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  .....................: السنة الجامعیة

 محتوى الصفحة الرئیسیة

اصر اللیاقة البدنیة لدى العبي كرة القدم صنف أواسطقیاس بعض عن  



  
  
ویكون الفصل  )Gras(لكل الفقرات إال العناوین تكون  14وبحجم ) Simplified Arabic(أن یكتب البحث على الكمبیوتر، بخط من نوع * 

  .)سم2(إال على الجانب األیمن للقارئ یكون  على كل جوانب الورقة )سم1.5( وعلى أن یترك هامش) سم1(بین السطور 
  ).12(من حجم ) Times New Roman(لغة األجنبیة تكون بخط األرقام والكلمات بال* 
  .)Justifie( یجب الحرص على أن تكون السطور* 
للمراجع باللغة ) Times New Roman) (10(للمراجع باللغة العربیة و) 11(یكون نفس نوع الخط بالنسبة لالقتباس إال أن حجمه یكون * 

  .األجنبیة
  .من الزخارف واألشكال التي تفقد البحث قیمته العلمیةیجب على الطالب أن ال یكثر * 
صفحة فال یجب تجاوز هذا العدد، كما یجب الموازنة بین الجانبین وكذا الفصول في عدد ) 70 -60(حددة عدد الصفحات للمذكرة بـ * 

  .الصفحات
  .لغة إخراج المذكرة هي اللغة العربیة إجباریا* 
  .ل فقرةیجب احترام المسافة عند بدایة ك* 
، كما على الطالب أن یحسن )الخ/....؛ /: /؟ /. /، (ن بعدها و ال یكون بعده فراغ، وعالمات الوقف ال یكون قبلها فراغ، بل یك) و(حرف الواو* 

  .توظیفها في الفقرات
  ).التربیة البدنیة ( ولیس ) یة البدنیةالترب: (یكون فراغ في داخلها عند الكتابة مثلالخ، ال " "....والمزدوجتین [ ] والعارضتین() القوسین * 
  .عند ذكر رمز معین على الطالب شرح عباراته مباشرة بعد ذكره* 
  .ن فیها هذه العالماتو یجب الفصل بین الكلمات وعالمات البدایة بفراغ عند كل بدایة تك* 
  .رهایجب ترقیم الجداول واألشكال بطریقة متسلسلة ومتكاملة من بدایة المذكرة إلى آخ* 
  )15ص(انظر أیضا : مثلباالحالة في حالة استعمال معلومات تم ذكرها في المذكرة، على الطالب االستعانة * 
ویتم ادراجها في أو تم االتصال بها أثناء إجراء البحث یجب على الطالب الحصول على ختم أو توقیع المؤسسة التي أخذت منها العینة * 

  .المالحق
دراجها في  ةملى رخصة تسهیل مهالطالب الحصول ععلى *  في حالة التوجه إلى بعض الهیئات والمؤسسات والحصول على توقیعهم وإ

  .المالحق
خراج المذكرة في صورتها النهائیة، على الطالب الحصول على *  ایداع المذكرة من طرف المصلحة المعنیة وتوقیعها  رخصةعند اتمام البحث وإ

نسخ من المذكرة مرفقة برخصة االیداع، وبعد المناقشة على الطالب تعدیل المذكرة وفق ) 03(تقدیم ثالث  من طرف المشرف، حیث على الطالب
في ) pdf(و) word(قرص مضغوط في صیغتي ) 01( +مذكرة معدلة) 01(المالحظات المقدمة من طرف لجنة المناقشة، ثم یجب علیه ایداع 

  .صول على شهادة النجاحرخصة تبرأة الذمة من المكتبة، للح+ نفس القرص
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 .  .البیبلیوغرافیا -
   .المالحق -
 01  ).1(الملحق رقم  -
 .  ).2(الملحق رقم  -

 . فقط....) -1- 1-1(لعناوین یجب أال یفوق عدد األرقام ثالثة في ا: مالحظة
  .للمذكرةالغالف الخارجي في ) الفرنسیة، االنجلیزیة(قبل مقدمة البحث باللغة األجنبیة  البحث باللغة العربیة یكونملخص  :ملخصال

ان المدروس، كما یجب ة النظریة لعناصر العنو فی، نعتمد في المقدمة على الخل، وهي أول ما یقرأ وآخر ما یكتبهي واجهة الموضوع ككل :مقدمة
أهمیة الموضوع  هانعرض فیو . مع المحافظة على عناصر العنوان ومركباته عامالمدارس التي تناولت الموضوع بشكل النظریات و  نشیر إلىأن 

التقسیم  البحث مةمقدكما یجب أن تحمل . بشكل عام دراسةموضوع التمحور حولها التي یوالحاجة له، والهدف العام منه، باإلضافة إلى المشكلة 
لنتیجة سة األساسیة، تختتم باادر جمع البیانات الخاصة بالتم  االمنهج الذي أعتمد، والعینة واألدوات التي من خاللهو بشكل مختصر،  دراسةالمتبع لل

  .للبحث العامة
ستداللي االستنباطي أي االنتقال من معتمدا في ذلك على األسلوب اال هي طرح الموضوع المدروس بشكل علمي منهجي ومیداني :اإلشكالیة -1

أي أن المشكلة تكون میدانیة من الواقع الریاضي ویستخدم في التأسیس . ، تحمل مواصفات العنوان والتأسیس المتبع في المشكلةالعام إلى الخاص
 تساؤلقة من الثأسئلة فرعیة تكون منبو ئیسي ر  تساؤلنطرح المشكلة على شكل . لها أداة من أدواة جمع البیانات المتعارف علیها في البحث العلمي

  .هثبحویحدد من خاللها معالم  ،الرئیسي، یتقید بها الطالب
لها في انتظار تحققها أو عدم تحققها بعد إنهاء تكون إجابات مؤقتة و ي المشكلة، ف ةالمطروح تساؤالتلاوهي اإلجابة على  :الفرضیات -2

  .الدراسة
  .هذا الجزء یقدم الطالب األسباب الحقیقیة التي دفعته إلى اختیار هذا الموضوع في: أسباب اختیار الموضوع -3
  :یحمل هذا الجزء أهمیة البحث والحاجة له والضرورة  له من ناحیتین :أهمیة البحث -4
  :يلالجانب العم -                            :الجانب العلمي -

  .یقهاوالضرورة التي یكتسبها البحث ویساهم في تحق



فقط، وال یتطرق  في هذا الجزء یقوم الطالب بطرح األهداف المباشرة. مطابقة لهاوهي تتبع األسئلة المطروحة، وتكون  :البحث أهداف -5
  .هداف غیر مباشرةلأل
  :تنقسم إلى نوعین حیث یقوم الطالب بالفصل بینهما كل على حدا :المرتبطة بالبحث الدراسات - 6

  :الدراسات السابقة* 
  :الدراسات المشابهة* 

ى ض ألهم الدراسات التي تناولت موضوع بحثه، ویكون طرح هذه الدراسات إما في جزئیین دراسات عربیة وأخر ر في هذا الجزء یقوم الباحث بالتع
  :الخ، وتكون علي النحو التالي...أجنبیة، أو حسب التسلسل الزمني

عینة وكیفیة اختیارها، ال، منهج البحث، یاتفرضالمشكلة، هدف البحث، ال عنوان البحث،ویحمل تاریخ، واسم ولقب الباحث،  :عرض الدراسات *
  .توصل لها الباحث، وأهم توصیةالتي ج ائنتالاة البحث، أهم و أد
ا الطالب، من حیث المنهج المتبع، العینة وكیفیة اختیارها، تجمع الدراسات التي تناولهالتي تحمل أهم النقاط المشتركة  :التعلیق على الدراسات *

  .ركة المتوصل إلیهاتاألدوات المستخدمة، وأهم النتائج المش
  .ویحمل ما هو الجدید الذي جاءت به هذه الدراسة بالمقارنة بالدراسات السابقة :نقد الدراسات *
البحث،  موضوعلو لمشكلة ي البحث وهي المصطلحات األساسیة حات الواردة فف المصطلییقوم الطالب بتعر  :والمفاهیممصطلحات تحدید ال -7

   :ویكون التعریف على شكلین
                                .تعریف مصطلحات البحث نظریا -
  .تعریف مصطلحات البحث إجرائیا -
  :الجانب النظري* 

متغیراته وهنا تكون الحریة في التقسیم للطالب والمشرف، وهذا حسب و  ثموضوع البحتقسم الفصول على حسب  :الفصول النظریة وتقسیماتها
كما یجب على الطالب أن یقوم بالتعلیق  .جانبینعملیة الموازنة بین الفصول والكذلك مراعاة ، و وتقارب العناصر المكونة للعنوانعدد الصفحات 

  .صلة بالموضوعالعلى كل ما یأخذه، من المراجع العلمیة ذات 
  :حیث تتم حسب الخطوات التالیة" ISO 690"یكون االقتباس بإتباع القواعد  :باساالقت
، ثم یتم ذكر الخصائص البیبلیوغرافیة للمرجع أو المصدر في نهایة عند كتابة أي فقرة من مرجع أو مصدر معین یتم وضع رقم في نهایة الفقرة* 

  :نفس الصفحة كما یلي
  . إلى الخط المقابل سواء بضربها بالقدم بدحرجتها على األرض أو حملها والجري بهاصبحت تلعب بین منطقتین من نفس القریة في ساحة طولها میل تقریبا رسم في نهایتها خطان متقابالن وكان الهدف من المباراة إیصال الكرة وقد احدث تطور في قواعد اللعبة، فأ

  1.ن األقطار التي مارستها فقد استمر انتشار اللعبة وتزاید مشجعیها حتى بلغت شأنا لم تبلغه من قبلورغم المحاربة التي قوبلت بها من قبل السلطات في كثیر م

  .253ص - .1999عمان، : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع -.التمارین التطویریة لكرة القدم -.ثامر محسن إسماعیل، موقف مجید المولي 1

  :الحقة یتم كتابة الرقم في الفقرة أما في التهمیش یكتب كما یليفي حالة تكرار المرجع في الصفحات ال -
  
  .200ص -.1999، مرجع سابق -.ثامر محسن إسماعیل، موقف مجید المولي 2

  :في حالة تكرار المرجع في نفس الصفحة على أن یفرق بینهم مرجع أو أكثر یتم كتابة الرقم في الفقرة أما في التهمیش یكتب كما یلي -
  
  .200ص -.1999، نفس المرجع -.مر محسن إسماعیل، موقف مجید الموليثا 3

  :حیث یتم عرض البیانات البیبلیوغرافیة للمراجع والمصادر على النحو التالي
  :الكتب المؤلفة -أ  - 
  .]رقم الصفحة -.التاریخ :، دار النشربلدال -.الجزء، الطبعة -.عنوان الكتاب -.المؤلفولقب اسم [

  :المترجمة الكتب -ب  -
  .]رقم الصفحة -.التاریخ :، دار النشربلدالطبعة، ال -.المترجمولقب اسم ) ترجمة( -.الجزء، الطبعة -.عنوان الكتاب-.اسم المؤلف[

  :المجالت العلمیة المحكمة  -ج  -
  .]قم الصفحةر  -.التاریخ :دار النشر -.المجلد، العدد، الدولة -.عنوان المجلة، عنوان البحث -.الباحثولقب اسم (
  



  :المنشورة فقط الدكتوراه وأطروحةالماجستیر  ةلرسا –د  -
  :رسالة ماجستیر -
  ]، رقم الصفحةتاریخ النشر: ، الناشر، البلدالفرع، التاریخ أو، رسالة ماجستیر، الدولة، الجامعة، الكلیة، القسم عنوان الرسالة -.الباحثولقب اسم [

  :الدكتوراه أطروحة -
  .]رقم الصفحة  تاریخ النشر،: الناشر، البلدالفرع، التاریخ،  أودكتوراه، الدولة، الجامعة، الكلیة، القسم  أطروحة، األطروحةعنوان  -.اسم الباحث[

  :لكترونیةمواقع اال ال -ذ -
  .االطالع) السنة/ الشهر/ الیوم( -.النشر )السنة/ الشهر/ الیوم( -.دار النشر - .).…//http (الرابطة  - .المؤلف -

  :المراجع والمصادر باللغة األجنبیة
- Auteur.- le titre.- l’édition.- maison d’éditons, ville: année.- numéro de page. 
 
Exp : 
 
1 Bernerd Turpin.- Football préformation et formation.- Paris: édition Amphores, 1993.- P.37.   

  :الالحقة یتم كتابة الرقم في الفقرة أما في التهمیش یكتب كما یلي في حالة تكرار المرجع في الصفحات -
- Auteur.- Op-Cit, année.- numéro de page. 

  :في حالة تكرار المرجع في نفس الصفحة على أن یفرق بینهم مرجع أو أكثر یتم كتابة الرقم في الفقرة أما في التهمیش یكتب كما یلي -
- Auteur.- Idem, année.- numéro de page. 

  :الجانب التطبیقي
  :منهجیة البحث واإلجراءات المیدانیة/ 1
  :ویحمل هذا الفصل النقاط التالیة  
ن یعرضها في ي تثمین المشكلة المطروح یمكنه أإذا اعتمد الطالب على دراسة استطالعیة وثمنها بنتائج واعتمد علیه ف :الدراسة االستطالعیة*

  .لذكرها فال داعي هاعتمد على نتائجهذا الفصل، أما إذا لم ی
  :یلي وهي تتكون من ما :الدراسة األساسیة*
  .بالتفصیل واألدلة ثهحیتطرق الطالب إلى المنهج المتبع في البحث مباشرة بدون تعریفه، وعالقة هذا المنهج بموضوع ب :المنهج*
  :وهي ویحمل المتغیرات المرتبطة بالبحث :متغیرات البحث *
  :المستقل المتغیر -1 
  :المتغیر التابع - 2
  .بدقة تحدید معالم مجتمع البحث وخصائصه :المجتمع*
  .بالتفصیل عینة البحث كیفیة اختیارها من المجتمع :العینة*
  :وهي ثالثة :مجاالت البحث*
  . ویحمل عدد أفراد البحث بالتدقیق :شريبمجال  -1
  .ویحمل الحدود الجغرافیة للبحث :مكانيمجال  -2
  .ویحمل الحدود الزمنیة للبحث من بدایته إلى نهایته: زمانيال مج -3
، سواء كانت خطوات بناءها إلىستعرض الطالب األدوات التي اعتمدها في دراسته األساسیة، ویتطرق بشكل مفصل یوهنا  :أدوات البحث -
  .)الخ...استبیان، مالحظة، مقابلة(
  :نا نركز على ثالثة أمور أساسیة وهيوه ):سیكومتریة األداة(األسس العلمیة لألداة *
  الموضوعیة -3الثبات           - 2الصدق          - 1
  .عرض البرامج التدریبیة إن وجدت*

  .عرض االختبارات والمقاییس والبطاریات إن وجدت* 
المعادلة ویقوم بكتابتها  إلىرق الطالب ثه، ففي دراسة اللیسانس یتطبحوهنا یتطرق الطالب للمعادالت التي استخدمها في  :اإلحصائیة وسائلال*

  .بشكل مفصل والمرجع الذي أخذت منه



  :وتحلیل ومناقشة النتائجعرض  /2
ثم یقد الطالب قراءة للمعلومات المقدمة، ویبلورها في ....) جداول، أشكال، منحنیات،(تكون على حسب البیانات : عرض وتحلیل النتائج* 

  .استنتاج لكل بیان من البیانات
یظهر مدى تحكم وفهم الطالب لموضوع البحث والبعد االستقرائي للبیانات المتحصل علیها  في هذا الجزء :مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیات* 

  . من خالل كل ما سبق، في حین یجب علیه توظیف نتائج الدراسات المرتبطة بالبحث في تفسیر الفرضیات والنتائج
  .الجزء یقوم الطالب بتقدیم حوصلة النتائج المتحصل علیها من خالل المعارف والحقائق المؤكدة في الدراسةفي هذا  :االستنتاج العام* 
  .هي خالصة البحث ككل والتطرق إلى أهم النتائج والتفسیرات األساسیة للبحث، كما یقدم الطالب زبدة العمل والفائدة منه :الخاتمة* 
الطالب بتقدیم بعض االقتراحات التي یرى أنها مناسبة إلنجاح وتطویر هذه الدراسة، كما یقدم عبارات هنا یقوم  :اقتراحات وفروض مستقبلیة* 

  .من صمیم الموضوع وقابل للدراسة مستقبال مشتقةعلى شكل فرضیات 
، )أبجدي، أو هجائي(تیبا معیننا في هذه النقطة یقوم الطالب بتقدیم جمیع المصادر والمراجع المعتمدة في البحث، حیث ترتب تر  :البیبلیوغرافیا* 

 كما یجب عرض البیانات البیبلیوغرافیة كما تم توضیحها في االقتباس حیث یتم تغییر رقم الصفحة بعدد الصفحات اإلجمالي للمرجع، كما یجب
  :یصنفها كما یليعلى الطالب أن 

  :باللغة األجنبیة -ب                                                     :باللغة العربیة -أ
  نفس التقسیم -                                                        :المصادر - 1
  :المراجع - 2
  :الت العلمیةالمج - 3
  :الدوریات والمنشورات العلمیة - 4
  :الجرائد والقوانین والمراسیم - 5
  :المواقع االلكترونیة - 6

ئق التي استفاد منها الطالب في بحثه ویكون لها معنى ووزن في البحث، حیث یخصص لكل وثیقة تختلف عن هنا یتم إدراج كل الوثا :المالحق* 
  .یبتاألخرى ملحق خاص ویرقم حسب التر 

  
  

  


