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 ًوىذج وصف الوقرر

 وصف الوقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 ح تغذاد / كهٛح انرشتٛح  انثذَٛح ٔػهٕو انشٚاضحخايؼ انًؤعغح انرؼهًٛٛح .1

 فشع انؼهٕو انُظشٚح انقغى انؼهًٙ: / انًشكض انؼهًٙانقغى  .2

 KA 402 انرحهٛم انحشكٙ  اعى / سيض انًقشس .3

 انحضٕس انٕٛيٙ ػهٗ ٔفق خذٔل انًحاضشاخ أشكال انحضٕس انًراحح .4

 انُظاو انغُٕ٘ انفصم / انغُح .5

 عاػح 60 كهٙ(ػذد انغاػاخ انذساعٛح )ان .6

 13/10/2020 ذاسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًقشس .8

 . انًدال انشٚاضٙ تشايدٛاخ انحاعٕب فٙذؼشٚف انطهثح تأًْٛح 
 انرحهٛم انحشكٙ. ٔأعظ ٕتانفٛذٚانرصٕٚش  يثادئ  انطهثح ذؼهٛى

 انحذٚثح.  انًخرثشٚح ٓضجاألخ تاعرخذاو إخشاءْايٍ اعرخذاو تشايدٛاخ انحاعٕب فٙ انثحٕز انرٙ ٚرى  اإلفادج
 
 

 يخشخاخ انرؼهى ٔطشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرقٛٛى .9
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     االْذاف انًؼشفٛح -أ

 ذًكٍٛ انطهثح يٍ انحصٕل ػهٗ انًؼشفح انؼايح تاعرخذاو تشايح انحاعٕب انشٚاضٛح                  1أ  

 انحشكاخ ٔانًٓاساخ انشٚاضٛح. ذًكٍٛ انطهثح يٍ إخشاء انرحهٛم انحشكٙ ندغى اإلَغاٌ أثُاء -2أ  

ذًكٍٛ انطهثح يٍ إخشاء ػًهٛاخ انرصٕٚش انفٛذٕٚ٘ تاعرؼًال انكايٛشاخ رٔاخ انغشػح انؼانٛح  -3أ

 انخاصح تانرحهٛم انحشكٙ.

 . -أب

 

  االْذاف انًٓاساذٛح  انخاصح  تانًقشس  -ب 

 اكرغاب انطهثح انًؼشفح انؼايح تانرحهٛم انحشكٙ ٔإَٔاػّ.  – 1ب 

 اكرغاب انطهثح انقاتهٛح ػهٗ إخشاء ػًهٛاخ انرحهٛم انحشكٙ. – 2ب 

 اكرغاب انطهثح انقاتهٛح ػهٗ إخشاء ػًهٛاخ انرصٕٚش ٔانًضايُح تٍٛ انكايٛشاخ. – 3ب 

إكغاب انطهثح يٓاسج ػشض انرحهٛم ٔاإلفادج يُّ ترصحٛح انخطاء انرٙ ٚرى اكرشافٓا نغشض   - 4ب 

 ذحغٍٛ األداء.     

 انرؼهٛى ٔانرؼهى  طشائق     

 

 يٍ خالل انؼشض انُظش٘ ٔتاعرؼًال ٔعائم انؼشض انحذٚثح . – 1

يٍ خالل انرطثٛق انًٛذاَٙ نؼًهٛح انرحهٛم انحشكٙ ٔانرصٕٚش انفٛذٕٚ٘ ٔتاعرؼًال األخٓضج  – 2

 ٔانًؼذاخ انخاصح تزنك.

 

 طشائق انرقٛٛى      

 االيرحاَاخ انشفٓٛح        -4االيرحاَاخ انغُٕٚح          -3   االيرحاَاخ انفصهٛح  -2االيرحاَاخ انٕٛيٛح     -1

 انرقاسٚش ٔانثحٕز -6االيرحاَاخ انؼًهٛح      -5

 االْذاف انٕخذاَٛح ٔانقًٛٛح.-ج

 ذحاكٙ انًٕاد انُظشٚح شؼٕس انطهثح تاإلنًاو تانُٕاحٙ انًؼشفٛح ٔكٛفٛح ذطثٛقٓا ػًهٛا -1ج         

 نهًٕاد انذساعٛح يٍ خالل انرطثٛق انؼًهٙسفغ انقٛى انًؼشفٛح  -2ج

 سفغ كفاءج انطهثح ٔقاتهٛاذٓى انرذسٚغٛح فٙ دسٔط انرشتٛح انشٚاضٛح اثُاء انرطثٛق -3ج

 اذداِ االخشٍٚ. حسفغ انُٕاحٙ انٕخذاَٛح نهطهثح يٍ خالل اقايح انًُافغاخ انشٚاضٛح ٔانشؼٕس تانًغؤٔنٛ -4ج   

 طشائق انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 يٍ خالل إنقاء انًحاضشاخ انؼهًٛح. – 1       

 يٍ خالل انرطثٛق انًٛذاَٙ نؼًهٛح انرصٕٚش ٔانرحهٛم انحشكٙ تاعرؼًال أخٓضج انحاعٕب.  - 2       

 . ٔانؼشض انكراتٙ (Data Showيٍ خالل اعرخذاو ٔعائم انؼشض انحذٚثح ) - 3  

ٓضج أخشٖ نقٛاط يرغٛشاخ اندغى انثشش٘ يٍ خالل يضايُح أخٓضج انرصٕٚش ٔانرحهٛم انحشكٙ تأخ -4  

 (EMGيثم خٓاص انرخطٛظ انكٓشتائٙ نهؼضالخ )

 طشائق انرقٛٛى    

  االيرحاَاخ.ذقٛٛى أداء انطهثح خالل  -1

 ٛى أداء انطهثح يٍ خالل انًشاسكح انٕٛيٛح ٔاالعرُراج ٔانرحهٛم انًُطقٙ ٔاالعرقشاء.ذقٛ -2
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  انًُقٕنح ) انًٓاساخ األخشٖ انًرؼهقح تقاتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕس انشخصٙ (.انرأْٛهٛح انًٓاساخ  انؼايح ٔ -د 

 ذطثٛق يا اكرغثّ انطهثح يٍ يؼشفح فٙ انرطثٛق انًٛذاَٙ فٙ انرحهٛم انحشكٙ.  -1د

 ذطثٛق يا اكرغثّ انطهثح يٍ يؼشفح فٙ انرطثٛق انًٛذاَٙ فٙ نغشض ذحغٍٛ االَداص انشٚاضٙ -2د

 ّ انطهثح يٍ يؼشفح فٙ تحٕز ذخشخٓى.اإلفادج يٍ يا اكرغث -3د

 
 

 بٌٍت الوقرر .11

 هخرخاث التعلن الوطلىبت الطاعاث األضبىع
اضن الىحدة / 

الوطاق أو 

 الوىضىع
 طرٌقت التقٍٍن طرٌقت التعلٍن

 التحلٍل الحركً هفهىم التحلٍل الحركً  2  .1

شرررذ الوحاضررراث 

هررري  برررل  الٌظرٌرررت

تدرٌطررررررً الوررررررا ة 

باضرررتعواس وضرررا ل 

العرر  التدرٌص و

   الحدٌثت

 االهتحاًاث الٍىهٍت

تقٍٍن هشاركت الطلبرت 

 الٍىهً

 االهتحاًاث الفصلٍت

 االهتحاًاث الٌها ٍت

 

    التحلٍل الحركً للوهاراث الرٌاضٍت 2  .2

3.  2 
تدس ت الوهاراث الرٌاضٍت الى 

اضتخدام  – األضاضٍتعٌاصرها 

الوعرفت الباٌىهٍكاًٍكٍت فً تحلٍل 

 الحركً 

   

4.  2 
لتحلٍل بعض  بٍقٍتتطًواذج 

 بأضلىبالوهاراث الرٌاضٍت 

 الوالحظت 
   

5.  2 
ًواذج تطٍبقٍت لتحلٍل بعض 

 بأضلىبالوهاراث الرٌاضٍت 

 الوالحظت 
   

    التحلٍل الكوً للوهاراث الرٌاضٍت  2  .6

    التحلٍل الكوً للوهاراث الرٌاضٍت  2  .7

    التحلٍل الكوً للوهاراث الرٌاضٍت  2  .8

هٍراث الفٍدٌىٌت الكا أًىاع 2  .9

 الوطتخدهت 
   

للتصىٌر  األضاضٍتالوبا ئ  2  .11

 الفٍدٌىي لغر  التحلٍل الحركً 
   

تحدٌد  –هقٍاش الرضن  – اإلضاءة 2  .11

  واأل واثًقاط هفاصل الدطن 
   

براهدٍاث الحاضىب الوطتخدهت فً  2  .12

 التحلٍل الحركً 
   

براهدٍاث الحاضىب الوطتخدهت فً  2  .13

 ً التحلٍل الحرك
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الوتغٍراث الكٌٍواتٍكٍت التً ٌوكي  2  .14

 اضتخداهها هي التحلٍل الحركً 
   

     األوساهتحاى الفصل  2  .15

 ٍاش – األفقٍت ٍاش الوطافاث  2  .16

  ٍاش السهي–االرتفاعاث العوى ٌت 
   

 ٍاش – ٍاش التعدٍل -فٍاش الطرع 2  .17

 الوطار الحركً 
   

 التحلل بىاضطت برًاهح  2  .18
Dartfish  

   

19.  2 Kinovea التحلل بىاضطت برًاهح    

ًواذج تطبٍقٍت لتحلٍل بعض  2  .21

 الوهاراث الرٌاضٍت 
   

ًواذج تطبٍقٍت لتحلٍل بعض  2  .21

 الوهاراث الرٌاضٍت 
   

22.  2 
القٍاش فً الوتغٍراث  أخطاء

الكٌٍواتٍكٍت الوطتخدهت باضتخدام 

تقٌٍت التصىٌر الفٍدٌىي 

 وبراهدٍاث الحاضىب

   

لٍل الحركً للوتغٍراث التح 2  .23

 الكٌٍٍتكٍت
   

التحلٍل الحركً للوتغٍراث  2  .24

 الكٌٍٍتكٍت
   

    خهاز التخطٍظ الكهربا ً للعضالث 2  .25

    خهاز التخطٍظ الكهربا ً للعضالث 2  .26

    تقدٌن  الىاخباث وهٌا شتها 2  .27

    تقدٌن  الىاخباث وهٌا شتها 2  .28

    هراخعت لوفر اث الوا ة 2  .29

    حاى الفصل الثاًًاهت 2  .31
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  انثُٛح انرحرٛح .11

 كرة يُٓدٛح / انكرة انًغاػذج انكرة انًقشسج انًطهٕتح -1

 َصٕص اعاعٛح يؼذج يٍ قثم يذسط انًادج انًشاخغ انشئٛغٛح )انًصادس( -2

انكرة ٔانًشاخغ انرٙ ٕٚصٙ تٓا  ( أ

 )انًدالخ انؼهًٛح ، انرقاسٚش،....(
 ًدالخ انؼهًٛحانذٔسٚاخ ٔان –انرقاسٚش 

انًشاخغ االنكرشَٔٛح ، يٕاقغ  ( ب

 االَرشَٛد ، ........
 شثكح انًؼهٕياخ انذٔنٛح ) االَرشَد (

 خطح ذطٕٚش انًقشس انذساعٙ .12

االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم 
 دات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.وسائل عرض وشرح مفر 


