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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 ؛.والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. المتاحةالتعلم االستفادة القصوى من فرص 
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 استخدام الوسائل والطرق الحديثة والمباشرة في تحسين الفورمة الرياضية
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)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية 
 الرسائل واالطاريح/البايومكانيك 
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