مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم :العلوم الرياضية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د .جاسم دمحم نايف الرومي
اللقب العلمي  :استاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

د .جاسػ دمحم نايف الرومي

j.alroomy@gmail.com /alroomy@yahoo.com

اسم المادة

التعمػ الحركي

مقرر الفصل

فرع العمؽم الرياضية

اهداف المادة

-االرتقاء بالمدتؽى العممي لمطمبة في مادة التعمػ الحركي.

 -معرفة كيفية االنتقال بالمتعمميؼ ولكافة األنذطة واأللعاب الرياضية عبر مراحل التعمػ

الحركي (الخام والدقيق واآللي)

التفاصيل االساسية للمادة مرفقة (تؽصيف مادة التعمػ الحركي)
الكتب المنهجية
المصادر الخارجية
تقديرات الفصل

كتاب عمػ الحركة  ،التعمػ الحركي لـ(د.وجيه محجؽب(
كتاب التعمػ الحركي بيؼ المبدأ والتطبيق لــ(د.يعرب خيؽن(

الفرل الدراسي الفرل الدراسي
الثاني
االول
%52

%52

االمتحان النهائي
%25

الدرجة
النهائية

%055

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
اسم القســم :االلعاب الفردية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د.جاسم دمحم نايف الرومي
اللقب العلمي  :استاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
1

المادة النظرية

التاريخ

مقدمة ومفاهيػ في التعمػ والتعميػ والتعمػ

الحركي
2

معنى الحركة وأثرها عمى تقدم اإلندان ،
والعؽامل التي تؤثر عمى الحركة

3

التعمػ الحركي ومبادئ أولية وعؽامل لمتعمػ

4

العمميات العقمية  ،العمميات العقمية المتعمقة

الحركي

بالفعل الحركي
5

العمميات العقمية المتعمقة بالفعل الكامؼ

6

القدرات التؽافقية(قابمية الترابط الحركي) القدرات

7

القدرات الحركية ( الدقة الحركية  ،المرونة ،

8

امتحان نعري (  ) 0لمفرل األول

9

التؽافق الحركي ( واجبات ووظائف التؽافق

البدنية(قؽة وسرعة ومطاولة الحركة)
التؽازن  ،المهارة والتكنيغ )

الحركي )
11

حرة الحؽاس في اإلخبار واإلجابة  +الذاكرة

11

نعام نعرية االستعالمات ( الكؽبرنيتغ )

12

العؽاهر الحركية كتعبير عؼ التؽافق الحركي :

وأنؽاعها

( النعام النعري )

المالحظات

البناء الحركي

الؽزن الحركي  ،النقل الحركي

13

انديابية الحركة  ،تذابه الحركة  ,ضبط الحركة

14

امتحان نعري (  ) 5لمفرل األول

 ،قؽة الحركة  ،سرعة الحركة

عطمة نرف الدنة

15
16

التؽقع الحركي وأنؽاعه

11

مراحل مدار التعمػ الحركي

18

كيف تحدث الحركة مؼ الناحية الفدمجية

كيفية حداب التعمػ الحركي حدب نعرية القيمة

الحركية ( منحنى التعمػ )
19

قؽانيؼ ومعاهر النمؽ

21

العؽامل التي تؤثر عمى التطؽر الحركي

21

امتحان نعري (  ) 0لمفرل الثاني

22

مراحل التطؽر الحركي لإلندان منذ الؽالدة

وحتى سؼ الذيخؽخة
23

مرحمة الرضاعة  ,مرحمة الطفؽلة  ،مرحمة
المدرسة المبكرة  ،مرحمة المدرسة المتأخرة

مرحمة المراهقة األولى  ،مرحمة المراهقة الثانية

 ،مرحمة الرجؽلة
24
25

انتقال أثر التعمػ
التدريب الذهني

كيفية تقؽيػ المهارات الحركية

26

امتحان نعري (  ) 5لمفرل الثاني

21

مراجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

28

التؽقع الحركي وأنؽاعه

29

مراحل مدار التعمػ الحركي

31

كيف تحدث الحركة مؼ الناحية الفدمجية

31

كيفية حداب التعمػ الحركي حدب نعرية القيمة
الحركية ( منحنى التعمػ )

32

قؽانيؼ ومعاهر النمؽ

19

العؽامل التي تؤثر عمى التطؽر الحركي

21

امتحان نعري (  ) 0لمفرل الثاني

21

مراحل التطؽر الحركي لإلندان منذ الؽالدة

22

مرحمة الرضاعة  ,مرحمة الطفؽلة  ،مرحمة

وحتى سؼ الذيخؽخة

المدرسة المبكرة  ،مرحمة المدرسة المتأخرة

توقيع مدرس المادة :

أ.د جاسػ دمحم نايف الرومي

توقيع العميد :

أ.د .ضياء قاسػ الخياط

