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J.M.F4.S1.04 
 

M 1401,  O 1202,  O 1402. 
 

تدريب رياضي   تخصص:ببطاقة تعريفية   
 : ماسترالمستوى
 علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية: الميــدان
   تدريب رياضي :الفـــــرع

 رياضيالبدني التحضير ال :التخصص
   

مكان التكوين: -1  

    

 
 المشاركون اآلخرون:  -2

 الشركاء من المؤسسات األخرى:   

 

 

  المؤسسات والشركاء االجتماعيون/االقتصاديون اآلخرون:   

 

   الشركاء الدوليون:         

 

  التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع -3

 

 

 

 

 

 

 

  والرياضية البدنية النشاطات تقنيات و علوم معهد (:المعهد أو) الكلية

   الرياضي التدريب: القسم  

 2016 اوت 09 في مؤرخ 1420 رقم قرار: التأهيل قرار مرجع       

 

 مديرية ، مديرية الشباب والرياضة،الجوارية المؤسسات التربوية، المؤسسات, الرياضية االتحاديات, الرياضية االندية

 ،...المسيلة  لوالية التربية

 ،المغرب أقادير جامعة ،تونس قفصة جامعة تونس، المنارة جامعة تركيا، أنقرة غازي جامعة ،فرنسا 03 ليل جامعة

 ،...فرنسا تولوز المعمارية للهندسة الوطنية المدرسة المجر، باكس جامعة

 جامعة ،لبواقيا أم جامعة ،03 الجزائر جامعة ،بسكرة جامعة التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 ،...03 قسنطينة جامعة البويرة، جامعة بومرداس،

 الرياضي التدريب: شعبة

 التخصص: التحضير البدني الرياضي 

 لرياضيةعلوم وتقنيات النشاطات البدنية وا: ميدان
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 مضمون التكوين وسياقاته: -4

 

 

 أهداف التكوين: -5

 

 

 

 لمهارات المستهدفة من التكوين:ا -6

 

 

 

 

 

 

 اإلمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف: -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األداء تحسين يف مهمتها تتمثل التي المنظمات في  والتشغيلي ستراتيجياإل مسؤولال مهام ممارسة على قادًرا الخريج سيكون
 والرياضية، الطبية المراكز المحترفة، الرياضية األندية في  التأهيل إعادة عن مسؤول النفسي، مدرب البدني، مدرب :الرياضي

 ربيةتال في أستاذ ،(والدولية) الوطنية لالتحادات الفني طاراإل والرياضي؛ البدني التخضير في ومنسق مصمم البدنية، اللياقة
 .الثانوي أو المتوسط ، االبتدائي في لرياضيةوا البدنية

 لهم يسمح مما والرياضية المهنية، العلميةية ثالثال ذوي المهارات متخصصينال والرياضي البدني التحضير في ماسترال كون
 ؛البدني اإلعداد مشروع إدارةو ،ابتكار ،تطوير ،تصميم كيفية معرفة: مثل التدخل، برامج ةوخبر وإدارة يمتصم بضمان
 مع تتكيفالتي  الرياضة في والعملية النظرية المعرفة توفير رياضي؛ مشروع وإدارة ابتكار، تطوير، تصميم كيفية معرفة

 .الرياضي أو/  و البدني اداإلعد في العلمية المهارات تكييف ؛المهني المستوى

 وهذا الرياضي البدني اإلعداد مجال في بالتدريب الخاصة والتقنيات واألساليب لمهاراتوا المعرفة اكتساب التكوين هذا يتيح

 يتمالدي  بحثي مشروع أو احترافي بمشروع المرتبط الفردي، بالتكوين يسمحاد . تحضيراتهم في الرياضيين دعم أجل من

متطلبات  مع بالتوافق للخريجين تسمح التخصصات متعددة مهارات يجلب دلك أنه ،الرياضي األداء تحسين بهدف إنشاؤه

 .واإلدارة الهندسة في المهارات تطوير خالل من لتدريبعلى ا المهني الطلب مع التكيف هو هدفهف. العمل سوق

 جعل هو ذلك من الهدف، القيادة والخبرة لبرامج التدخل، التصميم مجال في الطالب كفاءات تطويرب هدا التكوين سمحي

 ،التدريب في يشاركون الذين معهم المتعاونين وكذلك عنهم المسؤولين الرياضيين نشاط سياق تحليل على قادرين الطالب

 . الرياضي التأهيل وإعادة المنشطات محاربة الطبية، والمتابعة التدريب، والعقلي البدني اإلعداد

 القيام على بالقدرة األمر يتعلق: المنهجي المستوى علىف ،وإدارية وعلمية منهجية الماستر هي هذا نهاية في المكتسبة المهارات

 األداء تقييم وتفسير تنظيم كيفية معرفةب يتعلق: علميال المستوى علىو ،الرياضي التدريب وتحقيق التخطيط وتقييم بمراقبة

 .رياضي فريق ضمن والتطوير العمل مشروع وتوجيه تنفيذ على بالقدرة األمر يتعلق: اإلداري المستوى علىو ،الرياضي


