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 مقرر في التربية  الترويحية والخالء  

 ة  يالمستوي الثالث شعبه الرياضة المدرس

 .  ١٦١كود الماده 

وقت الفراغ ، تعريفات وقت الفراغ ، وظائف وقت الفراغ  ، اهميه   مفهوم
 استثمار وقت الفراغ.  

 مستويات انشطه وقت الفراغ.  
 لتعريف وقت الفراغ.   ة التصنيفات االساسي

مفاهيم عن  
 اوقات الفراغ  

  ةتعريف وقت الفراغ. ميزانيه الوقت. انواع ميزانيه الوقت ،  االستمار
 ، مواد ميثاق وقت الفراغ الدولي.   ةمار المغلق،االستث   ة المفتوح

 على اختيار انشطه وقت الفراغ.   ةالعوامل المؤثر

طرق قياس  
 وقت الفراغ  

 مفهوم الترويح  ، تعريفات الترويح.  
للترويح،     ة ثيرات النفسيأ للترويح،  الت  ةوالفسيولوجي ة البدني  التأثيرات

 للترويح. اهداف الترويح اغراض الترويح.  ةثيرات االجتماعيالتأ 
ديموقراطية الترويح الرؤى الخاطئة عن الترويح. الفرق بين العمل  

   والترويح.

مفاهيم عن  
 الترويح  

الترويح الرياضي تعريفه واهدافه واهميته. الترويح الثقافي تعريفه واهدافه  
االجتماعي تعريفه   واهميته. الترويح الفني تعريفه واهدافه واهميته. الترويح

 اهدافه اهميته. الترويح الخلوي تعريفه اهدافه و اشكاله.  
 الترويح العالجي تعريفه و اهدافه.  

 
الترويح في األندية ، الترويح في مراكز الشباب. الترويح التجاري تعريفه  

 اهدافه وانواعه  
،  الترويح  في الحدائق والمنتزهات. الترويح المائي الترويح السياحي  

 الترويح االلكتروني.  

 اشكال الترويح  

دور االسرة في تكوين الميل واالتجاه نحو ممارسه االبناء لممارسه   
دور  المدرسة في تكوين الميل لممارسه األنشطة   األنشطة الترويحية ،

الترويحية  ط ،اهم  المشكالت التي تواجه ممارسه األنشطة الترويجية  
 بالمدرسة  . 

وسائط التربية  
 الترويجية  

مفهوم المسكرات ، تعريف المعسكرات ، انواع المعسكرات ، اهداف  
 رات  واغراض المعسكرات ، مميزات المعسكرات ، تنظيم المعسك

المعسكرات  
 وحياه الخالء  

 

 المراجع 
 بنك المعرفة ) مهم (   –أ 

 المكتبة الرقمية   –ب 
 : التربية الترويحية و الخالء   2020اسالم غالب ابراهيم    - ج 

 كتب مساعده :  – د 



 
تحديد االنحرافات االدارية بمراكز   (   :2011إسالم غالب ابراهيم ) ▪

الشباب فى محافظة المنوفية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية  
 الرياضية للبنين ،جامعة بنها . 

 ( وضع استراتيجية للخدمة الترويحية الرياضية بمراكز شباب المدن  2003أمير هريسة :)
منشورة، كلية التربية الرياضية ببورسعيد، جامعة  بمحافظة بورسعيد، رسالة دكتوراه غير 

 قناة السويس. 
 ( 1991تهاني عبدالسالم محمد ، طه عبدالرحيم)  الشباب"،    ز:  دراسات فى الترويح "مراك

 دار المعارف، االسكندرية . 
 ( 2001تهاني عبدالسالم محمد) :    ، الترويح والتربية الترويحية ، دار الفكر العربى

 القاهرة . 
 دار المعارف ، القاهرة .  5اوقات الفراغ والترويح،ط:  (1990يات محمد خطاب)عط ، 
 ( 1999عمرو على عثمان)  :  ،تقويم النشاط الرياضى لمنتخبات جامعة قناة السويس

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية ببورسعيد، جامعة قناة السويس. 
 (1999كمال عبدالرحمن درويش)  :خل فى طرق وبرامج الرياضة للجميع ، مركز  المد

 الكتاب للنشر ، القاهرة . 
 2الترويح وأوقات الفراغ ، ط: ( 2001الخولى ) درويش ، امين انور كمال عبدالرحمن  ،

 القاهرة .  دار الفكر العربى ،
 ( 1986كمال عبدالرحمن درويش، محمد الحماحمى)  :  الترويح الرياضى فى المجتمع

 التيسير ، القاهرة .   المعاصر، مطبعة
 ( 1986كمال عبدالرحمن درويش، محمد الحماحمى)    : الترويح واوقات الفراغ فى المجتمع

 ، القاهرة . 2المعاصر،ط
 ( 1997كمال عبدالرحمن درويش، محمد الحماحمى)  :  رؤية عصرية للترويح وأوقات

 الفراغ ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة . 
   (  : الترويح 2012اسماعيل، عزالدين حسيني جاد، عبدالمحسن العازمي )كمال عبدالحميد

 الرياضي للشباب ، دار الفكر العربي ، القاهرة . 



 ( 1996محمد احمد عبدالسالم)    :  معوقات ممارسة االنشطة الترويحية لدى طالب جامعة
د ، جامعة  قناة السويس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ببورسعي

 قناة السويس . 
 (2001محمد احمد عبدالسالم)  :  وضع استراتيجية للترويح الرياضى لطالب جامعة قناة

السويس ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة  
 السويس . 

 (2001محمد محمد الحماحمى، عايدة عبدالعزيز مصطفى)  : ية  الترويح بين النظر
 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة . 2والتطبيق ، ط

 ( 1983محمد محمد فضالي)  :  مفهوم الترويح فى المجتمع اإلسالمي ، حلقة بحث
الترويح فى المجتمع اإلسالمي حلقة بحث الترويح فى المجتمع اإلسالمي ، مطابع النصر 

 الحديثة ، الرياض . 
 ( 2009محمود إسماعيل طلبة:)   ويح وأوقات الفراغ، دار إسالميك جرافيك،  سيكولوجية التر

 القاهرة. 
 ( 1983مناع خليل القطان)    : الترويح فى ضوء النصوص الشرعية ، حلقة بحث الترويح

 فى المجتمع االسالمى ، مطابع النصر الحديثة ، الرياض .
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