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اسم المادة  علم الحركة  .1 

 2. رقم المادة 1133427

 (نظرٌة،عملٌة)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (نظرٌة، عملٌة)الساعات الفعلٌة  3

 4. المتطلبات المتزامنة/المتطلّبات السابقة التشرٌح 

اسم البرنامج  التربٌة الرٌاضٌة .5 

 6. رقم البرنامج 1

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنٌة

 8. الكلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 9. القسم الصحة والتروٌح

 10. مستوى المادة اساسً ثانٌة 

 11. الفصل الدراسً/ العام الجامعً 2017-2016االول والثانً من العام الجامعً 

 12. الدرجة العلمٌة للبرنامج البكالورٌوس

األقسام األخرى المشتركة فً تدرٌس  ال ٌوجد
 المادة

.13 

 14. لغة التدرٌس العربٌة

/ تارٌخ استحداث مخطط المادة الدراسٌة الفصل الماضً
 تارٌخ مراجعة مخطط المادة الدراسٌة

.15 

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونً: الرجاء إدراج ما ٌلً

 10-9هاشم الكٌالنً اثنٌن اربعاء 

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونً: الرجاء إدراج ما ٌلً

 
   2833غرفة الجمنازٌوم محول 

 حسب ورود البرنامج تحدد كل فصل على حدة
h.kilani@ju.edu.jo 

 

 

  وصف المادة.18

ٌركز هذا المساق على تطوٌر المعلومات والمفاهٌم الحركٌة تارٌخٌا والمتعلقة بحركة اإلنسان من الناحٌة الهٌكلٌة والعضلٌة 

والعصبٌة بحٌث ٌتم مالحظتها وحل المشكالت المتعلقة بها من خالل تطبٌق بعض القواعد الحركٌة ومعالجتها بصورة تحلٌل مبسط 

.على المستوى النظري والعملً  
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

األهداف - أ

 . وتطور المفاهٌم الحركٌة تارٌخٌاالتعرف على المصطلحات الحركٌة و التشرٌحٌة والمٌكانٌكٌة .1

 االلمام العلمً بالمفاهٌم المتعلقة بحركة المفاصل والعضالت وتوظٌف االعصاب بما ٌخدم الحركة الفاعلة  .2

. تطبٌق لبعض القواعد الحركٌة على حركات المفاصل والعضالت واالطراف الجسمٌة .3

 

... ٌتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن ٌكون قادراً على: نتاجات التعلّم- ب

ٌعرف األسس والمفاهٌم العلمٌة عبر التطور التارٌخً الخاص بعلم الحركة من الجهاز الحركً والعصبً والعضلً تعرٌفا  .1
. واضحا

 .ٌفهم  األداء الحركً المتعلق بالحركات الخطٌة والزاوٌة  .2

 .ٌحدد خطورة االوضاع والحركات الخاصة التً تؤدي الى اصابات جسمٌة  .3

 ٌفهم المستوٌات والمحاور واحداثٌات الحركة المتعلقة بالتحلٌل الحركً المبسط .4

ٌمٌز بٌن الشكل العضلً للجسم والعمل الحركً ومطاطٌة العضالت  .5

 ٌحلل اي مهارة حركٌة معتمداً على المالحظة او استخدام بعض االدوات البسٌطة  كالمدى الحركً .6

 .ٌستوعب اختالف المساهمات العصبٌة والعضلٌة والمفصلٌة .7

 ٌواكب التطورات التكنولوجٌة والبحثٌة فً مجال التخصص .8

 .ٌتأمل  فً أدائه ونواتج أعماله لتطوٌر مهنته .9

 .ٌطبق المفاهٌم المتعلقة بالحركة من حٌث الروافع واالتزان .10
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 
 

المراجع 
 المعتمدة

أسالٌب 
 التقوٌم

نتاجات التعلّم 
 المتحققة

المدر
 س

 المحتوى األسبوع

ضٌف، محمد 
محمد عبد 

 2009.العزٌز

. علم الحركة
  كلٌة التربٌة

تغرٌف المصطلحات العلمٌة    اسبوع2       نفسه 1،2 

وتطورالمفاهٌم و الحركة عبر 

. العصور

مفهوم وتعرٌف علم الحركة  

. همٌة دراسة علم الحركةأ

 مجاالت علم الحركة

االساسٌات فً تشرٌح 
 –محمود عقل /االنسان

الجهاز الحركً    اسبوع2  4،6 

والمفاصل 

 ودرجات الحرٌة 

 المستوٌات والمحاور

والتقسٌم الزمانً والمكانً 

 للحركة

 

االنسجة العظمٌة والوترٌة    اسبوع1  5  ملف

واالربطة وعالقتها بالحركة 

االساسٌات فً تشرٌح 
–محمود عقل /االنسان  

العضالت العاملة فً المفاصل    اسبوع2  5،7 

 الحركٌة

 ونوع االنقباضات الحركٌة

 امتحان المنتصف     

ضٌف، محمد محمد عبد 
 علم 2009.العزٌز

كلٌة التربٌة. الحركة  

 2،3،
4،6 

 حركة المفاصل    اسبوع2 

الكتف والمرفق والورك والركبة 

 والكاحل

حسام الدٌن، طلحة 

علم . 1998.واخرون

الحركة التطبٌقً الجزء 

مركز الكتاب . االول

للنشر، القاهرة، جمهورٌة 

. مصر العربٌة

أمثلة على التمارٌن الخاطئة    اسبوع1  3 

والصحٌحة من منظور حركً 

للمفاصل الحركٌة فً النظام 

 الجسمً

النواحً العصبٌة المؤثرة فً الحركة   اسبوع1  7  ملف

كاالنعكاسات العصبٌة ومغازل 

 العضالت

 عرض التقارٌر ومناقشتها   اسبوع3  8،9  

 امتحان  نهائً     
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 21

: ٌتم تطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة التالٌة

ٌهتم المقرر بالفروق الفردٌة من حٌث القدرات الذهنٌة بحٌث ٌتم تكلٌف وحل واجبات بٌتٌة ثنائٌة مشتركة وٌتم تعزٌز القواسم 
المشتركة بٌن الطالب عن طرٌق الحوار العلمً لحل المشكالت المرتبطة وتقٌٌم ذلك فً بطاقة تقٌٌم االداء الفردٌة للتغذٌة الراجعة 

 .من التكلٌفات والمهمات المناطة بالطالب

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة

غٌاب % 15:نظام الحضور والغٌاب −
الحضور وحل الواجبات وعرضها :المشاركة الصفٌة −
ال بد ان تحترم مواعٌد تسلٌم التكلٌفات والواجبات والتقارٌر حسب االتفاق وإن أي خلل فً ذلك : نظام التكلٌفات وتسلٌمها −

ٌعرضك لخسارة بعض النقاط  
تشجٌع االعتماد على النفس وعدم اتباع اسالٌب الغش : األمانة العلمٌة −

 عن طرٌق االٌمٌل والساعات المكتبٌة وبالموعد: نظام التواصل مع المحاضر

 اختبارات منتصف وآخر الفصل، واالختبارات القصٌرة، والملف الوثائقً للمقرر، ومشروع المقرر  −

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

% 15سٌاسة الحضور والغٌاب - أ

الغٌاب عن االمتحانات وتسلٌم الواجبات فً الوقت المحدد - ب

إجراءات السالمة والصحة - ج

الغش والخروج عن النظام الصفً - د

إعطاء الدرجات - ه

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتً تسهم فً دراسة المادة- و

  المعدات واألجهزة المطلوبة.24

 مختبر الكلٌة وقاعة اللٌاقة البدنٌة 

المراجع 
 المعتمدة

أسالٌب 
 التقوٌم

نتاجات 
التعلّم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

تطبٌقات مٌكانٌكٌة بسٌطة من    اسبوع1  10،6  ملف

حٌث االتزان والتوازن وعالقته 

 بالروافع واصنافها

 عرض التقارٌر ومناقشتها   اسبوع3  8،9  

 امتحان  نهائً     
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  المراجع.25

 

 :الكتب والمراجع االساسٌة.  أ

دار الفكر – محمود عقل /االساسٌات فً تشرٌح االنسان -1

مركز الكتاب للنشر، القاهرة، جمهورٌة مصر . علم الحركة التطبٌقً الجزء االول. 1998.حسام الدٌن، طلحة واخرون -2

 .العربٌة

كلٌة التربٌة ـ جامعة الملك سعود .  علم الحركة2009.ضٌف، محمد محمد عبد العزٌز -3

 
.  الكتب الموصى بها، وغٌرها من المواد التعلٌمٌة.      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 

  معلومات إضافية26.

القدرة على  وله ومهارات الخبٌر، وقٌم التخصص والمجتمع، قائد تربوي متسلح بالمعرفة التخصصٌة هوالطالب المجد والممٌز 
من أجل  والتعلم مدى الحٌاة من خالل الممارسة التأملٌة التعلم الذاتً المعاصرة لتحقٌق أقصى قدر من نتائج البحوث االستفادة من

 .تعلم أمثل متنوع الخبرات لكل التالمٌذ والمنتفعٌن توفٌر
 
 
 

 

: -القسم/ مقرر لجنة الخطة: ------------------التارٌخ: ------------------------ - التوقٌع- هاشم الكٌالنً: -اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقٌع-------------- ---------- الصحة والتروٌح

 -------------- ------------------- التوقٌع: ------------------------- رئٌس القسم
 --------------------------------- التوقٌع: ------------------------- الكلٌة/ مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقٌع: ------------------------------------------- العمٌد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئٌس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العمٌد لضمان الجودة    

  ملف المادة الدراسٌة                                                                                         


