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اسم المادة  ا١ٌّىب١ٔىب اٌس٠ٛ١خ  .1 

 2. رقم المادة 1133423

 (ح،ػٍّٟحٔظشٞ)اٌغبػبد اٌّؼزّذح  3
.3 

 (ح، ػٍّٟحٔظشٞ)اٌغبػبد اٌفؼ١ٍخ  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب ػٍُ اٌسشوخ 

اسم البرنامج  اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ .5 

 6. رقم البرنامج 1

 7. اسم الجامعة اٌدبِؼخ االسد١ٔخ

 8. الكمية اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ

 9. القسم اٌصسخ ٚاٌزش٠ٚر

 10. مستوى المادة اخز١بسٞ ساثؼخ

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2017-2016االٚي ٚاٌثبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌدبِؼٟ 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج اٌجىبٌٛس٠ٛط

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٠ٛخذ

 14. لغة التدريس اٌؼشث١خ

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  اٌفصً اٌّبظٟ
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 ِّٕغك اٌّبدح .16

 .سلُ اٌّىزت، اٌغبػبد اٌّىزج١خ، سلُ اٌٙبرف، اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ: اٌشخبء إدساج ِب ٠ٍٟ

 10-9٘بشُ اٌى١الٟٔ اث١ٕٓ اسثؼبء 

  مدرسو المادة.17

 .سلُ اٌّىزت، اٌغبػبد اٌّىزج١خ، سلُ اٌٙبرف، اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ: اٌشخبء إدساج ِب ٠ٍٟ
 

   2833ول مح الجمنازيوم غرفة

 زغت ٚسٚد اٌجشٔبِح رسذد وً فصً ػٍٝ زذح

h.kilani@ju.edu.jo 
 

 

  وصف المادة.18

 عمى  يتم تطبيق تمك العموم والمفاهيم البيوميكانيكيةكما هذا المساق لمطمبة مفاهيم عممية في البيوميكانيك متعمقة بالرياضة، قدمي

  الميكانيكية والتشريحية المبادىء الطالب فهم البدني فيحققنشاطالالرياضة، و ممارسةبحركة اإلنسان، وخاصة تمك التي تتعمق 

 . ووظيفته من منظور ميكانيكياإلنسانط ذلك بجسم حركة اإلنسان وتطوير القدرة عمى رببتحكم تمكنه من الالتي 
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

األ٘ذاف - أ

 .ٚاسرجبغٙب فٟ اٌؼٍَٛ اٌّخزٍفخ١ِىب١ٔى١خ ث١ٛاٌزؼشف ػٍٝ اٌّصطٍسبد اي .1

  ثمٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ ٚرطج١مبرٙباالٌّبَ اٌؼٍّٟ ثبٌّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ  .2

 .ثؼط اعب١ٌت زغبة ِشوض ثمً اٌدغُ ٚرطج١مبرٗاٌزؼشف ػٍٝ  .3

 . ػٍٝ زشوبد اٌّفبصً ٚاٌؼعالد ٚاالغشاف اٌدغ١ّخلٛا١ٔٓ اٌشٚافغ ٚاٌؼضَٚ رطج١ك ٌجؼط  .4

اٌزؼشف ػٍٝ ثؼط ِجبدٜء اٌزس١ًٍ اٌسشوٟ اٌىّٟ ٚإٌٛػٟ  .5

... ٠زٛلغ ِٓ اٌطبٌت ػٕذ إٔٙبء اٌّبدح أْ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ: ٔزبخبد اٌزؼٍُّ- ة

 رؼش٠فب ٚاظسب ِثً ػٍُ اٌسشوخ، ا١ٌّىب١ٔىب اٌس٠ٛ١خ، ١ِٚىب١ٔىب اٌش٠بظخ ٚششذ و١ف١خ رطج١ك وً اٌّصطٍسبد اٌؼ١ٍّخ٠ؼشف  .1

 .اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌزذس٠ت ٌزذس٠ظ

 .ششذ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌدبرث١خ ٚاٌٛصْ ٚاٌىزٍخ ٚاٌمصٛس اٌزارٟ .2

 .ح، ٚاٌزغبسعخٗاٌزفش٠ك ث١ٓ اٌغشػخ، ٚاٌغش .3

 .رطج١مٙب فٟ اٌسشوبد اٌش٠بظ١خ، ٚاٌسشوخ اٌؼبِخ، ٚو١ف ٠ّىٓ ح، اٌضاٚٞحخطٟاٌسشوخ ايششذ اٌفشق ث١ٓ  .4

 . اٌسشوبد اٌش٠بظ١خرٍه فٟ، ٚاٌطبلخ، ٚٚصف و١ف١خ رطج١ك اٌشغً، ٚاٌزغبسع، ٚاٌضخُ، ٜٚرسذ٠ذ اٌمٛ .5

 .اٌثجبد فٟ اٌزٛاصْ ٚاٌّؤثشحاٌزؼشف ػٍٝ اٌّىٛٔبد  .6

 .٠ىب١ٔىب اٌش٠بظخَ ِٓ ِفب١ُ٘ ػٍُرس١ًٍ اٌّٙبساد اٌش٠بظ١خ ثبعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ  .7

 .١ِىب١ٔىب اٌش٠بظخ رسذ٠ذ ٚرصس١ر األخطبء اٌّغزفبدح فٟ اٌّٙبساد اٌش٠بظ١خ ثبعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد اٌغبثمخ زٛي .8

 .٠فُٙ  األداء اٌسشوٟ اٌج١ِٛ١ىب١ٔىٟ اٌّزؼٍك ثبٌّشوجبد اٌّزدٙخ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌطج١ؼ١خ اٌف١ض٠بئ١خ فّٙب صس١سب  .9

 ٠سغت ِشوض ثمً اٌدغُ ػ١ٍّب ٚٔظش٠ب .10

 ٠طجك لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ فٟ اٌّمزٚفبد  .11

 ٠ىزشف ػاللخ و١ّخ اٌذفغ ثى١ّخ اٌسشوخ ِغزخذِب اخٙضح ِخجش٠خ .12

 ٠ٛظر اٌؼاللخ ث١ٓ االززىبن ِٚؼبٍِٗ ٚاالسرذاد ِٚؼبٍِخ ِغ رطج١مبد ِٓ ٚالغ اٌّٙبساد اٌش٠بظ١خ .13

 ٠فُٙ لٛا١ٔٓ زفظ اٌطبلخ ٚاسرجبغٙب ثجؼط اٌّٙبساد اٌش٠بظ١خ .14

٠طٍغ ػٍٝ ثشاِح ٚغشق اٌزس١ًٍ اٌسشوٟ إٌٛػٟ ٠ٚغزخذَ ثؼعٙب   .15

٠شخص االٚظبع اٌسشو١خ اٌخبغئخ ٠ٚصٛثٙب ِٓ ِٕظٛس ث١ِٛ١ىب١ٔىٟ  .16

 ٠سًٍ اٞ ِٙبسح زشو١خ ِؼزّذاً ػٍٝ اٌّالزظخ اٚ اعزخذاَ ثؼط االدٚاد اٌجغ١طخ فٟ اٌّٛالغ اٌّخزٍفخ ثفبػ١ٍخ .17

 ٠ٛاوت اٌزطٛساد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ٚاٌجسث١خ فٟ ِدبي اٌزخصص .18

 .٠زأًِ  فٟ أدائٗ ٚٔٛارح أػّبٌٗ ٌزط٠ٛش ِٕٙزٗ .19
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 لها  والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 اٌّسزٜٛ .1 األعجٛع اٌّذّسط ٔزبخبد اٌزؼٍُّ اٌّزسممخ  اٌزم١١ُأعب١ٌت  اٌّؼزّذحاٌّشاخغ

اٌّصطٍسبد اٌؼ١ٍّخ ٚا١ّ٘خ  االعجٛع االٚي    

 ا١ٌّىب١ٔىب اٌس٠ٛ١خ 
 اٌى١ّٕبر١ىب   اعبث١غ6    

 اٌسشوخ وّفَٙٛ ٔغجٟ رؼش٠ف
اعزخذاَ اٌف١ذ٠ٛ ٚرشل١ُ اٌصٛس 

اإلخشاءاد (اٌسشوخ ٚاٌزمبغ
  ِجغطخ ِمذِخ )ٚاٌزس١ٍالد

الصازخ ٚاٌغشػخ ٚاٌزغبسع ا
اٌخطٟ ) اٌشعَٛ اٌج١ب١ٔخ

     (ٚاٌضاٚٞ

اٌسشوخ ِغ ٚخٛد اث١ٕٓ ِٓ 
 ِشوجبد اٌغشػخ 

سوجبد َ .2اٌغشػبد وّزدٙبد. 1
ثبعزخذاَ لٛا١ٔٓ  اٌغشػخ
اِثٍخ . اٌّمزٚفبد .3اٌّثٍثبد

. رطج١م١خ ػٍٝ اٌّمزٚفبد
سثػ اٌسشوبد اٌذائش٠خ 

ثبٌّمزٚفبد 

اِزسبْ اٚي  8اعجٛع     

اٌمٜٛ و١ٕ١ز١ىب  خّظ اعبث١غ    

لٛا١ٔٓ ١ٔٛرٓ ٌٍسشوخ 

 اٌضخُ ٚلبْٔٛ زفظ اٌضخُ اٌخطٟ
 لٜٛ اٌصذَ

ِؼبًِ اإلسرذاد 

اٌزصبدِبد اٌّشٔخ ٚغ١شِشْ 

 اردبٖ اٌسشوخ ثؼذ اٌصذَ
اٌصذَ فٟ س٠بظبد رزطٍت 

االززىبن اٌدغذٞ 

 اعزخذاَ ِٕصخ أزبج لٛح سد اٌفؼً
ن اٌسبالد اٌخبصخ ٌّمبِٚخ اٌزسش

ِٚؼبًِ االززىبن   االززىبن
اٌثبثذ ِمبثً االززىبن 

اٌسشوٟ 

اِزسبْ ثبٟٔ      

 اددٚساْ اعجٛع    
 زفظ اٌضخُ اٌضاٚٞ

 صِٓ اٌذٚسأبد
 ػضَ اٌذٚساْ

 ثغ١طخاعزخذاَ اخٙضح 
 (اٌشٚافغ)              اٌؼزالد
              اٌجىشاد

اٌّغز٠ٛبد اٌّبئٍخ             

اعزخذاَ اٌسبعٛة ٚثشاِح اٌزس١ًٍ  اعجٛع    

اعجٛػبْ       ػشض اٌزمبس٠ش ِٕٚبلشزٙب

 اِزسبْ ٔٙبئٟ     
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
: ٠زُ رط٠ٛش ٔزبخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِٓ خالي إٌشبغبد ٚاالعزشار١د١بد اٌزذس٠غ١خ اٌزب١ٌخ

يهتم ادلقرر بالفروق الفردية من حيث القدرات الذهنية حبيث يتم تكليف وحل واجبات بيتية ثنائية مشرتكة ويتم تعزيز القواسم ادلشرتكة بني الطالب عن طريق احلوار العلمي حلل 
 ادلشكالت ادلرتبطة وتقييم ذلك يف بطاقة تقييم االداء الفردية للتغذية الراجعة من التكليفات وادلهمات ادلناطة بالطالب

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :٠زُ إثجبد رسمك ٔزبخبد اٌزؼٍُ اٌّغزٙذفخ ِٓ خالي أعب١ٌت اٌزم١١ُ ٚاٌّزطٍجبد اٌزب١ٌخ
غياب % 15:نظام احلضور والغياب −
احلضور وحل الواجبات وعرضها :ادلشاركة الصفية −
ال بد ان حترتم مواعيد تسليم التكليفات والواجبات والتقارير حسب االتفاق وإن أي خلل يف ذلك يعرضك خلسارة بعض النقاط  : نظام التكليفات وتسليمها −
تشجيع االعتماد على النفس وعدم اتباع اساليب الغش : األمانة العلمية −

 عن طريق االمييل والساعات ادلكتبية وبادلوعد: نظام التواصل مع احملاضر

 اختبارات منتصف وآخر الفصل، واالختبارات القصرية، وادللف الوثائقي للمقرر، ومشروع ادلقرر  −

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

 %15 والغياب سياسة الحضور- أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 مختبر الكلية وقاعة اللياقة البدنية 
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 المراجع .25

 
  The Biomechanics of Sports Techniques James G. Hay (1993) .. أ: الكتب والمراجع االساسية

جيرهرد هوخموث، الميكانيكا .- سمير مسلط الهاشمي، البيومكانيك الرياضي.-  طلحة حسام الدين ، الميكانيكا الحيوية ، دار الفكر العربي
.- علي عبد الرحمن وطلحة حسام الدين ، كـسيولوجـيا الرياضـة والتـحليـل الحـركـي، دار الفـكر العربي.- الحيوية، ترجمة كمال عبد الحميد

 قواعد التحليل الحركي للحركات الرياضية.- طلحة حسام الدين ، مبادئ التشخيص العلمي للحركة، دار الفكر العربي 

.  الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد التعليمية.      ب

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

Wilkins. 

2. Nordin & Frankel (2000) Basic Biomechanics of the muscle skeletal system Lippincott 

Williams & Wilkins . 

3. Lutjens K., & Hamilton N., Kinesilogy(1997) Scientific Basis of Human6 Motion. Ninth edition 

4. http: // coachesinfo . com 

5. http:/ www. NSPA Inc. com 

6. http://www.ISBS.org 

 

  معمومات إضافية26.

القدرة على االستفادة  وله ومهارات اخلبري، وقيم التخصص واجملتمع، قائد تربوي متسلح بادلعرفة التخصصية هواٌطبٌت اٌّدذ ٚا١ٌّّض 
تعلم أمثل  من أجل توفري والتعلم مدى احلياة من خالل ادلمارسة التأملية التعلم الذايت ادلعاصرة لتحقيق أقصى قدر من نتائج البحوث من

 .متنوع اخلربات لكل التالميذ وادلنتفعني
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