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الأسبوع
المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردات
الأول
التدريب / التدريب الرياضي 
 الثاني
مبادئ التدريب الرياضي يتضمن  :1- الفروق الفردية  2- الخصوصية في التدريب
       الثالث
 3-التحميل الزائد                   4-  الاحماء           
 الرابع
5- التهدئة                            6- التدرج في التدريب  
 الخامس
7 - الزيادة الفردية في التدريب    8- الأستمرارية      
 السادس
مراحل التدريب الرياضي (الاعداد – المنافسات – الانتقالية ) .
 السابع
الاختبارات الرياضية / قياس نسبة التطور في التدريب .
 الثامن
                                              الامتحان الأول ( للفصل  الاول )
 التاسع
حمل التدريب ، مفهومه ، مكوناته ، انواعه  (الشدة ، الحجم ، الراحة)
 العاشر
 أنواع الحمل الخارجي
 الحادي عشر
 مكونات التدريب الرياضي
الثاني عشر
مكونات عناصر اللياقة البدنية (القوة- السرعة- المطاولة- المرونة- الرشاقة- التوازن) .     القوة- تعريفها- انواعها –اهميتها                                                       السرعة- تعريفها – انواعها- اهميتها                                            
الثالث عشر
المطاولة –تعريفها- انواعها- اهميتها 
المرونة- تعريفها- انواعها –اهميتها
 الرابع عشر
الرشاقة– تعريفها – انواعها -- اهميتها 
التوازن- تعريفها --  انواعها – اهميتها            
 الخامس عشر
                              الامتحان الثاني للفصل الاول
 السادس عشر
طرائق التدريب الرياضي 
1- التدريب الفتري       2- التدريب الاستمراري  3- التدريب التكراري  
 السابع عشر
 4-  التدريب  الدائري  5- البلايومترك    6- الفارتلك    7- التدريب العقلي
 الثامن عشر
 مناقشة بحوث الطلبة .
 التاسع عشر
الاختيار في التدريب الرياضي
 العشرون
 استخدام  النبض كمؤشر للحالة التدريبية
 الحادي والعشرون
الامتحان الاول للفصل الثاني
 الثاني والعشرون
التدريب الهوائي ( الاوكسجيني ) , التدريب اللاهوائي ( اللاوكسجيني ) .
 الثالث والعشرون
المناهج التدريبية                            
الرابع والعشرون
نموذج لوحدة تدريبية
الخامس والعشرون
  مناقشة بحوث الطلبة
السادس والعشرون
التدريب في الاماكن المرتفعة عن سطح البحر .  
السابع والعشرون
المدرب الرياضي   , ( صفات المدرب الرياضي الناجح )
الثامن والعشرون

تدريب الناشئين
التاسع والعشرون
تدريب المستويات العليا   ,  رياضة الارقام القياسية             
 الثلاثون
                                  الامتحان الثاني للفصل الثاني                                    
    نظام  تقسيم الدرجات :

1- امتحان الفصل الاول                                         15درجات
2- كوزات                                                          5  درجات
المجموع  ( للفصل الاول )              	                   20   درجة 

1- امتحان الفصل االثاني                                        15درجات
2-مناقشات التقاريرالطلبة                                        5 درجات
المجموع  ( للفصل الثاني)              	                   20   درجة 

 درجة السعي السنوي                                            40 درجة
 درجة الامتحان النهائي                                     60 درجة                                   -----------------------------------------------------------------------------------------                   
الدرجة النها ئية                                              100درجة

     (متمنين لكم دوام النجاح والموفقية).
..........................................................................................................	
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