
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 احمد عبد االمير شبر االسم
 Ahmad_alshubbary@yahoo.com البريد االلكتروني

 التحليل الحركي اسم المادة
 سنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
للطالب لفهم ومعرفة وتطبيق القوانين الميكانيكية  االستعدادات الضرورية

 حركة ، وتقويمها ، عالجها ، تحليلهاعلى ال
 التفاصيل االساسية للمادة

 
، التحليل الحركي )البيوميكانيكي( أهمية، مفهوم التحليل الحركي،  التحليل الحركي

طبيعة التحليل الحركي ، عد التحليل الحركيقوا، طبيعة التحليل البيوكينماتيكي
البيوميكانيكي( للمهارات يل الحركي)التحل،خطوات التحليل الحركي ، البيوميكانيكي ،

 الرياضية التحليل الحركي لمراحل المهارة، الواجبات األساسية للتحليل الحركي، الحركية
انواع النقل ، النقل الحركي، التزامن، ائل المستخدمة في التحليل الحركيالوس، 

 .الحركي
 

 الكتب المنهجية
 

التحليل باستخدام البرامج التحليل ال توجد كتب منهجية الن المادة تعتمد على 
الحركي بالكومبيوتر واالجهزة االخرى للقياس ويمكن االعتماد على المصادر التالية 

 .لتوضيح القوانين المدروسة على الحركة
 

 المصادر الخارجية
 

 :) القاهرة، دار الفكر العربي،(. 1الميكانيكا الحيوية، األسس النظرية والتطبيقية، ط

computer in biomechanics research : U.S.A ,human kinetics 

pubisher  .  

. الميكانيكا الحيوية وطرق البحث العلمي للحركات الرياضية ، القاهرة : مركز 
 الكتاب للنشر

Biomechanical Assessment of Individual sport For Improved 

performance .In Sports  Medicine .Nov.28(5،) 
 التحليل الحركي )التحليل التشريحي وتطبيقاته الحركية والميكانيكية( موسوعة

 : تطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي واألداء الحركي

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 العلوم النظرية القســم :
 الثالثة المرحلة :

احمد عبد  اسم المحاضر الثالثي :
 االمير عبد الرضا شبر

 استاذ مساعد اللقب العلمي :
 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة القادسية مكان العمل  :

 



 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثلا  - %10مثلا  %15مثل %35مثلا 
 جميع المحاضرات تشمل على الجانب التطبيقي بنسب اكبر من الجانب النظري افيةمعلومات اض

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

 رامج على الحاسبةاستخدام الب تطبيقات على الحركة االساسية مدخل عام للتحليل الحركي 27/9/2015 1

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية التحليل الحركي 4/10/2015 2

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية مفهوم التحليل الحركي 11/19/2015 3

 استخدام البرامج على الحاسبة لحركة االساسيةتطبيقات على ا الحركي )البيوميكانيكي(التحليل  ةأهمي 18/10/2015 4

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية يوكينماتيكيالبالحركي التحليل  25/10/2015 5

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية كينتكالبيوالحركي التحليل  1/11/2015 6

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية التحليل البيوكينماتيكي طبيعة 8/11/2015 7

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية طبيعة التحليل البيوكينماتيكي 15/11/2015 8

 ج على الحاسبةاستخدام البرام تطبيقات على الحركة االساسية قواعد التحليل الحركي 22/11/2015 9

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية قواعد التحليل الحركي: 29/11/2015 10

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية طبيعة التحليل الحركي البيوميكانيكي : 6/12/2015 11

 استخدام البرامج على الحاسبة قات على الحركة االساسيةتطبي خطوات التحليل الحركي . 13/12/2015 12

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية ميكانيكي( للمهارات الحركية:البيوالحركي)التحليل  20/12/2015 13

 استخدام البرامج على الحاسبة اسيةتطبيقات على الحركة االس ميكانيكي( للمهارات الحركيةالبيوالحركي)التحليل  27/12/2015 14

 استخدام البرامج على الحاسبة تطبيقات على الحركة االساسية ميكانيكي( للمهارات الحركيةالبيوالحركي)التحليل  3/1/2015 15

 ى الحاسبةاستخدام البرامج عل تطبيقات على الحركة االساسية ميكانيكي( للمهارات الحركيةالبيوالحركي)التحليل  10/1/2015 16

 عطلة نصف السنة

 اجهزة القياسعلى  تطبيق الحركة تطبيقات على الحركة الرياضية الواجبات األساسية للتحليل الحركي 21/2/2015 17

 ستطبيق الحركة على اجهزة القيا تطبيقات على الحركة الرياضية االولى ةحلالمرالتحليل الحركي لمراحل المهارة الرياضية:  28/2/2015 18

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية الثانية ةحلالمر التحليل الحركي لمراحل المهارة الرياضية: 6/3/2015 19

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية الثالثة ةحلالمرالتحليل الحركي لمراحل المهارة الرياضية:  13/3/2015 20

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية الرابعة ةحلالمرالتحليل الحركي لمراحل المهارة الرياضية:  20/3/2015 21

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية الخامسة ةحلالمرالتحليل الحركي لمراحل المهارة الرياضية:  27/3/2015 22

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية الوسائل المستخدمة في التحليل الحركي 3/4/2015 23

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية الوسائل المستخدمة في التحليل الحركي 10/4/2015 24

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضةالكلية : 

 العلوم النظريةالقســم : 
 الثالثةالمرحلة : 

احمد عبد االمير عبد اسم المحاضر الثالثي : 
 الرضا شبر

 استاذ مساعداللقب العلمي : 
 دكتوراهالمؤهل العلمي : 

 جامعة القادسيةمكان العمل  : 



 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية يل الحركي:الوسائل المستخدمة في التحل 17/4/2015 25

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية التزامن 24/4/2015 26

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية النقل الحركي 1/5/2015 27

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية ل الحركيانواع النق 8/5/2015 28

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية تحليل حركة رياضية 15/5/2015 29

التحليل الحركي ألوضاع الوقوف والجلوس واالستلقاء  22/5/2015 30
 وعالقتها بصحة اإلنسان

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس ركة الرياضيةتطبيقات على الح

التحليل الحركي ألوضاع الوقوف والجلوس واالستلقاء  29/5/2015 31
 وعالقتها بصحة اإلنسان

 تطبيق الحركة على اجهزة القياس تطبيقات على الحركة الرياضية

   االمتحان  32

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Ahmed Abdul Ameer Abdul Redha 

E_mail Ahmad_alshubbary@yahoo.com 
Title Biomechanics analysis  
Course Coordinator Type here the came of course coordinator 
Course Objective yearly 
 
Course Description 
 

The preparations necessary for the student to understand and 
know the laws and the application of mechanical movement, 
straightened, treatment, analysis 

 
Textbook 

Biomechanics, theoretical foundations and practical, i 1 :( Cairo, Dar Arab 
Thought). 
computer in biomechanics research: U.S.A, human kinetics pubisher. 
. Biomechanics and methods of scientific research and sports movements, 
Cairo: book publishing center. 
Biomechanical Assessment of Individual sport For Improved performance 
.In Sports Medicine .Nov.28 (5), 
Encyclopedia of kinetic analysis (anatomical analysis and its applications 
kinetic and mechanical) 
: Albayumkanak applications in athletic training and performance motor 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 
General Notes All lectures include the practical side by side is greater than the 

theoretical  
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Lecturer name: Ahmed Abdul 

Ameer Abdul Redha 

Academic Status: Assistant Professor 

Qualification: Ph.D. 

Place of work: University of Qadisiya 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered 

Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1 27/9/2015  
A general introduction to the analysis of 

locomotor 

Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

2 4/10/2015  Kinetic analysis 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

3 11/19/2015  The concept of kinetic analysis 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

4 18/10/2015  
The importance of kinetic analysis 

(Albyumkaniki) 

Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

5 25/10/2015  Kinetic analysis Albiukinmeteki 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

6 1/11/2015  Kinetic analysis Albyukintek 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

7 8/11/2015  The nature of the analysis Al Biomechanics 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

8 15/11/2015  The nature of the analysis Al Biomechanics 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

9 22/11/2015  Rules kinetic analysis 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

10 29/11/2015  Kinetic analysis rules: 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

11 6/12/2015  Nature Albyumkaniki kinetic analysis: 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

12 13/12/2015  Steps kinetic analysis. 
Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

13 20/12/2015  
Kinetic analysis (Biomechanics) 

psychomotor skills 

Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

14 27/12/2015  
Kinetic analysis (Biomechanics) 

psychomotor skills 

Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

15 3/1/2015  
Kinetic analysis (Biomechanics) 

psychomotor skills 

Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

16 10/1/2015  
Kinetic analysis (Biomechanics) 

psychomotor skills 

Applications on basic 

movement 

Use the software 

on the calculator 

Half-year Break 

17 21/2/2015  
The fundamental duties of the kinetic 

analysis 

Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

18 28/2/2015  
Kinetic analysis of the stages of 

athletic skill: the first stage 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

19 6/3/2015  
Kinetic analysis of the stages of 

athletic skill: the second stage 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 
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Place of work: University of 
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20 13/3/2015  
Kinetic analysis of the stages of 

athletic skill: the third stage 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

21 20/3/2015  
Kinetic analysis of the stages of 

athletic skill: the fourth stage 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

22 27/3/2015  
Kinetic analysis of the stages of 

athletic skill: the Fifth stage 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

23 3/4/2015  
The means used in kinetic 

analysis 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

24 10/4/2015  
The means used in kinetic 

analysis 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

25 17/4/2015  
The means used in kinetic 

analysis 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

26 24/4/2015  Synchronization 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

27 1/5/2015  Motor transport 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

28 8/5/2015  Types of motor transport 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

29 15/5/2015  Sports movement analysis 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

30 22/5/2015  

Kinetic analysis of the situation of 

standing and sitting and lying down 

and its relationship to human health 

Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

31 29/5/2015  

Kinetic analysis of the situation of 

standing and sitting and lying down 

and its relationship to human health 

Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

32 21/2/2015  the exam 
Applications on the 

sports movement 

Application traffic 

measurement devices 

 Instructor Signature:     Dean Signature: 


