الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

كلية التربية الرياضية
قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة
مكتب رئيس القسم

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

م

عدد
المقررات الدراسية

زمن

الساعات التطبيقية

النهاية

النهاية

اعمال

تطبيقات

العظمى

الصغرى

السنة

االمتحانات

االختبار

تحريرى

التحريرى

 1التقويم فى عموم الحركة

2

111

61

31

71

3

 2تطبيقات(ميكانيكا حيوية )

2

111

61

31

71

3

 3حمقة بحث

2

211

121

61

141

3

 4الحاسب االلى فى البيانات الحركية

2

111

61

31

71

3

 5قراءات متقدمة فى عمم الحركة

2

111

61

31

71

3

 6قراءات متقدمة فى الميكانيكا الحيوية

2

111

61

31

71

3

711

421

محاضرة

12

4

4

تطبيقى

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

 .2هدف المقرر:

اسم المقرر :تطبيقات الميكانيكا الحيوية
عدد الوحدات الدراسية

نظرى

الفرقة :ثانية دكتوراه
عممى

تطبيق مكونات الطريقة البيوميكانيكية عمى لجسم البشرى فى المواقف الرياضية والحياتيىة

 .3المستهدف من التدريس:
أ -لمعمومات والمفاىيـ

أ -1/أف يعرؼ الطالب ماىية وأىمية وتاريخ التطبيقات فى الميكانيكيا الحيوية.
أ -2/أف يعرؼ الطالب طرؽ القياسات االنثروبومترية.

أأ -3/أف يعرؼ الطالب المفاىيـ والصيغ الخاصة لمكينماتيكا والكيناتيكا وتطبيقاتيـ.
أ -4/نظامى المعايرتيف المتحركة والثابتة
أ 5/يعرؼ الطالب النماذج والقوانيف والقواعد المستمدة مف قوانيف الحركة.
ب -الميارات الذىنية

أ -6/أ ،يعرؼ الطالب مدخالً لمقياس الكيربي لمعضالت.

ب -1/يحدد الطالب ماىية وأىمية وتاريخ الميكانيكا الحيوية.

ب -2/يحدد الطالب طرؽ قياس االنثروبومترية.

ب -3/يميز الطالب بيف المعالجة الكينماتيكية والكيناتيكية خالؿ انواع المعايرات.
ب -4/يميز ويحدد الطالب بيف المباديء والنماذج والقوانيف الميكانيكية.
ب -5/أ ،يحدد الطالب أىمية ووظيفة القياس الكيربي لمعضالت
ج – الميارات المينية

ج -1/أف يتقف الطالب تطبيؽ مكونات الطريقة البيوميكانيكية (انثربومتري -كنيماتؾ-
كيناتؾ -قياس كيربي).

ج -2/أف يتقف الطالب تطبيقات المباديء والنماذج والقواعد المستمدة مف قوانيف الحركة عمي
الجسـ البشري.
د -الميارات العامة

د -1/يستطيع الطالب قيادة مجموعة عمؿ تحميمية.
د -2/يستطيع الطالب استخداـ مصادر متنوعة.

د -3/يستطيع الطالب استخداـ المصطمحات االساسية.
 .4محتوى المقرر:

ماىية – أىمية – تاريخ الميكانيكا الحيوية.مكونات الطريقة البيوميكانيكية.-المباديء واالقواعد الميكانيكية المستمدة مف قوانيف الحركة.

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

 نظامى المعايرتيف المتحركة والثابتةالنماذج البيوميكانيكية لتحميؿ الحركة.تطبيقات لمصيغ والمعادالت البيوميكانيكية عمي االداء. .5أساليب التعمم:

-المحاضرت .

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

 .6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب ذوى االقدرات
المحدودة

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

االفراد عمي التطبيقات.
غير التميزوف-:

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

اختبارات نظرية

ب -التوقيت

التقييـ النيائي وفقاً لمجدوؿ الجامعي

ج -توزيع الدرجات

اوراؽ بحثية

أعماؿ السنة  33درجة بنسبة %33

اختبار نظري 73درجة بنسبة %73
 - 8قائمة الكتب
أ -المذكرات
Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second Edition,usa,

ب -كتب ممزمة

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 -كتب مقترحة



السيدعبدالمقصود :نظريات الحركة ،المؤلؼ1986،ـ.



طارؽ فاروؽ عبدالصمد :نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميؿ الميارات الرياضية



طارؽ فاروؽ عبدالصمد :فمسفة الميكانيكا الحيوية  ،دار الوثائؽ القومية القاىرة2313 ،ـ.

كنسيولوجياً ،الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة2338،ـ.


د -دوريات عمميةأو نشرات



طمحة حسيف حساـ الديف :الميكانيكا الحيوية ،دار المعارؼ1993،ـ



طمحة حسيف حساـ الديف :المبادئ االساسية لفيـ الميارات الحركية ،دار المعارؼ1994،ـ



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية 2336ـ



جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية-المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية2333 ،ـ




الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد



جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية لمبنات -المجمة العممية لعموـ وفنوف الرياضة2334،ـ



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



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية2335.ـ

.2335،


جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية2336.ـ



جامعة أسيوط – كمية التربية الرياضية – المجمة العممية المتخصصة لمتربية



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



جامعة حمواف المؤتمر الدولى 13لعموـ الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة حمواف2313،ـ.

الرياضية2338،ـ2339.
2312ـ.
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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

 -2هدف المقرر:

اسم المقرر:الحاسب االلى لمبيانات الحركية
عدد الوحدات الدراسية

نظرى

الفرقة :ثانية دكتو اره
عممى

تمكين الطالب الستخدام الحاسب االلى لمبيانات فى استخراج الكميات االساسية
وتكوين المنحنيات البيانية وحسابها

 -3المستهدف من التدريس:
أ -المعمومات والمفاىيـ

أ 1/اف يعرؼ مقدمة فى الحاسب واستخداماتو
أ 2/اف يعرؼ المبادئ االساسية لمصيغ البيوميكانيكية
أ 3/اف يعرؼ تطبيقات لمرصد البيانى واالدخاؿ لمبيانات

أ 4/اف يعرؼ الصيغ الحسابية المتوفرة بالبرنامج والمدخمة لحسابيا
ب -الميارات الذىنية

ب 1/يميز الطاؿ بيف الصيغ الحسابية المتوفرة بالبرنامج والمدخمة لحسابيا
ب 2/يمـ ويميز الطالب بيف تطبيقات لمرصد البيانى واالدخاؿ لمبيانات

ج – الميارات المينية

ج 1/اف يمـ ويفيـ الطالب مقدمة فى الحاسب واستخداماتو
ج 2/ااف يتقف الطالب لمبادئ االساسية لمصيغ البيوميكانيكية
ج 3/اف يتقف الطالب تطبيقات لمرصد البيانى واالدخاؿ لمبيانات

ج 4/اف يفيـ ويطبؽ الطالب الصيغ الحسابية المتوفرة بالبرنامج والمدخمة لحسابيا
د -الميارات العامة

د -1/يستطيع الطالب قيادة مجموعة عمؿ تحميمية.
د -2/يستطيع الطالب استخداـ مصادر متنوعة.
د -3/يستطيع الطالب استخداـ المصطمحات االساسية.

 -4محتوى المقرر:

مقدمة فى الحاسب واستخداماتو
المبادئ االساسية لمصيغ البيوميكانيكية

تطبيقات لمرصد البيانى واالدخاؿ لمبيانات
الصيغ الحسابية المتوفرة بالبرنامج والمدخمة لحسابيا
 -5أساليب التعمم:

المحاضرت .مجموعات عمؿ لمتطبيقات (مجموعات مصغرة).-ساعات مكتبية.

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

استخداـ االفراد الجراء التطبيقات. -6أساليب التعميم والتعمم لمطالب
ذوى االقدرات المحدودة

المتميزوف:
تكميفيـ بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومات وجعميـ قيادة لتدريب
االفراد عمي التطبيقات.

غير التميزوف-:

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

اختبارات نظرية

ب -التوقيت

التقييـ النيائي وفقاً لمجدوؿ الجامعي

ج -توزيع الدرجات

اوراؽ بحثية

أعماؿ السنة  33درجة بنسبة %33

اختبار نظري  73درجة بنسبة %73
 -8قائمة 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.
Peter Konrad: The ABC of EMG A Practical Introduction to




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

ج -كتب مقترحة



السيدعبدالمقصود :نظريات الحركة ،المؤلؼ1986،ـ.



طارؽ فاروؽ عبدالصمد :نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميؿ الميارات الرياضية



طارؽ فاروؽ عبدالصمد :فمسفة الميكانيكا الحيوية  ،دار الوثائؽ القومية القاىرة2313 ،ـ.

كنسيولوجياً ،الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة2338،ـ.


طمحة حسيف حساـ الديف :الميكانيكا الحيوية ،دار المعارؼ1993،ـ



طمحة حسيف حساـ الديف :المبادئ االساسية لفيـ الميارات الحركية ،دار



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



جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية-المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية2333 ،ـ

المعارؼ1994،ـ

د -دوريات عمميةأو نشرات

2336ـ


جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية لمبنات -المجمة العممية لعموـ وفنوف



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



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية

الرياضة2334،ـ
.2335،

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

الرياضية2335.ـ


جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية



جامعة أسيوط – كمية التربية الرياضية – المجمة العممية المتخصصة لمتربية



جامعة اإلسكندرية – كمية التربية الرياضية لمبنات – المجمة العممية لمتربية البدنية



جامعة حمواف المؤتمر الدولى 13لعموـ الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة

الرياضية2336.ـ

الرياضية2338،ـ2339.
والرياضة2312 ،ـ.
حمواف2313،ـ.
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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:

اسم المقرر :قراءات متقدمة فى عمم الحركة

الرمز الكودى:
التخصص :عموم الحركة
 -2هدف المقرر:

عدد الوحدات الدراسية

الفرقة :ثانية دكتوراه

نظرى

عممى

إكساب الطالب طرق قراءات متقدمة فى عمم الحركة لفهم الحركة البشرية.

 -3المستهدف من التدريس:
أ -المعمومات والمفاىيـ

أ -1/أف يعرؼ الطالب الطرؽ لمقراءات حوؿ ماىية واىمية وتاريخ عمـ الحركة.
أ -2/أف يعرؼ الطالب كيفية التناوؿ لمجاالت وطرؽ الدراسة بعمـ الحركة.
أ -3/أف يعرؼ الطالب الطرؽ لمقراءات حوؿ الماىية لمحركة والميارة.
أ -4/الطرؽ لمقراءات حوؿ الخصائص الحركة الرياضية.
أ -5/ا الطرؽ لمقراءات حوؿ وسيمة عمـ الحركة االساسية (التحميؿ الحركي).

ب -الميارات الذىنية

ب -1/عرض القراءات فيحدد الطالب ماىية واىمية وتاريخ عمـ الحركة.
ب -2/عرض القراءات فيميز الطالب بيف مجاالت وطرؽ الدراسة لعمـ الحركة.
ب -3/عرض القراءات بأف يحدد الطالب الماىية االساسية لمحركة والميارة.
ب -4/عرض القراءات فيحدد الطالب الخصائص الحركية لمميارات .
ب -5/عرض القراءات فيحدد الطالب المدخؿ االساسي لوسيمة عمـ الحركة (التحميؿ
الحركي).

ج – الميارات المينية
د -الميارات العامة

ج -1/أف يتقف التمييز بيف المصادر المختمفة لممعمومات

ج -2/يتقف الطالب العالقة بيف وجيات النظر المتعددة .
د -1/يستطيع الطالب التعامؿ مع الطالب وقيادتيـ.
د -2/يستطيع الطالب استخداـ مصادر متنوعة.
د -3/يستطيع الطالب استخداـ المصطمحات االساسية.

 -4محتوى المقرر:

 أف يعرؼ الطالب الطرؽ لمقراءات حوؿ ماىية واىمية وتاريخ عمـ الحركة. أف يعرؼ الطالب كيفية التناوؿ لمجاالت وطرؽ الدراسة بعمـ الحركة. أف يعرؼ الطالب الطرؽ لمقراءات حوؿ الماىية لمحركة والميارة. الطرؽ لمقراءات حوؿ الخصائص الحركة الرياضية. -الطرؽ لمقراءات حوؿ وسيمة عمـ الحركة االساسية (التحميؿ الحركي).

 -5أساليب التعمم:

المحاضرات

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

الساعات المكتبية
 -6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب ذوى االقدرات
المحدودة

المتميزوف-:
توجييـ إلي اكتساب معمومات اعمؽ مف خالؿ مصادر متنوعة.غيرالمتميزوف-:

-الساعات المكتبية لتكميفيـ بما يتناسب معيـ.

 -7تقويم الطالب
أ -االساليب المستخدمة

اختبارات نظرية.

ب -التوقيت

وفقاً لمبرنامج الزمني.

ج -توزيع الدرجات

اوراؽ بحثية.

أعماؿ السنة  33درجة بنسبة .%33

نياية الفصؿ الدراسي بالدرجة بنسبة .%73

 -8قائمة الكتب
أ -المذكرات
ب -كتب ممزمة

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 -كتب مقترحة



السيدعبدالمقصود :نظريات الحركة ،المؤلؼ1986،ـ.



طارؽ فاروؽ عبدالصمد :نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميؿ الميارات الرياضية



طارؽ فاروؽ عبدالصمد :فمسفة الميكانيكا الحيوية  ،دار الوثائؽ القومية القاىرة2313 ،ـ.

كنسيولوجياً ،الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة2338،ـ.


د -دوريات عممية أو نشرات

طمحة حسيف حساـ الديف :الميكانيكا الحيوية ،دار المعارؼ1993،ـ



طمحة حسيف حساـ الديف :المبادئ االساسية لفيـ الميارات الحركية ،دار المعارؼ1994،ـ



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية 2336ـ




جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية-المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية2333 ،ـ

جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية لمبنات -المجمة العممية لعموـ وفنوف الرياضة2334،ـ



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



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية2335.ـ

.2335،


جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية2336.ـ



جامعة أسيوط – كمية التربية الرياضية – المجمة العممية المتخصصة لمتربية



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

الرياضية2338،ـ2339.

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

2312ـ.


جامعة حمواف المؤتمر الدولى 13لعموـ الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة

حمواف2313،ـ.
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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:

اسم المقرر :قراءات متقدمة فى الميكانيكا الحيوية
نظرى

الفرقة  :ثانية دكتوراه
عممى

التخصص :عموم الحركة

عدد الوحدات الدراسية

 -2هدف المقرر:

إكساب الطالب طرق قراءات متقدمة حول مكونات الطريقة البيوميكانيكية لمجسم
البشرى فى المواقف الرياضية والحياتيىة

 -3المستهدف من التدريس:
أ -المعمومات والمفاىيـ

أ -1/أف يعرؼ االتجاىات المختمفة فى كتابات ماىية وأىمية وتاريخ التطبيقات فى الميكانيكيا
الحيوية.
أ -2/أف يعرؼ الطالب االتجاىات المختمفة فى كتابات طرؽ القياسات االنثروبومترية.
أ -3/أف يعرؼ الطالب االتجاىات المختمفة فى كتابات المفاىيـ والصيغ الخاصة لمكينماتيكا
والكيناتيكا وتطبيقاتيـ.

أ -4/االتجاىات المختمفة فى كتابات نظامى المعايرتيف المتحركة والثابتة
أ 5/يعرؼ الطالب االتجاىات المختمفة فى كتابات النماذج والقوانيف والقواعد المستمدة مف
قوانيف الحركة.
أ -6/أ ،يعرؼ الطالب االتجاىات المختمفة فى كتابات القياس الكيربي لمعضالت.
ب -الميارات الذىنية

ب -1/يحدد الطالب الفروؽ والتفاقات واالختالفات فى االتجاىات المختمفة فى كتابات
ماىية وأىمية وتاريخ الميكانيكا الحيوية.
ب -2/يحدد الطالب الفروؽ والتفاقات واالختالفات فى االتجاىات المختمفة فى كتابات طرؽ
قياس االنثروبومترية.
ب -3/يميز الطالب الفروؽ والتفاقات واالختالفات فى االتجاىات المختمفة فى كتابات بيف
المعالجة الكينماتيكية والكيناتيكية خالؿ انواع المعايرات.

ب -4/يميز ويحدد الطالب الفروؽ والتفاقات واالختالفات فى االتجاىات المختمفة فى كتابات
بيف المباديء والنماذج والقوانيف الميكانيكية.
ب -5/أ ،يحدد الطالب الفروؽ والتفاقات واالختالفات فى االتجاىات المختمفة فى كتابات
أىمية ووظيفة القياس الكيربي لمعضالت

ج – الميارات المينية

ج -1/أف يتقف الطالب ايجاد الفروؽ والتفاقات واالختالفات فى االتجاىات المختمفة فى
كتابات تطبيؽ مكونات الطريقة البيوميكانيكية (انثربومتري -كنيماتؾ -كيناتؾ -قياس

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

كيربي).
ج -2/أف يتقف الطالب ايجاد الفروؽ والتفاقات واالختالفات فى االتجاىات المختمفة فى
كتابات تطبيقات المباديء والنماذج والقواعد المستمدة مف قوانيف الحركة عمي الجسـ البشري.
د -الميارات العامة

د -1/يستطيع الطالب قيادة مجموعة عمؿ تحميمية.
د -2/يستطيع الطالب استخداـ مصادر متنوعة.

د -3/يستطيع الطالب استخداـ المصطمحات االساسية.
 -4محتوى المقرر:

ماىية – أىمية – تاريخ الميكانيكا الحيوية.مكونات الطريقة البيوميكانيكية.المباديء واالقواعد الميكانيكية المستمدة مف قوانيف الحركة. -نظامى المعايرتيف المتحركة والثابتة

النماذج البيوميكانيكية لتحميؿ الحركة.تطبيقات لمصيغ والمعادالت البيوميكانيكية عمي االداء. -5أساليب التعمم:

المحاضرت .مجموعات عمؿ لمتطبيقات (مجموعات مصغرة).-ساعات مكتبية.

استخداـ االفراد الجراء التطبيقات. -6أساليب التعميم والتعمم
لمطالب ذوى االقدرات
المحدودة

المتميزوف:
تكميفيـ بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومات وجعميـ قيادة لتدريب
االفراد عمي التطبيقات.

غير التميزوف-:

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

اختبارات نظرية

ب -التوقيت

التقييـ النيائي وفقاً لمجدوؿ الجامعي

ج -توزيع الدرجات

اوراؽ بحثية

أعماؿ السنة  33درجة بنسبة %33

اختبار نظري 73درجة بنسبة %73

 - 8قائمة الكتب
أ -المذكرات
ب -كتب ممزمة

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
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ج -كتب مقترحة



السيدعبدالمقصود :نظريات الحركة ،المؤلؼ1986،ـ.



طارؽ فاروؽ عبدالصمد :نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميؿ الميارات الرياضية



طارؽ فاروؽ عبدالصمد :فمسفة الميكانيكا الحيوية  ،دار الوثائؽ القومية القاىرة2313 ،ـ.

كنسيولوجياً ،الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة2338،ـ.


د -دوريات عمميةأو نشرات

طمحة حسيف حساـ الديف :الميكانيكا الحيوية ،دار المعارؼ1993،ـ



طمحة حسيف حساـ الديف :المبادئ االساسية لفيـ الميارات الحركية ،دار المعارؼ1994،ـ



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية 2336ـ




جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية-المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية2333 ،ـ

جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية لمبنات -المجمة العممية لعموـ وفنوف الرياضة2334،ـ



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



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية2335.ـ

.2335،


جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية الرياضية2336.ـ



جامعة أسيوط – كمية التربية الرياضية – المجمة العممية المتخصصة لمتربية



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



جامعة حمواف المؤتمر الدولى 13لعموـ الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة حمواف2313،ـ.

الرياضية2338،ـ2339.
2312ـ.
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أستاذ الوقرر
رئيس هجلس القسن العلوى
أ.د /طارق فاروق عبدالصود

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

 -1بيانات المقرر:

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

الرمز الكودى:
التخصص:

عموم الحركة

 -2هدف المقرر:

اسم المقرر :التقويم فى عموم الحركة

الفرقة :ثانية دكتوراه

نظرى 2

عممى

عدد الوحدات الدراسية

اكساب الدارسين االسس العممية لمتقويم فى عموم الحركة

 -3المستهدف من التدريس:
أ -المعمومات والمفاىيـ

أ 1/الماىية العامة لمتقويـ فى عموـ الحركة.
أ 2/يجيب عمي أىـ التساؤالت التي توضع في االعتبار عند إجراء التقويـ.
أ 3/يتعرؼ عمي نماذج التقويـ العالمية المتداولة.

أ 4/يقدر عمى تحويؿ الدرجات الخاـ إلي درجات معيارية.
أ 5/يستطيع رصد أنواع البيانات وطرؽ التمثيؿ البياني لممتغيرات المختمفة.
ب -الميارات الذىنية

ب 1 /الماىية العامة لمتقويـ فى عموـ الحركة.
ب 2 /يجيب عمي أىـ التساؤالت التي توضع في االعتبار عند إجراء التقويـ.
ب 3 /يتعرؼ عمي نماذج التقويـ العالمية المتداولة.

ب 4/يقدر عمى تحويؿ الدرجات الخاـ إلي درجات معيارية.
ب 5 /يستطيع رصد أنواع البيانات وطرؽ التمثيؿ البياني لممتغيرات المختمفة.
ج – الميارات المينية

ج -1/أف يتقف الطالب تطبيؽ القياسات بمختمؼ االدوات واالجيزة

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

د -الميارات العامة

د -1/التواصؿ مع الطالب.

د -2/مجموعات عمؿ وادارتيا.

د -3/استخداـ مصادر متنوعة.

د -4/استخداـ المصطمحات المختمفة.

 -4محتوى المقرر:

الماىية العامة لمتقويـ فى عموـ الحركة و الفروؽ الفردية
تكنولوجيا القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضة
أدوات التقويـ

طرؽ تحويؿ الدرجات الخاـ إلي درجات معيارية
التمثيؿ البياني لممتغيرات المختمفة وأنواعو

 -5أساليب التعمم:

-المحاضرت .

مجموعات عمؿ لمتطبيقات (مجموعات مصغرة).-ساعات مكتبية.

-استخداـ االفراد الجراء التطبيقات.

 -6أساليب التعميم والتعمم لمطالب
ذوى االقدرات المحدودة

المتميزوف:

تكميفيـ بتطبيقات إضافية مع تنوع مصادر المعمومات وجعميـ قيادة لتدريب

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

االفراد عمي التطبيقات.

غير التميزوف-:

تكثيؼ التطبيقات مع االفراد المتميزوف ومراجعة الجوانب النظرية.

 -7تقويم الطالب
أ -االساليب المستخدمة

اختبارات نظرية

ب -التوقيت

أعماؿ السنة باالسابيع()13-6

ج -توزيع الدرجات

أعماؿ السنة  33درجة بنسبة %33

اختبارات تطبيقية

اوراؽ بحثية

التقييـ النيائي وفقاً لمجدوؿ الجامعي

اختبار نظري  73درجة بنسبة %73

 -8قائمة الكتب
أ -المذكرات

كراسة تطبيقات الميكانيكا الحيوية.
Duane Knudson :Fundamentals of Biomechanics Second

ب -كتب ممزمة



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 -كتب مقترحة



طارؽ فاروؽ عبدالصمد :نظرية الخصائص االساسية رؤية لتحميؿ الميارات الرياضية



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



عبد الحميد ،كماؿ وحسانيف ،محمد صبحي .)1997( .المياقة البدنية

كنسيولوجياً ،الدار العالمية لمنشر والتوزيع،القاىرة2338،ـ.
2313ـ.

ومكوناتيا :األسس النظرية-اإلعداد البدني-طرؽ القياس .الطبعة الثالثة .دار
الفكر العربي.



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



عالوي ،محمد حسف ورضواف ،محمد نصر الديف .)1994( .اختبارات األداء
الحركي .الطبعة الثالثة .دار الفكر العربي.

د -دوريات عمميةأو نشرات



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



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

2336ـ
2333ـ

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد



جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية لمبنات -المجمة العممية لعموـ وفنوف



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



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية



جامعة أسيوط – كمية التربية الرياضية – المجمة العممية المتخصصة لمتربية



جامعة اإلسكندرية – كمية التربية الرياضية لمبنات – المجمة العممية لمتربية البدنية



جامعة حمواف المؤتمر الدولى 13لعموـ الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة

الرياضة2334،ـ

الرياضية .2335،
الرياضية2335.ـ
الرياضية2336.ـ

الرياضية2338،ـ2339.
والرياضة2312 ،ـ.

حمواف2313،ـ.
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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

 -9بيانات المقرر:
الرمز الكودى:
التخصص:

التدريب الرياضي وعموم الحركة

-11

هدف المقرر:

-11

المستهدف من التدريس:

أ-المعمومات والمفاىيـ

اسم المقرر:

حمقات بحث

عدد الوحدات الدراسية

الفرقة  :ثانية دكتوراه

نظرى 2

عممى 4

اكساب الدارسين االساليب العممية لكيفية استخدام طرق البحث فى عموم

الحركة الرياضية
أ1/
أ2/
أ3/
أ4/
أ5/
أ6/
أ7/

يتعرؼ الطالب عمى أساسيات المنيج العممي في البحث.
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.

أ 8/الدراسة التجريبية بإخضاع األداء لمتحكـ ومعرفة تأثير متغيرات عميو
أ 9 /الخبرات المعممية الوصفية

ب-الميارات الذىنية

ب1 /
ب2 /
ب3 /
ب4 /
ب5 /
ب6 /
ب7 /

يتعرؼ الطالب عمى أساسيات المنيج العممي في البحث.
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.

ب 8/الدراسة التجريبية بإخضاع األداء لمتحكـ ومعرفة تأثير متغيرات عميو
ب 9 /الخبرات المعممية الوصفية
ج – الميارات المينية

ج -1/أف يتقف الطالب العالقة بتطبيؽ الظرؽ البحثية .

ج -2/أف يتقف تطبيؽ كيفية تصػميـ االسػتبانات – اسػتمارات تقيػيـ االداء – تبويػب البيانػات

الكمية .
د -الميارات العامة

د -1/التواصؿ مع الطالب.

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

د -2/مجموعات عمؿ وادارتيا.

د -3/استخداـ مصادر متنوعة.

د -4/استخداـ المصطمحات المختمفة.

-12

محتوى المقرر:

-13

أساليب التعمم:

-14

أساليب التعميم والتعمم لمطالب

يتعرؼ الطالب عمى أساسيات المنيج العممي في البحث.
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.
الدراسة التجريبية بإخضاع األداء لمتحكـ ومعرفة تأثير متغيرات عميو
الخبرات المعممية الوصفية
-المحاضرات.

مجموعات عمؿ لمتطبيقات (مجموعات مصغرة).-ساعات المكتبة.

-استخداـ االفراد الجراء التطبيقات.

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

-15

تقويم الطالب

أ-االساليب المستخدمة

اختبارات نظرية

ب-التوقيت

أعماؿ السنة باالسابيع()13-6

ج -توزيع الدرجات

اختبارات تطبيقية

اوراؽ بحثية

التقييـ النيائي وفقاً لمجدوؿ الجامعي

أعماؿ السنة  63درجة بنسبة .%33

نياية الفصؿ  143الدراسي بالدرجة بنسبة .%73
-16

قائمة الكتب

ا-المذكرات
ب-كتب ممزمة
ج -كتب مقترحة



فؤاد أبو حطب ،وآماؿ صادؽ1996( ،ـ) .مناىج البحث في التربية وعمـ
النفس ،القاىرة ،دار النيضة المصرية



جابر عبد الحميد جابر ،أحمد خير كاظـ ( .)1993مناىج البحث وطرائؽ

الهيئة القومية لضــمان جودة التعليم واالعتماد

التحميؿ اإلحصائي ،القاىرة ،مكتبة االنجمو المصرية.
د -دوريات عممية أو نشرات



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



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



جامعة حمواف -كمية التربية الرياضية لمبنات -المجمة العممية لعموـ وفنوف



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



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية



جامعة أسيوط-كمية التربية الرياضية –المجمة العممية المتخصصة لمتربية



جامعة أسيوط – كمية التربية الرياضية – المجمة العممية المتخصصة لمتربية



جامعة اإلسكندرية – كمية التربية الرياضية لمبنات – المجمة العممية لمتربية البدنية



جامعة حمواف المؤتمر الدولى 13لعموـ الرياضة كمية التربية الرياضية جامعة

2336ـ
2333ـ

الرياضة2334،ـ

الرياضية .2335،
الرياضية2335.ـ
الرياضية2336.ـ

الرياضية2338،ـ2339.
والرياضة2312 ،ـ.

حمواف2313،ـ.
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