
 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 لألعمال الموجهة  : ول مضمون الحصة ال 

 خطة البحث ) إعداد مشروع مع الطالب(              

لمبحث  الحديثة منهجيةاليقوم الطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى ب 
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

االنترنيت بهدف دراسة مضمون ومحتوى الحصة وعرضه وتقديمه في شكل حصة 
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52اعمال موجهة لمدة 

 خطة البحث اهم تعارف  -
 أهمية خطة البحث. -
 كيفية انجاز خطة البحث. -
 عناصر خطة البحث.أهم  -

بفتح مجال المناقشة وتقويم يقوم األستاذ من عرض الطالب لممعطيات  االنتهاءبعد 
 دقيقة 52الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه الطمبة رفقة األستاذ لمدة 

 بتقييم الطالب بناءا عمى:وبعدها يقوم األستاذ ، 

 طريقة تقديم وعرض البحث .  -1
 ة في بحثه .دمضمون البحث والمراجع المعتم  -5
 من طرف الطمبة واألستاذ.مقدمة ته عمى األسئمة الابجا  م تفاعمه و يقيت  -3

 

 

 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 لألعمال الموجهة  : الثانيةمضمون الحصة 

 مجتمع الحصائي ومتغيرات البحثال                

لمبحث  الحديثة منهجيةاليقوم الطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى ب      
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

االنترنيت بهدف دراسة مضمون ومحتوى الحصة وعرضه وتقديمه في شكل حصة 
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52اعمال موجهة لمدة 

  اهم تعارف المجتمع االحصائي. -

 .تصنيف المجتمع -

 .العينة االحصائية -

 .تحديد حجم العينة -

 .كيفية اخذ العينة الممثمة لتصنيفات المجتمع )انواع العينات( -

من عرض الطالب لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم  االنتهاءبعد   
األستاذ بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه 

 بعدها يقوم األستاذ بتقييم الطالب بناءا عمى:و ،  دقيقة 52الطمبة رفقة األستاذ لمدة 

 طريقة تقديم وعرض البحث . -1

 ة في بحثه .دمضمون البحث والمراجع المعتم -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ. -3  تقييم تفاعمه وا 

 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 لألعمال الموجهة  : ثالثةمضمون الحصة ال

 الستخدام الفرضيات وصالحية                

لمبحث  الحديثة منهجيةاليقوم الطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى ب      
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

االنترنيت بهدف دراسة مضمون ومحتوى الحصة وعرضه وتقديمه في شكل حصة 
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52اعمال موجهة لمدة 

 . فهوم الفرضياتم -

 .اهم تعارف الفروض      -

 .اختبارات الفروض البحث -

 .خطوات واعتبارات اختبار الفروض -

 .صياغة فروض البحث -

ن عرض الطالب لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم األستاذ م االنتهاءبعد 
بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه الطمبة 

 وبعدها يقوم األستاذ بتقييم الطالب بناءا عمى:،  دقيقة 52رفقة األستاذ لمدة 

 طريقة تقديم وعرض البحث . -1

 ة في بحثه .دمضمون البحث والمراجع المعتم -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ.  -3  تقييم تفاعمه وا 

 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 لألعمال الموجهة  : الرابعةمضمون الحصة 

 المتغيرات في البحث العلمي                   

لمبحث  الحديثة منهجيةاليقوم الطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى ب 
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

االنترنيت بهدف دراسة مضمون ومحتوى الحصة وعرضه وتقديمه في شكل حصة 
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52اعمال موجهة لمدة 

 . اهم تعارف المتغيرات في البحث العممي -

 المتغيرات في البحث العممي .انواع  -

 .الفرق بين المتغيرات -

 .اهمية المتغيرات في الدراسات واالبحاث االكاديمية -

من عرض الطالب لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم األستاذ  االنتهاءبعد  
بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه الطمبة 

 وبعدها يقوم األستاذ بتقييم الطالب بناءا عمى:،  دقيقة 52ستاذ لمدة رفقة األ

 طريقة تقديم وعرض البحث . -1

 ة في بحثه .دمضمون البحث والمراجع المعتم -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ. -3  تقييم تفاعمه وا 

 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 لألعمال الموجهة  : خامسةمضمون الحصة ال

 الدراسات السابقة والمشابهة                     

لمبحث  الحديثة منهجيةاليقوم الطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى ب 
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

صة االنترنيت بهدف دراسة مضمون ومحتوى الحصة وعرضه وتقديمه في شكل ح
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52اعمال موجهة لمدة 

 .تعارفالاهم و  الدراسات السابقة والمشابهةفهوم م -

 الدراسات السابقة و المشابهة في البحوث.كتابة أهمية  -

 عالقة الدراسات السابقة و المشابهة باالطار النظري.      -

 في الدراسات السابقة و المشابهة. أهم العناصر التي يجب التطرق إليها -

 ترتيب الدراسات السابقة و المشابهة. -

 الدراسات السابقة و المشابهة الخاصة بالبحث. توظيف كيفية  -

من عرض الطالب لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم األستاذ  االنتهاءبعد 
رف زمالئه الطمبة بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من ط

 وبعدها يقوم األستاذ بتقييم الطالب بناءا عمى:،  دقيقة 52رفقة األستاذ لمدة 

 طريقة تقديم وعرض البحث . -1

 ة في بحثه .دمضمون البحث والمراجع المعتم -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ -3  .تقييم تفاعمه وا 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 لألعمال الموجهة  : سادسةمضمون الحصة ال

 ياناتبادوات جمع ال                             

لمبحث  الحديثة منهجيةاليقوم الطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى ب 
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

وتقديمه في شكل حصة اعمال وعرضه اسموب المالحظة االنترنيت بهدف دراسة 
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52موجهة لمدة 

 . اهم تعارف المالحظة -

 .شروط المالحظة -

 .المنظمة المالحظةوبناء شبكة طريقة تسجيل  -

 .انواع المالحظة      -

 .وسائل المالحظةأهم  -

 .مزايا وعيوب المالحظة -

لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم األستاذ بعد االنتهاء من عرض الطالب 
بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه الطمبة 

 وبعدها يقوم األستاذ بتقييم الطالب بناءا عمى:،  دقيقة 52رفقة األستاذ لمدة 

 طريقة تقديم وعرض البحث . -1

 حثه .ة في بدمضمون البحث والمراجع المعتم -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ. -3  تقييم تفاعمه وا 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 مضمون الحصة السابعة لألعمال الموجهة  :

 الستمارة الستبيانية                         

لمبحث  الحديثة منهجيةاليقوم الطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى ب 
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

وعرضه وتقديمه في شكل حصة اعمال اسموب االستبيان االنترنيت بهدف دراسة 
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52موجهة لمدة 

 . اهم تعارف االستبيان -

 انواع االستبيان.       -

 .االستبيانتصميم واعداد  طريقة -

 .ق استخدام االستبيانطر  -

 .ستبيانمزايا وعيوب اال -

بعد االنتهاء من عرض الطالب لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم األستاذ 
بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه الطمبة 

 تقييم الطالب بناءا عمى:دقيقة ، وبعدها يقوم األستاذ ب 52رفقة األستاذ لمدة 

 طريقة تقديم وعرض البحث . -1

 ة في بحثه .دمضمون البحث والمراجع المعتم -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ. -3  تقييم تفاعمه وا 

 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 مضمون الحصة الثامنة لألعمال الموجهة  :

 المقابلة                                     

لمبحث  الحديثة منهجيةالالطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى بيقوم  
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

وعرضه وتقديمه في شكل حصة اعمال  اسموب المقابمةاالنترنيت بهدف دراسة 
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52موجهة لمدة 

 اهم تعارف المقابمة.  -

 خصائص المقابمة.       -

 انواع المقابمة.       -

 بناء مخطط ودليل المقابمة. -

 اسس وخطوات اجراء المقابمة. -

 مزايا وعيوب المقابمة. -

بعد االنتهاء من عرض الطالب لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم األستاذ 
بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه الطمبة 

 دقيقة ، وبعدها يقوم األستاذ بتقييم الطالب بناءا عمى: 52رفقة األستاذ لمدة 

 طريقة تقديم وعرض البحث . -1

 ة في بحثه .دالبحث والمراجع المعتممضمون  -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ. -3  تقييم تفاعمه وا 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 مضمون الحصة الثامنة لألعمال الموجهة  :

 المنهج التجريبي                                 

لمبحث  الحديثة منهجيةاليقوم الطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى ب 
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

وعرضه وتقديمه في شكل حصة اعمال  المنهج التجريبياالنترنيت بهدف دراسة 
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52موجهة لمدة 

 . المفاهيم االساسية لممنهج التجريبي -

 .مرتكزات المنهج التجريبي   -       لتجريبي.خطوات المنهج ا       -

 .لمبحوث ةالتجريبي اتانواع التصميم       -

 .والضبط التجريبي الشكل المالئم لمتصميم التجريبي       -

 اسس وخطوات اجراء المقابمة.  -            بناء مخطط ودليل المقابمة. -

 المنهج التجريبي.عيوب ومزايا   -   .التجارب المعممية والتجارب الميدانية -

بعد االنتهاء من عرض الطالب لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم األستاذ 
بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه الطمبة 

 دقيقة ، وبعدها يقوم األستاذ بتقييم الطالب بناءا عمى: 52رفقة األستاذ لمدة 

 البحث .طريقة تقديم وعرض  -1

 ة في بحثه .دمضمون البحث والمراجع المعتم -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ. -3  تقييم تفاعمه وا 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 مضمون الحصة التاسعة لألعمال الموجهة  :

 المنهج الستقرائي والستنباطي                          

لمبحث  الحديثة منهجيةالوالكتب التي تعنى ب يقوم الطالب بالبحث في المراجع 
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و ،  العممي  مواقعوا 

وعرضه وتقديمه في شكل  المنهج االستقرائي واالستنباطياالنترنيت بهدف دراسة 
 دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالية: 52حصة اعمال موجهة لمدة 

 االساسية لممنهج االستقرائي.  المفاهيم -

 مجاالت المنهج االستقرائي.و  خصائص المنهج االستقرائي       -

 االستقراء الكامل.      -

 االستقراء الناقص.       -

 .او االستداللي المفاهيم االساسية لممنهج االستنباطي       -

 مجاالت المنهج االستنباطي و  خصائص المنهج االستنباطي -

د االنتهاء من عرض الطالب لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم األستاذ بع
بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه الطمبة 

 دقيقة ، وبعدها يقوم األستاذ بتقييم الطالب بناءا عمى: 52رفقة األستاذ لمدة 

 طريقة تقديم وعرض البحث . -1

 ة في بحثه .دبحث والمراجع المعتممضمون ال -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ. -3  تقييم تفاعمه وا 



 والرياضيةمعهد علىم وتقنيات النشاطات البدنية           البوٌرة – جامعة أكلً محند اولحاج
 9102/9191الموسم الجامعً                          قسم التدرٌب الرٌاضً

 )اعمال موجهة( السداسً الثانً لمقٌاس مشروع البحث برنامج
 المستوى : السنة االولى ماستر             تخصص : التدرٌب الرٌاضً النخبوي   

 اعداد : د/ علون سعاد استاذة مؤقتة
 

 

 مضمون الحصة العاشرة لألعمال الموجهة  :

 المنهج الوصفي                                  

يقوم الطالب بالبحث في المراجع والكتب التي تعنى بالمنهجية الحديثة لمبحث  
عداد البحوث العممية عبر مكتبة المعهد والمكتبة الجامعية و مواقع  العممي ، وا 

وعرضه وتقديمه في شكل حصة اعمال  المنهج الوصفياالنترنيت بهدف دراسة 
 ة:دقيقة ويتطرق إلى العناصر التالي 52موجهة لمدة 

 وصفية.ال المفاهيم االساسية لمبحوث -

 .خصائص البحث الوصفي و اهداف البحث الوصفي       -

 .اعتبارات استخدام المنهج الوصفي -

 .المنهج الوصفيخطوات  -

 انواع البحوث الوصفية.       -

 .وصفيعيوب ومزايا المنهج ال      -

بعد االنتهاء من عرض الطالب لممعطيات التي هو في صدد عرضها، يقوم األستاذ 
بفتح مجال المناقشة وتقويم الطالب من خالل طرح األسئمة من طرف زمالئه الطمبة 

 دقيقة ، وبعدها يقوم األستاذ بتقييم الطالب بناءا عمى: 52رفقة األستاذ لمدة 

 طريقة تقديم وعرض البحث . -1

 ة في بحثه .دالبحث والمراجع المعتممضمون  -5

جابته عمى األسئمة المقدمة من طرف الطمبة واألستاذ. -3  تقييم تفاعمه وا 


