
 

           Module Description      : المقرروصف 

 اجملال الرايضي، مث يتناول أنواع االنتقاء، يتناول املقرر مفهوم وأهداف وأمهية االنتقاء يف
احملددات إىل وكذلك يتعرض  ، مث التعرف على املوهبة الرايضية وكيفية اكتشافها،ومشاكله

 ابحملددالرئيسة يف عملية االنتقاء جبميع مراحلة األولية والنهائية سواء ما يتعلق هبا 
النفسي، وكيفية اجراء كل منهما مع  وأ واملهارىنثروبومرتي أو الفسيولوجي أو البدين اال

تتعلق  ودراساتتطبيق عملي لبعض النماذج العاملية يف االنتقاء مدعمًا بنتائج أحباث 
مجاعية، إىل جانب رايضات الدفاع  وبعض الرايضاتفردية  ابالنتقاء يف بعض الرايضات

 عن النفس.

The course deals with the concept, objectives and 

importance of selection in the field of sports, and then 

deals with the types of selection and its problems, and then 

the identification of the mathematical talent and how to 

discover them, as well as the main determinants in the 

selection process in all preliminary and final stages, 

whether related to the anthropometric, physiological, 

physical, , And how to conduct each with practical 

application of some global models in the selection, 

supported by the results of research and studies on 

selection in some individual sports and some sports group, 

as well as martial arts. 

                                  Module Aims     هداف المقرر :أ

 Deep understanding of mathematical (1 الفهم العميق لالنتقاء الرايضي وأنواعه وحمدداته. (1

selection, types and determinants. 

 Identify the problems faced by trainers during (2 على املشاكل اليت تواجه املدربني أثناء عملية االنتقاء الرايضي.التعرف  (2

the process of sports selection. 

 Prove the student's ability to apply some of (3 اثبات قدرة الطالب على تطبيق بعض النماذج العاملية يف االنتقاء الرايضي. (3

the global models in the sports selection. 

 Identify and care for sports talents and how to (4 التعرف على املواهب الرايضية ورعايتها وكيفية تطوير أدائها. (4

develop their performance. 

 that the student learns about the mathematical (1 الرايضي ومراحله.أن يُلم الطالب ابالنتقاء  (1

selection and its stages. 

 that the student understands how to make a (2 أن يتفهم الطالب كيفية إجراء انتقاء لالعبني يف اجملال الرايضي عملياً. (2

selection of players in the field of sports in 

practice. 

 to identify the methods of selection and care (3 أن يتعرف على أساليب انتقاء ورعاية املوهوبني رايضياً. (3

of talented athletes. 

 & Resources Text books                                                         المساندة:الكتاب المقرر والمراجع 
 

 اسم الكتاب
 (Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

 اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

هـ1431 الرائسة العامة لرعاية الشباب أ.د. أبو العال أمحد عبد الفتاح انتقاء املوهوبني يف اجملال الرايضي  
م2010 دار الفكر العريب أ.د. حممد صبحي حسانني بطل األومليبانتقاء الرايضيني وال  

م2017 دار الفكر العريب أ.د. نصر الدين رضوان االنتقاء الرايضي بني النظرية والتطبيق  
م2013 االجنلو املصرية د.حممد يوسف حجاج والعقلي للموهوبني يف اجملال الرايضياالنتقاء النفسي   

 

 منوذج  ) هـ (  
 Module Short Description        ملقررخمتصر  توصيف

 :Course Name  االنتقاء الرياضي  اسم المقرر: 

 Course Code: BMB 403  مسك 403 رقم المقرر ورمزه:

المتطلب السابق 

 للمقرر:

 Pre-requisites: non  اليوجد

بالمصطلحات العربية مع االستعانة  المقرر: لغة تدريس

 األجنبية التي تتعلق  بالمقرر
 Course language: Arabic 

 Course level: 7  سابعالمستوى ال مستوى المقرر: 

 Credit hours:  2  ساعتان )نظري( الساعات المعتمدة:

  مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(:

 
Learning outcomes:  


