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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 ثانيا: الوصف العام للمادة 

،وزيادة تسعى املادة الى إكساب الطلبة املبادئ واملفاهيم األساسية املرتبطة بالتحليل الحركي 

وطرق التحليل الحركي املستخدمة في املجال إدراكاتهم بالقوانين الفيزيائية التي ترتبط بالحركة الرياضية ،

 الرياض ي.

 ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 أن يميز الطالب بين المفاهيم المختلفة المكونة لعلم الحركة. -1
االسررو لالمفرراهيم العلميررة الخامررة اعلررم اال ان الحركرر   ررن ال  ررا   أن يتعرررا الطالررب  لرر  -2

 الحرك  لالعصب  لالعضل .
 أن يتعرا الطالب ال   ظاهر الحركات الرياضية ل ستويات ل حالر الحركة. -3

اال ان الحركرررر  البيو يكرررررانيك  المتعلررررل االمركاررررات المت  ررررة لال ررررروانين ن يسررررتو ب الطالررررب ا -4
 الطبيعية الفيزيائية  .

  ان يستطيع الطالب إ راك  بدأ الرلافع ف  حركات اإلنسان -5

  يكانيكية خطورة االلضاع لالحركات الخامة الت  تؤ ي ال  امااات . أن يحد  الطالب -6

  ل  برا ج لطرق التحليل الحرك  . الطالب تعران يا -7

 أن يستطيع الطالب استخدام اعض البر  يات الخامة ف  التحليل الحرك . -8
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 ات التعلم املتوقعةرابعا: مخرج
 

 تمييز الطالب بين المفاهيم المختلفة المكونة لعلم الحركة. -1
الحركرررر   ررررن ال  ررررا   األ انلالمفرررراهيم العلميررررة الخامررررة اعلررررم  األسررررو تعرررررا الطالررررب  لرررر  -2

 الحرك  لالعصب  لالعضل .

 تعرا الطالب  ل   ظاهر الحركات الرياضية ل ستويات ل حالر الحركة. -3

اال ان الحركررررر  البيو يكرررررانيك  المتعلرررررل االمركارررررات المت  رررررة لال ررررروانين  يرررررا ة إ راك الطالرررررب  -4
 الطبيعية الفيزيائية  .

  .مبدأ الرلافع ف  حركات اإلنسانلالطالب إ راك  -5

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

1 
 علم الحركةمصطلحات 

Hamill & Knutzen, (1995). Biomechanical Basis of 
Human Movement. Lippincott Williams & 

Wilkins. 
2 

 ( الميكانيكا الحيوية، دار المعارف، القاهرة.1990الشيخ،يوسف ) الخصائص الميكانيكية للمهارات الحركية

3 
 Akel.Mahmood .( 2000) BASIC ANATOMY لدى اإلنسان الجهاز الحركي

4 
 مظاهر الحركات الرياضية

www.Kinesiology.com 
5 

  مراجعة عامة لموضوعات مادة اإلمتحان األول

6 
  اإلمتحان األول

7 
 تطبيقات قوانين نيوتن في الحركات الرياضية

 (، تطبيقات الميكانيكا في التدريب 2011الفضلي،صريح )

 الرياضي،جامعة بغداد

 تطبيقات الكميات القياسية والكميات المتجهة في  8

 الحركات الرياضية
 (، تطبيقات الميكانيكا في التدريب 2011الفضلي،صريح )

 الرياضي،جامعة بغداد

9 
 الروافع والعتالت 

  

www.Sport Biomechanics.org 
10 

 القوة وكمية الحركة مركز الثقل وطرق حسابه 

www.kinovea.org 

11 
 مراجة عامة لموضوعات مادة اإلمتحان الثاني

12 
 اإلمتحان الثاني

13 
 استخدام الحاسوب في التحليل الحركي

 الحركي عبر برمجيةتطبيقات عملية في التحليل  14

Kinovea 
15 

  مصطلحات علم الحركة

http://www.kinesiology.com/
http://www.kinovea.org/


3 

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 المحاضرة لالحوار لالمناقشات 1
   مات للاجاات بيتيه 2
 استعمال لسائل  رض المعلو ات  3
 الطري ة ال زئية ف  التعليم 4
 لالحوار لالمناقشاتالمحاضرة  5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 اختبار أول  السادس االسبوع  1

 %5 عرض تقديمي التاسعاالسبوع  2

3 
الثاني االسبوع 

 عشر
 %20 اختبار ثاني

4 
الخامس  االسبوع 

 عشر
 %5 مشاركة

5 
السادس   االسبوع

 عشر
 %50 إمتحان نهائي

 (%100) املجموع الكلي

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

- Hamill & Knutzen, (1995). Biomechanical Basis of Human Movement. 
Lippincott Williams & Wilkins 

 الميكانيكا الحيوية، دار المعارف، القاهرة. (1990،يوسف )الشيخ  -

-  www.kinovea.org 

 

 

 

http://www.kinovea.org/
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 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

- Sport Biomechanics.org www. 

 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

  ن المحاضرات %85 ل  الطالب حضور  ا ال ي ل  ن  1
 ف ط  ن المحاضرات %15يسمح للطالب االتغيب  ن  2
 كل  ن يتغيب  ن أي اختاار  لن  ذر   بول ال يحل له إ ا ة االختاار 3
  ل  كل  ن تغيب  ن  حاضرة ت ديم  ذر رسم  خط  ل  بول يتم االحتفاظ اه ضمن  لف أ ذار الطلاة 4

 

 

 

http://www.fencing.org/

