
 محاور امتحان الكفاءة المعرفية

 دكتوراه فلسفة االشراف والتدريس في التربية البدنية

 الورقة الثانية الورقة االولى

 المناهج في التربية الرياضية - علم النفس الرياضي-

 التعلم الحركي - علم االجتماع الرياضي-

 استراتيجيات التدريس - االدارة الرياضية-

 

 

 العلميةالمراجع 

 

 :استراتيجيات التدريس

دار صفاء )الوسائط المتعددة في مناهج التربية الراضية والتربية ( 8102)رائد المهتدي، نبيل الجبوري  -

 .متوفر في المكتبة( للنشر والتوزيع

استراتيجيات التدريس بين النظرية والتطبيق دار قنديل للنشر ( 8101)محمد محارب الصمادي  -

 .متوفر في المكتبة. والتوزيع

طرق التدريس في التربية الرياضية، مكتبة ومطبعة ( 8118)زكيه كامل، نوال شلتون، ميرفت خفاجه  -

 .االشعاع الفني، متوفر في المكتبة

االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال، دار صفاء للنشر والتوزيع، ( 8112)محمد حسن عطية  -

 .متوفر في المكتبة

مهارات التدريس الفعال بين النظرية والتطبيق في التربية الرياضية، ( 8102)طيري عبد هللا الم -

 .عبد السالم جابر. د.مراجعة أ

 .د عبد السالم جابر.اللقاءات التدريسية لمعلمي التربية الرياضية، القرن الواحد والعشرين، مراجعة أ -

 .عبد السالم جابر. د.اثر استخدام الحاسوب في تدريس التربية الرياضية، مراجعة أ -

 .متطلب المواد الدراسية، حلقة بحث لنقاشات في التدريس، تكنولوجيا التدريس -



 :مناهج التربية الرياضية

. نسخة الكترونية متوفرة عند د)دار الفكر . بناء المناهج وتخطيطها 8112محمد جابر سليم وآخرون،  -

 (.وليد الحموري

وليد . ت معاصرة في تدريس التربية الرياضية متوفر مع دمناهج واستراتيجيا 8102صادق الحايك،  -

 .الحموري

وليد . تطوير المناهج رؤية معاصرة، العربية للتدريب والنشر متوفر مع د 8112شوقي حموده،  -

 .الحموري الكترونيا

 .متطلب المادة الدراسية -

 

 :التعلم الحركي

 .، دار المنهجية8102الدليمي جامعة بابل ناهد عبد زيد . د.االسس العلمية في التعلم الحركي أ -

 .8102ناهد عبد زيد الدليمي، دار الرضوان . د.التمرينات وتطبيقاتها في التعلم الحركي أ -

 .، الدار المنهجية8102ناهد عبد زيد الدليمي جامعة بابل . د.مختارات في التعلم الحركي أ -

 .، الرضوان8102ليمي ناهد عبد زيد الد. د.استراتيجيات في التعلم الحركي أ -

 .، الدار المنهجية8102ناهد عبد زيد الدليمي جامعة بابل . د.اساسيات في التعلم الحركي أ -

 .8102فرات جبار سعد هللا، دار الرضوان . د.اساسيات في التعلم الحركي أ -

 .8102عامر سعودي، مازن احمد، احمد السويدي، دار الرضوان عمان . د.التحكم الحركي والتعلم أ -

 . 8102عبد هللا محمود، دار الحامد عمان . التعلم الحركي الرياضي، د -

 

 :مراجع مادة علم النفس

 كامل طه الويس. د.أ/ علم النفس الرياضي في الرياضة المدرسية  -

 ياسين التميمي وآخرون. د.أ/ علم النفس التربوي الرياضي  -

 حامد سليمان حمد. د.أ/ علم النفس الرياضي -

 محمد عالوي. د/ النفس الرياضيمدخل في علم  -

 مقرر المادة الدراسية -

 



 

 :مراجع مادة االدارة

 .8102دار زهران للنشر ، محمد العقيلي ومنيب المومني، المنظمة ونظرية التنظيم  -

 .القاهرة، دار الغرب للطباعة والنشر، علي السلمي، التطور الفكري واإلداري -

 .8112، دار وائل للنشر والتوزيع، فائق أبو حليمة، الحديث في اإلدارة الرياضية  -

كمال الدين ، التخطيط ومهارات حل المشكالت في إدارة المشروعات وأساليب تنمية الموارد البشرية -

 .8112، دار الفكر القومي، محمد صبحي حسنين، درويش

 .8102، دار الفكر العربي، أحمد الصمادي، جمال محمد علي، القيادة في المجال الرياضي  -

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سلسلة العلوم، ستيفن هابينز، التخطيط االستراتيجي الناجح  -

8112. 

مكتبة الفالح للنشر ، أحمد القطامين، مهدي زويلف، النظرية واألساليب، العالقات العامة -

 .0222،والتوزيع

محمد ، كمال الدين درويش، ديناميكية االداء البشري في إدارة الرياضة، الحديثةالتسويق واالتصاالت  -

 .8112، دار الفكر العربي، صبحي حسنين

 .8112، دار الفكر العربي، نازك مصطفى، عصام بديوي، البطوالت والدورات الرياضية  -

، كمال الدين درويش، دثةالجودة والعولمة في في إدارة أعمال الرياضة باستخدام أساليب إدارية مستح -

 .8112، دار الفكر العربي، محمد صبحي حسنين

 .8102، الطبعة األولى، مركز الكتاب الحديث، محمد مغاوري. ناجي حامد، اإلداري المحترف  -

 8112دار الفكر العربي ، موسوعة متجهات إدارة الرياضة في مطلع القرن الجديد، درويش وحسنين  -

 مة في إدارة أعمال الرياضة باستخدام أساليب إدارية مستحدثةالجودة والعول 0المجلد  -

 التخطيط ومهارات حل المشكالت في إدارة المشروعات واساليب تنمية الموارد البشرية  8المجلد  -

 التسويق واالتصاالت الحديثة وديناميكية االداء البشري في إدارة الرياضة  2المجلد  -

 غاوري ناجي إسماعيل حامد ومحمد إبراهيم م -

القاهرة  –مركز الكتاب الحديث للنشر ، اإلداري المحترف ، سلسلة اإلدارة الحديثة ، حامد ومغاوري  -

8102 

  8112محمد فالح احمد إدارة الموارد البشرية دار حامد للنشر  -

 8108جودة العالقات العامة المفاهيم المعاصرة دار زهران للنشر  محفوظ احمد -



 :مراجع مادة علم االجتماع

 كامل طه الويس. د.أ/ علم االجتماع الرياضي -

 عصام الهاللي. خير الدين علي عويس، د. د/ االجتماع الرياضي -

 احسان محمد الحسن. د.أ/ علم االجتماع الرياضي -

 مصطفى حسين باهي وآخرون. د/ علم االجتماع الرياضي -

 مقرر المادة الدراسية -

 

 


