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والریاضیة ىناك شروط البد أتباعيا  البدنیة النشاطات وتقنیات عموم میدان في المیسانس شيادة نیل متطمبات ضمن مذكرة تخرج عند إنجاز
  البویرة، یجب التطرق إلى ما یمي: stapsحسب الدلیل المقدم من طرف إدارة المعيد 

 
          

 
 البویرةد أولحاج آكمي محنجامعة 

 وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیةمعيد عموم 
 
 
 

 عموم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیةمیدان تخرج ضمن متطمبات نیل شيادة المیسانس في مذكرة 
 

 :.................................التخصص
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 :)األستاذ، الدكتور( إشراؼ -                                إعداد الطمبة:                  -

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

 محتوى الصفحة الرئیسیة

 قیاس بعض عناصر المیاقة البدنیة لدى العبي كرة القدم صنف أواسط
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ويكوف الفصؿ  (Grasلكؿ الفقرات إال العناويف تكوف ) 14( وبحجـ Simplified Arabic)كتب البحث عمى الكمبيوتر، بخط مف نوع أف ي* 

 .سـ(2إال عمى الجانب األيمف لمقارئ يكوف ) عمى كؿ جوانب الورقة (سـ1.5) سـ( وعمى أف يترؾ ىامش1بيف السطور )

 (.12( مف حجـ )Times New Roman)ف بخط * األرقاـ والكممات بالمغة األجنبية تكو 

 .(Justifie) * يجب الحرص عمى أف تكوف السطور

 ( لممراجع بالمغة األجنبية.Times New Roman( )10( لممراجع بالمغة العربية و)11يكوف نفس نوع الخط بالنسبة لالقتباس إال أف حجمو يكوف )* 

 كاؿ التي تفقد البحث قيمتو العممية.* يجب عمى الطالب أف ال يكثر مف الزخارؼ واألش

 ( صفحة فال يجب تجاوز ىذا العدد، كما يجب الموازنة بيف الجانبيف وكذا الفصوؿ في عدد الصفحات.70 -60حددة عدد الصفحات لممذكرة بػ )* 

 * لغة إخراج المذكرة ىي المغة العربية إجباريا.

 * يجب احتراـ المسافة عند بداية كؿ فقرة.

 ، كما عمى الطالب أف يحسف توظيفيا في الفقرات.ف بعدىا )، /. /؟ /: /؛ /....الخ(و واو)و( ال يكوف بعده فراغ، وعالمات الوقؼ ال يكوف قبميا فراغ، بؿ يك* حرؼ ال

 ) التربية البدنية (. يكوف فراغ في داخميا عند الكتابة مثؿ: )التربية البدنية( وليس* القوسيف )( والعارضتيف] [ والمزدوجتيف " "....الخ، ال 

 * عند ذكر رمز معيف عمى الطالب شرح عباراتو مباشرة بعد ذكره.

 ف فييا ىذه العالمات.و * يجب الفصؿ بيف الكممات وعالمات البداية بفراغ عند كؿ بداية تك

 * يجب ترقيـ الجداوؿ واألشكاؿ بطريقة متسمسمة ومتكاممة مف بداية المذكرة إلى آخرىا.

 (51مثؿ: انظر أيضا )صباالحالة ستعماؿ معمومات تـ ذكرىا في المذكرة، عمى الطالب االستعانة * في حالة ا

 ويتـ ادراجيا في المالحؽ.أو تـ االتصاؿ بيا أثناء إجراء البحث * يجب عمى الطالب الحصوؿ عمى ختـ أو توقيع المؤسسة التي أخذت منيا العينة 

دراجيا في المالحؽ. ةمالطالب الحصوؿ عمى رخصة تسييؿ مي* عمى   في حالة التوجو إلى بعض الييئات والمؤسسات والحصوؿ عمى توقيعيـ وا 

خراج المذكرة في صورتيا النيائية، عمى الطالب الحصوؿ عمى  ايداع المذكرة مف طرؼ المصمحة المعنية وتوقيعيا  رخصة* عند اتماـ البحث وا 

نسخ مف المذكرة مرفقة برخصة االيداع، وبعد المناقشة عمى الطالب تعديؿ المذكرة وفؽ  (03مف طرؼ المشرؼ، حيث عمى الطالب تقديـ ثالث )

( في pdf( و)word( قرص مضغوط في صيغتي )01) +مذكرة معدلة( 01المالحظات المقدمة مف طرؼ لجنة المناقشة، ثـ يجب عميو ايداع )

 .نجاح+ رخصة تبرأة الذمة مف المكتبة، لمحصوؿ عمى شيادة النفس القرص

 شروط إخراج المذكرة
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 ( فقط. ....-1-1-1مالحظة: یجب أال یفوق عدد األرقام ثالثة في العناوین )
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 .لممذكرةالغالؼ الخارجي قبؿ مقدمة البحث بالمغة األجنبية )الفرنسية، االنجميزية( في  البحث بالمغة العربية يكوفممخص  ممخص:ال

ة النظرية لعناصر العنواف في، نعتمد في المقدمة عمى الخم، وىي أوؿ ما يقرأ وآخر ما يكتبىي واجية الموضوع ككؿ مقدمة:

مع المحافظة عمى عناصر العنواف  عاـالمدارس التي تناولت الموضوع بشكؿ النظريات و  نشير إلىيجب أف  المدروس، كما

موضوع تمحور حوليا التي يأىمية الموضوع والحاجة لو، واليدؼ العاـ منو، باإلضافة إلى المشكمة  يانعرض فيو ومركباتو. 

المنيج الذي أعتمد، والعينة و بشكؿ مختصر،  دراسةـ المتبع لمالتقسي البحث مقدمةبشكؿ عاـ. كما يجب أف تحمؿ  دراسةال

 .لمبحث لنتيجة العامةسة األساسية، تختتـ باادر جمع البيانات الخاصة بالتـ  اواألدوات التي مف خاللي

باطي معتمدا في ذلؾ عمى األسموب االستداللي االستن ىي طرح الموضوع المدروس بشكؿ عممي منيجي وميداني اإلشكالیة: -1

، تحمؿ مواصفات العنواف والتأسيس المتبع في المشكمة. أي أف المشكمة تكوف ميدانية مف الواقع أي االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص

الرياضي ويستخدـ في التأسيس ليا أداة مف أدواة جمع البيانات المتعارؼ عمييا في البحث العممي. نطرح المشكمة عمى شكؿ 

 .وثبحويحدد مف خالليا معالـ  ،الرئيسي، يتقيد بيا الطالب تساؤؿقة مف الثية تكوف منبأسئمة فرعو رئيسي  تساؤؿ

ليا في انتظار تحققيا أو عدـ تكوف إجابات مؤقتة و ي المشكمة، ف ةالمطروح تساؤالتلاوىي اإلجابة عمى  الفرضیات: -2

 .تحققيا بعد إنياء الدراسة

 الطالب األسباب الحقيقية التي دفعتو إلى اختيار ىذا الموضوع. في ىذا الجزء يقدـأسباب اختیار الموضوع:  -3

 يحمؿ ىذا الجزء أىمية البحث والحاجة لو والضرورة  لو مف ناحيتيف: أىمیة البحث: -4

                    .الجانب العممي -

 .يمالجانب العم -

 والضرورة التي يكتسبيا البحث ويساىـ في تحقيقيا.

 . في ىذا الجزء يقوـ الطالب بطرح األىداؼ المباشرةمطابقة لياىي تتبع األسئمة المطروحة، وتكوف و  :البحث أىداف -5

 ىداؼ غير مباشرة.لألفقط، وال يتطرؽ 
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 تنقسـ إلى نوعيف حيث يقـو الطالب بالفصؿ بينيما كؿ عمى حدا: :المرتبطة بالبحث الدراسات -6

 * الدراسات السابقة:

 * الدراسات المشابية:

ض ألىـ الدراسات التي تناولت موضوع بحثو، ويكوف طرح ىذه الدراسات إما في جزئييف ر ي ىذا الجزء يقوـ الباحث بالتعف

 ...الخ، وتكوف عمي النحو التالي:ى أجنبية، أو حسب التسمسؿ الزمنيدراسات عربية وأخر 

، منيج البحث، ياتفرضالىدؼ البحث، مشكمة، ال ويحمؿ تاريخ، واسـ ولقب الباحث، عنواف البحث، عرض الدراسات: *

 توصؿ ليا الباحث، وأىـ توصية.التي ج ائنتالاة البحث، أىـ و عينة وكيفية اختيارىا، أدال

ا الطالب، مف حيث المنيج المتبع، تجمع الدراسات التي تناوليالتي تحمؿ أىـ النقاط المشتركة  التعمیق عمى الدراسات: *

 ركة المتوصؿ إلييا.تالعينة وكيفية اختيارىا، األدوات المستخدمة، وأىـ النتائج المش

 ويحمؿ ما ىو الجديد الذي جاءت بو ىذه الدراسة بالمقارنة بالدراسات السابقة. نقد الدراسات: *

لمشكمة ي البحث وىي المصطمحات األساسية حات الواردة فؼ المصطمييقـو الطالب بتعر  :والمفاىیممصطمحات تحدید ال -7

  البحث، ويكوف التعريؼ عمى شكميف: موضوعلو 

                               تعريؼ مصطمحات البحث نظريا. -

 تعريؼ مصطمحات البحث إجرائيا. -

 * الجانب النظري:

متغيراتو وىنا تكوف الحرية في التقسيـ لمطالب و  ثموضوع البحتقسـ الفصوؿ عمى حسب  الفصول النظریة وتقسیماتيا:

عممية الموازنة بيف الفصوؿ كذلؾ مراعاة ، و وتقارب العناصر المكونة لمعنوافوالمشرؼ، وىذا حسب عدد الصفحات 

 صمة بالموضوع.الكما يجب عمى الطالب أف يقـو بالتعميؽ عمى كؿ ما يأخذه، مف المراجع العممية ذات  .جانبيفوال
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 " حيث تتـ حسب الخطوات التالية:ISO 690يكوف االقتباس بإتباع القواعد " قتباس:اال

، ثـ يتـ ذكر الخصائص البيبميوغرافية لممرجع * عند كتابة أي فقرة مف مرجع أو مصدر معيف يتـ وضع رقـ في نياية الفقرة

 أو المصدر في نياية نفس الصفحة كما يمي:

بيا مف قبؿ السمطات في كثير مف األقطار التي مارستيا فقد استمر انتشار المعبة وتزايد  ورغـ المحاربة التي قوبمتمثاؿ: 

 1مشجعييا حتى بمغت شأنا لـ تبمغو مف قبؿ.

 .352ص -.1111دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع: عماف،  -.التمارین التطویریة لكرة القدم -.ثامر محسف إسماعيؿ، موقؼ مجيد المولي 1

 لة تكرار المرجع في الصفحات الالحقة يتـ كتابة الرقـ في الفقرة أما في التيميش يكتب كما يمي:في حا -
 .322ص -.1111، مرجع سابق -.ثامر محسف إسماعيؿ، موقؼ مجيد المولي 2

التيميش في حالة تكرار المرجع في نفس الصفحة عمى أف يفرؽ بينيـ مرجع أو أكثر يتـ كتابة الرقـ في الفقرة أما في  -

 يكتب كما يمي:
 .322ص -.1111، نفس المرجع -.ثامر محسف إسماعيؿ، موقؼ مجيد المولي 3

 حيث يتـ عرض البيانات البيبميوغرافية لممراجع والمصادر عمى النحو التالي:

 :الكتب المؤلفة -أ  - 

 .رقـ الصفحة[ -.التاريخ :، دار النشربمدال -.الجزء، الطبعة -.عنوان الكتاب -.المؤلؼولقب ]اسـ 

 :الكتب المترجمة -ب  -

 .رقـ الصفحة[ -.التاريخ :، دار النشربمدالطبعة، ال -.المترجـولقب )ترجمة( اسـ  -.الجزء، الطبعة -.عنوان الكتاب-.]اسـ المؤلؼ

 :المجالت العممیة المحكمة  -ج  -

 .رقـ الصفحة[ -.التاريخ :دار النشر -.لةالمجمد، العدد، الدو  -.عنوان المجمة، عنوان البحث -.الباحثولقب اسـ )

 المنشورة فقط: الدكتوراه وأطروحةالماجستیر  ةلرسا –د  -
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 :رسالة ماجستیر -

 [، رقـ الصفحة، الناشر، البمد: تاريخ النشرالفرع، التاريخ أو، رسالة ماجستير، الدولة، الجامعة، الكمية، القسـ عنوان الرسالة -.الباحثولقب ]اسـ 

 :الدكتوراه حةأطرو  -

 .رقـ الصفحة [ الناشر، البمد: تاريخ النشر،الفرع، التاريخ،  أودكتوراه، الدولة، الجامعة، الكمية، القسـ  أطروحة، األطروحةعنوان  -.]اسـ الباحث

 :لكترونیةمواقع اال ال -ذ -

/ الشير/ السنة( -.دار النشر -.(.…//http الرابطة ) -.المؤلؼ - / الشير/ السنة( االطالع.)ال -.النشر )اليـو  يـو

 المراجع والمصادر بالمغة 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.   

 الة تكرار المرجع في الصفحات الالحقة يتـ كتابة الرقـ في الفقرة أما في التيميش يكتب كما يمي:في ح -

- Auteur.- Op-Cit, année.- numéro de page. 

 في حالة تكرار المرجع في نفس الصفحة عمى أف يفرؽ بينيـ مرجع أو أكثر يتـ كتابة الرقـ في الفقرة أما في التيميش يكتب كما يمي: -

- Auteur.- Idem, année.- numéro de page. 

 الجانب التطبیقي:

 منيجیة البحث واإلجراءات المیدانیة:/ 1

 ويحمؿ ىذا الفصؿ النقاط التالية:  

ي تثميف المشكمة المطروح إذا اعتمد الطالب عمى دراسة استطالعية وثمنيا بنتائج واعتمد عميو ف *الدراسة االستطالعیة:

 لذكرىا. فال داعي يافي ىذا الفصؿ، أما إذا لـ يعتمد عمى نتائج ف يعرضيايمكنو أ
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 يمي: وىي تتكوف مف ما *الدراسة األساسیة:

 .بالتفصيؿ واألدلة ثوحيتطرؽ الطالب إلى المنيج المتبع في البحث مباشرة بدوف تعريفو، وعالقة ىذا المنيج بموضوع ب *المنيج:

 :وىي تبطة بالبحثويحمؿ المتغيرات المر  متغیرات البحث: *

 المتغير المستقؿ: -1 

 المتغير التابع: -2

 .بدقة تحديد معالـ مجتمع البحث وخصائصو *المجتمع:

 .بالتفصيؿ عينة البحث كيفية اختيارىا مف المجتمع *العینة:

 :وىي ثالثة *مجاالت البحث:

 ويحمؿ عدد أفراد البحث بالتدقيؽ.  شري:بمجال  -1

 لحدود الجغرافية لمبحث.ويحمؿ ا مكاني:مجال  -2

 ويحمؿ الحدود الزمنية لمبحث مف بدايتو إلى نيايتو.زماني: مجال  -3

خطوات  إلىستعرض الطالب األدوات التي اعتمدىا في دراستو األساسية، ويتطرؽ بشكؿ مفصؿ يوىنا  أدوات البحث: -

 .، سواء كانت )استبياف، مالحظة، مقابمة...الخ(بناءىا

 وىنا نركز عمى ثالثة أمور أساسية وىي: ألداة )سیكومتریة األداة(:*األسس العممیة ل

 الموضوعية -3الثبات           -2الصدؽ          -1

 *عرض البرامج التدریبیة إن وجدت.

 * عرض االختبارات والمقاییس والبطاریات إن وجدت.

 إلىثو، ففي دراسة الميسانس يتطرؽ الطالب بحوىنا يتطرؽ الطالب لممعادالت التي استخدميا في  اإلحصائیة: وسائل*ال

 المعادلة ويقـو بكتابتيا بشكؿ مفصؿ والمرجع الذي أخذت منو.
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 :وتحمیل ومناقشة النتائجعرض  /2

تكوف عمى حسب البيانات )جداوؿ، أشكاؿ، منحنيات،....( ثـ يقد الطالب قراءة لممعمومات * عرض وتحمیل النتائج: 

 ستنتاج لكؿ بياف مف البيانات.المقدمة، ويبمورىا في ا

يظير مدى تحكـ وفيـ الطالب لموضوع البحث والبعد االستقرائي  في ىذا الجزء * مناقشة ومقارنة النتائج بالفرضیات:

لمبيانات المتحصؿ عمييا مف خالؿ كؿ ما سبؽ، في حيف يجب عميو توظيؼ نتائج الدراسات المرتبطة بالبحث في تفسير 

 . الفرضيات والنتائج

في ىذا الجزء يقوـ الطالب بتقديـ حوصمة النتائج المتحصؿ عمييا مف خالؿ المعارؼ والحقائؽ المؤكدة  :االستنتاج العام* 

 في الدراسة.

 ىي خالصة البحث ككؿ والتطرؽ إلى أىـ النتائج والتفسيرات األساسية لمبحث، كما يقدـ الطالب زبدة العمؿ والفائدة منو. :الخاتمة* 

ىنا يقـو الطالب بتقديـ بعض االقتراحات التي يرى أنيا مناسبة إلنجاح وتطوير ىذه الدراسة،  :حات وفروض مستقبمیةاقترا* 

 مف صميـ الموضوع وقابؿ لمدراسة مستقبال. مشتقةكما يقدـ عبارات عمى شكؿ فرضيات 

لمعتمدة في البحث، حيث ترتب ترتيبا معيننا في ىذه النقطة يقوـ الطالب بتقديـ جميع المصادر والمراجع ا :البیبمیوغرافیا* 
)أبجدي، أو ىجائي(، كما يجب عرض البيانات البيبميوغرافية كما تـ توضيحيا في االقتباس حيث يتـ تغيير رقـ الصفحة 

 يصنفيا كما يمي:بعدد الصفحات اإلجمالي لممرجع، كما يجب عمى الطالب أف 
 بالمغة األجنبیة: -ب                                                     بالمغة العربیة: -أ
 نفس التقسيـ -                                                        المصادر: -1
 المراجع: -2
 الت العممية:المج -3
 الدوريات والمنشورات العممية: -4
 الجرائد والقوانيف والمراسيـ: -5
 :المواقع االلكترونية -6
ىنا يتـ إدراج كؿ الوثائؽ التي استفاد منيا الطالب في بحثو ويكوف ليا معنى ووزف في البحث، حيث يخصص  :مالحقال* 

 يب.تلكؿ وثيقة تختمؼ عف األخرى ممحؽ خاص ويرقـ حسب التر 


