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   :أهداف التعلم

 التعرف على نشاط الدماغ املسؤول عن االنقباضات العضلية والتنسيق الحركي. -

 التعرف على مختلف مراحل تطور التحكم الحركي. -

 التعرف على دور النظام الحس ي في الحركية. -

:املعارف املسبقة املطلوبة  

 . علم الحركة ووظائف أعضاء الجسم والبيوميكانيكا -

: املادةمحتوى   

 :املحور األول  •

 ماهية القوام / مفهوم اإلنحراف القوامي / االنحراف القوامي الوظيفي )البسيط(. -

 االنحراف القوامي البنائي )املتقدم( / درجات تطور االنحرافات القوامية. -

 تصنيف االنحرافات القوامية.  / أسباب اإلنحرافات القوامية -

 أهمية دراسة قوام الطفل في املرحلة االبتدائية. توصيف االنحرافات القوامية /  -

 أثر الوعي القوامي على تحسين القوام. / تطور القوام في مراحل النمو املختلفة للطفل -

تعريف الوعي / مباااادا هااااماااة لرفل الوعي القوامي / أثر االنحرافاااات القوامياااة على ا جه    -

 الحيوية.

الجهاز الحركي / الجهاز الحركي اإليجابي /   :الجهاا  الحركي وعققتاب بالقوام  :املحور الثااني •

الجهاز الحركي السلبي / اختالل االت ان العضلي / أسباب اختالل االت ان العضلي / تجنب 

 اختالل االت ان العضلي / مؤشرات االت ان العضلي.

الحركات الساااطحية الساااهمية    :لألجزاء الرئيساااية لمجسااامالحركات األولية    :املحور الثالث •

 الحركات السطحية العمودية / الحركات السطحية ا فقية / الحركات السطحية املائلة. /

مقدمة في السااااااالوي الحركي  مفاهيه / مساهر السااااااالوي   :السااااااالوي الحركي :املحور الرابع •

 الحركي / التعله الحركي / الخصائص الحركية.
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الجهد العضلي / التنسيق الحركي / النشاط العصبي املسؤ ل  التحكه في    :املحور الخامس •

في التحكه الحركي / النسام الحساااااااخي الداخلي  الحركية / االندماي الحساااااااخي الحركي / النمو 

 الحركي.

 : طريقة التقييم

 البحوث  انجا  +    تسجيل الحضور يته تقييه الطلبة عن طريق املراقبة املستمر  من خالل         

 :املتعلقة بأحد املحا ر التالية   وعرضها

 . تطوره، أسبابه، تصنيفاته...(درجة االنحراف القوامي )مفهومه، أنواعه،  ➢

 . ية، مبادئه....(و الوعي القوامي )تعريف، أثره على القوام  على ا جه   الحي ➢

 . الجهاز الحركي )الجهاز الحركي اإليجابي / الجهاز الحركي السلبي( ➢

 . مؤشراته، الوقاية منه...( ه،أسباب) الت ان العضليختالل اا ➢

 )السهمية / العمودية / ا فقية / املائلة(. الحركات ا  لية لألج اء الرئيسية للجسه ➢

 السلوي الحركي  مساهره. ➢

 التعله الحركي  الخصائص الحركية. ➢

 التنسيق الحركي  النشاط العصبي. ➢

   (النمو الحركي، االندماي الحسخي الحركي، الداخليالنسام الحسخي النمو الحسخي الحركي ) ➢

   .docأو  pdfبصيغة  ترسل البحوث إلى البريد اإللكتروني لألستاذة* 

 bouira.dz-k.nacerbey@univ  :البريد اإللكتروني

 .الحضوري  بعد االستئناف البيداغوجي pptيتم عرض ممخص للبحث بصيغة  *

 . وترفض جميع البحوث املتشابهة )نسخ/ لسق(فقط، أو ثنائية فردية تكون األعمال 

اقع انترنت...   طبوعات،املكتب،  يمكن للطالب استعمال ال  :املراجع  . في إنجا  بحثب  خ.. إلمو

  يارسال رسالة عبر البريد اإللكترون  لطالب يمكنأو لتوضيح أكثر  أي استفسار 

 د. ناصر باي كريمة  :بالتوفيق 

mailto:k.nacerbey@univ-bouira.dz

