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 كلمة عميد الكلية

 هوصحب هالحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف الخلق واملرسلين سيدنا محمد وعلى آل

 ... أجمعين وبعد

 مع رؤية اململكة  ،الكلية لبرامج املاجستير التنفيذي نشاءيأتي إ
ً
في تنمية مهارات وقدرات  2030تماشيا

العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يركز املاجستير التنفيذي على املهارات العملية 

 العمل. مجاالتواملعلومات املهنية املتخصصة املطلوبة في 

ثناء الدراسة التي أعلى مواصلة أعمالهم  ويتميز املاجستير التنفيذي بعدة مميزات منها: قدرة امللتحقين به

لقبول به الحصول على تقدير مرتفع لو في عطالت نهاية األسبوع، كما ال يشترط أتكون في فترات مسائية س

عداد رسالة إبالبكالوريوس، وكذلك تركيز البرامج على املقررات التطبيقية العملية، وعدم اشتراط 

 الجتيازه.

التدريب الرياض ي والتربية البدنية واألداء  تلتنفيذي التي طرحتها الكلية في مجاال وتعد برامج املاجستير ا

 اإلدارة الرياضية والترويحيةالرياض ي العالي
ً
، هي األولى من نوعها في املجال الرياض ي الذي يتميز ، وقريبا

طبيقية لالرتقاء بخصوصية األداء العملي وحاجة العاملين فيه لربط الجوانب االكاديمية بالجوانب الت

 بمستوى املخرجات ملا يلبي الطموح ويحقق اإلنجازات في املجال.

عداد هذه البرامج، إضافتها ورؤيتها في إأتوجه بالشكر لجهات العمل املختلفة التي ساهمت بمالحظاتها و 

 التي قدمت عدد ،ولعمادة الدراسات العليا بالجامعة
ً
عداد، لدورات وورش العمل خالل مرحلة اإل من ا ا

عداد هذه البرامج إكاديمية وكل فريق العمل الذي ساهم في قسام األالة الدراسات العليا بالكلية واألولوك 

 لتخدم املجال الرياض ي واملجتمع.

 كما أتوجه بالشكر لقيادات الجامعة لدعمهم املتواصل للكلية وحرصهم املستمر على تقديم ما ينفع

 في رعاية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد  ناداملجتمع، وأسال هللا أن يحفظ بال 
ً
الغالية دائما

 األمين األمير محمد بن سلمان حفظهما هللا. هالعزيز، وولي عهد

 

 عميد الكلية                                                                       

 د. سليمان بن عمر الجلعود                                                                      
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 كلمة وكيل الكلية

من  املجتمع الرياض ي السعودي تواصل كلية علوم الرياضة والنشاط البدني سعيها الدائم نحو خدمة

صقل و  التي تهدف الي خدمة املجتمع الرياض ي السعودي الدراسات العليا برامجالعديد من  إضافة خالل

 ألهداف رؤية مهارات الخريجين وربط النظرية بالتطبيق ودعم تطوير ال
ً
قدرات واإلمكانات، تحقيقا

 م.2030اململكة العربية السعودية 

عداد برامج متعددة إكاديمية واستطاعت الكلية ممثلة في وكالة الدراسات العليا بالتعاون مع األقسام األ

التواصل والعمل املشترك مع جهات العمل وقطاعات على عدادها إثناء أللماجستير التنفيذي حرصت 

صحاب املصلحة، لتخرج هذه البرامج في صورتها النهائية لتمثل رؤية مشتركة من أجتمع املستفيدة و امل

الناحية العلمية النظرية والعملية التطبيقية، وبما يخدم األهداف االستراتيجية للجامعة والكلية 

 وللجهات املجتمعية املشاركة.

سات العليا بالجامعة استطاعت الكلية اعتماد ثالثة وبفضل من هللا ودعم من إدارة الكلية وعمادة الدرا

 كأكثرليكون انجاز للكلية  ه،1441من برامج املاجستير التنفيذي في الفصل الدراس ي الثاني من العام 

 لبرامج املاجستير التنفيذي 
ً
 للعمل املستمر في طرح برامج دراسات  بالجامعة،الكليات اعتمادا

ً
وامتدادا

  املجتمع،منها الخريجين وقطاعات  دليستفيعليا متنوعة 
ً
العمل الدؤوب لطرح  يتواصلهللا  بإذنوقريبا

 .الدكتوراهبرنامج 

 لحداثة برامج املاجستير التنفيذي وطرحها ألول مرة للخريجين، فقد رأينا 
ً
عداد دليل تعريفي إونظرا

ط القبول والتكاليف شمل القواعد والتعليمات العامة واملقررات املقدمة من األقسام وشرو يمفصل 

 املالية وغيرها من التساؤالت التي قد تدور في أذهان من يرغب في االلتحاق بهذه البرامج.

أتقدم بالشكر والتقدير إلدارة الكلية ولألقسام االكاديمية بالكلية ولعمادة الدراسات العليا بالجامعة 

هم املستمرة لخدمة الطالب والخريجين ولفريق العمل بوكالة الكلية للدراسات العليا، لدعمهم وجهود

وقطاعات املجتمع، ونسأل هللا التوفيق والسداد ملا فيه مصلحة الطالب والطالبات وخدمة الكلية 

 والجامعة والوطن.

 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي                                                  

 الصالحي يأ.د. طارق بن عل                                                                                                   
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 مقدمة عن املاجستير التنفيذي

ختلف القطاعات الخاصة مهو برنامج دراسات عليا برسوم دراسية موجه للممارسين والتنفيذيين في 

ارات العملية والتطبيقية للملتحقين بالبرنامج، وهو ماجستير والحكومية، لتنمية املعارف والقدرات وامله

 ملا هو معمول 
ً
غير أكاديمي، ويختلف عن املاجستير األكاديمي من حيث األهداف واملقررات والتنفيذ وفقا

 به في الجامعات العاملية.

يذين والقيادات في ن برامج املاجستير التنفيذي مصممة لتلبية االحتياجات التعليمية للممارسين والتنفإ

 العمل.س أوتؤهلهم للحصول على املاجستير التنفيذي وهم على ر  املجاالت،شتى 

 البرامج املطروحة 

 ويقدمه قسم التربية البدنية املاجستير التنفيذي في التربية البدنية 

 ويقدمه قسم امليكانيكا الحيوية والسلوك الحركي املاجستير التنفيذي في التدريب الرياض ي 

 ويقدمه قسم فسيولوجيا الجهد البدني ملاجستير التنفيذي في األداء الرياض ي العاليا 

 شروط القبول في الالئحة املوحدة للدراسات العليا

 .أن يكون املتقدم سعودي أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين .1

ة سعودية أو من جامعة أخرى معترف أن يكون املتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من جامع .2

 .بها

 .أن يكون حسن السير والسلوك والئقا طبيا .3

 أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه .4

 يجوز للقسم أن يشترط اجتياز عدد من املقررات التكميلية من مرحلة سابقة .5

 ال يشترط اختبار القدرات العامة للجامعيين .6

 اإلنجليزيةال يشترط اختبار اللغة  .7

 ال يشترط موافقه جهة العمل .8



 
 دليل املاجستير التنفيذي 7

 معلومات عامة تهم الطالب أو الطالبة

قسام االكاديمية، تتولى عمادة الدراسات العليا وعمادة شؤون القبول والتسجيل والكليات واأل .1

 شراف األكاديمي والتعليمي على برامج املاجستير التنفيذي كل في حدود اختصاصه اإل 

سات العليا أعداد املقبولين وشروط القبول وتخصصات البرامج بناء يحدد مجلس عمادة الدرا .2

 على توصية مجلس القسم والكلية العتمادها من مجلس الجامعة

ة العليا للتعليم املوازي بالجامعة االشراف العام اإلداري واملالي على جميع ئمتتولى اللجنة الدا .3

 رامجالبرامج والتنسيق مع العمادات املشرفة على هذه الب

ال بعد موافقة إال يطرح برنامج املاجستير التنفيذي ألول مرة أو عند إعادة طرحة بعد الحجب  .4

 اللجنة الدائمة العليا

 12ال يطرح برنامج املاجستير التنفيذي مالم يكن عدد الطلبة املتقدمين له ال يقل عن ) .5
ً
 ( طالبا

الطلبة املسجلين في الشعبة يجوز استحداث شعبة إضافية للمقرر الدراس ي إذا تجاوز عدد  .6

/طالبة وال يقل عدد الطلبة في الشعبة الجديدة عن ) 15األولى عن 
ً
 ( طالب.7طالبا

 يقدم برنامج املاجستير التنفيذي في الفترة املسائية .7

 تتولى عمادة الدراسات العليا إجراءات القبول والتسجيل واملتابعة للمتقدمين واملتقدمات. .8

السعوديين على ان يتم حسابهم في اإلحصاءات التي تبين نسبة غير  يجوز قبول الطالب غير .9

 السعوديين للسعوديين
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 :
 
 )خيار املقررات الدراسية( لياألداء الرياض ي العا املاجستير التنفيذي فيأوال

 مقدمة •

 علئئئئئئئئئئى قئئئئئئئئئئرار مجلئئئئئئئئئئس التعلئئئئئئئئئئيم العئئئئئئئئئئالي فئئئئئئئئئئي جلسئئئئئئئئئئته 
ً
نشئئئئئئئئئئ ل قسئئئئئئئئئئم فسئئئئئئئئئئيولوجيا الجهئئئئئئئئئئد البئئئئئئئئئئدني بنئئئئئئئئئئاءا

ُ
أ

 ملسئئئئئئئئئئار علئئئئئئئئئئوم الحركئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئي قسئئئئئئئئئئم ه، و 15/7/1429الخامسئئئئئئئئئئة عشئئئئئئئئئئرة والئئئئئئئئئئذي انعقئئئئئئئئئئد بتئئئئئئئئئئاري  
ً
اسئئئئئئئئئئتمرارا

نشئئئئئئئ ل بموافقئئئئئئئة املجلئئئئئئئس التربيئئئئئئئة البدنيئئئئئئئة وعلئئئئئئئوم الحركئئئئئئئة بكليئئئئئئئة التربيئئئئئئئة جامعئئئئئئئة امللئئئئئئئك سئئئئئئئعود، والئئئئئئئ
ُ
ذي أ

قئئئئئئئئئئئئل إلئئئئئئئئئئئئى كليئئئئئئئئئئئئة 19/2/1977ه املوافئئئئئئئئئئئئق 1/3/1397األعلئئئئئئئئئئئئى للجامعئئئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئئئي جلسئئئئئئئئئئئئته الثانيئئئئئئئئئئئئة بتئئئئئئئئئئئئاري  
ُ
م ون

علئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئة والنشئئئئئئئاط البئئئئئئئدني بجامعئئئئئئئة امللئئئئئئئك سئئئئئئئعود )وحصئئئئئئئل برنئئئئئئئامج املاجسئئئئئئئتير فئئئئئئئي قسئئئئئئئم التربيئئئئئئئة 

  (.IRTEالبدنية وعلوم الحركة بمساريه على االعتراف األكاديمي الدولي 

ه، أصئئئئئئئئئئئئبح برنئئئئئئئئئئئئامج ماجسئئئئئئئئئئئئتير العلئئئئئئئئئئئئوم فئئئئئئئئئئئئي علئئئئئئئئئئئئوم الحركئئئئئئئئئئئئة ضئئئئئئئئئئئئمن بئئئئئئئئئئئئرامج 1435-1434منئئئئئئئئئئئئذ عئئئئئئئئئئئئام 

القسئئئئئئئئئئم، وقئئئئئئئئئئد اشئئئئئئئئئئتملت مجئئئئئئئئئئاالت البحئئئئئئئئئئث فئئئئئئئئئئي رسئئئئئئئئئئائل املاجسئئئئئئئئئئتير علئئئئئئئئئئى موضئئئئئئئئئئوعات )علئئئئئئئئئئوم الحركئئئئئئئئئئة، 

 
ً
الصئئئئئئئئحة واللياقئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئة، وظئئئئئئئئائف أعضئئئئئئئئاء الجهئئئئئئئئد البئئئئئئئئدني، التغذيئئئئئئئئة واألداء البئئئئئئئئدني، ... إلئئئئئئئئ (. ونظئئئئئئئئرا

د الرياضئئئئئئئئئ ي االحترافئئئئئئئئئي املتزايئئئئئئئئئدة مئئئئئئئئئن مختلئئئئئئئئئف الرياضئئئئئئئئئات ظهئئئئئئئئئرت الحاجئئئئئئئئئة إلئئئئئئئئئى تقئئئئئئئئئديم ملتطلبئئئئئئئئئات اإلعئئئئئئئئئدا

برنئئئئئئئئئئامج تنفيئئئئئئئئئئئذي ملئئئئئئئئئئئن يعمئئئئئئئئئئئل فئئئئئئئئئئي تطئئئئئئئئئئئوير األداء الرياضئئئئئئئئئئئ ي العئئئئئئئئئئئالي لخدمئئئئئئئئئئة الرياضئئئئئئئئئئئة باململكئئئئئئئئئئئة العربيئئئئئئئئئئئة 

سئئئئئئئئوف يتبسئئئئئئئى قسئئئئئئئئم فسئئئئئئئيولوجيا الجهئئئئئئئئد البئئئئئئئدني بكليئئئئئئئئة علئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئة والنشئئئئئئئاط البئئئئئئئئدني السئئئئئئئعودية، و 

رافئئئئئئئئي املنؤثئئئئئئئئق مئئئئئئئئن رؤيئئئئئئئئة ورسئئئئئئئئالة الكليئئئئئئئئة الجديئئئئئئئئدة فئئئئئئئئي تحقيئئئئئئئئق الريئئئئئئئئادة والتميئئئئئئئئز فئئئئئئئئي مفهئئئئئئئئوم التعلئئئئئئئئيم االحت

 علوم الرياضة والنشاط البدني وذلك على املستويين الوطسي والعاملي.

 اسم الدرجة العلمية •

 املاجستير التنفيذي في األداء الرياض ي العالي. ❖

 لغة التدريس في البرنامج  •

 اللغة العربية. ❖

 حداث البرنامج أهمية ومسوغات است •

 مواكبة التطورات والتغيرات في مجال األداء الرياض ي العالي على املستوى العاملي. .1
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االسئئئئئئئئئئئتفادة مئئئئئئئئئئئئن اإلمكانيئئئئئئئئئئئئات الكبيئئئئئئئئئئئئرة مئئئئئئئئئئئئن املختبئئئئئئئئئئئرات العلميئئئئئئئئئئئئة والتجهيئئئئئئئئئئئئزات الجديئئئئئئئئئئئئدة بكليئئئئئئئئئئئئة  .2

علئئئئئئئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئئئئئئة والنشئئئئئئئئئئئئئاط البئئئئئئئئئئئئئئدني فئئئئئئئئئئئئئي تأهيئئئئئئئئئئئئئل املتخصصئئئئئئئئئئئئئئين والبئئئئئئئئئئئئئاحثين فئئئئئئئئئئئئئي مجئئئئئئئئئئئئئئال األداء 

 .الرياض ي العالي

تلبيئئئئئئئئئئئئة حاجئئئئئئئئئئئئة سئئئئئئئئئئئئوق العمئئئئئئئئئئئئل، وسئئئئئئئئئئئئد احتياجئئئئئئئئئئئئات االتحئئئئئئئئئئئئادات الرياضئئئئئئئئئئئئية املختلفئئئئئئئئئئئئة وخاصئئئئئئئئئئئئة  .3

 املنتخبات الوطنية من البرنامج بما يواكب تطلعاتهم.

 رؤية البرنامج •

تحقيئئئئئئئئئئئئق التميئئئئئئئئئئئئز والريئئئئئئئئئئئئادة فئئئئئئئئئئئئي مجئئئئئئئئئئئئال تطئئئئئئئئئئئئوير األداء الرياضئئئئئئئئئئئئ ي العئئئئئئئئئئئئالي لرياضئئئئئئئئئئئئ ي النخبئئئئئئئئئئئئة باململكئئئئئئئئئئئئة 

 العربية السعودية. 

 رسالة البرنامج •

مختصئئئئئئئين وبئئئئئئئاحثين يسئئئئئئئاهمون فئئئئئئئي بنئئئئئئئاء مجتمئئئئئئئع املعرفئئئئئئئة وقئئئئئئئادرين علئئئئئئئى املنافسئئئئئئئة العامليئئئئئئئة فئئئئئئئي  إعئئئئئئئداد

 مجال األداء الرياض ي العالي.

 أهداف البرنامج •

فئئئئئئئي مجئئئئئئئال تطئئئئئئئوير األداء الرياضئئئئئئئ ي العئئئئئئئالي واملنهئئئئئئئي تزويئئئئئئئد الطئئئئئئئالب بئئئئئئئالفهم الناقئئئئئئئد للتطئئئئئئئور املعرفئئئئئئئي  .1

 واملجاالت املرتبطة بها.

ملختلفئئئئئئئئئئئئئئة للقياسئئئئئئئئئئئئئئات امليدانيئئئئئئئئئئئئئئة لألنشئئئئئئئئئئئئئئطة الحركيئئئئئئئئئئئئئئة املرتبطئئئئئئئئئئئئئئة تزويئئئئئئئئئئئئئد الطئئئئئئئئئئئئئئالب باألسئئئئئئئئئئئئئئاليب ا .2

 باللياقة البدنية وكيفية استخدام األدوات واألجهزة التي تتناسب مع كل مرحلة عمرية.

اإلسئئئئئئئئئئهام فئئئئئئئئئئئي إثئئئئئئئئئئراء املعرفئئئئئئئئئئئة اإلنسئئئئئئئئئئانية عئئئئئئئئئئئن طريئئئئئئئئئئق الدراسئئئئئئئئئئئات املتخصصئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئئي مجئئئئئئئئئئئال األداء  .3

 الرياض ي العالي.

 مخرجات البرنامج  •

 هماملعرفة والفأ. 

 اإلملام باملعارف واملعلومات الحديثة في مجال األداء الرياض ي العالي. ❖

اإلملئئئئئئئئئئئئئئام بئئئئئئئئئئئئئئالطرق الحديثئئئئئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئئئئئي البحئئئئئئئئئئئئئئث وإجئئئئئئئئئئئئئئراء االختبئئئئئئئئئئئئئئارات الفسئئئئئئئئئئئئئئيولوجية والتئئئئئئئئئئئئئئي تحقئئئئئئئئئئئئئئق  ❖

 األهداف املرجوة في األداء الرياض ي العالي.

خئئئئئئئئئئدم الفهئئئئئئئئئم العميئئئئئئئئئق لكيفيئئئئئئئئئئة تطبيئئئئئئئئئق النظريئئئئئئئئئئات واألسئئئئئئئئئس العلميئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئي املجئئئئئئئئئئال التطبيقئئئئئئئئئي لي ❖

 املجتمع الوطسي والعاملي.
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 ب. املهارات الذهنية

القئئئئئئئدرة علئئئئئئئى توظيئئئئئئئف املئئئئئئئناج العلمئئئئئئئي لحئئئئئئئل املشئئئئئئئكالت التئئئئئئئي تواجئئئئئئئه طالئئئئئئئب الدراسئئئئئئئات العليئئئئئئئا فئئئئئئئي  ❖

 مجال األداء الرياض ي العالي.

 القدرة على التحليل والنقد واإلبداع في تطبيق األسس العلمية في البحوث الرياضية. ❖

 في مجال األداء الرياض ي العالي. ربط النظرية بالتطبيق ❖

 ج. املهارات املهنية والعملية

 تحمل مسؤولية التعلم الذاتي واالستمرار في تنمية املهارات الشخصية واملهنية. ❖

 القدرة على القيادة واملشاركة في العمل الجماعي. ❖

 القدرة على التصرف بمسؤولية في املهام املهنية والعالقات الشخصية. ❖

 ت العامة:د. املهارا

 رين وتقبل وجهات النظر املختلفة.خالقدرة على استخدام مهارات التفاعل مع ال  ❖

❖ .
ً
 القدرة على تقييم الذات وتوظيف ذلك عمليا

القئئئئئئئئئئئدرة علئئئئئئئئئئئى االسئئئئئئئئئئئتخدام األمثئئئئئئئئئئئل لتوظيئئئئئئئئئئئف تقنيئئئئئئئئئئئة املعلومئئئئئئئئئئئات فئئئئئئئئئئئي الحصئئئئئئئئئئئول علئئئئئئئئئئئى املعئئئئئئئئئئئارف  ❖

 داء الرياض ي العالي.املرتبطة بمجال األ 

 مجاملستفيدون من البرنا •

 معلمو ومشرفو التربية البدنية في مراحل التعليم العام. ❖

 املهتمون بمجال األداء الرياض ي العالي في املؤسسات التعليمية والخدمية ذات العالقة. ❖

 مسؤولو األنشطة البدنية في القطاعات العسكرية واألمنية. ❖

 .مسؤولو االتحادات الرياضية ورعاية الشباب ❖

 فرص التوظيف املتاحة  •

 طاعات العسكرية.الق ❖

 وزارة للرياضة ❖

 األندية الرياضية الخاصة ❖

 الشركات واملصانع ❖

 اللجنة األوملبية العربية السعودية. ❖

 االتحادات الرياضية العربية السعودية. ❖

 األندية الرياضية السعودية. ❖

 األكاديميات ومراكز التدريب ❖
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 شروط القبول للبرنامج •

حئئئئئئئئئئئة املوحئئئئئئئئئئئدة للدراسئئئئئئئئئئئات العليئئئئئئئئئئئا فئئئئئئئئئئئي الجامعئئئئئئئئئئئات إضئئئئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئئئئى شئئئئئئئئئئئروط القبئئئئئئئئئئئول الئئئئئئئئئئئواردة فئئئئئئئئئئئي الالئ

السئئئئئئئعودية والقواعئئئئئئئد واإلجئئئئئئئئراءات التنظيميئئئئئئئة والتنفيذيئئئئئئئئة للدراسئئئئئئئات العليئئئئئئئئا فئئئئئئئي جامعئئئئئئئئة امللئئئئئئئك سئئئئئئئئعود 

 يشترط لاللتحاق بالبرنامج التالي:

 علئئئئئئئئئى درجئئئئئئئئئة البكئئئئئئئئئالوريوس فئئئئئئئئئي أي مئئئئئئئئئن تخصصئئئئئئئئئات علئئئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئئة  .1
ً
أن يكئئئئئئئئئون املتقئئئئئئئئئدم حاصئئئئئئئئئال

مللئئئئئئئئئك سئئئئئئئئئعود أو مئئئئئئئئئن أي جامعئئئئئئئئئة أخئئئئئئئئئرى مو ئئئئئئئئئ ى بهئئئئئئئئئا مئئئئئئئئئن وزارة والنشئئئئئئئئئاط البئئئئئئئئئدني مئئئئئئئئئن جامعئئئئئئئئئة ا

 التعليم بتقدير ال يقل عن )جيد(.

يجئئئئئئئئئئئئوز قبئئئئئئئئئئئئول الحاصئئئئئئئئئئئئلين علئئئئئئئئئئئئى درجئئئئئئئئئئئئة البكئئئئئئئئئئئئالوريوس فئئئئئئئئئئئئي غيئئئئئئئئئئئئر تخصصئئئئئئئئئئئئات علئئئئئئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئئئئئة  .2

 للتئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي 
ً
والنشئئئئئئئاط البئئئئئئئدني، بتقئئئئئئئدير ال يقئئئئئئئل عئئئئئئئن )جيئئئئئئئد(، وبشئئئئئئئرط أن يكئئئئئئئون ممارسئئئئئئئا

 )يقدم ما يفيد ذلك(. أو مارس العمل في املجال الرياض ي

 الفئة املستهدفة من البرنامج •

 كالهما                     طالبات                      طالب                   
 

 مواعيد الدراسة  •

خئئئئئئئئئالل الفتئئئئئئئئئرة املسئئئئئئئئئائية علئئئئئئئئئى مئئئئئئئئئدار األسئئئئئئئئئبوع، وكئئئئئئئئئذلك خئئئئئئئئئالل عطلئئئئئئئئئة نهايئئئئئئئئئة األسئئئئئئئئئبوع فئئئئئئئئئي يئئئئئئئئئومي   ❖

 الجمعة والسؤت.

 دراسيةتكلفة الوحدة ال •

 ( ريال للوحدة التدريسية.2000)  ❖

 متطلبات الحصول على الدرجة •

 خيار املقررات الدراسية ❖

o ( وحئئئئئئئئئئئئئدة دراسئئئئئئئئئئئئئية مئئئئئئئئئئئئئئن مقئئئئئئئئئئئئئررات املاجسئئئئئئئئئئئئئتير متضئئئئئئئئئئئئئمنة مشئئئئئئئئئئئئئئروع 36أن يجتئئئئئئئئئئئئئاز الطالئئئئئئئئئئئئئب )

 تطبيقي.

 الهيكل العام للبرنامج: •

 خيار املقررات الدراسية ❖

o ( وحدة دراسية متضمنة مشرو 36عدد الوحدات املطلوبة ):ع تطبيقي على النحو التالي 

 

 

√   
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 عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات نوع املقررات

 ( وحدة تدريسية26) (9) مقررات إجبارية 

 ( وحدات تدريسية.6) (2) مقررات اختيارية 

 ( وحدات تدريسية4) (1) مشروع تطبيقي

 ( وحدة تدريسية36) ( مقرر ا12) املجموع

 الخطة الدراسية للبرنامج  •

o  املستوى األول 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (2+2) 3 مبادئ البحث العلمي واإلحصاء فجبت 501 1

  (2+2) 3 مدخل فسيولوجيا الجهد البدني فجبت 502 2

  (4+1) 3 التقويم الفسيولوجي لألداء الرياض ي فجبت 503 3

  ة( وحدات دراسي9) املجموع

o املستوى الثاني 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (2+2) 3 فسيولوجيا التدريب الرياض ي فجبت 511 1

  (0+3) 3 تغذية الرياضيين واألداء الرياض ي فجبت 512 2

  (0+3) 3 التعب واالسترداد والتكيف في األداء الرياض ي فجبت 513 3

  ( وحدات دراسية9) املجموع

o املستوى الثالث 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (0+3) 3 برامج اللياقة البدنية لألداء الرياض ي العالي فجبت 521 1

 فجبت 522 2
تحليل وتفسير البيانات في األداء الرياض ي 

 العالي
3 (3+0)  

  (0+3) 3 (1مقرر اختياري ) ----- 3

  ( وحدات دراسية9) املجموع
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o املستوى الرابع 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (2+1) 2 التكوين الجسمي والقياسات األنثروبومترية فجبت 531 1

 فجبت 599 2
مشروع تطبيقي في تطوير األداء الرياض ي 

 العالي*
4 (0+8)  

  (0+3) 3 (2رر اختياري )مق ----- 3

  ( وحدات دراسية9) املجموع

 ( وحدة دراسية36) اإلجمالي

 * تقييم املشروع التطبيقي )نجاح / رسوب(.

o  ( وحدات تدريسية مما يلي:6يختار الطالب ما ال يقل عن ) االختيارية:قائمة املقررات 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 سابق متطلب

  (0+3) 3 التدريب باألثقال لألداء الرياض ي فجبت 541 1

  (0+3) 3 املكمالت الغذائية واملنشطات الرياضية فجبت 542 2

 فجبت 543 3
حلقة بحث في اللياقة البدنية واألداء في 

 العمل
3 (3+0)  

 مسكت 511 4
تطبيقات عملية للتحليل الحركي في التدريب 

 الرياض ي
3 (3+0)  

 مقررات البرنامج وصف •
 (2+2) 3 مبادئ البحث العلمي واإلحصاء  فجبت  501

هئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئرر مكئئئئئئئئون مئئئئئئئئن جئئئئئئئئزئين رئيسئئئئئئئئيين همئئئئئئئئا البحئئئئئئئئث العلمئئئئئئئئي واإلحصئئئئئئئئاء، حيئئئئئئئئث يركئئئئئئئئز البحئئئئئئئئث العلمئئئئئئئئي علئئئئئئئئى تطئئئئئئئئوير معئئئئئئئئارف ومهئئئئئئئئارات 

بيانئئئئئئئئئئئات، وأنئئئئئئئئئئئواع البحئئئئئئئئئئئوث الطالئئئئئئئئئئب فئئئئئئئئئئئي البحئئئئئئئئئئئث العلمئئئئئئئئئئئي ومفهومئئئئئئئئئئئه وأنواعئئئئئئئئئئئه واسئئئئئئئئئئئتخداماته وخطواتئئئئئئئئئئئه ومنا جئئئئئئئئئئئه وأدواتئئئئئئئئئئئه، وتحليئئئئئئئئئئئل ال

الكميئئئئئئئئئئئة والكيفيئئئئئئئئئئئئة، وبحئئئئئئئئئئئوث التقئئئئئئئئئئئئويم، ومراحئئئئئئئئئئئئل تصئئئئئئئئئئئميم البحئئئئئئئئئئئئث، والفرضئئئئئئئئئئئيات، والعينئئئئئئئئئئئئات، وطئئئئئئئئئئئئرق اختيارهئئئئئئئئئئئا، وبنئئئئئئئئئئئئاء أدوات جمئئئئئئئئئئئئع 

 البيانات.

 (2+2) 3 مدخل فسيولوجيا الجهد البدني فجبت 502

زة جسئئئئئئئئم اإلنسئئئئئئئئان للجهئئئئئئئئد البئئئئئئئئدني والتئئئئئئئئدريب يهئئئئئئئئدف هئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئى إملئئئئئئئئام الطالئئئئئئئئب باملعلومئئئئئئئئات األساسئئئئئئئئية عئئئئئئئئن اسئئئئئئئئتجابة وتكيئئئئئئئئف أجهئئئئئئئئ

نئئئئئئئئه يعطئئئئئئئئي الطالئئئئئئئئب فرصئئئئئئئئة لفهئئئئئئئئم املتغيئئئئئئئئرات أسئئئئئئئئواء فئئئئئئئئي الظئئئئئئئئروف العاديئئئئئئئئة أو تحئئئئئئئئت تئئئئئئئئأثير العوامئئئئئئئئل )املتغيئئئئئئئئرات( املختلفئئئئئئئئة. باإلضئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئى 

تشئئئئئئئئئاف الفسئئئئئئئئئيولوجية املرتبطئئئئئئئئئة بئئئئئئئئئالتطور فئئئئئئئئئي األداء البئئئئئئئئئدني وحئئئئئئئئئدوده، كمئئئئئئئئئا يهئئئئئئئئئدف هئئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئئى تشئئئئئئئئئجيع الطالئئئئئئئئئب علئئئئئئئئئى البحئئئئئئئئئث واك

املعلومئئئئئئئئئئئات املتعلقئئئئئئئئئئئة بفسئئئئئئئئئئئيولوجيا الجهئئئئئئئئئئئد البئئئئئئئئئئئدني تحئئئئئئئئئئئت تئئئئئئئئئئئأثير الجهئئئئئئئئئئئد البئئئئئئئئئئئدني والتئئئئئئئئئئئدريب وكئئئئئئئئئئئذلك التعئئئئئئئئئئئرف علئئئئئئئئئئئى طئئئئئئئئئئئرق وإجئئئئئئئئئئئراءات 

 القياسات املعملية في حقل فسيولوجيا الجهد البدني.

 (4+1) 3 التقويم الفسيولوجي لألداء الرياض ي فجبت 503

لضئئئئئئئئرورية إلجئئئئئئئئراء القياسئئئئئئئئات واالختبئئئئئئئئارات املعمليئئئئئئئئة وامليدانيئئئئئئئئة فئئئئئئئئي حقئئئئئئئئل فسئئئئئئئئيولوجيا يهئئئئئئئئدف هئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئى تزويئئئئئئئئد الطالئئئئئئئئب باملهئئئئئئئئارات ا

مئئئئئئئن والسئئئئئئئالمة املناسئئئئئئئبة عنئئئئئئئد قيئئئئئئئاس األداء الجهئئئئئئئد البئئئئئئئدني لألفئئئئئئئراد العئئئئئئئاديين والرياضئئئئئئئيين، وطئئئئئئئرق اسئئئئئئئتخدام األدوات واألجهئئئئئئئزة وسئئئئئئئائل األ 
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املعمليئئئئئئئة والفهئئئئئئئم الناقئئئئئئئد وتحليئئئئئئئل وتفسئئئئئئئير البيانئئئئئئئات والنتئئئئئئئائج.  البئئئئئئئدني والئئئئئئئوظيفي، باإلضئئئئئئئافة إلئئئئئئئى تزويئئئئئئئد الطالئئئئئئئب بمهئئئئئئئارات كتابئئئئئئئه التقئئئئئئئارير

كمئئئئئئئا يسئئئئئئئاعد املقئئئئئئئرر الطالئئئئئئئب علئئئئئئئى تطبيئئئئئئئق أفضئئئئئئئل االختبئئئئئئئارات امليدانيئئئئئئئة واملعمليئئئئئئئة بهئئئئئئئدف التعئئئئئئئرف علئئئئئئئى نقئئئئئئئاط القئئئئئئئوة والضئئئئئئئعف وطئئئئئئئئرق 

 وصف التدريب املناسب لكل فئة من املستهدفين.و االستفادة منها في تنمية عناصر اللياقة البدنية 

 (2+2) 3 فسيولوجيا التدريب الرياض ي فجبت 511

يتنئئئئئئئاول املقئئئئئئئرر املعئئئئئئئارف واملهئئئئئئئارات املرتبطئئئئئئئة بفسئئئئئئئيولوجيا التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي للرياضئئئئئئئيين واألفئئئئئئئراد العئئئئئئئاديين، مئئئئئئئع التركيئئئئئئئز علئئئئئئئى االسئئئئئئئتجابة 

سئئئئئئئئئئئ ي والجهئئئئئئئئئئئاز العصئئئئئئئئئئئبي والتكيئئئئئئئئئئئف والفئئئئئئئئئئئرق بينهمئئئئئئئئئئئا وآليئئئئئئئئئئئات التكيئئئئئئئئئئئف الفسئئئئئئئئئئئيولوجي ألجهئئئئئئئئئئئزة الجسئئئئئئئئئئئم املختلفئئئئئئئئئئئة )الجهئئئئئئئئئئئاز الئئئئئئئئئئئدوري التنف

يضئئئئئئئئية ونظئئئئئئئئم إنتئئئئئئئئاج الطاقئئئئئئئئة فئئئئئئئئي جسئئئئئئئئم العضئئئئئئئئلي(، والتعئئئئئئئئرف علئئئئئئئئى الحئئئئئئئئدود الفسئئئئئئئئيولوجية لئئئئئئئئألداء البئئئئئئئئدني، والفهئئئئئئئئم الناقئئئئئئئئد للعمليئئئئئئئئات األ 

اإلنسئئئئئئئئئئان وتكيفهئئئئئئئئئئا مئئئئئئئئئئع التئئئئئئئئئئدريب، باإلضئئئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئئئى توضئئئئئئئئئئيح وتفسئئئئئئئئئئير مئئئئئئئئئئا يحصئئئئئئئئئئل للمتئئئئئئئئئئدرب أثنئئئئئئئئئئاء التئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئ ي وعئئئئئئئئئئر  الحئئئئئئئئئئاالت 

لوسئئئئئئئط الرياضئئئئئئئ ي وخاصئئئئئئئة أثنئئئئئئئاء اإلعئئئئئئئداد فئئئئئئئي املعسئئئئئئئكرات وكئئئئئئئذلك املنافسئئئئئئئات الرياضئئئئئئئية وخاصئئئئئئئة مئئئئئئئا يئئئئئئئرتبط بهئئئئئئئا الشئئئئئئئاتعة واملتكئئئئئئئررة فئئئئئئئي ا

مئئئئئئئئئن ظئئئئئئئئئئروف بيتيئئئئئئئئئئة وصئئئئئئئئئئحية ونفسئئئئئئئئئئية التئئئئئئئئئئي قئئئئئئئئئئد تئئئئئئئئئئؤثر علئئئئئئئئئئى أداء الرياضئئئئئئئئئئ ي، وتقئئئئئئئئئئديم سئئئئئئئئئئبل تعزيئئئئئئئئئئز األداء مئئئئئئئئئئن خئئئئئئئئئئالل تقئئئئئئئئئئديم النصئئئئئئئئئئائح 

 واإلرشادات الفسيولوجية الخاصة بممارسة التدريب.

 (0+3) 3  الرياضيين واألداء الرياض ي تغذية فجبت 512

حئئئئئئئدث الدراسئئئئئئئات واملعئئئئئئئارف املرتبطئئئئئئئة بوجبئئئئئئئات أيتنئئئئئئئاول املقئئئئئئئرر املعئئئئئئئارف املتقدمئئئئئئئة فئئئئئئئي تغذيئئئئئئئة الرياضئئئئئئئيين لتعزيئئئئئئئز األداء مئئئئئئئن خئئئئئئئالل عئئئئئئئر  

لوك الغئئئئئئئئذاتي مئئئئئئئئا قبئئئئئئئئل وأثنئئئئئئئئاء وبعئئئئئئئئد التئئئئئئئئدريب أو املنافسئئئئئئئئات، وعالقئئئئئئئئة املغئئئئئئئئذيات الكبيئئئئئئئئرة والصئئئئئئئئغيرة بئئئئئئئئاألداء البئئئئئئئئدني، وسئئئئئئئئبل تطئئئئئئئئوير السئئئئئئئئ

لالعبئئئئئئئئين، باإلضئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئى أهئئئئئئئئم العمليئئئئئئئئات الحيويئئئئئئئئة داخئئئئئئئئل الجسئئئئئئئئم املرتبطئئئئئئئئة بتوليئئئئئئئئد الطاقئئئئئئئئة وتعئئئئئئئئويض وبنئئئئئئئئاء األنسئئئئئئئئجة واالسئئئئئئئئترداد ودور 

التغذيئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئي جاهزيئئئئئئئئئئة الالعئئئئئئئئئئب لالسئئئئئئئئئئتمرار فئئئئئئئئئئي املنافسئئئئئئئئئئات املتكئئئئئئئئئئررة، وكئئئئئئئئئئذلك املوضئئئئئئئئئئوعات املتعلقئئئئئئئئئئة بتحسئئئئئئئئئئين مسئئئئئئئئئئتوى التغذيئئئئئئئئئئة لئئئئئئئئئئدى 

تي وتعزيئئئئئئئئئئئز املناعئئئئئئئئئئة، ودور التغذيئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئئي التقليئئئئئئئئئئل مئئئئئئئئئئن املئئئئئئئئئئؤثرات الخارجيئئئئئئئئئئئة والداخليئئئئئئئئئئة كالسئئئئئئئئئئفر وانخفئئئئئئئئئئئا  الالعبئئئئئئئئئئين كالسئئئئئئئئئئلوك الغئئئئئئئئئئذا

 املناعة وغيرها.
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وبئئئئئئئرامج متابعئئئئئئئة حمئئئئئئئل التئئئئئئئدريب يهئئئئئئئدف هئئئئئئئذا املقئئئئئئئرر إلئئئئئئئى تزويئئئئئئئد الطئئئئئئئالب باملعئئئئئئئارف واملفئئئئئئئاهيم واملهئئئئئئئارات الالزمئئئئئئئة لتصئئئئئئئميم وتنفيئئئئئئئذ خطئئئئئئئط 

ئئئئئئئال لبئئئئئئئرامج التئئئئئئئدريب يتطلئئئئئئئب مئئئئئئئن اوالتعئئئئئئئب واسئئئئئئئترداد ذات الصئئئئئئئلة بطبيعئئئئئئئة التئئئئئئئدريب لتطئئئئئئئوير األداء الرياضئئئئئئئ ي العئئئئئئئ لي. لئئئئئئئذا فالتصئئئئئئئميم الفعد

املئئئئئئئئئدرب أن يفهئئئئئئئئئم العالقئئئئئئئئئة والتئئئئئئئئئداخل بئئئئئئئئئين حمئئئئئئئئئل التئئئئئئئئئدريب والتعئئئئئئئئئب واألداء الرياضئئئئئئئئئ ي واإلصئئئئئئئئئابة. املختصئئئئئئئئئون فئئئئئئئئئي مجئئئئئئئئئال علئئئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئئة 

رهم مئئئئئئن العئئئئئئاملين فئئئئئئي األداء الرياضئئئئئئ ي العئئئئئئالي بحاجئئئئئئة إلئئئئئئى أن يكونئئئئئئوا قئئئئئئادرين علئئئئئئى تحديئئئئئئد الطئئئئئئرق واألسئئئئئئاليب املختلفئئئئئئة لتفسئئئئئئر التعئئئئئئب وغيئئئئئئ

وشئئئئئئئئئدته، وكئئئئئئئئئذلك كيفيئئئئئئئئئة اسئئئئئئئئئتخدام املتغيئئئئئئئئئرات املختلفئئئئئئئئئة ذات العالقئئئئئئئئئة لقيئئئئئئئئئاس حالئئئئئئئئئة اإلجهئئئئئئئئئاد نتيجئئئئئئئئئة االسئئئئئئئئئتجابة للتئئئئئئئئئدريب واملنافسئئئئئئئئئة. 

 اض ي العالي أيًضا إلى وصف األساليب املعاصرة لتعزيز التعافي واالسترداد.يحتاج املختصون في األداء الري
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يهئئئئئئدف هئئئئئئذا املقئئئئئئرر إلئئئئئئئى تطئئئئئئوير فهئئئئئئم الطالئئئئئئب للئئئئئئئربط بئئئئئئين الجوانئئئئئئب النظريئئئئئئئة والتطبيقيئئئئئئة املرتبطئئئئئئة بتنميئئئئئئة عناصئئئئئئئر اللياقئئئئئئة البدنيئئئئئئة عنئئئئئئئد 

ياضئئئئئئ ي النخبئئئئئئة، بمئئئئئئا فئئئئئئي ذلئئئئئئك تشئئئئئئخيد وتحليئئئئئئل واقئئئئئئع قئئئئئئدرات الالعئئئئئئب وتحديئئئئئئد األهئئئئئئداف وتنفيئئئئئئذ االختبئئئئئئارات الخاصئئئئئئة لتقيئئئئئئئيم تئئئئئئدريب ر 

املسئئئئئئئتوى الليئئئئئئئاني وبنئئئئئئئاء خطئئئئئئئة تنفيذيئئئئئئئة لبرنئئئئئئئامج تئئئئئئئدريبي لتطئئئئئئئوير األداء، باإلضئئئئئئئافة إلئئئئئئئى ذلئئئئئئئك فهئئئئئئئو يهئئئئئئئدف إلئئئئئئئى زيئئئئئئئادة حصئئئئئئئيلة الطالئئئئئئئب مئئئئئئئن 

مئئئئئئئئئئات املتخصصئئئئئئئئئئة وذلئئئئئئئئئئك لتطئئئئئئئئئئوير قدراتئئئئئئئئئئه ومهاراتئئئئئئئئئئه وخاصئئئئئئئئئئة فيمئئئئئئئئئئا يتعلئئئئئئئئئئق بؤنئئئئئئئئئئاء البئئئئئئئئئئرامج مصئئئئئئئئئئادر املعرفئئئئئئئئئئة والخبئئئئئئئئئئرات الدوليئئئئئئئئئئة كاملنظ

التدريؤيئئئئئئئئئة للنخبئئئئئئئئئة. كمئئئئئئئئئا يئئئئئئئئئدرس األدلئئئئئئئئئة العلميئئئئئئئئئة الصئئئئئئئئئادرة عئئئئئئئئئن البحئئئئئئئئئوث الحديثئئئئئئئئئة املتعلقئئئئئئئئئة بتطئئئئئئئئئوير اللياقئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئة للوصئئئئئئئئئول ألعلئئئئئئئئئى 

 مستويات األداء املمكنة في اإلنجاز الرياض ي.
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يهئئئئئئئئئئدف هئئئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئئئى تزويئئئئئئئئئئد الطئئئئئئئئئئالب باملعئئئئئئئئئئارف واملفئئئئئئئئئئاهيم واملهئئئئئئئئئئارات الالزمئئئئئئئئئئة لتحليئئئئئئئئئئل وتفسئئئئئئئئئئير البيانئئئئئئئئئئات ذات الصئئئئئئئئئئلة بالقياسئئئئئئئئئئات 

األداء  الفسئئئئئئئيولوجية لئئئئئئئألداء الرياضئئئئئئئئ ي وتقئئئئئئئديم النتئئئئئئئئائج بشئئئئئئئكل فعئئئئئئئال، حيئئئئئئئئث أن القئئئئئئئدرة علئئئئئئئئى اتخئئئئئئئاذ قئئئئئئئرارات سئئئئئئئئليمة فئئئئئئئي الرياضئئئئئئئئات ذات

العئئئئئئالي أمئئئئئئر بئئئئئئالى األهميئئئئئئة للوصئئئئئئول إلئئئئئئى أقبئئئئئئ ى مئئئئئئا يمكئئئئئئن مئئئئئئن األداء املئئئئئئتقن. وللقيئئئئئئام بئئئئئئذلك، يحتئئئئئئاج املختصئئئئئئين فئئئئئئي تطئئئئئئوير األداء الرياضئئئئئئ ي 

تقئئئئئئئان مهئئئئئئئارات محئئئئئئئددة فئئئئئئئي تحليئئئئئئئل البيانئئئئئئئات وتفسئئئئئئئيرها، باإلضئئئئئئئافة إلئئئئئئئى القئئئئئئئدرة علئئئئئئئى عئئئئئئئر  وشئئئئئئئرح نتئئئئئئئائج القياسئئئئئئئات بوضئئئئئئئوح إالعئئئئئئئالي إلئئئئئئئى 

ل متكامئئئئئل، كمئئئئئا تعتمئئئئئد هئئئئئذه الوحئئئئئدة علئئئئئى تقنيئئئئئات تحليئئئئئل البيانئئئئئات املعاصئئئئئرة مئئئئئع التركيئئئئئز علئئئئئى تحديئئئئئد االختالفئئئئئات تسئئئئئهم فئئئئئي فهمهئئئئئا بشئئئئئك

ذات املغئئئئئئئئئئئئزى العملئئئئئئئئئئئئي فئئئئئئئئئئئئي األداء الرياضئئئئئئئئئئئئ ي. وسيتضئئئئئئئئئئئئمن هئئئئئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئئئئئرر مجموعئئئئئئئئئئئئة مئئئئئئئئئئئئن األسئئئئئئئئئئئئاليب لتحليئئئئئئئئئئئئل وتفسئئئئئئئئئئئئير البيانئئئئئئئئئئئئات ملختلئئئئئئئئئئئئف 

 القياسات في األلعاب الفردية والجماعية.
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يعسئئئئئئئى هئئئئئئئذا املقئئئئئئئرر بتعلئئئئئئئيم وتئئئئئئئدريب الطئئئئئئئالب علئئئئئئئى الطئئئئئئئرق املختلفئئئئئئئة لقياسئئئئئئئات تكئئئئئئئوين الجسئئئئئئئم والتطئئئئئئئور التئئئئئئئاري ي الئئئئئئئذي يحئئئئئئئيط باملعئئئئئئئايير 

شئئئئئئتركة وعالقئئئئئئئتهم املثاليئئئئئئة وغيئئئئئئر املألوفئئئئئئة، وكئئئئئئذلك تئئئئئئدريب وتعلئئئئئئيم الطئئئئئئالب علئئئئئئى طئئئئئئئرق لقيئئئئئئاس القياسئئئئئئات الؤشئئئئئئرية فئئئئئئي منئئئئئئاطق الجسئئئئئئم امل

مئئئئئئئئع بعضئئئئئئئئهم الئئئئئئئئبعض، ويتضئئئئئئئئمن مراجعئئئئئئئئة الدراسئئئئئئئئات وموضئئئئئئئئوعات البحئئئئئئئئث فئئئئئئئئي طئئئئئئئئرق قيئئئئئئئئاس القياسئئئئئئئئات البدنيئئئئئئئئة والقياسئئئئئئئئات الؤشئئئئئئئئرية 

 لتحديد كيفية الوصول إلى هذه املعايير لتناسب مختلف الرياضات.

 (8+0) 4 مشروع تطبيقي في تطوير األداء الرياض ي العالي* فجبت 599

ملنهئئئئئئي والواقئئئئئئع العملئئئئئئي. اعطئئئئئئاء الطالئئئئئئب الفرصئئئئئئة لتطبيئئئئئئق مئئئئئئا تئئئئئئم تعلمئئئئئئه مئئئئئئن معئئئئئئارف ومهئئئئئئارات وخبئئئئئئرات فئئئئئئي امليئئئئئئدان إإلئئئئئئى  يهئئئئئئدف هئئئئئئذا املقئئئئئئرر 

حيئئئئئئئئئث يقئئئئئئئئئدم الطالئئئئئئئئئب مشئئئئئئئئئروع تطبيقئئئئئئئئئي بإشئئئئئئئئئراف عضئئئئئئئئئو هيئئئئئئئئئئة التئئئئئئئئئدريس بالقسئئئئئئئئئم، يقئئئئئئئئئدم فيئئئئئئئئئه الطالئئئئئئئئئب تنفيئئئئئئئئئذ عملئئئئئئئئئي لتطئئئئئئئئئوير األداء 

اصئئئئئئئفات معتمئئئئئئئدة مئئئئئئئن القسئئئئئئئم بحيئئئئئئئث يكئئئئئئئون مسئئئئئئئتواهم الرياضئئئئئئئ ي جيئئئئئئئد الرياضئئئئئئئ ي لالعئئئئئئئب أو مجموعئئئئئئئة مئئئئئئئن الالعبئئئئئئئين )فريئئئئئئئق( بشئئئئئئئروط ومو 

 للوصئئئئئئول إلئئئئئئى مسئئئئئئتوى النخبئئئئئئة مئئئئئئن أقئئئئئئرانهم. وغالبئئئئئئا مئئئئئئا يكئئئئئئون املشئئئئئئروع مركئئئئئئز 
ً
ويحتئئئئئئاج إلئئئئئئى تطئئئئئئوير ليكئئئئئئون بمسئئئئئئتوى متقئئئئئئدم ومميئئئئئئز تمهيئئئئئئدا

املسئئئئئئتفيدة، كمئئئئئئا يمكئئئئئئن أن  علئئئئئئى جوانئئئئئئب محئئئئئئددة يئئئئئئتم االتفئئئئئئاق عليهئئئئئئا مئئئئئئع الجهئئئئئئة املسئئئئئئتفيدة وفئئئئئئق األهئئئئئئداف املشئئئئئئتركة بئئئئئئين القسئئئئئئم والجهئئئئئئة

 املجال. ينفذ املشروع التطبيقي في مؤسسات خارجية أو دولية لتعزيز التعاون الدولي املشترك بين الكلية وبيوت الخبرة في هذا 

 (0+3) 3 التدريب باألثقال لألداء الرياض ي فجبت 541

لقئئئئئئئئئئوة العضئئئئئئئئئئلية باسئئئئئئئئئئتخدام األثقئئئئئئئئئئال للرياضئئئئئئئئئئيين وخاصئئئئئئئئئئة يتنئئئئئئئئئئاول هئئئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئئئرر الئئئئئئئئئئربط بئئئئئئئئئئين الجوانئئئئئئئئئئب النظريئئئئئئئئئئة والتطبيقيئئئئئئئئئئة لتئئئئئئئئئئدريب ا

النخبئئئئئئئئة مئئئئئئئئع مراعئئئئئئئئاة الهئئئئئئئئدف املناسئئئئئئئئب لكئئئئئئئئل فئئئئئئئئئة حسئئئئئئئئب نئئئئئئئئوع الرياضئئئئئئئئة ومسئئئئئئئئتوى الالعئئئئئئئئب. كمئئئئئئئئا يركئئئئئئئئز علئئئئئئئئى النئئئئئئئئوا ي العلميئئئئئئئئة واملفئئئئئئئئاهيم 

املقئئئئئئئرر إلئئئئئئئى إملئئئئئئئام  الرئيسئئئئئئئة لتئئئئئئئدريب القئئئئئئئوة العضئئئئئئئلية بأنواعهئئئئئئئا باسئئئئئئئتخدام األثقئئئئئئئال واملقاومئئئئئئئات املختلفئئئئئئئة. باإلضئئئئئئئافة إلئئئئئئئى ذلئئئئئئئك يهئئئئئئئدف هئئئئئئئذا

الطالئئئئئئئئئئب بكيفيئئئئئئئئئئة تصئئئئئئئئئئميم البرنئئئئئئئئئئامج التدريؤيئئئئئئئئئئة وكيفيئئئئئئئئئئة تنفيئئئئئئئئئئذها ملختلئئئئئئئئئئف املسئئئئئئئئئئتويات وخاصئئئئئئئئئئة النخبئئئئئئئئئئة، مئئئئئئئئئئع التركيئئئئئئئئئئز علئئئئئئئئئئى األوضئئئئئئئئئئئاع 

الصئئئئئئئئئحيحة وطئئئئئئئئئرق أداء التمرينئئئئئئئئئات ألجئئئئئئئئئزاء الجسئئئئئئئئئم املختلفئئئئئئئئئة. كمئئئئئئئئئا يسئئئئئئئئئ ى هئئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئئى تعريئئئئئئئئئف الطالئئئئئئئئئب بئئئئئئئئئأنواع األجهئئئئئئئئئزة واألدوات 

لة تئئئئئئئدريب األثقئئئئئئئال، باإلضئئئئئئئافة إلئئئئئئئى اإلملئئئئئئئام بعوامئئئئئئئل األمئئئئئئئن والسئئئئئئئالمة عنئئئئئئئد إعئئئئئئئداد وتنفيئئئئئئئذ بئئئئئئئرامج تئئئئئئئدريبات األثقئئئئئئئال الواجئئئئئئئب توافرهئئئئئئئا بصئئئئئئئا

 لكل فئة. 
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افة إلئئئئئئى التحئئئئئئذير مئئئئئئن املضئئئئئئاعفات يهئئئئئئدف هئئئئئئذه املقئئئئئئرر إلئئئئئئى زيئئئئئئادة وعئئئئئئي الطالئئئئئئب بأقسئئئئئئام املكمئئئئئئالت الغذائيئئئئئئة ودورهئئئئئئا وكيفيئئئئئئة تناولهئئئئئئا، باالضئئئئئئ

الغيئئئئئئر صئئئئئئحية التئئئئئئي قئئئئئئد تئئئئئئنجم عئئئئئئن تنئئئئئئاول املكمئئئئئئالت الغذائيئئئئئئة بئئئئئئدون استشئئئئئئارة املختصئئئئئئين، كمئئئئئئا يركئئئئئئز املقئئئئئئرر علئئئئئئى أبئئئئئئرز أنئئئئئئواع املنشئئئئئئطات 

املسئئئئئئئئئئئتخدمة املجئئئئئئئئئئئال الرياضئئئئئئئئئئئ ي وتصئئئئئئئئئئئنيفاتها كالسئئئئئئئئئئئترويدات البنائيئئئئئئئئئئئة ونقئئئئئئئئئئئل مكونئئئئئئئئئئئات الئئئئئئئئئئئدم ومولئئئئئئئئئئئدات الطاقئئئئئئئئئئئة الطبيعيئئئئئئئئئئئة والصئئئئئئئئئئئناعية 

ئئئئئل  منهئئئئئئا داخئئئئئئل ومنشئئئئئئط ات الجهئئئئئئاز العصئئئئئئبي ومئئئئئئدرات البئئئئئئول وغيرهئئئئئئا مئئئئئئن األنئئئئئئواع املشئئئئئئروعة وغيئئئئئئر املشئئئئئئروعة. كمئئئئئئا يركئئئئئئز علئئئئئئى آليئئئئئئة عمئئئئئئل كئ

الجسئئئئئئئئئئم وتئئئئئئئئئئأثيره علئئئئئئئئئئى األداء. باإلضئئئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئئئى األسئئئئئئئئئئباب القانونيئئئئئئئئئئة واألخالقيئئئئئئئئئئة والصئئئئئئئئئئحية ملنئئئئئئئئئئع اسئئئئئئئئئئتخدام املحظئئئئئئئئئئور منهئئئئئئئئئئا والتطئئئئئئئئئئرق إلئئئئئئئئئئى 

 لى سوء استخدامها وكذلك املفاهيم الخاطئة حول استخدام املنشطات الرياضية.األضرار واملخاطر الصحية املترتبة ع

 (0+3) 3 حلقة بحث في اللياقة البدنية واألداء في العمل فجبت 543

يهئئئئئئئئئدف هئئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئئى تزويئئئئئئئئئد الطالئئئئئئئئئب باملعلومئئئئئئئئئات واملهئئئئئئئئئارات الضئئئئئئئئئرورية لتطئئئئئئئئئوير األداء أثنئئئئئئئئئاء العمئئئئئئئئئل فئئئئئئئئئي املهئئئئئئئئئن املختلفئئئئئئئئئة مئئئئئئئئئن خئئئئئئئئئالل 

علئئئئئئئى طبيعئئئئئئئة العمئئئئئئئل والحئئئئئئئد األدنئئئئئئئ  مئئئئئئئن اللياقئئئئئئئة البدنيئئئئئئئة املطلوبئئئئئئئة للقيئئئئئئئام باملهئئئئئئئام املهنيئئئئئئئة املختلفئئئئئئئة وطريئئئئئئئق تقييمهئئئئئئئا وتطويرهئئئئئئئا.  التعئئئئئئئرف

كمئئئئئئئا يهئئئئئئئئدف هئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئى املئئئئئئئئام الطالئئئئئئئئب بالدراسئئئئئئئئات الحديثئئئئئئئئة حئئئئئئئئول األسئئئئئئئئس العلميئئئئئئئئة واألسئئئئئئئئاليب الفنيئئئئئئئئة املتقدمئئئئئئئئة لتطئئئئئئئئوير عناصئئئئئئئئر 

اء فئئئئئئئي العمئئئئئئئل، كمئئئئئئئا يتضئئئئئئئمن املقئئئئئئئئرر تطبيقئئئئئئئات عمليئئئئئئئة لتعزيئئئئئئئز مهئئئئئئئارات القيئئئئئئئاس والتقئئئئئئئويم لئئئئئئئألداء املهنيئئئئئئئئة اللياقئئئئئئئة البدنيئئئئئئئة املرتبطئئئئئئئة بئئئئئئئاألد

 وعالقته بنوع ومستوى اللياقة البدنية املطلوبة.

 (0+3) 3 تطبيقات عملية للتحليل الحركي في التدريب الرياض ي مسكت 511

التطبيقيئئئئئئئة وذلئئئئئئئك مئئئئئئن خئئئئئئئالل التئئئئئئئدريب علئئئئئئئى إجئئئئئئئراءات جمئئئئئئئع البيانئئئئئئئات يعسئئئئئئي املقئئئئئئئرر بئئئئئئئربط مئئئئئئئا تئئئئئئئم دراسئئئئئئئته مئئئئئئن جوانئئئئئئئب نظريئئئئئئئة بالجوانئئئئئئئب 

لئئئئئئئئئئئبعض  viconوتحليلهئئئئئئئئئئئا بعمئئئئئئئئئئئل تجئئئئئئئئئئئارب ومشئئئئئئئئئئئاريع صئئئئئئئئئئئغيرة باسئئئئئئئئئئئتخدام مختلئئئئئئئئئئئف األجهئئئئئئئئئئئزة والتقنيئئئئئئئئئئئات املتاحئئئئئئئئئئئة مثئئئئئئئئئئئل اسئئئئئئئئئئئتخدام جهئئئئئئئئئئئاز 

تحئئئئئئئئت القئئئئئئئئدم،  التجئئئئئئئارب فئئئئئئئئي النشئئئئئئئئاط البئئئئئئئئدني واملهئئئئئئئئارات الرياضئئئئئئئئية واجئئئئئئئئراء تجئئئئئئئئارب عمليئئئئئئئئة، واسئئئئئئئئتخدام منصئئئئئئئئة القئئئئئئئئوة، وتوزيئئئئئئئئع الضئئئئئئئئغط

 وقياس النشاط الكهربي العضلي وكتابة التقارير البحثية لكل تجربة.
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: املاجستير التنفيذي في التربية البدنية )خيار املقررات الدراسية(
 
 ثانيا

 مقدمة  •

عتمئئئئئئئئئئد قسئئئئئئئئئئم التربيئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئة بنئئئئئئئئئئاًء علئئئئئئئئئئى قئئئئئئئئئئرار مجلئئئئئئئئئئس التعلئئئئئئئئئئيم العئئئئئئئئئئالي فئئئئئئئئئئي جلسئئئئئئئئئئته الخامسئئئئئئئئئئة عشئئئئئئئئئئرة بتئئئئئئئئئئاري  
ُ
ا

 ، ضمن أقسام كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة امللك سعود.هئ15/7/1429

ويهئئئئئئئئئئئئدف برنئئئئئئئئئئئئئامج املاجسئئئئئئئئئئئئئتير التنفيئئئئئئئئئئئئئذي فئئئئئئئئئئئئي التربيئئئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئئئة إلئئئئئئئئئئئئئى تلبيئئئئئئئئئئئئة احتياجئئئئئئئئئئئئئات الكثيئئئئئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئئئئئن املؤسسئئئئئئئئئئئئئات 

 -االتحئئئئئئئئئادات الرياضئئئئئئئئئية العربيئئئئئئئئئة السئئئئئئئئئعودية  -لرياضئئئئئئئئئة وزارة االحكوميئئئئئئئئئة واألهليئئئئئئئئئة باململكئئئئئئئئئة العربيئئئئئئئئئة السئئئئئئئئئعودية وهئئئئئئئئئي )

وزارة  –املراكئئئئئئئئئئئئئئز الرياضئئئئئئئئئئئئئئية الخاصئئئئئئئئئئئئئئة –القطاعئئئئئئئئئئئئئئات العسئئئئئئئئئئئئئئكرية –األنديئئئئئئئئئئئئئئة الرياضئئئئئئئئئئئئئئية باململكئئئئئئئئئئئئئئة العربيئئئئئئئئئئئئئئة السئئئئئئئئئئئئئئعودية

األكاديميئئئئئئئئئات الرياضئئئئئئئئئية –األنديئئئئئئئئئة الصئئئئئئئئئحية  -مراكئئئئئئئئئز اللياقئئئئئئئئئة والتئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئ ي  -الجامعئئئئئئئئئات السئئئئئئئئئعودية  -التعلئئئئئئئئئيم 

ة البدنيئئئئئئئئة فئئئئئئئي تطئئئئئئئوير املسئئئئئئئئتوى املعرفئئئئئئئي واملنهئئئئئئئئي ومراكئئئئئئئز التئئئئئئئدريب (، ويسئئئئئئئئاعد برنئئئئئئئامج املاجسئئئئئئئتير التنفيئئئئئئئئذي فئئئئئئئي التربيئئئئئئئ –

لئئئئئئئدى العئئئئئئئاملين فئئئئئئئي املجئئئئئئئال التربيئئئئئئئة البدنيئئئئئئئة ا ممئئئئئئئا يعئئئئئئئزز لئئئئئئئديهم ربئئئئئئئط النظريئئئئئئئة بئئئئئئئالتطبيق، ودراسئئئئئئئة املشئئئئئئئاكل التعليميئئئئئئئة، 

 اوتقئئئئئئئئديم الحلئئئئئئئئول العلميئئئئئئئئة لهئئئئئئئئا وفئئئئئئئئق املسئئئئئئئئتجدات فئئئئئئئئي مجئئئئئئئئال التربيئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئة. وتم
ً
مئئئئئئئئع رسئئئئئئئئالة وأهئئئئئئئئداف الجامعئئئئئئئئة  شئئئئئئئئيا

اسئئئئئئئئئئتهما التطويريئئئئئئئئئئة، دأب قسئئئئئئئئئئم التربيئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئة علئئئئئئئئئئى التوسئئئئئئئئئئع فئئئئئئئئئئي الدراسئئئئئئئئئئات العليئئئئئئئئئئا، فبعئئئئئئئئئئد تأسيسئئئئئئئئئئه والكليئئئئئئئئئئة وسي

لبرنئئئئئئئئئامج ماجسئئئئئئئئئتير الداب فئئئئئئئئئي التربيئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئة، ارتئئئئئئئئئأى القسئئئئئئئئئم ضئئئئئئئئئرورة طئئئئئئئئئرح برنئئئئئئئئئامج ماجسئئئئئئئئئتير تنفيئئئئئئئئئذي فئئئئئئئئئي التربيئئئئئئئئئة 

 ية.في التربية البدن ةالبدنية، لتلبية حاجة املجتمع في إعداد كوادر مهنية متخصص

ويضئئئئئئم القسئئئئئئم نخبئئئئئئة متميئئئئئئئزة مئئئئئئن أعضئئئئئئاء هيئئئئئئئة التئئئئئئئدريس فئئئئئئي تخصصئئئئئئات متنوعئئئئئئة، ونئئئئئئئادرة مثئئئئئئل: )منئئئئئئا ج وطئئئئئئئرق 

التربيئئئئئئئئئئئة  –التكنولوجيئئئئئئئئئئئا فئئئئئئئئئئئي التربيئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئة  –اسئئئئئئئئئئئتراتيجيات التربيئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئة الحديثئئئئئئئئئئئة  –تئئئئئئئئئئئدريس التربيئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئة

إلمكانئئئئئئئئئات والتكنولوجيئئئئئئئئئا التعليميئئئئئئئئئة الحديثئئئئئئئئئئة التربيئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئة والصئئئئئئئئئحة(ا باإلضئئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئئى تئئئئئئئئئئوافر ا –البدنيئئئئئئئئئة املعدلئئئئئئئئئة 

واملئئئئئئئئئئواد املكتؤيئئئئئئئئئئة واملختبئئئئئئئئئئرات العلميئئئئئئئئئئة املجهئئئئئئئئئئزة بأحئئئئئئئئئئدث األجهئئئئئئئئئئزة العلميئئئئئئئئئئة والوسئئئئئئئئئئئائل البحثيئئئئئئئئئئة املسئئئئئئئئئئاعدة للدراسئئئئئئئئئئات 

 العليا التي تمكن من القيام بالبرنامج على أكمل وجه مضاهاة بالبرامج العاملية.  

 اسم الدرجة العلمية  •

 ذي في التربية البدنية.املاجستير التنفي ❖

 لغة التدريس في البرنامج  •

 اللغة العربية. ❖

 أهمية ومسوغات استحداث البرنامج  •

نتئئئئئئئئئئائج دراسئئئئئئئئئئة حاجئئئئئئئئئئة سئئئئئئئئئئوق العمئئئئئئئئئئل والتغيئئئئئئئئئئرات الحديثئئئئئئئئئئة وخاصئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئي ظئئئئئئئئئئل رؤيئئئئئئئئئئة اململكئئئئئئئئئئة العربيئئئئئئئئئئة السئئئئئئئئئئعودية  .1

 بدنية. م، وما تحمله من توجيه للقيادات التنفيذية واملمارسين في مجال التربية ال2030

عئئئئئئئئئدم وجئئئئئئئئئود بئئئئئئئئئرامج ماجسئئئئئئئئئتير تنفيئئئئئئئئئذي متخصصئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئي مجئئئئئئئئئال التربيئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئة علئئئئئئئئئى مسئئئئئئئئئتوى اململكئئئئئئئئئة العربيئئئئئئئئئة  .2

 السعودية.

 مجال التربية البدنية.في تطوير القدرات واملهارات املهنية، واملعرفية للكوادر املتخصصة  .3
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 لبدنية.إكساب املمارسين أحدث املستجدات املعرفية والعلمية في مجال التربية ا .4

 رؤية البرنامج •

والعلئئئئئئئئئئئوم املرتبطئئئئئئئئئئئة بهئئئئئئئئئئئاا خدمئئئئئئئئئئئة  للتربيئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئةالتميئئئئئئئئئئئز والريئئئئئئئئئئئادة العلميئئئئئئئئئئئة والبحثيئئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئئي املجئئئئئئئئئئئال التطبيقئئئئئئئئئئئي 

 للممارسين في املجتمع.

 رسالة البرنامج •

سئئئئئئئئهم فئئئئئئئئي تزويئئئئئئئئد املتخصصئئئئئئئئين واملمارسئئئئئئئئين 
ُ
باملعئئئئئئئئارف واملهئئئئئئئئارات  للتربيئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئةتئئئئئئئئوفير بيئئئئئئئئئة تعليميئئئئئئئئة وبحثيئئئئئئئئة ت

تطئئئئئئئئئئئئئئوير ، والتربيئئئئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئئئئةمئئئئئئئئئئئئئئةا لتمكيئئئئئئئئئئئئئئنهم مئئئئئئئئئئئئئئن تقيئئئئئئئئئئئئئئيم االحتياجئئئئئئئئئئئئئئات، وإجئئئئئئئئئئئئئئراء البحئئئئئئئئئئئئئئوث ذات الصئئئئئئئئئئئئئئلة فئئئئئئئئئئئئئئي الالز 

مسئئئئئئئتوياتهم املهنيئئئئئئئة مواكبئئئئئئئة للمسئئئئئئئتجدات العلميئئئئئئئة فئئئئئئئي التربيئئئئئئئة البدنيئئئئئئئةا بمئئئئئئئا يكسئئئئئئئ هم القئئئئئئئدرة علئئئئئئئى املنافسئئئئئئئة 

 على كافة األصعدة العربية واإلقليمية.

 أهداف البرنامج •

 .الرياض ي باملستوى  االرتقاء في يساهم بما البدنيةا في التربية إتقان املهارات .1

 إتقان مهارات تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج التربية البدنية ونظم إدارتها وضمان جودتها. .2

 تزويد الطالب باملعارف واملعلومات واملهارات الخاصة بمجال التربية البدنية. .3

 إثراء املعرفة اإلنسانية في مجال التربية البدنية.  .4

 فع املستوى العلمي واألكاديمي واملنهي للعاملين في ميدان التربية البدنية.ر  .5

 إعداد كوادر مهنية وأكاديمية قادرة على استخدام األساليب العلمية في مجال التربية البدنية.  .6

 مواكبة التطور في استخدام تكنولوجيا التربية البدنية. .7

 دريس الحديثة في التربية البدنية.التعرف على مستجدات وطرق الت .8

 مخرجات البرنامج •

 املعرفة والفهم -أ

 .تطبيق املفاهيم النظرية لعلوم التربية البدنية ❖

 التربية البدنية.اإلملام باملعارف واملعلومات الحديثة في  ❖

 .التربية البدنيةاإلملام بالتقنيات الحديثة واستخداماتها في مجال  ❖

 ديثة في التربية البدنية.معرفة تكنولوجيا القياس الح ❖

 املهارات الذهنية -ب

 وتحليلها وترتي ها وفق األولويات. التربية البدنيةتحديد الصعوبات واملعوقات في مجال  ❖

 اتخاذ القرارات املهنية في ضوء املعلومات املتاحة. ❖

 .التربية البدنيةربط النظرية بالتطبيق في مجال  ❖

 .التربية البدنيةت في مجال إجراء املقارنات املختلفة بين املوضوعا ❖
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 تطبيق املناج العلمي لحل املشكالت املهنية. ❖

 .التربية البدنيةالقدرة على استخدام التقنيات الحديثة في تطوير  ❖

 التربية البدنيةالقدرة على التطوير واالبتكار في مجال  ❖

 تخطيط وتنفيذ برامج التربية البدنية. ❖

 ية البدنية.تطبيق التقييم والبحوث املتعلقة الترب ❖

 املهارات املهنية والعملية -ج

 االمتثال للعمل بفعالية داخل فريق إلجراء تنفيذ برامج التربية البدنية. ❖

 بناء قيمة التعاون بين املعلمين لتحقيق النتائج املرجوة. ❖

 كتابة التقارير املهنية. ❖

املجتمئئئئئئئئع الئئئئئئئئئوطسي  ليخئئئئئئئئدم لتربيئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئةتطبيئئئئئئئئق النظريئئئئئئئئات واألسئئئئئئئئس العلميئئئئئئئئة فئئئئئئئئي املجئئئئئئئئئال التطبيقئئئئئئئئي ل ❖

 واإلقليمي.

 تطبيق املهارات املهنية في مجال التخصد. ❖

 .مجال التربية البدنيةاستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تطوير  ❖

 .التربية البدنيةتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج املرتبطة  ❖

 .التربية البدنيةالتنوع في استخدام األدوات واألجهزة الحديثة في  ❖

 العامة املهارات -د

 التواصل الفعال بأنواعه املختلفة. ❖

 استخدام التكنولوجيا املعلوماتيةا بما يخدم تطوير املمارسة املهنية. ❖

 التعلم الذاتي واملستمر. ❖

 العمل في فريق وإدارة الوقت. ❖

 استخدام املصادر املختلفة للحصول على املعلومات. ❖

 مية الشخصية.القدرة على التقييم الذاتي وتحديد االحتياجات التعلي ❖

 املستفيدون من البرنامج •

 األفراد: ❖

 جميع خريجي كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة واألقسام ذات العالقة. •

 املهتمون بمجال الصحة وعلوم الحركة في املؤسسات ذات العالقة. •

 العاملون في مجال االتحادات الرياضية. •

 العاملون باألنشطة الرياضية الجامعية. •

 لمو ومشرفو التربية البدنية في مراحل التعليم العام.مع •

 في املؤسسات التعليمية ذات العالقة. التربية البدنيةاملهتمون بمجال  •
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 املؤسسات: ❖

 الجامعات السعودية. •

 الكليات واملعاهد في كافة القطاعات العسكرية. •

 لرياضة.وزارة ا •

 وزارة التعليم. •

 االتحادات الرياضية العربية السعودية. •

 فرص التوظيف املتاحة:  •

 وزارة التعليم. ❖

 لرياضة.وزارة ا ❖

 القطاعات العسكرية. ❖

 الشركات واملصانع. ❖

 األنشطة الرياضية بالجامعات السعودية. ❖

 الكليات واملعاهد العسكرية )القطاع العسكري(. ❖

 االتحادات الرياضية العربية السعودية. ❖

 شروط القبول للبرنامج •

دة فئئئئئئئئئئئئئي الالئحئئئئئئئئئئئئة املوحئئئئئئئئئئئئئدة للدراسئئئئئئئئئئئئئات العليئئئئئئئئئئئئا فئئئئئئئئئئئئئي الجامعئئئئئئئئئئئئئات السئئئئئئئئئئئئئعودية إضئئئئئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئئئئئئى شئئئئئئئئئئئئئروط القبئئئئئئئئئئئئول الئئئئئئئئئئئئئوار 

والقواعئئئئئئئئئئئئد واإلجئئئئئئئئئئئئراءات التنظيميئئئئئئئئئئئئة والتنفيذيئئئئئئئئئئئئة للدراسئئئئئئئئئئئئات العليئئئئئئئئئئئئئا فئئئئئئئئئئئئي جامعئئئئئئئئئئئئة امللئئئئئئئئئئئئك سئئئئئئئئئئئئعود يشئئئئئئئئئئئئترط لاللتحئئئئئئئئئئئئئاق 

 بالبرنامج التالي:

 علئئئئئئئى درجئئئئئئئة البكئئئئئئئالوريوس فئئئئئئئي التربيئئئئئئئة البدنيئئئئئئئة وعلئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئة والنشئئئئئئئاط ال .1
ً
بئئئئئئئدني، أن يكئئئئئئئون املتقئئئئئئئدم حاصئئئئئئئال

مئئئئئئئئئئن جامعئئئئئئئئئئة امللئئئئئئئئئئك سئئئئئئئئئئعود أو مئئئئئئئئئئن أي جامعئئئئئئئئئئة أخئئئئئئئئئئرى مو ئئئئئئئئئئ ى بهئئئئئئئئئئا مئئئئئئئئئئن وزارة التعلئئئئئئئئئئيم بتقئئئئئئئئئئدير ال يقئئئئئئئئئئل عئئئئئئئئئئن 

 )جيد(.

يجئئئئئئئئئوز قبئئئئئئئئئول الحاصئئئئئئئئئلين علئئئئئئئئئى درجئئئئئئئئئة البكئئئئئئئئئالوريوس فئئئئئئئئئي غيئئئئئئئئئر تخصصئئئئئئئئئات علئئئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئئة والنشئئئئئئئئئاط البئئئئئئئئئدني،  .2

 فيد ذلك(.بتقدير ال يقل عن )جيد(، وبشرط أن يكون مارس العمل في املجال الرياض ي )يقدم ما ي

 الفئة املستهدفة من البرنامج •
 

 كالهما                                        طالبات                                    طالب                       
 

 

 مواعيد الدراسة  •

 جمعة والسؤت.خالل الفترة املسائية على مدار األسبوع، وكذلك خالل عطلة نهاية األسبوع في يومي ال  ❖
 

√   
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 تكلفة الوحدة الدراسية •

 ( ريال للوحدة التدريسية.2000)  ❖
 

 متطلبات الحصول على الدرجة •
 

 خيار املقررات الدراسية ❖

o ( وحدة دراسية من مقررات املاجستير36أن يجتاز الطالب ) .متضمنة املشروع البحثي 

 الهيكل العام للبرنامج: •

 خيار املقررات الدراسية ❖

o ( وحدة دراسية على النحو التالي:36لوبة )عدد الوحدات املط 

 عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات نوع املقررات

 ( وحدة تدريسية30) (10) مقررات إجبارية 

 ( وحدات تدريسية.6) (2) مقررات اختيارية 

 ( وحدة تدريسية36) ( مقرر ا12) املجموع

 الخطة الدراسية للبرنامج  •

o  املستوى األول 

 م
قرر رقم امل

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (2+2) 3 تطبيقات نظريات التعلم في التربية البدنية تتبك 501 1

  (2+2) 3 تطبيقات اإلشراف التربوي في التربية البدنية تتبك 502 2

  (2+2) 3 تطبيقات في طرق تدريس التربية البدنية تتبك 503 3

 تتبك 504 4
بات واإلسعافات في أنشطة التربية اإلصا

 البدنية
3 (2+2)  

  ( وحدة تدريسية12) املجموع

o املستوى الثاني 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (2+2) 3 تطبيقات القياس والتقويم في التربية البدنية تتبك 511 1

  (6+0) 3 مراحل املختلفةتدريس التربية البدنية لل تتبك 512 2

  (2+2) 3 استراتيجيات التربية البدنية املعدلة تتبك 513 3

  ( وحدات دراسية9) املجموع
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o املستوى الثالث 

رقم املقرر  م

 ورمزه

عدد الوحدات  مسمى املقرر 

 الدراسية

 متطلب سابق

1 
تحليل األداء الفسي والخططي لألنشطة  تتبك 521

 الرياضية
3 (2+2)  

  (2+2) 3 تطبيقات التكنولوجيا في التربية البدنية  تتبك 522 2

  3 (1مقرر اختياري ) .... تتبك 3

  ( وحدات دراسية9) املجموع

o املستوى الرابع 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (2+2) 3 دراسات عملية وتطبيقية في التربية البدنية تتبك 531 1

  (0+3) 3 (2مقرر اختياري ) .... تتبك 2

  ( وحدات دراسية6) املجموع

 ( وحدة دراسية36) اإلجمالي

 * تقييم مشروع البحث )نجاح / رسوب(.

o ( وحدات تدريسية مما يلي:6قائمة املقررات االختيارية: يختار الطالب ما ال يقل عن ) 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 لدراسيةا
 متطلب سابق

  (0+3) 3 البدنية اللياقة البدنية والصحة في التربية تتبك 541 1

  (2+2) 3 تطبيقات في األنشطة الترويحية املدرسية تتبك 542 2

  (2+2) 3 تطبيقات في ألعاب الدفاع عن النفس تتبك 543 3

  (4+1) 3 تطبيقات في األلعاب الفردية تتبك 544 4

  (4+1) 3 طبيقات في األلعاب الجماعيةت تتبك 545 5

 وصف مقررات البرنامج •
 (2+2) 3 تطبيقات نظريات التعلم في التربية البدنية  تتبك 501

يهئئئئئئئدف هئئئئئئئذا املقئئئئئئئرر إلئئئئئئئى إكسئئئئئئئاب الطئئئئئئئالب املفئئئئئئئاهيم واملعئئئئئئئارف حئئئئئئئول نظريئئئئئئئات الئئئئئئئتعلم وكيفيئئئئئئئة تطبيقهئئئئئئئا فئئئئئئئي دروس التربيئئئئئئئة البدنيئئئئئئئة، حيئئئئئئئث 

الئئئئئئئئئتعلم العامئئئئئئئئئة والخاصئئئئئئئئئة ويركئئئئئئئئئز كئئئئئئئئئذلك علئئئئئئئئئى كيفيئئئئئئئئئة تطبيقهئئئئئئئئئا والعوامئئئئئئئئئل املسئئئئئئئئئاعدة لتطبيئئئئئئئئئق هئئئئئئئئئذه  يركئئئئئئئئئز هئئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئئرر علئئئئئئئئئى نظريئئئئئئئئئات

 النظريات مما يساعد املعلمين في عملهم لتوصيل املعلومات بالطرق الصحيحة واملناسبة.

 (2+2) 3 تطبيقات اإلشراف التربوي في التربية البدنية تتبك 502

املعلومئئئئئئئات واملفئئئئئئئاهيم والتطبيقئئئئئئئات الالزمئئئئئئئة ملعرفئئئئئئئة كئئئئئئئل مئئئئئئئا يتعلئئئئئئئق بالتوجيئئئئئئئه واإلشئئئئئئئراف التربئئئئئئئوي يهئئئئئئئدف هئئئئئئئذا املقئئئئئئئرر إلئئئئئئئى إكسئئئئئئئاب الطئئئئئئئالب 

فئئئئئئئئي تخصئئئئئئئئئد التربيئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئة مئئئئئئئئئن حيئئئئئئئئئث أسئئئئئئئئئس اإلشئئئئئئئئئراف التربئئئئئئئئوي ووسئئئئئئئئئائله، وأنماطئئئئئئئئئه، أسئئئئئئئئئاليب تقئئئئئئئئئويم وتطئئئئئئئئئوير املئئئئئئئئئناج، واألسئئئئئئئئئاليب 

ملسئئئئئئئئاعدة املعلمئئئئئئئئين ألداء مهئئئئئئئئامهم خئئئئئئئئالل تقئئئئئئئئويم الئئئئئئئئدروس  شئئئئئئئئراف التربئئئئئئئئوي، وذلئئئئئئئئكالحديثئئئئئئئئة فئئئئئئئئي اإلشئئئئئئئئراف التربئئئئئئئئوي، والتقئئئئئئئئويم الئئئئئئئئذاتي ل  

واألنشئئئئئئئئطة املتعلقئئئئئئئئة بالتربيئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئةا ليئئئئئئئئتمكن املشئئئئئئئئرف التربئئئئئئئئوي مئئئئئئئئن أداء رسئئئئئئئئالته فئئئئئئئئي تطئئئئئئئئوير بيئئئئئئئئئات الئئئئئئئئتعلم بكفئئئئئئئئاءة وفاعليئئئئئئئئةا وذلئئئئئئئئك 



 
 دليل املاجستير التنفيذي 24

وتنميئئئئئئة مسئئئئئئتمرة للمئئئئئئوارد كئئئئئئون اإلشئئئئئئراف التربئئئئئئوي مئئئئئئناج تطبيقئئئئئئي يجمئئئئئئع مئئئئئئا بئئئئئئين العديئئئئئئد مئئئئئئن وظئئئئئئائف اإلدارة مئئئئئئن تخطئئئئئئيط وقيئئئئئئادة ورقابئئئئئئة 

 الؤشرية واملادية والفنية بأسلوب مرن. 

 (2+2) 3 تطبيقات في طرق تدريس التربية البدنية تتبك 503

باملعئئئئئئئئئئئارف واملعلومئئئئئئئئئئئات والخبئئئئئئئئئئئرات التطبيقيئئئئئئئئئئئة املرتبطئئئئئئئئئئئة بطئئئئئئئئئئئرق تئئئئئئئئئئئدريس التربيئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئة واسئئئئئئئئئئئتراتيجيات التئئئئئئئئئئئدريس  ة/تزويئئئئئئئئئئئد الطالئئئئئئئئئئئب

البدنيئئئئئئئئئة، والتئئئئئئئئئدريس الفعئئئئئئئئئال عناصئئئئئئئئئره ومقوماتئئئئئئئئئه، وشئئئئئئئئئروط ومعئئئئئئئئئايير اختيئئئئئئئئئار الطريقئئئئئئئئئة والوسئئئئئئئئئيلة  سئئئئئئئئئاليب تئئئئئئئئئدريس التربيئئئئئئئئئةأالحديثئئئئئئئئئة و 

املناسئئئئئئئئئئئبة فئئئئئئئئئئئي التئئئئئئئئئئئدريس وتخطئئئئئئئئئئئيط وإعئئئئئئئئئئئداد دروس التربيئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئة لتعلئئئئئئئئئئئيم األنشئئئئئئئئئئئطة واملهئئئئئئئئئئئارات الحركيئئئئئئئئئئئة واإلملئئئئئئئئئئئام بتصئئئئئئئئئئئميم وتنفيئئئئئئئئئئئذ 

 وتقويم خبرة تعليمية.

 (2+2) 3 بية البدنيةاإلصابات واإلسعافات في أنشطة التر  تتبك 504

يهئئئئئئئئدف املقئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئى التزويئئئئئئئئد بئئئئئئئئاملفهوم الصئئئئئئئئحيح ل صئئئئئئئئابات وتقئئئئئئئئديم املعرفئئئئئئئئة الوافيئئئئئئئئة لجميئئئئئئئئع اإلصئئئئئئئئابات الشئئئئئئئئاتعة فئئئئئئئئي األنشئئئئئئئئطة البدنيئئئئئئئئئة 

وإدراك العوامئئئئئئئئئل واألسئئئئئئئئئباب الداخليئئئئئئئئئة والخارجيئئئئئئئئئة لحئئئئئئئئئدوهها وكيفيئئئئئئئئئة التعئئئئئئئئئرف علئئئئئئئئئى العالمئئئئئئئئئات املميئئئئئئئئئزة لهئئئئئئئئئا ، وفهئئئئئئئئئم درجئئئئئئئئئات وتقسئئئئئئئئئيمات 

وتنميئئئئئئئئه املهئئئئئئئئارات والقئئئئئئئئدرات علئئئئئئئئى اكتشئئئئئئئئاف االصئئئئئئئئابة والتئئئئئئئئدريب العملئئئئئئئئي علئئئئئئئئى كيفيئئئئئئئئة القيئئئئئئئئام بعوامئئئئئئئئل الوقايئئئئئئئئة وتنميئئئئئئئئه القئئئئئئئئدرة  اإلصئئئئئئئئابة ،

منئئئئئئئئة ملمارسئئئئئئئئة األنشئئئئئئئئطة الرياضئئئئئئئئية وتنميئئئئئئئئة القئئئئئئئئدرة علئئئئئئئئى التواصئئئئئئئئل مئئئئئئئئع املصئئئئئئئئابين واملسئئئئئئئئعفين وجمئئئئئئئئع علئئئئئئئئى تقيئئئئئئئئيم مئئئئئئئئدى تئئئئئئئئوافر البيئئئئئئئئئة ال 

رشئئئئئئئئئئئئاد املصئئئئئئئئئئئئابين ألفضئئئئئئئئئئئئل الطئئئئئئئئئئئئرق للتعامئئئئئئئئئئئئل مئئئئئئئئئئئئع اإلصئئئئئئئئئئئئابة ، وإدراك دوره النفسئئئئئئئئئئئئ ي إوجيئئئئئئئئئئئئه و وتحليئئئئئئئئئئئئل املعلومئئئئئئئئئئئئات املتعلقئئئئئئئئئئئئة باإلصئئئئئئئئئئئئابة وت

وقدراتئئئئئئئه ومهاراتئئئئئئئه فئئئئئئئي التعامئئئئئئئل مئئئئئئئع اإلصئئئئئئئابة والوقايئئئئئئئة منهئئئئئئئا ، وتنميئئئئئئئه مهئئئئئئئارات اإلسئئئئئئئعافات األوليئئئئئئئة كتئئئئئئئدليك القلئئئئئئئب والتئئئئئئئنفس االصئئئئئئئطناعي 

ئئئئئئئااللتواء والكئئئئئئئئدم والتمئئئئئئئئزق والكسئئئئئئئئر وغيرهئئئئئئئئا مئئئئئئئئ ن اإلصئئئئئئئئابات وكيفيئئئئئئئئة اسئئئئئئئئتخدام الخطئئئئئئئئوات األساسئئئئئئئئية والتعامئئئئئئئئل مئئئئئئئئع بعئئئئئئئئض اإلصئئئئئئئئابات كئ

 للتعامل مع اإلصابة كالثلج واالربطة ، والتعرف على كيفية استخدام بعض األجهزة املستخدمة في مجال اإلصابات .

 (2+2) 3 تطبيقات القياس والتقويم في التربية البدنية تتبك 511

يئئئئئئئئة املختلفئئئئئئئئة ويتضئئئئئئئمن تقئئئئئئئئديم بعئئئئئئئض الخبئئئئئئئئرات التطبيقيئئئئئئئئة فئئئئئئئي مراجعئئئئئئئئة وتطئئئئئئئئوير تطبيقئئئئئئئات القيئئئئئئئئاس والتقئئئئئئئويم فئئئئئئئئي مجئئئئئئئئاالت التربيئئئئئئئة البدن

االختبئئئئئئئئئارات فئئئئئئئئئي املؤسسئئئئئئئئئات التعليميئئئئئئئئئة، وتصئئئئئئئئئميم االختبئئئئئئئئئارات وأسئئئئئئئئئاليب تقئئئئئئئئئويم األجهئئئئئئئئئزة واألدوات املسئئئئئئئئئتخدمة فئئئئئئئئئي القيئئئئئئئئئاس فئئئئئئئئئي التربيئئئئئئئئئة 

 البدنية.

 (6+0) 3 تدريس التربية البدنية للمراحل املختلفة تتبك 512

فئئئئئئئئئي مختلئئئئئئئئئف مراحئئئئئئئئئل التعلئئئئئئئئئيم العئئئئئئئئئام، ومعرفئئئئئئئئئة العناصئئئئئئئئئر الرئيسئئئئئئئئئة  الطالبئئئئئئئئئات /س تئئئئئئئئئدريس مئئئئئئئئئادة التربيئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئة للطئئئئئئئئئالباإلملئئئئئئئئئام بأسئئئئئئئئئ

للتئئئئئئئئئدريس الجيئئئئئئئئئد واسئئئئئئئئئتخدامه فئئئئئئئئئي تطئئئئئئئئئوير قئئئئئئئئئدرات الطئئئئئئئئئالب حسئئئئئئئئئب مراحئئئئئئئئئل النمئئئئئئئئئو املختلفئئئئئئئئئة، واالملئئئئئئئئئام بئئئئئئئئئالتخطيط للتئئئئئئئئئدريس للمراحئئئئئئئئئل 

تئئئئئئئئدريس التربيئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئة بشئئئئئئئئكل خئئئئئئئئاص لكئئئئئئئئل مرحلئئئئئئئئة ممئئئئئئئئا ييسئئئئئئئئر عمليئئئئئئئئة  املختلفئئئئئئئة واإلعئئئئئئئئداد للئئئئئئئئدرس وفهئئئئئئئئم األهئئئئئئئئداف العامئئئئئئئئة، وأهئئئئئئئئداف

 وضع الخطط التدريسية لكل مرحلة تعليمية وكذلك كيفية التعامل مع املواقف التعليمية املختلفة.
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 فئئئئئئئي يتنئئئئئئئاول هئئئئئئئذا املقئئئئئئئرر أهئئئئئئئم التطبيقئئئئئئئات العمليئئئئئئئة الحديثئئئئئئئة باملجئئئئئئئاال 
ً
 ورياضئئئئئئئيا

ً
ت الرياضئئئئئئئية املتعلقئئئئئئئة بئئئئئئئذوي اإلعاقئئئئئئئة وطئئئئئئئرق تئئئئئئئأهيلهم بئئئئئئئدنيا

 دروس التربية البدنية.
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خطئئئئئئئئئط يتنئئئئئئئئئاول املقئئئئئئئئئرر الجوانئئئئئئئئئب النظريئئئئئئئئئة والتطبيقيئئئئئئئئئة للتحليئئئئئئئئئل الفسئئئئئئئئئي والخططئئئئئئئئئي ملهئئئئئئئئئارات األنشئئئئئئئئئطة الرياضئئئئئئئئئية ومئئئئئئئئئا يئئئئئئئئئرتبط بهئئئئئئئئئا مئئئئئئئئئن 

 جوميئئئئئئة ودفاعيئئئئئئة. كمئئئئئئا يهئئئئئئدف إلئئئئئئى التعئئئئئئرف علئئئئئئى مفهئئئئئئوم ومبئئئئئئادئ التخطئئئئئئيط والتنفيئئئئئئذ لبئئئئئئرامج األنشئئئئئئطة الرياضئئئئئئية فيمئئئئئئا يتعلئئئئئئق بتطئئئئئئوير 

األداء الفسئئئئئئي والخططئئئئئئئي، مئئئئئئئع اإلملئئئئئئئام بكيفيئئئئئئئة تنميئئئئئئة القئئئئئئئدرات البدنيئئئئئئئة واملهاريئئئئئئئة والخططيئئئئئئئة للناشئئئئئئئين فئئئئئئئي املراحئئئئئئئل العمريئئئئئئئة املختلفئئئئئئئة. مئئئئئئئع 

عئئئئئئئئئئئارف والنظريئئئئئئئئئئات العلميئئئئئئئئئئئة والتقنيئئئئئئئئئئات الحديثئئئئئئئئئئئة التئئئئئئئئئئي تسئئئئئئئئئئاند عمليئئئئئئئئئئئة تحليئئئئئئئئئئل وتطئئئئئئئئئئئوير األداء الفسئئئئئئئئئئي الفئئئئئئئئئئئردي امل ة/اكتسئئئئئئئئئئاب الطالئئئئئئئئئئب

 والجماعي في مختلف األنشطة الرياضية.
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ت الالزمئئئئئئئئة املتعلقئئئئئئئة بالتكنولوجيئئئئئئئا فئئئئئئئي التربيئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئة، يهئئئئئئئدف هئئئئئئئذا املقئئئئئئئرر إلئئئئئئئى إكسئئئئئئئاب الطئئئئئئئئالب املفئئئئئئئاهيم والتطبيقئئئئئئئات العمليئئئئئئئة واملهئئئئئئئارا

التعئئئئئئئرف علئئئئئئئى التطبيقئئئئئئئات العمليئئئئئئئة ومفهئئئئئئئوم كئئئئئئئل مئئئئئئئن )التكنولوجيئئئئئئئا بئئئئئئئين العمليئئئئئئئات، تكنولوجيئئئئئئئا املعلومئئئئئئئات، تكنولوجيئئئئئئئا التربيئئئئئئئة، مصئئئئئئئادر 

الت التربيئئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئئة الئئئئئئئئئئئئتعلم، الوسئئئئئئئئئئئئائط التعليميئئئئئئئئئئئئة، االتصئئئئئئئئئئئئال التعليمئئئئئئئئئئئئي، التصئئئئئئئئئئئئميم التعليمئئئئئئئئئئئئي( وطئئئئئئئئئئئئرق وآليئئئئئئئئئئئئات توظيفهئئئئئئئئئئئئا فئئئئئئئئئئئئي مجئئئئئئئئئئئئا

-املختلفئئئئئئئة. االملئئئئئئئام بمسئئئئئئئتحدثات تكنولوجيئئئئئئئا التعلئئئئئئئيم ونمئئئئئئئاذج مئئئئئئئن هئئئئئئئذه املسئئئئئئئتحدثات وتطبيقاتهئئئئئئئا فئئئئئئئي التربيئئئئئئئة البدنيئئئئئئئة )الفصئئئئئئئول الذكيئئئئئئئة 

م يالئئئئئئئئئئئئئتعلم عئئئئئئئئئئئئئن بعئئئئئئئئئئئئئد والتعلئئئئئئئئئئئئئ-اإلنترنئئئئئئئئئئئئئت فئئئئئئئئئئئئئي التعلئئئئئئئئئئئئيم -تكنولوجيئئئئئئئئئئئئئا الوسئئئئئئئئئئئئائط املتعئئئئئئئئئئئئئددة التفاعليئئئئئئئئئئئئئة -تكنولوجيئئئئئئئئئئئئا الواقئئئئئئئئئئئئئع االفتراضئئئئئئئئئئئئئ ي 



 
 دليل املاجستير التنفيذي 25

 ي(.اإللكترون
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هئئئئئئداف ملئئئئئئام باألسئئئئئئس العمليئئئئئئة والتطبيقيئئئئئئة فئئئئئئي مئئئئئئادة التربيئئئئئئة البدنيئئئئئئة للطئئئئئئالب فئئئئئئي مختلئئئئئئف مراحئئئئئئل التعلئئئئئئيم العئئئئئئام، ومعرفئئئئئئة املهئئئئئئارات واأل اإل

ملئئئئئئئئام بئئئئئئئئالتخطيط للتئئئئئئئئدريس نمئئئئئئئئو املختلفئئئئئئئة، واإلالرئيسئئئئئئئة فئئئئئئئئي التربيئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئة واسئئئئئئئتخدامها فئئئئئئئئي تطئئئئئئئئوير قئئئئئئئئدرات الطئئئئئئئالب حسئئئئئئئئب مراحئئئئئئئئل ال

للمراحئئئئئئئئئل املختلفئئئئئئئئئة واإلعئئئئئئئئئئداد للئئئئئئئئئدرس وفهئئئئئئئئئئم األهئئئئئئئئئداف العامئئئئئئئئئئة، وأهئئئئئئئئئداف تطبيئئئئئئئئئئق الدراسئئئئئئئئئات العمليئئئئئئئئئئة وتطبيقهئئئئئئئئئا فئئئئئئئئئئي التربيئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئة 

بشئئئئئئئكل خئئئئئئئئاص لكئئئئئئئئل مرحلئئئئئئئئة ممئئئئئئئئا ييسئئئئئئئئر عمليئئئئئئئئة وضئئئئئئئئع الخطئئئئئئئئط لكئئئئئئئل مرحلئئئئئئئئة تعليميئئئئئئئئة وكئئئئئئئئذلك كيفيئئئئئئئئة التعامئئئئئئئئل مئئئئئئئئع املواقئئئئئئئئف التعليميئئئئئئئئة 
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جميئئئئئئع  والطالبئئئئئئات يهئئئئئئدف هئئئئئئذا املقئئئئئئرر إلئئئئئئى التعئئئئئئرف علئئئئئئى وسئئئئئئائل وكيفيئئئئئئة الرفئئئئئئع مئئئئئئن مسئئئئئئتوى لياقئئئئئئة الفئئئئئئرد البدنيئئئئئئة، وترسئئئئئئي  لئئئئئئدى الطئئئئئئالب

باملعلومئئئئئئئات املعرفيئئئئئئئة  ة/ريئئئئئئئة. كمئئئئئئئا يفيئئئئئئئد الطالئئئئئئئباالتجاهئئئئئئئات اإليجابيئئئئئئئة املرتبطئئئئئئئة بالصئئئئئئئحة لجميئئئئئئئع شئئئئئئئرائح املجتمئئئئئئئع بمختلئئئئئئئف فئاتئئئئئئئه العم

 عن ماهية اللياقة البدنية املرتبطة بالصحة، وبمكوناتها وأهدافها ووسائل تنميتها ومدى تأثيرها على الصحة العامة.
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املرتبطئئئئئئئئئة بتطبيئئئئئئئئق األنشئئئئئئئئئطة الترويحيئئئئئئئئئة الرياضئئئئئئئئئية فئئئئئئئئي املئئئئئئئئئدارس ) مئئئئئئئئئن خئئئئئئئئئالل  يهئئئئئئئئدف املقئئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئئى اكتسئئئئئئئئئاب وتنميئئئئئئئئة املعئئئئئئئئئارف واملعلومئئئئئئئئئات

محاضئئئئئئئئئرات نظريئئئئئئئئئة وتطبيقئئئئئئئئئات عمليئئئئئئئئئة باملئئئئئئئئئدارس ( وكيفيئئئئئئئئئة تصئئئئئئئئئميم وتنفيئئئئئئئئئذ البئئئئئئئئئرامج الترويحيئئئئئئئئئة ومشئئئئئئئئئكالت تنفيئئئئئئئئئذها باملئئئئئئئئئدارس ، كمئئئئئئئئئا 

ويحيئئئئئئئئة فئئئئئئئئي املئئئئئئئئدارس و التعئئئئئئئئرف علئئئئئئئئى تئئئئئئئئأثر نئئئئئئئئواع البئئئئئئئئرامج الترويحيئئئئئئئئة و تحديئئئئئئئئد عوامئئئئئئئئل األمئئئئئئئئن والسئئئئئئئئالمة أثنئئئئئئئاء تنفيئئئئئئئئذ البئئئئئئئئرامج الترأيوضئئئئئئئ  

البئئئئئئئئئئئرامج الترويحيئئئئئئئئئئئة باإلمكانئئئئئئئئئئئات املاديئئئئئئئئئئئة والؤشئئئئئئئئئئئرية املتاحئئئئئئئئئئئة ، و تحليئئئئئئئئئئئل املشئئئئئئئئئئئكالت التئئئئئئئئئئئي تواجئئئئئئئئئئئه تنفيئئئئئئئئئئئذ البئئئئئئئئئئئرامج  الترويحيئئئئئئئئئئئة باملدرسئئئئئئئئئئئة 

 بأسلوب علمي و كتابة  التقارير عن البرامج الترويحية  املدرسية .
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هئئئئئئئذا املقئئئئئئئرر يصئئئئئئئمم بشئئئئئئئكل رئيسئئئئئئئ ي إلكسئئئئئئئاب الطالئئئئئئئب املهئئئئئئئارات التدريسئئئئئئئية املؤهلئئئئئئئة للعمئئئئئئئل فئئئئئئئي قطئئئئئئئاع التعلئئئئئئئيم والنشئئئئئئئاط البئئئئئئئدني، حيئئئئئئئث 

يتنئئئئئئئاول هئئئئئئئذا املقئئئئئئئرر التعريئئئئئئئف بمفهئئئئئئئوم ألعئئئئئئئاب الئئئئئئئدفاع عئئئئئئئن الئئئئئئئنفس وأهميتهئئئئئئئا وأنواعهئئئئئئئا مئئئئئئئع التركيئئئئئئئز علئئئئئئئى الجوانئئئئئئئب الفنيئئئئئئئة ألداء املهئئئئئئئارات 

 األسئئئئئئئئس النظريئئئئئئئئة  األساسئئئئئئئية، وكئئئئئئئئذلك
ً
عوامئئئئئئئئل األمئئئئئئئئن والسئئئئئئئالمة، والصئئئئئئئئفات البدنيئئئئئئئئة الخاصئئئئئئئئة املرتبطئئئئئئئة بهئئئئئئئئا، ويتنئئئئئئئئاول هئئئئئئئئذا املقئئئئئئئرر أيضئئئئئئئئا

والتطبيقيئئئئئئئئئة الحديثئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئي مهئئئئئئئئئارات الئئئئئئئئئدفاع عئئئئئئئئئن الئئئئئئئئئنفس ) املالكمئئئئئئئئئة، التايكونئئئئئئئئئدو، الجئئئئئئئئئودو، الكاراتيئئئئئئئئئه( ويهئئئئئئئئئدف املقئئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئئى فهئئئئئئئئئم وإدراك 

الئئئئئئئدفاع عئئئئئئئن الئئئئئئئنفس و فهئئئئئئئم وإدراك ألهئئئئئئئم املبئئئئئئئادئ األساسئئئئئئئية فئئئئئئئي اختيئئئئئئئار وبنئئئئئئئاء وأداء  أهميئئئئئئئة ألعئئئئئئئاب الئئئئئئئدفاع عئئئئئئئن الئئئئئئئنفس، وأنئئئئئئئواع ألعئئئئئئئاب

مهئئئئئئئئارات الئئئئئئئئدفاع عئئئئئئئئن الئئئئئئئئنفس بشئئئئئئئئكل صئئئئئئئئحيح وآمئئئئئئئئن وتطبيئئئئئئئئق هئئئئئئئئذه املبئئئئئئئئادئ بطريقئئئئئئئئة مبتكئئئئئئئئرة لتنميئئئئئئئئة الصئئئئئئئئفات البدنيئئئئئئئئة والتعئئئئئئئئرف علئئئئئئئئى 

 لعاب الدفاع عن النفس املرتبط بالجانبين النظري التعليمي والتطبيقي.أاألحدث في 

 (4+1) 3 تطبيقات في األلعاب الفردية تتبك 544

املفئئئئئئئئاهيم والتطبيقئئئئئئئئات العمليئئئئئئئئة واملهئئئئئئئئارات  والطالبئئئئئئئئات يهئئئئئئئئدف هئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئرر مئئئئئئئئن خئئئئئئئئالل الدراسئئئئئئئئة العمليئئئئئئئئة والنظريئئئئئئئئة إلئئئئئئئئى إكسئئئئئئئئاب الطئئئئئئئئالب

فرديئئئئئئئئة والقئئئئئئئئوانين الالزمئئئئئئئئة لتعئئئئئئئئرف علئئئئئئئئى الطئئئئئئئئرق واألسئئئئئئئئاليب الحديثئئئئئئئئة لتعلئئئئئئئئيم املهئئئئئئئئارات األساسئئئئئئئئية، التعئئئئئئئئرف علئئئئئئئئى خصوصئئئئئئئئية األلعئئئئئئئئاب ال

الخاصئئئئئئئة بهئئئئئئئا، تنميئئئئئئئة عناصئئئئئئئر اللياقئئئئئئئة البدنيئئئئئئئة الخاصئئئئئئئة باأللعئئئئئئئاب الفرديئئئئئئئة، اإلملئئئئئئئام بخبئئئئئئئرة التحكئئئئئئئيم وتنظئئئئئئئيم البطئئئئئئئوالت، والتعئئئئئئئرف علئئئئئئئى 

 طرق اإلعداد الخططي لهذه األلعاب.
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ومئئئئئئئئئات املرتبطئئئئئئئئئة بتطبيئئئئئئئئئق األلعئئئئئئئئئاب الجماعيئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئي املئئئئئئئئئدارس )مئئئئئئئئئن خئئئئئئئئئالل محاضئئئئئئئئئرات يهئئئئئئئئئدف املقئئئئئئئئئرر إلئئئئئئئئئى اكتسئئئئئئئئئاب وتنميئئئئئئئئئة املعئئئئئئئئئارف واملعل

 القئئئئئئئدرة علئئئئئئئى ممارسئئئئئئئة املهئئئئئئئام املختلفئئئئئئئة التئئئئئئئي 
ً
، وايضئئئئئئئا

ً
 وتطبيقيئئئئئئئا

ً
نظريئئئئئئئة وتطبيقئئئئئئئات عمليئئئئئئئة باملئئئئئئئدارس( فئئئئئئئي اكتسئئئئئئئاب املهئئئئئئئارات املهنيئئئئئئئة عمليئئئئئئئا

هئئئئئئئئئئئارات والخطئئئئئئئئئئئط وطئئئئئئئئئئئرق االداء الصئئئئئئئئئئئحيحة فئئئئئئئئئئئي تتعلئئئئئئئئئئئق باأللعئئئئئئئئئئئاب الجماعيئئئئئئئئئئئة، ومشئئئئئئئئئئئكالت تطبيقهئئئئئئئئئئئا باملئئئئئئئئئئئدارس، كمئئئئئئئئئئئا يوضئئئئئئئئئئئ  انئئئئئئئئئئئواع امل

االلعئئئئئئئئاب الجماعيئئئئئئئئئة وتحديئئئئئئئئد عوامئئئئئئئئئل األمئئئئئئئئن والسئئئئئئئئئالمة أثنئئئئئئئئاء تنفيئئئئئئئئئذها   فئئئئئئئئي املئئئئئئئئئدارس والتعئئئئئئئئرف علئئئئئئئئئى تئئئئئئئئأثر تطبيئئئئئئئئئق االلعئئئئئئئئاب باإلمكانئئئئئئئئئات 

كتابئئئئئئئئئئة املاديئئئئئئئئئئة والؤشئئئئئئئئئئرية املتاحئئئئئئئئئئة، وتحليئئئئئئئئئئل املشئئئئئئئئئئكالت التئئئئئئئئئئي تواجئئئئئئئئئئه تنفيئئئئئئئئئئذ وتطبيئئئئئئئئئئق االلعئئئئئئئئئئاب الجماعيئئئئئئئئئئة باملدرسئئئئئئئئئئة بأسئئئئئئئئئئلوب علمئئئئئئئئئئي و 

 التقارير وطرق التقييم عن تطبيقات األلعاب الجماعية باملدارس وكل ما هو جديد فيما يتعلق بها.



 
 دليل املاجستير التنفيذي 26

 
 
 : املاجستير التنفيذي في التدريب الرياض ي )خيار املقررات الدراسية(ثالثا

 مقدمة  •

ئئئئئئئئئئئي بنئئئئئئئئئئئئاًء علئئئئئئئئئئئئى قئئئئئئئئئئئئرار مجلئئئئئئئئئئئئس التعلئئئئئئئئئئئئيم العئئئئئئئئئئئئالي فئئئئئئئئئئئئ عتمئئئئئئئئئئئئد قسئئئئئئئئئئئئم امليكانيكئئئئئئئئئئئئا الحيويئئئئئئئئئئئئة والسئئئئئئئئئئئئلوك الحركئ
ُ
ي جلسئئئئئئئئئئئئته ا

هئئئئئئئئئئئئ، ضئئئئئئئئئئئمن أقسئئئئئئئئئئئام كليئئئئئئئئئئئة علئئئئئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئئئئة والنشئئئئئئئئئئئاط البئئئئئئئئئئئدني بجامعئئئئئئئئئئئة امللئئئئئئئئئئئك 15/7/1429الخامسئئئئئئئئئئئة عشئئئئئئئئئئئرة بتئئئئئئئئئئئاري  

 سعود.

ويهئئئئئئئئئئئدف برنئئئئئئئئئئئامج املاجسئئئئئئئئئئئتير التنفيئئئئئئئئئئئذي فئئئئئئئئئئئي التئئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئئ ي إلئئئئئئئئئئئى تلبيئئئئئئئئئئئة احتياجئئئئئئئئئئئات الكثيئئئئئئئئئئئر مئئئئئئئئئئئن املؤسسئئئئئئئئئئئات 

 -االتحئئئئئئئئئئادات الرياضئئئئئئئئئئية العربيئئئئئئئئئئة السئئئئئئئئئئعودية -لرياضئئئئئئئئئئة وزارة االحكوميئئئئئئئئئئة واألهليئئئئئئئئئئة باململكئئئئئئئئئئة العربيئئئئئئئئئئة السئئئئئئئئئئعودية وهئئئئئئئئئئي )

 –القطاعئئئئئئئئئئئات العسئئئئئئئئئئئكرية –األنديئئئئئئئئئئئة الرياضئئئئئئئئئئئية باململكئئئئئئئئئئئة العربيئئئئئئئئئئئة السئئئئئئئئئئئعودية -اللجنئئئئئئئئئئئة األوملبيئئئئئئئئئئئة العربيئئئئئئئئئئئة السئئئئئئئئئئئعودية 

األنديئئئئئئئئئئة  -مراكئئئئئئئئئئز اللياقئئئئئئئئئئة والتئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئ ي  -الجامعئئئئئئئئئئات السئئئئئئئئئئعودية  -وزارة التعلئئئئئئئئئئيم  –املراكئئئئئئئئئز الرياضئئئئئئئئئئية الخاصئئئئئئئئئئة

األنديئئئئئئئئئة الرياضئئئئئئئئئية الخاصئئئئئئئئئة(، ويسئئئئئئئئئاعد برنئئئئئئئئئامج املاجسئئئئئئئئئتير  -ومراكئئئئئئئئئز التئئئئئئئئئدريب  –ات الرياضئئئئئئئئئية األكاديميئئئئئئئئئ–الصئئئئئئئئئحية 

تطئئئئئئئوير املسئئئئئئئتوى املعرفئئئئئئئي واملنهئئئئئئئي لئئئئئئئدى العئئئئئئئاملين فئئئئئئئي املجئئئئئئئال التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ يا  علئئئئئئئىالتنفيئئئئئئئذي فئئئئئئئي التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي 

لئئئئئئئئئئئئول العلميئئئئئئئئئئئئة لهئئئئئئئئئئئئا وفئئئئئئئئئئئئق ممئئئئئئئئئئئئا يعئئئئئئئئئئئئزز لئئئئئئئئئئئئديهم ربئئئئئئئئئئئئط النظريئئئئئئئئئئئئة بئئئئئئئئئئئئالتطبيق، ودراسئئئئئئئئئئئئة املشئئئئئئئئئئئئاكل التدريؤيئئئئئئئئئئئئة، وتقئئئئئئئئئئئئديم الح

 املستجدات في مجال التدريب الرياض ي.

 اوتم
ً
مئئئئئئئئئئع رسئئئئئئئئئئالة وأهئئئئئئئئئئداف الجامعئئئئئئئئئئة والكليئئئئئئئئئئة وسياسئئئئئئئئئئتهما التطويريئئئئئئئئئئة، دأب قسئئئئئئئئئئم امليكانيكئئئئئئئئئئا الحيويئئئئئئئئئئة والسئئئئئئئئئئلوك  شئئئئئئئئئئيا

ئئئئئئي علئئئئئئئى التوسئئئئئئئع فئئئئئئئي الدراسئئئئئئئات العليئئئئئئئا، فبعئئئئئئئد تأسيسئئئئئئئه لبرنئئئئئئئامج املاجسئئئئئئئتير العلئئئئئئئوم فئئئئئئئي التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي، ارتئئئئئئئأى  الحركئ

سئئئئئئئم ضئئئئئئئرورة طئئئئئئئرح برنئئئئئئئئامج ماجسئئئئئئئتير تنفيئئئئئئئذي فئئئئئئئي التئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي، وذلئئئئئئئك تلبيئئئئئئئه لحاجئئئئئئئئة املجتمئئئئئئئع الرياضئئئئئئئ ي إلئئئئئئئئى الق

هئئئئئئئذا البرنئئئئئئئامج الئئئئئئئذي يسئئئئئئئاعد العئئئئئئئاملين فئئئئئئئي مجئئئئئئئال التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي ملواكبئئئئئئئه التطئئئئئئئورات العلميئئئئئئئة  والتغيئئئئئئئرات الحديثئئئئئئئة 

وجيئئئئئئئه للقيئئئئئئئادات التنفيذيئئئئئئئة واملمارسئئئئئئئين م، ومئئئئئئئا تحملئئئئئئئه مئئئئئئئن ت2030وخاصئئئئئئئة فئئئئئئئي ظئئئئئئئل رؤيئئئئئئئة اململكئئئئئئئة العربيئئئئئئئة السئئئئئئئعودية 

 في مجال التدريب الرياض ي. 

ويضئئئئئئئم القسئئئئئئئم نخبئئئئئئئئة متميئئئئئئئزة مئئئئئئئن أعضئئئئئئئئاء هيئئئئئئئئة التئئئئئئئدريس فئئئئئئئئي تخصصئئئئئئئات متنوعئئئئئئئة، ونئئئئئئئئادرة مثئئئئئئئل )علئئئئئئئم الئئئئئئئئنفس 

ئئئئئئئئئئي  –امليكانيكئئئئئئئئئئا الحيويئئئئئئئئئئئة  –التئئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئئ ي  –الرياضئئئئئئئئئئ ي  اإلصئئئئئئئئئئابات الرياضئئئئئئئئئئئية(ا باإلضئئئئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئئئئى  –السئئئئئئئئئئئلوك الحركئ

نئئئئئئئئئات والتكنولوجيئئئئئئئئئا التعليميئئئئئئئئئة الحديثئئئئئئئئئة واملئئئئئئئئئواد املكتؤيئئئئئئئئئة واملختبئئئئئئئئئرات العلميئئئئئئئئئة املجهئئئئئئئئئزة بأحئئئئئئئئئدث األجهئئئئئئئئئزة تئئئئئئئئئوافر اإلمكا

العلميئئئئئئة والوسئئئئئئئئائل البحثيئئئئئئة املسئئئئئئئاعدة للدراسئئئئئئات العليئئئئئئئا التئئئئئئي تمكئئئئئئئن مئئئئئئن القيئئئئئئئام بالبرنئئئئئئامج علئئئئئئئى أكمئئئئئئل وجئئئئئئئه مضئئئئئئئاهاة 

 بالبرامج العاملية.  

 اسم الدرجة العلمية  •

 التدريب الرياض ي. املاجستير التنفيذي في ❖

 لغة التدريس في البرنامج  •

 اللغة العربية. ❖
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 أهمية ومسوغات استحداث البرنامج  •

نتئئئئئئئئائج دراسئئئئئئئئة حاجئئئئئئئئة سئئئئئئئئوق العمئئئئئئئئل والتغيئئئئئئئئرات الحديثئئئئئئئئة وخاصئئئئئئئئة فئئئئئئئئي ظئئئئئئئئل رؤيئئئئئئئئة اململكئئئئئئئئة العربيئئئئئئئئة السئئئئئئئئعودية  .1

 . م، وما تحمله من توجيه للقيادات التنفيذية واملمارسين في مجال التدريب الرياض ي2030

عئئئئئئئئئئدم وجئئئئئئئئئئود بئئئئئئئئئئرامج ماجسئئئئئئئئئئتير تنفيئئئئئئئئئئذي متخصصئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئي مجئئئئئئئئئئال التئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئ ي علئئئئئئئئئئى مسئئئئئئئئئئتوى اململكئئئئئئئئئئة  .2

 .العربية السعودية

 مجال التدريب الرياض ي.في تطوير القدرات واملهارات املهنية، واملعرفية للكوادر املتخصصة  .3

 ي.إكساب املمارسين أحدث املستجدات املعرفية والعلمية في مجال التدريب الرياض  .4

 رؤية البرنامج •

التميئئئئئئئئئئز والريئئئئئئئئئئادة العلميئئئئئئئئئئة والبحثيئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئي املجئئئئئئئئئئال التطبيقئئئئئئئئئئي للتئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئ ي والعلئئئئئئئئئئوم املرتبطئئئئئئئئئئة بئئئئئئئئئئها خدمئئئئئئئئئئة 

 للممارسين داخل وخارج املجتمع.

 رسالة البرنامج •

سئئئئئئئهم فئئئئئئئئي تزويئئئئئئئد املتخصصئئئئئئئئين واملمارسئئئئئئئين للتئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئ ي باملعئئئئئئئارف واملهئئئئئئئئارات 
ُ
تئئئئئئئوفير بيئئئئئئئئة تعليميئئئئئئئئة وبحثيئئئئئئئة ت

زمئئئئئئئئئئئئئةا لتمكيئئئئئئئئئئئئئنهم مئئئئئئئئئئئئئن تقيئئئئئئئئئئئئئيم االحتياجئئئئئئئئئئئئئات التدريؤيئئئئئئئئئئئئئة، وإجئئئئئئئئئئئئئراء البحئئئئئئئئئئئئئوث ذات الصئئئئئئئئئئئئئلة فئئئئئئئئئئئئئي التئئئئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئئئئ ي، الال 

تطئئئئئئوير مسئئئئئئتوياتهم املهنيئئئئئئة مواكبئئئئئئة للمسئئئئئئتجدات العلميئئئئئئة فئئئئئئئي التئئئئئئدريب الرياضئئئئئئ يا بمئئئئئئا يكسئئئئئئ هم القئئئئئئدرة علئئئئئئئى و

 املنافسة على كافة األصعدة العربية واإلقليمية.

 أهداف البرنامج •

 .الرياض ي باملستوى  االرتقاء في يساهم بما في مجال التدريب الرياض يا تإتقان املهارا .1

إتقئئئئئئئئئئان مهئئئئئئئئئئارات تخطئئئئئئئئئئيط وتنفيئئئئئئئئئئذ وتقيئئئئئئئئئئيم بئئئئئئئئئئرامج التئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئ ي ونظئئئئئئئئئئم إدارتهئئئئئئئئئئا وضئئئئئئئئئئمان جودتهئئئئئئئئئئا علئئئئئئئئئئى  .2

 مستوى البطوالت املحلية واإلقليمية.

 ض ي.تزويد الطالب باملعارف واملعلومات واملهارات الخاصة بمجال التدريب الريا .3

 إثراء املعرفة اإلنسانية في مجال التدريب الرياض ي.  .4

 رفع املستوى العلمي واألكاديمي واملنهي للعاملين في ميدان التدريب الرياض ي. .5

إعئئئئئئئئئئئداد كئئئئئئئئئئئوادر مهنيئئئئئئئئئئئة وأكاديميئئئئئئئئئئئة قئئئئئئئئئئئادرة علئئئئئئئئئئئى اسئئئئئئئئئئئتخدام أسئئئئئئئئئئئاليب البحئئئئئئئئئئئث العلمئئئئئئئئئئئي وتطبيقاتئئئئئئئئئئئه فئئئئئئئئئئئي مجئئئئئئئئئئئال  .6

 التدريب الرياض ي. 

 نولوجيا التدريب الرياض ي.مواكبة التطور في استخدام تك .7

 التعرف على مستجدات وطرق التدريب الحديثة في املستويات العليا. .8

 مخرجات البرنامج •

 املعرفة والفهم -ه

 .التعرف على املفاهيم النظرية لعلوم التدريب الرياض ي ❖
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 التدريب الرياض ي.اإلملام باملعارف واملعلومات الحديثة في  ❖

 .التدريب الرياض ياماتها في مجال اإلملام بالتقنيات الحديثة واستخد ❖

 .معرفة تكنولوجيا القياس الحديثة في التدريب الرياض ي ❖

 املهارات الذهنية -و

 وتحليلها وترتي ها وفق األولويات. التدريب الرياض يتحديد الصعوبات واملعوقات في مجال  ❖

 اتخاذ القرارات املهنية في ضوء املعلومات املتاحة. ❖

 .التدريب الرياض يجال ربط النظرية بالتطبيق في م ❖

 .التدريب الرياض يإجراء املقارنات املختلفة بين املوضوعات في مجال  ❖

 تطبيق املناج العلمي لحل املشكالت املهنية. ❖

 القدرة على استخدام التقنيات الحديثة في تطوير التدريب الرياض ي. ❖

 القدرة على التطوير واالبتكار في مجال التدريب الرياض ي. ❖

 برامج التدريب الرياض ي.تخطيط وتنفيذ  ❖

 تطبيق التقييم والبحوث املتعلقة بالتدريب الرياض ي. ❖

 املهارات املهنية والعملية -ز

 االمتثال للعمل بفعالية داخل فريق إلجراء تنفيذ برامج التدريب الرياض ي. ❖

 بناء قيمة التعاون بين املدربين لتحقيق النتائج املرجوة. ❖

 كتابة التقارير املهنية. ❖

ليخئئئئئئئئئئئئدم املجتمئئئئئئئئئئئئئع  للتئئئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئئئئ يريئئئئئئئئئئئئات واألسئئئئئئئئئئئئئس العلميئئئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئئئئي املجئئئئئئئئئئئئال التطبيقئئئئئئئئئئئئئي تطبيئئئئئئئئئئئئق النظ ❖

 الوطسي واإلقليمي.

 تطبيق املهارات املهنية في مجال التخصد. ❖

 .مجال التدريب الرياض ياستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في تطوير  ❖

 .التدريب الرياض يتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج املرتبطة ب ❖

 استخدام األدوات واألجهزة الحديثة في التدريب الرياض ي.التنوع في  ❖

ئئئئئئئئئئئئئي للمهئئئئئئئئئئئئئئئارات جهئئئئئئئئئئئئئئزة واملعامئئئئئئئئئئئئئئل املتطئئئئئئئئئئئئئئئورة فئئئئئئئئئئئئئئي قيئئئئئئئئئئئئئئاس األ اسئئئئئئئئئئئئئئتخدام األ  ❖ داء الرياضئئئئئئئئئئئئئئئ ي والتحليئئئئئئئئئئئئئئل الحركئ

 الرياضية.

 املهارات العامة -ح

 التواصل الفعال بأنواعه املختلفة. ❖

 ية.استخدام التكنولوجيا املعلوماتيةا بما يخدم تطوير املمارسة املهن ❖

 التعلم الذاتي واملستمر. ❖

 العمل في فريق وإدارة الوقت. ❖

 استخدام املصادر املختلفة للحصول على املعلومات. ❖
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 القدرة على التقييم الذاتي وتحديد االحتياجات التعليمية الشخصية. ❖

 املستفيدون من البرنامج •

 األفراد: ❖

قسئئئئئئئئئئئئئام ذات العالقئئئئئئئئئئئئئة علئئئئئئئئئئئئئى جميئئئئئئئئئئئئئع خريجئئئئئئئئئئئئئي كليئئئئئئئئئئئئئات وأقسئئئئئئئئئئئئئام التربيئئئئئئئئئئئئئة البدنيئئئئئئئئئئئئئة وعلئئئئئئئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئئئئئئة واأل •

 مستوى اململكة العربية السعودية.

 املدربون في األندية الرياضية. •

 املهتمون بمجال الصحة وعلوم الحركة في املؤسسات ذات العالقة. •

 العاملون في مجال االتحادات الرياضية. •

 العاملون باألنشطة الرياضية الجامعية. •

 لعام.مشرفو التربية البدنية في مراحل التعليم ا •

 في املؤسسات التعليمية ذات العالقة. التدريب الرياض ياملهتمون بمجال  •

 املدربون في مراكز األحياء والساحات الرياضية. •

 املدربون في األكاديميات الرياضية ومراكز التدريب املختلفة. •

 املؤسسات: ❖

 الجامعات السعودية وفي مقدمتها جامعة امللك سعود. •

 ت العسكرية.الكليات في كافة القطاعا •

 لرياضة.وزارة ا •

 مراكز اللياقة والتدريب الرياض ي. •

 األندية الصحية. •

 وزارة التعليم )املدربين الرياضيين( •

 اللجنة األوملبية العربية السعودية. •

 االتحادات الرياضية العربية السعودية. •

 األندية الرياضية باململكة العربية السعودية. •

 فرص التوظيف املتاحة:  •

 العسكرية. القطاعات ❖

 األندية الرياضية الخاصة. ❖

 لرياضة.وزارة ا ❖

 الشركات واملصانع. ❖

 األنشطة الرياضية بالجامعات السعودية. ❖
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 الكليات العسكرية )القطاع العسكري(. ❖

 اللجنة األوملبية العربية السعودية. ❖

 االتحادات الرياضية العربية السعودية. ❖

 األندية الرياضية السعودية. ❖

 كز التدريب.األكاديميات ومرا ❖

 شروط القبول  •

إضئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئى شئئئئئئئئروط القبئئئئئئئئول الئئئئئئئئواردة فئئئئئئئئي الالئحئئئئئئئئة املوحئئئئئئئئدة للدراسئئئئئئئئات العليئئئئئئئئا فئئئئئئئئي الجامعئئئئئئئئات السئئئئئئئئعودية  .1

والقواعئئئئئئئئئئئد واإلجئئئئئئئئئئئراءات التنظيميئئئئئئئئئئئة والتنفيذيئئئئئئئئئئئة للدراسئئئئئئئئئئئات العليئئئئئئئئئئئا فئئئئئئئئئئئي جامعئئئئئئئئئئئة امللئئئئئئئئئئئك سئئئئئئئئئئئعود يشئئئئئئئئئئئترط 

 لاللتحاق بالبرنامج التالي:

 علئئئئئئئئى درجئئئئئئئئة الب .2
ً
كئئئئئئئئالوريوس فئئئئئئئئي أي مئئئئئئئئن تخصصئئئئئئئئات علئئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئة والنشئئئئئئئئاط أن يكئئئئئئئئون املتقئئئئئئئئدم حاصئئئئئئئئال

البئئئئئئئئئدني مئئئئئئئئئن جامعئئئئئئئئئة امللئئئئئئئئئك سئئئئئئئئئعود أو مئئئئئئئئئن أي جامعئئئئئئئئئة أخئئئئئئئئئرى مو ئئئئئئئئئ ى بهئئئئئئئئئا مئئئئئئئئئن وزارة التعلئئئئئئئئئيم بتقئئئئئئئئئدير ال 

 يقل عن )جيد(.

يجئئئئئئئئئئئوز قبئئئئئئئئئئئئول الحاصئئئئئئئئئئئئلين علئئئئئئئئئئئى درجئئئئئئئئئئئئة البكئئئئئئئئئئئئالوريوس فئئئئئئئئئئئي غيئئئئئئئئئئئئر تخصصئئئئئئئئئئئئات علئئئئئئئئئئئوم الرياضئئئئئئئئئئئئة والنشئئئئئئئئئئئئاط  .3

 للتئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئ ي أو مئئئئئئئئارس العمئئئئئئئئل البئئئئئئئئدني، بتقئئئئئئئئدير ال يقئئئئئئئئل عئئئئئئئئن )جيئئئئئئئئد(، وبشئئئئئئئئرط 
ً
أن يكئئئئئئئئون ممارسئئئئئئئئا

 في املجال الرياض ي )يقدم ما يفيد ذلك(.

 الفئة املستهدفة من البرنامج •

 كالهما                           طالبات                         طالب                       
 

 مواعيد الدراسة  •

 ألسبوع، وكذلك خالل عطلة نهاية األسبوع في يومي الجمعة والسؤت.خالل الفترة املسائية على مدار ا  ❖

 تكلفة الوحدة الدراسية •

 ( ريال للوحدة التدريسية.2000)  ❖

 متطلبات الحصول على الدرجة •

 خيار املقررات الدراسية ❖

o ( وحدة دراسية من مقررات املاجستير متضمنة املشروع البحثي.36أن يجتاز الطالب ) 

 

 

 

√   
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 لبرنامج:الهيكل العام ل •

 خيار املقررات الدراسية ❖

o ( وحدة دراسية متضمنة املشروع البحثي على النحو التالي:36عدد الوحدات املطلوبة ) 

 عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات نوع املقررات

 ( وحدة تدريسية27) (9) مقررات إجبارية

 ( وحدات تدريسية.6) (2) مقررات اختيارية

 حدات تدريسية( و 3) (1) مشروع بحثي

 ( وحدة تدريسية36) ( مقرر 12) املجموع

 الخطة الدراسية للبرنامج  •

o  املستوى األول 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (0+3) 3 القياس والتقويم في التدريب الرياض ي مسكت 501 1

  (0+3) 3 سيكولوجية التدريب واملنافسات مسكت 502 2

  (0+3) 3 التخطيط في التدريب الرياض ي مسكت 503 3

  ( وحدات دراسية9) املجموع

o املستوى الثاني 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (0+3) 3 تطبيقات عملية في التحليل الحركي مسكت 511 1

  (0+3)3 التعلم الحركي التطبيقي مسكت 512 2

  (0+3)3 التحليل الفسي وتقنيات التدريب مسكت 513 3

  ( وحدات دراسية9) املجموع

o املستوى الثالث 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (0+3) 3 دراسة عملية وتطبيقية في التدريب الرياض ي مسكت 521 1

  (0+3)3 التدريب الرياض ي واالنتقاء مسكت 522 2

  (0+3) 3 (1مقرر اختياري ) ----- 3

  ( وحدات دراسية9) املجموع
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o املستوى الرابع 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (0+3)3 فسيولوجيا التدريب الرياض ي فجبت 542 1

  (0+3) 3 (2مقرر اختياري ) ----- 2

 مسكت 521 (0+3) 3 مشروع البحث* مسكت 599 3

  ( وحدات دراسية9) املجموع

 ( وحدة دراسية36) اإلجمالي

 * تقييم مشروع البحث )نجاح / رسوب(.

o  ( وحدات تدريسية مما يلي:6يختار الطالب ما ال يقل عن ) االختيارية:قائمة املقررات 

 م
رقم املقرر 

 ورمزه
 مسمى املقرر 

عدد الوحدات 

 الدراسية
 متطلب سابق

  (0+3)3 علم اجتماع التدريب الرياض ي كتمس 523 1

  (0+3)3 التدريب الذهسي للرياضيين مسكت 524 2

  (0+3)3 التدريب الرياض ي للصغار مسكت 525 3

  (0+3)3 إصابات املالعب والتأهيل الرياض ي مسكت 533 4

  (0+3)3 تغذية الرياضيين واألداء الرياض ي فجبت 541 5

 وصف مقررات البرنامج •
 (0+3) 3 التدريب الرياض ي والتقويم فيالقياس  سكت م 501

األداء، وهئئئئئئئئئئئذا املتعئئئئئئئئئئئارف عليئئئئئئئئئئئه وفئئئئئئئئئئئق نظريئئئئئئئئئئئات القيئئئئئئئئئئئاس  ل أو بعئئئئئئئئئئئديتنئئئئئئئئئئئاول املقئئئئئئئئئئئرر كيفيئئئئئئئئئئئة قيئئئئئئئئئئئاس األداء البئئئئئئئئئئئدني للرياضئئئئئئئئئئئيين سئئئئئئئئئئئواء قبئئئئئئئئئئئ

فئئئئئئي التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي،  التقليديئئئئئئة، ولكئئئئئئئن يمتئئئئئئد املقئئئئئئئرر إلئئئئئئى قيئئئئئئئاس وتتبئئئئئئئع األداء أثنئئئئئئاء املمارسئئئئئئئة وهئئئئئئو التوجئئئئئئئه الحئئئئئئئديث لنظريئئئئئئات القيئئئئئئئاس

والئئئئئئئئذي مئئئئئئئئن شئئئئئئئئأنه يعطئئئئئئئئي للمئئئئئئئئدرب نتئئئئئئئئائج فوريئئئئئئئئة وحديثئئئئئئئئة عئئئئئئئئن مسئئئئئئئئتوى الالعئئئئئئئئب فئئئئئئئئي امللعئئئئئئئئب أثنئئئئئئئئاء األداء، ويسئئئئئئئئاهم فئئئئئئئئي اتخئئئئئئئئاذ القئئئئئئئئرارات 

باسئئئئئئئئئتمرار الالعئئئئئئئئئب مئئئئئئئئئن عدمئئئئئئئئئه فئئئئئئئئئي اللعئئئئئئئئئب أو اسئئئئئئئئئتخدام هئئئئئئئئئذه النتئئئئئئئئئائج فئئئئئئئئئي تطئئئئئئئئئوير األداء، كئئئئئئئئئذلك يسئئئئئئئئئاهم هئئئئئئئئئذا املقئئئئئئئئئرر بتزويئئئئئئئئئد  ةاملتعلقئئئئئئئئئ

هئئئئئئئئئات الحديثئئئئئئئئئة وتكنولوجيئئئئئئئئئا القيئئئئئئئئئاس والتقئئئئئئئئئويم فئئئئئئئئئي املجئئئئئئئئئال الرياضئئئئئئئئئ ي، وكيفيئئئئئئئئئة االسئئئئئئئئئتفادة مئئئئئئئئئن نتئئئئئئئئئائج اختبئئئئئئئئئارات األداء، الطالئئئئئئئئئب باالتجا

وتتبئئئئئئع أداء الالعئئئئئئب علئئئئئئى البئئئئئئرامج الرياضئئئئئئية املختلفئئئئئئة، ثئئئئئئم يتئئئئئئدرب الطالئئئئئئب علئئئئئئى بنئئئئئئاء بطاريئئئئئئات االختبئئئئئئار الحديثئئئئئئة لقيئئئئئئاس اللياقئئئئئئة البدنيئئئئئئة 

ت اإلحصئئئئئئئاء الوصئئئئئئئفي فئئئئئئئي تحويئئئئئئئل الئئئئئئئدرجات الخئئئئئئئام إلئئئئئئئى درجئئئئئئئات معياريئئئئئئئة ووضئئئئئئئع معئئئئئئئايير لئئئئئئئألداء للرياضئئئئئئئيين، ثئئئئئئئم تئئئئئئئدري هم علئئئئئئئى اسئئئئئئئتخداما

 تستخدم كمحك ملقارنة مستوياتهم بمستويات نظيرة.

 (0+3) 3 سيكولوجية التدريب واملنافسات مسكت  502

رياضئئئئئئئئئية وذلئئئئئئئئئك بدراسئئئئئئئئئة الخصئئئئئئئئئائد التئئئئئئئئئدريب واملنافسئئئئئئئئئات ال علئئئئئئئئئىيتنئئئئئئئئئاول املقئئئئئئئئئرر دراسئئئئئئئئئة املتغيئئئئئئئئئرات والعوامئئئئئئئئئل السئئئئئئئئئيكولوجية املئئئئئئئئئؤثرة 

 واملتطلبات النفسية للتدريب واملنافسات، وتشخيد الحالة النفسية واإلعداد النفس ي للرياضيين

 (0+3) 3 التدريب الرياض ي التخطيط في مسكت 503

العمليئئئئئئئة التدريؤيئئئئئئة مئئئئئئئع سئئئئئئئس العلميئئئئئئة لعمليئئئئئئئة تخطئئئئئئيط التئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي وكيفيئئئئئئة تكئئئئئئئوين وتركيئئئئئئب يتنئئئئئئاول املقئئئئئئرر املفئئئئئئئاهيم واملبئئئئئئادي واأل 

ئئئئئئي اهئئئئئئئدأملئئئئئئئام بتفاصئئئئئئئيل الئئئئئئئدورات التدريؤيئئئئئئئة املختلفئئئئئئئة وكيفيئئئئئئئة تشئئئئئئئكيل الجرعئئئئئئئات التدريؤيئئئئئئئة و اإل فها الرئيسئئئئئئئة وتقنئئئئئئئين األحمئئئئئئئال املختلفئئئئئئئة كئ

مئئئئئئئال حفئئئئئئئي إطئئئئئئئار خطئئئئئئئة تدريؤيئئئئئئئة محئئئئئئئددة بجانئئئئئئئب املئئئئئئئامهم بقواعئئئئئئئد العالقئئئئئئئة بئئئئئئئين األ  هيسئئئئئئئتطيعوا تحديئئئئئئئد نئئئئئئئوع التخطئئئئئئئيط املطلئئئئئئئوب ووضئئئئئئئع

مئئئئئئئئئئئئال التدريؤيئئئئئئئئئئئئة وماهيئئئئئئئئئئئئة وسئئئئئئئئئئئئائل اسئئئئئئئئئئئئتعادة الشئئئئئئئئئئئئفاء حلئئئئئئئئئئئئى كيفيئئئئئئئئئئئئة زيئئئئئئئئئئئئادة األ إوالتكيئئئئئئئئئئئئف وكئئئئئئئئئئئئذلك إملئئئئئئئئئئئئامهم ببئئئئئئئئئئئئرامج اإلعئئئئئئئئئئئئداد  التدريؤيئئئئئئئئئئئئة
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تئئئئئئئدريب علئئئئئئئى إجئئئئئئئراءات جمئئئئئئئع البيانئئئئئئئات يعسئئئئئئي املقئئئئئئئرر بئئئئئئئربط مئئئئئئئا تئئئئئئئم دراسئئئئئئئته مئئئئئئن جوانئئئئئئئب نظريئئئئئئئة بالجوانئئئئئئئب التطبيقيئئئئئئئة وذلئئئئئئئك مئئئئئئن خئئئئئئئالل ال

لئئئئئئئئئئئبعض  viconوتحليلهئئئئئئئئئئئا بعمئئئئئئئئئئئل تجئئئئئئئئئئئارب ومشئئئئئئئئئئئاريع صئئئئئئئئئئئغيرة باسئئئئئئئئئئئتخدام مختلئئئئئئئئئئئف األجهئئئئئئئئئئئزة والتقنيئئئئئئئئئئئات املتاحئئئئئئئئئئئة مثئئئئئئئئئئئل اسئئئئئئئئئئئتخدام جهئئئئئئئئئئئاز 

التجئئئئئئئارب فئئئئئئئئي النشئئئئئئئئاط البئئئئئئئئدني واملهئئئئئئئئارات الرياضئئئئئئئئية واجئئئئئئئئراء تجئئئئئئئئارب عمليئئئئئئئئة، واسئئئئئئئئتخدام منصئئئئئئئئة القئئئئئئئئوة، وتوزيئئئئئئئئع الضئئئئئئئئغط تحئئئئئئئئت القئئئئئئئئدم، 

 الكهربي العضلي وكتابة التقارير البحثية لكل تجربة.وقياس النشاط 
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يركئئئئئئئئئز املقئئئئئئئئئرر علئئئئئئئئئى الئئئئئئئئئرؤى النظريئئئئئئئئئة واملبئئئئئئئئئادئ الحديثئئئئئئئئئة املرتبطئئئئئئئئئة بئئئئئئئئئتعلم املهئئئئئئئئئارات الحركيئئئئئئئئئة.  يقئئئئئئئئئدم املقئئئئئئئئئرر للطلبئئئئئئئئئة املنظئئئئئئئئئور التطبيقئئئئئئئئئي 

ئئئئئئئي، فئئئئئئئئالتركيز يئئئئئئئئتم علئئئئئئئئى كيفيئئئئئئئئة تط ئئئئئئئي املختلفئئئئئئئئة فئئئئئئئئي بيئئئئئئئئئات العئئئئئئئئالم الحقيقئئئئئئئئي، وتشئئئئئئئئمل ملفئئئئئئئئاهيم الئئئئئئئئتعلم الحركئ بيئئئئئئئئق مفئئئئئئئئاهيم الئئئئئئئئتعلم الحركئ

ئئئئئئي التطبيقئئئئئئئي مئئئئئئئا يلئئئئئئئي: املهئئئئئئئارات الحركيئئئئئئئة وعمليئئئئئئئة تعلمهئئئئئئئا، وزيئئئئئئئادة مخرجئئئئئئئات تعلئئئئئئئم املهئئئئئئئارات الحركيئئئئئئئة بنئئئئئئئاءً  علئئئئئئئى  موضئئئئئئئوعات الئئئئئئئتعلم الحركئ

 في عملية التعلم. سيةق املبادئ النفالفروق الفردية، والتعليمات والتغذية الراجعة في تعلم املهارة الحركية، وتطبي
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يتنئئئئئئاول املقئئئئئئرر كيفيئئئئئئئة تحليئئئئئئل املباريئئئئئئئات واللقئئئئئئاءات سئئئئئئئواء فئئئئئئي األلعئئئئئئئاب الجماعيئئئئئئة أو الفرديئئئئئئئة ومئئئئئئا تحتويئئئئئئئه مئئئئئئن نظئئئئئئئم اللعئئئئئئب واإلحصئئئئئئئاءات 

أداء الالعئئئئئئئئب  –تنظئئئئئئئئيم الفريئئئئئئئئق واللعئئئئئئئئب الفئئئئئئئئردي  –دد األخطئئئئئئئئاء عئئئئئئئئ –خطئئئئئئئئط الاجئئئئئئئئوم والئئئئئئئئدفاع  –الخاصئئئئئئئئة بمحتئئئئئئئئوى التئئئئئئئئدريب واملبئئئئئئئئاراة 

وتقنيئئئئئئئات  -،كمئئئئئئئا يهئئئئئئئدف املقئئئئئئئرر الئئئئئئئى التعئئئئئئئرف علئئئئئئئى تقنيئئئئئئئات التئئئئئئئدريب مثئئئئئئئل األجهئئئئئئئزة الحديثئئئئئئئة لرفئئئئئئئع اللياقئئئئئئئة البدنيئئئئئئئة الخاصئئئئئئئة بكئئئئئئئل رياضئئئئئئئة 

 ي التدريب والتحليل.وطرق استخدام الحاسب اللي ف –وتقنيات وأجهزة مراقبة التدريب  –تقييم حمل التدريب الرياض ي 
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يتنئئئئئئئاول املقئئئئئئئرر الطئئئئئئئرق املختلفئئئئئئئة الستقصئئئئئئئاء أحئئئئئئئدث الدراسئئئئئئئات واألبحئئئئئئئاث التئئئئئئئي تمئئئئئئئت فئئئئئئئي مجئئئئئئئال التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي، وتحديئئئئئئئد وتصئئئئئئئنيف 

ل والنقئئئئئئد العلمئئئئئئئي علئئئئئئى دراسئئئئئئئات وبحئئئئئئوث سئئئئئئئابقة مشئئئئئئكالت التئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي وفئئئئئئق معئئئئئئئايير علميئئئئئئة واضئئئئئئئحة، واسئئئئئئتخدام أسئئئئئئلوب التحليئئئئئئئ

 الرياض ي. وتحديد أنواع األدوات وكيفية استخدامها في حل مشكالت التدريب 
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اضئئئئئئئيين، والئئئئئئئذي يتنئئئئئئاول املقئئئئئئئرر الوسئئئئئئئائل الحديثئئئئئئئة فئئئئئئي التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي واالنتقئئئئئئئاء والتئئئئئئي مئئئئئئئن شئئئئئئئأنها  أن تسئئئئئئئاهم فئئئئئئي تقئئئئئئئدم مسئئئئئئئتويات الري

 ملتطلبئئئئئئئئات كئئئئئئئئل نشئئئئئئئئاط رياضئئئئئئئئ ي ممئئئئئئئئارس، وذلئئئئئئئئك 
ً
ال يتحقئئئئئئئئق إال مئئئئئئئئن خئئئئئئئئالل معرفئئئئئئئئة املواصئئئئئئئئفات املورفولوجيئئئئئئئئا والتشئئئئئئئئريحية والبدنيئئئئئئئئة وفقئئئئئئئئا

 وفسئئئئئئئيولوجيا وفئئئئئئئئق النمئئئئئئئاذج العامليئئئئئئئئة الحديثئئئئئئئئة لالنتقئئئئئئئاء ونظرياتئئئئئئئئه، 
ً
 ونفسئئئئئئئئيا

ً
ضئئئئئئئئافة إمئئئئئئئن خئئئئئئئئالل انتقئئئئئئئاء أفضئئئئئئئئل العناصئئئئئئئئر املتميئئئئئئئزة بئئئئئئئئدنيا

وتعريئئئئئئئئئئئف ومفهئئئئئئئئئئئوم االنتقئئئئئئئئئئئاء فئئئئئئئئئئئي املجئئئئئئئئئئئال الرياضئئئئئئئئئئئ ي وماهيئئئئئئئئئئئة االتجاهئئئئئئئئئئئات الحديثئئئئئئئئئئئة ومحئئئئئئئئئئئددات ونمئئئئئئئئئئئاذج ونظريئئئئئئئئئئئات  لئئئئئئئئئئئى توضئئئئئئئئئئئيح أهميئئئئئئئئئئئةإ

واختبئئئئئئئئئئئئئئئارات االنتقئئئئئئئئئئئئئئئاء البيولوجيئئئئئئئئئئئئئئئة والسئئئئئئئئئئئئئئئيكولوجية والحركيئئئئئئئئئئئئئئئة واألنثروبومتريئئئئئئئئئئئئئئئئة وأنمئئئئئئئئئئئئئئئاط الجسئئئئئئئئئئئئئئئم املرتبطئئئئئئئئئئئئئئئة باألنشئئئئئئئئئئئئئئئطة الرياضئئئئئئئئئئئئئئئئية 

وهئئئئئئئوبين كهئئئئئئئدف لعمليئئئئئئئة التوجيئئئئئئئه والتطئئئئئئئوير  فئئئئئئئي املجئئئئئئئال الرياضئئئئئئئ ي امل انتقئئئئئئئاءة وكئئئئئئئذلك يئئئئئئئالتخصصئئئئئئئية لتحقيئئئئئئئق متطلبئئئئئئئات العمليئئئئئئئة التدريؤ

 نشطة التخصصية.لتحقيق  االنجازات في مختلف األ
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االسئئئئئئئتجابة يتنئئئئئئئاول املقئئئئئئئرر املعئئئئئئئارف واملهئئئئئئئارات املرتبطئئئئئئئة بفسئئئئئئئيولوجيا التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي للرياضئئئئئئئيين واألفئئئئئئئراد العئئئئئئئاديين، مئئئئئئئع التركيئئئئئئئز علئئئئئئئى 

والتكيئئئئئئئئئئئف والفئئئئئئئئئئئرق بينهمئئئئئئئئئئئا وآليئئئئئئئئئئئات التكيئئئئئئئئئئئف الفسئئئئئئئئئئئيولوجي ألجهئئئئئئئئئئئزة الجسئئئئئئئئئئئم املختلفئئئئئئئئئئئة )الجهئئئئئئئئئئئاز الئئئئئئئئئئئدوري التنفسئئئئئئئئئئئ ي والجهئئئئئئئئئئئاز العصئئئئئئئئئئئبي 

يضئئئئئئئئية ونظئئئئئئئئم إنتئئئئئئئئاج الطاقئئئئئئئئة فئئئئئئئئي جسئئئئئئئئم العضئئئئئئئئلي(، والتعئئئئئئئئرف علئئئئئئئئى الحئئئئئئئئدود الفسئئئئئئئئيولوجية لئئئئئئئئألداء البئئئئئئئئدني، والفهئئئئئئئئم الناقئئئئئئئئد للعمليئئئئئئئئات األ 

باإلضئئئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئئئى توضئئئئئئئئئئيح وتفسئئئئئئئئئئير مئئئئئئئئئئا يحصئئئئئئئئئئل للمتئئئئئئئئئئدرب أثنئئئئئئئئئئاء التئئئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئئئ ي وعئئئئئئئئئئر  الحئئئئئئئئئئاالت اإلنسئئئئئئئئئئان وتكيفهئئئئئئئئئئا مئئئئئئئئئئع التئئئئئئئئئئدريب، 

الشئئئئئئئاتعة واملتكئئئئئئئررة فئئئئئئئي الوسئئئئئئئط الرياضئئئئئئئ ي وخاصئئئئئئئة أثنئئئئئئئاء اإلعئئئئئئئداد فئئئئئئئي املعسئئئئئئئكرات وكئئئئئئئذلك املنافسئئئئئئئات الرياضئئئئئئئية وخاصئئئئئئئة مئئئئئئئا يئئئئئئئرتبط بهئئئئئئئا 

ل تعزيئئئئئئئئئئز األداء مئئئئئئئئئئن خئئئئئئئئئئالل تقئئئئئئئئئئديم النصئئئئئئئئئئائح مئئئئئئئئئن ظئئئئئئئئئئروف بيتيئئئئئئئئئئة وصئئئئئئئئئئحية ونفسئئئئئئئئئئية التئئئئئئئئئئي قئئئئئئئئئئد تئئئئئئئئئئؤثر علئئئئئئئئئئى أداء الرياضئئئئئئئئئئ ي، وتقئئئئئئئئئئديم سئئئئئئئئئئب

 واإلرشادات الفسيولوجية الخاصة بممارسة التدريب.
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اهمة فئئئئئئي يهئئئئئئدف هئئئئئئذا املقئئئئئئرر إلئئئئئئى التعمئئئئئئق بصئئئئئئورة أكثئئئئئئر واقعيئئئئئئة وتطبيقيئئئئئئة فئئئئئئي أحئئئئئئد املسئئئئئئارات التئئئئئئي يشئئئئئئعر الئئئئئئدارس بأنئئئئئئه يميئئئئئئل إليهئئئئئئا، واملسئئئئئئ

تدريبئئئئئئه علئئئئئئى متطلبئئئئئئات البحئئئئئئث العلمئئئئئئي األساسئئئئئئية، والعناصئئئئئئر التئئئئئئي يجئئئئئئب توافرهئئئئئئا فئئئئئئي خطئئئئئئة البحئئئئئئث التئئئئئئي يقئئئئئئوم بتقئئئئئئديمها فئئئئئئي نهايئئئئئئة املقئئئئئئرر 

لتقيئئئئئئئئئيم مئئئئئئئئئدى إملامئئئئئئئئئه بئئئئئئئئئالخطط البحثيئئئئئئئئئة وتدريبئئئئئئئئئه علئئئئئئئئئى كيفيئئئئئئئئئة اسئئئئئئئئئتخراج النتئئئئئئئئئائج التئئئئئئئئئي مئئئئئئئئئن شئئئئئئئئئأنها التطئئئئئئئئئوير أو التغلئئئئئئئئئب علئئئئئئئئئى املشئئئئئئئئئكلة 
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املقئئئئئئئرر بتقئئئئئئئديم خطئئئئئئئة بحئئئئئئئث علمئئئئئئئي متكاملئئئئئئئة الجوانئئئئئئئب تسئئئئئئئاهم فئئئئئئئي التغلئئئئئئئب علئئئئئئئى أحئئئئئئئد املشئئئئئئئكالت التئئئئئئئي تواجئئئئئئئه  موضئئئئئئئوع الدراسئئئئئئئة، وينت ئئئئئئئى

 سواًء في عمله في مجال التدريب الرياض ي، أو تم مالحظتها من خالل قراءاته في التخصد. ة/الطالب
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نشئئئئئئاط اجتمئئئئئئاعي يمكئئئئئئن أن يسئئئئئئاعد فئئئئئئي فهئئئئئئم الطبيعئئئئئئة التفاعليئئئئئئة للتئئئئئئدريب وبالتئئئئئئالي املسئئئئئئاعدة فئئئئئئي إزالئئئئئئة يتنئئئئئئاول املقئئئئئئرر التئئئئئئدريب الرياضئئئئئئ ي ك

كمئئئئئئئا أن علئئئئئئئم اجتمئئئئئئئاع التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي يحئئئئئئئدد إطئئئئئئئار ملفئئئئئئئاهيم يمكئئئئئئئن مئئئئئئئن خاللهئئئئئئئا استكشئئئئئئئاف التئئئئئئئدريب   بعئئئئئئئض العوائئئئئئئئق لهئئئئئئئذا النشئئئئئئئاط.

ي تئئئئئئئئربط دراسئئئئئئئئة علئئئئئئئئم االجتمئئئئئئئئاع والتئئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئئ ي مثئئئئئئئئل الضئئئئئئئئوء علئئئئئئئئى املوضئئئئئئئئوعات الرئيسئئئئئئئئة التئئئئئئئئ  يئئئئئئئئتم فيئئئئئئئئه تسئئئئئئئئليط  كئئئئئئئئذلك.الرياضئئئئئئئئ ي

القئئئئئئئوة والتفاعئئئئئئئئل واملعرفئئئئئئئئة والئئئئئئئتعلم ويطورهئئئئئئئئا مئئئئئئئئن خئئئئئئئئالل وضئئئئئئئع عمئئئئئئئئل كئئئئئئئئل منظئئئئئئئر اجتمئئئئئئئئاعي مختئئئئئئئئار بجانئئئئئئئئب وجهئئئئئئئات نظئئئئئئئئر معاصئئئئئئئئرة مئئئئئئئئن 

الضئئئئئئروري  منظئئئئئئور اجتمئئئئئئاعي حاسئئئئئئم للتئئئئئئدريب الرياضئئئئئئ ي، وبالتئئئئئئالي فهئئئئئئو يمثئئئئئئل خطئئئئئئوة مهمئئئئئئة إلئئئئئئى األمئئئئئئام فئئئئئئي إضئئئئئئفاء الطئئئئئئابع املنهئئئئئئي الئئئئئئذي مئئئئئئن

بشئئئئئئئئكل  ة/يتطلئئئئئئئع إلئئئئئئئى أن يصئئئئئئئبح مئئئئئئئدرب ة/جئئئئئئئاد فئئئئئئئي التئئئئئئئدريب الرياضئئئئئئئ ي أو علئئئئئئئم اجتمئئئئئئئئاع الرياضئئئئئئئة أو أي ممئئئئئئئارس ة/أو باحئئئئئئئث ة/ألي طالئئئئئئئب
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توظيفهئئئئئئا وذلئئئئئئك مئئئئئئن  علئئئئئئىة والقئئئئئئدرة إكسئئئئئئاب الطالئئئئئئب املعئئئئئئارف النفسئئئئئئية والذهنيئئئئئئ إلئئئئئئىيعسئئئئئئي املقئئئئئئرر بالتئئئئئئدريب الئئئئئئذهسي فئئئئئئي املجئئئئئئال الرياضئئئئئئ ي 

بمختلئئئئئئئئف الفئئئئئئئئئات واملسئئئئئئئئتويات  للرياضئئئئئئئئيينخئئئئئئئئالل دراسئئئئئئئئة تطئئئئئئئئور علئئئئئئئئم التئئئئئئئئدريب الئئئئئئئئذهسي ومبادئئئئئئئئئه األساسئئئئئئئئية ومهئئئئئئئئارات اإلعئئئئئئئئداد الئئئئئئئئذهسي 

 الرياضية وذلك لالرتقاء بفعالية التدريب الرياض ي واملنافسة الرياضية.
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سئئئئئئئئئئئئئنة  12 – 6املقئئئئئئئئئئئئئرر املفئئئئئئئئئئئئئاهيم واألسئئئئئئئئئئئئئس العلميئئئئئئئئئئئئئة للعمليئئئئئئئئئئئئئة التدريؤيئئئئئئئئئئئئئة للصئئئئئئئئئئئئئغار واألطفئئئئئئئئئئئئئال الئئئئئئئئئئئئئذين تتئئئئئئئئئئئئئراوح أعمئئئئئئئئئئئئئارهم بئئئئئئئئئئئئئين يتنئئئئئئئئئئئئئاول 

ئئئئئئئئئي للنشئئئئئئئئئئاط الرياضئئئئئئئئئئ ي  ئئئئئئئئئي والعقلئئئئئئئئئئي والنفسئئئئئئئئئئ ي وعالقتئئئئئئئئئئه بئئئئئئئئئئاألداء الحركئ ئئئئئئئئئالنمو والتطئئئئئئئئئئور البئئئئئئئئئئدني والحركئ والخصئئئئئئئئئئائد املميئئئئئئئئئئزة لكئئئئئئئئئئل فئئئئئئئئئئئة كئ

 قاعئئئئئئدة إلقبئئئئئئالهم علئئئئئئى ممارسئئئئئئة الرياضئئئئئئة وكيفيئئئئئئة تخطئئئئئئيط بئئئئئئرامج التئئئئئئدريبالتخصبئئئئئئ ي مئئئئئئن خئئئئئئالل تعلئئئئئئم وتطبيئئئئئئق املهئئئئئئارات الحركيئئئئئئة ك

 علمية.سس أللصغار لتطوير مستوياتهم البدنية واملهارية وفق مبادئ و 
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ينئئئئئئئئئات التأهيليئئئئئئئئئئة الخاصئئئئئئئئئة بكئئئئئئئئئل إصئئئئئئئئئئابة  عئئئئئئئئئئرا  وأسئئئئئئئئئباب اإلصئئئئئئئئئابات الرياضئئئئئئئئئية املختلفئئئئئئئئئئة وكيفيئئئئئئئئئة انتقئئئئئئئئئاء التمر أيتنئئئئئئئئئاول املقئئئئئئئئئرر أنئئئئئئئئئواع و 

ثقئئئئئئئال مئئئئئئئن حيئئئئئئئث الشئئئئئئئدة والكثافئئئئئئئة والتئئئئئئئدريب العملئئئئئئئي للطئئئئئئئالب علئئئئئئئى كيفيئئئئئئئة عمئئئئئئئل البئئئئئئئرامج التأهيليئئئئئئئة  بالتمرينئئئئئئئات البدنيئئئئئئئة وباسئئئئئئئتخدام األ

ديئئئئئئئد والحجئئئئئئم و التئئئئئئئدريب العملئئئئئئئي للطئئئئئئئالب علئئئئئئئى كيفيئئئئئئئة التعامئئئئئئئل مئئئئئئئع االصئئئئئئئابة وعوامئئئئئئئل الوقايئئئئئئئة مئئئئئئئن اإلصئئئئئئئابات داخئئئئئئئل امللعئئئئئئئب وكيفيئئئئئئئة تح

علئئئئئئى كيفيئئئئئئة التعامئئئئئئل السئئئئئئريع  والطالبئئئئئئات طئئئئئئالبللالعملئئئئئئي تئئئئئئدريب العوامئئئئئئل الخطئئئئئئورة والتعامئئئئئئل معهئئئئئئا فئئئئئئي بيئئئئئئئة التئئئئئئدريب، كمئئئئئئا يهئئئئئئدف إلئئئئئئى 

سئئئئئئئعاف الخئئئئئئئارجي ، كمئئئئئئئا يهئئئئئئئدف املقئئئئئئئرر إلئئئئئئئى التئئئئئئئدريب العملئئئئئئئي سئئئئئئئعافها والحئئئئئئئاالت التئئئئئئئي تتطلئئئئئئئب النقئئئئئئئل واإل إمئئئئئئئع اإلصئئئئئئئابات الرياضئئئئئئئية وطئئئئئئئرق 

ربطئئئئئئئئات والضئئئئئئئئمادات والئئئئئئئئدعامات وكيفيئئئئئئئئة اجئئئئئئئئراء التئئئئئئئئنفس الصئئئئئئئئناعي واالنعئئئئئئئئاش القلبئئئئئئئئي الرئئئئئئئئئوي والتعامئئئئئئئئل للطئئئئئئئئالب علئئئئئئئئى كيفيئئئئئئئئة عمئئئئئئئئل ال

مئئئئئئئع الكسئئئئئئئور والتزيئئئئئئئف وااللتئئئئئئئواءات والتمزقئئئئئئئات وغيرهئئئئئئئا مئئئئئئئن إصئئئئئئئابات املالعئئئئئئئب ،التئئئئئئئدريب العملئئئئئئئي للطئئئئئئئالب علئئئئئئئى كيفيئئئئئئئة تنفيئئئئئئئذ التمرينئئئئئئئات 

ذيئئئئئئئة لكئئئئئئئل مرحلئئئئئئئة مئئئئئئئن برنئئئئئئئامج التأهيئئئئئئئل ، كئئئئئئئذلك التئئئئئئئدريب العملئئئئئئئي للطئئئئئئئالب التأهيليئئئئئئئة ملجموعئئئئئئئئئة مئئئئئئئئئن اإلصئئئئئئئئئابات مئئئئئئئئئن خئئئئئئئالل وسئئئئئئئائل تنفي

 التئئئئئئئئئئدريب العملئئئئئئئئئئئي للطئئئئئئئئئئالب
ً
علئئئئئئئئئئى اسئئئئئئئئئئئتعمال بعئئئئئئئئئئض األجهئئئئئئئئئئئزة  والطالبئئئئئئئئئئئات علئئئئئئئئئئى جمئئئئئئئئئئع وتحليئئئئئئئئئئئل املعلومئئئئئئئئئئات املتعلقئئئئئئئئئئئة باإلصئئئئئئئئئئابة ، وأيضئئئئئئئئئئئا

 املستخدمة في مجال اإلصابات.
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حئئئئئئئدث الدراسئئئئئئئات واملعئئئئئئئارف املرتبطئئئئئئئة بوجبئئئئئئئات أقئئئئئئئرر املعئئئئئئئارف املتقدمئئئئئئئة فئئئئئئئي تغذيئئئئئئئة الرياضئئئئئئئيين لتعزيئئئئئئئز األداء مئئئئئئئن خئئئئئئئالل عئئئئئئئر  يتنئئئئئئئاول امل

مئئئئئئئئا قبئئئئئئئئل وأثنئئئئئئئئاء وبعئئئئئئئئد التئئئئئئئئدريب أو املنافسئئئئئئئئات، وعالقئئئئئئئئة املغئئئئئئئئذيات الكبيئئئئئئئئرة والصئئئئئئئئغيرة بئئئئئئئئاألداء البئئئئئئئئدني، وسئئئئئئئئبل تطئئئئئئئئوير السئئئئئئئئلوك الغئئئئئئئئذاتي 

الحيويئئئئئئئئة داخئئئئئئئئل الجسئئئئئئئئم املرتبطئئئئئئئئة بتوليئئئئئئئئد الطاقئئئئئئئئة وتعئئئئئئئئويض وبنئئئئئئئئاء األنسئئئئئئئئجة واالسئئئئئئئئترداد ودور  لالعبئئئئئئئئين، باإلضئئئئئئئئافة إلئئئئئئئئى أهئئئئئئئئم العمليئئئئئئئئات

لالسئئئئئئئئئتمرار فئئئئئئئئئي املنافسئئئئئئئئئات املتكئئئئئئئئئررة، وكئئئئئئئئئذلك املوضئئئئئئئئئوعات املتعلقئئئئئئئئئة بتحسئئئئئئئئئين مسئئئئئئئئئتوى التغذيئئئئئئئئئة لئئئئئئئئئدى  ة/التغذيئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئي جاهزيئئئئئئئئئة الالعئئئئئئئئئب

ن املئئئئئئئئئئؤثرات الخارجيئئئئئئئئئئئة والداخليئئئئئئئئئئة كالسئئئئئئئئئئفر وانخفئئئئئئئئئئئا  الالعبئئئئئئئئئئين كالسئئئئئئئئئئلوك الغئئئئئئئئئئذاتي وتعزيئئئئئئئئئئئز املناعئئئئئئئئئئة، ودور التغذيئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئئي التقليئئئئئئئئئئل مئئئئئئئئئئ

 املناعة وغيرها.

 


