
 الـديمقراطيـة الـشعبيــةالجمهورية الجزائرية 

 
 التعليــم العالــي والبحــث العلمــيوزارة 

 

 
 

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: ميدان
 
 
 
 
 
 

للتعليم في السنة   برنامج البيداغوجيال

 الثانية والسنة الثالثة ليسانس

 

 

 النشاط البدني الرياضي التربوي: الشعبة

 التربية وعلم الحركة: التخصص

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 Page 2التربية وعلم الحركة                            : تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي                          :الشعبة  [
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 
 
 

Domaine : Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives (STAPS) 
 
 

 
Programme Pédagogique 

 
2

ère
- 3

 ère
 année 

 
 

Filière : Activité physique et sportive éducative 

Spécialité : Education et motricité 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Page 3التربية وعلم الحركة                            : تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي                          :الشعبة  [
 

 

 الفهرس
 

 - Iبطاقات التنظيم السداسي للتعليم-------------------------------------------------------------  

 
 ------------------------------------------------------------------------------السداسً الثالث - 1

------------------------------------------------------------------------------ السداسً الرابع - 2
----------------------------------------------------------------------------- السداسً الخامس- 3
 ----------------------------------------------------------------------------السداسً السادس - 4

 

II -بطاقات تنظيم وحدات التعليم ----------------------------------------------------------------
 

III -البرنامج المفصل لكل مادة -----------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 4التربية وعلم الحركة                            : تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي                          :الشعبة  [
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I -بطاقة التنظيم السداسي للتعليم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:  السداسي الثالث
 
 

 وحدة التعليم

الحجم الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

 أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14
أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 12      وحدات التعليم األساسية
 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 الثقافة البدنٌة

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49الجٌدو  

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49كرة الٌد 

 X X 03 02 // // // 1.30 21 النظرٌات التربوٌة

 X X 03 02 // // 1.30 1.30 42طرائق التدرٌس 

 X X 03 02 // 04 // // 56 1بٌداغوجٌة تطبٌقٌة 

   09 05     وحدات التعليم المنهجية 

 X  05 03 // // // 1.30 21  اإلحصاء الوصفً

 X X 04 02 // // 1.30 1.30 42 المٌكانٌكا الحٌوٌة

   01 01     وحدات التعليم االستكشافية 

 X  01 01 // // // 1.30 21النشاط البدنً الرٌاضً والعولمة 

   02 02     وحدات التعليم األفقية 

 X  01 01 // // // 1.30 21علم االجتماع الرٌاضً 

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

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

 

 وحدة التعليم

الحجم الساعً 
 السداسً

 الحجم الساعً األسبوعً

 األرصدة المعامل

 نوع التقٌٌم

أعمال  أعمال تطبٌقٌة أعمال موجهة محاضرة أسبوع 14
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 12      وحدات التعليم األساسية

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 تعلٌمٌة األلعاب 

 X X 03 02 // 02 // 1.30 49 الكاراتً

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

 X X 03 02 // // // 1.30 21 القٌاس والتقوٌم الرٌاضً

 X X 03 02 // // // 1.30 21 نظرٌات ومنهجٌة النشاط البدنً الرٌاضً 

 X X 03 02 // 04 // // 56 2بٌداغوجٌة تطبٌقٌة 

   09 05      وحدات التعليم المنهجية

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

 X X 04 02 // // 01.30 1.30 42 فٌزٌولوجٌا الجهد البدنً

   01 01      وحدات التعليم االستكشافية

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

   02 02      وحدات التعليم األفقية

 X  01 01 // // // 1.30 21 الطب الرٌاضً واإلسعافات األولٌة

 X  01 01 // // // 1.30 21 علم النفس الرٌاضً 

   30 20 00 10 03 15 392 4مجموع السداسي 
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 التربية وعلم الحركة: تخصص/ السداسي الخامس  

 

وحدة التعلٌم 

الحجم الساعً 
السداسً 

الحجم الساعً األسبوعً 

األرصدة المعامل 

نوع التقٌٌم 

أعمال محاضرة  أسبوع 14
موجهة 

أعمال 
تطبٌقٌة 

أعمال 
أخرى 

إمتحان متواصل 

   21 14      وحدات التعليم األساسية
 X X 06 04 // 04 // 1.30 77 تخصص رٌاضة جماعٌة 

 X X 06 04 // 04 // 1.30 77  تخصص رٌاضة فردٌة

 X X 05 03 // // 1.30 1.30 42علم الحركة 

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

   09 06      وحدات التعليم المنهجية

 X X 03 02 // // 1.30 1.30 42 تكنولوجٌا التعلٌم والنشاط الرٌاضً 

 X X 03 02 // // 1.30 1.30 42التوجٌه واالنتقاء الرٌاضً التربوي 

 X  03 02 // //  1.30 21 مناهج التربٌة والتدرٌب الرٌاضً المقارن

   30 20 // 08 07.5 10.5 364 5سي مجموع السدا

 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 8التربية وعلم الحركة                            : تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي                          :الشعبة  [
 

 
التربية وعلم الحركة : تخصص/ السداسي السادس

 

وحدة التعلٌم 

الحجم الساعً 
السداسً  

الحجم الساعً األسبوعً 

األرصدة المعامل 

نوع التقٌٌم 

أعمال محاضرة  أسبوع 14
موجهة 

أعمال 
تطبٌقٌة 

أعمال 
أخرى 

إمتحان متواصل 

   30 20     371 وحدات التعليم األساسية

 X X 07 05 // 04 // 1.30 77 تخصص رٌاضة جماعٌة

 X X 07 05 // 04 // 1.30 77 تخصص رٌاضة فردٌة

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

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

   30 20 // 22//  04.30 371 6يمجموع السداس

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II -بطاقات تنظيم وحدات التعليم 
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الثالث : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

 
 

  سا105       :محاضرة 
  سا42   :أعمال موجهة

  سا140: أعمال تطبٌقٌة 
 سا 119: عمل شخصً 

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

 18:        األرصدةاألساسية : وحدة التعلٌم  
  

 الثقافة البدنية : 1المادة 
 03: األرصدة
 02:المعامل 

 الجيدو : 2المادة 
 03:  األرصدة 

 02: المعامل 
 كرة اليد : 3المادة 

 03:  األرصدة 
 02:المعامل 

 النظريات التربوية : 4المادة 
 03:  األرصدة 

 02:المعامل 
 طرائق التدريس : 5المادة 

 03:  األرصدة 
 02:المعامل 

 1بيداغوجية تطبيقية  : 6المادة 
 03:  األرصدة 

 02:المعامل 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 متواصل وامتحان 
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة 
 .بتخصص األلعاب الجماعٌة والفردٌة

الرفع من المستوى البدنً والتقنً والخططً للطالب فً 
. كل تخصص

االطالع على أهم المعارف النظرٌة المرتبطة 
بالتخصصات النظرٌة، والرفع من المستوى المعرفً 

 .للطالب فً التخصص، وربطه بالمٌدان

وصف المواد 
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الثالث : السداسي
وحدة التعليم المنهجية : عنوان الوحدة 

 
 

 سا 42       : محاضرة
 سا 00  :أعمال موجهة
 سا 00 : أعمال تطبٌقٌة
  سا68  :عمل شخصً

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

  09: األرصدةالمنهجية    : وحدة التعلٌم 
  
 

اإلحصاء الوصفي  : 1المادة 
 05:  األرصدة
 03 :  المعامل
الميكانيكا الحيوية  : 1المادة 

 04: األرصدة
  02 : المعامل

 
 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

  متواصل وامتحان 
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة 
 .المرتبطة

تعوٌد الطالب ممارسة البحث فً المٌدان وإكسابه 
 .الوسائل والطرق المناسبة

 

وصف المواد 
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الثالث : السداسي
وحدة التعليم االستكشافية : عنوان الوحدة 

 
 

 سا 21 :        محاضرة
 سا 00:    أعمال موجهة
 سا  00 :   أعمال تطبٌقٌة
  سا11 :  عمل شخصً 

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

  01:االستكشافية    األرصدة : وحدة التعلٌم 
  

النشاط البدني الرياضي والعولمة  : 1المادة 
  

 01:األرصدة
     01: المعامل 

 
 

 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 امتحان
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

عالقة وتأثٌرة العولمة فً النشاط البدنً الرٌاضً، 
 ومختلف المظاهر والمؤشرات ذات الصلة

وصف المواد 
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الثالث : السداسي
وحدة التعليم األفقية : عنوان الوحدة 

 
 

  سا 42 :        محاضرة
 سا 00:    أعمال موجهة
 سا  00 :  أعمال تطبٌقٌة
  سا10 :  عمل شخصً 

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

 02: األرصدةاألفقية        : وحدة التعلٌم 
 

علم االجتماع الرياضي  : 1المادة 
 01:األرصدة 

 01: المعامل 
 

علم النفس النمو  : 2المادة 
 01 :  األرصدة
     01 :   المعامل

 
 

 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 امتحان
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

 
أهم المعارف النظرٌة المرتبطة بتخصص علم 

. االجتماع، وعالقتها بمٌدان التكوٌن
 القواعد األساسٌة والمعارف المرتبطة بعلم نفس النمو

 الرفع من المستوى المعرفً للطالب
 

وصف المواد 
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الرابع : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

 
 

  سا105        :محاضرة 
  سا21   :أعمال موجهة

 سا140: أعمال تطبٌقٌة 
 سا 119: عمل شخصً 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

 18:        األرصدةاألساسية : وحدة التعلٌم  
 

 تعليمية األلعاب : 1المادة 
 03: األرصدة
 02:المعامل 

 الكاراتي : 2المادة 
 03:  األرصدة 

 02: المعامل 
 الكرة الطائرة : 3المادة 

 03:  األرصدة 
 02:المعامل 

 القياس والتقويم الرياضي : 4المادة 
 03:  األرصدة 

 02:المعامل 
 نظريات ومنهجية النشاط البدني الرياضي : 5المادة 

 03:  األرصدة 
 02:المعامل 

 2بيداغوجية تطبيقية  : 6المادة 
 03:  األرصدة 

 02:المعامل 
 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 متواصل وامتحان 
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة 
 .بتخصص األلعاب الجماعٌة والفردٌة

الرفع من المستوى البدنً والتقنً والخططً للطالب فً 
. كل تخصص

االطالع على أهم المعارف النظرٌة المرتبطة 
بالتخصصات النظرٌة، والرفع من المستوى المعرفً 

 .للطالب فً التخصص، وربطه بالمٌدان
 

وصف المواد 
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الرابع :  السداسي
وحدة التعليم المنهجية : عنوان الوحدة 

 
 

 سا 42        : محاضرة
 سا 21  : أعمال موجهة
 سا 00 : أعمال تطبٌقٌة
  سا68  : عمل شخصً

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

   09:  األرصدةالمنهجية    : وحدة التعلٌم 
  

اإلحصاء االستداللي  : 1المادة 
 05:  األرصدة
 03 :  المعامل
فيزيولوجيا الجهد البدني  : 2المادة 

 04:  األرصدة
 02 :  المعامل

 
 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

  متواصل وامتحان 
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة 
 .المرتبطة

تعوٌد الطالب ممارسة البحث فً المٌدان وإكسابه 
 .الوسائل والطرق المناسبة

 

وصف المواد 
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الرابع : السداسي
وحدة التعليم االستكشافية : عنوان الوحدة 

 
 

 سا 21 :       محاضرة
 سا 00:  أعمال موجهة
 سا  00 : أعمال تطبٌقٌة
  سا11 :عمل شخصً 

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

 01:االستكشافية    األرصدة : وحدة التعلٌم 
  

أخالقيات المهنة والفساد  : 1المادة 
 01:األرصدة 

 01:المعامل 
 
 

 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 امتحان
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

معرفة القواعد األساسٌة للتخصص ومجاالت 
. استخدامه فً المٌدان الرٌاضً

االطالع على الواجبات والحقوق وأهم الضوابط التً 
  تحكم المهنة، وتعرٌف بالفساد ومظاهره وآثاره 

وصف المواد 
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الرابع : السداسي
وحدة التعليم األفقية : عنوان الوحدة 

 
 

 سا 42 :       محاضرة
 سا 00:  أعمال موجهة
 سا  00 : أعمال تطبٌقٌة
  سا10 : عمل شخصً 

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

     02:األرصدةاألفقية        : وحدة التعلٌم 
  

الطب الرياضي واإلسعافات األولية  : 1المادة 
 01:األرصدة 

 01:المعامل 
 

علم النفس الرياضي  : 2المادة 
 01 :  األرصدة

 01 : المعامل
 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 امتحان
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة للمواد 
خاصة ما تعلق بمجال الطب الرٌاضً واالسعافات 

األولٌة التً ٌقدمها المربً أو المدرب أثناء أداء 
مهامه، وكذا استخدام علوم أخرى للنهوض وتطوٌر 

 أدائه فً المٌدان كعلم النفس الرٌاضً أٌضاًا 

 

وصف المواد 
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الخامس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

 
 

  سا84        :محاضرة 
  سا63   :أعمال موجهة

 سا112: أعمال تطبٌقٌة 
 سا 160:  عمل شخصً 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

 21:        األرصدةاألساسية : وحدة التعلٌم  
 

 تخصص رياضة جماعية : 1المادة 
  06: األرصدة
 04:المعامل 

 تخصص رياضة فردية : 2المادة 
 06:  األرصدة 

 04: المعامل 
 علم الحركة : 3المادة 

 05:  األرصدة 
 03:المعامل 

 مشروع مذكرة التخرج : 4المادة 
 04:  األرصدة 
 03:    المعامل 

 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 متواصل وامتحان 
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة 
 .بتخصص األلعاب الجماعٌة والفردٌة

الرفع من المستوى البدنً والتقنً والخططً للطالب فً 
. كل تخصص

االطالع على أهم المعارف النظرٌة المرتبطة 
بالتخصصات النظرٌة، والرفع من المستوى المعرفً 

للطالب وجعله متحكما فً مناهج البحث العلمً، 
 وٌمارس البحث وقادر على انجاز مذكرة التخرج

 

وصف المواد 
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الخامس :  السداسي
وحدة التعليم المنهجية : عنوان الوحدة 

 
 

 سا 63        : محاضرة
 سا 42  : أعمال موجهة
 سا 00 :  أعمال تطبٌقٌة
  سا76  :  عمل شخصً

 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

   09:  األرصدةالمنهجية    : وحدة التعلٌم 
  

تكنولوجيا التعليم والنشاط الرياضي  : 1المادة 
 03:  األرصدة
 02 :  المعامل
التوجيه واالنتقاء الرياضي التربوي  : 2المادة 

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

 03:  األرصدة
 02 :  المعامل

 
 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

  متواصل وامتحان 
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة 
 .المرتبطة

تعوٌد الطالب ممارسة البحث فً المٌدان وإكسابه 
 .الوسائل والطرق المناسبة

 

وصف المواد 
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السادس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

 
 

  سا63         :محاضرة 
   سا00   :أعمال موجهة

  سا308: أعمال تطبٌقٌة 
  سا 229: عمل شخصً 

 

توزيع الحجم الساعي لوحدة التعليم 
 والمواد المكونة لها

 

 

 30:           األرصدةاألساسية : وحدة التعلٌم  
 

 تخصص رياضة جماعية : 1المادة 
 07: األرصدة
 05:المعامل 

 تخصص رياضة فردية : 2المادة 
 07:  األرصدة 

 05: المعامل 
 التربص الميداني : 3المادة 

 08:  األرصدة 
 05:المعامل 

 مذكرة التخرج : 4المادة 
 08:  األرصدة 

    05:المعامل 
 

 

األرصدة و المعامالت الممنوحة  لوحدة التعليم 
 وكذا للمواد المكونة لها

 
 
 
  
  

 متواصل وامتحان 
 

(متواصل أو امتحان)  نوع التقييم 

القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة 
 .بتخصص األلعاب الجماعٌة والفردٌة

الرفع من المستوى البدنً والتقنً والخططً للطالب فً 
. كل تخصص

االطالع على أهم المعارف النظرٌة المرتبطة 
بالتخصصات النظرٌة، والرفع من المستوى المعرفً 

 .للطالب فً التخصص، وربطه بالمٌدان
 

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

 الثقافة البدنية: المادة

 
 :أهداف التعليم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بتخصص التعضٌل

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

 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً التدرٌب ووظائف أعظاء الجسم
 

 :محتوى المادة
تارٌخ وتطور الرٌاضة    .1
 قواعد ممارسة النشاط .2
التكنٌك الخاص بالنشاط    .3
 التكتٌك الخاص بالنشاط .4
تنمٌة وتطوٌر األطراف العلوٌة   .5
 تنمٌة وتطوٌر األطراف السفلٌة .6
تنمٌة وتطوٌر منطقة الجذع   .7
 تنمٌة وتطوٌر منطقة الصدر .8
تنمٌة وتطوٌر منطقة البطن    .9

 تنمٌة وتطوٌر منطقة الظهر .10
الثقافة البدنٌة والرٌاضات األخرى   .11
 الثقافة البدنٌة والمراحل التحضٌرٌة .12

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 
 : المراجع باللغة العربية

 .2011، المجتمع العربً- االردن ، اسس رٌاضة المبارزة: فاطمة عبد مالح .1

 .1998، المجموعات الفنٌة فً الحركات األرضٌة: عدلً حسٌن بٌومً .2

 .2009، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االختبار األوربى للٌاقة البدنٌة ٌورفٌت: مصطفى الساٌح .3

 .دار الفكر- االردن ، التمرٌنات التاهٌلٌة لتربٌة القوام: احمد عبد الرحٌم .4

 

 : المراجع باللغات األجنبية
 

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

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

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

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

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

 الجيدو: المادة

 
 :أهداف التعليم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بتخصص الجٌدو

 .الرفع من المستوى البدنً 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 ووظائف أعضاء الجسم
 

  :محتوى المادة

 
 تارٌخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانٌن والتحكٌم  .2
 أشكال التحضٌر واإلعداد الرٌاضً  .3

 (البدنً الفٌزٌولوجً، الوظٌفً، النفسً، العقلً، التقنً والمهاري، الخططً االستراتٌجً)
 .أسالٌب االكتشاف والتوجٌه واالنتقاء الرٌاضً .4
 تقٌٌم وتقوٌم الصفات البدنٌة  .5

 التخطٌط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات: طريقة التقييم
 

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

 .1998، المجموعات الفنٌة فً الحركات األرضٌة: عدلً حسٌن بٌومً .2

 .2009، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االختبار األوربى للٌاقة البدنٌة ٌورفٌت: مصطفى الساٌح .3

 .دار الفكر- االردن ، التمرٌنات التاهٌلٌة لتربٌة القوام: احمد عبد الرحٌم .4

 

 

 : المراجع باللغات األجنبية
 

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

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

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

 كرة اليد: المادة
  

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بتخصص كرة الٌد

 .الرفع من المستوى البدنً والتقنً والخططً للطالب فً التخصص

 .قواعد تحكيم رياضة كرة اليد
 

  :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .التكوٌن القاعدي واألساسً فً كرة الٌد

 .تعلٌم تسلسل المهارات التقنٌة لكرة الٌد

 :محتوى المادة
 

 تارٌخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانٌن والتحكٌم  .2
 أشكال التحضٌر واإلعداد الرٌاضً  .3

 (البدنً الفٌزٌولوجً، الوظٌفً، النفسً، العقلً، التقنً والمهاري، الخططً االستراتٌجً)
 .أسالٌب االكتشاف والتوجٌه واالنتقاء الرٌاضً .4
 تقٌٌم وتقوٌم الصفات البدنٌة  .5

 التخطٌط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7

 
 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 
 : المراجع باللغة العربية

 .2002، مركز الكتاب، (4....1الجزء  )رباعٌة كرة الٌد الحدٌثة، : كمال عبد الحمٌد، محمد صبحً .1
 .1997كرة الٌد الحدٌثة، منشأة المعارف، : ٌاسر دبور .2
 .2008، و عالقته بنتائج مبارٌات كرة الٌد– الهجومى قبل وبعد الوقت المستقطع  األداء الخططى: طارق محمد رحاب .3
 .2008، األردن، فسلجة التدرٌب فً كرة الٌد: بزار علً جوكل .4

 
 : المراجع باللغات األجنبية

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

niveau. Ed Décarie – Vigot . (1988) . 

2. 1000 Exercice en Hand balle, 1988. 

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

النظريات التربوية : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص

 .الرفع من المستوى المعرفً والبٌداغوجً للطالب فً مجال مهنته كأستاذ ومرشد
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً مٌدان علوم التربٌة وعلم النفس وعلم االجتماع
 

: محتوى المادة
 الطبٌعة والتعرٌف :النظرٌات التربوٌة .1
  ومراحل تطورهاتصنٌفات النظرٌات التربوٌة الكبرى .2

 النظرٌة السلوكٌة .3

 النظرٌة البنائٌة .4

 النظرٌة الروحٌة .5

 النظرٌة الشخصٌة .6

 النظرٌة النفسٌة المعرفٌة .7

 ةالنظرٌة التكنولوجً .8

  المعرفٌةاالجتماعٌةالنظرٌة  .9

 النظرٌة االجتماعٌة .10

 النظرٌة األكادٌمٌة .11

 نظرٌة الذكاءات المتعددة .12

 نظرٌة التربٌة اإلسالمٌة .13

 تطبٌقات النظرٌات التربوٌة فً مجال األنشطة الرٌاضٌة .14

 
امتحان : طريق التقييم

 :المراجع باللغة العربية
 .الفكر التربوي االسالمً، درا الفكر العربً، الكوٌت: (1980) محمد جواد رضا  -

 .، دار الشروق، القاهرة10منهج التربٌة االسالمٌة، ط: (2004)محمد قطب  -

 .أهداف التربٌة، القاهرة: (1958)ألفرٌد نورث هواٌتهٌد، ترجمة نظمً لوقا  -

 .النظرٌات التربوٌة المعاصرة، ، قصر الكتاب، الجزائر: (2001)ي، ترجمة محمد بوعالق .بٌرتراند -

 .مقدمة فً العلوم التربوٌة، الكوٌت: (1996)ج، ترجمة صالح عبد هللا جاسم .مٌاالرٌه -

 .التربٌة فً العصر الحدٌث، القاهرة: (1949)جون دٌوي، ترجمة عبد العزٌز عبد المجٌد  -

 .ثقافة التربٌة وعلم النفس الثقافً، دمشق: (1999)جٌروم برونر، ترجمة ملكة أبٌض  -

 .التربٌة العامة ، بٌروت: (1972)رونٌه أوبٌر، ترجمة عبد هللا عبد الداٌم  -

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

. حصاد القرن، مؤسسة عبد الحمٌد شومان، م ع د ن، عمان: (2007)فهمً جدعان  -
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 الثالث : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

طرائق التدريس : المادة
: أهداف المادة

 .الطرائق التدرٌس معنى طالب ٌعرف

 .ٌعرف الطالب معنً أسالٌب التدرٌس

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

.  التنوٌع فً استخدام االسالٌب والطرائق التدرٌسٌةمن الطالب ٌتمكن
: المعارف المسبقة

 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً مٌدان علوم التربٌة وعلم النفس والدٌداكتٌك
: محتوى المادة

التعرٌف، التطور : مدخل مفاهٌمً للتدرٌس .1

 الفرق بٌن الطرٌقة واألسلوب، التربٌة الحركٌة، القدرات البدنٌة: طرق وأسالٌب التدرٌس .2
. الدٌداكتٌك، مقاربات التدرٌس وتطورها، النمط، المقاربة بالكفاءات التدرٌسٌة .3
.. المحاضرة، االلقاء، الشرح، الوصف: طرائق التدرٌس المتمحورة حول المعلم .4
.. المناقشة الصفٌة، المناقشة الجماعٌة، الحوار، المشروع: طرٌقة التدرٌس القائمة بٌن المعلم والمتعلم .5

 البرمجة، الحقائب التعلٌمٌة، الكومبٌوتر التعلٌمً: طرٌقة التدرٌس المتمحورة حول المتعلم .6
 .األسلوب األمري التحلٌل واألهداف والمحتوٌات، وتطبٌقاته وآثاره: أسالٌب التدرٌس .7

 .األسلوب التدرٌبً التحلٌل واألهداف والمحتوٌات، وتطبٌقاته وآثاره: أسالٌب التدرٌس .8

 .األسلوب التبادلً التحلٌل واألهداف والمحتوٌات، وتطبٌقاته وآثاره: أسالٌب التدرٌس .9

 .أسلوب المراجعة الذاتٌة التحلٌل واألهداف والمحتوٌات، وتطبٌقاته وآثاره: أسالٌب التدرٌس .10

 .أسلوب االحتواء التحلٌل واألهداف والمحتوٌات، وتطبٌقاته وآثاره: أسالٌب التدرٌس .11

 .أسلوب االكتشاف الموجه التحلٌل واألهداف والمحتوٌات، وتطبٌقاته وآثاره: أسالٌب التدرٌس .12

 .أسلوب االكتشاف المتشعب التحلٌل واألهداف والمحتوٌات، وتطبٌقاته وآثاره: أسالٌب التدرٌس .13

 .أسلوب المبادرة الذاتٌة التحلٌل واألهداف والمحتوٌات، وتطبٌقاته وآثاره: أسالٌب التدرٌس .14
مستمر + امتحان : طرق التقٌٌم

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

 .1999خٌر الدٌن، لماذا ندرس باألهداف، . 2
 .1988الفاربً عبد اللطٌف،و عبد العزٌز الغرضاف، كٌف تدرس باألهداف، دار الخطابً للطباعة و النشر، البٌضاء،  . 3
 .1988الفاربً عبد اللطٌف، األهداف التربوٌة اهمٌتها، سلسلة علوم التربٌة، دار الخطابً للطباعة و النشر، البٌضاء،  . 4
 .1981الٌونسكو،/ ناشف عبد المجٌد، تحدٌد األهداف األدائٌة السلوكٌة و صٌاغتها، عمان، معهد التربٌة، االونورا .  5
. 1983، القاهرة، 1هولس، سٌتوارت، سٌكواوجٌة التعلم، ترجمة فؤاد ابو حطب،و آخرون، ط . 6
 . 1998 - 1التقوٌم التربوي ، دار المعرفة الجامعٌة ، االسكندرٌة ط : محمود عبد الحلٌم منسً  . 7
المجزوءات استراتٌجٌة للتربٌة و تكوٌن الكفاٌات ، منشورات عالم التربٌة ، : البشٌر الٌعكوبً – عبد الكرٌم غرٌب  . 8

 2003، 1الدار 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
 

1. Jean CARDINET : Evaluation scolaire et mesure , De Boeck – Wesmael ,Belgique 2 ؛ed4 ؛tirage1992. 

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

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

4. D,hainaut luis, des fins aux objectifs de l’education. Ed. labor. Bruxelles et fernand nathan , paris, 1983. 
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 الثالث : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

 1بيداغوجية تطبيقية : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص

 .الرفع من المستوى البٌداغوجً 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 ووظائف أعظاء الجسم
 

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

 - الكراس الٌومً – الوثائق البٌداغوجٌة 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 - ظروف 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 :طريقة التقييم

 :المراجع
 .1996, اإلسكندرٌة, منشأة معارف,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، : عفاف 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 باألهداف، . 8
 1988الفاربً عبد اللطٌف،و عبد العزٌز الغرضاف، كٌف تدرس باألهداف، 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. 

5. D,hainaut luis, des fins aux objectifs de l’education. Ed. labor. Bruxelles et fernand nathan , paris, 1983. 

 
 



 Page 28التربية وعلم الحركة                            : تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي                          :الشعبة  [
 

 الثالث : السداسي
وحدة التعليم المنهجية : عنوان الوحدة 

 اإلحصاء الوصفي: المادة
  
  

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم اإلحصاء -

 .جعل الطالب قادر على استخدام الوسائل اإلحصائٌة فً مجال بحثه -
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 . واإلحصاء التطبٌقًتمعرفة القواعد األساسٌة للحساب والرٌاضٌا -

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً الرٌاضٌات وقواعدها -
 

 :محتوى المادة
 مدخل لعلم اإلحصاء  .1

 تنظٌم المعطٌات اإلحصائٌة  .2

 مقاٌٌس النزعة المركزٌة  .3

 مقاٌٌس التشتت  .4

 قانون التوزٌع الطبٌعً  .5

 مقاٌٌس الداللة اإلحصائٌة .6

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات: طريقة التقييم

 
 : المراجع باللغة العربية

 .1987اإلحصاء الوصفً فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة، : فؤاد البهً السٌد .1

 .1999اإلحصاء فً البحوث النفسٌة، : حسن أحمد الشافعً .2

 .2004لتحٌل اإلحصائً فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة، : محمد خٌري مامسر .3

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

 

 : المراجع باللغات األجنبية
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 الثالث : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

المكانيكا الحيوية : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص

 .الرفع من المستوى المعرفً والتقنً والخططً للطالب فً التخصص

 .الربط بٌن مختلف العلوم الطبٌعٌة وعالقتها بعلوم الرٌاضة
 

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

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً المٌكانٌك والفٌزٌاء والرٌاضٌات
 

 :محتوى المادة
 مدخل لعلم البٌو مٌكانٌكا  .1

 الحركة وخصائصها، أنواعها، القوانٌن، التحلٌل الحركً: مفاهٌم البٌومٌكانٌكا الرٌاضٌة .2

 استخدامات قوانٌن البٌومٌكانٌكا فً تقٌٌم برامج التعلم الحركً .3

 .السرعة المحٌطة والزاوٌة و العجلة الزاوٌة: كٌنماتٌك الحركة المستقٌمة .4

 .القوة، الدفع، الشغل، الطاقة والقدرة: كٌنٌتٌك الحركة االنتقالبٌة .5

 المٌكانٌكٌة، عزم القوة، دفع القوة، قوة االحتكاك: خصائص ومؤشرات القوة .6

 .الزمنً، البٌوكٌنٌماتٌكً، البٌوكٌنٌتٌكً: التحلٌل البٌومٌكانٌكً للمهارة الرٌاضٌة  .7

 التحلٌل البٌومٌكانٌكً لبعض األنشطة الرٌاضٌة تطبٌقات .8

 تأثٌر القوى الداخلٌة والخارجٌة على جسم اإلنسان .9

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 
 : المراجع باللغة العربية

 .1998، المٌكانٌكا الحٌوٌة والتكامل بٌن النظرٌة والتطبٌق فً المجال الرٌاضً: عادل عبد البصٌر .1

 .1998، المدخل لتحلٌل األبعاد الثالثة لحركة جسم اإلنسان فً المجال الرٌاضً-----------------:  .2
 .2008، مبادئ المٌكانٌكا الحٌوٌة وتطبٌقاتها فً المجال الرٌاضً: أمل جابر .3

 .2002التحلٌل الحركً، : رٌسان خربٌط مجٌد و نجاح مهدي .4

 

 

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

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

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

4. Jean-Jacques temprado et gilles montagne,les coordinations perceptivo-motrices, 2001. 
5. Jean-Paul doutreloux ; anatomie physiologie biomécanique * 1000questions repenses*,2001. 
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 الثالث : السداسي
وحدة التعليم االستكشافية : عنوان الوحدة 

النشاط البدني الرياضي والعولمة : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة -

 .تحقٌق انتقال أثر التعلٌم والتدرٌب الرٌاضً وتعمٌمه على مطالب التنمٌة الشاملة -

توضٌح العالقة الجدلٌة القائمة فٌما بٌن المنطق الداخلً للنشاط البدنً الرٌاضً والمنطق الخارجً  -
 لظاهرة العولمة

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 .معرفة بعض انواع السٌاسات واإلٌدٌولوجٌات المختلفة -

 معارف ذات الصلة بعلوم األنشطة الرٌاضٌة وأهدافها -

: محتوى المادة
العولمة : مدخل مفاهٌمً .1
 السٌاسً-.... االعالمً– الثقافً – االجتماعً –االقتصادي : مظاهر العولمة .2

 مفاهٌم النشاط البدنً الرٌاضً وظاهرة العولمة .3
 مدخل لفلسفة وتطور النشاط البدنً الرٌاضً .4
 .مبادئ وأهداف النظام الدولً الجدٌد .5
 العوامل المشتركة بٌن النشاط البدنً الرٌاضً والعولمة واقتصاد السوق الحرة .6
 أهداف الممارسة الرٌاضٌة الترفٌهٌة التروٌحٌة فً النظام التنافسً .7
 أهداف الممارسة الرٌاضٌة التنافسٌة فً النظام التنافسً .8

 
امتحان : طريقة التقييم

: المراجع باللغة العربية
. 2004أثر العولمة فً الثقافة العربٌة، : حسن عبد هللا العابد .1
. 2006العولمة والشباب من منظور اجتماعً، : محمد سٌد فهمً .2
. 2011 – دراسة سوسٌولوجٌة –االتصال والعولمة : أحمد بخوش .3
. 2010العولمة وتنمٌة الموارد البشرٌة، : منذر واصف .4
. 2007مأزق العولمة، : محمد طاقة .5
. 2006انهٌار العولمة، : رضا عبد السالم .6
. 2002صراع الثقافة العربٌة واالسالمٌة مع العولمة، : محمد الشبنً .7
. 2007العولمة السٌاسٌة بٌف الفكر االسالمً والغربً، : سعٌد محمد عثمان .8
 2007عولمة الفساد وفساد العولمة، : حمدي عبد العظٌم .9

. 2008العولمة وأثرها فً المجتمع االسالمً، : عصام نور سرٌة .10

 .2008العولمة والمجتمع، : عالء زهٌر الرواشدة .11
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 الثالث : السداسي
وحدة التعليم األفقية : عنوان الوحدة

علم االجتماع الرياضي : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .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: طريقة التقييم

 
 : المراجع باللغة العرية

 .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 األجنبية

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

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

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

éditeur, 1997. 

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

- C.D.O.S val d'Oise: sports, éducation et société - les associations 100 ans après, 2002. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Page 32التربية وعلم الحركة                            : تخصص النشاط البدني الرياضي التربوي                          :الشعبة  [
 

 الثالث : السداسي
وحدة التعليم األفقية : عنوان الوحدة

علم النفس النمو : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم النفس

 .مساعدة الطالب فً فهم تطبٌقات علم النفس فً مٌدان الرٌاضة

 .التركٌز على البعد النفسً 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 للطفل والمراهق
 

: محتوى المادة
 مدخل لعلم النفس النمو .1
 المفاهٌم والمصطلحات  المرتبطة لعلم النفس النمو .2
 مبادي النمو .3
 القوانٌن االساسٌة لعلم النفس النمو .4
 المناهج والطرق لعلم النفس النمو  .5
 مراحل النمو .6
 دراسة مرحلة الطفولة .7
 مجاالت وخصائص ومضاهر النمو فً مرحلة الطفولة .8
 دراسة مرحلة المراهقة .9

 مجاالت وخصائص ومضاهر النمو فً مرحلة المراهقة  .10
  عالقة علم النفس النمو بالممارسة الرٌاضة -11
علم النفس النمو والبٌئة الرٌاضٌة  -12

 
امتحان : طريقة التقييم

: المراجع باللغة العربية
 .2001.عمان. الدولٌةةدارا لعلمً.2ط.الصحة النفسٌة للطفل: هشام إبراهٌم,الزٌاد احمد- 1
 1983.القاهرة.مطبعة  األهرام. وآخروننترجمة عادل عزا لدي.مقدمة فً علم النفس: ارنوف وبنج- 2

  .2003.دار الفكر العربً.مبادئ علم النفس الرٌاضً: احمد أمٌن فوزي- 3
 . 1975.القاهرة. دار المعارف.األمراض النفسٌة و العقلٌة: احمد عزت رابح- 4
  .1999.مركز اإلسكندرٌة للكتاب .مدخل إلً علم النفس: احمد سهٌر كامل- 5

 . 1990.القاهرة.دار الفكر العربً.دوافع التفوق فً النشاط الرٌاضً : أسامة كامل راتب- 6
 . 1998.دار الفكر العربً.2ط.(المفاهٌم والتطبٌقات)علم النفس الرٌاضً: أسامة كامل راتب- 7
  .2002.عمان.مكتبة دار الثقافة للنشر.المدخل إلً علم النفس: بنً جابر، جودت وآخرون- 8
 .1979.دٌوان المطبوعات الجامعٌة.مصادر شخصٌة الطفل،ترجمة ملحم حسن: هنري والون- 9

 1995.الجزائر.دٌوان المطبوعات الجامعٌة.سٌكولوجٌة الشخصٌة.، ترجمة عشوى مصطفً(هـ)وٌنفرد- 10
 1973الجزائر .دٌوان المطبوعات الجامعٌة.1ط.علم النفس الطفل.محمد ادم، توفٌق حداد- 11

 .1994.دار الفكر العربً.، المشكالت النفسٌة عند األطفاليزكرٌا الشر بٌن- 12
  . 1983.القاهرة. عالم الكتب. حامد عبد السالم زهران، علم النفس النمو الطفولة والمراهقة - 13
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الرابع : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

 تعليمية األلعاب: المادة

 

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

 وجعل الطالب يتمتع بالقدرة عمى استخدام النماذج بكفاءة عالية

:  المعارفة المسبقة
االطالع والتحكم فً مختلف الرٌاضات واألنشطة البدنٌة المختلفة 

 التحكم طرق التدرٌس المختلفة، واالطالع على مختلف النظرٌات وأسس البٌداغوجٌا  العملٌة
: محتوى المادة

مدخل مفاهٌمً مرتبط بالدٌداكتٌك  .1

المنظور واالتجاهات : (دٌدلكتٌك )تطور  علم التدرٌس  .2

 (تحلٌل النشاط/ التعلم/ االعالمً/ التكوٌنً)نماذج لتحلٌل العملٌة التعلٌمٌة : تحلٌل العملٌة التعلٌمٌة .3

 (تحلٌل النشاط/ تحلٌل التعلم/ العقد/ المثلث )البناء - البٌداغوجً- الدٌداكتٌك: البناء الدٌداكتٌكً .4

 الرٌاضٌة دٌدكتٌكٌا وأتحلٌل األنشطة البدنٌة : ر.ب.تخطٌط التعلمات فً ت .5

. المعلم ،المتعلم،محتوى المادة التعلٌمٌة: مكونات العملٌة التعلٌمٌة .6

. الوضعٌة المرجعٌة/ معاٌٌر النجاح/ مواضٌع الدراسة/ مستوٌات التعلم: المعالجـة الدٌداكتٌكٌـة .7

 التحلٌل والمعالجة الدٌداكتٌكٌة  .8

... التثبت/ الشرح/ التنفٌذ/ أسس االستخدام/ الوسائل: الوسائل التعلٌمٌة .9

 القواعد/ المبادئ / التعرٌف: األلعـاب الجماعٌـة .10

 

مراقبة مستمرة + امتحان : طرق التقييم
 :المراجع باللغة العربية

 .1996, اإلسكندرٌة, منشأة معارف,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، : عفاف عثمان عثمان .5
   1996 ،1  طوالتعلم، التعلٌم عملٌات وتخطٌط تحضٌرالدرس :عبداللطٌف الفاربً .6

 : المراجع باللغة األجنبية

 

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

pensée sauvage, Grenoble, 1985. 

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

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

 الكاراتي: المادة

 
 :أهداف التعليم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بتخصص الكاراتً

 .الرفع من المستوى البدنً 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 ووظائف أعظاء الجسم
 

  :محتوى المادة

 
 تارٌخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانٌن والتحكٌم  .2
 أشكال التحضٌر واإلعداد الرٌاضً  .3

 (البدنً الفٌزٌولوجً، الوظٌفً، النفسً، العقلً، التقنً والمهاري، الخططً االستراتٌجً)
 .أسالٌب االكتشاف والتوجٌه واالنتقاء الرٌاضً .4
 تقٌٌم وتقوٌم الصفات البدنٌة  .5

 التخطٌط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 

 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

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

 .1998، المجموعات الفنٌة فً الحركات األرضٌة: عدلً حسٌن بٌومً .2

 .2009، دار الوفاء لدنٌا الطباعة، االختبار األوربى للٌاقة البدنٌة ٌورفٌت: مصطفى الساٌح .3

 .دار الفكر- االردن ، التمرٌنات التاهٌلٌة لتربٌة القوام: احمد عبد الرحٌم .4

 

 

 : المراجع باللغات األجنبية
 

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

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

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

 الكرة الطائرة: المادة
  

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بتخصص كرة الطائرة -

 .الرفع من المستوى البدنً والتقنً والخططً للطالب فً التخصص -

 .قواعد تحكٌم رٌاضة كرة الطائرة -
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة -

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً تدرٌب كرة الطائرة -
  :محتوى المادة

 
 تارٌخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانٌن والتحكٌم  .2
 أشكال التحضٌر واإلعداد الرٌاضً  .3

 (البدنً الفٌزٌولوجً، الوظٌفً، النفسً، العقلً، التقنً والمهاري، الخططً االستراتٌجً)
 .أسالٌب االكتشاف والتوجٌه واالنتقاء الرٌاضً .4
 تقٌٌم وتقوٌم الصفات البدنٌة  .5

 التخطٌط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 
 : المراجع باللغة العربية

 .1999، قانون- تحلٌل-تعلٌم- تارٌخ- الكرة الطائرة : علً مصطفى طه .1
 .1998، إستراتٌجٌة تدرٌبات الدفاع والهجوم- الكرة الطائرة : زكً محمد محمد حسن .2
 .1998، دلٌل المدرب فً الكرة الطائرة : أحمد عبد الداٌم و على مصطفى طه .3
 .2010، 1ج- الكرة الطائرة وتدرٌباتها المٌدانٌة لمهارة اإلرسال، االستقبال، اإلعداد : سعد حماد الجمٌلً .4
 .2010 ،الكرة الطائرة وتدرٌباتها المٌدانٌة لمهارة الهجوم الساحق، حائط الصد، الدفاع: سعد حماد الجمٌلً .5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paris  2006 

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

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

 

 

http://www.amazon.fr/Dominique-Kraemer/e/B004MM1NIU/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Philippe-Blain/e/B004ML97BQ/ref=dp_byline_cont_book_1
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 الرابع: السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

القياس والتقويم الرياضي : المادة
 :أهداف التعليم

 .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

 (االمتحانات والقٌاس التقٌٌم والتقوٌم)علم التباري  .1

. تعرٌفه، الخطوات األساسٌة فً القٌاس، أنواع القٌاس، العوامل المؤثرة فً القٌاس: القٌاس .2
. تعرٌف االختبار، ماذا ٌقٌس؟ أنواع وأسس االختبار: االختبار .3
 تعرٌف، الفرق بٌن القٌاس االختبار والتقوٌم، أهمٌة التقوٌم، أهدافه، أنواعه، مبادئه، مواصفاته :التقوٌم .4

 ..التلمٌذ، األسرة، للمؤسسة، الوصاٌة: أهداف التقٌٌم وأبعاده .5
 التلمٌذ، األستاذ، المنهاج، طرق التدرٌس، الهٌاكل والوسائل البٌداغوجٌة: عناصر عملٌة التقٌٌم .6
 التحصٌلً، التكوٌنً، التشخٌصً، التوقعً، الذاتً، المعٌاري: التقوٌم وأنواعه .7

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 : المراجع باللغة العربية
 .1997، فسٌولوجٌة ومورفولوجٌة الرٌاضً وطرق قٌاس للتقوٌم: أبو العال عبد الفتاح و محمد صبحً .1

 .2004، الدار العلمٌة الدولٌة،القٌاس النفسً واالختبارات النفسٌة: فوقٌة حسن رضوان .2

 .2002، الدار العلمٌة الدولٌة،القٌاس والتقوٌم فً التربٌة وعلم النفس: مروان أبو حوٌج وآخرون .3

 .2002، الدار العلمٌة الدولٌة،مبادئ القٌاس والتقوٌم فً التربٌة: زكرٌا محمد الظاهر و آخرون .4

 .1994، دار الفكر العربً، فسٌولوجٌة التدرٌب فً كرة القدم:  ابراهٌمشعالنأبو العال عبد الفتاح و .5
  .1989 -التطور الحركً من الوالدة وحتى سن الشٌخوخة- علم الحركة : وجٌه محجوب .6

 .2002، الدار العلمٌة الدولٌة،النمو البدنً والتعلم الحركً: مروان عبد المجٌد إبراهٌم .7

 .دت. دلٌل القٌاسات الجسمٌة واختبارات األداء الحركً : محمد إبراهٌم شحاتة ومحمد جابر برٌقع .8

 .2011: القٌاس المعرفً الرٌاضً، دار الكتاب للنشر: لٌلً السٌد فرحات .9

 .1999األسس العلمٌة وطرق االحصاء لالختبارات والقٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة، : مروان عبد المجٌد ابراهٌم .10

 .1996القٌاس فً المجال الرٌاضً، دار الكتاب الحدٌث، : أحمد محمد خاطر ، علً فهمً البٌك .11

 .2006أدوات التقوٌم فً البحث العلمً، المكتبة االنجلو مصرٌة ، : مصطفً حسن ناهً ، منً أحمد األزهر  .12

 . 2000ر .ر وعلم النفس والتقوٌم .ر.ر على ت.القٌاس فً ت: محمد نصر الدٌن رضوان , محمد حسٌن عالوي  .13
 

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

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

3. l.marin&f.danion ; neurosciences control et apprentissage moteur, ellipses, 2005. 
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 الرابع : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

نظرية ومنهجية النشاط البدني الرياضي : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بتخصص التدرٌب الرٌاضً -

 .الرفع من المستوى البدنً والتقنً والخططً للطالب فً مجال التدرٌب -
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص من خالل التوجٌهات والمفاهٌم ذات الصلة -

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً التدرٌب ووظائف أعظاء الجسم -
: محتوى المادة

 البعدي –أثناء الدرس - القبلً)التخطٌط لمراحل التدرٌس : تحضٌر درس النشاط البدنً الرٌاضً التربوي .1
المفهوم والمراحل األساسٌة، الوحدة التعلٌمٌة : خطة الدرس .2
تنظٌم وإدارة الصف، متطلبات مراحل الدرس : كٌفٌة إعداد الدرس .3
. أسس ومبادئ التخطٌط فً درس النشاط البدنً الرٌاضً التربوي .4
الخطة الدورٌة / الخطة السنوٌة: أنواع الخطط .5
. الخطة الٌومٌة لدرس النشاط البدنً الرٌاضً التربوي .6
 ( الحسوحركً– العاطفً –المعرفً )األهداف التربوٌة لألنشطة الرٌاضٌة ومجاالتها  .7
األهداف التربوٌة، الهدف االجرائً : صٌاغة أهداف الدرس .8
الكفاءات -  األهداف –المضامٌن : مقاربات التدرٌس .9

الخصائص، المبادئ، األنواع، استرتٌجٌات التعلم : مقاربة التدرٌس بالكفاءات .10
األنواع، األغراض، عالقتها باللعب : التمارٌن البدنٌة .11
النظامٌة، اصالحٌة، توافقٌة : أنواع التمارٌن البدنٌة .12
االبتدائٌة، أساسٌة، مشتقة : أوضاع التمارٌن البدنٌة .13
... المصطلح، كٌفٌة الكتابة: المصطلحات فً التمارٌن البدنٌة .14
 .القواعد، الشروط، األقسام: اإلٌعاز .15

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 : المراجع باللغة العربية
 ..2006مناهج التربٌة البدنٌة المعاصرة، القاهرة، : أمٌن أنور الخولً، جمال الشافعً .1

 .1990، بغداد، أصول التدرٌب: دٌترشهارة .2

 .2005، مبادئ التدرٌب الرٌاضً: مهند حسٌن و أحمد إبراهٌم .3

 .2005، التدرٌب الرٌاضً علم وفن: لوري ودمان .4

 .1982المناهج بٌن النظرٌة والتطبٌق، : أحمد حسٌن اللقانً .5

  .أسالٌب تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، دار األمل للنشر والتوزٌع، اربد (1987)الدٌري، علً و أحمد بطاٌنة .6

 .مناهج وطرق تدرٌس التربٌة البدنٌة، دار الفكر العربً (1998)عناٌات محمد  أحمد، .7
تدرٌس التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة فً ضوء األهداف اإلجرائٌة : عطا هللا أحمد ، زٌتونً عبد القادر، بن قناب الحاج .8

 .2009والمقاربة بالكفاءات، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر 
 .أسالٌب تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة، دار األمل للنشر والتوزٌع، األردن (1986)الدٌري، علً وأحمد بطاٌنة  .9

 .1طرق التدرٌس فً التربٌة الرٌاضٌة، مركز الكتاب للنشر، الطبعة (1998)سعد، ناهد محمود و نٌللً رمزي فهٌم .10

أثر استخدام أسموبي التدريس األمري والتدريبي عمى سموكات معممي التربية الرياضية،  (2002)عودات، معين أحمد  .11
 .رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية، جامعة اليرموك

 .طرق التدريس في التربية البدنية والرياضية، منشأة المعارف، اإلسكندرية (1989)عفاف,عبد الكريم  .12

 .التدريس لمتعمم في التربية البدنية والرياضة،منشأة المعارف باإلسكندرية  (1990)عفاف,عبد الكريم  .13
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 الرابع : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة 

 2بيداغوجية التدريب الرياضي : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص -

 .الرفع من المستوى البٌداغوجً 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 ووظائف أعظاء الجسم -
 

 : محتوى المادة
 .مفهوم التدرٌب الرٌاضً .1
 .حصص التدرٌب الرٌاضًإرشادات لتوفٌر عوامل األمن والسالمة فً   .2

 .التدرٌب الرٌاضًاألخطاء الشائعة فً / المدرب الرٌاضً الناجحصفات  .3

 .التدرٌب الرٌاضًالوسائل واستخدامها فً  .4
 .التدرٌب الرٌاضًاألخطار الناجمة عن طبٌعة األنشطة الممارسة فً حصص  .5

 .التدرٌب الرٌاضًفً  (تقدٌر النتائج  )تقوٌم وتقٌٌم كٌفٌة  :أنواع التقوٌم .6

 .البرمجة والتخطٌط فً التدرٌب الرٌاضً .7

 .حصة فً التدرٌب الرٌاضًالشروط األساسٌة إلنجاز  .8

  .شروط النجاح - ظروف اإلنجاز - معاٌٌر اإلنجاز- درٌبٌة الوحدة الت .9

 .الحمولة والشدة واالسترجاع فً التدرٌب الرٌاضً .10
 

 كتابي+ مستمر :  طريقة التقييم
 

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

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

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

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

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

 اإلحصاء االستداللي: المادة
  

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم اإلحصاء -

 .جعل الطالب قادر على استخدام الوسائل اإلحصائٌة فً مجال بحثه واالستدالل -
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
 . واإلحصاء التطبٌقًتمعرفة القواعد األساسٌة للحساب والرٌاضٌا -

 .االطالع على أهم النظرٌات المتخلفة فً الرٌاضٌات وقواعدها -
 

: محتوى المادة
  تعرٌف اإلحصاء االستداللً .1
 اإلحصاء التطبٌقً والبحوث العلمٌة .2
 الفروق اإلحصائٌة .3
 اختبار ستودانت .4
 معامل كاف التربٌعً .5
 المعامل الزادي .6
 تحلٌل التباٌن .7
 تحلٌل التباٌن ألكثر من متوسطٌن حسابٌٌن .8
 معامل بٌرسون .9

 التحلٌل العاملً .10
 تمارٌن حول الفروق اإلحصائٌة .11
 تمارٌن حول التحلٌل العاملً .12

 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات: طريقة التقييم

 
 

 : المراجع باللغة العربية
 .1987اإلحصاء الوصفً فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة، : فؤاد البهً السٌد .1

 .1999اإلحصاء فً البحوث النفسٌة، : حسن أحمد الشافعً .2

 .2004التحٌل اإلحصائً فً التربٌة البدنٌة والرٌاضة، : محمد خٌري مامسر .3

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

 

 
 : المراجع باللغات األجنبية
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 الرابع : السداسي
وحدة التعليم المنهجية : عنوان الوحدة 

فيزيولوجيا الجهد البدني : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بطبٌعة األنظمة الطاقوٌة حسب التخصص -

 .الرفع من المستوى المعرفً والتقنً للطالب فً التخصص والتغٌرات الفٌزٌولوجٌة المصاحبة -

 .الربط بٌن الفٌزٌولوجٌا وعالقته بعلوم الرٌاضة -
 

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

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

 :التكٌف الفٌزٌولوجً -

نظام الجهاز القلبً الدورانً   
 الجهاز التنفسً 

 : تكٌف الفٌزٌولوجً -

نظام الجهاز العصبً العضلً  
 .الجهاز الهرمونً

 التكٌف فً القمم والمرتفعات -

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 : المراجع باللغة العربية
 .1992، فً علم وظائف األعضاء: بهاء الدٌن إبراهٌم سالمة .1

 .2002، دار الفكر العربً،علم وظائف األعضاء: خالد الكبٌسً .2

 .2010، دار الفكر العربً،الطب الرٌاضً الفسٌولوجً: عائد قضل ملحم .3

 .2008، شركة ناس، دار الفكر العربً،مبادئ الفسٌولوجٌا الرٌاضٌة: سمٌحة خلٌل .4

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

 .1997، فسٌولوجٌة ومورفولوجٌة الرٌاضً وطرق قٌاس للتقوٌم: أبو العال عبد الفتاح و محمد صبحً .6

 .2003، دار الفكر العربً،نظرٌات وتطبٌقات- فسٌولوجٌا الرٌاضة : أحمد نصر الدٌن سٌد .7

 .1994، دار الفكر العربً، فسٌولوجٌة التدرٌب فً كرة القدم:  ابراهٌمشعالنأبو العال عبد الفتاح و .8
 

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

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

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

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

أخالقيات المهنة والفساد : المادة
 
 

: أهداف المادة
توعٌة وتحسٌس الطالب من خطر الفساد  - 
دور ومكانة االلتزام بأخالقٌات المهنة فً محاربة الفساد - 
جعل الطالب ُمساهم فً محاربة الفساد - 

: المعارف المسبقة
مختلف العلوم والمبادئ والقوانٌن ذات الصلة - 
 

: محتوى المادة
مدخل مفاهٌمً لظاهرة الفساد   .1
الدٌن والفساد / الفساد لغة واصطالحا/ جوهر الفساد: اإلطار النظري للفساد .2
. السٌاسً/ األخالقً/ اإلداري/ المالً: أنواع الفساد .3
آلٌات الوقاٌة والمكافحة / اآلثار/ المؤشرات والمجاالت/ المفهوم: الفساد فً المجال الرٌاضً .4
االقتصادٌة، االجتماعٌة، السٌاسٌة : مؤشرات إدراك الفساد .5
... نهب المال العام/ التزوٌر/ الوساطة/ المحاباة/ المحسوبٌة/ الرشوة: مظاهر الفساد اإلداري والمالً .6
األسباب العامة / األسباب الخاصة: أسباب انتشار الفساد المالً واإلداري والمالً .7
األبعاد واآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للفساد  .8
آثار الفساد المالً واإلداري على التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة واالستقرار السٌاسً  .9

 (المؤسسات المحلٌة والدولٌة)المؤسسات والهٌئات المعنٌة بمكافحة الفساد  .10
صندوق النقد الدولً / البنك الدولً/ األمم المتحدة/ منظمة الشفافٌة الدولٌة: الجهات الدولٌة .11
... ، هٌئة مكافحة الفساد06/01قانون )جهود الدولة الجزائرٌة فً مكافحة الفساد : الجهات المحلٌة .12
الوازع الدٌنً، الوعً بمخاطر الفساد، الرقابة والقضاء : طرق العالج والوقاٌة وآلٌات محاربة الظاهرة .13
المفهوم، المرتكزات، األهداف : أخالقٌات المهنة .14
أخالقٌات المهنة فً المجال الرٌاضً  .15

 
امتحان : طرق التقييم

: المراجع باللغة العربية
. ، بٌروت10دستور األخالق فً القرآن الكرٌم، ط: (1998)محمد عبد هللا دراز  .1
 ، دار الكتاب الحدٌثة، القاهرة8خلق المسلم، ط: (هـ1393)محمد الغزالً  .2

 .عولمة الفساد وفساد العولمة، اإلسكندرٌة: (2008)حمدي عبد العظٌم  .3

 ، الكوٌت3أسباب الجرٌمة وطبٌعة السلوك االجرامً، ط: (1984)الدوري عدنان  .4

 .، دار الشروق، جدة2الدٌن والبناء االجتماعً، ج: (هـ1401)السمالوطً نبٌل محمد توفٌق  .5

 المطبعة العالمٌة، القاهرة – دراسة تجرٌبٌة مقارنة –القٌم : (1959)هنا عطٌة محمود  .6
. نظرٌات النظم السٌاسٌة، الكوٌت: (1958)كمال المنوفً  .7

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

الطب الرياضي واإلسعافات األولية : المادة
  

 :أهداف التعليم
 .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:طريقة التقييم

 
 : المراجع باللغة العربية

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

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

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

علم النفس الرياضي : المادة
 

 :أهداف التعليم
 .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: طريقة التقييم

 : المراجع باللغة العربية
 . 2002،اإلرشاد النفسً والتربوي بٌن النظرٌة والتطبٌق: عبد الفتاح محمد سعٌد الخواجا .1

 .2005، تروٌض الخوف: بٌت كوهٌن .2

 .2004، دلٌل إدارة الضغوط: لورا اٌه لٌدن اوروبنستاٌن .3

 .2002، المرجع فً الصحة النفسٌة: ادٌب الخالدي .4

 .2002، اإلرشاد النفسً المدرسً: اٌهاب البٌبالوي و اشرف محمد عبد الحمٌد .5

 .2003، المداواة- المساعدة الذاتٌة- أسبابه- طبٌعته- الضغط النفسً: سمٌر شٌخانً .6

 .2001، دار الراتب الجامعٌة، مجاالت اإلرشاد والعالج النفسً: عبد الرحمن محمد العٌسوي .7

 .ةدار الفكر العربي، القاهر"  المفاهيم والتطبيقات –عمم نفس الرياضة :" (2000)أسامة كامل راتب  .8

 .(54)الالعنف مدخل إلى المفاهيم والرؤى، مجمة النبأ، العدد  (. 2001 ) حيدر البصري .9

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

 .والتوزيعالدار العممية لمنشر ، 2الرياضية، طعمم النفس الرياضي في التدريب والمنافسة ( . 2002)ناهن رسن سكر  .14

: باللغة األجنبية
- BUI-XUAN K.,(2000). Introduction à la psychologie du sport : des fondements 
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 الخامس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة

 تخصص رياضة جماعية: المادة

 
 :أهداف التعليم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص

 .الرفع من المستوى البدنً 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 ووظائف أعظاء الجسم
 

  :محتوى المادة
 تارٌخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانٌن والتحكٌم  .2
أشكال التحضٌر واإلعداد الرٌاضً  .3

 (البدنً الفٌزٌولوجً، الوظٌفً، النفسً، العقلً، التقنً والمهاري، الخططً االستراتٌجً)
 .أسالٌب االكتشاف والتوجٌه واالنتقاء الرٌاضً .4
 تقٌٌم وتقوٌم الصفات البدنٌة  .5

 التخطٌط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 

. المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم
 

 حسب التخصص المختار: المراجع باللغة العربية
 

 

 حسب التخصص المختار: المراجع باللغات األجنبية
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 الخامس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة

 تخصص رياضة فردية: المادة

 
 :أهداف التعليم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص

 .الرفع من المستوى البدنً 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 ووظائف أعظاء الجسم
 

 :محتوى المادة

 تارٌخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانٌن والتحكٌم  .2
أشكال التحضٌر واإلعداد الرٌاضً  .3

 (البدنً الفٌزٌولوجً، الوظٌفً، النفسً، العقلً، التقنً والمهاري، الخططً االستراتٌجً)
 .أسالٌب االكتشاف والتوجٌه واالنتقاء الرٌاضً .4
 تقٌٌم وتقوٌم الصفات البدنٌة  .5

 التخطٌط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7

 
 

. المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم
 

 حسب التخصص المختار: المراجع باللغة العربية
 

 

 حسب التخصص المختار: المراجع باللغات األجنبية
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 الخامس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة

علم الحركة : المادة
 

:   أهداف التعليم
 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص -

 .الرفع من المستوى المعرفً والتقنً للطالب فً التخصص -

 .الربط بٌن علم الحركة وعالقته بعلوم الرٌاضة -
 

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

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

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

 حركة االنسان وتطورها وأنواعها .2

 .التطور الحركً لسن ما قبل المدرسة .3

 أنواع الحركات الرٌاضٌة وخصائصها  .4

 تقوٌم الحركات الرٌاضٌة .5

 ( الفٌزٌولوجٌة–المٌكانٌكٌة - التشرٌحٌة)العوامل المؤثرة فً حركة اإلنسان  .6

 .الخصائص واألسس المٌكانٌكٌة الممٌزة للجهاز الحركً .7

 التحلٌل الحركً .8

 قواعد التحلٌل الحركً والخطوات التخطٌطٌة .9

 .األلعاب المختلفة/ الحركة الخطٌة والزواٌا: التحلٌل الكٌناتٌكً  للمهارة الحركٌة .10

  .المقذوفات .11

 
 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 : المراجع باللغة العربية
 .1998، المدخل لتحلٌل األبعاد الثالثة لحركة جسم اإلنسان فً المجال الرٌاضً: عادل عبد البصٌر على  .1

 .2002التحلٌل الحركً، : رٌسان خربٌط مجٌد و نجاح مهدي .2

 .1989، التعلم الحركً- علم الحركة : وجٌه محجوب .3

  .1989 -الوالدة وحتى سن الشٌخوخة< التطور الحركً من- علم الحركة : وجٌه محجوب .4

 .2002، النمو البدنً والتعلم الحركً: مروان عبد المجٌد إبراهٌم .5

 م.دت. دلٌل القٌاسات الجسمٌة واختبارات األداء الحركً : محمد إبراهٌم شحاتة ومحمد جابر برٌقع .6

 .1980التحلٌل الحركً المٌدانً، مطبعة عالء، بغداد، : قاسم حسن حسٌن .7

 
 : المراجع باللغات األجنبية

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

2. Jean-Jacques temprado et gilles montagne,les coordinations perceptivo-motrices, 2001. 
3. M. pocholle et p codine ; lsocinétisme et médecine sportive, Masson, 1998. 
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 الخامس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة

مشروع مذكرة التخرج : المادة
 :أهداف التعليم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة

 .تعوٌد الطالب ممارسة البحث فً المٌدان وإكسابه الوسائل والطرق المناسبة
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .معرفة بعض انواع مناهج البحث العلمً ومراحله األساسٌة

 .بعض  النظرٌات والطرق المتخلفة فً ممارسة البحوث العلمٌة
 (المشروع التمهٌدي للبحث)ٌتضمن العناصر األساسٌة لخطة البحث : محتوى المادة

 عنوان البحث .1

 12...........ترقٌم الصفحات: محتوٌات مشروع البحث .2

 أ، ب......مقدمة البحث والتعرٌف بمحتوٌاته النظرٌة ومتغٌراته األساسٌة .3

 مراجعة الدراسات السابقة والمشابهة وتحدٌد الجدٌد فً البحث الحالً .4

 الدراسة االستطالعٌة واالقتراب من العناصر المشكلة لموضوع البحث .5

 صٌاغة مشكلة البحث والتساؤالت الجزئٌة .6

 (الفرضٌة العامة والجزئٌة)صٌاغة الفرضٌات  .7

 تحدٌد أهداف وأهمٌة البحث .8

 (خاصة التحدٌد اإلجرائً للمتغٌرات)تحدٌد المفاهٌم والمصطلحات األساسٌة للبحث  .9

 اختٌار المنهج العلمً المالئم والمناسب للبحث .10

 تحدٌد المجتمع األصلً للبحث وعٌنة البحث األساسٌة وكٌفٌة اختٌارها .11

 أدوات جمع المعلومات وكٌفٌة بنائها .12

 (تحدٌد المتغٌرات األساسٌة للبحث)التصمٌم التجرٌبً وإجراء البحث  .13

 تحلٌل البٌانات والمعالجة اإلحصائٌة .14

 تحدٌد المجال الزمكانً للبحث .15

 .تحدٌد ووضع مٌزانٌة للبحث إذا تطلب األمر .16

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طرٌقة التقٌٌم .17

 .قائمة المراجع والمصادر .18

 : المراجع باللغة العربية
 .2009ج، الجزائر، .م.، دالمرشد فً البحث العلمً لطلبة التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة: بوداود عبد الٌمٌن وعطاء هللا أحمد .1

 .2002، دار وائل للنشر، البحث العلمً الدلٌل التطبٌقً للباحثٌن: محمد عبد الفتاح الصٌرفً .2

 .1999، البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفس الرٌاضً: محمد حسن عالوي و أسامة كامل راتب  .3

 .2002، عمان، 1أسالٌب البحث العلمً، ط: كامل محمد المغربً .4

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

 1999البحث العلمً فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفس الرٌاضً، دار الفكر العربً، : أسامة كامل راتب، محمد حسن عالوي .6

 .2003البحث العلمً والتعلٌم العالً، دار المسٌرة للنشر، عمان، : أحمد الخطٌب .7

 .2006منهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة، دار القصبة للنشر ، الجزائر، : مورٌس أنجرس ترجمة بوزٌد صحراوي وآ. 8

 .2000طرق البحث العلمً والتحلٌل اإلحصائً ، مصر : إخالص محمد عبد الحفٌظ، مصطفً حسن الباهً. 9

 .1985 مصرٌة، –مناهج البحث العلمً فً التربٌة وعلم النفس، الطبعة الثانٌة، المكتبة االنجلو : دٌرلولد ب ، فان دالٌن. 10

. 2004مٌادٌن علم النفس االجتماعً ومناهج البحث العلمً، المكتب الجامعً الحدٌث، : حسن عبد الحمٌد رشوان. 11
 .2005مناهج البحث بٌن النظرٌة والتطبٌق، مركز االسكندرٌة للكتاب، : شحاته سلٌمان محمد سلٌمان. 12

 .2004مناهج البحث فً علم النفس ، المكتبة المصرٌة ، : محمد حسن غانم. 13

 .2003 مدخل إلى مناهج البحث العلمً ، دار المعرفة الجامعٌة،: محمد قاسم. 14
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 الخامس : السداسي
وحدة التعليم المنهجية : عنوان الوحدة

تكنولوجيا التعليم والنشاط الرياضي  : المادة
 :أهداف التعليم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة -

 .الرفع من المستوى المعرفً والتقنً فً استخدام وسائل اإلعالم واالتصال الحدٌثة -

 جعل الطالب قادر على استخدام التكنولوجٌات الحدٌثة فً تدرٌس المادة -
 :المعارف المسبقة المطلوبة 

 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص ومجاالت استخدامه فً المٌدان الرٌاضً -

 .االطالع على أهم وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة -
 :محتوى المادة

 التعلٌم والتعلم، تكنولوجٌا المعلومات: مدخل مفاهٌمً .1

 االتصال التعلٌمً ونظرٌاته .2

 تكنولوجٌا التعلٌم، والتعلٌم المبرمج  .3

 تعلٌم األنشطة الرٌاضٌة فً ظل تكنولوجٌا المعلومات .4

 األنواع، األهداف واألغراض: وسائط االتصال التعلٌمٌة التكنولوجٌة .5

 الحقائب التعلٌمٌة متعددة الوسائط واستخداماته فً النشاط الرٌاضً .6

التلفٌزٌون التعلٌمً واألنشطة الرٌاضٌة   .7
الكومبٌوتر التعلٌمً واألنشطة الرٌاضٌة  .8
شبكة المعلومات واألنشطة الرٌاضٌة  .9

 واألنشطة الرٌاضٌة (النماذج/ المكونات/ الخصائص/ المفهوم)الهٌبرمٌدٌا  .10

 خطوات برامج تعلٌمً لألنشطة الرٌاضٌة فً ضوء خصائص الهٌبرمٌدٌا .11
 

 . المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 : المراجع باللغة العربية
 .2007تكنولوجٌا التعلٌم والتعلم  فً التربٌة الرٌاضٌة، االسكندرٌة، : وفٌقة مصطفى حسن أبوا سالم .1

 .ت.، د دراسات الوحدة العربٌةزمرك،االتصال واإلعالم فً الوطن العربً: راسم محمد الجمال .2

 .2005، االتصال فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة: حسن أحمد الشافعً .3

 .2005، التعلٌق فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة- الحدٌث- المقال-الخبر : حسن أحمد الشافعً .4

 .2003، اإلعالم فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة: حسن احمد الشافعً .5

 .1984، الصحافة المكتوبة والسمعٌة البصرٌة: ترجمة مرشلً محمد/ روالن كاٌرول  .6

 .1985تكنولوجٌا التعلٌم وتنمٌة القدرة على التفكٌر، المنصورة، : أحمد حامد منصور .7

 .1980التكنولوجٌا والتربٌة، الكوٌت، : حسٌن حمدي الطوبجً .8

 .1998الوسائط المتعددة، القاهرة، : نادٌة حامد حجازي .9

 .1985الفٌدٌو والتلفزٌون، الكوٌت، : عبد العزٌز عمر الفرا .10

 .1994وسائل االتصال والتكنولوجٌا فً التعلٌم، الكوٌت، :حسٌن حمدي الطوبجً .11
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 الخامس : السداسي
وحدة التعليم المنهجية : عنوان الوحدة

االنتقاء والتوجيه الرياضي التربوي : المادة
 

: أهداف التعليم
جعل الطالب متمكن من طرق االنتقاء والتوجٌه فً مجال تخصصه - 
الرفع من المستوى المعرفً والتقنً والخططً للطالب  -

: المعارف المسبقة
المعارف المرتبطة بعلوم القٌاسات األنتروبومٌترٌة والمورفولوجٌا - 
معارف ذات الصلة بالعلوم النفسٌة والتربوٌة - 
 

: محتوى المادة
االكتشاف، االنتقاء، التوجٌه فً المجال الرٌاضً : مدخل مفاهٌمً .1
التعرٌف، األهمٌة واألهداف : االنتقاء الرٌاضً .2
أهمٌة التوجٌه فً المجال الرٌاضً التربوي  .3
النمو واالنتقاء الرٌاضً  .4
المحددات الخاصة الختٌار الرٌاضٌٌن وتوجٌههم لنوع النشاط الرٌاضً  .5
. البٌولوجً، السٌكولوجً، محددات خاصة: محددات االنتقاء فً المٌدان الرٌاضً .6
خطوات ومراحل عملٌة االنتقاء الرٌاضً  .7
 .األسس العلمٌة لالنتقاء والتوجٌه الرٌاضً وعالقتها بالتنبؤ .8

 
. امتحان مستمر: طريقة التقييم

: المراجع باللغة العربية
. 1988السباحة، انتقاء السباحٌن الناشئٌن، موسكو، : بولجاكوف وآخرون .1
. 1988طرق اختٌارالرٌاضٌٌن، مطبعة الموصل، : رٌسان خرٌبط، ابراهٌم رحمة .2
 .1987األسس فً االنتقاء الرٌاضً، القاهرة، : عزت محمود كاشف .3

  .1989 -الوالدة وحتى سن الشٌخوخة< التطور الحركً من- علم الحركة : وجٌه محجوب .4

 .2002، النمو البدنً والتعلم الحركً: مروان عبد المجٌد إبراهٌم .5

 .دت. دلٌل القٌاسات الجسمٌة واختبارات األداء الحركً : محمد إبراهٌم شحاتة ومحمد جابر برٌقع .6

 
 

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

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

مناهج التربية والتدريب الرياضي المقارن : المادة
 

: أهداف التعليم
 تعرٌف الطالب بالتربٌة المقارنة وأهدافها ومراحل تطورها ومجاالتها- 

التعرف على مناهج  البحث وصعوباته فً التربٌة المقارنة  -
االطالع على مختلف االتجاهات العالمٌة الحدٌثة الٌدٌولوجٌا التربٌة واألنشطة الرٌاضٌة - 

: المعارف المسبقة
استٌعاب مختلف النظرٌات التربوٌة المعاصرة وطرق التدرٌس وأهدافه حسب البٌئات االجتماعٌة - 
االطالع على مختلف النظرٌات والمنطلقات الفكرٌة لمختلف المناهج التربوٌة - 
التعرف على مناهج األنشطة الرٌاضٌة والتدرٌب الرٌاضً، فً بعض المجتمعات - 

: محتوى المادة
 التربٌة المقارنة، تارٌخ التربٌة: مدخل مفاهٌمً .1

. منهج وصعوبات البحث فً التربٌة المقارنة .2
 (المنهج الوصفً)مرحلة النقل أو االستعارة : تطور التربٌة المقارنة من المنظور التارٌخً .3
 (المنهج التارٌخً)مرحلة القوى العاملة الثقافٌة  .4
مرحلة المنهجٌة العلمٌة وطرق البحث فً العلوم االجتماعٌة، فً تفسٌر وتحلٌل النظم التعلٌمٌة  .5
منهجٌة المنطق الداخلً للنظام التعلٌمً المحلً مقابل المنطق الخارجً   .6
االتجاهات العالمٌة الحدٌثة إلٌدٌولوجٌا األنشطة الرٌاضٌة التربوٌة والتدرٌب الرٌاضً فً الغرب  .7

 ( الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة– أنجلترا – فرنسا –ألمانٌا : أنظمة التعلٌم والتدرٌب فً)
االتجاهات العالمٌة الحدٌثة إلٌدٌولوجٌا األنشطة الرٌاضٌة التربوٌة والتدرٌب الرٌاضً فً الشرق  .8

 (الهند-  الٌابان – الصٌن –روسٌا : أنظمة التعلٌم والتدرٌب فً)
االتجاهات العالمٌة الحدٌثة إلٌدٌولوجٌا األنشطة الرٌاضٌة التربوٌة والتدرٌب الرٌاضً عند العرب  .9

 (البحرٌن-  سورٌا – السعودٌة – مصر –الجزائر : أنظمة التعلٌم والتدرٌب فً)
. نماذج وتطبٌقات عملٌة فً الدراسات المقارنة .10

امتحان : طريقة التقييم
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 السادس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة

 تخصص رياضة جماعية: المادة

 
 :أهداف التعليم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص

 .الرفع من المستوى البدنً 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 ووظائف أعضاء الجسم
 

  :محتوى المادة
 تارٌخ وفلسلفة النشاط  .1
 القوانٌن والتحكٌم  .2
أشكال التحضٌر واإلعداد الرٌاضً  .3

 (البدنً الفٌزٌولوجً، الوظٌفً، النفسً، العقلً، التقنً والمهاري، الخططً االستراتٌجً)
 .سالٌب االكتشاف والتوجٌه واالنتقاء الرٌاضً .4
 تقٌٌم وتقوٌم الصفات البدنٌة  .5

 التخطٌط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم
 

 حسب التخصص المختار: المراجع باللغة العربية
 

 

 حسب التخصص المختار: المراجع باللغات األجنبية
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 السادس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة

 تخصص رياضة فردية: المادة

 
 :أهداف التعليم

 .القواعد األساسٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بالتخصص

 .الرفع من المستوى البدنً 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 ووظائف أعظاء الجسم
 

  :محتوى المادة
 

 تارٌخ وفلسلفة النشاط .1
 القوانٌن والتحكٌم  .2
أشكال التحضٌر واإلعداد الرٌاضً  .3

 (البدنً الفٌزٌولوجً، الوظٌفً، النفسً، العقلً، التقنً والمهاري، الخططً االستراتٌجً)
 .سالٌب االكتشاف والتوجٌه واالنتقاء الرٌاضً .4
 تقٌٌم وتقوٌم الصفات البدنٌة  .5

 التخطٌط والبرمجة .6

 مبادئ وقواعد اللعبة .7
 
 

 .المتابعة الدائمة واالمتحانات: طريقة التقييم
 

 حسب التخصص المختار: المراجع باللغة العربية
 

 

 حسب التخصص المختار: المراجع باللغات األجنبية
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 السادس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة

التربص الميداني : المادة
 

 :أهداف التعليم
ٌُمكن الطالب من  :إجراء تربص مٌدانً على مستوى مؤسسات التربص كالنوادي 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 
 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص والتنظٌمات والقوانٌن المختلفة المعمول بها مٌدانٌاًا 

 
 :محتوى المادة

. ٌقوم الطالب بالتنسٌق مع المشرف فً المؤسسة باجراء حصص تطبٌقٌة ثم ٌتم تقٌٌمه نهاٌة السداسً
 

:  طريقة التقييم
المتابعة الدائمة من طرف المشرف فً مؤسسة التربص ثم ٌتم تقٌٌم الطالب وفق استمارة تتضمن مجموعة من 

المعاٌٌر والمؤشرات والكفاءات المستهدفة ٌقوم بتحدٌدها فرٌق التكوٌن بالتنسٌق مع الهٌئات العلمٌة ثم ترسل 
الى المؤسسة المستقبلة قصد تقٌٌم الطالب، ثم ٌتم النظر والتحقٌق من مدى مطابقة العالمة نهاٌة السداسً من 

 .طرٌق لجنة من األساتذة المتخصصٌن
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 السادس : السداسي
وحدة التعليم األساسية : عنوان الوحدة

مذكرة التخرج : المادة
 
 
 

 :أهداف التعليم
إنجاز مشروع بحث ومتابعته مٌدانٌا على مستوى مؤسسات التربص المٌدانً كالنوادي والفرق الرٌاضٌة، 

 :ٌُمكن الطالب من
 .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 
 .معرفة القواعد األساسٌة للتخصص والتنظٌمات والقوانٌن المختلفة المعمول بها مٌدانٌاًا  -

 .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 -

 
 .المتابعة الدائمة من طرف المشرف ومناقشة بحث عن طرٌق لجنة من أساتذة: طريقة التقييم

 
 حسب المراجع والمذكرات المتوفرة فً المكتبة: المراجع باللغة العربية

 
 حسب المراجع والمذكرات المتوفرة فً المكتبة: المراجع باللغات األجنبية

 

 
 
 

 


