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 دیباجة: 

من المواضیع التي �طول فیها الحدیث و�كثر فیها التنظیر و�ختلف �عتبر موضوع تصمیم و�ناء االختبارات 

فیها الحكم من مدرسة إلى أخري �الرغم من هدفها الواحد وهو جمع البیانات والمعلومات حول الظواهر أو الظاهرة 

 محل الدراسة. 

تمام المعرفة أن األمر ال �كمن في جمع البیانات وال في حصول  لكن المتتبع لموضوع االختبارات والمقاییس �عرف

علیها ولكن األمر �ل األمر �كمن في وسیلة جمع البیانات و�ذا قدرتها على جمع بیانات حقیقیة متعلقة �الظاهرة 

حكام محل الدراسة من قبل الباحثین، ألننا سوف نر�طها بنتائج نستخدمها إلعطاء أحكام ر�ما ال تكون هذه األ

 موضوعیة في أساسیها ألننا لم نستخدم الوسیلة الصحیحة المناسبة لهذا الغرض.

و�ثیرا من األحیان یلجأ الباحثین إلى استخدام أدوات مقننة في بیئة أخري غیر البیئة التي یرغب في جمع النتائج 

تمع الهدف الذي یرغب في دراسته علیها و�عتمد هذه األداة أو الوسیلة �حكم أنها مقننة وصالحة لمجتمع غیر المج

 ولكنه �فشل فشال ذر�عا في اإللمام �طرق و�یفیات التحقق منها في مجتمعه.

والمتتبع للبحوث والدراسات في میدان علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والر�اضیة یالحظ مدي االعتماد على النوع 

لظاهرة محل الدراسة أي أنه �عتمد على أدوات مقننة األخیر من الوسائل واألدوات في جمع البیانات المتعلقة �ا

لمجتمع أخر �قوم بتكیفها على مجتمعه لكن في السواد األعظم ال یراعي الشروط واألسس العلمیة الصحیحة لهذه 

 العملیة.

: العلوم والتكنولوجیا 2البحث رقم  �قوعلى هذا األساس جاءت فكرة هذا الكتاب الدولي الجماعي �مبادرة من فر 

 : التدر�ب والتحظیر البدني.3المطبقة في الر�اضة وتقو�م الممارسات التدر�سیة والصحة وفر�ق البحث رقم 

في األنشطة البدنیة والر�اضیة. لشعبة النشاط البدني  توامتداد لمشروع الد�توراه حول: تصمیم و�ناء االختبارا

 ) PRFUالتدر�ب الر�اضي. و�ذلك مشروع �حث التكو�ن الجامعي ( الر�اضي التر�وي، وشعبة

في األنشطة البدنیة  تهادفین من وراءه جمع قدر الكبیر من المعلومات واآلراء في موضوع تصمیم و�ناء االختبارا

 والر�اضیة. مع اعتماد مبادرة ألجل وضع اختبارات لمیدان علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والر�اضیة. 

 هداف الكتاب: أ

 إعطاء الخطوات المیدانیة لموضوع تصمیم و�ناء االختبارات في میدان علوم وتقنیات األنشطة البدنیة. -

 میدان علوم وتقنیات األنشطة البدنیة.االستفادة من التجارب السا�قة في میدان تصمیم و�ناء االختبارات في  -

 المقاییس واالختبارات في األنشطة البدنیة والر�اضیة.اإللمام �الخطوات المنهجیة الصحیحة في عملیة تكییف  -



 

 

الوقوف على مستجدات التقنین المستخدمة في اعتماد االختبارات والمقاییس في میدان علوم وتقنیات األنشطة  -

 البدنیة.

 جمع اختبارات ومقاییس مرتبطة �میدان علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والر�اضیة.  -

 �ستند علیه الباحثین في تقنین االختبارات میدان علوم وتقنیات األنشطة البدنیة.�كون هذا الكتاب �مرجع  -

 

 محاور الكتاب: 

 المحور األول: األسس النظر�ة لموضوع تصمیم و�ناء االختبارات. -

 المحور الثاني: تقنین المقاییس واالختبارات وتكیفها. -

 ن علوم وتقنیات األنشطة البدنیة.في میدا تالمحور الثالث: نماذج میدانیة لمقاییس واختبارا -

 

 المجاالت المقترحة:

 الحر�ة عند الر�اضي وعلم  كالبیو میكانیتصمیم و�ناء االختبارات  -
 الممارسة الر�اضیة  اوالمورفولوجی ةوالبیولوجیفسیولوجیا تصمیم و�ناء االختبارات  -
 النشاط البدني الر�اضي التر�وي تصمیم و�ناء االختبارات  -
 التدر�ب الر�اضي في مجال  و�ناء مقاییس واالختباراتتصمیم  -
 علوم االجتماعیة واإلنسانیة الخاصة �الممارسة الر�اضیة.تصمیم و�ناء االختبارات في ال -
 النشاط البدني الر�اضي المكیف و الترو�ح الر�اضي المرتبطة �الصحة و  تصمیم و�ناء االختبارات -
 ختبارات استخدام التكنولوجیا في تصمیم و�ناء اال -

 كل عمل له عالقة بتصمیم و�ناء االختبارات في المجال الر�اضي.

 لغة �تا�ة:

  .اإلنجلیز�ة، والفرنسیة�لغة رئیسیة للكتاب. �ما �مكن أن نقبل مساهمات � العر�یةة تعتمد اللغ

 صفحة. 30الحد األقصى لعدد الصفحات �ل مساهمة 
 شروط الكتا�ة:

 )1، تباعد أسطر غلیظ 12، حجم الخط Simplified Arabic(الخط:  العـنـوان �اللغة العر�یة
The Title of the Article : Times New Romans, Font 11 Gras, 1line Spacing 

 )1، تباعد أسطر غلیظ 10 ، حجم الخطSimplified Arabicالخط: ( 2، اإلسم الكامل للباحث الثاني1 األولاإلسم الكامل للباحث 

  مؤسسة االنتماء �املة، إ�میل الباحث األول 1

 مؤسسة االنتماء �املة، إ�میل الباحث الثاني 2

على األكثر تكون صیاغتها �لمة  160هو فقرة متسلسلة مترا�طة متكونة من  )1، تباعد أسطر 10، حجم الخط Simplified Arabic(الخط:  ملخص:
الدراسة إلى التعرف على .......................... ولهذا الغرض استخدمنا منهج ...................... على عینة متكونة من  هدفتعلى النحو التالي:  

استخدمنا أداة ....................، �عد جمع النتائج ومعالجتها إحصائیا تم التوصل  ت.......... تم اختیارها �شكل ...............لجمع البیانا
 وعلى هذا األساس أوصت الدراسة ................... ............................



 

 

 �لمات على االكثر 5 الكلمات المفتاحیة:

 Abstract Times New Romans, Font 10, 1line Spacing The Object of the study aims to identify .........................., for this 
purpose, we used the method .... ............... ... On a sample composed of .......... Chosen as ..............., and for data 
collection, we used a tool ..................... After collecting the results and having treated them statistically, we conclude 
……… …………. On this basis, the study recommended ................... 

Keywords: 5 words maximum 

 )1، تباعد أسطر 14، حجم الخط Simplified Arabic(الخط: البحث �كتب:
 IMRAD (I Introduction ; M Matériel et Méthodes ; R Résultats ; A And ; D Discussion)البحث �كتب �طر�قة  

                         ولیس یدوي النسخة السادسة و�كون التوثیق آلي  APA �طر�قة   واإلحاالت   

 اللجنة العلیا المشرفة على الكتاب:
 الصفة الجامعة االسم واللقب ترتیب
 رئیس الجزائر 1جامعة وھران  تیغزة امحمدأ.د  01
 عضو جامعة حلوان مصر أ.د محمد صبحي حسنین 02
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د بن دحمان محمد نصر الدین 03
 عضو جامعة حلوان مصر أ.د محمد نصر الدین رضوان 04
 عضو جامعة اإلسكندریة مصر أ.د محمد صبري عمر  05
 عضو جامعة كفر الشیخ مصر أ.د عادل عبد الحلیم حیدر   06
 عضو الجامعة المستنصریة العراق أ.د علي سموم الفرطوسي  07
 عضو جامعة موالي الطاھر سعیدة الجزائر  أ.د صوار یوسف 08
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د ریاض علي الراوي 09
 عضو الجزائر 3جامعة الجزائر  بن عكي محمد آكلي أ.د 10
 عضو األردنیةالجامعة الھاشمیة  أ.د عمر الھنداوي 11
 عضو جامعة المسیلة أ.د عمور العید 12
 عضو الجزائر 3جامعة الجزائر  أ.د بوداود عبد الیمین 13
 عضو جامعة المسیلة أ.د بلعباس رابح 14
 عضو األردنیةالجامعة الھاشمیة  أ.د الصادق الحایك 15
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د بن قناب الحاج 16
 عضو الجزائرالجلفة جامعة  أ.د زیوش أحمد 17
 عضوة كلیة التربیة الریاضیة للبنین جامعة حلون مصر  أ.د ھند سلمان علي حسن     18
 عضو جامعة المسیلة أ.د بوسكرة أحمد 19
 عضو الجامعة األردنیة عمان األردن أ.د عربي حموده المغربي 20
 عضو جامعة موالي الطاھر سعیدة أ.د شریفي علي  21
 عضو جامعة الیرموك إربد األردن أ.د وصفي محمد فرحان خزاعلھ 22
 عضو 2جامعة باتنة  أ.د یحیاوي السعید 23
 عضو جامعة المسیلة أ.د رابح قدوري  24
 عضو 02جامعة الجزائر أ.د بوحفص عبد الكریم  25
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د مقراني جمال 26
 عضو 3جامعة الجزائر  أ.د حریتي حكیم 27
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د بن زیدان حسین 28
 عضو بكر بالقاید تلمسان جامعة ابي أ.د بشالغم یحي  29
 عضو جامعة حسیبة بن بوعلي شلف أ.د یحیاوى محمد  30
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د بن برنو عثمان 31

 

 



 

 

 

 اللجنة العلمیة: 
 الصفة الجامعة االسم واللقب ترتیب
 رئیس مستغانم الجزائرجامعة عبد الحمید بن بادیس  قاصد علي الحاج محمدأ.د بن  01
 عضو كلیة التربیة الریاضیة للبنین جامعة حلون مصر أ.د ھند سلمان علي حسن 02
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د بومسجد عبد القادر. 03
 عضو الجامعة األردنیة. أ.د ولید یوسف الحموري     04
 عضو بن بوعلي شلفجامعة حسیبة  أ.د حفصاوي بن یوسف. 05
 عضو  3جامعة الجزائر  أ.د حریتي حكیم.  06
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د بن قالوز أحمد تواتي. 07
 عضو الجامعة األردنیة. أ.د حران الرحامنة   08
 عضو جامعة حسیبة بن بوعلي  أ.د مویسي فرید 09
 عضو عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائرجامعة  أ.د بن سي قدور حبیب 10
 عضو جامعة تكریت العراق أ.د عبد الودود أحمد الزبیدي 11
 عضو اإلسكندریةالقیاس والتقویم جامعة  أستاذ احمد حسن الحلبي  أمالاد  12
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د إدریس خوجة محمد رضا. 13
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر صبان محمد. أ.د 14
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د كتشوك سیدي محمد  15
 عضو  اإلسكندریةالقیاس والتقویم بجامعة  أستاذ اد ولید سلیمان   16
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د زرف محمد.  17
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د حجار محمد خرفان 18
 عضو جامعة المسیلة أ.د رابح    قدوري 19
 عضو جامعة بومرداس أ.د بن حامد نور الدین 20
 عضو الجامعة األردنیة. أ.د محمد أبو الطیب   21
 عضو الجزائر جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم أ.د بلوفة بوجمعة.  22
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د ناصر عبد القادر.  23
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر .طاھر طاھرأ.د  24
 عضو  3جامعة الجزائر  أ.د عبد السالم مقبل الریمي  25
 عضو جامعة بجایة  أ.د زعبار سلیم 26
 عضو جامعة حسیبة بن بوعلي شلف سبع بوعبد هللا. أ.د 27
 عضو نور شریف البیض الجامعيالمركز  أ.د كمال بن الدین  28
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د زبشي نور الدین 29
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر أ.د عتوتي نور الدین 30
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر میم مختار  دأ. 31
 عضو الجامعة الھاشمیة الزرقاء األردن أ.د أمان صالح الخصاونھ 32
 عضو 3جامعة الجزائر  أ.د غضبان حمزة 33
 عضو جامعة تبسة أ.د قاسمي فیصل 34
 عضو 2باتنةجامعة  د. قادري عبد الحفیظ       35
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر د. دحون العمري 36
 عضو عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر جامعة د. غزال محجوب 37
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر د. خالد ولید  38
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر عادل يبلقاض د. 39
 عضو عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر جامعة الحبیبد. بن شني  40
 عضو جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم الجزائر د. مقدس موالي ادریس 41
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