الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

نووذج رقن ()21
جاهعة  /بنى سويف
كلية  /التربية الرياضية
قسن  /التدريب الرياضي وعلوم الحركة
توصيف هقرر دراسي

 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى 301 :ت ح
التخصص:

التدريب الرياضي وعموم الحركة

 -2هدف المقرر:

اسم المقرر :مدخل عموم الحركة الرياضية
عدد الوحدات الدراسية

نظرى

الفرقة  :أولى

2

عممى

إكساب الطالب المباديء االساسية لمدخل عموم الحركة الرياضية لفهم
الحركة البشرية.

 -3المستهدف من التدريس:
أ -المعمومات والمفاهيم

أ -1/أن يعرف الطالب ماهية واهمية وتاريخ عموم الحركة الرياضية .

أ -2/أن يعرف الطالب مجاالت وطرق الدراسة بعموم الحركة الرياضية .
أ -3/أن يعرف الطالب الماهية االساسية لمحركة والمهارة.
أ -4/المدخل لخصائص الحركة الرياضية.
أ -5/المدخل لوسيمة عموم الحركة الرياضية االساسية (التحميل الحركي).
ب -المهارات الذهنية

ب -1/يحدد الطالب ماهية واهمية وتاريخ عموم الحركة الرياضية .
ب -2/يميز الطالب بين مجاالت وطرق الدراسة لعموم الحركة الرياضية .
ب -3/أن يحدد الطالب الماهية االساسية لمحركة والمهارة.

ب -4/يحدد الطالب الخصائص الحركية لممهارات الرياضية .
ب -5/يحدد الطالب المدخل االساسي لوسيمة عموم الحركة الرياضية (التحميل
الحركي).
ج – المهارات المهنية

ج -1/أن يتقن الطالب الماهية واالهمية لعموم الحركة الرياضية مهنياً.
ج -2/يتقن الطالب العالقة بين فهم الحركة وخصائصها والتحميمها.

د -المهارات العامة

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

 -4محتوى المقرر:

ماهية واهمية وتاريخ عموم الحركة الرياضية .مجاالت وطرق الدراسة بعموم الحركة الرياضية .-الماهية االساسية لمحركة والمهارة.

-المدخل لخصائص الحركة الرياضية.
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المدخل لوسيمة عموم الحركة الرياضية (التحميل الحركي). -5أساليب التعمم:
 -6أساليب التعميم والتعمم لمطالب
ذوى االقدرات المحدودة

المحاضرات
الساعات المكتبية
المتميزون-:
توجيهم إلي اكتساب معمومات اعمق من خالل مصادر متنوعة.غيرالمتميزون-:

الساعات المكتبية لتكميفهم بما يتناسب معهم.تقويم الطالب
أ -االساليب المستخدمة

اختبارات نظرية.

ب -التوقيت

نهاية الفصل الدراسي وفقاً لمبرنامج الزمني.

ج -توزيع الدرجات

اوراق بحثية.

أعمال السنة  33درجة بنسبة .%33

نهاية الفصل الدراسي بالدرجة بنسبة .%73
 -7قائمة الكتب
أ -المذكرات
Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second

ب -كتب ممزمة



Edition,usa, Springe, 2337

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



1997.

ج -كتب مقترحة
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