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I- بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 السداسي الثالث:  
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية ل موجهةأعما محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 12      وحدات التعليم األساسية

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 الثقافة البدنية

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 الجيدو 

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 كرة اليد

 X X 03 02 // // 1.30 1.30 42 الميكانيكا الحيوية

 X X 03 02 // // 1.30 1.30 42 يات ومنهجية التدريب الرياضي نظر

 X X 03 02 // 04 // // 56 1بيداغوجية  التدريب الرياضي 

   09 05      وحدات التعليم المنهجية

 X  05 03 // // // 1.30 21  اإلحصاء الوصفي

 X  04 02 // // // 1.30 21 النظريات التربوية

   01 01      ستكشافيةوحدات التعليم اال

 X  01 01 // // // 1.30 21 النشاط البدني الرياضي والعولمة

   02 02      وحدات التعليم األفقية

 X  01 01 // // // 1.30 21 علم االجتماع الرياضي

 X  01 01 // // // 1.30 21 علم النفس النمو 

   30 20 00 10 03 15 392 3مجموع السداسي 
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 السداسي الرابع:
 

 وحدة التعليم

الحجم 
الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 12      وحدات التعليم األساسية

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49  األلعابتعليمية 

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 هالكاراتي

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 الكرة الطائرة

 X X 03 02 // // 01.30 1.30 42 فيزيولوجيا الجهد البدني

 X X 03 02 // // // 1.30 21 التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي

 X X 03 02 // 04 // // 56 2بيداغوجية  التدريب الرياضي 

   09 05      حدات التعليم المنهجيةو

 X  05 03 // // 01.30 1.30 42 اإلحصاء االستداللي

 X  04 02 // // // 1.30 21 القياس والتقويم الرياضي

   01 01      وحدات التعليم االستكشافية

 X  01 01 // // // 1.30 21 أخالقيات المهنة و الفساد

   02 02      وحدات التعليم األفقية

 X  01 01 // // // 1.30 21 الطب الرياضي واإلسعافات األولية

 X  01 01 // // // 1.30 21 علم النفس الرياضي 

   30 20 00 10 03 15 392 4مجموع السداسي 
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 السداسي الخامس       
 تخصص: التدريب الرياضي التنافسي      

 
 

 وحدة التعليم
 الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   21 14      وحدات التعليم األساسية

 X X 06 04 // 04 // 1.30 77 تخصص رياضة جماعية 

 X X 06 04 // 04 // 1.30 77 تخصص رياضة فردية 

 X X 05 03 // // 1.30 1.30 42 الحركةعلم 

 X X 04 03 // // 03 1.30 63 مشروع مذكرة التخرج

   09 06      وحدات التعليم المنهجية

 X X 03 02 // // 1.30 1.30 42  بطاريات االختبارات الرياضية

 X X 03 02 // // 1.30 1.30 42 التوجيه واالنتقاء الرياضي

يب الرياضي والتدر مناهج التربية
 المقارن

21 1.30  // // 02 03 X X 

   30 20 // 08 07.30 10.30 364 5مجموع السداسي 
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  السداسي السادس
 تخصص: التدريب الرياضي التنافسي

 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

 أعمال تطبيقية موجهة أعمال محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   30 20     371 وحدات التعليم األساسية

 X X 07 05 // 04 // 1.30 77 تخصص رياضة جماعية 

 X X 07 05 // 04 // 1.30 77 تخصص رياضة فردية 

 X X 08 05 // 04 // 1.30 77 التربص الميداني

 X X 08 05 // 10 // // 140 مذكرة التخرج

   30 20 // 22 // 4.30 371 6مجموع السداسي 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II- بطاقات تنظيم وحدات التعليم 
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 الثالثالسداسي: 
 األساسيةوحدة التعليم  عنوان الوحدة :

 
 

 سا 105       محاضرة :
 سا 42   أعمال موجهة:
 سا 140 أعمال تطبيقية :

 سا 119ي : عمل شخص
 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

 18 األرصدة:        األساسيةوحدة التعليم :  
  

 الثقافة البدنية : 1المادة 
 03األرصدة: 

 02المعامل :
 الجيدو : 2المادة 

 03 األرصدة : 
 02 المعامل :

 كرة اليد : 3المادة 
 03 األرصدة : 

 02المعامل :
 الميكانيكا الحيوية:  4المادة 

 03األرصدة :  
 02المعامل :

 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي:  5المادة 
 03األرصدة :  

 02المعامل :
 1 التدريب الرياضيبيداغوجية :  6المادة 

 03األرصدة :  
 02المعامل :

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 المواد المكونة لهكذا لو

 
 
 
  
  

 متواصل وامتحان 
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة 
 بتخصص األلعاب الجماعية والفردية.

الرفع من المستوى البدني والتقني والخططي للطالب في 
 كل تخصص.

االطالع على أهم المعارف النظرية المرتبطة 
النظرية، والرفع من المستوى المعرفي بالتخصصات 

 للطالب في التخصص، وربطه بالميدان.

 وصف المواد
 

 
 
 
 



 Page 11                                   فسي التخصص: التدريب الرياضي التنا                        التدريب الرياضي   :الشعبة [

 شري حميد د :األستاذجامعة بسكرة                                 مسؤول فريق ميدان التكوين 
 

 
 الثالثالسداسي: 

 المنهجيةوحدة التعليم  عنوان الوحدة :
 

 

 سا 42       : محاضرة
 سا 00  :أعمال موجهة
 سا 00 : أعمال تطبيقية
 سا 68 : عمل شخصي

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

  09:األرصدة    المنهجية:  وحدة التعليم 
  

 
 اإلحصاء الوصفي : 1المادة 

 05  :األرصدة
 03  : المعامل
 النظريات التربوية : 1المادة 

 04 :األرصدة
  02 : المعامل

 
 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

تواصل وامتحان م   
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية 
 المرتبطة.

تعويد الطالب ممارسة البحث في الميدان وإكسابه 
 الوسائل والطرق المناسبة.

 

 وصف المواد
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 الثالث السداسي:

 يةاالستكشافوحدة التعليم  عنوان الوحدة :
 

 

 سا 21        : محاضرة
 سا 00    :أعمال موجهة
 سا  00   : أعمال تطبيقية
 سا 11   :عمل شخصي 

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

  01:األرصدة   االستكشافية :  وحدة التعليم 
  

 النشاط البدني الرياضي والعولمة : 1المادة 
  

 01:األرصدة
     01 :مل المعا

 
 
 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 امتحان
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

عالقة وتأثيرة العولمة في النشاط البدني الرياضي، 
 ومختلف المظاهر والمؤشرات ذات الصلة

 وصف المواد
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 الثالث: السداسي

 األفقيةوحدة التعليم  عنوان الوحدة :
 

 

 سا  42        : محاضرة
 سا 00    :أعمال موجهة
 سا  00  : أعمال تطبيقية
 سا 10   :عمل شخصي 

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

 02 :األرصدة       األفقية:  وحدة التعليم 
 

 ماع الرياضيعلم االجت : 1المادة 
 01:األرصدة 
 01:المعامل  

 
 علم النفس النمو : 2المادة 

 01 : األرصدة 
     01  : المعامل 

 
 
 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 امتحان
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

 
م علأهم المعارف النظرية المرتبطة بتخصص 

 ، وعالقتها بميدان التكوين.االجتماع
 بعلم نفس النموالقواعد األساسية والمعارف المرتبطة 

 المعرفي للطالبالرفع من المستوى 
 

 وصف المواد
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 رابعالالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 
 

 سا 105        محاضرة :
 سا 21   أعمال موجهة:

 سا140يقية : أعمال تطب
 سا 119عمل شخصي : 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

 18 األرصدة:       األساسية وحدة التعليم :  
 

 تعليمية األلعاب:  1المادة 
 03األرصدة: 

 02المعامل :
 كاراتيال:  2المادة 

 03األرصدة :  
 02المعامل : 

 كرة الطائرةال:  3المادة 
 03األرصدة :  

 02المعامل :
 فيزيولوجيا الجهد البدني:  4المادة 

 03األرصدة :  
 02المعامل :

 البرمجة في التدريب الرياضيالتخطيط و:  5المادة 
 03األرصدة :  

 02المعامل :
 2 التدريب الرياضيبيداغوجية :  6المادة 

 03األرصدة :  
 02المعامل :

 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 متواصل وامتحان 
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة 
 بتخصص األلعاب الجماعية والفردية.

الرفع من المستوى البدني والتقني والخططي للطالب في 
 تخصص.كل 

م المعارف النظرية المرتبطة االطالع على أه
بالتخصصات النظرية، والرفع من المستوى المعرفي 

 للطالب في التخصص، وربطه بالميدان.
 

 وصف المواد
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 الرابع السداسي: 

 وحدة التعليم المنهجية عنوان الوحدة :
 

 

 سا 42        : محاضرة
 سا 21   :أعمال موجهة
 سا 00 : أعمال تطبيقية
 سا 68  : عمل شخصي

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

   09 :األرصدة    منهجيةال:  وحدة التعليم 
  

 االستداللي اإلحصاء : 1المادة 
 05  :األرصدة
 03  : المعامل
 القياس والتقويم الرياضي : 2المادة 

 04  :األرصدة
 02  : المعامل

 
 

 

 لوحدة التعليم  ةوحالممن تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

متواصل وامتحان    
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية 
 المرتبطة.

تعويد الطالب ممارسة البحث في الميدان وإكسابه 
 الوسائل والطرق المناسبة.

 

 وصف المواد
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 رابعالالسداسي: 
 وحدة التعليم االستكشافية عنوان الوحدة :

 
 

 سا 21       : محاضرة
 سا 00  :أعمال موجهة
 سا  00 : أعمال تطبيقية
 سا 11 :عمل شخصي 

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

 01:األرصدة   االستكشافية :  وحدة التعليم 
  

 قيات المهنة والفسادأخال : 1المادة 
 01:األرصدة 

 01:المعامل 
 
 
 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 امتحان
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

معرفة القواعد األساسية للتخصص ومجاالت 
 استخدامه في الميدان الرياضي.

حقوق وأهم الضوابط التي االطالع على الواجبات وال
  ، وتعريف بالفساد ومظاهره وآثاره تحكم المهنة

 وصف المواد
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 الرابعالسداسي: 
 وحدة التعليم األفقية عنوان الوحدة :

 
 

 سا 42       : محاضرة
 سا 00  :أعمال موجهة
 سا  00 : أعمال تطبيقية
 سا 10  :عمل شخصي 

 

 

 ي لوحدة التعليمتوزيع الحجم الساع
 والمواد المكونة لها

 

 

     02:األرصدة       األفقية:  وحدة التعليم 
  

 الطب الرياضي واإلسعافات األولية : 1المادة 
 01:األرصدة 

 01:المعامل 
 

 علم النفس الرياضي : 2المادة 
 01 : األرصدة 

 01 : المعامل
 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 امتحان
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

للمواد القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية 
خاصة ما تعلق بمجال الطب الرياضي واالسعافات 
األولية التي يقدمها المربي أو المدرب أثناء أداء 

ير مهامه، وكذا استخدام علوم أخرى للنهوض وتطو
 أدائه في الميدان كعلم النفس الرياضي أيضا  

 

 وصف المواد
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 الخامسالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 
 

 سا 84        محاضرة :
 سا 63   أعمال موجهة:

 سا112أعمال تطبيقية : 
 سا 160 عمل شخصي : 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 المكونة لها والمواد

 

 

 21 األرصدة:       األساسية وحدة التعليم :  
 

 تخصص رياضة جماعية:  1المادة 
  06األرصدة: 

 04المعامل :
 تخصص رياضة فردية:  2المادة 

 06األرصدة :  
 04المعامل : 

 علم الحركة:  3المادة 
 05األرصدة :  

 03المعامل :
 مشروع مذكرة التخرج:  4المادة 

 04:  األرصدة 
 03  المعامل :  
 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 متواصل وامتحان 
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة 
 بتخصص األلعاب الجماعية والفردية.

دني والتقني والخططي للطالب في الرفع من المستوى الب
 كل تخصص.

االطالع على أهم المعارف النظرية المرتبطة 
بالتخصصات النظرية، والرفع من المستوى المعرفي 

وجعله متحكما في مناهج البحث العلمي، للطالب 
 ويمارس البحث وقادر على انجاز مذكرة التخرج

 

 وصف المواد
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 لخامسا السداسي: 
 وحدة التعليم المنهجية الوحدة :عنوان 

 
 

 سا 63        : محاضرة
 سا 42   :أعمال موجهة
 سا 00  : أعمال تطبيقية
 سا 76   : عمل شخصي

 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

   09 :األرصدة    المنهجية:  وحدة التعليم 
  

  االختبارات والقياسات : 1المادة 
 03  :رصدةاأل

 02  : المعامل
 التوجيه واالنتقاء الرياضي : 2المادة 

 03  :األرصدة
 02  : المعامل
 مناهج التربية والتدريب الرياضي المقارن : 2المادة 

 03  :األرصدة
 02  : المعامل

 
 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

حان متواصل وامت   
 

 نوع التقييم )متواصل أو امتحان(

القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية 
 المرتبطة.

تعويد الطالب ممارسة البحث في الميدان وإكسابه 
 الوسائل والطرق المناسبة.

 

 وصف المواد
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 سادسالالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 
 

 سا 63         محاضرة :
 سا  00   أعمال موجهة:

 سا 308أعمال تطبيقية : 
 سا  229عمل شخصي : 

 

 توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم
 والمواد المكونة لها

 

 

 30 األرصدة:          األساسية وحدة التعليم :  
 

 تخصص رياضة جماعية:  1المادة 
 07األرصدة: 

 05المعامل :
 فردية تخصص رياضة:  2المادة 

 07األرصدة :  
 05المعامل : 

 التربص الميداني:  3المادة 
 08األرصدة :  

 05المعامل :
 مذكرة التخرج:  4المادة 

 08األرصدة :  
    05المعامل :

 

 

 لوحدة التعليم  ةالممنوح تو المعامال األرصدة
 لمواد المكونة لهاكذا لو

 
 
 
  
  

 متواصل وامتحان 
 

ع التقييمنو )متواصل أو امتحان(  

القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة 
 بتخصص األلعاب الجماعية والفردية.

الرفع من المستوى البدني والتقني والخططي للطالب في 
 كل تخصص.

االطالع على أهم المعارف النظرية المرتبطة 
بالتخصصات النظرية، والرفع من المستوى المعرفي 

 خصص، وربطه بالميدان.للطالب في الت
 

 وصف المواد
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
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 الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:

 الثقافة البدنية المادة:

 
 أهداف التعليم:

 بتخصص التعضيل.تبطة المر القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية

 الرفع من المستوى البدني والتقني للطالب في التخصص.
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعظاء الجسم.
 

 محتوى المادة:
 ياضة  ر الروتطو تاريخ .1
 قواعد ممارسة النشاط .2
 التكنيك الخاص بالنشاط   .3
 التكتيك الخاص بالنشاط .4
 تنمية وتطوير األطراف العلوية  .5
 تنمية وتطوير األطراف السفلية .6
 تنمية وتطوير منطقة الجذع  .7
 تنمية وتطوير منطقة الصدر .8
 تنمية وتطوير منطقة البطن   .9

 تنمية وتطوير منطقة الظهر .10
 اضات األخرى والريدنية الثقافة الب .11
 الثقافة البدنية والمراحل التحضيرية .12

 
 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 
 المراجع باللغة العربية: 

 .2011، المجتمع العربي -االردن ، اسس رياضة المبارزة: فاطمة عبد مالح .1

 .1998، المجموعات الفنية في الحركات األرضية: عدلي حسين بيومي .2

 .2009، دار الوفاء لدنيا الطباعة، االختبار األوربى للياقة البدنية يورفيت: يحالسا مصطفى .3

 .دار الفكر -االردن ، التمرينات التاهيلية لتربية القوام: احمد عبد الرحيم .4

 

 المراجع باللغات األجنبية: 
 

- Gp.blank ; Diététique du sportif que manger pour être en forme? 1997.. 

- MATVEIEV, L.P: Aspects fondamentaux de l’entrainement Edition Vigot 1983. 

- A. N de Wolf ; l'appareil locomoteur examen et diagnostic cliniques, doi éditeurs, 1997 

- Gajer et autres.b : Le 800 métre analyse descriptive et entrainment ;FFA ; insep, 2000.. 

- Jean-Jacques temprado et gilles montagne,les coordinations perceptivo-motrices, 2001. 
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  الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:

 يدوالمادة: الج

 
 أهداف التعليم:

 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بتخصص الجيدو.

 الرفع من المستوى البدني والتقني والخططي للطالب في التخصص.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 اسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.معرفة القواعد األس

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعضاء الجسم.
 

  محتوى المادة:

 
 تاريخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانين والتحكيم  .2
 أشكال التحضير واإلعداد الرياضي  .3

 ي والمهاري، الخططي االستراتيجي()البدني الفيزيولوجي، الوظيفي، النفسي، العقلي، التقن
 أساليب االكتشاف والتوجيه واالنتقاء الرياضي. .4
 تقييم وتقويم الصفات البدنية  .5

 التخطيط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 

 المتابعة الدائمة واالمتحانات. طريقة التقييم:

 

 المراجع باللغة العربية: 
 .2011، المجتمع العربي - االردن، اسس رياضة المبارزة: فاطمة عبد مالح .1

 .1998، المجموعات الفنية في الحركات األرضية: عدلي حسين بيومي .2

 .2009، دار الوفاء لدنيا الطباعة، االختبار األوربى للياقة البدنية يورفيت: مصطفى السايح .3

 .دار الفكر -االردن ، التمرينات التاهيلية لتربية القوام: احمد عبد الرحيم .4

 

 

 لغات األجنبية: المراجع بال
 

1. Gp.blank ; Diététique du sportif que manger pour être en forme? 1997. 
2. MATVEIEV, L.P: Aspects fondamentaux de l’entrainement Edition Vigot 1983. 
3. A. N de Wolf ; l'appareil locomoteur examen et diagnostic cliniques, doi éditeurs, 1997 

4. Gajer et autres.b : Le 800 métre analyse descriptive et entrainment ;FFA ; insep, 2000. 

5. Jean-Jacques temprado et gilles montagne,les coordinations perceptivo-motrices, 2001. 
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  الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 اليد كرةالمادة: 
  

 يم:لعأهداف الت
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بتخصص كرة اليد.

 الرفع من المستوى البدني والتقني والخططي للطالب في التخصص.

 قواعد تحكيم رياضة كرة اليد.
 

  المعارف المسبقة المطلوبة :

 التكوين القاعدي واألساسي في كرة اليد.

 لكرة اليد. ةتعليم تسلسل المهارات التقني

 محتوى المادة:
 

 تاريخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانين والتحكيم  .2
 أشكال التحضير واإلعداد الرياضي  .3

 )البدني الفيزيولوجي، الوظيفي، النفسي، العقلي، التقني والمهاري، الخططي االستراتيجي(
 أساليب االكتشاف والتوجيه واالنتقاء الرياضي. .4
 تقييم وتقويم الصفات البدنية  .5

 تخطيط والبرمجةلا .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7

 
 

 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 
 المراجع باللغة العربية: 

 .2002(، مركز الكتاب، 4....1كمال عبد الحميد، محمد صبحي: رباعية كرة اليد الحديثة، ) الجزء  .1
 .1997ياسر دبور: كرة اليد الحديثة، منشأة المعارف،  .2
 .2008، و عالقته بنتائج مباريات كرة اليد –الهجومى قبل وبعد الوقت المستقطع  األداء الخططىرحاب:  دطارق محم .3
 .2008، األردن، فسلجة التدريب في كرة اليدبزار علي جوكل:  .4

 
 المراجع باللغات األجنبية: 

1.  MC. DOUGALL J.D, WENGER H.A, GREEN H.J,Evaluation Physiologique de l’athlète de haut 

niveau. Ed Décarie – Vigot . (1988) . 

2. 1000 Exercice en Hand balle, 1988. 

3. Francis trilles: les techniques et méthodes de l'entrainement sportif, CNFPT, 2002. 
4. Gp.blank ; Diététique du sportif que manger pour être en forme? 1997. 
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  لثاثالالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 المكانيكا الحيويةالمادة: 
 

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتخصص.

 الرفع من المستوى المعرفي والتقني والخططي للطالب في التخصص.

 اضة.يرالربط بين مختلف العلوم الطبيعية وعالقتها بعلوم ال
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في الميكانيك والفيزياء والرياضيات.
 

 محتوى المادة:
 مدخل لعلم البيو ميكانيكا  .1

 ها، أنواعها، القوانين، التحليل الحركيصئمفاهيم البيوميكانيكا الرياضية: الحركة وخصا .2

 استخدامات قوانين البيوميكانيكا في تقييم برامج التعلم الحركي .3

 كينماتيك الحركة المستقيمة: السرعة المحيطة والزاوية و العجلة الزاوية. .4

 كينيتيك الحركة االنتقالبية: القوة، الدفع، الشغل، الطاقة والقدرة. .5

 يكانيكية، عزم القوة، دفع القوة، قوة االحتكاكملخصائص ومؤشرات القوة: ا .6

 : الزمني، البيوكينيماتيكي، البيوكينيتيكي. التحليل البيوميكانيكي للمهارة الرياضية .7

 التحليل البيوميكانيكي لبعض األنشطة الرياضية تطبيقات .8

 تأثير القوى الداخلية والخارجية على جسم اإلنسان .9

 
 واالمتحانات. ةمطريقة التقييم:المتابعة الدائ

 
 المراجع باللغة العربية: 

 .1998، الميكانيكا الحيوية والتكامل بين النظرية والتطبيق في المجال الرياضيعادل عبد البصير:  .1

 .1998، المدخل لتحليل األبعاد الثالثة لحركة جسم اإلنسان في المجال الرياضي: ----------------- .2
 .2008، ة وتطبيقاتها في المجال الرياضييومبادئ الميكانيكا الحيأمل جابر:  .3

 .2002: التحليل الحركي، ريسان خربيط مجيد و نجاح مهدي .4

 

 

 المراجع باللغات األجنبية: 
1. Groupe d'auteur ; science et motricité - n 46, de Boeck, 2/2002. 

2. Groupe d'auteur ; science et motricité - n 47, de Boeck, 3/2002. 

3. Mario llioret ; rédaction motrice du sportif, amphora, 1998. 

4. Jean-Jacques temprado et gilles montagne,les coordinations perceptivo-motrices, 2001. 
5. Jean-Paul doutreloux ; anatomie physiologie biomécanique * 1000questions repenses*,2001. 
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  الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية الوحدة :ن واعن

 نظرية ومنهجية التدريب الرياضيالمادة: 
 

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتخصص. -

 الرفع من المستوى البيداغوجي والتقني والخططي للطالب في التخصص. -
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 سية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.ساألمعرفة القواعد ا -

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعظاء الجسم. -
 

 محتوى المادة:
 مفهوم التدريب الرياضي وماهيته .1

 أسس وقواعد التدريب الرياضي .2

 مكونات الحمل التدريبي .3

 مراحل التدريب الرياضي .4

 عناصر اللياقة البدنية .5

 ق التدريب الرياضيرط .6

 
 مستمر + امتحانطريقة التقييم: 

 المراجع باللغة العربية:
 .2009، دار الوفاء لدنيا الطباعة، االختبار األوربى للياقة البدنية يورفيت: مصطفى السايح .1

 .دار الفكر -االردن ، التمرينات التاهيلية لتربية القوام: احمد عبد الرحيم .2

 .2002(، مركز الكتاب، 4....1: رباعية كرة اليد الحديثة، ) الجزء حيصبكمال عبد الحميد، محمد  .3
 .1997ياسر دبور: كرة اليد الحديثة، منشأة المعارف،  .4
 .2008، و عالقته بنتائج مباريات كرة اليد –الهجومى قبل وبعد الوقت المستقطع  األداء الخططىطارق محمد رحاب:  .5
 .2008، األردن، دليا فسلجة التدريب في كرةبزار علي جوكل:  .6

 
 المراجع باللغة األجنبية:

 
1. zatsiorski, l’entrainement de la force ; vigot, 1990 

2. platonov, la planification de l’entrainement, vigot, 1995 

3. weineck, l’entranement sportif, vigot, 2000 
4. MC. DOUGALL J.D, WENGER H.A, GREEN H.J,Evaluation Physiologique de l’athlète de 

haut niveau. Ed Décarie – Vigot . (1988) . 
5. 1000 Exercice en Hand balle, 1988. 

6. Francis trilles: les techniques et méthodes de l'entrainement sportif, CNFPT, 2002. 
7. Gp.blank ; Diététique du sportif que manger pour être en forme? 1997. 
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  الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 1 التدريب الرياضيبيداغوجية  المادة:
 

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتخصص.

 الرفع من المستوى البيداغوجي والتقني والخططي للطالب في التخصص.
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعظاء الجسم.
 

  محتوى المادة:
 تعريف التربية العملية .1
 إرشادات لتوفير عوامل األمن والسالمة في الدرس واألنشطة الرياضية .2

 -الكراس اليومي  – ألستاذ التربية البدنية والرياضية الوثائق البيداغوجية .3
 األخطاء الشائعة في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية /صفات أستاذ التربية البدنية و الرياضية .4

 الوسائل التعليمية واستخدامها في دروس مادة التربية البدنية .5
 تربية البدنية والرياضيةاألخطار الناجمة عن طبيعة األنشطة الممارسة في حصص ال .6

 في حصة التربية البدنية والرياضية  أسس تشكيل األفواج .7

 ) تقدير النتائج (في حصة التربية البدنية تقويم وتقييم كيفية : أنواع التقويم .8

 التخطيط في التربية البدنية و الرياضية /المفاهيم الخاصة بمصفوفة التربية البدنية و الرياضية .9

 / مقاربة التدريس بالكفاءات إلنجاز وحدة تعليمية الشروط األساسية .10

  شروط النجاح - ظروف اإلنجاز - معايير اإلنجاز - الوحدة التعلّمية .11

 الكفاءة المرحلية - الكفاءة الختامية  - الكفاءة النهائية .12
 معايير متابعة تسيير وحدة تعليمية ألستاذ التربية البدنية و الرياضية .13

 
 بعة الدائمة واالمتحانات.المتا طريقة التقييم:

 المراجع:
 .1996محمد سعيد عظمي: أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية الرياضية,منشأة معارف, اإلسكندرية,  .1
 .1992محمود عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطئي,نظريات وطرق تدريس التربية البدنية، د م ج، الجزائر،  .2

 .2003داد المعلمين، دار الوفاء لدنيا الطباعة، االسكندرية، فايز مراد دندش: دليل التربية العلمية واع .3

 .2008مصطفى السايح، ميرفت علي خفاجة: المدخل الى طرائق تدريس التربية الرياضية، د و د ط،  .4

 .2007دار الوفاء لدنيا الطباعة، االسكندرية،  عفاف عثمان عثمان: طرق التدريس في التربية الرياضية، .5

 .2009د: أدبيات البحث في تدريس التربية الرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، االسكندرية، مصطفى السايح محم .6

 .1987عباس أحمد صالح السمرائي: طرق تدريس التربية الرياضية، الجزء االول، الطبعة الثانية، العراق . 7

 .1999خير الدين، لماذا ندرس باألهداف، . 8
 1988عزيز الغرضاف، كيف تدرس باألهداف، دار الخطابي للطباعة و النشر، البيضاء، الفاربي عبد اللطيف،و عبد ال. 9

 
1.RAYMOND THOMAS, éducation physique et sportive, 2eme édition imprimerie des presses 

universitaires de France, 2000. 
2. Jean CARDINET : Evaluation scolaire et mesure , De Boeck – Wesmael ,Belgique 2 ؛ed4 ؛tirage1992. 

3. Philippe PERRENOUD : Construire des compétences dès l’école , E S F éditeur 2. ؛édition Paris 1998. 

4. Gillet p, Construire la formation. Ed. e.s.., Paris.1999. 

1. D,hainaut luis, des fins aux objectifs de l’education. Ed. labor. Bruxelles et fernand nathan , paris, 1983. 
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 شري حميد د :األستاذجامعة بسكرة                                 مسؤول فريق ميدان التكوين 
 

 
 

  الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم المنهجية عنوان الوحدة :

 اإلحصاء الوصفي المادة:
  
  

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بعلم اإلحصاء. -

 ل اإلحصائية في مجال بحثه.جعل الطالب قادر على استخدام الوسائ -
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 واإلحصاء التطبيقي. تمعرفة القواعد األساسية للحساب والرياضيا -

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في الرياضيات وقواعدها. -
 

 محتوى المادة:
 مدخل لعلم اإلحصاء  .1

 تنظيم المعطيات اإلحصائية  .2

 مقاييس النزعة المركزية  .3

 قاييس التشتت م .4

 قانون التوزيع الطبيعي  .5

 مقاييس الداللة اإلحصائية .6

 
 طريقة التقييم: المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 
 المراجع باللغة العربية: 

 .1987فؤاد البهي السيد: اإلحصاء الوصفي في التربية البدنية والرياضة،  .1

 .1999حسن أحمد الشافعي: اإلحصاء في البحوث النفسية،  .2

 .2004د خيري مامسر: لتحيل اإلحصائي في التربية البدنية والرياضة، محم .3

 .SPSS  ،2006عزام صبري: اإلحصاء الوصفي ونظام  .4

 

 المراجع باللغات األجنبية: 
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  الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم المنهجية عنوان الوحدة :

 النظريات التربويةالمادة: 
 

 أهداف التعليم:
 األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتخصص.القواعد 

 الرفع من المستوى المعرفي والبيداغوجي للطالب في مجال مهنته كأستاذ ومرشد.
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 في ميدان علوم التربية وعلم النفس وعلم االجتماع. االطالع على أهم النظريات المتخلفة
 

 محتوى المادة:
 الطبيعة والتعريف :النظريات التربوية .1
 ومراحل تطورها تصنيفات النظريات التربوية الكبرى .2

 النظرية السلوكية .3

 النظرية البنائية .4

 النظرية الروحية .5

 النظرية الشخصية .6

 النظرية النفسية المعرفية .7

 ةالنظرية التكنولوجي .8

 المعرفية االجتماعيةالنظرية  .9

 النظرية االجتماعية .10

 النظرية األكاديمية .11

 نظرية الذكاءات المتعددة .12

 نظرية التربية اإلسالمية .13

 تطبيقات النظريات التربوية في مجال األنشطة الرياضية .14

 
 طريق التقييم: امتحان

 المراجع باللغة العربية:

 مي، درا الفكر العربي، الكويت.(: الفكر التربوي االسال1980محمد جواد رضا )  -

 ، دار الشروق، القاهرة.10(: منهج التربية االسالمية، ط2004محمد قطب ) -

 (: أهداف التربية، القاهرة.1958ألفريد نورث هوايتهيد، ترجمة نظمي لوقا ) -

 .: النظريات التربوية المعاصرة، ، قصر الكتاب، الجزائر(2001) ترجمة محمد بوعالق ،بيرتراند.ي -

 (: مقدمة في العلوم التربوية، الكويت.1996مياالريه.ج، ترجمة صالح عبد هللا جاسم ) -

 (: التربية في العصر الحديث، القاهرة.1949جون ديوي، ترجمة عبد العزيز عبد المجيد ) -

 (: ثقافة التربية وعلم النفس الثقافي، دمشق.1999جيروم برونر، ترجمة ملكة أبيض ) -

 (: التربية العامة ، بيروت.1972بد هللا عبد الدايم )رونيه أوبير، ترجمة ع -

 (: أطر العقل نظرية الذكاءات المتعددة.2004هاوارد غاردنر، ترجمة محمد بالل الجويسي ) -

 (: حصاد القرن، مؤسسة عبد الحميد شومان، م ع د ن، عمان.2007فهمي جدعان ) -
 



 Page 30                                   فسي التخصص: التدريب الرياضي التنا                        التدريب الرياضي   :الشعبة [

 شري حميد د :األستاذجامعة بسكرة                                 مسؤول فريق ميدان التكوين 
 

 
  الثالثالسداسي: 

 ةشافيستكوحدة التعليم اال عنوان الوحدة :
 النشاط البدني الرياضي والعولمة المادة:

 
 أهداف التعليم:

 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة. -

 تحقيق انتقال أثر التعليم والتدريب الرياضي وتعميمه على مطالب التنمية الشاملة. -

الرياضي والمنطق الخارجي  بدنيط التوضيح العالقة الجدلية القائمة فيما بين المنطق الداخلي للنشا -
 لظاهرة العولمة

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 السياسات واإليديولوجيات المختلفة. أنواعمعرفة بعض  -

 .معارف ذات الصلة بعلوم األنشطة الرياضية وأهدافها -

 محتوى المادة:
 مدخل مفاهيمي: العولمة .1
 ....السياسي-عالميالا – الثقافي –االجتماعي  –مظاهر العولمة: االقتصادي  .2

 مفاهيم النشاط البدني الرياضي وظاهرة العولمة .3
 مدخل لفلسفة وتطور النشاط البدني الرياضي .4
 مبادئ وأهداف النظام الدولي الجديد. .5
 العوامل المشتركة بين النشاط البدني الرياضي والعولمة واقتصاد السوق الحرة .6
 نظام التنافسيي الية فأهداف الممارسة الرياضية الترفيهية الترويح .7
 أهداف الممارسة الرياضية التنافسية في النظام التنافسي .8

 
 طريقة التقييم: امتحان

 المراجع باللغة العربية:
 .2004حسن عبد هللا العابد: أثر العولمة في الثقافة العربية،  .1
 .2006محمد سيد فهمي: العولمة والشباب من منظور اجتماعي،  .2
 .2011 –دراسة سوسيولوجية  –لمة العوأحمد بخوش: االتصال و .3
 .2010منذر واصف: العولمة وتنمية الموارد البشرية،  .4
 .2007محمد طاقة: مأزق العولمة،  .5
 .2006رضا عبد السالم: انهيار العولمة،  .6
 .2002محمد الشبني: صراع الثقافة العربية واالسالمية مع العولمة،  .7
 .2007المي والغربي، االسفكر سعيد محمد عثمان: العولمة السياسية بيف ال .8
 2007حمدي عبد العظيم: عولمة الفساد وفساد العولمة،  .9

 .2008عصام نور سرية: العولمة وأثرها في المجتمع االسالمي،  .10

 .2008عالء زهير الرواشدة: العولمة والمجتمع،  .11
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  الثالثالسداسي: 

 وحدة التعليم األفقية عنوان الوحدة:
 رياضيع الجتماعلم اال المادة:

 
 أهداف التعليم:

 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بعلوم االجتماع.

 مساعدة الطالب في فهم تطبيقات علم االجتماع في ميدان الرياضة.

 التركيز على البعد االجتماعي لألنشطة البدنية والرياضية المختلفة.
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة. واعدالق معرفة

 االطالع على أهم النظريات في الميدان، وأهمية الرياضة في المجتمع.
 

 محتوى المادة:

 مفهوم علم االجتماع الرياضي  .1
 علم االجتماع الرياضي و البعد اإليديولوجي السياسي  .2
 القيم االجتماعية .3
 . التنشئة االجتماعية .4
 جمهور وحوافز الفرق الرياضية .لا .5
 الوظائف االجتماعية للرياضية. .6

 
 طريقة التقييم: المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 
 المراجع باللغة العرية: 

 .2007روبرت ماكليفين ورتشارد غروس: مدخل الى علم النفس االجتماعي الرياضي،  .1

 .2007مصطفى محمد السايح: علم االجتماع الرياضي،  .2

 .2002حجاج: التعصب والعدوان في الرياضة، رؤية نفسية اجتماعية،  يوسفحمد م .3

 .2002اياد العزاوي وملروان عبد الحميد: علم االجتماع التربوي الرياضي،  .4

 

 
  المراجع باللغات األجنبية:

- Eliane.P ; Sociologé du sport, etude et recherche du GISS, 1996. 

- Dominique bomin et Stéphane héas: introduction à la sociologie des sports, 2002. 

- Donald Guay: la conquête du sport - le sport et la société québécoise au XIX siècle, lanctot 

éditeur, 1997. 

- Dieter Hillairet: l'innovation sportive être prendre pour gagner, 1999. 

- C.D.O.S val d'Oise: sports, éducation et société - les associations 100 ans après, 2002. 
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  الثالثالسداسي: 
 وحدة التعليم األفقية عنوان الوحدة:

 علم النفس النمو المادة:
 

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بعلم النفس.

 مساعدة الطالب في فهم تطبيقات علم النفس في ميدان الرياضة.

 والرياضية المختلفة.التركيز على البعد النفسي لألنشطة البدنية 
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 االطالع على أهم النظريات في الميدان، وأهمية الرياضة في للطفل والمراهق.
 

 محتوى المادة:
 مدخل لعلم النفس النمو .1
 لم النفس النموالمفاهيم والمصطلحات  المرتبطة لع .2
 مبادي النمو .3
 القوانين االساسية لعلم النفس النمو .4
 المناهج والطرق لعلم النفس النمو  .5
 مراحل النمو .6
 دراسة مرحلة الطفولة .7
 مجاالت وخصائص ومضاهر النمو في مرحلة الطفولة .8
 دراسة مرحلة المراهقة .9

 مجاالت وخصائص ومضاهر النمو في مرحلة المراهقة  .10
  نمو بالممارسة الرياضةعالقة علم النفس ال -11
 علم النفس النمو والبيئة الرياضية -12

 
 طريقة التقييم: امتحان

 المراجع باللغة العربية:
 .2001الدولية.عمان. ة.دارا لعلمي2الزياد احمد,هشام إبراهيم: الصحة النفسية للطفل.ط -1
 1983هرام.القاهرة.وآخرون.مطبعة  األ نارنوف وبنج: مقدمة في علم النفس.ترجمة عادل عزا لدي -2

 . 2003احمد أمين فوزي: مبادئ علم النفس الرياضي.دار الفكر العربي. -3
 . 1975احمد عزت رابح: األمراض النفسية و العقلية.دار المعارف. القاهرة. -4
 . 1999احمد سهير كامل: مدخل إلي علم النفس.مركز اإلسكندرية للكتاب . -5

 . 1990فوق في النشاط الرياضي .دار الفكر العربي.القاهرة.أسامة كامل راتب: دوافع الت -6
 . 1998.دار الفكر العربي.2أسامة كامل راتب: علم النفس الرياضي)المفاهيم والتطبيقات(.ط -7
 . 2002بني جابر، جودت وآخرون: المدخل إلي علم النفس.مكتبة دار الثقافة للنشر.عمان. -8
 .1979،ترجمة ملحم حسن.ديوان المطبوعات الجامعية.هنري والون: مصادر شخصية الطفل -9

 1995وينفرد)هـ(، ترجمة عشوى مصطفي.سيكولوجية الشخصية.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر. -10
 1973.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر 1محمد ادم، توفيق حداد.علم النفس الطفل.ط -11

 .1994عند األطفال.دار الفكر العربي.، المشكالت النفسية يزكريا الشر بين -12
 .  1983حامد عبد السالم زهران، علم النفس النمو الطفولة والمراهقة . عالم الكتب. القاهرة. -13
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 الرابعالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 تعليمية األلعاب المادة:

 

 أهداف المادة:
 تدريب الطالب على استخدام الديداكتيك في الممارسة التدريسية اليومية و، إعطاء الطالب فكرة عن الديداكتيك

 قدرة على استخدام النماذج بكفاءة عاليةوجعل الطالب يتمتع بال

 المعارفة المسبقة: 
 االطالع والتحكم في مختلف الرياضات واألنشطة البدنية المختلفة

 نظريات وأسس البيداغوجيا  العمليةالتحكم طرق التدريس المختلفة، واالطالع على مختلف ال
 محتوى المادة:

 مدخل مفاهيمي مرتبط بالديداكتيك .1

 تطور  علم التدريس ) ديدلكتيك(: المنظور واالتجاهات .2

 تحليل العملية التعليمية: نماذج لتحليل العملية التعليمية )التكويني/ االعالمي/ التعلم/ تحليل النشاط( .3

 البناء ) المثلث/ العقد/ تحليل التعلم/ تحليل النشاط( -البيداغوجي -كالبناء الديداكتيكي: الديداكتي .4

 الرياضية ديدكتيكيا وأتحليل األنشطة البدنية : تخطيط التعلمات في ت.ب.ر .5

 مكونات العملية التعليمية: المعلم ،المتعلم،محتوى المادة التعليمية. .6

 ة/ معايير النجاح/ الوضعية المرجعية.المعالجـة الديداكتيكيـة: مستويات التعلم/ مواضيع الدراس .7

 التحليل والمعالجة الديداكتيكية  .8

 الوسائل التعليمية: الوسائل/ أسس االستخدام/ التنفيذ/ الشرح/ التثبت... .9

 األلعـاب الجماعيـة: التعريف/ المبادئ / القواعد .10

 

 طرق التقييم: امتحان + مراقبة مستمرة
 المراجع باللغة العربية:

 .1996ظمي: أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية الرياضية,منشأة معارف, اإلسكندرية, محمد سعيد ع .1
 .1992محمود عوض بسيوني وفيصل ياسين الشاطئي,نظريات وطرق تدريس التربية البدنية، د م ج، الجزائر،  .2

 .2003ندرية، فايز مراد دندش: دليل التربية العلمية واعداد المعلمين، دار الوفاء لدنيا الطباعة، االسك .3

 .2008مصطفى السايح، ميرفت علي خفاجة: المدخل الى طرائق تدريس التربية الرياضية، د و د ط،  .4

 .2007عفاف عثمان عثمان: طرق التدريس في التربية الرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، االسكندرية،  .5
   1996 ،1ط  والتعلم، التعليم عمليات وتخطيط تحضيرالدرس :عبداللطيف ربيالفا .6

 المراجع باللغة األجنبية: 

 

1. Chevallard Y., La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné, La 

pensée sauvage, Grenoble, 1985. 

2. Arnaud,P.,la didactique de l’education physique ,in P.Arnaud et G.Broyer.Psypedogie des 

aps,Privat.Toulouse.1985 
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 الرابعالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 كاراتيالمادة: ال

 
 أهداف التعليم:

 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بتخصص الكاراتي.

 الرفع من المستوى البدني والتقني والخططي للطالب في التخصص.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة. فةعرم

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعظاء الجسم.
 

  محتوى المادة:

 
 تاريخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانين والتحكيم  .2
 أشكال التحضير واإلعداد الرياضي  .3

 العقلي، التقني والمهاري، الخططي االستراتيجي(، سي)البدني الفيزيولوجي، الوظيفي، النف
 أساليب االكتشاف والتوجيه واالنتقاء الرياضي. .4
 تقييم وتقويم الصفات البدنية  .5

 التخطيط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 
 

 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 المراجع باللغة العربية: 
 .2011، المجتمع العربي -االردن ، ارزةمبالاسس رياضة : فاطمة عبد مالح .1

 .1998، المجموعات الفنية في الحركات األرضية: عدلي حسين بيومي .2

 .2009، دار الوفاء لدنيا الطباعة، االختبار األوربى للياقة البدنية يورفيت: مصطفى السايح .3

 .دار الفكر -االردن ، التمرينات التاهيلية لتربية القوام: احمد عبد الرحيم .4

 

 

 المراجع باللغات األجنبية: 
 

1. Gp.blank ; Diététique du sportif que manger pour être en forme? 1997.. 
2. MATVEIEV, L.P: Aspects fondamentaux de l’entrainement Edition Vigot 1983. 

3. N de Wolf ; l'appareil locomoteur examen et diagnostic cliniques, doi éditeurs, 1997 

4. Gajer et autres.b : Le 800 métre analyse descriptive et entrainment ;FFA ; insep, 2000.. 

5. Jean-Jacques temprado et gilles montagne,les coordinations perceptivo-motrices, 2001. 
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 الرابعالسداسي: 

 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :
 طائرةالكرة الة: الماد

  
 أهداف التعليم:

 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بتخصص كرة الطائرة. -

 الرفع من المستوى البدني والتقني والخططي للطالب في التخصص. -

 قواعد تحكيم رياضة كرة الطائرة. -
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 هات والمفاهيم ذات الصلة.خالل التوجيمعرفة القواعد األساسية للتخصص من  -

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في تدريب كرة الطائرة. -
  محتوى المادة:

 
 تاريخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانين والتحكيم  .2
 أشكال التحضير واإلعداد الرياضي  .3

 اتيجي()البدني الفيزيولوجي، الوظيفي، النفسي، العقلي، التقني والمهاري، الخططي االستر
 يب االكتشاف والتوجيه واالنتقاء الرياضي.أسال .4
 تقييم وتقويم الصفات البدنية  .5

 التخطيط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 

 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 
 المراجع باللغة العربية: 

 .1999، قانون -تحليل-تعليم -تاريخ -الكرة الطائرة علي مصطفى طه:  .1
 .1998، إستراتيجية تدريبات الدفاع والهجوم -الكرة الطائرة : نحمد محمد حسزكي م .2
 .1998، دليل المدرب في الكرة الطائرة : أحمد عبد الدايم و على مصطفى طه .3
 .2010، 1ج -الكرة الطائرة وتدريباتها الميدانية لمهارة اإلرسال، االستقبال، اإلعداد سعد حماد الجميلي:  .4
 .2010 ،ائرة وتدريباتها الميدانية لمهارة الهجوم الساحق، حائط الصد، الدفاعالكرة الط: سعد حماد الجميلي .5

  المراجع باللغات األجنبية:
1. J. Simonet ;le volley-ball, expansion scientifique française. 

2. Gp.blank ; Diététique du sportif que manger pour être en forme? 1997. 
3. Elisabeth chêne: Volley-ball << de l’école aux associations>>, éditions revue E.P.S, Paris, 2002. 

4. Gilles Bortoli : Manuel de volley-ball de l’initiation au perfectionnement, édition Amphora, Paris, 2007. 

5. Jean –Charles Badin : volley-ball (formation du joueur et entrainement, amphora, Paris, 1991. 

6. Arie selinger :power volley-ball , édition Vigot, Paris, 1992 

7. B, Prochmer, : volley-ball, l’entrainement par les jeux , édition Vigot, Paris, 1993. 

8. Choitre, y :les fondements pédagogique du volley–Ball ,édition Amphora,Paris, 1985. 

9. D.kraemer : évaluation des compétences (volley-ball),éditions revue E.P.S ,Paris, 1998. 

10. Metzher, j : nourrir le présent avec le passé (le cas du volley-ball), éditions revue E.P.S,Paris, 1998. 

11. Dominique Kraemer : Enseigner le volley-ball  En milieu scolaire (collèges, lycées)  – Editions  Actio  

paris  2006 

12. Philippe Blain: Volley-ball  De l'apprentissage à la compétition de haut niveau   vigot paris 2006 

13. Benoit-Corroyer: Volley- Ball Fondamentaux techniques pour tous  amphora  paris  2013 

http://www.amazon.fr/Dominique-Kraemer/e/B004MM1NIU/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Philippe-Blain/e/B004ML97BQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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  الرابعالسداسي: 

 وحدة التعليم المنهجية عنوان الوحدة :
 فيزيولوجيا الجهد البدني المادة:

 
 ليم:أهداف التع

 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بطبيعة األنظمة الطاقوية حسب التخصص. -

 الرفع من المستوى المعرفي والتقني للطالب في التخصص والتغيرات الفيزيولوجية المصاحبة. -

 الربط بين الفيزيولوجيا وعالقته بعلوم الرياضة. -
 

 لوبة :المعارف المسبقة المط
 ة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.معرف -

 االطالع على أهم المعارف األساسية المتعلقة بمكونات جسم اإلنسان ووظائفه. -
 محتوى المادة:

 التكيف الفيزيولوجي: -

 نظام الجهاز القلبي الدوراني  
 الجهاز التنفسي 

 تكيف الفيزيولوجي:  -

 عضلي ز العصبي النظام الجها
 الجهاز الهرموني.

 التكيف في القمم والمرتفعات -

 
 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 المراجع باللغة العربية: 
 .1992، في علم وظائف األعضاء :بهاء الدين إبراهيم سالمة .1

 .2002، دار الفكر العربي،علم وظائف األعضاءخالد الكبيسي:  .2

 .2010، دار الفكر العربي،ي الفسيولوجيالطب الرياض: عائد قضل ملحم .3

 .2008، شركة ناس، دار الفكر العربي،مبادئ الفسيولوجيا الرياضيةسميحة خليل:  .4

 .2008، دار الفكر العربي، -أسرار وبرامج -كمال األجسام  أبو العال عبد الفتاح: .5

 .1997، ياس للتقويمياضي وطرق قفسيولوجية ومورفولوجية الر: أبو العال عبد الفتاح و محمد صبحي .6

 .2003، دار الفكر العربي،نظريات وتطبيقات -فسيولوجيا الرياضة أحمد نصر الدين سيد:  .7

 .1994، دار الفكر العربي، فسيولوجية التدريب في كرة القدمابراهيمشعالن:  أبو العال عبد الفتاح و .8
 

 المراجع باللغات األجنبية: 
1. A. N de Wolf ; l'appareil locomoteur examen et diagnostic cliniques, doi éditeurs, 1997. 

2. Patrick laure ; activités physiques et santé, maloine, 2004. 

3. l.marin&f.danion ; neurosciences control et apprentissage moteur, ellipses, 2005. 

4. Jean-Marc Dupuis et gilles Daudet ; médecine du sport de l'enfant et de l'adolescent, 2001. 
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  الرابعالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 التخطيط والبرمجة في التدريب الرياضي المادة:
 

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتخصص. -

 خططي للطالب في التخصص.والتقني والالرفع من المستوى البيداغوجي  -
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة. -

 الرياضي.االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب  -
 

 محتوى المادة:
 مدخل للتخطيط  والبرمجة : أنواعها/ مراحلها .1

 يةالدورات التدريب .2

 لتدريبيالموسم ا .3

 الجرعة التدريبية .4

 مبادئ التدريب الرياضي .5
 

 طريقة التقييم: مستمر + امتحان
 المراجع باللغة العربية:
 المراجع باللغة األجنبية:

1. zatsiorski, l’entrainement de la force ; vigot, 1990 

2. platonov, la planification de l’entrainement, vigot, 1995 

3. weineck, l’entranement sportif, vigot, 2000 
4. MC. DOUGALL J.D, WENGER H.A, GREEN H.J,Evaluation Physiologique de l’athlète de 

haut niveau. Ed Décarie – Vigot . (1988) . 
5. 1000 Exercice en Hand balle, 1988. 

6. Francis trilles: les techniques et méthodes de l'entrainement sportif, CNFPT, 2002. 
7. Gp.blank ; Diététique du sportif que manger pour être en forme? 1997. 
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  الرابعالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة :

 2التدريب الرياضي بيداغوجية  المادة:
 

 أهداف التعليم:
 بالتخصص.قية المرتبطة القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبي -

 الرفع من المستوى البيداغوجي والتقني والخططي للطالب في التخصص. -
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة. -

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعظاء الجسم. -
 

  دة:محتوى الما
 تدريب الرياضي.مفهوم ال .1
 حصص التدريب الرياضي.إرشادات لتوفير عوامل األمن والسالمة في   .2

 التدريب الرياضي.األخطاء الشائعة في المدرب الرياضي الناجح/ صفات  .3

 التدريب الرياضي.الوسائل واستخدامها في  .4
 .التدريب الرياضياألخطار الناجمة عن طبيعة األنشطة الممارسة في حصص  .5

 التدريب الرياضي.في  ) تقدير النتائج (تقويم وتقييم كيفية : يمأنواع التقو .6

 البرمجة والتخطيط في التدريب الرياضي. .7

 حصة في التدريب الرياضي.الشروط األساسية إلنجاز  .8

 . شروط النجاح - ظروف اإلنجاز - معايير اإلنجاز -دريبية الوحدة الت .9

 ريب الرياضي.الحمولة والشدة واالسترجاع في التد .10
 

 طريقة التقييم:  مستمر + كتابي
 

 المراجع:  
8. zatsiorski, l’entrainement de la force ; vigot, 1990 

9. platonov, la planification de l’entrainement, vigot, 1995 

10. weineck, l’entranement sportif, vigot, 2000 
11. MC. DOUGALL J.D, WENGER H.A, GREEN H.J,Evaluation Physiologique de l’athlète de 

haut niveau. Ed Décarie – Vigot . (1988) . 
12. 1000 Exercice en Hand balle, 1988. 

13. Francis trilles: les techniques et méthodes de l'entrainement sportif, CNFPT, 2002. 
14. Gp.blank ; Diététique du sportif que manger pour être en forme? 1997. 
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  الرابعالسداسي: 
 وحدة التعليم المنهجية عنوان الوحدة :

 اإلحصاء االستداللي المادة:
  

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بعلم اإلحصاء. -

 .جعل الطالب قادر على استخدام الوسائل اإلحصائية في مجال بحثه واالستدالل -
 

 مسبقة المطلوبة :المعارف ال
 واإلحصاء التطبيقي. تمعرفة القواعد األساسية للحساب والرياضيا -

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في الرياضيات وقواعدها. -
 

 محتوى المادة:
 تعريف اإلحصاء االستداللي  .1
 اإلحصاء التطبيقي والبحوث العلمية .2
 الفروق اإلحصائية .3
 اختبار ستودانت .4
 عيمل كاف التربيمعا .5
 المعامل الزادي .6
 تحليل التباين .7
 تحليل التباين ألكثر من متوسطين حسابيين .8
 معامل بيرسون .9

 التحليل العاملي .10
 تمارين حول الفروق اإلحصائية .11
 تمارين حول التحليل العاملي .12

 

 المتابعة الدائمة واالمتحانات. طريقة التقييم:

 
 

 المراجع باللغة العربية: 
 .1987وصفي في التربية البدنية والرياضة، د: اإلحصاء الفؤاد البهي السي .1

 .1999حسن أحمد الشافعي: اإلحصاء في البحوث النفسية،  .2

 .2004محمد خيري مامسر: التحيل اإلحصائي في التربية البدنية والرياضة،  .3

 .SPSS  ،2006عزام صبري: اإلحصاء الوصفي ونظام  .4

 

 
 المراجع باللغات األجنبية: 
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 الرابعسداسي: ال

 وحدة التعليم المنهجية وان الوحدة :عن
 القياس والتقويم الرياضي المادة:

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة. -

 الرفع من المستوى التقني والخططي للطالب في التخصص. -
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 جيهات والمفاهيم ذات الصلة.خصص من خالل التومعرفة القواعد األساسية للت -

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب والمورفولوجيا. -
 محتوى المادة:

 : تعريفه، الخطوات األساسية في القياس، أنواع القياس، العوامل المؤثرة في القياس.القياس .1
 ار.تعريف االختبار، ماذا يقيس؟ أنواع وأسس االختب االختبار: .2
 يف، الفرق بين القياس االختبار والتقويم، أهمية التقويم، أهدافه، أنواعه، مبادئه، مواصفاتهتعرالتقويم:  .3
 المحك ، مفهوم المحك المرجعي، االختبارات المحكية.و تصميم االختبار، مفهوم المعيار تصميم االختبار: .4
 الهدف...التصميم وتحديد  تعريف التصميم، تعريف البناء، مراحلتصميم وبناء االختبار:  .5
 : كيف يتم بناء االختبار؟ تحليل الصفة أو السمة، اختيار وحدات االختبار...البناء .6
 : وبنوده، الدراسة االستطالعية لتطبيق االختبار على العينة المستهدفةكتابة تعليمات االختبار .7
 ي: ثبات االختبار + معامل االتساق الداخلالمعامالت العلمية لالختبار .8
 تعريف، أنواع الصدق...صدق االختبار:  .9

 تعريفها ، كيفية استخدامها...الموضوعية:  .10
 في المجال الرياضيأهمية وأهداف االختبار:   .11

 
 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 
 المراجع باللغة العربية: 

 .1997، طرق قياس للتقويمفسيولوجية ومورفولوجية الرياضي و: أبو العال عبد الفتاح و محمد صبحي .1

 .2004، الدار العلمية الدولية،القياس النفسي واالختبارات النفسية: فوقية حسن رضوان .2

 .2002، الدار العلمية الدولية،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس: مروان أبو حويج وآخرون .3

 .2002، ليةدار العلمية الدوال،مبادئ القياس والتقويم في التربية: زكريا محمد الظاهر و آخرون .4

 .1994، دار الفكر العربي، فسيولوجية التدريب في كرة القدمابراهيمشعالن:  أبو العال عبد الفتاح و .5
 . 1989 -التطور الحركي من الوالدة وحتى سن الشيخوخة -علم الحركة وجيه محجوب:  .6

 .2002، لعلمية الدوليةالدار ا،النمو البدني والتعلم الحركي: مروان عبد المجيد إبراهيم .7

 . دت.دليل القياسات الجسمية واختبارات األداء الحركي:  محمد إبراهيم شحاتة ومحمد جابر بريقع .8

 .2011ليلي السيد فرحات: القياس المعرفي الرياضي، دار الكتاب للنشر:  .9

 .1999بية الرياضية، مروان عبد المجيد ابراهيم: األسس العلمية وطرق االحصاء لالختبارات والقياس في التر .10

 .1996أحمد محمد خاطر ، علي فهمي البيك: القياس في المجال الرياضي، دار الكتاب الحديث،  .11

 .2006مصطفي حسن ناهي ، مني أحمد األزهر : أدوات التقويم في البحث العلمي، المكتبة االنجلو مصرية ،  .12

 . 2000نفس والتقويم .ر لى ت.ر.ر وعلم المحمد حسين عالوي , محمد نصر الدين رضوان : القياس في ت.ر ع .13
 

 المراجع باللغات األجنبية: 
1. A. N de Wolf ; l'appareil locomoteur examen et diagnostic cliniques, doi éditeurs, 1997. 

2. Patrick laure ; activités physiques et santé, maloine, 2004. 

3. l.marin&f.danion ; neurosciences control et apprentissage moteur, ellipses, 2005. 
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 الرابعالسداسي: 

 وحدة التعليم االستكشافية عنوان الوحدة :
 أخالقيات المهنة والفساد المادة:

 
 

 أهداف المادة:
 توعية وتحسيس الطالب من خطر الفساد  -
 دور ومكانة االلتزام بأخالقيات المهنة في محاربة الفساد -
 ة الفسادُمساهم في محارب جعل الطالب -

 المعارف المسبقة:
 مختلف العلوم والمبادئ والقوانين ذات الصلة -
 

 محتوى المادة:
 مدخل مفاهيمي لظاهرة الفساد  .1
 اإلطار النظري للفساد: جوهر الفساد/ الفساد لغة واصطالحا/ الدين والفساد .2
 أنواع الفساد: المالي/ اإلداري/ األخالقي/ السياسي. .3
 ي: المفهوم/ المؤشرات والمجاالت/ اآلثار/ آليات الوقاية والمكافحةفي المجال الرياضالفساد  .4
 مؤشرات إدراك الفساد: االقتصادية، االجتماعية، السياسية .5
 مظاهر الفساد اإلداري والمالي: الرشوة/ المحسوبية/ المحاباة/ الوساطة/ التزوير/ نهب المال العام... .6
 ي: األسباب الخاصة/ األسباب العامةواإلداري والمال أسباب انتشار الفساد المالي .7
 األبعاد واآلثار االقتصادية واالجتماعية والسياسية للفساد .8
 آثار الفساد المالي واإلداري على التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستقرار السياسي .9

 المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد )المؤسسات المحلية والدولية( .10
 منظمة الشفافية الدولية/ األمم المتحدة/ البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي الجهات الدولية: .11
 ، هيئة مكافحة الفساد...06/01الجهات المحلية: جهود الدولة الجزائرية في مكافحة الفساد )قانون  .12
 اءد، الرقابة والقضطرق العالج والوقاية وآليات محاربة الظاهرة: الوازع الديني، الوعي بمخاطر الفسا .13
 أخالقيات المهنة: المفهوم، المرتكزات، األهداف .14
 أخالقيات المهنة في المجال الرياضي .15

 
 طرق التقييم: امتحان

 المراجع باللغة العربية:
 ، بيروت.10(: دستور األخالق في القرآن الكريم، ط1998محمد عبد هللا دراز ) .1
 القاهرة الكتاب الحديثة، ، دار8هـ(: خلق المسلم، ط1393محمد الغزالي ) .2

 (: عولمة الفساد وفساد العولمة، اإلسكندرية.2008حمدي عبد العظيم ) .3

 ، الكويت3(: أسباب الجريمة وطبيعة السلوك االجرامي، ط1984الدوري عدنان ) .4

 ، دار الشروق، جدة.2هـ(: الدين والبناء االجتماعي، ج1401السمالوطي نبيل محمد توفيق ) .5

 المطبعة العالمية، القاهرة –دراسة تجريبية مقارنة  –(: القيم 1959)هنا عطية محمود  .6
 (: نظريات النظم السياسية، الكويت.1958كمال المنوفي ) .7

 (: الوطنية في مواجهة العولمة، دار المعارف.1999محمد رؤوف حامد ) .8
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  الرابع السداسي:
 وحدة التعليم األفقية عنوان الوحدة:

 وليةضي واإلسعافات األالطب الريا المادة:
  

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالطب في المجال الرياضي.

 الرفع من المستوى المعرفي والتقني للطالب.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 المعرف المتعلقة بمكونات جسم اإلنسان ووظائفه.االطالع على بعض 
 محتوى المادة:

 مدخل للطب الرياضي .1

 مجاالت وميادين الطب الرياضي .2

 المراقبة والمتابعة الطبية للنشاطات البدنية .3

 اإلصابات والحوادث الرياضية .4

 طرق االسترخاء البدني واالسترجاع الطاقوي .5

 ةالوقاية واإلسعافات األولي .6
 

 :المتابعة الدائمة واالمتحانات.طريقة التقييم

 
 المراجع باللغة العربية: 

 .2004وفاء فضة : دليل المصطلحات الطبية،  .1

 .2011يوسف حشاش: وظائف األعضاء البشرية،  .2

 .1997، منظمة الصحة العالمية،المرجع في الفيزيولوجيا الطبية: غايتون وهول .3

 .2001، رياضيعلم التدليك ال: طايري عبد الرزاق .4

 .2002، إصابات الرياضيين: اهيم رحمة محمد و فتحي المهشهشإبر .5

 .2002، موسوعة اإلصابات الرياضية وكيفية التعامل معها: فريق كمونه .6

 

 المراجع باللغات األجنبية: 
1. guillaume millet & Stéphane perrey ; physiologie de l'exercice musculaire ; 2001. 

2. Jean-Marc Dupuis et gilles Daudet ; médecine du sport de l'enfant et de l'adolescent, 1997. 

3. Mpocholle et p codine ;lsocinétisme et médecine sportive, 2001. 
4. R. Braun ; la douleur manuel de traitement, 2004. 
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 الرابعالسداسي: 
 وحدة التعليم األفقية عنوان الوحدة:

 الرياضي علم النفس المادة:
 

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة. -

 الرفع من المستوى والتقني والخططي والمهاري للطالب في التخصص. -
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة. -

 ريات المتخلفة في علوم النفس، وعلم النفس الرياضي.طالع على أهم النظاال -
 محتوى المادة:

 مدخل الى علم النفسي الرياضي: التطور التاريخي، الماهية، الميادين، األهداف،  .1

 دراسة الشخصية في الميدان الرياضي .2

 الدافعية في الميدان الرياضي .3

 تسيير الدافعية الرياضية .4

 فسةتسيير قلق المنا .5
 النفسي و الذهني للرياضيين اد واإلعدالتحضير  .6

 اد وبيئته، ووسائل جمع المعلوماتطرق ووسائل اإلرش .7

 القلق في المنافسة الرياضية  .8
 الميدان الرياضيالعدوان في العنف وسيكولوجية  .9

 : مظاهره، أنواعه، طرق التحسيس والوقايةالعدوان في المنافسة الرياضية .10
 االكتئاب الرياضي حتراق النفسي، الروح المعنوية،ها في الرياضة: االط النفسية ومصادرالضغو .11
  دريب المهارات النفسية للرياضيينت .12

 المدرب الرياضي كمرشد وموجه .13

 خصائص ومميزات المرشد النفسي .14
 المتابعة الدائمة واالمتحانات. طريقة التقييم:

 المراجع باللغة العربية: 
 . 2002،بوي بين النظرية والتطبيقرشاد النفسي والتراإل: عبد الفتاح محمد سعيد الخواجا .1

 .2005، ترويض الخوف: بيت كوهين .2

 .2004، دليل إدارة الضغوط: لورا ايه ليدن اوروبنستاين .3

 .2002، المرجع في الصحة النفسية: اديب الخالدي .4

 .2002، اإلرشاد النفسي المدرسي: ايهاب البيبالوي و اشرف محمد عبد الحميد .5

 .2003، المداواة -المساعدة الذاتية -أسبابه -طبيعته -الضغط النفسي: نيسمير شيخا .6

 .2001، دار الراتب الجامعية، مجاالت اإلرشاد والعالج النفسي: عبد الرحمن محمد العيسوي .7

 .ةالمفاهيم والتطبيقات " دار الفكر العربي، القاهر  –(:" علم نفس الرياضة 2000أسامة كامل راتب ) .8

 .(54دخل إلى المفاهيم والرؤى، مجلة النبأ، العدد )الالعنف م(.  2001 ) حيدر البصري  .9

 الشخصية من منظور نفسي إسالمي، دار الكتاب الثقافي، اربد ، األردن . (.2006شادية أحمد التل )  .10
 .، دار الفكر العربي، القاهرة9"علم النفس الرياضي"، ط :(1994محمد حسن عالوي) .11
 ، القاهرة 1النفسية ، مركز الكتاب للنشر ، طموسوعة االختبارات ( .1998محمد حسن عالوي )  .12
 .،القاهرة3 ط (التطبيقات– التوجهاتالرياضي) للبطل النفسي األعداد ( 2006 ) عالوى  حسن محمد .13

 والتوزيع.الدار العلمية للنشر ، 2الرياضية، طعلم النفس الرياضي في التدريب والمنافسة ( . 2002)ناهن رسن سكر  .14

 :لغة األجنبيةبال
- BUI-XUAN K.,(2000). Introduction à la psychologie du sport : des fondements 
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  الخامسالسداسي: 

 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:
 تخصص رياضة جماعيةالمادة: 

 
 أهداف التعليم:

 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتخصص.

 والتقني والخططي للطالب في التخصص. من المستوى البدني الرفع
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعظاء الجسم.
 

  محتوى المادة:
 تاريخ وفلسلفة النشاط .1
 انين والتحكيم القو .2
 ال التحضير واإلعداد الرياضيأشك .3

 )البدني الفيزيولوجي، الوظيفي، النفسي، العقلي، التقني والمهاري، الخططي االستراتيجي(
 أساليب االكتشاف والتوجيه واالنتقاء الرياضي. .4
 تقييم وتقويم الصفات البدنية  .5

 التخطيط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 

 متحانات.متابعة الدائمة واالطريقة التقييم:ال
 

 حسب التخصص المختارالمراجع باللغة العربية: 
 
 

 حسب التخصص المختارالمراجع باللغات األجنبية: 
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  الخامسالسداسي: 

 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:
 تخصص رياضة فرديةالمادة: 

 
 أهداف التعليم:

 المرتبطة بالتخصص.لنظرية والتطبيقية القواعد األساسية والمعارف ا

 الرفع من المستوى البدني والتقني والخططي للطالب في التخصص.
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعظاء الجسم.
 

 محتوى المادة:

 يخ وفلسلفة النشاطتار .1
 القوانين والتحكيم  .2
 أشكال التحضير واإلعداد الرياضي .3

 )البدني الفيزيولوجي، الوظيفي، النفسي، العقلي، التقني والمهاري، الخططي االستراتيجي(
 أساليب االكتشاف والتوجيه واالنتقاء الرياضي. .4
 تقييم وتقويم الصفات البدنية  .5

 جةالتخطيط والبرم .6

 لعبةمبادئ وقواعد ال .7

 
 

 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.
 

 حسب التخصص المختارالمراجع باللغة العربية: 
 
 

 حسب التخصص المختارالمراجع باللغات األجنبية: 
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  الخامسالسداسي: 

 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:
 علم الحركة المادة:

 
 تعليم:  أهداف ال

 ألساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتخصص.القواعد ا -

 الرفع من المستوى المعرفي والتقني للطالب في التخصص. -

 الربط بين علم الحركة وعالقته بعلوم الرياضة. -
 

 المعارف المسبقة المطلوبة : 
 ت الصلة.معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذا -

 على أهم المعارف األساسية المتعلقة بمكونات جسم اإلنسان ووظائفه.االطالع   -
 

 محتوى المادة:
 مدخل لعلم الحركة )المفهوم والتطور عبر العصور( .1

 حركة االنسان وتطورها وأنواعها .2

 التطور الحركي لسن ما قبل المدرسة. .3

  أنواع الحركات الرياضية وخصائصها .4

 ياضيةتقويم الحركات الر .5

 الفيزيولوجية( –الميكانيكية  -ثرة في حركة اإلنسان )التشريحيةالعوامل المؤ .6

 الخصائص واألسس الميكانيكية المميزة للجهاز الحركي. .7

 التحليل الحركي .8

 قواعد التحليل الحركي والخطوات التخطيطية .9

 تلفة.للمهارة الحركية: الحركة الخطية والزوايا/ األلعاب المخ  التحليل الكيناتيكي .10

  المقذوفات. .11

 
 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 المراجع باللغة العربية: 
 .1998، المدخل لتحليل األبعاد الثالثة لحركة جسم اإلنسان في المجال الرياضي: عادل عبد البصير على  .1

 .2002: التحليل الحركي، ريسان خربيط مجيد و نجاح مهدي .2

 .1989 ،التعلم الحركي -ة علم الحركوجيه محجوب:  .3

 . 1989 -التطور الحركي من< الوالدة وحتى سن الشيخوخة -علم الحركة وجيه محجوب:  .4

 .2002، النمو البدني والتعلم الحركي: مروان عبد المجيد إبراهيم .5

 م. دت.دليل القياسات الجسمية واختبارات األداء الحركي:  محمد إبراهيم شحاتة ومحمد جابر بريقع .6

 .1980الحركي الميداني، مطبعة عالء، بغداد،  حسن حسين: التحليل قاسم .7

 
 المراجع باللغات األجنبية: 

 
1. A. N de Wolf ; l'appareil locomoteur examen et diagnostic cliniques, doi éditeurs, 1997. 

2. Jean-Jacques temprado et gilles montagne,les coordinations perceptivo-motrices, 2001. 
3. M. pocholle et p codine ; lsocinétisme et médecine sportive, Masson, 1998. 
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  الخامسالسداسي: 

 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:
 مشروع مذكرة التخرج المادة:

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة.

 كسابه الوسائل والطرق المناسبة.ة البحث في الميدان وإتعويد الطالب ممارس
 المعارف المسبقة المطلوبة :

 معرفة بعض انواع مناهج البحث العلمي ومراحله األساسية.

 بعض  النظريات والطرق المتخلفة في ممارسة البحوث العلمية.
 بحث(يتضمن العناصر األساسية لخطة البحث )المشروع التمهيدي للمحتوى المادة: 

 عنوان البحث .1

 12يات مشروع البحث: ترقيم الصفحات...........محتو .2

 مقدمة البحث والتعريف بمحتوياته النظرية ومتغيراته األساسية......أ، ب .3

 مراجعة الدراسات السابقة والمشابهة وتحديد الجديد في البحث الحالي .4

 حثالدراسة االستطالعية واالقتراب من العناصر المشكلة لموضوع الب .5

 والتساؤالت الجزئيةصياغة مشكلة البحث  .6

 صياغة الفرضيات )الفرضية العامة والجزئية( .7

 تحديد أهداف وأهمية البحث .8

 تحديد المفاهيم والمصطلحات األساسية للبحث )خاصة التحديد اإلجرائي للمتغيرات( .9

 اختيار المنهج العلمي المالئم والمناسب للبحث .10

 ية اختيارهاة البحث األساسية وكيفتحديد المجتمع األصلي للبحث وعين .11

 أدوات جمع المعلومات وكيفية بنائها .12

 التصميم التجريبي وإجراء البحث )تحديد المتغيرات األساسية للبحث( .13

 تحليل البيانات والمعالجة اإلحصائية .14

 تحديد المجال الزمكاني للبحث .15

 تحديد ووضع ميزانية للبحث إذا تطلب األمر. .16

 الدائمة واالمتحانات. طريقة التقييم:المتابعة .17

 قائمة المراجع والمصادر. .18

 المراجع باللغة العربية: 
 .2009، د.م.ج، الجزائر، المرشد في البحث العلمي لطلبة التربية البدنية والرياضية: بوداود عبد اليمين وعطاء هللا أحمد .1

 .2002للنشر،  ، دار وائلالبحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثينمحمد عبد الفتاح الصيرفي:  .2

 .1999، البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي: ن عالوي و أسامة كامل راتب محمد حس .3

 .2002، عمان، 1كامل محمد المغربي: أساليب البحث العلمي، ط .4

 2005أحسان محمد الحسن: مناهج البحث االجتماعي، دار وائل للنشر، عمان،  .5

 1999في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي، دار الفكر العربي،  ن عالوي: البحث العلميأسامة كامل راتب، محمد حس .6

 .2003أحمد الخطيب: البحث العلمي والتعليم العالي، دار المسيرة للنشر، عمان،  .7

 .2006الجزائر،  : منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية، دار القصبة للنشر ،وآ موريس أنجرس ترجمة بوزيد صحراوي. 8

 .2000الص محمد عبد الحفيظ، مصطفي حسن الباهي: طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي ، مصر إخ. 9

 .1985مصرية،  –ديرلولد ب ، فان دالين: مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس، الطبعة الثانية، المكتبة االنجلو . 10

 .2004مناهج البحث العلمي، المكتب الجامعي الحديث، علم النفس االجتماعي وحسن عبد الحميد رشوان: ميادين . 11
 .2005شحاته سليمان محمد سليمان: مناهج البحث بين النظرية والتطبيق، مركز االسكندرية للكتاب، . 12

 .2004محمد حسن غانم: مناهج البحث في علم النفس ، المكتبة المصرية ، . 13

 .2003 ، دار المعرفة الجامعية،لبحث العلمي اى مناهج محمد قاسم: مدخل إل. 14
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  الخامسالسداسي: 

 وحدة التعليم المنهجية عنوان الوحدة:
  بطارية االختبارات الرياضية المادة:

 أهداف التعليم:
 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة. -

 تخصص.الرفع من المستوى التقني والخططي للطالب في ال -
 المطلوبة :المعارف المسبقة 

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة. -

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب والمورفولوجيا. -
 محتوى المادة:

 االختبار: تعريف االختبار، ماذا يقيس؟ أنواع وأسس االختبار. .1
 ، مفهوم المحك المرجعي، االختبارات المحكية. ، مفهوم المعيار والمحكتصميمه تصميم االختبار: .2
 تصميم وبناء االختبار: تعريف التصميم، تعريف البناء، مراحل التصميم وتحديد الهدف... .3
 الشروط العلمية لالختبارات والقياسات: الصدق، الثبات، الموضوعية ، المعايير. .4

 مكونات األداء البدني .5

 العضلية اختبارات القوة .6

 د العضلي، والجلد الدوري التنفسياختبارات الجل .7

 اختبارات المرونة .8

 اختبارات الرشاقة .9

 اختبارات السرعة والقدرة العضلية .10

 اختبارات التوافق والتوازن .11

 اختبارات الدقة .12

 اختبارات رد الفعل .13
 طريقة التقييم:المتابعة الدائمة واالمتحانات.

 المراجع باللغة العربية: 
 .1965ية الحديثة، القاهرة، نستن: التقويم في التربواين راي .1

 .2001محمد صبحي حسانين:  القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية، دار الفكر العربي، القاهرة،  .2

 .1997، فسيولوجية ومورفولوجية الرياضي وطرق قياس للتقويم: أبو العال عبد الفتاح و محمد صبحي .3

 .2004، الدار العلمية الدولية،النفسية ياس النفسي واالختباراتالق: فوقية حسن رضوان .4

 .2002، الدار العلمية الدولية،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس: مروان أبو حويج وآخرون .5

 .2002، الدار العلمية الدولية،مبادئ القياس والتقويم في التربية: زكريا محمد الظاهر و آخرون .6

 .1994، دار الفكر العربي، يولوجية التدريب في كرة القدمفسابراهيمشعالن:  تاح وأبو العال عبد الف .7
 . 1989 -التطور الحركي من الوالدة وحتى سن الشيخوخة -علم الحركة وجيه محجوب:  .8

 .2002، الدار العلمية الدولية،النمو البدني والتعلم الحركي: مروان عبد المجيد إبراهيم .9

 . دت.لقياسات الجسمية واختبارات األداء الحركيدليل ا:  مد جابر بريقعمحمد إبراهيم شحاتة ومح .10

 .2011ليلي السيد فرحات: القياس المعرفي الرياضي، دار الكتاب للنشر:  .11

 .1999مروان عبد المجيد ابراهيم: األسس العلمية وطرق االحصاء لالختبارات والقياس في التربية الرياضية،  .12

 .1996جال الرياضي، دار الكتاب الحديث، ي البيك: القياس في المأحمد محمد خاطر ، علي فهم .13

 .2006مصطفي حسن ناهي ، مني أحمد األزهر : أدوات التقويم في البحث العلمي، المكتبة االنجلو مصرية ،  .14

 . 2000محمد حسين عالوي , محمد نصر الدين رضوان : القياس في ت.ر على ت.ر.ر وعلم النفس والتقويم .ر  .15
 

 اجع باللغات األجنبية: المر
4. A. N de Wolf ; l'appareil locomoteur examen et diagnostic cliniques, doi éditeurs, 1997. 

5. Patrick laure ; activités physiques et santé, maloine, 2004. 

6. l.marin&f.danion ; neurosciences control et apprentissage moteur, ellipses, 2005. 
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  الخامسالسداسي: 
 وحدة التعليم المنهجية ن الوحدة:عنوا

 التوجيه واالنتقاء الرياضي التربوي المادة:
 

 أهداف التعليم:
 جعل الطالب متمكن من طرق االنتقاء والتوجيه في مجال تخصصه -
 والخططي للطالب الرفع من المستوى المعرفي والتقني -

 المعارف المسبقة:
 بوميترية والمورفولوجيابعلوم القياسات األنتروالمعارف المرتبطة  -
 معارف ذات الصلة بالعلوم النفسية والتربوية -
 

 محتوى المادة:
 مدخل مفاهيمي: االكتشاف، االنتقاء، التوجيه في المجال الرياضي .1
 االنتقاء الرياضي: التعريف، األهمية واألهداف .2
 أهمية التوجيه في المجال الرياضي التربوي .3
 النتقاء الرياضيالنمو وا .4
 الرياضي لنوع النشاطوتوجيههم ات الخاصة الختيار الرياضيين المحدد .5
 محددات االنتقاء في الميدان الرياضي: البيولوجي، السيكولوجي، محددات خاصة. .6
 خطوات ومراحل عملية االنتقاء الرياضي .7
 األسس العلمية لالنتقاء والتوجيه الرياضي وعالقتها بالتنبؤ. .8

 
 .ييم: امتحان مستمرطريقة التق

 راجع باللغة العربية:الم
 .1988بولجاكوف وآخرون: السباحة، انتقاء السباحين الناشئين، موسكو،  .1
 .1988ريسان خريبط، ابراهيم رحمة: طرق اختيارالرياضيين، مطبعة الموصل،  .2
 .1987عزت محمود كاشف: األسس في االنتقاء الرياضي، القاهرة،  .3

 . 1989 -لوالدة وحتى سن الشيخوخةالتطور الحركي من< ا - علم الحركةوجيه محجوب:  .4

 .2002، النمو البدني والتعلم الحركي: مروان عبد المجيد إبراهيم .5

 . دت.دليل القياسات الجسمية واختبارات األداء الحركي:  محمد إبراهيم شحاتة ومحمد جابر بريقع .6

 
 

 المراجع باللغة األجنبية:
Bounak,v,v ; les méthodes de recherche anthropométriques, 1981.,  

Carter ,j,e,l ; The somatotype of athlètes ; aréview,humain biologie, 1970. 
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  الخامسالسداسي: 
 وحدة التعليم المنهجية عنوان الوحدة:

 مناهج التربية والتدريب الرياضي المقارن المادة:
 

 أهداف التعليم:
 افها ومراحل تطورها ومجاالتهالب بالتربية المقارنة وأهدتعريف الطا -

 التعرف على مناهج  البحث وصعوباته في التربية المقارنة -
 يديولوجيا التربية واألنشطة الرياضيةالاالطالع على مختلف االتجاهات العالمية الحديثة  -

 المعارف المسبقة:
 بيئات االجتماعيةرق التدريس وأهدافه حسب الاستيعاب مختلف النظريات التربوية المعاصرة وط -
 االطالع على مختلف النظريات والمنطلقات الفكرية لمختلف المناهج التربوية -
 التعرف على مناهج األنشطة الرياضية والتدريب الرياضي، في بعض المجتمعات -

 محتوى المادة:
 تاريخ التربية مدخل مفاهيمي: التربية المقارنة، .1

 نة.ت البحث في التربية المقارمنهج وصعوبا .2
 تطور التربية المقارنة من المنظور التاريخي: مرحلة النقل أو االستعارة )المنهج الوصفي( .3
 مرحلة القوى العاملة الثقافية )المنهج التاريخي( .4
 مرحلة المنهجية العلمية وطرق البحث في العلوم االجتماعية، في تفسير وتحليل النظم التعليمية .5
 ليمي المحلي مقابل المنطق الخارجي لمنطق الداخلي للنظام التعمنهجية ا .6
 االتجاهات العالمية الحديثة إليديولوجيا األنشطة الرياضية التربوية والتدريب الرياضي في الغرب .7

 الواليات المتحدة األمريكية( –أنجلترا  –فرنسا  –)أنظمة التعليم والتدريب في: ألمانيا 
 الرياضية التربوية والتدريب الرياضي في الشرقديثة إليديولوجيا األنشطة االتجاهات العالمية الح .8

 الهند( -اليابان  –الصين  –)أنظمة التعليم والتدريب في: روسيا 
 االتجاهات العالمية الحديثة إليديولوجيا األنشطة الرياضية التربوية والتدريب الرياضي عند العرب .9

 البحرين( -ا سوري –السعودية  –مصر  –ر )أنظمة التعليم والتدريب في: الجزائ
 نماذج وتطبيقات عملية في الدراسات المقارنة. .10

 طريقة التقييم: امتحان
 المراجع باللغة العربية:

 (: التربية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة.1990أحمد اسماعيل حجي ) .1
 ر الفكر العربي، القاهرة، دا4التربية المقارنة، ط (: االيديولوجيا والتربية، مدخل لدراسة1990عبد الغني عبود ) .2
 (: التعليم في الدول االشتراكية، مكتبة االنجلو مصرية، القاهرة.1972وهيب سمعان ) .3
 ، مكتبة االنجلو مصرية، القاهرة.1(: المنهج في التربية المقارنة، ط1981محمد سيف فهمي ) .4
 ي.، دار الفكر العرب2عليم، ط(: التربية المقارنة ونظم الت2001بيومي صخاوي ) .5
 (: المرجع في التربية المقارنة، عالم الكتاب، القاهرة.1981محمد منير مرسي ) .6
 (: تاريخ التربية في الشرق والغرب، عالم الكتب، القاهرة.1890) ----------------- .7
 ة.(: حركة القومية األلمانية، معهد الدراسات العربية، القاهر1970نور الدين خاطوم ) .8
 (: تاريخ التربية البدنية، دار الفكر العربي.1980ديوبولد فان دالين ) .9

 .21(: جذور التربية اليابانية، رسالة الخليج العربي، العدد 1987محمد جابر االنصاري ) .10
 .169(: نظام التعليم االبتدائي والثانوي في االتحاد السوفياتي، مجلة الشروق، العدد 1981فالديمير خ ) .11
 ، دار الفكر العربي، القاهرة2ة منهجية ودراسات في التربية المقارنة، ط(: مقدم1998مد عامر صبيح )نبيل أح .12
 ، القاهرة1(: التربية الرياضية المقارنة ونظم التعليم، ط2008مصطفى السايح محمد، محمد حسين عبد العظيم ) .13

 المراجع باللغات األجنبية:
14. -Kandel,I,L ; Comparative Education, Boston, 1993. 

15. Schneider,f; the coneception of comparative education, UNESCO, hamburg. 

16. Lauwerys,joseph,A; the  philosophical approach to Comparative Education, InRe, vol5, 1959.  

17. Pedro Rosseilo; Comparative Education as an instrument of planning, UNESCO, paris, 1958. 

18. Roussau,J,J; Emile ou de L education, paris, 1964. 
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  السادسالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:

 تخصص رياضة جماعيةالمادة: 

 
 أهداف التعليم:

 القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالتخصص.

 ططي للطالب في التخصص.الرفع من المستوى البدني والتقني والخ
 
 معارف المسبقة المطلوبة :ال

 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعضاء الجسم.
 

  محتوى المادة:
 تاريخ وفلسلفة النشاط  .1
 القوانين والتحكيم  .2
 اإلعداد الرياضيأشكال التحضير و .3

 لفيزيولوجي، الوظيفي، النفسي، العقلي، التقني والمهاري، الخططي االستراتيجي()البدني ا
 ساليب االكتشاف والتوجيه واالنتقاء الرياضي. .4
 تقييم وتقويم الصفات البدنية  .5

 التخطيط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 

 المتابعة الدائمة واالمتحانات.طريقة التقييم:
 

 التخصص المختار حسبمراجع باللغة العربية: ال
 
 

 حسب التخصص المختارالمراجع باللغات األجنبية: 
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  السادسالسداسي: 

 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:
 تخصص رياضة فرديةالمادة: 

 
 أهداف التعليم:

 خصص.القواعد األساسية والمعارف النظرية والتطبيقية المرتبطة بالت

 دني والتقني والخططي للطالب في التخصص.الرفع من المستوى الب
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة القواعد األساسية للتخصص من خالل التوجيهات والمفاهيم ذات الصلة.

 االطالع على أهم النظريات المتخلفة في التدريب ووظائف أعظاء الجسم.
 

  محتوى المادة:
 

 النشاطتاريخ وفلسلفة  .1
 القوانين والتحكيم  .2
 أشكال التحضير واإلعداد الرياضي .3

 )البدني الفيزيولوجي، الوظيفي، النفسي، العقلي، التقني والمهاري، الخططي االستراتيجي(
 ساليب االكتشاف والتوجيه واالنتقاء الرياضي. .4
 تقييم وتقويم الصفات البدنية  .5

 التخطيط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 
 

 ة واالمتحانات.المتابعة الدائم التقييم: طريقة
 

 حسب التخصص المختارالمراجع باللغة العربية: 
 
 

 حسب التخصص المختارالمراجع باللغات األجنبية: 
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  السادسالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:

 التربص الميداني المادة:
 

كالنوادي والفرق الرياضية، يُمكن على مستوى مؤسسات التربص  إجراء تربص ميداني  أهداف التعليم:
 الطالب من:

 التعرف والتقرب أكثر من تخصصه ومعرفة أهم الظواهر والمشكالت التي يمكن أن تعترض طريقه المهني. -

 ني.تصور الحلول الممكنة، أو حتى تقديم بعض الحلول االستباقية والتي تدفع به نحو النجاح والتفوق المه -

 سا على ممارسة مهنته في ميدان تخصصه وبشكل علمي ومنهجي.جعل الطالب أكثر تمر -
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة القواعد األساسية للتخصص والتنظيمات والقوانين المختلفة المعمول بها ميدانيا .

 
 محتوى المادة:

 اية السداسي.تطبيقية ثم يتم تقييمه نه حصص بإجراءيقوم الطالب بالتنسيق مع المشرف في المؤسسة 
 

 طريقة التقييم: 
المتابعة الدائمة من طرف المشرف في مؤسسة التربص ثم يتم تقييم الطالب وفق استمارة تتضمن مجموعة من 
المعايير والمؤشرات والكفاءات المستهدفة يقوم بتحديدها فريق التكوين بالتنسيق مع الهيئات العلمية ثم ترسل 

يم الطالب، ثم يتم النظر والتحقيق من مدى مطابقة العالمة نهاية السداسي من المؤسسة المستقبلة قصد تقيالى 
 طريق لجنة من األساتذة المتخصصين.
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  السادسالسداسي: 
 وحدة التعليم األساسية عنوان الوحدة:

 مذكرة التخرج المادة:
 
 

 أهداف التعليم:
مستوى مؤسسات التربص الميداني كالنوادي والفرق الرياضية، بحث ومتابعته ميدانيا على إنجاز مشروع 

 يُمكن الطالب من:
 التعرف والتقرب أكثر من تخصصه ومعرفة أهم الظواهر والمشكالت التي يمكن أن تعترض طريقه المهني. -

 المهني.فع به نحو النجاح والتفوق تصور الحلول الممكنة، أو حتى تقديم بعض الحلول االستباقية والتي تد -

 جعل الطالب أكثر تمرسا على ممارسة البحث في ميدان تخصصه وبشكل علمي ومنهجي. -
 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 معرفة القواعد األساسية للتخصص والتنظيمات والقوانين المختلفة المعمول بها ميدانيا . -

 ابهة لتعزيز موضوع بحثه.االطالع على بعض الدراسات السابقة والمش -

 الطالع على مناهج البحث العلمي المختلفة حسب طبيعة البحث.ا -

 االطالع على مختلف المناهج اإلحصائية التي تساعده على التفسير والتنبؤ. -
 

 محتوى المادة:
 الجانب النظري -

 الجانب الميداني -

 
 طريق لجنة من أساتذة. المتابعة الدائمة من طرف المشرف ومناقشة بحث عنطريقة التقييم: 

 
 حسب المراجع والمذكرات المتوفرة في المكتبةمراجع باللغة العربية: ال
 

 حسب المراجع والمذكرات المتوفرة في المكتبةالمراجع باللغات األجنبية: 
 

 
 
 
 

 


