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 - بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم- 

 
 ماستر فً النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً
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: السداسي األول 1

  

وحدة التعلٌم 

الحجم الساعً 

 *السداسً 

الحجم الساعً األسبوعً 

األرصدة المعامل 

نوع التقٌٌم 

أعمال محاضرة  أسبوع  14-16
موجهة 

أعمال 
تطبٌقٌة 

امتحان متواصل أعمال أخرى 

   18 08 00 04 4.30 04.3 182وحدات التعلٌم األساسٌة     
+ +  5 2   1.30 1.30 42  المنهاج التربوي  و بناء تصمٌم

التخطٌط والبرمجة التربوٌة لألنشطة 
  البدنٌة و الرٌاضٌة

42 1.30 1.30   2 4  + +

+ +  4 2   1.30 1.30 42 القوام و التوازن و التحلٌل الحركً
+ +  5 2  04   56 1بٌداؼوجٌة تطبٌقٌة 

   08 05 00 00 03 4.30 105وحدات التعلٌم المنهجٌة 
+ +  3 2   1.30 1.30 42 البحث العلمًمنهجٌة 

 ++  3 2   1.30 1.30 42 البحث الوثائقً
ابستٌمولوجٌا األنشطة البدنٌة 

والرٌاضٌة 
21 1.30    1 2   +

   02 02 00 00 00 03 42وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة 
+   1 1    1.30 21التشرٌع المدرسً 

+   TIC 21 1.30    1 1تقنٌات اإلعالم واالتصال 
   02 02 00 00 00 03 42وحدة التعلٌم األفقٌة 

+   1 1    1.30 21 اإلنجلٌزٌةاللؽة 
+   1 1    1.30 21 اآللً اإلعالم

   30 17  04 7.30 15 371 1مجموع السداسً 
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السداسي الثاني 

 

وحدة التعلٌم 

الحجم الساعً 

 *السداسً 

الحجم الساعً األسبوعً 

األرصدة المعامل 

نوع التقٌٌم 

أعمال محاضرة  أسبوع  14-16
موجهة 

أعمال 
تطبٌقٌة 

أعمال 
أخرى 

إمتحان متواصل 

   18 08 00 04 4.30 4.30 182وحدات التعلٌم األساسٌة     
+ +  5 2   1.30 1.30 42 طرائق وأسالٌب التدرٌس
+ +  4 2   1.30 1.30 42 أدوات مالحظة التدرٌس

المقاربة المعرفٌة و االٌكولوجٌة 
 للتعلم الحركً

42 1.30 1.30   2 4  + +

 + + 5 2  04   56 2بٌداؼوجٌة تطبٌقٌة 
   08 05 00 00 03 4.30 105وحدات التعلٌم المنهجٌة 

+ +  3 2   1.30 1.30 42 تصمٌم و بناء أدوات البحث العلمً
 ++  3 2   1.30 1.30 42 تقنٌات المعالجة اإلحصائٌة

التٌارات الفلسفٌة والمقاربات 
العلمٌة 

21 1.30    1 2   +

   02 02 00 00 00 03 42وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة 
اإلصابات الرٌاضٌة واإلسعافات 

األولٌة  
21 1.30    1 1   +

+   1 1    1.30 21 المعاصرة البٌداؼوجٌةالنظرٌات 
   02 02 00 00 00 03 42وحدة التعلٌم األفقٌة 

+   1 1    1.30 21 اإلنجلٌزٌةاللؽة 
+   1 1    1.30 21اإلعالم اآللً 

   30 17  04 7.30 15 371 2مجموع السداسً 
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 :السداسي الثالث

 

 

وحدة التعليم 

انحجم انساعٍ 

 *انسداسٍ

انحجم انساعٍ األسبىعٍ 

األرصدة انمعامم 

وىع انتقُُم 

أعمال محاضزة  أسبىع 14-16

مىجهت 

أعمال 

تطبُقُت 

أعمال 

أخزي 

إمتحان متىاصم 

   18 10  04 04.30 4.30 182وحداث التعليم األساسيت     

+  + 05 03   1.30 1.30 42 تعهُمُت األوشطت انبدوُت وانزَاضُت

+ +  04 02   1.30 1.30 42 اكتساب انمهاراث انحزكُت

   04 02   1.30 1.30 42 انتىافق انحزكٍ

+ +  05 03  04   56 3بُداغىجُت تطبُقُت

   12 07  13 00 00 182وحداث التعليم المنهجيت 

 +  07 04  08   112 مهتقً اإلشزاف

   05 03  05   70 انمشزوع انتمهُدٌ نهمذكزة

   30 17  17 4.30 4.30 364 3مجمىع السداسي 
 

 

 

: السداسي الرابع
 

 وحدة التعلٌم األساسٌة
 *الحجم الساعً السداسً

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً
  أسبوع16 – 14

 15 08 13.00 182رَز انتزبص انمُداوٍ قث
 15 09 13.00 182مذكزة انتخزج 

 30 17 26 364 4مجمىع السداسي 
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:  حوصلة شاملة للتكوٌن - 5
 

 
 

 و ت               ح س  األساسٌة المنهجٌة االستكشافٌة األفقٌة المجموع

 محاضرة 168 168 84 42 492

 أعمال موجهة 267 54 00 42 363

 أعمال تطبٌقٌة 504 - - - 504

 عمل شخصً 561 333 155 22 1041

(محدد)عمل آخر - - - - -  

 المجموع 1500 555 239 106 2400

 األرصدة 84 30 04 02 120

100%  % 2.5  % 7.5  % 30  %   لكل وحدة تعلٌماألرصدة%   60
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III  - البرنامج المفصل لكل مادة
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

 تصمٌم  وبناء المنهاج التربوي :المادة
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

تعلٌمً فً مجال  (المنهج)محاولة معرفة أو بناء تصور نظري مفاهٌمً فً عملٌة تصمٌم منهاج  -
. التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة

التمكن من تحلٌل بعض النماذج لمناهج التعلٌمٌة المعتمدة فً النظام التربوي الجزائري فً مجال  -
. التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة، خالل الحصص التوجٌهٌة

. إعداد وتقدٌم أعمال جامعٌة ذات الصلة متبوعة بالمناقشة الجماعٌة -
محولة بناء كفاءة القٌام بتحلٌل محتوٌات منهاج التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة لمختلؾ مراحل التعلٌم  -

 للنظام التربوي الجزائري

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 معارؾ قاعدٌة فً التخطٌط التربوي و البٌداؼوجٌا علم النفس النمو، المقاربات البٌداؼوجٌة
  :محتوى المادة

 .معنى المنهاج لؽة واصطالحا .1
 .مفهوم تصمٌم المنهاج .2
 .مقاربات تصمٌم المناهج التعلٌمٌة .3
 المقاربة بالكفاءات.المقاربة باألهداؾ.المقاربة بالمحتوى .4
 أسس بناء المنهاج .5
 .المنهاج التعلٌمً (عناصر )مكونات  .6
 ..  خطوات بناء المنهاج التعلٌمٌة .7
 أنواع المناهج .8
 .تقوٌم المنهاج التعلٌمً .9

 .تطوٌر المنهاج التعلٌمً .10
 

. المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم
 

 : المراجع باللغة العربٌة
. ، المنهاج الترلوي الحدٌث، عمان، االردن(2000'توفٌق أحمد مرعً و محمد محمود الحٌلة، .1
،دار الشروق للنشر و التوزٌع، 1، تنظٌمات المناهج و تخطٌطها و تطوٌرها، ط(2001)جودت أحمد سعادة، .2

. عمان، االردن
 ..، المناهج المعاصرة فً التربٌة الرٌاضٌة، دار الفكر العربً، القاهرة(1997)احمد زكً خطابٌة  .3

 ، المناهج بٌن النظرٌة و التطبٌق، عالم الكتبـ القاهرة، مصر(1988)أحمد حسٌن اللقانً، .4

 
 

 : المراجع باللغات األجنبٌة
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر

 األول :السداسً
 التخطٌط والبرمجة التربوٌة لألنشطة البدنٌة والرٌاضٌة  :المادة

 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

. (الدٌداكتٌك  )اكتساب المعارؾ األساسٌة فً مٌدان التخطٌط التربوي  و التعلمً   -
اإللمام باألسس العامة و الخاصة لعملٌة التخطٌط فً مجال التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة   -
. محاولة تطبٌق المعارؾ المكتسبة خالل الحصص التوجٌهٌة -
إعداد وتقدٌم أعمال جامعٌة ذات الصلة متبوعة بالمناقشة الجماعٌة  -

 محولة بناء كفاءة القٌام بعملٌة التخطٌط وبرمجة أنشطة بدنٌة ورٌاضٌة -

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
. معارؾ تقرٌرٌة   فً البٌداؼوجٌا -
 (األلعاب الجماعٌة، و الفردٌة  )معارؾ تقرٌرٌة و إجرائٌة فً مجال األنشطة البدنٌة و الرٌاضٌة  -

 
  :محتوى المادة

 و أهمٌته و دواعه. مفهوم التخطٌط و البرمجة فً المجال التربوي .1

مشروع التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة، مشروع المؤسسة التربوٌة، مشروع القسم  :مفهوم المشروع .2
 .مبادئ التخطٌط التربوي األفقً ة العمودي .3

 .المراحل اإلجرائٌة للتخطٌط التربوي فً مجال التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .4

 .التخطٌط  السنوي و متطلباته .5

  (.cycle)التخطٌط الدوري  .6

 (.البرنامج، خصائص المتعلم،المتطلبات  المادٌة، الزمنٌة الخ )المحاور األساسٌة لبناء الدور .7

تعرٌؾ، مكانتها فً الدور،موضوع الحصة، أهداؾ الحصة فً شكل ).حصة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .8
 (...معارؾ ومواقؾ وعالقتهما بالكفاءات المنتظرةـ، التؽذٌة المرتدة الخ

 التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة(وحدة تعلٌمٌة  )درس  (كرونولوجٌة)مراحل  .9
 

. المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم
 

 :  المراجع باللغة العربٌة
تدرٌس التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة فً ضوء األهداؾ : عطا هللا أحمد ، زٌتونً عبد القادر، بن قناب الحاج .1

. 2009اإلجرائٌة والمقاربة بالكفاءات، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر 
 .أسالٌب تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، دار األمل للنشر والتوزٌع، األردن (1986)الدٌري، علً وأحمد بطاٌنة  .2

طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة، مركز الكتاب للنشر،  (1998)سعد، ناهد محمود و نٌللً رمزي فهٌم .3

 .1الطبعة
 .طرق التدرٌس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، منشأة المعارؾ، اإلسكندرٌة (1989)عفاؾ,عبد الكرٌم  .4

 :  المراجع باللغات األجنبٌة

5. Seners,P.,La lecon d’eps, Vigot,Paris, 2 edition,2002. 
6. Leca,F, Billard,M. ;L’enseignement des activites physiques et sportives et 

artistiques,Ellipses2005 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

 القوام والتوازن والتحلٌل الحركً :المادة
 04: الرصٌد
 02: المعامل

 
: أهداف المادة

التعرؾ على مختلؾ أنواع القوام والتوازن و العوامل المؤثرة؛ - 
  التعرؾ على مختلؾ طرق و وسائل التحلٌل الحرك- 

: المعارف المسبقة

. معارؾ أساسٌة فً التعلم الحركً والنظرٌات ذات الصلة- 
 

: محتوى المادة
القوام اإلرادي وؼٌر اإلرادي، قوام الجسم و قوام األطراؾ، القوام والتوازن، التوازن أثناء الحركة و التوازن  .1

 ،(السكون)أثناء الثبات 

العوامل المؤثرة فً التوازن، التوازن وقوى الفعل ورد الفعل، تحلٌل البٌومٌكنٌكً للقوام والتوازن، منهجٌة  .2
 .التحلٌل البٌومٌكنٌكً للحركة

معنى التوافق الحركً  .3
: توافق الجسم ككل- األطراؾ  توافق  -  التوافق الخاص - التوافق العام:   الحركً التوافقأنواع .4
 توافق الرجلٌن مع حاسة البصر  - توافق الذراعٌن مع حاسة البصر .5
 نظام المقارنة بٌن ما ٌجب أن ٌتم وما تم فعالًال   نظام التوافق الحركً البسٌط  التوافق الحركًأنظمة .6
 نظام التصرؾ الحركً نظام تحلٌل المعلومات .7
  مرحلة التوافق الخام:   التعلم الحركًمراحل  .8
 (تثبٌت المهارة والٌتها)مرحلة تثبٌت التوافق الجٌد  - رحلة التوافق الجٌد م   .9

   وظائؾ التوافق الحركً .10

 مبادئ تطوٌر التوافق الحركً  مكنونات التوافق الحركً - مبادئ التوافق الحركً .11
 

مستمر + امتحان : طرق التقٌٌم
 

: المراجع باللغة العربٌة
. 1997،القاهرة،دار الفكر العربً،1التدرٌب الرٌاضً،ط:ابو العال احمد عبد الفتاح  .1
  1999 ، االسكندرٌة ، دار المعارؾ ، 5تطبٌقات ، ط– التدرٌب الرٌاضً نظرٌات : عصام عبد الخالق  .2
سعٌد عبد الرشٌد الموسوعة العلمٌة فً التدرٌب . مصطفى عٌسى ود. وفاء صالح ود. طلحة حسام الدٌن د .3

الرٌاضً 
ما هً للنشر , االسكندرٌة): 1ط, عالء الدٌن محمد علٌوه (ترجمة), التدرٌبات البدنٌة, بولٌقسكً, سٌرجً .4

 . 96(, 2010, والتوزٌع وخدمات الكمبٌوتر

 .2011علم التدرٌب الرٌاضً نظم تدرٌب الناشئٌن للمستوٌات العلٌا ، بؽداد ، مكتب النور ، : فاخر شؽاتً  .5
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

  1بٌداغوجٌة تطبٌقٌة : المادة
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 :أهداف التعلٌم
 .القواعد األساسٌة والمعارؾ النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص

 .الرفع من المستوى البٌداؼوجً والتقنً والخططً للطالب فً التخصص
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً التدرٌب ووظائؾ أعظاء الجسم
 

 : محتوى المادة
 تعرٌؾ التربٌة العملٌة .1
 إرشادات لتوفٌر عوامل األمن والسالمة فً الدرس واألنشطة الرٌاضٌة .2

 - الكراس الٌومً – الوثائق البٌداؼوجٌة ألستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .3
 األخطاء الشائعة فً تدرٌس مادة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة/ صفات أستاذ التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .4

الوسائل التعلٌمٌة واستخدامها فً دروس مادة التربٌة البدنٌة  .5
 األخطار الناجمة عن طبٌعة األنشطة الممارسة فً حصص التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .6

 فً حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة  أسس تشكٌل األفواج .7

 فً حصة التربٌة البدنٌة (تقدٌر النتائج  )تقوٌم وتقٌٌم كٌفٌة  :أنواع التقوٌم .8

 التخطٌط فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة/ المفاهٌم الخاصة بمصفوفة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .9

 مقاربة التدرٌس بالكفاءات / الشروط األساسٌة إلنجاز وحدة تعلٌمٌة .10

  شروط النجاح - ظروؾ اإلنجاز - معاٌٌر اإلنجاز - الوحدة التعلّمٌة .11

الكفاءة المرحلٌة  - الكفاءة الختامٌة -  الكفاءة النهائٌة .12
 معاٌٌر متابعة تسٌٌر وحدة تعلٌمٌة ألستاذ التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .13

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات :طرٌقة التقٌٌم

 :المراجع
 .1996, اإلسكندرٌة, منشأة معارؾ,أسالٌب تطوٌر وتنفٌذ درس التربٌة الرٌاضٌة: محمد سعٌد عظمً .1
 .1992نظرٌات وطرق تدرٌس التربٌة البدنٌة، د م ج، الجزائر، ,محمود عوض بسٌونً وفٌصل ٌاسٌن الشاطئً .2

 .2003دلٌل التربٌة العلمٌة واعداد المعلمٌن، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االسكندرٌة، : فاٌز مراد دندش .3

 .2008المدخل الى طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، د و د ط، : مصطفى الساٌح، مٌرفت علً خفاجة .4

 .2007طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االسكندرٌة، : عفاؾ عثمان عثمان .5

 .2009أدبٌات البحث فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االسكندرٌة، : مصطفى الساٌح محمد .6

 .1987طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، الجزء االول، الطبعة الثانٌة، العراق : عباس أحمد صالح السمرائً. 7

. 1999خٌر الدٌن، لماذا ندرس باألهداؾ، . 8
 1988الفاربً عبد اللطٌؾ،و عبد العزٌز الؽرضاؾ، كٌؾ تدرس باألهداؾ، دار الخطابً للطباعة و النشر، البٌضاء، . 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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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

  تصمٌم وبناء أدوات البحث العلمً: المادة
 03: الرصٌد
 02: المعامل

 

: أهداف المادة
أن ٌستطٌع الطالب فهم عمل االختبار وأهدافه ٌعرؾ خطوات خطوت استخدام االختبار وتكون له القدرة على 

  النجاز اختبار  بأسلوب علمً صحٌح. استخدام األداة بطرٌقة الصحٌحة
:  المعارفة المسبقة

أن ٌكون على دراٌة بمنهٌة البحث العلمً وأدوات جمع المعطٌات والمعلومات بشكل عام ، كما ٌجب علٌه 

 .التحكم فً األسالٌب اإلحصائٌة وكٌفٌة الحساب اإلحصائً من أجل معالجة البٌانات

: محتوى المادة
 (تعرٌفه، الخطوات األساسٌة فً القٌاس، أنواع القٌاس، العوامل المؤثرة فً القٌاس ): القٌاس  -
تعرٌؾ االختبار، ماذا ٌقٌس االختبار؟ ، أنواع االختبار، األسس التربوٌة االختبار الجٌد،  األسس التربوٌة  ): االختبار -

 (االختبار الجٌد
 تعرٌؾ، الفرق بٌن القٌاس االختبار والتقوٌم، أهمٌة التقوٌم، أهدافه، أنواعه، مبادئه، مواصفات التقوٌم الجٌد: التقوٌم -
تصمٌم االختبار، مفهوم المعٌار، مفهوم المحك ، مفهوم المحك المرجعً،   ): مفاهٌم مرتبطة بتصمٌم االختبار -

االختبارات المحكٌة المرجع االختبارات المعٌارٌة المرجع، الفرق بٌن  االختبارات المحكٌة المرجع، واالختبارات 
 (المعٌارٌة المرجع

تحدٌد الهدؾ،تحدٌد المجتمع األصل  )، مراحل التصمٌم  (تعرٌؾ التصمٌم، تعرٌؾ البناء  ): تصمٌم وبناء االختبار -
 .(الذي ٌصمم له االختبار، تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات الخاصة باالختبار، تحدٌد الصفة أو السمة التً ٌقٌسها االختبار

تحلٌل الصفة أو السمة ، اختٌار وحدات االختبار، تحدٌد عدد األسئلة  ) (كٌؾ ٌتم بناء االختبار؟ ): البناء -
حساب معامل التمٌز، حساب معامل السهولة، معامل  )صٌاؼة األسئلة،تحدٌد مستوي صعوبة وسهولة األسئلة  -

حساب الوزن النسبً أو األهمٌة النسبٌة، تحدٌد الوزن النسبً للعبارات كتابة تعلٌمات االختبار وبنوده،  (الصعوبة
الدراسة االستطالعٌة لتطبٌق االختبار على العٌنة المستهدفة، فحص استجابات المفحوصٌن، تعدٌل االختبار فً ضوء 

.    النتائج، مراجعة االختبار مراجعة نهائٌة، نموذج لبناء االختبار، أخالقٌات استخدام االختبارات
تعرٌؾ، النظرٌة التقلٌدٌة للثبات، خطأ القٌاس و مصادره فً حساب : ثبات االختبار : المعامالت العلمٌة لالختبار -

طرٌقة الصٌػ - 2طرٌقة االختبار وإعادة االختبار، - 1 )طرٌقة حساب معامل الثبات - الثبات بإعادة االختبار، 

 20معادلة رقم :  لالتساق الداخلً kuder richrdsonالتجزئة النصفٌة،  معادالت : معامل االتساق الداخلً- 3المتكافئة، 

KR 21 ، رقم KR .   ًمعامل ألفا لالتساق الداخل

. معامل الثبات ألفا باستخدام معادلة كرونباخ  معامل الثبات عبر المصححٌن -
صدق العالقة بالمحتوي، صدق العالقة بالبناء النظري، الصدق الظاهري،  )تعرٌؾ، أنواع الصدق : صدق االختبار -

 العالقة بٌن صدق االختبار وثباته . (صدق العالقة بالمحك والذي ٌنقسم إلى الصدق التالزمً، وصدق التنبؤ
أهمٌة وأهداؾ االختبار فً المجال الرٌاضً، أنواع  االختبار فً المجال / تعرٌفها ، كٌفٌة استخدامها: الموضوعٌة -

االختبارات االنتربومترٌة، اختبارات النواحً الوظٌفٌة، اختبارات الصفات البدنٌة واللٌاقة البدنٌة،  )الرٌاضً 

 .بطارٌة االختبار. (االختبارات المهارٌة، االختبارات المعرفٌة، اختبارات المٌول، االستعداد والشخصٌة

مراقبة مستمرة + امتحان : طرق التقييم
 : المراجع باللغة األجنبية:  المراجع باللغة العربية

 .2006القٌاس والتقوٌم التربوي والنفسً، دار الفكر العربً ، : صالح الدٌن محمود عالم .1

 .2007القٌاس النفسً، المطبعة االنجلو مصرٌة، : صفوت قرج .2

 .1988القٌاس والتقوٌم التربوي، كلٌة التربٌة، الجامعة االردنٌة : سلٌمان أحمد عبٌدات .3

 .2011: القٌاس المعرفً الرٌاضً، دار الكتاب للنشر: لٌلً السٌد فرحات .4
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

 البحث الوثائقً :المادة
 03: الرصٌد
 02: المعامل

 :أهداف التعلٌم
تطوٌر منهجٌة : تكسب هذه المادة الطلبة روح التنظٌم و استقاللٌة فً إنجاز األعمال الجامعٌة و ذلك من خالل

البحث الوثائقً، تطوٌر طرٌقة تفكٌر و تفكٌر ناقد و محلل، تعبٌر كتابً و شفهً مقبول مع معرفة القٌام 
 .ببٌبٌلوؼرافٌا

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 تكون للطالب معارؾ خاصة بالبحث العلمً وخطواته

 :محتوى المادة

  البحث عن المعلومة / طرٌقة كتابة ملخص بحث / اإلنتاجات الجامعٌة المكتوبة -

 .خطوات البحث عن المعلومة / البحث الوثائقً / معرفة مختلؾ مصادر المعلومات -
 (تحدٌد مكانها)العثور على المعلومة  / اإلحاطة الموضوع / تعرٌف المشروع  -
التقٌٌم الذاتً  / نشر المعلومة / معالجة المعلومة / اختٌار الوثائق  / تنفٌذ البحث -
  أدوات البحث المكتبً الببلٌوؼرافً / المبادئ األساسٌة للبحث عن المعلومة -
  تقٌٌم المعلومة المتاحة على االنترنت/ أدوات  البحث  عبر اإلنترنت -

  االقتباس  و كتابة المراجع / معالجة و استثمار المعلومة -
 التعبٌر الشفهً/  التعبٌر الكتابً -

                                

 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم
 

 : المراجع باللغة العربٌة
. ، مهارات البحث عن المعلومات العلمٌة،(ب ت ). أٌاد ابو ربٌع .1

  ملتقً البحث العلمً:محاضرات فً مهارات التفكٌر و البحث العلمً. ( 2009). هانً عرب .2
 

 : المراجع باللغات األجنبٌة

. 
1. www.rsscrs.info. is101   
2. Universite d’avignon.Methodologie de la recherche  documentaire :principes 

clés.(2013).bu.univ-avignon.fr.consulte le 16/04/2016. 
3. http://pagesped.cahuntsic.ca/sc_sociales/psy/methosite/accueil.htm 
4. www.infosphere.uqam.ca 
5. http://pagesped.cahuntsic.ca/sc_sociales/psy/dishsite/accueil.htm 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

 ابستٌمولوجٌا األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة :المادة
 02: الرصٌد
 01: المعامل

 
: أهداف التعلٌم

  .كٌفٌة تكوٌن المفاهٌم وتحولها، وكٌفٌة تبادلها بٌن علم وعلم، وكٌفٌة تشكل حقل علمً

 دراسة األحكام والقواعد بمقتضاها تنظٌم المفاهٌم للعلم

 البحث فً أهداؾ العلوم وحدودها وعالقاتها ببعضها البعض

: المعارف المسبقة المطلوبة 
 معرفة القواعد والمعارؾ األساسٌة النظرٌة والتطبٌقٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة 

 معرفة مختلؾ التنظٌمات الرٌاضٌة الوطنٌة والدولٌة

 اإلطالع على بعض الجوانب التشرٌعٌة والقانونٌة فً مجال الرٌاضة

 
 :محتوى المادة

 تعرٌؾ المصطلح -

 االبستومولوجٌا وعالقتها بالحقول المعرفٌة األخرى -

 االبستومولوجٌا وفلسفة العلوم -

 االبستومولوجٌا ونظرٌة المعرفة -

 االبستومولوجٌا وتارٌخ العلوم -

 تحدٌد طبٌعة االبستومولوجٌا -

 أهم االتجاهات االبستومولوجٌا المعاصرة -

 األسس المعرفٌة والنظرٌة للنشاط البدنً الرٌاضً -

 parlepaابستومولوجٌا  -

  vigarelloابستومولوجٌا - -

  gleyseابستومولوجٌا - -

 prevostابستومولوجٌا  -

 
  امتحان:طرٌقة التقٌٌم

 
  : المراجع

1. Logique et connaissance Scientifique Encyclopédie de la pléiade * 
2. Introduction à l'Epistémologie pénétique * 
3. Psychologie et épistémologie * 
4. Marc Jacquemain – Epistémologie des sciences social* 
5. *Dutant,J; Engel,P.«Introductiongénérale»,Philosophie de laconnaissance, 

Paris,Vrin, 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

 التشرٌع والتنظٌم المدرسً :المادة
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

. معرفة وفهم النصوص التشرٌعٌة وتنظٌمها وتحلٌلها
. القدرة على توظٌفها بما ٌخدم الفعل التربوي وتحسٌن األداء

 .تعوٌد الطالب ممارسة البحث فً المٌدان وإكسابه الوسائل والطرق المناسبة
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 .معرفة القوانٌن والنصوص التنظٌمٌة ذات الصلة

 
: محتوى المادة

مدخل عام للتشرٌع المدرسً الجزائري  .1
. منذ االستقالل-  خالل االستعمار– 1830قبل : لمحة تارٌخٌة عن التعلٌم فً الجزائر .2
. النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة: تعرٌؾ بالمفاهٌم والمصطلحات .3
. التنظٌم المركزي والمحلً والمؤسسات التعلٌمٌة: اإلدارة المدرسٌة الجزائرٌة .4
. تنظٌم اإلدارة المدرسٌة وسٌرها فً مختلؾ األطوار .5
. الجماعات التربوٌة والخدمات االجتماعٌة: األعمال المكملة للمدرسة .6
. الحقوق والواجبات: المسار المهنً لموظفً قطاع التربٌة .7
. عالقات العمل الفردٌة وسرٌانها .8

 
امتحان : طرٌقة التقٌٌم

: المراجع
 /09/07 المؤرخ فً 174/90المرسوم التنفٌذي  .1

 .1976/ 16/04 المؤرخ فً 35-76األمر رقم  .2

.  قانون الوظٌفة العمومٌة15/07/2006 المؤرخ فً 03- 06األمر رقم  .3

 2004إبراهٌم محمود عبد المقصود، اإلدارة الرٌاضٌة،  .4
 ٌتضمن شروط إحداث أقسام الرٌاضة ودراسة 1993 فٌفري 03قرار وزاري مشترك مؤرخ فً  .5

 .وعملها التربوي
القسم األول، المرحلة األولٌة )التربٌة الرٌاضٌة فً  المدارس العراقٌة،: نجم الدٌن السهروري .6

 .1966،  (واالبتدائٌة
 1998حبٌب إبراهٌم  الحلٌلً،المدخل إلى العلوم القانونٌة ، مركز الكتاب والنشر، القاهرة ،  .7
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر

 األول :السداسً

 TICتقنٌات اإلعالم واالتصال  :المادة

 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

تطوٌر :  فً إنجاز األعمال الجامعٌة و ذلك من خاللاالستقاللٌةتكسب هذه المادة الطلبة روح التنظٌم و 

منهجٌة البحث الوثائقً، تطوٌر طرٌقة التفكٌر و التفكٌر الناقد و محلل، تعبٌر كتابً و شفهً مع معرفة القٌام 

 .معرفة مواقع المعلومة و كٌفٌة الوصول إلٌه، وكذا تحدٌد خطوات البحث عن المعلومة، وبٌبلٌوؼرافٌا

 استثمارمعالجة و وتقٌٌم المعلومة على شبكة االنترنت  و أدوات البحث الوثائقً من مختلؾ مصادرهاستخدام

 المعلومة و عرضها

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
  ًتقنٌات و أداوت  البحث العلم

 :محتوٌات المادة

 خطوات البحث عن المعلومة -
 المبادئ األساسٌة للبحث عن المعلومة -
 أدوات البحث المكتبً و الببلٌوؼرافً  -
 أدوات البحث الوثائقً على اإلنترنت -
 تقٌٌم المعلومة على شبكة االنترنت  -
كٌفٌة التعرؾ على الموارد على الشبكة  -
  تحدٌد وتقٌٌم المعلومة -
 معالجة و إستثمار المعلومة -
 اإلقتباس  و كتابة المراجع  -
    الكتابة العلمٌة -
التقدٌم العلمً الشفهً  -

 
مستمر : طرق التقٌٌم

 
: المراجع باللغة العربٌة

 2008 وااللكترونٌة، التقلٌدٌة المعلومات مصادر واستخدام العلمً البحث :قندٌجلً عامر .1

 2002 والرٌاضٌة، البدنٌة التربٌة فً العلمً البحث ومناهج طرق :إبراهٌم المجٌد عبد مروان .2

 2002 للنشر، وائل دار للباحثٌن، التطبٌقً الدلٌل العلمً البحث :الصٌرفً الفتاح عبد محمد .3

 1999 الرٌاضً، النفس وعلم الرٌاضٌة التربٌة فً العلمً البحث : راتب كامل أسامة و عالوي حسن محمد .4

 1999 الرٌاضٌة، البدنٌة التربٌة فً العلمً البحث مبادئ :مرسً احمد سوزان و الشافعً أحمد حسن .5
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

 اللغة االنجلٌزٌة :المادة
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

 Avoir une certaine maitrise de la langue a travers le développement de 
différentes compétences ; écrire, parler (communiquer), prendre notes, 
traduire, résumer..etc. 

 Progression vers davantage d’autonomie par rapport à la compréhension de 
messages écrits, vidéo ou audio. Développer la qualité de l’expression écrite 
et orale 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 Révision générale en s’investissant dan les  connaissances pré-acquis; des 

leçons de grammaire en général 

 Maitriser la langue  
 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

En se référant a l’objectif mentionné ci-dessus, le programme s’étalera sur deux 
volets ; 

a)- Volet psychologique 
b)- Volet pédagogique 
-Sur le volet psychologique : une séance de 10mns pour la dictée (03mns) suivie de 

la correction (07mns). 
  On souligne les fautes 
  On compte ces fautes 

On compare le nombre de fautes par rapport au nombre de mots constituant le 
paragraphe sujet de cette dictée. 
NB : Cela ce répète avec chaque nouveau texte. 

   - sur le volet pédagogique, le travail s’enchainera a partir du texte, sujet de la 
séance de la dictée. 

- Comment décoder (comprendre) un texte. 
- Lexis : trouver les synonymes, anonymes et définitions 
- Syntaxe : les verbes et sortes de verbes, les formes de phrases, style direct et 

indirect, voie active et passive..etc. 
- L’écrit : rédiger un petit paragraphe (comment argumenter) , faire un petit résumé ( 

comment choisir les mots clés), compléter un dialogue (comment se mettre au bain du 
sujet)..etc. 
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- Séances de traduction :plus qu’un objectif pour cette séance : comment se 
véhiculer d’une langue a une autre, comment préparer un abstract pour les articles, et être 
a jour avec les nouveautés, et apprendre la terminologie autrement.  

NB : pour la rédaction d’un paragraphe, entre autre, c’est encourager l’imaginaire et 
la fiction, comment se faire plaisir à aller au-delà de la réalité vers la créativité.  

Les Consolidation des acquis par des exercices systématiques de grammaire et 
l’entraînement à l’étude de texte et de cassettes audio et vidéo. 
 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
 

1. Lan pickup : Dictionnaire des sports. ellipses.1995 
1- Trainer’s Handbook. Teach English. A training course for teachers.Adrian Doff. 

Cambridge University Press. 
2-  Great Football Stories. Football Babylon. Russ Williams. Penguin Readers. 
3- How to talk to anyone, anytime, anywhere. The Secrets of Good Communication. 
4- Larry King with Bill Gilbert. Three Rivers Press. New York. 
5-  The translator as Communicator. Basil Hatim and Ian Mason. Routledge. London 

and New York. 
6-  Practice and Progress. An Integrated course for Pre- Intermediate Students. L.G. 

Alexander. Longman. 
7-  Developing Skills. An Integrated course for Intermediate Students.L.G. Alexander. 

Longman 
8- Sites internet : Englishtown.com   Grammar Snacks 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

 اإلعالم اآللً :المادة
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

 Apporte la maîtrise méthodologique et technique de systèmes et réseaux 

ainsi que de leur interconnexion. Les logiciels de mesure, cours en ligne, 

Web, réalisation de cours multimédia, etc… 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

 Maîtrise méthodologique et technique des systèmes et réseaux en 
informatique. 

 

 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

 la conception et la réalisation de cours multimédia 
 création d’enseignements utilisant les TIC 
 méthodes de la formation ouverte et à distance : travail collaboratif 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen Final 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
1. Didie LOG: introduction a l’informatique .édition paris.2008 
2. Aber TIFON : technique de systèmes et réseaux en informatique. édition lord.2009 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 الثانً :السداسً

 طرائق وأسالٌب التدرٌس :المادة
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

. ٌستطٌع الطالب تحدٌد تعرٌؾ واضح لطرائق التدرٌس -
.  ٌستطٌع الطالب أن ٌعطً مفهوما واضحا ودقٌقا وإجرائً ألسالٌب التدرٌس -
. ٌقدر الطالب أن ٌفهم الفرق بٌن األسلوب وطرٌقة -
. ٌنوع فً األسالٌب والطرائق خالل الحصة -
.  ٌقدر على وضع البدائل التربوٌة -
. ٌستخدم بشكل ناجح طرائق التدرٌس -
. ٌوظؾ األسالٌب التدرٌسٌة المناسبة حسب المواقؾ التعلٌمٌة التعلمٌة -
.  ٌتقل من موقؾ تعلٌمً تعلمً إلى آخر بكفاءة عالٌة -
. التأقلم مع جمٌع الموقؾ التعلٌمٌة التعلمٌة مهما تؽٌرت -
. ٌستخدم األسلوب الصحٌح فً المولقؾ المناسبة -

 
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .الطرائق التدرٌس معنى طالب ٌعرؾ  -

 .ٌعرؾ الطالب معنً أسالٌب التدرٌس -

 .طرائق وأسالٌب التدرٌس فً الدرس توظٌؾ ٌحسن و ٌفهم أن طالب من ٌتوقع -

 .من التنوٌع فً استخدام االسالٌب والطرائق التدرٌسٌة الطالب ٌتمكن -

 استوعب المادة بشكل جٌد الطالب من ٌنتظر -

 
  :محتوى المادة

: التدرٌس ومفاهٌم مرتبطة به -
مفهوم أسالٌب - تعرٌؾ طرائق التدرٌس، - مفهوم التدرٌس، - التطور التارٌخً للتدرٌس،  -

مفهوم التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، مفهوم التربٌة . الفرق بٌن الطرٌقة واألسلوب- التدرٌس، 
الحركٌة، مفهوم الثقافة البدنٌة 

: طرائق التدرٌس -
 :أسالٌب التدرٌس -

األسلوب االمري  األسلوب التدرٌبً األسلوب التبادلً أسلوب المراجعة الذاتٌة أسلوب  -
 االحتواء أسلوب االكتشاؾ أسلوب االكتشاؾ المتشعب أسلوب المبادرة الذاتٌة 

وكٌؾ توضع المادة الدراسٌة  المادة الدراسٌة أو ما ٌعرؾ  (المتعلم، المتعلم، )أمثلة حول واجبات  -
 بالهدؾ

 (اإللقاء، المحاضرة، الشرح، الوصؾ، القصة، العرض والتمثٌل )نطلب من الطالب القٌام بأدوار  -
المناقشة الصفٌة، المناقشة  )طرٌقة التدرٌس التً ٌكون محورها كل من المعلم والمتعلم  -

 (الجماعٌة،الحوار والتساؤل،طرٌقة المشارٌع الجماعٌة
البرمجة، الحقائب التعلٌمٌة، الكومبٌوتر  )نطلب من الطالب القٌام بواجبات التالٌة  -

  (التعلٌمً
نطلب من الطالب القٌام بأدوار األسلوب االمري   -
نطلب من الطالب القٌام بأدوار األسلوب التدرٌبً   -
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 نطلب من الطالب القٌام بأدوار األسلوب التبادلً  -

نطلب من الطالب القٌام بأدوار أسلوب المراجعة الذاتٌة   -
 نطلب من الطالب القٌام بأدوار أسلوب االحتواء  -

نطلب من الطالب القٌام بأدوار أسلوب االكتشاؾ الموجه   -
طلب من الطالب القٌام بأدوار أسلوب االكتشاؾ المتشعب  ن           -  

 
. المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 

  : المراجع باللغة العربٌة
 .1987طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، الجزء االول، الطبعة الثانٌة، العراق : عباس أحمد صالح السمرائً .1

. 1999خٌر الدٌن، لماذا ندرس باألهداؾ،  .2

الفاربً عبد اللطٌؾ،و عبد العزٌز الؽرضاؾ، كٌؾ تدرس باألهداؾ، دار الخطابً للطباعة و النشر،  .3
. 1988البٌضاء، 

الفاربً عبد اللطٌؾ، األهداؾ التربوٌة اهمٌتها، سلسلة علوم التربٌة، دار الخطابً للطباعة و النشر، البٌضاء،  .4
1988 .

/ ناشؾ عبد المجٌد، تحدٌد األهداؾ األدائٌة السلوكٌة و صٌاؼتها، عمان، معهد التربٌة، االونورا .5
. 1981الٌونسكو،

، القاهرة، الدار الدولٌة للنشر و 1هولس، سٌتوارت، سٌكواوجٌة التعلم، ترجمة فؤاد ابو حطب،و آخرون، ط .6
. 1983التوزٌع،

 . 1998 - 1التقوٌم التربوي ، دار المعرفة الجامعٌة ، االسكندرٌة ط : محمود عبد الحلٌم منسً  .7
المجزوءات استراتٌجٌة للتربٌة و تكوٌن الكفاٌات ، منشورات عالم : البشٌر الٌعكوبً – عبد الكرٌم ؼرٌب  .8

 2003، 1التربٌة ، الدار البٌضاء ط 
 . 2003الوثٌقة المرافقة لمنهاج السنة األولى من التعلٌم المتوسط ، أفرٌل : وزارة التربٌة الوطنٌة  .9

. 2006أسالٌب التدرٌس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر : عطا هللا أحمد  .10
 

:المراجع باللغات األجنبٌة  

 

10. Jean CARDINET : Evaluation scolaire et mesure , De Boeck – Wesmael ,Belgique 2 ؛ed4 ؛
tirage1992. 
11. Philippe PERRENOUD : Construire des compétences dès l’école , E S F éditeur 2. ؛édition 

Paris 1998. 
12. Gillet p, Construire la formation. Ed. e.s.., Paris.1999. 

       13. Heinaut : Des fins aux objectifs de l’éducation. Ed. labo. Paris, 1983. 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 الثانً :السداسً

 أدوات مالحظة التدرٌس :المادة
 04: الرصٌد
 02: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

أن ٌستطٌع الطالب فهم وتحلٌل الممارسات التدرٌسٌة خالل النشاط البدنٌة الرٌاضً وتكون له القدرة على 
 .تفسٌر مخلؾ التصرفات واإلٌماءات والسلوكات التً تحدث فً الممارسة

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 علوم التربٌة

  :محتوى المادة
 .أدوات مالحظة التدرٌس تطورها وتصنٌفها -

 أداة فالندوز لمالحظة وتحلٌل التفاعل الصفً -

 أداة حمدان لمالحظة وتحلسٌل التفاعل اللفظً الشامل -

 .أداتا وٌثول وراتب ستون المالحظة وتحلٌل التفاعل العاطفً واالجتماعً -

 أداة سولومون لتصنٌؾ السلوك المثٌر للتصور االدراكً -

 أداة براون لكشؾ التناؼم بٌن ممارسات المعلم وفلسفة التربوٌة -
 

. المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم
 

 :  المراجع باللغة العربٌة
 .أدوات مالحظة التدرٌس ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر: محمد زٌاد حمدان  .1
التدرٌس بالكفاٌات وضعٌات االدماج المكتسبات، منشورات عالم : كسافًٌ روجًٌ ترجمة عبد الكرٌم ؼرٌب  .2

 .التربٌة
االمارات العربٌة . ، دار الكتاب الجامعً (تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة )مدخل إلى علم التدرٌس : محمد درٌج .3

 المتحدة

 
 

 :  المراجع باللغات األجنبٌة
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 الثانً :السداسً

 المقاربات المعرفٌة و االٌكولوجٌة للتعلم الحركً :المادة
 04: الرصٌد
 02: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

معرفة األسس النطرٌة و التطبٌقٌة لمقاربات التعلم الحركً؛  -
إدراك أوجه اإلختالؾ و التشابه بٌن مقاربات التعلم الحركً؛  -
 .التطبٌقات المٌدانٌة لمقاربات التعلم الحركً -

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة -
 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً التدرٌب ووظائؾ أعظاء الجسم -

: محتوى المادة
 .و الحٌوٌة/المقاربة االٌكولوجٌة أو -

اإلدراك المباشر، األنظمة الحٌوٌة، التعقٌد والتنظٌم الذاتً، التنسٌق الحركً والتحكم الحركة،  -
اإلرشادات و التؽذٌة الراجعة، الجهد والتكرار، التعقٌدات، حاالت )اإلنعكاسات على التعلم الحركً 

 .(التقارب والتنافس

 .النهج المعرفً -

نظرٌة المعلومات، أسالٌب قٌاس الزمن العقلٌة، نماذج تحلٌل المعلومات، المعرفة والذاكرة، نظرٌة  -

 نماذج البرامج الحركٌة، مراحل التعلم الحركً و قٌاسها، تنظٌم وتنوع الممارسة، التؽذٌة الراجعة

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع باللغة العربٌة
1. Beaubrun, F. & Judey, P. (2001). Approche dynamique et apprentissage du 

lancer du javelot, Revue EPS, 292,. 

2. Bertsch,  J.  (1995). Apprentissages moteurs et conditions d'apprentissage, 

Paris, PUF. 

3. Cornu, S. &  Marsault, c. (2003). Apprentissage : repenser l’EPS à partir de 

l’approche écologique, Revue EPS ,302. 

4. Cornu, S. & Royal, a. (2006). La régulation dans le saut en longueur, une 

conception écologique, Revue EPS, 322. 

5. Delignières,  D. (2006). Approche dynamique de l’apprentissage des 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
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 .2بٌداغوجٌة تطبٌقٌة   :المادة
 05: الرصٌد
 02: المعامل

 :أهداف التعلٌم
 .القواعد األساسٌة والمعارؾ النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص

 .الرفع من المستوى البٌداؼوجً والتقنً والخططً للطالب فً التخصص
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً التدرٌب ووظائؾ أعظاء الجسم
 

 : محتوى المادة
 تعرٌؾ التربٌة العملٌة .14
 إرشادات لتوفٌر عوامل األمن والسالمة فً الدرس واألنشطة الرٌاضٌة .15

 - الكراس الٌومً – الوثائق البٌداؼوجٌة ألستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .16
 األخطاء الشائعة فً تدرٌس مادة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة/ صفات أستاذ التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .17

الوسائل التعلٌمٌة واستخدامها فً دروس مادة التربٌة البدنٌة  .18
 األخطار الناجمة عن طبٌعة األنشطة الممارسة فً حصص التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .19

 فً حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة  أسس تشكٌل األفواج .20

 فً حصة التربٌة البدنٌة (تقدٌر النتائج  )تقوٌم وتقٌٌم كٌفٌة  :أنواع التقوٌم .21

 التخطٌط فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة/ المفاهٌم الخاصة بمصفوفة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .22

 مقاربة التدرٌس بالكفاءات / الشروط األساسٌة إلنجاز وحدة تعلٌمٌة .23

  شروط النجاح - ظروؾ اإلنجاز - معاٌٌر اإلنجاز - الوحدة التعلّمٌة .24

الكفاءة المرحلٌة  - الكفاءة الختامٌة -  الكفاءة النهائٌة .25
 معاٌٌر متابعة تسٌٌر وحدة تعلٌمٌة ألستاذ التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة .26

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات :طرٌقة التقٌٌم

 :المراجع
 .1996, اإلسكندرٌة, منشأة معارؾ,أسالٌب تطوٌر وتنفٌذ درس التربٌة الرٌاضٌة: محمد سعٌد عظمً .7
 .1992نظرٌات وطرق تدرٌس التربٌة البدنٌة، د م ج، الجزائر، ,محمود عوض بسٌونً وفٌصل ٌاسٌن الشاطئً .8

 .2003دلٌل التربٌة العلمٌة واعداد المعلمٌن، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االسكندرٌة، : فاٌز مراد دندش .9

 .2008المدخل الى طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، د و د ط، : مصطفى الساٌح، مٌرفت علً خفاجة .10

 .2007طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االسكندرٌة، : عفاؾ عثمان عثمان .11

 .2009أدبٌات البحث فً تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االسكندرٌة، : مصطفى الساٌح محمد .12

 .1987طرق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، الجزء االول، الطبعة الثانٌة، العراق : عباس أحمد صالح السمرائً. 7

. 1999خٌر الدٌن، لماذا ندرس باألهداؾ، . 8
 1988الفاربً عبد اللطٌؾ،و عبد العزٌز الؽرضاؾ، كٌؾ تدرس باألهداؾ، دار الخطابً للطباعة و النشر، البٌضاء، . 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. 

2. D,hainaut luis, des fins aux objectifs de l’education. Ed. labor. Bruxelles et fernand nathan , paris, 1983. 
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 مشروع البحث  :المادة
 03: الرصٌد
 02: المعامل

: أهداف التعلٌم
 . تخصصهم مجال فً العلمً البحث لدور الطلبة مفهوم تطوٌر -
 .التخصص مجال فً واآلنٌة السابقة البحثٌة التطورات ٌشمل بحٌث المنهج تطوٌر -
 تدعٌم المؤسسات التخصص مجال فً المساهمة اجل من العلمً البحث تأدٌة بكٌفٌة الطلبة مفهوم تطوٌر -

 .التربوٌة
ودولٌة أو  وطنٌة ملتقٌات دراسٌة،أو أٌام بدعوى لحضور األساتذة أبحاث على التعرؾ فً الطلبة أشراك -

 .من خالل المكتبة
 المشاكل أو والدراسات األبحاث على التعرؾ وكذلك للتخصص، التطبٌقً العمل مستجدات على التعرؾ -

 .العلمً البحث خالل من حلها فً اإلسهام ٌمكن والتً العمل، متطلبات سوق تواجه التً
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 .مبادئ منهجٌة البحث العلمً  -

 :محتوى المادة
 .(إعداد مشروع مع الطالب)خطة بحث  -

.  أمثلة لعناوٌن مختلفةإعطاء:  العنوان  -
 .تطبٌقات حول كتابة مقدمة و مشكلة البحث -

أمثلة حول صٌاؼة األهداؾ و الفرضٌات  -
. (من اقتراح الطالب)أمثل عن عرض الدراسات سابقة حسب عنوان البحث  -
تقسٌم الفصول ،كتابة النظري،توثٌق حسب )الطرح وكٌفٌة تقسٌم الدراسة النظرٌة حسب عنوان البحث  -

APA)   

التصمٌم التجرٌبً ، العٌنة ،المتؽٌرات ،الضبط اإلجرائً )إعطاء أملة حول تصمٌم المنهج التجرٌبً  -
 .(...للمتؽٌرات 

 :الوصفً المنهج -

 : المنتهجة التالٌةاألسالٌبالوصفً و فق  المنهج  و الخطوات فًاإلجراءاتأمثلة مع توضٌح  -

 .(مثال)المسحٌة   الدراسة -

 .(مثال) االرتباطً الدراسة -

 (مثال)المقارنة    الدراسة -

مثال عن المنهج التارٌخً ، تحلٌل وثٌقة تارٌخٌة  -
 . للدراسة،و اختٌار عٌنة البحث حسب الموضوعاألصلًتحدٌد المجتمع )المجتمع و عٌنة البحث -

 . (المكانً ، الزمانً ، البشري)مجاالت البحث  -
. ( حسب عنوان البحث المقترحاألدواتٌعرؾ الطالب استخدام )أدوات البحث  -
 تحلٌل النتائج ، االستنتاجات ، الخالصة و التوصٌات -

 كتابة ملخص البحث -

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع باللغة العربٌة
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 تقنٌات المعالجة اإلحصائٌة : المادة
 03: الرصٌد
 02: المعامل

 

Objectifs de l’enseignement  

  

 Cette matière permet aux étudiants d’utiliser avec pertinence les tests 

statistiques avec utilisation de Logiciel statistiques tels : SPSS et 

STATISTICA 

 

Connaissances préalables recommandées  

Statistiques générales 

 Connaitre  différents formule statistique pour l’application  dans le domaine 

de recherche 

 

Contenu de la matière ( 

  Utilisateur d’analyseمراجعة لإلحصاء الوصفي  بتقنيات  -
 Utilisateur d’analyse  الرسومات البيانية بتقنيات  -
 SPSSاختبارات الفروق بتقنيات  -
 SPSSبتقنيات اختبار حسن املطابقة واالرتباط  -

 

 les tests non paramétriques : Chi 2, test du signe,, U de Mann, etc. et les tests 
paramétriques : Comparaisons de moyennes en groupes indépendants et 
appareillés à 1 facteur, à n facteurs. Plans d'expérience et de formalisation  « t » de 
Student, F de Snédécor, etc. 

 

Mode d’évaluation :  

 

contrôles  +Examen final 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
1. Pierre Parlebes (1992) statistiques appliquées au APS, Vigot 
2. Richard h.cox : psychologie du sport.edition de boeck.2007 

3. Pierre Parlebes, statistiques appliquées au APS, Vigot, 1996. 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
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 التٌارات الفلسفٌة والمقاربات العلمٌة :المادة
 02: الرصٌد
 01: المعامل

 :أهداف التعلٌم
 
 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 
 
 

  :محتوى المادة

 
 
 
 
 
 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 
 : المراجع باللغة العربٌة

 

 
 

:  المراجع باللغات األجنبٌة
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 اإلصابات الرٌاضٌة واإلسعافات األولٌة :المادة
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

 الرٌاضٌةتتشخٌص مختلؾ اإلصابا  

 تطبٌق السرٌع لإلسعافات الولٌة عند حدوث إصابة الرٌاضٌة 

  األسس العلمٌة الصحٌحة فً تخص نوع اإلصاباتفهم .
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
  علم التشرٌح
  ًفسٌولوجٌة الرٌاض
 الطب الرٌاضً -

 : محتوى المادة
  اإلصابات الرٌاضٌة
  طبٌعة اإلصابات الرٌاضٌة ببعض النشطة الرٌاضٌة
  أنوع اإلصابات الرٌاضٌة  - أسباب حدوث اإلصابات الرٌاضٌة
  ًاإلصابات الرٌاضٌة الشائعة و مٌكانٌكٌة حدوثها   - اإلصابات الرٌاضٌة للجهاز الحرك
  اإلصابات الرٌاضٌة فً الظروؾ الجوٌة المختلفة
  األولٌةاإلسعافات 
  أساسٌات اإلسعافات األولٌة
  االتجاهات العامة لإلسعافات الولٌة
  أدوات اإلسعافات األولٌة
  الخطوات األساسٌة التً ٌجب اتخاذها بعد اإلصابة الرٌاضٌة
  مبادئ اإلسعافات األولٌة لإلصابات الرٌاضٌة
  تصنٌؾ اإلصابات الرٌاضٌة
  إصابات الرٌاضٌة  طرق إعادة تأهٌل 

 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 
 : المراجع باللغة العربٌة

 م1990الطب الرٌاضً و العالج الطبٌعً، الطبعة الثانٌة المملكة العربٌة السعودٌة : اسامة رٌاض -1

 1984دور المدرب و الالعب فً الصامات الرٌاضٌة مؤسسسة شباب الجامعة : عبد السٌدابو علً -2

 م1991علم اصابات الرٌاضٌٌن مؤسسسة شباب الجامعة : محمد عادل رشٌدي -3
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 النظرٌات البٌداغوجٌة المعاصرة :المادة
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

تعرؾ على أهم النظرٌات التربوٌة المعاصرة  -
تمكن من تطبق النظرٌات التربوٌة  -
 تمنكن من استخدام أهم األسالٌب  و الوسائل  التربوي -

تمكٌن الطالب من معرفة األصول النظرٌة للمقاربات البٌداؼوجٌة واالطالع على مختلؾ الممارسات  -
التربوٌة وعالقتها بالنماذج البٌداؼوجٌة 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 علوم النفس وعلوم التربٌة

: محتوى المادة
النموذج البنائً  , النموذج السلوكً , النموذج الموسوعً,النماذج البٌداؼوجٌة  -
البٌداؼوجٌة  (المقاربات)الممارسات  -
مفهوم النظرٌة التربوٌة وأهمٌتها  -
 مكونات وأصول النظرٌة التربوٌة -

  :مفهوم النظرٌة التربوٌة وأهمٌتها: أوالًال  -
ا - ًاٌل   :تعرٌؾ المصطلحات: ثان
  :النظرٌة التربوٌة- 1 -
  :التربٌة- 2 -
  :السلوك- 3 -
ا -   :مكونات النظرٌة التربوٌة: ثالثًال
  :أصول النظرٌة التربوٌة- 1 -
  :فلسفة التربٌة- 2 -
  :أهداؾ التربٌة- 3 -
ا -   :تطبٌقات النظرٌة التربوٌة: رابعًال
  :المنهاج- 1 -
  :المؤسسات- 2 -
  :األسالٌب والوسائل- 3 -
  :إنسان التربٌة- 4 -
  :القٌاس والتقوٌم- 5 -
ا -  التكامل التربوي ودائرة التلفزٌون  :تكامل المؤسسات التربوٌة والثقافٌة واإلرشاد واإلدارة واألمن: خامسًال

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع باللغة العربٌة
 

 : المراجع باللغات األجنبٌة
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 الثانً :السداسً

 اللغة االنجلٌزٌة   :المادة
 01: الرصٌد
 01: المعامل

 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

 Avoir une certaine maitrise de la langue a travers le développement de 
différentes compétences ; écrire, parler (communiquer), prendre notes, 
traduire, résumer..etc. 

 Progression vers davantage d’autonomie par rapport à la compréhension de 
messages écrits, vidéo ou audio Développer la qualité de l’expression écrite 
et orale 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 Révision générale en s’investissant dans ses (l’étudiant) connaissances pré-

acquis; des leçons de grammaire en général 

 Maitriser la langue  
 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

En se référant a l’objectif mentionné ci-dessus, le programme s’étalera sur deux 
volets ; 

a)- Volet psychologique 
b)- Volet pédagogique 
-Sur le volet psychologique : une séance de 10mns pour la dictée (03mns) suivie de 

la correction (07mns). 
  On souligne les fautes 
  On compte ces fautes 

On compare le nombre de fautes par rapport au nombre de mots constituant le 
paragraphe sujet de cette dictée. 
NB : Ca ce répète avec chaque nouveau texte. 

   - sur le volet pédagogique, le travail s’enchainera a partir du texte sujet de la 
séance de la dictée. 

- Comment décoder (comprendre) un texte. 
- Lexis : trouver les synonymes, anonymes et définitions 
- Syntaxe : les verbes et sortes de verbes, les formes de phrases, style direct et 

indirect, voie active et passive..etc. 
- L’écrit : rédiger un petit paragraphe (comment argumenter) , faire un petit résumé ( 

comment choisir les mots clés), compléter un dialogue (comment se mettre au bain du 
sujet)..etc. 

- Séances de traduction :plus qu’un objectif pour cette séance : comment se 
véhiculer d’une langue a une autre, comment préparer un abstract pour les articles, et être 
a jour avec les nouveautés, et apprendre la terminologie autrement.  
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NB : pour la rédaction d’un paragraphe, entre autre, c’est encourager l’imaginaire et 
la fiction, comment se faire plaisir à aller au-delà de la réalité vers la créativité.  

Les Consolidation des acquis par des exercices systématiques de grammaire et 
l’entraînement à l’étude de texte et de cassettes audio et vidéos. 
 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
 

1- Lan pickup : dictionnaire des sports. ellipses.1995 
2- Trainer’s Handbook. Teach English. A training course for Teachers, .Adrian 

Doff. Cambridge University Press. 
3-  Great Football Stories. Football Babylon. Russ Williams. Penguin Readers. 
4- How to talk to anyone, anytime, anywhere. The Secrets of Good 

Communication. 
5- Larry King with Bill Gilbert. Three Rivers Press. New York. 
6-  The translator as Communicator, Basil Hatim and Ian Mason. Routledge. 

London and New York. 
7-  Practice and Progress. An Integrated course for Pre- Intermediate Students. 

L.G. Alexander. Longman. 
8-  Developing Skills. An Integrated course for Intermediate Students.L.G. 

Alexander. Longman 
9- Sites internet : Englishtown.com   Grammar Snacks 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 الثانً :السداسً

 اإلعالم اآللً :المادة
 01: الرصٌد
 01: المعامل

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

 

 Apporter la maîtrise méthodologique et technique des systèmes et réseaux 

ainsi que de leurs interconnexions. Les logiciels de mesure, cours en ligne, 

Web, réalisation de cours multimédia, etc… 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

 Maîtrise méthodologique et technique de systèmes et réseaux en 
informatique 

 

 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en 

présentiel et du travail personnel)  

 

 la conception et la réalisation de cours multimédia 
 création d’enseignements utilisant les TIC 
 méthodes de la formation ouverte et à distance : travail collaboratif 

 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Examen 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 
3. Didie LOG: introduction a l’informatique .édition paris.2008 
4. Aber TIFON : technique de systèmes et réseaux en informatique. édition lord.2009 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 الثالث :السداسً

 تعلٌمٌة األنشطة البدنٌة والرٌاضٌة :المادة
 05: الرصٌد
 03: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

تدرٌب الطالب على استخدام الدٌداكتٌك فً الممارسة التدرٌسٌة الٌومٌة 
قدرة على استخدام النماذج بكفاءة عالٌة 

 طرق التدرٌس: المعارف المسبقة المطلوبة 
 :محتوى المادة

الرٌاضة، التربٌة البدنٌة : التعرؾ على أهم المفاهٌم المتداولة فً المادة:- مفاهٌم مرتبطة بالدٌداكتٌك -

والرٌاضٌة، النشاط البدنً والرٌاضً 

. اتجاهات و منظورات:-  (دٌدلكتٌك )تطور  علم التدرٌس  -

 )التحلٌل اللدٌداكتٌكً( :تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة  -

. النموذج اإلعالمً- 2. (نموذج تكوٌن الشخصٌة )نموذج التكوٌنً - 1: نماذج لتحلٌل العملٌة التعلٌمٌة -

نموذج تحلٌل النشاط التر - 4. نموذج تحلٌل التعلٌم- 3

التحوٌل - العقد الدٌداكتٌكً، - المثلث الدٌداكتٌكً، . - البٌداؼوجً- الدٌداكتٌك، - البناء الدٌداكتٌكً  -

. الدٌداكتٌكً

ر تحلٌل األنشطة البدنٌة أو الرٌاضٌة دٌدكتٌكٌا عبر تحدٌد منطق النشاط .ب.تخطٌط التعلمات فً ت -
 الداخلً ومبادئ الفعل 

 : مكونات العملٌة التعلٌمٌة((المادة)المعلم ،المتعلم،المحتوى)مكونات العملٌة التعلٌمٌة  -

  . (ما هو الهدؾ الذي أسعً لتحقٌقه؟ )األهداؾ - 1 -

  .(من أٌن ٌنبؽً أن نبدأ؟)نقطة االنطالق - 2 -

 . (كٌؾ ٌمكننً أن أدرس؟ )وضعٌة العمل الصفً - 3  -

 5 . (كٌؾ أختار وأنظم المادة الدراسٌة؟  )محتوٌات التعلٌم - 4 -

 . (ما هً أشكال العمل التعلٌمً؟ )طرائق التدرٌس التً أستخدمها -  -

  . (ما هً تمارٌن التعلم؟ )عملٌة التعلم - 6 -

ما هً نتائج  )التقوٌم التربوي   (ما هً الوسائل التعلٌمٌة التً سأستعٌن بها؟ )الوسائل التعلٌمٌة - 7 -
 (تعلٌمً؟ 

. الوضعٌة المرجعٌة / معاٌٌر النجاح/ مواضٌع الدراسة / مستوٌات التعلم : المعالجـة الدٌداكتٌكٌـة -

 Analyse didactiqueلتحلٌل الدٌداكتٌكً -

 Traitement didactiqueالمعالجة الدٌداكتٌكٌة -

. المتابعة الدائمة واالمتحانات: طرٌقة التقٌٌم
: المراجع

تحضٌرالدرس وتخطٌط عملٌات التعلٌم والتعلم، دراسة فً األسس النظرٌة : الفاربً،عبداللطٌؾ .1

 1996. الطبعة األولى. المعرفة التربوٌة. وتطبٌقاتها
2-Chevallard Y (1995) : La transposition didactique du savoir savant au savoir enseigné, La 

pensée sauvage, Grenoble.. 

3-Arnaud,P. : La didactique de l’éducation physique .  

4-P.Arnaud et G.Broyer (1995) :Psycho-pédagogie des APS, Privat, Toulouse. 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 الثالث :السداسً

 اكتساب المهارات الحركٌة :المادة
 04: الرصٌد
 02: المعامل

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à cette matière – maximum 3 lignes). 

 

 Acquérir les Approches théoriques de l’apprentissage moteur 

 Identifier les étapes de l’acquisition des habiletés motrice 

 Optimiser les connaissances théoriques et pratiques en apprentissage des 

habiletés motrices 

 

 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 

requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 

 

 Connaissances de base  en apprentissage moteur 

 Connaissances de quelques théories de l’apprentissage moteur 

 

Contenu de la matière (indiquer obligatoirement le contenu détaillé du programme en  

 

 Définir les concepts clés de l’acquisition des habiletés motrices 

 Approcher les différentes théories de l’apprentissage des habiletés motrices 

 Etablir un lien entre théorie et pratique en apprentissage des APS 

 Réflexion sur la taxonomie des habiletés motrices 

 

Mode d’évaluation : Contrôle continu, examen, etc…(La pondération est laissée à 

l’appréciation de l’équipe de formation) 

 

Contrôles + Examen final 

 

Références    (Livres et polycopiés,  sites internet, etc). 

1-Delignières, D. (1998). Apprentissage moteur: Quelques idées neuves. Revue EPS., 
274, 
61-66. 
2-Delignières, D., & Garsault, C. (1993). Objectifs et contenus de l'EPS: Transversalité, 
utilité sociale et compétence. EPS, 242, 9-13. 
3-Durand, M. (1987). Motivation, traitement de l'information et acquisition des habiletés 
motrices.In A. Vom Hofe et R. Simonnet (Eds.), Recherches en Psychologie du Sport 
(pp. 175-184). Paris: EAP. 
4-Le Boulch, J. (1966). L’éducation par le mouvement. Paris : ESF. 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 األول :السداسً

 التوافق الحركً :المادة
 04: الرصٌد
 02: المعامل

:   أهداف التعلٌم
 .التعرؾ على نشاط الدماغ المسؤول عن اإلنقباضات العضلٌة والتنسٌق الحركً -

 .التعرؾ على مختلؾ مراحل تطور التحكم الحركً -

 التعرؾ على دور النظام الحسً فً الحركٌة -
:  المعارف المسبقة المطلوبة 

 .علم الحركة ووظائؾ أعضاء الجسم والبٌومٌكانٌكا -
 

 :محتوى المادة
  (البسٌط  ) القوامً الوظٌفًاالنحراؾ/ مفهوم اإلنحراؾ القوامً /  ماهٌة القوام -

 درجات تطور اإلنحرافات القوامٌة  / (المتقدم) القوامً البنائً االنحراؾ -

تصنٌؾ اإلنحرافات القوامٌة   / أسباب اإلنحرافات القوامٌة -

أهمٌة دراسة قوام الطفل فً مرحلة اإلبتدائٌة / توصٌؾ األنحرافات القوامٌة  -

أثر الوعً القوامً على تحسٌن القوام  /تطور القوام فً مراحل النمو المختلفة للطفل  -

  أثر األنحرافات القوامٌة على األجهزة الحٌوٌة/ مبادئ هامة لرفع الوعً القوامً / تعرٌؾ الوعً  -

/ الجهاز الحركً السلبً / الجهاز الحركً اإلٌجابً / الجهاز الحركً : الجهاز الحركي وعالقته بالقوام: المحور الثاني

  .مؤشرات اإلتزان العضلً-/ تجنب إختالل األتزان العضلً/ أسباب إختالل اإلتزان العضلً / إختالل اإلتزان العضلً 
/ الحركات السطحٌة العمودٌة / الحركات السطحٌة السهمٌة : الحركات األولية لألجزاء الرئيسية للجسم: المحور الثاني  

 الحركات السطحٌة المائلة/ الحركات السطحٌة األفقٌة  

/ التعلم الحركً/ مظاهر السلوك الحركً/ مقدمة فً السلوك الحركً ومفاهٌم : السلوك الحركي: المحور الثالث 

 الخصائص الحركٌة
الدوائر )التحكم فً الجهد العضلً، التنسٌق الحركً، النشاط العصبً المسؤول فً التحكم الحركً : المحور الرابع 

، النظام الحسً الداخلً و الحركٌة ، اإلندماج الحسً الحركً، النمو (العصبٌة المسؤولة عن تولٌد وتنظٌم الحركة

. الحركً

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع باللغة العربٌة

. دار املعارف: القاهرة . القوام وعيوبه وتشوهاته ووسائل عالجه وطرق احملافظة عليه.1994.سرور أسعد منصور .1
. دار الفكر العريب:الكويت. تربية القوام. 1981.عباس عبد الفتاح الرملي وزينب عبد احلليم خليفةوعلي حممد زكي .2
. www.adnantarsha.com.  التشوهات القوامية وعالجها. 2009.عدنان األطرش .3
. اهليئة املصرية العامة للكتاب.تشوهات القوام والتدليك الرياضي.1980.حممد السيد شطا وحياة عياد .4
. الطبعة األوىل،دار الفكر العريب: مدينة نصر. القوام السليم للجميع.1995.حممد صبحي حسنني و حممد عبد السالم راغب .5

 
 

http://www.adnantarsha.com/
http://www.adnantarsha.com/
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: المراجع باللغات األجنبٌة
 
Anne-Sophie et Glover-Bondeau .2008. Traitements de la scoliose chez l'enfant et l'adolescent 
.  Dossier de presse de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
(SOFCOT) , novembre   http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/mal_de_dos/articles/12894-
traitement-scoliose-enfant-adolescent.htm 
1. Bernard  Bricot .2009. Posture normale et pathologique. site du Collège International 

d'Études de la Statique consacré à l'enseignement et à la Posturologie.  
http://www.posturologie.org/ 

2. Braillon, G. (1996). LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL. A l'usage des étudiants en 
médecine, Paris : DOIN EDITIONS. 

3. Collet, C. (2001) Mouvements et cerveau : neurophysiologie des activités physiques et 
sportives. Paris : Deboeck 

4. Bertsch, J. & Le Scanff, C (1995). Apprentissages moteurs et conditions d'apprentissage, Paris: 
PUF. 

5. Delignières, D. (1998). Apprentissage moteur: Quelques idées neuves. Revue E.P.S., 271, 61-
66. 

6. La Rue, J. & Ripoll, H. (2004), Manuel de Psychologie du Sport, 1. Les Déterminants de la 
Performance Sportive. Paris : Editions Revue EPS.  

7. Martin, L.  & Danion, F. (2005). Neurosciences : Contrôle et apprentissage moteur, Paris : 
Ellipses. 

 
8. Riviere, J. (200). Le développement psychomoteur du jeune enfant : Idées neuves et 

approches actuelles, Marseilles : Solal. 
9. Schmidt, R-A. (1999). Apprentissage moteur et performance, Paris: Vigot.  
10. Temprado, J-J. & Montagne, G. (2001). Les coordinations perceptivo-motrices, Paris: 

Armand Colin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/mal_de_dos/articles/12894-traitement-scoliose-enfant-adolescent.htm
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/mal_de_dos/articles/12894-traitement-scoliose-enfant-adolescent.htm
http://ciesposturologie.free.fr/rapports/rapp2.htm
http://www.posturologie.org/
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر

 الثالث :السداسً
 (داخلً)التدخل فً الوسط المهنً  :المادة

 05: الرصٌد
 03: المعامل

 
 :أهداف التعلٌم

اكتساب التجارب و الخبرات من خالل اجراة األهداؾ التعلٌمٌة التعلمٌة  -
 .القواعد األساسٌة والمعارؾ النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص -

 الرفع من المستوى البٌداؼوجً والتقنً والخططً للطالب فً التخصص -

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة -

 إكساب الطالب أرصدة فً مجال المعرفة و المهارات تسهم فً تكوٌن شخصٌته كأستاذ مستقبال -
 

  :محتوى المادة
أعمال تطبٌقٌة  -
– الكراس الٌومً – الوثائق البٌداؼوجٌة ألستاذ التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة  -
الوسائل التعلٌمٌة واستخدامها فً دروس مادة التربٌة البدنٌة  -
 أسس تشكٌل األفواج  فً حصة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة -

 فً حصة التربٌة البدنٌة (تقدٌر النتائج  )كٌفٌة تقوٌم وتقٌٌم :أنواع التقوٌم  -

 التخطٌط فً التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة/ المفاهٌم الخاصة بمصفوفة التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة -

 مقاربة التدرٌس بالكفاءات/ الشروط األساسٌة إلنجاز وحدة تعلٌمٌة  -
: طرٌقة التقٌٌم

 
:  المراجع باللغة العربٌة

. 1996, اإلسكندرٌة, منشأة معارؾ,أسالٌب تطوٌر وتنفٌذ درس التربٌة الرٌاضٌة: محمد سعٌد عظمً .1

نظرٌات وطرق تدرٌس التربٌة البدنٌة، د م ج، ,محمود عوض بسٌونً وفٌصل ٌاسٌن الشاطئً .2
 .1992الجزائر، 

 .2003دلٌل التربٌة العلمٌة واعداد المعلمٌن، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االسكندرٌة، : فاٌز مراد دندش .3

 .2008المدخل الى طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، د و د ط، : مصطفى الساٌح، مٌرفت علً خفاجة .4

 

:  المراجع باللغات األجنبٌة

 
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 
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر

 الثالث :السداسً

 ملتقى اإلشراف :المادة

 12: الرصٌد
 07: المعامل

 

:   أهداف التعلٌم
تنظٌم ملتقٌات و الندوات علمٌة بمشاركة الطلبة ٌتم من خاللها طرح مشارٌع البحث الخاصة 

بالطلبة و معالجة اإلشكاالت التً تواجه الطلبة أثناء اجراء التربص المٌدانً و الذي ٌعتبر تطبٌق 
و تجسٌد التعلٌم النظري الذي تلقاه الطالب طبقا لبرنامج  و مخطط الدراسات فً سنوات 

. تخصص الطلبة
 .والمعارؾ النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة : القواعد األساسٌة

 .تعوٌد الطالب ممارسة البحث فً المٌدان وإكسابه الوسائل والطرق المناسبة -
 : محتوى المادة

  المنهجً مهارات العمل بناء -
 تقدٌر االحتٌاجات وتشخٌص المشكالت -
تعوٌد الطالب على بناء بحث  -
 تعوٌد الطالب على إلقاء بحث -
وضع سٌاسات التدخل والبرامج المناسبة وتنفٌذها ومتابعتها وتقوٌمها  -
 التمكن المعرفً والتطبٌقً -
 وقواعد ممارستها المهنةبناء الوعً الذاتً والمهنً واكتساب أخالقٌات  -

 

تقٌٌم تقرٌر الطالب تقٌٌم مستمر مع : طرٌقة التقٌٌم -
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 الرابع :السداسً

   مع  التقريرالتربص الميداني :المادة
 15: الرصٌد
 08: المعامل

 

 :أهداف التعليم
ٌُمكن الطالب من  :القٌام بتربص مٌدانٌب على مستوى مختلؾ النوادي والفرق الرٌاضٌة، 

التعرؾ والتقرب أكثر من تخصصه ومعرفة أهم الظواهر والمشكالت التً ٌمكن أن تعترض طرٌقه  -
 .المهنً

تصور الحلول الممكنة، أو حتى تقدٌم بعض الحلول االستباقٌة والتً تدفع به نحو النجاح والتفوق  -
 .المهنً

 .جعل الطالب أكثر تمرسا على ممارسة مهنته فً مٌدان تخصصه وبشكل علمً ومنهجً -
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
ًال  -  .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص والتنظٌمات والقوانٌن المختلفة المعمول بها مٌدانٌا
 .االطالع على طرق التدرٌب المختلفة حسب التخصص -

 
 :  إعداد تقرٌر تفصٌلً حول مسٌرة تربصه المٌدانً ٌحتوي على جانبٌن:محتوى المادة

 الجانب النظري -
 الجانب المٌدانً -

 
المتابعة الدائمة من طرؾ المشرؾ فً المؤسسة التربوٌة وتقٌٌمه من خالل استمارة تسلم من : طرٌقة التقٌٌم

 .إدارة المعهد تكون محضراًال سلفاًال، ومناقشة تقرٌره عن طرٌق لجنة من أساتذة مختصٌن
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  النشاط البدنً الرٌاضً المدرسً:عنوان الماستر
 الرابع :السداسً

 مذكرة التخرج :المادة
 15: الرصٌد

 09 :المعامل
إنجاز مشروع بحث ومتابعته مٌدانٌا على مستوى مؤسسات التربص المٌدانً كالنوادي والفرق : أهداف التعلٌم

ٌُمكن الطالب من  :الرٌاضٌة، 
 .التعرؾ والتقرب أكثر من تخصصه ومعرفة أهم الظواهر والمشكالت التً ٌمكن أن تعترض طرٌقه المهنً- 

 .تصور الحلول الممكنة، أو حتى تقدٌم بعض الحلول االستباقٌة والتً تدفع به نحو النجاح والتفوق المهنً- 

 .جعل الطالب أكثر تمرسا على ممارسة البحث فً مٌدان تخصصه وبشكل علمً ومنهجً- 
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
ًال  -  .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص والتنظٌمات والقوانٌن المختلفة المعمول بها مٌدانٌا

 .االطالع على بعض الدراسات السابقة والمشابهة لتعزٌز موضوع بحثه -

 .االطالع على مناهج البحث العلمً المختلفة حسب طبٌعة البحث -

 .االطالع على مختلؾ المناهج اإلحصائٌة التً تساعده على التفسٌر والتنبؤ -
 

 :محتوى المادة
 الجانب النظري -

 الجانب المٌدانً -

 المناقشة أمام لجنة -

 
 .المتابعة الدائمة من طرؾ المشرؾ ومناقشة بحث عن طرٌق لجنة من أساتذة: طرٌقة التقٌٌم

 
 حسب المراجع والمذكرات المتوفرة فً المكتبة: المراجع باللغة العربٌة

 
 حسب المراجع والمذكرات المتوفرة فً المكتبة: المراجع باللغات األجنبٌة

 

 
 
 
 


