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 الزهرة عبد حبٌب نوار / الطالب اسم                                                             الرٌاضٌة التربٌة / الكلٌة

 عودة شانً حاجم د.أ / المشرف اسم                                                              العلٌا الدراسات / القسم

 رٌاضٌة تربٌة بكلورٌوس / الشهادة                                                                   ٌد كرة/ التخصص

 لمهارة الزمن / الدقة ومؤشر البٌوكٌنماتٌكٌة المتغٌرات بعض قٌم تطوٌر فً الهاٌبرمٌدٌا باستخدام تعلٌمً منهاج تأثٌر

 الٌد بكرة أماماًا  القفز من التصوٌب

 المستخلص

 التوقٌتات فً البٌوكٌنماتٌكٌة المتغٌرات ببعض وتوافق تطابق عدم ٌعانً التخصصً األداء كون البحث أهمٌة تبرز

 ٌنسجم بما البٌومٌكانٌكٌه المتطلبات بعض تنفٌذ فً األداء دقة على تؤثر مما ووقتٌاًا  لحظٌا أداء تتطلب والتً المناسبة

 تطوٌر فً الهٌبرمٌدٌا باستخدام  التعلٌمً المنهاج تأثٌر على التعرف الى البحث وٌهدف ، المطلوب الحركً والواجب

 . البحث لعٌنة الٌد بكرة أماماًا  بالقفز التصوٌب لمهارة الزمن / الدقة ومؤشر البٌوكٌنماتٌكٌه المتغٌرات بعض قٌم

 بكرة الجنوب نفط نادي شباب العبً البحث عٌنة وتضمنت ، المشكلة طبٌعة لمالئمته التجرٌبً المنهج الباحث واستخدم

 فً ساهمت والتً التعلٌمً المنهاج تضمنها التً و الهٌبرمٌدٌا منظومة استخدام بضرورة الباحث وٌوصً للشباب الٌد

 تهدف والتً البٌوكٌنماتٌكٌة المتغٌرات وبعض الٌد بكرة أماماًا  بالقفز التصوٌب دقة لمهارة الفنً االداء مستوى تطوٌر

 . المٌكانٌكٌة واالسس المتطلبات على اعتماداًا  وفعالة منتجة تعلم بٌئة خلق خالل من الحركً التصور وتطوٌر بناء الى
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The impact of curriculum using Alhiebermedia on the values of some index variables 

Albyukinmetekih and precision / time for correction of jumping skill forward  Handball 

 

the importance of research that Performance Specialist suffers mismatch and agree with 

some variables Albyukinmetekih in a timely and appropriate that require the performance 

of intraday and Ouktia which affect the accuracy of performance in the implementation of 

some of the requirementsAlbayumkanikiconsistent and duty motor  , To identify the 

impact of the curriculum using Alhiebermedia in the development of values some 

variables Albyukinmetekih and the precision index / time for correction jumping skill 

Forward  Handball to sample. The researcher used the experimental method for suitability 

nature of the problem, and included a sample players Youth Club SoC .The need to use the 

system Alhiebermedia and guaranteed by the curriculum, which contributed to the 

development of the performance level technical skill accuracy correction jumping Forward. 

hand and some of the variables Albyukinmetekih, which aims to build and develop the 

perception motor through the creation of a learning environment productive and efficient 

depending on the requirements and principles mechanical. 


