلن لالعما ال مبعي.   -2د/
 التعم  الذاتي.  -3د/

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 3األسبوع ، 2األسبوع ،  1األسبوع 

 الجزء النظري 

 البيوميكانيكى تركيب جسم اإلنسانمراجعة على التحليل 

 ووصالته والوزن النسبى للوصالت.

6 

  6األسبوع ، 5األسبوع ، 4األسبوع 

 الجزء النظري 

البيوميكانيكى تركيب جسم مراجعة على التحليل تابع    -

 ووصالته والوزن النسبى للوصالت. اإلنسان

6 

 8األسبوع ، 7األسبوع 

 الجزء النظري 

تركيااب جساام البيوميكااانيكى مراجعااة علااى التحلياال تااابع  -

 ووصالته والوزن النسبى للوصالت. اإلنسان

4 

  10األسبوع ،9األسبوع 

 الجزء النظري 

اهلاا م مااي  لياال ااركااات الرلالااية و لياال ع لااى لكااا         

 مصو .

4 

  31األسبوع ،  12األسبوع  11األسبوع 

 الجزء النظري 

اهل م مي  ليل ااركات الرلالية و ليل ع لى لكا   تابع 

 مصو .

6 

  61األسبوع ، 51األسبوع ، 41األسبوع 

 الجزء النظري 

اهل م مي  ليال ااركاات الرلالاية و ليال ع لاى لكاا         تابع 

 مصو .

6 

 91األسبوع  ، 81األسبوع ، 71األسبوع 
 الجزء النظري 

 كيفية عرض البيانات املستخرجة مي التحليل البيوميكانيكى.
6 

  21األسبوع ، 20األسبوع 

 الجزء النظري

كيفيااااااة عاااااارض البيانااااااات املسااااااتخرجة مااااااي التحلياااااال    تااااااابع 

 البيوميكانيكى.

4 

  23األسبوع 22، األسبوع 

 الجزء النظري 

كيفيااااااة عاااااارض البيانااااااات املسااااااتخرجة مااااااي التحلياااااال    تااااااابع 
4 
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 البيوميكانيكى.

  27األسبوع ، 26األسبوع 25، األسبوع  24األسبوع ،

 الجزء النظري 

البيوميكانيكيااااات بت تيااااا  اسااااات    ا مااااا  الكاااااا   المتغيااااا ا  

 0المصو 

8 

 30األسبوع ،  29األسبوع ،28األسبوع 
 الجزء النظري 

المتغي ا  البيوميكانيكيت بت تي  است    ا م  الكا    تابع

 0المصو 

6 

 

 إ مالي عد  الساعا 
 

60 

أساليب التعليم  -5
 والتعلم

  محبض ا  ىظ ي 
 الع ض الشفهي  
  البحثا األل اق 
  حمقب  ىقبشا  
 .التعم  الذاتي 
 التعما  التببدلي 

 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

 
 

  ال يو د 
   

 
 

 :تقويم الطالب -7

 التوقيت )األسبوع( -ب األساليب املستخدمة -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

    ت 10  17، 2 األسبوع :  أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)حتريري 

 شفوي 21، 7 األسبوع :
 حتريري 28،  12 األسبوع :

    ت 10 

    ت  10 االول خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

    ت70 الثاني الفصل الدراسي  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 مذكرات -أ

-  
بممم ل ركحة  مممي ارك دب مممفا  ر ركا مممل  كلح ممم  علمممل ركة ومممي اركة ولح مممي ركة ا مممي  -

 ل2007ا
 ل2007ةحةا  علل ركة وي كلب    ى ةسبقلت ركع اا  ر ركا ل  كلح   ا -
-  

  -------------------------------------------- - كتب ملزمة -ب

 كتب مقرتحة -ج
  رسمملت ةعةل ممي  ممى ب اة ولح وممل ركة ومملت رك  ل مم ي ا يةمملا عمم   ركمم  لا  ر   -

 ل1982ركةعل ف 
 

  دوريات علمية أو نشرات. اخل -أ
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- lnternational journal of biomelanics. 
- new stadis of athletics. 
- the biomecanics of sports technique   

 

 املادة منسق
 خالد شافع / أ. 

 التوقيع )                        (
                

 رئيس القسم             
                             الباقيرىإبراهيم محمد   أ. /              

 (                  التوقيع )                     
 

 

 م 20/9/2016تاريخ اعتماد جملس الكلية     


