
 

                                                                                                                                                               كورس بوك 

                                                                                                              صباح دمحم مصطفى . د . االستاذ
                                   سكول التربٌة الرٌاضٌة       / فاكولتً التربٌة / جامعة سوران

                     الرٌاضً علم التدرٌب مادةالمرحلة الرابعة   /  
 1025 -   1024للعام الدراسً    

 المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردات األسبوع

 التدرٌب / التدرٌب الرٌاضً  األول

 الخصوصٌة فً التدرٌب -1الفروق الفردٌة   -2: لتدرٌب الرٌاضً ٌتضمن امبادئ  الثانً 

           االحماء   -4                  التحمٌل الزائد -3  الثالث       

 التدرج فً التدرٌب   -6                            التهدئة -5 الرابع 

 األستمرارٌة       -8الزٌادة الفردٌة فً التدرٌب     - 7 الخامس 

 االنتقالٌة ( . –المنافسات  –مراحل التدرٌب الرٌاضً )االعداد  السادس 

 . التدريتاالختببرات الريبضية / قيبس وسبة التطور في  السابع 

 ) للفصل  االول ( متحان األولالا                                               الثامن 

 (الراحة ، الحجم )الشدة ،  حمل التدرٌب ، مفهومه ، مكوناته ، انواعه التاسع 

 أنواع الحمل الخارجي  العاشر 
 مكونات التدرٌب الرٌاضً  الحادي عشر 

 الثانً عشر
التوازن( .      -الرشاقة -المرونة -المطاولة -السرعة -مكونات عناصر اللٌاقة البدنٌة )القوة

                                                       ااهمٌته–انواعها  -تعرٌفها -القوة
                                             اهمٌتها -انواعها –تعرٌفها  -السرعة

 لثالث عشرا
 اهمٌتها  -انواعها -تعرٌفها–المطاولة 

 اهمٌتها–انواعها  -تعرٌفها -المرونة



 الرابع عشر 
 اهمٌتها  -- انواعها – تعرٌفها –الرشاقة

 اهمٌتها             –انواعها   -- تعرٌفها -التوازن

 متحان الثانً للفصل االولاال                               الخامس عشر 

 السادس عشر 
 طرائق التدرٌب الرٌاضً 

 التدرٌب التكراري   -3التدرٌب االستمراري   -1التدرٌب الفتري        -2

 التدرٌب العقلً -7 الفارتلك    -6    ٌومتركالبال -5  الدائري  التدرٌب  -4  السابع عشر 

 مناقشة بحوث الطلبة .  الثامن عشر 

 التدرٌب الرٌاضًاالختٌار فً  التاسع عشر 

 للحالة التدرٌبٌة استخدام  النبض كمؤشر  العشرون 

 الثانً ول للفصلمتحان االاال الحادي والعشرون 

 التدرٌب الهوائً ) االوكسجٌنً ( , التدرٌب الالهوائً ) الالوكسجٌنً ( . الثانً والعشرون 

                             المناهج التدرٌبٌة الثالث والعشرون 

 نموذج لوحدة تدرٌبٌة الرابع والعشرون

 مناقشة بحوث الطلبة   الخامس والعشرون

 التدرٌب فً االماكن المرتفعة عن سطح البحر .   السادس والعشرون

 (صفات المدرب الرٌاضً الناجح  , )   المدرة الريبضي السابع والعشرون

 الثامن والعشرون
 

 الىبشئيهتدريت 

              القٌاسٌة االرقام رٌاضة,     تدرٌب المستوٌات العلٌا التاسع والعشرون

                                     االمتحان الثانً للفصل الثانً                                   الثالثون 



 الدرجات :تقسٌم  نظام     

 

 درجبت11            ول                             امتحبن الفصل اال -1

 درجبت  1                                                   كوزات        -2

 درجة    22                    فصل االول (              المجموع  ) لل

 

 درجبت11          الثبوي                              امتحبن الفصل ا -1

 درجبت 1                    مىبقشبت التقبريرالطلبة                    -2

 درجة    22                    فصل الثبوي(              المجموع  ) لل

 

 درجة 02درجة السعي السىوي                                             

                                   درجة 60                    النهائً                 االمتحان درجة  

-----------------------------------------------------------------------------------------                    

 درجة200         ٌة                                     الدرجة النها ئ

 

 (.تمنٌن لكم دوام النجاح والموفقٌة)م     

..........................................................................................................  

 

 

 

                                   آ . د . صباح دمحم مصطفى

 الرٌاضةالتربٌة سكول  –جامعة سوران /فاكولتً التربٌة 

   d.sabah1950@yahoo.com Email  :البرٌد االلكترونً 

 07507333669رقم التلفون :  
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