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 -  بطاقة التنظٌم السداسً للتعلٌم- 
 

مستوى الماستر 
 تخصص التدرٌب الرٌاضً النخبوي
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 :السذاسي األول- 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة التعلٌم
الحجم الساعً السداسً 

* 
 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل
 نوع التقٌٌم

 إمتحان متواصل أعمال أخرى أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
   18 08 00 04 4.30 4.30 182 وحدات التعلٌم األساسٌة    

+ +  5 2   1.30 1.30 42 1نظرٌات و منهجٌة التدرٌب الرٌاضً 

+ +  5 2   1.30 1.30 42 1التخطٌط والبرمجة فً التدرٌب الرٌاضً 

+ +  4 2   1.30 1.30 42 1فٌزٌولوجٌة الجهد البدنً

+ +  4 2  04   56 1بٌداغوجٌة تطبٌقٌة 

   08 05 00 00 4.30 4.30 105 وحدات التعلٌم المنهجٌة

+ +  3 2   1.30 1.30 42 منهجٌة البحث العلمً

 +  3 2   1.30 1.30 42 1احصاء تطبٌقً 

+ +  2 1   1.30 1.30 42 1االختبارات و القٌاس الرٌاضً 

   02 02 00 00 00 03 42 وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

+   1 1    1.30 21 اإلصابات واإلسعافات األولٌة 

+   1 1    1.30 21 علم االجتماع التنظٌمً الرٌاضً

   02 02 00 00 00 03 42 وحدة التعلٌم األفقٌة

+   1 1    1.30 21 (1)انجلٌزٌة 

+   1 1    1.30 21 (1)إعالم آلً 

   30 17  04 7.30 15 371 1مجموع السداسً 
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 :السذاسي الثاني- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 وحدة التعلٌم

الحجم الساعً 
 *السداسً 

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبٌقٌة

 إمتحان متواصل أعمال أخرى

   18 08 00 04 4.30 4.30 182 وحدات التعلٌم األساسٌة    

+ +  5 2   1.30 1.30 42 2نظرٌات و منهجٌة التدرٌب الرٌاضً 

+ +  5 2   1.30 1.30 42 2التخطٌط والبرمجة فً التدرٌب الرٌاضً 

+ +  4 2   1.30 1.30 42 2فٌزٌولوجٌة الجهد 

+ +  4 2  04   56 2بٌداغوجٌة تطبٌقٌة 

   08 05 00 00 4.30 4.30 105 وحدات التعلٌم المنهجٌة

+ +  3 2   1.30 1.30 42 تصمٌم وبناء أدوات البحث العلمً

 +  3 2   1.30 1.30 42 2إحصاء تطبٌقً 

+ +  2 1   1.30 1.30 42 2االختبارات و القٌاس الرٌاضً 

   02 02 00 00 00 03 42 وحدات التعلٌم اإلسكتشافٌة

+   1 1    1.30 21 التغذٌة الرٌاضٌة

+   1 1    1.30 21 علم النفس الرٌاضً

   02 02 00 00 00 03 42 وحدة التعلٌم األفقٌة

+   1 1    1.30 21 القانون والتشرٌع الرٌاضً

+   1 1    1.30 21 اللغة اإلنجلٌزٌة

   30 17  04 7.30 15 371 2مجموع السداسً 
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 :السذاسي الثالث- 

 
الحجم الساعً  وحدة التعلٌم

 *السداسً 
 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  أعمال موجهة محاضرة  أسبوع 14-16
 تطبٌقٌة

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   21 12  12 4.30 4.30 294 وحدات التعلٌم األساسٌة    

نظرٌات و منهجٌة التدرٌب الرٌاضً 
(3) 

42 1.30 1.30 00  02 04 + + 

 + + 04 02  00 1.30 1.30 42 القٌادة الرٌاضٌة

 + + 04 02  00 1.30 1.30 42 الطب الرٌاضً

  + 09 06  12 00 00 168 3بٌداغوجٌة تطبٌقٌة 

   09 05  05 00 00 70 وحدات التعلٌم المنهجٌة

  + 04 05  05 00 00 70 ملتقى البحث

   05 04  05   70 المشروع التمهٌدي للمذكرة

   30 17  17 4.30 4.30 364 3مجموع السداسً 

 

 
 :السذاسي الرابع- 

 

 وحدة التعلٌم األساسٌة
 *الحجم الساعً السداسً

 األرصدة المعامل الحجم الساعً األسبوعً
  أسبوع16 – 14

 15 08 13.00 182تقزيز التزبص الميداوي 

 15 09 13.00 182مذكزة التخزج 

 30 17 26 364 4مجموع السذاسي 
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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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- البرنامج المفصل لكل مادة - 
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

الاول  : الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت   :اطم الىحدة

 01هظسيت و مىهجيت التدزيب السياض ي : اطم املادة

 05:السصيد

 02:املعامل
 : أهداف التعلٌم

 : المعارف المسبقة المطلوبة 

Programme  détail de la matière 

1. Introduction  a théorie et méthodologie de l’entrainement sportive.  

2. Bases générales de la théorie de l’entrainement  
1. Entrainement et capacité potentielle d’entrainement 

2. Les principes de structuration l’entrainement  

3. Programmation et organisation de l’entrainement  

4. Conduite de l’entrainement  

5. Le processus d'entraînement 

6. l’entrainement  et la périodisation  

7. l’importance de la compétition 

8. principes généraux  et les Bases physiologiques et biologiques  de 

l'entraînement   permettant d’améliorer la capacité de la performance 

sportive  
9. Détection, sélection et encouragement  

Bibliographie et Référence  

1. Weineck  j  . Manuel d’entraînement, 4
ème

 edition , Ed Vigot 1998,  

2. Billat V. Physiologie et méthodologie de l’entraînement, de la théorie à la 

pratique. Ed. De Boeck Université, 1998. 

3. Grappe F. Cyclisme et Optimisation de la Performance. Ed. De Boeck, 1ère 

édition en 2005 et 2ème édition en 2009. 

4. :. Mc Ardle Katch, Physiologie de l’activité physique, 2001, 4è éd.  

5. Millet et Perrey, Physiologie de l’exercice musculaire, éd Ellipses 2005. 

Platonov VN. 

6.  Adaptation des sportifs aux charges d’entraînement. Dossier EPS, 1987. 

PlatonovVN.  

7. Mateveiev, L. P , Aspects fondamentaux de l’entraînement, Vigot – 1983 

8. Platonov, V , L'entraînement sportif : théorie et méthodologie ? Revue EPS- 

1988  
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

   الاول :الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

 01 التخطيط والبرمجت في التدزيب السياض ي: اطم املادة

 05:السصيد

 02:املعامل
 : أهداف التعلٌم

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
 

Programme  détail de la matière 
1. Introduction  a la planification et périodisation de l’entrainement 

sportive.  

2. Programmation, planification   et organisation  

2.1 Définition  

2.2 Différent types de programmation  

2.2.1 programmation collectif 
2.2.2 programmation individuelle 

3. Organisation De l’entrainement 
3.1 programmation  pluriannuel (Plan de carrière)  a long terme 
3.2 programmation  annuel  
3.3 programmation Macrocycle (3-4/6 mois) 
3.4  programmation  mensuel(3-5 semaine) / mésocyclique  
3.5 programmation du cycle hebdomadaire (2-3j/7+10j)  /microcycle 
3.6 programmation de la séance  ou unité d’entrainement /minicycle 

 Méthode d’évaluation : contrôle contenue + exam  

4. Bibliographie et Référence  

1. Weineck  j  . Manuel d’entraînement, 4
ème

 edition , Ed Vigot 1998,  

2. Billat V. Physiologie et méthodologie de l’entraînement, de la théorie à la pratique. Ed. De 
Boeck Université, 1998. 

3. Grappe F. Cyclisme et Optimisation de la Performance. Ed. De Boeck, 1ère édition en 2005 
et 2ème édition en 2009. 

4. :. Mc Ardle Katch, Physiologie de l’activité physique, 2001, 4è éd.  

5. Millet et Perrey, Physiologie de l’exercice musculaire, éd Ellipses 2005. Platonov VN. 

6.  Adaptation des sportifs aux charges d’entraînement. Dossier EPS, 1987. Platonov VN 

7. L. P.Mateveiev, Aspects fondamentaux de l’entraînement, Vigot – 1983 

8. Platonov, V , L'entraînement sportif : théorie et méthodologie , Revue EPS- 1988  
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

   الاول :الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

ىلىجيا الجهد البدوي و السياض ي  : اطم املادة  01 فحًز

 04:السصيد

 02:املعامل
 : أهداف التعلٌم

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
 إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب ): محتوى المادة

 مصدزها وأهىاعها : في جظم الاوظان املحىز ألاول الطاقت
 L’énergie et les corps humain t les sources et différent types   

 :مصادر الطاكت  .1

  البروجيىاث3:الدهىن -2–الضكرياث أو اليشىياث 1 :مصدر الطاكت في حضم الاوضان  .2

 l’énergie aérobie et anaérobieالطاقت الهىائيت و الطاقت الالهىائيت  : املحىز الثاوي

 : مفاهيم أصاصيت  .:الطاكت الهىائيت و الطاكت الالهىائيت .1 

 الاهظم اهخاج الطاكت في الجضم. 2

   : أو هظام الالهىائي الالحمض يATP – CPهظام املضفىكرياهين- 2-1                      

 :  Système glycolytique // glycolyse Anaérobieهظام الخحلل الضكري الالهىائي الخمض ي - 2-2                     

:  système Aérobie (ألاكضدة)هظام الهىائي - 2-3                     

 : خصائص ألاهظمت الطاكىيت3

طسق قياض الطاقت املظتهلكت  : املحىز الثالث 

 الطسق املباشسة-1

    الطسق الغحر مباشسة - 2             

  La contraction musculaireلي   ضالتقلص الع: املحىز الثالث 

 (الياف العضليت )اهىاع العضلت - الخللص العضلي -2 - العضلت-هظسياجت التقلص العظلي 

  كيف يعيم -3،فيزيسولجيا و وظيفيا:أليت حدوث الخعب العضلي  -2مفهىمه و اهىاعه-1:  التعب العظلي 2

 الاليت  :  الاشدشفاء مً الخعب العضلي  حمض اللبن عمل العضلت؟ ؟
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

   الاول :الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

 01بيداغىجيا جطبيقيت : اطم املادة

 04:السصيد

 02:املعامل
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (:على األكثر
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
 إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب ): محتوى المادة

 
 

1. la science de la pédagogie,  histoire, approche et perspective  

2. de la didactique du APS al la  pédagogie du APS  

3. la  pédagogie du EPS et la  pédagogie d’entrainement sportif  

4. la  pédagogie d’entrainement  pour les sports collectifs  

5. la  pédagogie d’entrainement pour les sports individuels  

6. la  pédagogie d’entrainement  pour les APS  
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

   الاول :الظداس ي

  املىهجيت وحداث التعليم :اطم الىحدة

 مىهجيت البحث العلمي  : اطم املادة

 03:السصيد

 02:املعامل
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (:على األكثر
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

 الخفكير العلمي والخياراث الفلضفيت .1

هظرياث البحث العلمي وأصلىب الخفكير  .2

 البحىث العلميت وجطبيلاتها أهىاع .3

املىهج وطبيعت املعرفت العلميت  .4

 املعرفت العلميت وإهخاجامللارباث الفلضفيت  .5

 (ٌ ،مجاالجه ،مشكالجهمفهىمه، خصائص)البحث التربىي  .6

  .مىاهج البحث العلمي وطرائم البحث  .7

البحث الخجريبي  1.7        

لارن  مالبحث العل 2.7          
ُ
ي امل

البحث الارجباطي   3.7         

البحث املضحي  4.7         

الخاريخي  البحث  5.7         
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التدريب الرياضي النخبوي  : عنوان الماستر
  األول: السداسي

وحدات التعليم المنهجية   :اسم الوحدة
االختبارات والقياس الرياضي  : اسم المادة

 03:الرصيد
 02:المعامل

 :أهداف التعلٌم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة -
 .الرفع من المستوى التقنً والخططً للطالب فً التخصص -

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

: محتوى المادة
. تعرٌف االختبار، ماذا ٌقٌس؟ أنواع وأسس االختبار: االختبار .1
. تصمٌمه، مفهوم المعٌار والمحك ، مفهوم المحك المرجعً، االختبارات المحكٌة: تصمٌم االختبار .2
... تعرٌف التصمٌم، تعرٌف البناء، مراحل التصمٌم وتحدٌد الهدف: تصمٌم وبناء االختبار .3
 .الصدق، الثبات، الموضوعٌة ، المعاٌٌر: الشروط العلمٌة لالختبارات والقٌاسات .4

 اختبارات القوة العضلٌة/ مكونات األداء البدنً  .5

 اختبارات الجلد العضلً، والجلد الدوري التنفسً .6

 اختبارات الرشاقة/ اختبارات المرونة  .7

 اختبارات السرعة والقدرة العضلٌة .8

 اختبارات الدقة/ اختبارات التوافق والتوازن  .9

اختبارات رد الفعل  .10
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع باللغة العربٌة
 .1965التقوٌم فً التربٌة الحدٌثة، القاهرة، : واٌن راٌنستن .1
 .2001القٌاس والتقوٌم فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، دار الفكر العربً، القاهرة، :  محمد صبحً حسانٌن .2
 .1997، فسٌولوجٌة ومورفولوجٌة الرٌاضً وطرق قٌاس للتقوٌم: أبو العال عبد الفتاح و محمد صبحً .3
 .2004، الدار العلمٌة الدولٌة،القٌاس النفسً واالختبارات النفسٌة: فوقٌة حسن رضوان .4
 .2002، الدار العلمٌة الدولٌة،القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس: مروان أبو حوٌج وآخرون .5
 .2002، الدار العلمٌة الدولٌة،مبادئ القٌاس والتقوٌم فً التربٌة: زكرٌا محمد الظاهر و آخرون .6
  .1989 -التطور الحركً من الوالدة وحتى سن الشٌخوخة- علم الحركة : وجٌه محجوب .7
 .2002، الدار العلمٌة الدولٌة،النمو البدنً والتعلم الحركً: مروان عبد المجٌد إبراهٌم .8
 .دت. دلٌل القٌاسات الجسمٌة واختبارات األداء الحركً : محمد إبراهٌم شحاتة ومحمد جابر برٌقع .9

 .2011: القٌاس المعرفً الرٌاضً، دار الكتاب للنشر: لٌلً السٌد فرحات .10
 .1999األسس العلمٌة وطرق االحصاء لالختبارات والقٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة، : مروان عبد المجٌد ابراهٌم .11
 .1996القٌاس فً المجال الرٌاضً، دار الكتاب الحدٌث، : أحمد محمد خاطر ، علً فهمً البٌك .12
 .2006أدوات التقوٌم فً البحث العلمً، المكتبة االنجلو مصرٌة ، : مصطفً حسن ناهً ، منً أحمد األزهر  .13
 . 2000ر .ر وعلم النفس والتقوٌم .ر.ر على ت.القٌاس فً ت: محمد نصر الدٌن رضوان , محمد حسٌن عالوي  .14

 : المراجع باللغات األجنبٌة
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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دشري حميذ:                          مسؤول فزيق ميدان التكويه الدكتور2016/2017:  السىة الجامعية  

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

   الاول :الظداس ي

  املىهجيت وحداث التعليم :اطم الىحدة

  01الاحصاء التطبيقي : اطم املادة

 02:السصيد

 01:املعامل
 : أهداف التعلٌم

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
 

 : محتوى المادة

 مقاًيع الجزعت املسكصيت و مقاًيع التشتت / جركحر  باإلحصاء الىصفي 

 مدخل عام لالحصاء الاطتدالل .1

 املجتمع الاحصائي و العيىت  .2

 اختباز الفسوص و اجخاذ القسزاث الاحصائيت  .3

 :اختباز الفسوص باليظبت للمتىططاث الحظابيت لعيىت أو اعييتحن  .4

 لعيىت واحد  T student اختباز طتيىدهت  1.3  

 لعييتحن مسجبطتحن   T studentاختباز طتيىدهت  2.3  

  لعيىت غحر مسجبطتحن  T studentاختباز طتيىدهت   3.3 

 (املتظاويت و الغحر متظاويت  )  للعيىاث الكبحرة Z-    اختباز  ذ  4.3

 :اختباز الفسوص باليظبت للمتىططاث الحظابيت الكثر مً عييتحن   .5

 ANOVA one factoryجحليل التباًً  لعامل واحد  1.4

 ANOVA two factory  لعاماجحليل التباًً   2.4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



14 التذريب الرياضي النخبوي                                       :جامعة محمد خيضز بسكزة                 عىوان الماستز:  المؤسسة

                                     
دشري حميذ:                          مسؤول فزيق ميدان التكويه الدكتور2016/2017:  السىة الجامعية  

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

   الاول :الظداس ي

  الاطتكشافيت وحداث التعليم :اطم الىحدة

 إلاصاباث وإلاطعافاث ألاوليت: اطم املادة

 01:السصيد

 01:املعامل
 :أهداف التعلٌم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالطب فً المجال الرٌاضً

 .الرفع من المستوى المعرفً والتقنً للطالب
 

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

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

 مدخل للطب الرٌاضً .1

 مجاالت ومٌادٌن الطب الرٌاضً .2

 المراقبة والمتابعة الطبٌة للنشاطات البدنٌة .3

 اإلصابات والحوادث الرٌاضٌة .4

 طرق االسترخاء البدنً واالسترجاع الطاقوي .5

 الوقاٌة واإلسعافات األولٌة .6
 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 
 : المراجع باللغة العربٌة

 .2004دلٌل المصطلحات الطبٌة، : وفاء فضة  .1

 .2011وظائف األعضاء البشرٌة، : ٌوسف حشاش .2

 .1997، منظمة الصحة العالمٌة،المرجع فً الفٌزٌولوجٌا الطبٌة: غاٌتون وهول .3

 .2001، علم التدلٌك الرٌاضً: طاٌري عبد الرزاق .4

 .2002، إصابات الرٌاضٌٌن: إبراهٌم رحمة محمد و فتحً المهشهش .5

 .2002، موسوعة اإلصابات الرٌاضٌة وكٌفٌة التعامل معها: فرٌق كمونه .6

 

 : المراجع باللغات األجنبٌة
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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دشري حميذ:                          مسؤول فزيق ميدان التكويه الدكتور2016/2017:  السىة الجامعية  

 

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

   الاول :الظداس ي

  الاطتكشافيت وحداث التعليم :اطم الىحدة

 علم الاجتماع التىظيمي السياض ي: اطم املادة

 01:السصيد

 01:املعامل
 :أهداف التعلٌم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلوم االجتماع

 .مساعدة الطالب فً فهم تطبٌقات علم االجتماع فً مٌدان الرٌاضة

 .التركٌز على البعد االجتماعً لألنشطة البدنٌة والرٌاضٌة المختلفة
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة

 .االطالع على أهم النظرٌات فً المٌدان، وأهمٌة الرٌاضة فً المجتمع
 

 :محتوى المادة

 مفهوم علم االجتماع الرٌاضً  .1
 علم االجتماع الرٌاضً و البعد اإلٌدٌولوجً السٌاسً  .2
القٌم االجتماعٌة  .3
 . التنشئة االجتماعٌة .4
 .الجمهور وحوافز الفرق الرٌاضٌة  .5
 .الوظائف االجتماعٌة للرٌاضٌة .6

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات: طرٌقة التقٌٌم

 
 : المراجع باللغة العرٌة

 .2007مدخل الى علم النفس االجتماعً الرٌاضً، : روبرت ماكلٌفٌن ورتشارد غروس .1

 .2007علم االجتماع الرٌاضً، : مصطفى محمد الساٌح .2

 .2002التعصب والعدوان فً الرٌاضة، رؤٌة نفسٌة اجتماعٌة، : محمد ٌوسف حجاج .3

 .2002علم االجتماع التربوي الرٌاضً، : اٌاد العزاوي وملروان عبد الحمٌد .4

 

  :المراجع باللغات األجنبٌة
- 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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دشري حميذ:                          مسؤول فزيق ميدان التكويه الدكتور2016/2017:  السىة الجامعية  

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

   الاول :الظداس ي

  الافقيت  وحداث التعليم :اطم الىحدة

ت : اطم املادة  اللغت الاهجلحًز

 01:السصيد

 01:املعامل
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (:على األكثر
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة
إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): حتوى المادة

 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 . (سطرٌن على األكثر
 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

 EGP ; English for general purposes  
 EGP ; English for general purposes 

 EGP ; English for general purposes 

 ESP ; English for specific purposes  

 ESP ; English for specific purposes 

 ESP ; English for specific purposes 

 

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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دشري حميذ:                          مسؤول فزيق ميدان التكويه الدكتور2016/2017:  السىة الجامعية  

 

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

   الاول :الظداس ي

  الافقيت  وحداث التعليم :اطم الىحدة

  الاعالم الالي  : اطم املادة

 01:السصيد

 01:املعامل
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (:على األكثر
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
 م
 
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرٌن على األكثر

 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

 Office word----------------------semesttre 01 

 Office  Excelle ----------------------semesttre 01 

 Office  Power point ----------------------semesttre 01 

 Office  Access ----------------------semesttre 02 

 Office publish----------------------semesttre 02 

 Office InfoPath----------------------semesttre 02 

 Office outlook----------------------semesttre 02 
 

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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دشري حميذ:                          مسؤول فزيق ميدان التكويه الدكتور2016/2017:  السىة الجامعية  

 

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

  ثاويال: الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

 02هظسيت و مىهجيت التدزيب السياض ي : اطم املادة

 05:السصيد

 02:املعامل
 : أهداف التعلٌم

 : المعارف المسبقة المطلوبة 

Programme  détail de la matière 
1. Entrainement des principales formes de  sollicitations  motrices 

(L'entraînement des qualités physiques de base) 

1.1 Entrainement de l’endurance : (Définition, modalité, importance, 

principes, méthode et contenus d’entrainement de l’endurance) 

1.2 Entrainement de la force :( Définition, modalité, importance, 

principes, méthode et contenus d’entrainement de la force ) 

1.3 Entrainement de la vitesse :(Définition, modalité, importance, 

principes, méthode et contenus d’entrainement de la vitesse) 

1.4 Entrainement de la mobilité :(Définition, modalité, importance, 

principes, méthode et contenus d’entrainement de la mobilité) 

1.5 Entrainement de la coordination :(Définition, modalité, 

importance, principes,  méthode et contenus d’entrainement de la 

coordination) 

I-  Méthode d’évaluation : contrôle contenue + exam  

II- Bibliographie et Référence  
1.  Weineck  j  . Manuel d’entraînement, 4

ème
 edition , Ed Vigot 1998,  

2. Billat V. Physiologie et méthodologie de l’entraînement, de la théorie à la pratique. 

Ed. De Boeck Université, 1998. 

3. Grappe F. Cyclisme et Optimisation de la Performance. Ed. De Boeck, 1ère édition 

en 2005 et 2ème édition en 2009. 

4. :. Mc Ardle Katch, Physiologie de l’activité physique, 2001, 4è éd.  

5. Millet et Perrey, Physiologie de l’exercice musculaire, éd Ellipses 2005. Platonov 

VN. 

6.  Adaptation des sportifs aux charges d’entraînement. Dossier EPS, 1987. 

PlatonovVN.  

7. .Mateveiev, L. P , Aspects fondamentaux de l’entraînement, Vigot – 1983 

8. Platonov, V , L'entraînement sportif : théorie et méthodologie , Revue EPS- 1988  
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

 الثاوي  : الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

 02 التخطيط والبرمجت في التدزيب السياض ي: اطم املادة

 05:السصيد

 02:املعامل
 : أهداف التعلٌم

Programme  détail de la matière 

Planification et périodisation de  L'entraînement des qualités physiques de base 

1. Planification et programmation d’entrainement  de l’endurance 
1.1 Périodisation  de l’entrainement  de l’endurance  

1.2 Planification et programmation d’entrainement   de l’endurance chez les 

l’enfant et adolescent 

2. Planification et programmation d’entrainement  de force 
2.1 Périodisation  de l’entrainement  de la force  

2.2 Planification et programmation d’entrainement   de la force  chez les 

l’enfant et adolescent 

3. Planification et programmation d’entrainement  la vitesse  
3.1 Périodisation  de l’entrainement  de la vitesse 

3.2 Planification et programmation d’entrainement   la vitesse chez les 

l’enfant et adolescent 

4. Planification et programmation d’entrainement  la mobilité 
4.1 Périodisation  de l’entrainement  de la mobilité 

4.2 Planification et programmation d’entrainement   la mobilité chez les 

l’enfant et adolescent 

5. Planification et programmation d’entrainement  la coordination 
5.1 Périodisation  de l’entrainement  de la coordination 

5.2 Planification et programmation d’entrainement   la coordination chez les 

l’enfant et adolescent 

III-  Méthode d’évaluation : contrôle contenu + exam  

IV- Bibliographie et Référence  
9.  Weineck  j. Manuel d’entraînement, 4

ème
 édition, Ed Vigot 1998,  

10. Billat V. Physiologie et méthodologie de l’entraînement, de la théorie à la pratique. Ed. De 

Boeck Université, 1998. 

11. Grappe F. Cyclisme et Optimisation de la Performance. Ed. De Boeck, 1ère édition en 2005 

et 2ème édition en 2009. 

12. :. Mc Ardle Katch, Physiologie de l’activité physique, 2001, 4è éd.  

13. Millet et Perrey, Physiologie de l’exercice musculaire, éd Ellipses 2005. Platonov VN. 

14.  Adaptation des sportifs aux charges d’entraînement. Dossier EPS, 1987. PlatonovVN.  

15. .Mateveiev, L. P , Aspects fondamentaux de l’entraînement, Vigot – 1983 

16. Platonov, V , L'entraînement sportif : théorie et méthodologie , Revue EPS- 1988  
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دشري حميذ:                          مسؤول فزيق ميدان التكويه الدكتور2016/2017:  السىة الجامعية  

 

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

 الثاوي  :الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

ىلىجيا الجهد البدوي و السياض ي  : اطم املادة  02 فحًز

 04:السصيد

 02:املعامل
 : أهداف التعلٌم

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
 إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب ): محتوى المادة

 الجاهب التشسيحي و الىظيفي : الجهاش الدوزاوي أو الجهاش القلبي الىعائي : 01املحىز 
le  système cardio-vasculaire / circulatoire ; Rappelle anatomique et fonctionnelle 

  :الىعائي الجهاز الللبي أو وظيفتمهام - 1

:  مكىهاجه- 2        

  Le cœur: الللب -1

 :دوران الّدم داخل الللب 1.1

: L’électrocardiogramme-graphe( ECG) حهاز كياش الكهربائي للللب  1.2

: Système vasculaire ألاوعيت الدمىيت .  2         

: جىزيع الّدم  1.2        

 :مضاراث الدم في الجضم 2.2        

: (الكبري )في الدورة الدمىيت الشاملت  3.2.2                       

: (الصصري )الدورة الدمىيت الرئىيت  4.2.2                      

:  The Blood- Le sangالّدم - 3

  على الجهاش القلبي الىعائي البدهيت جأثحر التمازيً: 02 املحىز 
L’effet de l’exercice physique sur le  système cardio-vasculaire 

   La fréquence cardiaque( FC): هبضاث الللب-1

   Volume injection systolique  (VS): حجم الدفع  الللبي -2

    :la capacité cardiaque    Le débit cardiaque /( QC )الضعت الللبيت -1

 :la pression artérielle( Pa) (الشرياوي)الضصط الدمىي  -2

 :Le sang :  الّدم -3

 :حصيراث عامت لعمل الللب -4
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 الجاهب التشسيحي و الىظيفي: التىفس ي  الجهاش  : 03املحىز 
le  système Respiratoire / circulatoire ; Rappelle anatomique et fonctionnelle 

 :وظائف الجهاز الخىفس ي  و اهم أعضائه - 1

:  مكىهاجه- 2

 :  الاهفا -1

: اللصبت الهىائيت والشعب الهىائيت : اللىىاث الخىفضيت- 2              

: الرئخين والخىيصالث- 3               

 le diaphragme - :الدجاب الخاحس-  4              

 جىفس ي على الجهاش ال البدهيت جأثحر التمازيً: 04 املحىز 
L’effet de l’exercice physique sur le  système Respiratoire 

  ,la ventilation pulmonaire :التهىيت الرئىيت  - 1

 diffusion   les échanges :  (alvéole –capillaire الخىيصالث  والشعيراث الدمىيت )الخبادالث الصازيت - 2

gazeux 

 ما هي الاليت التي جخحكم في الخبادالث الصازاث بين الخىيصالث الرئىيت و الشعيراث الدمىيت ؟- 1-  2

  : la notion de la pression partielles des gazesمفهىم الضصط الخاص بالصازاث - 1

 :,le transport des gaz( O2 )  (الاوكسجين )هلل الصازاث  -2

 :,le transport des gaz( O2 ) ( ثاوي أكضيد الكربىن  )هلل الصازاث  -3

Diffusion capillaire – tissulaire  (Respiration tissulaire) 

  :                                                                                                                         (التهىيت الخلىيت  )الخبادالث الصازيت بين الدم و الخليت أو العضلت- 4
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

 الثاوي  :الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

 02بيداغىجيا جطبيقيت : اطم املادة

 04:السصيد

 02:املعامل
 : أهداف التعلٌم

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
 إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب ): محتوى المادة

 

1. élaboration dune modèle d’une séance d’entrainement  pour les sports collectifs 

01 (approche  pédagogie) 

2. élaboration dune modèle d’une séance d’entrainement pour les sports collectifs  

02  (approche  pédagogie) 

3. élaboration dune modèle d’une séance d’entrainement   pour les sports  individuel 

01 (approche  pédagogie) 

4. élaboration dune modèle d’une séance d’entrainement pour les sports  individuel 

02 (approche  pédagogie) 

5. élaboration dune modèle d’une séance d’entrainement pour les sports  artistique ;  

(approche  pédagogie)  

6. élaboration dune modèle d’une séance d’entrainement  pour les APS ;  (approche  

pédagogie)  
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

 الثاوي :الظداس ي

  املىهجيت وحداث التعليم :اطم الىحدة

 مشسوع البحث   : اطم املادة

 03:السصيد

 02:املعامل
 : أهداف التعلٌم

 : المعارف المسبقة المطلوبة 
إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

خطت البحث    

 جحديد املجخمع الاحصائي ومخصيراث البحث 

هخاحيت وصالحياث الاصخخدام ثالفرضياث الاصخلرائيت والاش

الخحديد والخحليل املفهىمي ملخصيراث البحث  

الدراصاث الضابلت واملشابهت وأوحه الاصخفادة منها 

مخصيراث البحث وطرق املراكبت  

الصدق الصخت والثباث والاصخلرار 

أدواث حمع البياهاث 

بىاء شبكاث املالحظت املىظمت وجأطيرها 

بىاء الاصخمارة والاصخبيان 

بىاء مخطط ودليل امللابلت 

بىاء املخطط الخجريبي 

بىاء فئاث جحليل املحخىي 

العيىت واملعايىت واهخلاء مجخمع البحث 
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الخلىياث املباشرة وغير املباشرة وجخطيط عمليت الجمع 

جفريغ البياهاث 

الاحصاء الىصفي : الخحليل الاحصائي 

املعايىت والاصخدالل الاحصائي : الخحليل الاحصائي 

جرجيب املعطياث والبياهاث الاحصائيت 

أصط اللياش والاخخباراث 

بطارياث الاخخبار 

بطارياث الاخخباراث املىرفىلىحيت والفيزيىلىحيت  

بطارياث الاخخباراث الىفضيت والاحخماعيت 

املصادر واملراحع ذاث الصلت بالبحث 
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التدرٌب الرٌاضً النخبوي  : عنوان الماستر
 الثانً: السداسً

  المنهجٌة وحدات التعلٌم :اسم الوحدة
 2االختبارات والقٌاس الرٌاضً : اسم المادة

 02:الرصٌد
 01:المعامل

 :أهداف التعلٌم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة -
 .الرفع من المستوى التقنً والخططً للطالب فً التخصص -

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

: محتوى المادة
. تعرٌف االختبار، ماذا ٌقٌس؟ أنواع وأسس االختبار: االختبار .11
. تصمٌمه، مفهوم المعٌار والمحك ، مفهوم المحك المرجعً، االختبارات المحكٌة: تصمٌم االختبار .12
... تعرٌف التصمٌم، تعرٌف البناء، مراحل التصمٌم وتحدٌد الهدف: تصمٌم وبناء االختبار .13
 .الصدق، الثبات، الموضوعٌة ، المعاٌٌر: الشروط العلمٌة لالختبارات والقٌاسات .14

 مكونات األداء البدنً .15

 اختبارات القوة العضلٌة .16

 اختبارات الجلد العضلً، والجلد الدوري التنفسً .17

 اختبارات المرونة .18

 اختبارات الرشاقة .19

 اختبارات السرعة والقدرة العضلٌة .20

 اختبارات التوافق والتوازن .21

 اختبارات الدقة .22

اختبارات رد الفعل  .23
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع باللغة العربٌة
 .1965التقوٌم فً التربٌة الحدٌثة، القاهرة، : واٌن راٌنستن .15
 .2001القٌاس والتقوٌم فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة، دار الفكر العربً، القاهرة، :  محمد صبحً حسانٌن .16
 .1997، فسٌولوجٌة ومورفولوجٌة الرٌاضً وطرق قٌاس للتقوٌم: أبو العال عبد الفتاح و محمد صبحً .17
 .2004، الدار العلمٌة الدولٌة،القٌاس النفسً واالختبارات النفسٌة: فوقٌة حسن رضوان .18
 .2002، الدار العلمٌة الدولٌة،القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس: مروان أبو حوٌج وآخرون .19
 .2002، الدار العلمٌة الدولٌة،مبادئ القٌاس والتقوٌم فً التربٌة: زكرٌا محمد الظاهر و آخرون .20
 .1994، دار الفكر العربً، فسٌولوجٌة التدرٌب فً كرة القدم:  ابراهٌمشعالنأبو العال عبد الفتاح و .21

  .1989 -التطور الحركً من الوالدة وحتى سن الشٌخوخة- علم الحركة : وجٌه محجوب .22
 .2002، الدار العلمٌة الدولٌة،النمو البدنً والتعلم الحركً: مروان عبد المجٌد إبراهٌم .23
 .دت. دلٌل القٌاسات الجسمٌة واختبارات األداء الحركً : محمد إبراهٌم شحاتة ومحمد جابر برٌقع .24
 .2011: القٌاس المعرفً الرٌاضً، دار الكتاب للنشر: لٌلً السٌد فرحات .25
 .1999األسس العلمٌة وطرق االحصاء لالختبارات والقٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة، : مروان عبد المجٌد ابراهٌم .26
 .1996القٌاس فً المجال الرٌاضً، دار الكتاب الحدٌث، : أحمد محمد خاطر ، علً فهمً البٌك .27
 . 2000ر .ر وعلم النفس والتقوٌم .ر.ر على ت.القٌاس فً ت: محمد نصر الدٌن رضوان , محمد حسٌن عالوي  .28

 : المراجع باللغات األجنبٌة
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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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

  الثاوي:الظداس ي

  املىهجيت وحداث التعليم :اطم الىحدة

  01الاحصاء التطبيقي : اطم املادة

 03:السصيد

 02:املعامل
 : أهداف التعلٌم

المعارف المسبقة المطلوبة  
إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

  املقازهاث املتعددة .1

 LSDطسيقت أقل فسق معىىي  1.1

 αdاختباز لدوهتي  1.2

 tukyاختباز جىكي للفسق الدال املىثىق به  1.3

 اختبازاث الازجباط و العالقاث  .2

  test de personne correlation Rمعامل الازجباط بحرطىم  1.3

 test de Sperman  correlation rمعامل الازجباط طبحرمان  1.4

X2– كا  )اختباز مسبع كاي  .3
) 

X2– كا  )اختباز مسبع كاي  1.3
 لعامل واحد  (

X2– كا  )اختباز مسبع كاي  1.4
 لعاملحن   (

 اختباز الفسوص باليظبت الى العيىاث الظغحرة أو الاحصاء الالبازومتري   .4

 ( H- هـ  )اختباز كسوطكال واليع الكث مً عييتحن مظتقلتحن  1.5

 (ع – العالمت  )اختبازاث الاشازة  1.6

 (t– ث  )اختباز ولككظً لسجب الاشازة لعييتحن مسجبطتحن  1.7

( X2F ) اختباز فسيدمان لتحليل التباًً الكثر مً عييتحن مسجبطتحن  1.8
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

  الثاوي:الظداس ي

  الاطتكشافيت وحداث التعليم :اطم الىحدة

 التغرًت السياطيت : اطم املادة

 01:السصيد

 01:املعامل
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (:على األكثر
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 (مدخل لعلم التغذٌة)الصحٌة  التغذٌة ماهٌة -

   األساسٌةالغذائٌة العناصر -

 التغذٌة وأنظمة إنتاج الطاقة  -

 عالقة التغذٌة باألداء الرٌاضً -

 الرٌاضٌٌن تغذٌة الرٌاضً وشروط والنشاط الطاقة -

 التمارٌن خالل المستهلكة الطاقة و التغذٌة و السوائل متطلبات -

 (التغذٌة عند الرٌاضً ) الرٌاضً للتدرٌب الخاصة الغذائٌة اإلحتٌاجات -

  الغذائٌة واحتٌاجاتهم الرٌاضٌٌن لبعض السٌئة التغذٌة أسباب -

 السباقات  أٌام الرٌاضٌٌن،  التغذٌة تغذٌة تخص ونصائح اقتراحات -

 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم
 

ألخ  انترنٌت، مواقع ، مؤلفات و كتب ) المراجع

 .م2000,القاهرة,1ط العربً الفكر دار,االعضاء ووظائف الغذاء صحة :سالمة الدٌن بهاء-  1-

  1999,القاهرة,العربً الفكر دار:الرٌاضً المجال فً قة للطا الحٌوي التمثٌل:سالمة الدٌن بهاء- 2

 م1990,االول العدد البحرٌن معهد,العلمً الكتاب,تغذٌته و الرٌاضً غذاء:مصٌقر الرحمان عبد- 3

 1999 ,الجامعة شباب مؤسسة ,الرٌاضً المجال فً التغذٌة:رشدي عادل محمد-4

 
 



28 التذريب الرياضي النخبوي                                       :جامعة محمد خيضز بسكزة                 عىوان الماستز:  المؤسسة

                                     
دشري حميذ:                          مسؤول فزيق ميدان التكويه الدكتور2016/2017:  السىة الجامعية  

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

  الثاوي:الظداس ي

  الاطتكشافيت وحداث التعليم :اطم الىحدة

 علم الىفع السياض ي : اطم املادة

 01:السصيد

 01:املعامل
 :أهداف التعلٌم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة -
 .الرفع من المستوى والتقنً والخططً والمهاري للطالب فً التخصص -

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة -
 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً علوم النفس، وعلم النفس الرٌاضً -

 :محتوى المادة
 التطور التارٌخً، الماهٌة، المٌادٌن، األهداف، : مدخل الى علم النفسً الرٌاضً .1
 دراسة الشخصٌة فً المٌدان الرٌاضً .2
 الدافعٌة فً المٌدان الرٌاضً .3
 تسٌٌر الدافعٌة الرٌاضٌة .4

تسٌٌر قلق المنافسة  .5

 التحضٌر واإلعداد  النفسً و الذهنً للرٌاضٌٌن .6
 طرق ووسائل اإلرشاد وبٌئته، ووسائل جمع المعلومات .7
القلق فً المنافسة الرٌاضٌة   .8
 المٌدان الرٌاضًالعدوان فً العنف وسٌكولوجٌة  .9

 مظاهره، أنواعه، طرق التحسٌس والوقاٌة: العدوان فً المنافسة الرٌاضٌة .10
 االحتراق النفسً، الروح المعنوٌة، االكتئاب الرٌاضً: الضغوط النفسٌة ومصادرها فً الرٌاضة .11
 تدرٌب المهارات النفسٌة للرٌاضٌٌن  .12

 المدرب الرٌاضً كمرشد وموجه .13

خصائص وممٌزات المرشد النفسً  .14
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات: طرٌقة التقٌٌم

 : المراجع باللغة العربٌة
 . 2002،اإلرشاد النفسً والتربوي بٌن النظرٌة والتطبٌق: عبد الفتاح محمد سعٌد الخواجا .1
 .2005، تروٌض الخوف: بٌت كوهٌن .2
 .2001، دار الراتب الجامعٌة، مجاالت اإلرشاد والعالج النفسً: عبد الرحمن محمد العٌسوي .3

 .ةدار الفكر العربي، القاهر"  المفاهيم والتطبيقات –عمم نفس الرياضة :" (2000)أسامة كامل راتب  .4

 .(54)الالعنف مدخل إلى المفاهيم والرؤى، مجمة النبأ، العدد  (. 2001 ) حيدر البصري .5

. الشخصية من منظور نفسي إسالمي، دار الكتاب الثقافي، اربد ، األردن  (.2006 )شادية أحمد التل  .6
 .، دار الفكر العربي، القاهرة9، ط"عمم النفس الرياضي ":(1994)محمد حسن عالوي .7
 .،القاهرة3 ط( التطبيقات– التوجهات)الرياضي لمبطل النفسي األعداد ( 2006 ) عالوى حسن محمد .8

 .والتوزيعالدار العممية لمنشر ، 2الرياضية، طعمم النفس الرياضي في التدريب والمنافسة ( . 2002)ناهن رسن سكر  .9

: باللغة األجنبية
- BUI-XUAN K.,(2000). Introduction à la psychologie du sport : des fondements 
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

  الثاوي:الظداس ي

  الافقيت  وحداث التعليم :اطم الىحدة

ت : اطم املادة  اللغت الاهجلحًز

 01:السصيد

 01:املعامل

ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم
  (على األكثر

 
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 . (سطرٌن على األكثر
 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

 Applied English  language in sport field Translation of scientific article  from 

English to Arabic language  

 Applied English  language in sport field Translation of scientific article  from 

Arabic to English language 

 Academic and scientific  Written  of the summary  and abstract  of the theses  

 Academic and scientific  Written  of the summary  and abstract  of the theses 
 

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

 الثاوي :الظداس ي

  الافقيت  وحداث التعليم :اطم الىحدة

  الاعالم الالي  : اطم املادة

 01:السصيد

 01:املعامل
ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة أسطر ): أهداف التعلٌم

  (:على األكثر
وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 

 .  (سطرٌن على األكثر
 
 
 

وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلٌم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرٌن على األكثر

 
 

  (إجبارٌة تحدٌد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصً للطالب  ): محتوى المادة

 

 Office word----------------------semesttre 01 

 Office  Excelle ----------------------semesttre 01 

 Office  Power point ----------------------semesttre 01 

 Office  Access ----------------------semesttre 02 

 Office publish----------------------semesttre 02 

 Office InfoPath----------------------semesttre 02 

 Office outlook----------------------semesttre 02 

 

 
 (ٌُترك الترجٌح للسلطة التقدٌرٌة لفرٌق التكوٌن  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طرٌقة التقٌٌم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

 الثالث : الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

 03هظسيت و مىهجيت التدزيب السياض ي : اطم املادة

 04:السصيد

 02:املعامل
   : أهداف التعلٌم

 :المعارف المسبقة المطلوبة
détail de la matière 
1. Entrainement de la technique et de la tactique sportive 

1.1 Entrainement de la technique  sportive:(Définition, importance, 

caractéristique et critère, principes, méthode et contenus d’entrainement  technique) 
1.2 Entrainement de la tactique  sportive : (Définition, modalité, importance, 

objectif, principes,  méthode et contenus d’entrainement  tactique) 

2. Entrainement psychologique pour l’amélioration d’al capacité de 

performance sportive  
2.1 Méthodes psychologique permettant  d’améliorer, d’accroitre la capacité de la 

performance physique   

2.2 Méthodes psychologique permettant  d’améliorer, du processus d’apprentissage 

techniques  

3. Quelques factures susceptibles d’influencer la performance motrice 
3.1 Importance de l’échauffement  

3.2 Importance de la récupération pour réussite du processus d’entrainement  

3.3 Alimentation du sportif  

4. Entrainement de santé pour prévenir les troubles cardio-vasculaires 
4.1 entrainement de santé  

4.2 entrainement de la force dans le cadre de la sante  santé  

4.3 entrainement de souplesse dans le cadre de la sante  santé  

V- Méthode d’évaluation : contrôle contenu + exam  

VI- Bibliographie et Référence  
1. Weineck  j  . Manuel d’entraînement, 4

ème
 edition , Ed Vigot 1998,  

2. Billat V. Physiologie et méthodologie de l’entraînement, de la théorie à la pratique. 

Ed. De Boeck Université, 1998. 

3. Grappe F. Cyclisme et Optimisation de la Performance. Ed. De Boeck, 1ère édition 

en 2005 et 2ème édition en 2009. 

4. :. Mc Ardle Katch, Physiologie de l’activité physique, 2001, 4è éd.  

5. Millet et Perrey, Physiologie de l’exercice musculaire, éd Ellipses 2005. Platonov  

6.  Adaptation des sportifs aux charges d’entraînement. Dossier EPS, 1987. Platonov  

7. Mateveiev, L. P , Aspects fondamentaux de l’entraînement, Vigot – 1983 

8. Platonov, V , L'entraînement sportif : théorie et méthodologie , Revue EPS- 1988  

 

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر
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 الثالث : الظداس ي

وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

التحظحر البدوي املدمج  : اطم املادة

 04:السصيد

 02:املعامل

 
 ذكر ما ٌفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه فً هذه المادة، فً ثالثة ): أهداف التعلٌم

 هذا وصف تفصٌلً للمعرف المطلوبة والتً تمكن الطالب من مواصلة ) :المعارف المسبقة المطلوبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التدزيب السياض ي الىخبىي  : عىىان املاطتر

 الثالث : الظداس ي
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وحداث التعليم ألاطاطيت  :اطم الىحدة

املساقبت الطبيت السياطيت  : اطم املادة

 04:السصيد

 02:املعامل
 :أهداف التعلٌم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالطب فً المجال الرٌاضً

 .الرفع من المستوى المعرفً والتقنً للطالب
 

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

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

 مدخل للطب الرٌاضً .7

 مجاالت ومٌادٌن الطب الرٌاضً .8

 المراقبة والمتابعة الطبٌة للنشاطات البدنٌة .9

 اإلصابات والحوادث الرٌاضٌة .10

 طرق االسترخاء البدنً واالسترجاع الطاقوي .11

 الوقاٌة واإلسعافات األولٌة .12
 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم

 
 : المراجع باللغة العربٌة

 .2004دلٌل المصطلحات الطبٌة، : وفاء فضة  .7

 .2011وظائف األعضاء البشرٌة، : ٌوسف حشاش .8

 .1997، منظمة الصحة العالمٌة،المرجع فً الفٌزٌولوجٌا الطبٌة: غاٌتون وهول .9

 .2001، علم التدلٌك الرٌاضً: طاٌري عبد الرزاق .10

 .2002، إصابات الرٌاضٌٌن: إبراهٌم رحمة محمد و فتحً المهشهش .11

 .2002، موسوعة اإلصابات الرٌاضٌة وكٌفٌة التعامل معها: فرٌق كمونه .12

 

 : المراجع باللغات األجنبٌة
5. guillaume millet & Stéphane perrey ; physiologie de l'exercice musculaire ; 2001. 
6. Jean-Marc Dupuis et gilles Daudet ; médecine du sport de l'enfant et de l'adolescent, 1997. 

7. Mpocholle et p codine ;lsocinétisme et médecine sportive, 2001. 
8. R. Braun ; la douleur manuel de traitement, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 

  التدرٌب الرٌاضً النخبوي:عنوان الماستر
 

 الثالث :السداسً
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 التربص المٌدانً :المادة

 09:  الرصٌد
 06: المعامل

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

التعرف 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 
ًا  -  .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 طرف المشرف فً المؤسسة التربوٌة وتقٌٌمه من خالل استمارة تسلم من : طرٌقة التقٌٌم

 .إدارة المعهد تكون محضراًا سلفاًا، ومناقشة تقرٌره عن طرٌق لجنة من أساتذة مختصٌن

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التدرٌب الرٌاضً النخبوي:عنوان الماستر
 الثالث :السداسً
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 ملتقى اإلشراف :المادة

 09  :الرصٌد
 05: 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
 .والمعارف 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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  التدرٌب الرٌاضً النخبوي:عنوان الماستر
 الرابع :السداسً

 

 تقرٌر التربص المٌدانً :المادة

 15: الرصٌد
 08: المعامل

 
 

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

التعرف 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 
ًا  -  .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 طرف المشرف فً المؤسسة التربوٌة وتقٌٌمه من خالل استمارة تسلم من : طرٌقة التقٌٌم

 .إدارة المعهد تكون محضراًا سلفاًا، ومناقشة تقرٌره عن طرٌق لجنة من أساتذة مختصٌن
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  التدرٌب الرٌاضً النخبوي: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، 
 .التعرف 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 
ًا  -  .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 مختلف المناهج اإلحصائٌة التً تساعده على التفسٌر والتنبؤ -
 

 :محتوى المادة
 الجانب النظري -

 الجانب المٌدانً -

 المناقشة أمام لجنة -

 
 .المتابعة الدائمة من طرف المشرف 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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


