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كلية التربية الرياضية
قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
مكتب رئيس القسم

توصيف هقرراث هرحلت الدكتوراة بقسن علوم الحركت الرياضيت
نظام الئحت الدراساث العليا
الفرقت األولى

م

عدد
المقررات الدراسية

الساعات التطبيقية

النهاية

النهاية

اعمال

تطبيقات

العظمى

الصغرى

السنة

محاضرة

االمتحانات
تطبيقى

تحريرى

زمن
االختبار

التحريرى

1

إحصاء متقدم

2

111

61

31

71

3

2

فمسفة التربية الرياضية

2

111

61

31

71

3

3

األسس العممية لمحركات الرياضية

2

111

61

31

71

3

4

التحميل الحركى ()2

2

111

61

31

71

3

5

الحاسب االلى ()2

2

111

61

31

71

3

6

التحميل البيوميكانيكى لممهارات الحركية

2

111

61

31

71

3

7

الميكانيكا الحيوية ()2

2

111

61

31

71

3

14

71
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نووذجرقن ()21
جاهعت  /بنى سويف
كليت  /التربيت الرياضيت
قسن  /علوم الحركت
توصيف هقرر دراسي

 .1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:
التخصص :عموم الحركة
 .2هدف المقرر:

اسم المقرر :الميكانيكا الحيوية()2
عدد الوحدات الدراسية

الفرقة :أولى دكتوراه

نظرى

عممى

تطبيق مكونات الطريقة البيوميكانيكية عمى لجسم البشرى فى المواقف الرياضية والحياتيىة

 .3المستهدف من التدريس:
أ -لمعموماتوالمفاىيم 

أ-1/أنيعرفالطالبماىيةوأىميةوتاريخالميكانيكياالحيوية .
أ-2/أنيعرفالطالبطرقالقياساتاالنثروبومترية.
أ-3/أنيعرفالطالبالمفاىيموالصيغالخاصةلمكينماتيكاوالكيناتيكا .
أ-4/أنيعرفالطالبالنماذجالمرحميةوالشاممة .
أ-5/أنيعرفالطالبالقوانينوالقواعدالمستمدةمنقوانينالحركة .
أ6/أنيعرفالطالبأسسالقياسالكيربيلمعضالت .

ب -المياراتالذىنية 


أ-1/أنيحددالطالبماىيةوأىميةوتاريخالميكانيكياالحيوية .

أ-2/أنيحددالطالبطرقالقياساتاالنثروبومترية.
أ-3/أنيميزالطالببينالمفاىيموالصيغالخاصةلمكينماتيكاوالكيناتيكا .
أ-4/أنيميزالطالبالنماذجالمرحميةوالشاممة .
أ-5/أنيميزالطالبالقوانينوالقواعدالمستمدةمنقوانينالحركة .
أ6/أنيحددالطالبأسسالقياسالكيربيلمعضالت .

ج–المياراتالمينية 

ج-1/أنيتقنالطالبمكوناتالطريقةالبيوميكانيكية(انثربومتري-كنيماتك-كيناتك-
قياسكيربي) .
ج-2/أنيتقنالطالبالمباديءوالنماذجوالقواعدالمستمدةمنقوانينالحركةعميالجسم
البشري .

د-المياراتالعامة 

د-1/يستطيعالطالبقيادةمجموعةعمل .

د-2/يستطيعالطالباستخداممصادرمتنوعة .
د-3/يستطيعالطالباستخدامالمصطمحاتاالساسية .

 .4محتوى المقرر:

أنيعرفالطالبماىيةوأىميةوتاريخالميكانيكياالحيوية .-أنيعرفالطالبطرقالقياساتاالنثروبومترية .
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أنيعرفالطالبالمفاىيموالصيغالخاصةلمكينماتيكاوالكيناتيكا .أنيعرفالطالبالنماذجالمرحميةوالشاممة .أنيعرفالطالبالقوانينوالقواعدالمستمدةمنقوانينالحركة .أنيعرفالطالبأسسالقياسالكيربيلمعضالت. .5أساليب التعمم:

المحاضرت .مجموعاتعمللمتطبيقات(مجموعاتمصغرة) .ساعاتمكتبية .-استخداماالفرادالجراءالتطبيقات .

 .6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب ذوى االقدرات
المحدودة

المتميزون :

تكميفيمباطالعاتإضافيةمعتنوعمصادرالمعموماتوجعميمقيادةلمجموعاتعمل .
غيرالتميزون -:
تكثيفففوتنففوعطففرقالتعامففلمففعالمصففادرالعمميففةمففعاالف فرادالمتميففزونومراجعففةالجوانففب
النظرية .

 .7تقويم الطالب
أ -االساليبالمستخدمة 

اختباراتنظريةاوراقبحثية 

ب -التوقيت 


التقييمالنيائيوفقاًلمجدولالجامعي 

ج-توزيعالدرجات 

أعمالالسنة33درجةبنسبة %33

اختبارنظري73درجةبنسبة %73
 - 8قائمة الكتب



أ -المذكرات 


Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second Edition,usa,

ب -كتبممزمة 


Springe, 2337

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

Kinesiological Electromyography, Version 1.3 Noraxon INC. USA. April
2335

ج-كتبمقترحة 



طارقفاروقعبدالصمد:نظريةالخصائصاالساسيةرؤيةلتحميلالمياراتالرياضية



طارقفاروقعبدالصمد:فمسفةالميكانيكاالحيوية،دارالوثائقالقوميةالقاىرة2313،م.

كنسيولوجياً،الدارالعالميةلمنشروالتوزيع،القاىرة2338،م .


د-دورياتعمميةأونشرات 



طمحةحسينحسامالدين:الميكانيكاالحيوية،دارالمعارف1993،م



طمحةحسينحسامالدين:المبادئاالساسيةلفيمالمياراتالحركية،دارالمعارف1994،م



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية2336م 



جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضية-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةوالرياضية2333،م 
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جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضيةلمبنات-المجمةالعمميةلعموموفنونالرياضة2334،م 



جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةبنات-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةالرياضية



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية2335.م 

 .2335،


جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية2336.م 



جامعةأسيوط–كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربية



جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةلمبنات–المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةوالرياضة،



جامعةحموانالمؤتمرالدولى13لعمومالرياضةكميةالتربيةالرياضيةجامعةحموان2313،م.

الرياضية2338،م 2339.
2312م .
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أستاذ الوقرر
رئيس هجلس القسن العلوى
أ.د /طارق فاروق عبدالصود
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نووذجرقن ()21
جاهعت  /بنى سويف
كليت  /التربيت الرياضيت
قسن  /علوم الحركت
توصيف هقرر دراسي

 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:
التخصص:

عموم الحركة

 -2هدف المقرر:

اسم المقرر :التحميل البيوميكانيكي لممهارات الحركية
عدد الوحدات الدراسية

نظرى

الفرقة :اولى دكتوراه
عممى

إكساب الطالب االسسس العممية لمتحميل البيوميكانيكي لممهارات الحركية

 -3المستهدف من التدريس:
أ -المعموماتوالمفاىيم 

أ-1/أنيعرفالطالبماىيووأىميةومياراتالتحميلالبيوميكانيكىالكيفىوالكمى .

أ-2/أنيعرفالطالبدورالحواسوالنماذجفيالتحميلالبيوميكانيكىالكيفىوالكمى .

أ-3/أنيفيمالطالبمكوناتالتحميلالكينسيولوجىوالعالقةمعالتحميلالبيوميكانيكى .
أ-4/أنيفيمالطالبالعالقةبينالتحميلالكيفيفيمقابلالتغييرالكيفي .
ب -المياراتالذىنية 


أ-5/أنيطبقالطالبالمكوناتاالساسيةلمتحميلمعنماذجالتحميلكيفياًومعالجتياكمياً .
أ-1/أنيحددالطالبماىيووأىميةومياراتالتحميلالبيوميكانيكىالكيفىوالكمى .

أ-2/أنيميزالطالببيندورالحواسوالنماذجفيالتحميلالبيوميكانيكىالكيفىوالكمى .
أ-3/أنيحددالطالبمكوناتالتحميلالكينسيولوجىوالعالقةمعالتحميلالبيوميكانيكى .
أ-4/أنيميزالطالبفىالعالقةبينالتحميلالكيفيفيمقابلالتغييرالكيفي .

ج–المياراتالمينية 

أ-5/أنيميزالطالببينالمكوناتاالساسيةلمتحميلمعنماذجالتحميلكيفياًومعالجتياكمياً .
ج-1/أنيتقنالطالبالعالقةبتطبيقالماىيةومكوناتالتحميلالبيوميكانيكي .
ج-2/أنيتقنتطبيقمكوناتالتحميلالبيوميكانيكي .

ج-3/اتقانالربطبين(وصفاالداء-النماذج-الحواس) .
د-المياراتالعامة 

د-1/التواصلمعالطالب .

د-2/مجموعاتعملوادارتيا .

د-3/استخداممصادرمتنوعة .

د-4/استخدامالمصطمحاتالمختمفة .

 -4محتوى المقرر:

-أنيعرفالطالبماىيووأىميةومياراتالتحميلالبيوميكانيكىالكيفىوالكمى .

-أنيعرفالطالبدورالحواسوالنماذجفيالتحميلالبيوميكانيكىالكيفىوالكمى .

أنيفيمالطالبمكوناتالتحميلالكينسيولوجىوالعالقةمعالتحميلالبيوميكانيكى .-أنيفيمالطالبالعالقةبينالتحميلالكيفيفيمقابلالتغييرالكيفي .

 -5أساليب التعمم:

أنيطبقالطالبالمكوناتاالساسيةلمتحميلمعنماذجالتحميلكيفياًومعالجتياكمياً.-المحاضرات.االقران 

-مجموعاتعمللمتطبيقات(مجموعاتمصغرة) .
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-ساعاتالمكتبة .

-استخداماالفرادالجراءالتطبيقات .

 -6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب ذوى االقدرات
المحدودة

المتميزون -:

تكميفيمبتطبيقاتإضافيةمعتنوعمصادرالمعمومة .

غيرالمتميزون -:

تصنيفيموتكميفيمباساسياتومراجعةلمجوانبالنظريةفيمجموعاتعملخاصةلمتطبيقعمييا

بصورةمجزءهمعاالفرادالمتميزون 

 -7تقويم الطالب
أ -االساليبالمستخدمة 

اختباراتنظريةاوراقبحثية 

ب -التوقيت 


التقييمالنيائيوفقاًلمجدولالجامعي 

اختباراتتطبيقية 

ج-توزيعالدرجات 

أعمالالسنة33درجةبنسبة %33

 -8قائمة الكتب



أ -المذكرات 
ب -كتبممزمة 


اختبارنظري73درجةبنسبة %73

كراسةلتطبيقاتالتحميلالبيوميكانيكى .
Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second Edition,usa,



Springe, 2337

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




Kinesiological Electromyography, Version 1.3 Noraxon INC. USA.
April 2335

ج-كتبمقترحة 



طارقفاروقعبدالصمد:نظريةالخصائصاالساسيةرؤيةلتحميلالمياراتالرياضية



طارقفاروقعبدالصمد:فمسفةالميكانيكاالحيوية،دارالوثائقالقوميةالقاىرة2313،م.

كنسيولوجياً،الدارالعالميةلمنشروالتوزيع،القاىرة2338،م .


د-دورياتعمميةأونشرات 

طمحةحسينحسامالدين:الميكانيكاالحيوية،دارالمعارف1993،م



طمحةحسينحسامالدين:المبادئاالساسيةلفيمالمياراتالحركية،دارالمعارف1994،م



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية2336م 




جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضية-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةوالرياضية2333،م 

جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضيةلمبنات-المجمةالعمميةلعموموفنونالرياضة2334،م 



جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةبنات-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةالرياضية



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية2335.م 

 .2335،



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية2336.م 
جامعةأسيوط–كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربية

الرياضية2338،م 2339.
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بيةالبدنيةوالرياضة،

جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةلمبنات–المجمةالعمميةلمتر



جامعةحموانالمؤتمرالدولى13لعمومالرياضةكميةالتربيةالرياضيةجامعةحموان2313،م.

2312م .
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أستاذ الوقرر
رئيس هجلس القسن العلوى
أ.د /طارق فاروق عبدالصود
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نووذجرقن ()21
جاهعت  /بنى سويف
كليت  /التربيت الرياضيت
قسن  /علوم الحركت
توصيف هقرر دراسي

 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:
التخصص :علوم الحركة

 -2هدف المقرر:

اسم المقرر:الحاسب االلى ()2
عدد الوحدات الدراسية

الفرقة :اولى دكتوراه

نظرى

عملى

تمكين الطالب الستخدام الحاسب االلى لمبيانات فى استخراج الكميات االساسية

وتكوين المنحنيات البيانية وحسابها

 -3المستهدف من التدريس:
أ -المعموماتوالمفاىيم 

أ1/انيعرفمقدمةفىالحاسبواستخداماتو 
أ2/انيعرفالمبادئاالساسيةلمصيغالبيوميكانيكية 

أ3/انيعرفتطبيقاتلمرصدالبيانىواالدخاللمبيانات 
أ4/انيعرفالصيغالحسابيةالمتوفرةبالبرنامجوالمدخمةلحسابيا 
ب -المياراتالذىنية 


ب1/يميزالطالببينالصيغالحسابيةالمتوفرةبالبرنامجوالمدخمةلحسابيا 
ب2/يممويميزالطالببينتطبيقاتلمرصدالبيانىواالدخاللمبيانات 

ج–المياراتالمينية 

ج1/انيممويفيمالطالبمقدمةفىالحاسبواستخداماتو 
ج2/اانيتقنالطالبلمبادئاالساسيةلمصيغالبيوميكانيكية 

ج3/انيتقنالطالبتطبيقاتلمرصدالبيانىواالدخاللمبيانات 
ج4/انيفيمويطبقالطالبالصيغالحسابيةالمتوفرةبالبرنامجوالمدخمةلحسابيا 
د-المياراتالعامة 

د-1/يستطيعالطالبقيادةمجموعةعملتحميمية .
د-2/يستطيعالطالباستخداممصادرمتنوعة .
د-3/يستطيعالطالباستخدامالمصطمحاتاالساسية .

 -4محتوى المقرر:

مقدمةفىالحاسبواستخداماتو 

المبادئاالساسيةلمصيغالبيوميكانيكية 
تطبيقاتلمرصدالبيانىواالدخاللمبيانات 
الصيغالحسابيةالمتوفرةبالبرنامجوالمدخمةلحسابيا

 -5أساليب التعمم:

المحاضرت .مجموعاتعمللمتطبيقات(مجموعاتمصغرة) .-ساعاتمكتبية .
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استخداماالفرادالجراءالتطبيقات . -6أساليب التعميم والتعمم لمطالب
ذوى االقدرات المحدودة

المتميزون :
تكميفيمبتطبيقاتإضافيةمعتنوعمصادرالمعموماتوجعميمقيادةلتدريب 
االفرادعميالتطبيقات .

غيرالتميزون -:

تكثيفالتطبيقاتمعاالفرادالمتميزونومراجعةالجوانبالنظرية .
 -7تقويم الطالب
أ -االساليبالمستخدمة 

اختباراتنظريةاوراقبحثية 

ب -التوقيت 


التقييمالنيائيوفقاًلمجدولالجامعي 

ج-توزيعالدرجات 

أعمالالسنة33درجةبنسبة %33

اختبارنظري73درجةبنسبة %73
 -8قائمة الكتب



أ -المذكرات 


Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second

ب -كتبممزمة 




Edition,usa, Springe, 2337

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




Kinesiological Electromyography, Version 1.3 Noraxon INC. USA.
April 2335

ج-كتبمقترحة 



السيدعبدالمقصود:نظرياتالحركة،المؤلف1986،م.



طارقفاروقعبدالصمد:نظريةالخصائصاالساسيةرؤيةلتحميلالمياراتالرياضية



طارقفاروقعبدالصمد:فمسفةالميكانيكاالحيوية،دارالوثائقالقوميةالقاىرة2313،م.

كنسيولوجياً،الدارالعالميةلمنشروالتوزيع،القاىرة2338،م .


طمحةحسينحسامالدين:الميكانيكاالحيوية،دارالمعارف1993،م



طمحةحسينحسامالدين:المبادئاالساسيةلفيمالمياراتالحركية،دار



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية



جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضية-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةوالرياضية2333،م 

المعارف1994،م

د-دورياتعمميةأونشرات 

2336م 


جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضيةلمبنات-المجمةالعمميةلعموموفنون



جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةبنات-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةالرياضية



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربية

الرياضة2334،م 
 .2335،

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

الرياضية2335.م 


جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربية



جامعةأسيوط–كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربية



جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةلمبنات–المجمةالعمميةلمتربيةالبدنية



جامعةحموانالمؤتمرالدولى13لعمومالرياضةكميةالتربيةالرياضيةجامعة

الرياضية2336.م 

الرياضية2338،م 2339.
والرياضة2312،م .
حموان2313،م.
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أستاذ الوقرر
رئيس هجلس القسن العلوى
أ.د /طارق فاروق عبدالصود

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

نووذجرقن ()21
جاهعت  /بنى سويف
كليت  /التربيت الرياضيت
قسن  /علوم الحركت
توصيف هقرر دراسي

 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:
التخصص:

عموم الحركة

اسم المقرر :التحميل الحركى ()2
عدد الوحدات الدراسية

الفرقة :اولى دكتوراه

نظرى

عممى



 -2هدف المقرر:

إكساب الطالب االسسس العممية لمتحميل البيوميكانيكي لممهارات الحركية

 -3المستهدف من التدريس:
أ -المعموماتوالمفاىيم 

أ-1/أنيعرفالطالبماىيووأىميةومياراتالتحميلالكيفى .

أ-2/أنيعرفالطالبدورالحواسوالنماذجفيالتحميلالكيفى .

أ-3/أنيفيمالطالبمكوناتالتحميلالكينسيولوجىوالعالقةمعالتحميلالكيفى .
أ-4/أنيفيمالطالبالعالقةبينالتحميلالكيفيفيمقابلالتغييرالكيفي .
ب -المياراتالذىنية 


أ-5/أنيطبقالطالبالمكوناتاالساسيةلمتحميلمعنماذجالتحميلكيفياًومعالجتياكمياً .
أ-1/أنيحددالطالبماىيووأىميةومياراتالتحميلالكيفى .

أ-2/أنيميزالطالببيندورالحواسوالنماذجفيالتحميلالكيفى .

أ-3/أنيحددالطالبمكوناتالتحميلالكينسيولوجىوالعالقةمعالتحميلالكيفى .
أ-4/أنيميزالطالبفىالعالقةبينالتحميلالكيفيفيمقابلالتغييرالكيفي .
ج–المياراتالمينية 

أ-5/أنيميزالطالببينالمكوناتاالساسيةلمتحميلمعنماذجالتحميلكيفياًومعالجتياكمياً .
ج-1/أنيتقنالطالبالعالقةبتطبيقالماىيةومكوناتالتحميلالكيفي .
ج-2/أنيتقنتطبيقمكوناتالتحميلالكيفى .

ج-3/اتقانالربطبين(وصفاالداء-النماذج-الحواس)بالتحميلالكيفى .
د-المياراتالعامة 

د-1/التواصلمعالطالب .

د-2/مجموعاتعملوادارتيا .

د-3/استخداممصادرمتنوعة .

د-4/استخدامالمصطمحاتالمختمفة .

 -4محتوى المقرر:

-أنيعرفالطالبماىيووأىميةومياراتالتحميلالكيفى .

-أنيعرفالطالبدورالحواسوالنماذجفيالتحميلالكيفى .

أنيفيمالطالبمكوناتالتحميلالكينسيولوجىوالعالقةمعالتحميلالكيفي .-أنيفيمالطالبالعالقةبينالتحميلالكيفيفيمقابلالتغييرالكيفي .

 -5أساليب التعمم:

أنيطبقالطالبالمكوناتاالساسيةلمتحميلمعنماذجالتحميلكيفياًومعالجتياكمياً.-المحاضرات.االقران 

-مجموعاتعمللمتطبيقات(مجموعاتمصغرة) .

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

-ساعاتالمكتبة .

-استخداماالفرادالجراءالتطبيقات .

 -6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب ذوى االقدرات
المحدودة

المتميزون -:

تكميفيمبتطبيقاتإضافيةمعتنوعمصادرالمعمومة .

غيرالمتميزون -:

تصنيفيموتكميفيمباساسياتومراجعةلمجوانبالنظريةفيمجموعاتعملخاصةلمتطبيقعمييا

بصورةمجزءهمعاالفرادالمتميزون 

 -7تقويم الطالب
أ -االساليبالمستخدمة 

اختباراتنظريةاوراقبحثية 

ب -التوقيت 


التقييمالنيائيوفقاًلمجدولالجامعي 

اختباراتتطبيقية 

ج-توزيعالدرجات 

أعمالالسنة33درجةبنسبة %33

 -8قائمة الكتب



أ -المذكرات 

كراسةلتطبيقاتالتحميلالكيفي .

ب -كتبممزمة 


اختبارنظري73درجةبنسبة %73

Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second Edition,usa,
Springe, 2337

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



طارقفاروقعبدالصمد:نظريةالخصائصاالساسيةرؤيةلتحميلالمياراتالرياضية



طارقفاروقعبدالصمد:فمسفةالميكانيكاالحيوية،دارالوثائقالقوميةالقاىرة2313،م.



كنسيولوجياً،الدارالعالميةلمنشروالتوزيع،القاىرة2338،م .


د-دورياتعمميةأونشرات 



طمحةحسينحسامالدين:الميكانيكاالحيوية،دارالمعارف1993،م



طمحةحسينحسامالدين:المبادئاالساسيةلفيمالمياراتالحركية،دارالمعارف1994،م



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية2336م 




جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضية-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةوالرياضية2333،م 

جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضيةلمبنات-المجمةالعمميةلعموموفنونالرياضة2334،م 



جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةبنات-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةالرياضية




جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية2335.م 

 .2335،


جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية2336.م 



جامعةأسيوط–كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربية



جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةلمبنات–المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةوالرياضة،



جامعةحموانالمؤتمرالدولى13لعمومالرياضةكميةالتربيةالرياضيةجامعةحموان2313،م.

الرياضية2338،م 2339.
2312م .
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أستاذ الوقرر
رئيس هجلس القسن العلوى
 طارق فاروق/د.أ
عبدالصود

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

نووذجرقن ()21
جاهعت  /بنى سويف
كليت  /التربيت الرياضيت
قسن  /علوم الحركت
توصيف هقرر دراسي

 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:
التخصص:

التدريب الرياضي وعموم الحركة

 -2هدف المقرر:

اسم المقرر :االحصاء المتقدم
عدد الوحدات الدراسية

الفرقة :أولى دكتوراه

نظرى

عممى

اكساب الطالب استخدام االساليب االحصائية مع البيانات الكمية والكيفية فى

دراسات عموم الحركة البشرية

 -3المستهدف من التدريس:
أ-المعموماتوالمفاىيم 

أ1/مفيوماالحصاءواستخداماتوبالكموالكيففىالدراساتالبيوميكانيكية 
أ2/تطبيقاألساليباإلحصائيةفىوصفوتحميلالبيانات .
أ3/استخداماإلحصاءفىحلأنواعالمشكالتالمختمفة .

أ4/كيفيةالتعاملمعالبياناتالخاموفيمياوتبسيطياوتبويبيا .

أ5/كيفيةتصميماالستبانات–استماراتتقييماالداء–تبويبالبياناتالكمية .
ب-المياراتالذىنية 

ب1/يتقنمفيوماالحصاءواستخداماتوبالكموالكيففىالدراساتالبيوميكانيكية 

ب2/تطبيقاألساليباإلحصائيةفىوصفوتحميلالبيانات .

ب3/يميزفىاستخداماإلحصاءفىحلأنواعالمشكالتالمختمفة .

ب4/تحديدكيفيةالتعاملمعالبياناتالخاموفيمياوتبسيطياوتبويبيا .

ب5/التمييزفىكيفيةتصميماالستبانات–استماراتتقييماالداء–تبويبالبياناتالكمية .

ج–المياراتالمينية 

ج-1/أنيتقنالطالبالعالقةبتطبيقاالساليباالحصائية .

ج-2/أنيتقنتطبيقكيفيةتصفميماالسفتبانات–اسفتماراتتقيفيماالداء–تبويفبالبيانفات

الكمية .
د-المياراتالعامة 

د-1/التواصلمعالطالب .

د-2/مجموعاتعملوادارتيا .

د-3/استخداممصادرمتنوعة .

د-4/استخدامالمصطمحاتالمختمفة .

 -4محتوى المقرر:








مفيوماالحصاءواستخداماتوبالكموالكيففىالدراساتالبيوميكانيكية 
تطبيقاألساليباإلحصائيةفىوصفوتحميلالبيانات .
استخداماإلحصاءفىحلأنواعالمشكالتالمختمفة .

كيفيةالتعاملمعالبياناتالخاموفيمياوتبسيطياوتبويبيا .

كيفيةتصميماالستبانات 

استماراتتقييماالداء 

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد



 -5أساليب التعمم:

تبويبالبياناتالكمية.

-المحاضرات .

مجموعاتعمللمتطبيقات(مجموعاتمصغرة) .-ساعاتالمكتبة .

-استخداماالفرادالجراءالتطبيقات .

 -6أساليب التعميم والتعمم لمطالب
ذوى االقدرات المحدودة

المتميزون -:

تكميفيمبتطبيقاتإضافيةمعتنوعمصادرالمعمومة .

غيرالمتميزون -:

تصنيفيموتكميفيمباساسياتومراجعةلمجوانبالنظريةفيمجموعاتعملخاصةلمتطبيق

عمييابصورةمجزءهمعاالفرادالمتميزون 

 -7تقويم الطالب
أ-االساليبالمستخدمة 

اختباراتنظريةاوراقبحثية 

ب-التوقيت 

أعمالالسنةباالسابيع( )13-6

ج-توزيعالدرجات 

اختباراتتطبيقية 

التقييمالنيائيوفقاًلمجدولالجامعي 

أعمالالسنة33درجةبنسبة .%33

نيايةالفصلالدراسيبالدرجةبنسبة .%73

 -8قائمة الكتب



أ-المذكرات 

كراسةتطبيقاتمباديءالتحميلالحركي–تطبيقاتالميكانيكاالحيوية 

ب-كتبممزمة 

Vladimir: Kinematics of motion, USA, 8991..
VINCENT, WILLIAM J. STATICS IN KINESIOLOGY HUMAN
KINETICS PROFE 2182

ج-كتبمقترحة 



طارقفاروقعبدالصمد:نظريةالخصائصاالساسيةرؤيةلتحميلالمياراتالرياضية



طمحةحسينحسامالدين:المبادئاالساسيةلفيمالمياراتالحركية،دار



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربيةالرياضية



جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضية-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنيةوالرياضية،



جامعةحموان-كميةالتربيةالرياضيةلمبنات-المجمةالعمميةلعموموفنون



جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةبنات-المجمةالعمميةلمتربيةالبدنية



جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربية

كنسيولوجياً،الدارالعالميةلمنشروالتوزيع،القاىرة2338،م .
المعارف1994،م

د-دورياتعمميةأونشرات 




2336م 
2333م 

الرياضة2334،م 

الرياضية .2335،
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الرياضية2335.م 


جامعةأسيوط-كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربية



جامعةأسيوط–كميةالتربيةالرياضية–المجمةالعمميةالمتخصصةلمتربية



جامعةاإلسكندرية–كميةالتربيةالرياضيةلمبنات–المجمةالعمميةلمتربيةالبدنية



جامعةحموانالمؤتمرالدولى13لعمومالرياضةكميةالتربيةالرياضيةجامعة

الرياضية2336.م 

الرياضية2338،م 2339.
والرياضة2312،م .

حموان2313،م.
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أستاذ الوقرر
رئيس هجلس القسن العلوى
أ.د /طارق فاروق عبدالصود

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

نووذجرقن ()21
جاهعت  /بنى سويف
كليت  /التربيت الرياضيت
قسن  /علوم الحركت
توصيف هقرر دراسي

 -1بيانات المقرر:
الرمز الكودى:
التخصص:

التدريب الرياضي وعموم الحركة

اسم المقرر :االسس العممية لمحركات الرياضية
عدد الوحدات الدراسية

الفرقة  :اولى دكتوراه

نظرى

عممى



 -2هدف المقرر:

اكساب الدارسين االسس العممية لممخصائص البيوميكانيكية لمجهاز الحركى

 -3المستهدف من التدريس:
أ-المعموماتوالمفاىيم 

أ 1/ميكانيكية الجهاز العضلي الهيكلي
أ2/ميكانيكيةالعملالعضمىالسمبى 
أ3/بيوميكانيكيةالعظام 

أ4/بيوميكانيكيةاالربطة 

أ5/الثالثخصائصالبيوميكانيكيةلمعضالت 
ب-المياراتالذىنية 

أ6/السيطرةالعصبيةالحسية(الوحدةالوظيفيةلمتحكم) 
ب 1/يحدد ميكانيكية الجهاز العضلي الهيكلي
ب2/يميزميكانيكيةالعملالعضمىالسمبى 
ب3/يحددبيوميكانيكيةالعظام 

ب4/يحددبيوميكانيكيةاالربطة 

ب5/يميزبينالثالثخصائصالبيوميكانيكيةلمعضالت 

ب6/يحددالسيطرةالعصبيةالحسية(الوحدةالوظيفيةلمتحكم) 
ج–المياراتالمينية 

ج-1/أنيتقنالطالبالعالقةبينعالقةالقوةبالسرعة-عالقةالقوةبالطول-عالقة

القوةبالزمن 

ج-2/أنيتقنتطبيقالمبادئالبيوميكانيكيةعمىالجيازالحركيلالنسان .

د-المياراتالعامة 

د-1/التواصلمعالطالب .

د-2/مجموعاتعملوادارتيا .

د-3/استخداممصادرمتنوعة .

 -4محتوى المقرر:

د-4/استخدامالمصطمحاتالمختمفة .
 ميكانيكية الجهاز العضلي الهيكلي ميكانيكيةالعملالعضمىالسمبى -

بيوميكانيكيةالعظام 

بيوميكانيكيةاالربطة 

الثالثخصائصالبيوميكانيكيةلمعضالت 

عالقةالقوةبالسرعة 

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

-

 -5أساليب التعمم:

عالقةالقوةبالطول 
عالقةالقوةبالزمن 

دورةالتمددوالتقصير 

مبدأالزمن–القوة 

السيطرةالعصبيةالحسية(الوحدةالوظيفيةلمتحكم) 

الوحدةالحركية 

تنظيمالقوةالعضمية 

استقطابالعضالتلمعملوالحركة 

-المحاضرات .

مجموعاتعمللمتطبيقات(مجموعاتمصغرة) .-ساعاتالمكتبة .

-استخداماالفرادالجراءالتطبيقات .

 -6أساليب التعميم والتعمم لمطالب
ذوى االقدرات المحدودة

المتميزون -:

تكميفيمبتطبيقاتإضافيةمعتنوعمصادرالمعمومة .

غيرالمتميزون -:

تصنيفيموتكميفيمباساسياتومراجعةلمجوانبالنظريةفيمجموعاتعملخاصةلمتطبيق

عمييابصورةمجزءهمعاالفرادالمتميزون 

 -7تقويم الطالب
أ-االساليبالمستخدمة 

اختباراتنظريةاوراقبحثية 

ب-التوقيت 

أعمالالسنةباالسابيع( )13-6

ج-توزيعالدرجات 

اختباراتتطبيقية 

التقييمالنيائيوفقاًلمجدولالجامعي 

درجةبنسبة %33
أعمالالسنة 45

اختبارتطبيقي63درجةبنسبة %43
اختبارنظري45درجةبنسبة %33

 -8قائمة الكتب



ا-المذكرات 

كراسةتطبيقاتمباديءالتحميلالحركي 
Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second

ب-كتبممزمة 



Edition,usa, Springe, 2337

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



1997.

ج-كتبمقترحة 



السيدعبدالمقصود:نظرياتالحركة،المؤلف1986،م.



طارقفاروقعبدالصمد:نظريةالخصائصاالساسيةرؤيةلتحميلالمياراتالرياضية



طارقفاروقعبدالصمد:فمسفةالميكانيكاالحيوية،دارالوثائقالقوميةالقاىرة،

كنسيولوجياً،الدارالعالميةلمنشروالتوزيع،القاىرة2338،م .

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

2313م.


طمحةحسينحسامالدين:الميكانيكاالحيوية،دارالمعارف1993،م



طمحةحسينحسامالدين:المبادئاالساسيةلفيمالمياراتالحركية،دار
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