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 طويل التخطيط للتدريب الرياضي 

 المدي "متعدد السنوات"
مما سبق أتضح أن التخطيط لمتدريي  اليياضدع لمميدس تسدت يق  مقدمة:

مددن لةظددس  تسدداوي مددر  اسددتمياي ال لدد  بددع الم لدد  طويمددس زمنيددس مددر 
بنيددس و "ةالددس ترييبيددس ألبضدد  لوصدو  ةتددع لةظددس ا أنتظامدو بددع التددريي 
تمكندددو مدددن المفدددايكس بدددع البطدددو   الروليدددس و  "لقميدددسبرنيدددس و نةسددديس و 

 .انجازأبض  مستوى تةقيق 

 التخطيط طويل المدى: مفهوم
و تنةي يدس تيتيبيدس و تنظيميدس تخا  ريايا  إجياييدس لمميس بكييس  ىو      

بددع ضددوا وارددل الةالددس لتددريي  اليياضددع لمميددا  و إجدديااا  المجمولددس 
لندددددر انتظدددددامي  بدددددع  أو ال لبدددددينالترييبيدددددس الةاليدددددس ل لددددد  / ال لبدددددس 

مدن مسدتوي ، و مدا ىدو متوردل التريي ، و لبي المياةد  الدريدر  لتدرييبيي 
 .لمع المستوي الرولع بع المستقب  ى انجاز 

بيدددرع إلدددرار ال لبدددين سدددنوا   4خطدددس  أرددد وضدددل  سدددت يق ا يلدددو      
 61 - 8ةتددي  زمنيددس تتددياو  مددن رددر تطددو  ل ، والصددةو  لمددرويا  ا ولمبيددس

/ ال لبدددا  ةتددددع الوصددد  لممسدددتوي الددددرولع  ال لبدددين انتظددددا منددد   سدددنو
 .األولومبع
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باختيداي و إنتقداا ال لبدين  المدريبينخ ليدا  يقدو   و بع ى ا الصرر     
ةسددد  األلمددداي المناسدددبس لمبطدددو   أو المنابسدددا  التدددع سيفدددايكون بدددع 

بكدد  نفدداط بدالياتيدا، و  لددن لددن طييددق ا ختبددايا  و القياسددا  الخددا  
يياضدددع لموردددوع لمدددع مسدددتواى ،  ددد  الدددرارى  و متابددددس مسدددتوي تقدددرمي  

ةداليدددددا  البدددددع المفدددددايكس بدددددع  ةتدددددط يسدددددتطيدون بدددددع الدمدددددي المناسددددد 
 .أو البايا أولومبيس و ل ا يسمط بالتخطيط ا ولمبع س،األولومبي

تقس  لن تت  الدمميا  السابقس ربدس واةر  و لكن ببع ضوا  لن و      
 مياة  متكاممس و متراخمس وخطط إلع التريي  طوي  المرى تخطيط 
:و ى ه المياة  ىع لموص  لميرع النيايع   يمكن الةص  بينيا مؤ ي    

.ميةمس التريي  األوليس لممايسس النفاط اليياضع المرحلة األولي: -  
.ميةمس التريي  التخصصع لمنفاط اليياضعالمرحلة الثانية:  -  
.ميةمس التريي  النيايع لممستويا  الدمياالمرحلة الثالثة:  -  

كابددس  تتضددمن خطددس اطددايلمددع م  تفددتيجدد  أن بددع ىدد ا الصددرر        
التريي  المتدري  بيامج و  ، "البطو  المسابقا  أو اإللتزاما  األساسيس "

المنتظ  و المستمي بدر تقريي المستوي المطمو  تةقيقدس لواجبدا  الخطدس 
 أسالي  التنةي  و كيةيس متابدتس و تقويمو. و طيق و

 " بس أنواع اليلايسكااإللتزاما  اإلضابيس " ضمنتتكما يج  أن      
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أبضدددد  مسددددتوي مددددن ا سددددتدرار الم ددددالع لممفددددايكس بددددع المقددددااا   قيددددةقلت
الروليس الكبيى و تةقيق أرصع انجاز يياضع ل  يسبق الوصو  إليو بدع 

 يكس بع المسابقا  أو البطو  . الور  و المكان المةرر لممفا

 نوعية التخطيط طويل المدى:* 
و بددع ىدد ا الصددرر بددالتخطيط تختمددع نولتددو بندداا لمددع لددر  مت يدديا      

كالميةمس الترييبيس, و طبيدس النفاط اليياضع, و لمي ال ل  و مسدتواه 
 .و بدض المت ييا  األخيى

طبيددددس النفدددداط بندددداا لمدددع لددد ا تصدددنع نوليدددس التخطدددديط طويددد  المدددرى  
 إلع ما يمع:اليياضع 

                               .ألنفطس الةيريسل طوي  المريلرويا   :فردى رياضيتدريب تخطيط  -
ألنفددددطس ل طويددد  المددددريلددددرويا   :جميييياعي تييييدريب رياضيييييتخطيييييط  -
                               يس.جمالال

بناا لمع الميةمس الترييبيس صنع نوليس التخطيط طوي  المرى يا كم    
 إلع ما يمع:

 :للناشئين رياضيالتدريب التخطيط  -
 :للمستويات العليا رياضيالتدريب التخطيط  -
 إلع  الدمي الزمنعيصنع نوليس التخطيط طوي  المرى بناا لمع  و    
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 ما يمع:
 سنة. 71ألقل  رياضيالتدريب التخطيط  -
 سنة. 02ألقل  تدريب الرياضيتخطيط ال -
 سنة. 02 قلأل تدريب الرياضيتخطيط ال -
 سنة. 02 بكبر منأل  تدريب الرياضيتخطيط ال -
 .ألساتذة و بكبار السنل تدريب الرياضيتخطيط ال -

  نوليس الممايسنكما يصنع نوليس التخطيط طوي  المرى بناا لمع     
 إلع ما يمع:

 .لهواةل تدريب الرياضيتخطيط ال -
 .لمحترفينل الرياضيتدريب تخطيط ال -

 إلع ما يمع: مجالسصنع التخطيط طوي  المرى بناا لمع مكن تي و    

 .لرياضة المدرسية و الجامعيةل تدريب الرياضيتخطيط ال -
 .القدرات الخاصة يذو لللرياضة  تدريب الرياضيتخطيط ال -
 هنيين و العمال.لمل تدريب الرياضيتخطيط ال -
 لبكبار السن. تدريب الرياضيتخطيط ال -
 .و الوقائية يةعالجال نشطةلأل  تدريب الرياضيتخطيط ال -

 نوليس و أخيي يمكن تصنع التخطيط طوي  المرى بناا لمع     
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 إلع ما يمع: المماسين
 .للمرأة تدريب الرياضيتخطيط ال -

 .لرجالل تدريب الرياضيتخطيط ال

تخطدددديط لمددددن الجددددريي بالدددد كي أن أفددددكا  أو التصددددنيةا  السددددابقس و      
ردددر تكدددون متراخمدددس بقدددر يكدددون التخطددديط  طويددد  المدددريتدددريي  اليياضدددع ال

لتريي  الميأ  بع المستويا  الدميا لألسوياا أو ل وي القريا  الخاصدس أو 
  .لميياضس المريسيس أو لميياضس الوراييس

 عليياضدددااليياضدددع يجددد  ميالدددا  لندددر التخطددديط  و بدددع ىددد ا الصدددرر    
يكدددون جمدددالع ب دددض النظدددي لدددن طبيددددس أن لصددد اي السدددن و المبتدددريين 
 .النفاط اليياضع الممايس

ميالا   الةديوق الةيريدس و أن يتجدو التخطديط لمةيريدس كممدا  كما يج      
يالدا  الصدةا  ايتةل مسدتوى ال لبدين ةتدط مدل الةديق الجماليدس بيجد  م

 .و توظيةيا لخرمس الةييق الةيريس السما  و القريا و 

:أهمية التخطيط طويل المدى  
إتاةس الةيصس لممريبين لتقنين مةتوي بيامجو و تدري  و توجيو  -

    لمميةمس ترييبيس المتدرر .  خطتي  والوروع لمط مرى نجا  مسايىا
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        لتنميس و تطويي و استكما  ين / ل لبا أتاةو الةيصس ل لب -
مياياتي  و متطمباتيا البرنيس و الوظيةيس و وتةسين  ررياتي  مستواي

 النةسيس.                                                              

– ل   و ة  المفاك  المتوردس رب  إن يكبي ةجميا خ   ك  ميةمس
.                                                             ترييبيس  

النيايع ع الير و من   األغياض القييبس لتةقيق   ز إلور  تاةس الأ -
التاليس.ترييبيس ليرع الميةمس ال الموص  الترييبيس ميةمسلم  

  لمتقوي  الموضولع لمةالس الترييبيس ل لبينأتاةس الةيصس  -

  طويل المدى بير دتلابرنامج تخطيط خطوات 
 السدددددير لبدددددر المقصدددددور ( و6996) يددددديى بويمدددددان بدددددع ىددددد ا الصدددددرر    
( ضدديوي   وضددل التخطددديط طويدد  المددرى بدددع فددك  خطددس إطددداي 6991)

 تيالط الخطوا  التاليس:

  تحديد الهدف: -7
 تةقيددقمددا ا نييددر لمددن الميدد  بددع التخطدديط لمتددريي  اليياضددع مديبددس     
أو سددمون  ؟ أو مددا الدرابل وياا أجددياامدا سددب  اتخددا  ردياي مددابمدنددع ؟  لدن

اليياضددديس  مدددا؟، و ببسددداطس نددديي انندددا نسددددع لموصدددو  باليياضدددع/"بدددد " 
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أللمدددع ةالدددس ترييبيدددس "بويمدددس يياضددديس" بابضددد  اسدددتدرار م دددالع لمكوناتيدددا 
 البرنيدددددس و المياييدددددس و الخططيدددددس و النةسددددديس و الدقميدددددس تمكدددددن ال لددددد /

 –بدددع المسدددابقا  أو البطدددو   الروليدددس "الدالميدددس مدددن المفدددايكس  ال لبدددس
األولومبيس" المةرر ور  و مكان إرامتيا سمةًا و تةقيق إنجداز يياضدع لد  

  يسبق الوصو  لو.

طويد   لتدريي  اليياضدعالتخطديط  األساسديس ميدا ال ن أةرأل نظياً  و     
ةتددع يمكددن أن نجتددازه  تورددل يؤيددس الطييددق الدد ي سنسدديي بيددو ىددعالمددري 

الدددا   الةمسدةعتةريدر اليدرع  ىدع واو  خطواتددبد لميدو، و نجدا بيمدا بددر ب
لدو و الموصدمس المنب قدس لندو و األىراع الميةميس  من    الميار تةقيقو, و

 نتايجيدا ريداسو ز  لتنةي  ك  منيا لبي المري الزمنع ال قابمس لمتةقيق ال
 ل ا يج  مديبس أىميتيا و فيوطيا و أنواليا. و ،بموضوليس

 لتدريب الرياضية وضع أهداف لتخطيط اأهمي
 تةرير المري الزمنع ال ز  لتةقيقيا. -

 تةرير المتطمبا  البفييس و الماريس ال زمس لتنةي ىا. -

تسددددي  بددددع انتقدددداا مةتويددددا  و طدددديق و وسدددداي  تقنينيددددا و تنةيدددد ىا و  -
 تةقيقيا.
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 تسالر لمع التزا  ال لبين و مفايكتي  الةدميس لتنةي  المطمو  و  -
 ا ستمياي بع التريي .

 وضع أهداف تخطيط التدريب الرياضي شروط

أن تنب دددددق مدددددن بمسدددددةس و مدتقدددددرا  المجتمدددددل التيبويدددددس و األخ ريدددددس و  -
 اإلجتماليس.

 مةرر .وارديس رابمس لمتةقق خ   بتي  زمنيس األىراع أن تكون  -

 رابمس لمقياس و التقوي .األىراع أن تكون  -

 أن تةرر أولويا  تنميس و تةقيق الواجبا  اليياضيس. -

 .و مناسبس لميةمتي  الترييبيس م لبينيوق الةيريس لأن تيالع الة -

 من ميةمس ترييبيس ألخيي.و موصمس أن تكون ميةميس و متسمسمس  -

 .دري "مينس "رابمس لمت أن تكون األىراع -

 :أنواع األهداف و مستوياتها
ممدددا سدددبق اتضدددح أن أىدددراع تخطددديط التدددريي  اليياضدددع لبددداي  لدددن     

تنطمدق مدن مسدتوي بمسدةع بيؤيدس بكييدس  غايا  بديدر  نسددع إلدع تةقيقيدا
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تتصدع أك دي  لميدوبديدر  لممتوردل تةقيقدو بدع المسدتقب ، و  يؤيدسلموارل و 
واةر  ب  لمع ربدا  تسدت يق  و لر  القري  لمع تةقيقو ربدسبالدموميس 
 لر  سنوا .

و بع ضوا  لن يقس  اليرع الةمسةع إلع لر  أىراع ميةميس بناا     
المنابسا  أو البطو   المتورل المفايكس بييا، و ل ا تتصع لمع 

بخصوصيس أك ي، و تقسي  األىراع الميةميس بناا لمع المكونا  المؤ ي  
تبدا تتصع بالخصوصيس  سموكيسبع تكوينيا إلع أىراع إجياييس و 

لمطبيدس النفاط اليياضع الممايس و األىميس النسبيس لمتطمباتو الةنيس و 
 البرنيس و النةسيس و الدقميس، و استدرارا  و رريا  ال لبين/ ال لبا 

 و يتضح  لن من الفك  التالع:

 مستوي الهدف الهدف نوعية الهدف

 بدير المري لالمع، اولومبعتةقيق أبض  انجاز  بمسةع لا 

 ميةمع
 متوسط المري ارميمع، راييتةقيق أبض  انجاز 

 تةقيق أبض  انجاز مةمع
 رصيي المري  تةقيق أبض  ةالس ترييبيس و سموكع إجيايع

البرنيس و المياييس  مكونا  الةالس الترييبيسك  من تنميس 
 و الخططيس و النةسيس و الدقميس

 

 نوعية أهداف تخطيط التدريب الرياضي و مستوياتها (0) شبكل
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التييييدريب  خطيييييطتحديييييد عييييدد السيييينوات التييييي يتطلبهييييا ت -0
 للوصول ألفضل مستوى انجاز: 

التدع يتطمبيدا تخطديط  تةرير لدرر السدنوا يتورع و بع ى ا الصرر      
 لممفايكس بع المنابسا  بةالميس  التريي  لموصو  ألبض  مستوى انجاز

 لر  مت ييا  ىع: لمع
 لنر برا انتظامو بع التريي  يتةرر  :اإللمام بعمر الالعب الزمني -أ

 الموضةس بالفك  التالع:بناا لمييا ميةمس التريي  
 العمر الزمني                                                         

*     22  

*    02 

*    02 

 *   72 

     72 

          * 2 

  األساسية      التنمية   النضج  المستويات العليا

 المراحل التدريبية
 العمر الزمني  لمراحل التدريب الرياضي (2) شبكل

يتورع  معرفة العمر الزمني المناسب لبدء االنتظام في التدريب: -ب
 كما بالجرو  :تةريره لمع نوليس النفاط اليياضع 
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  (7) جدول
 لنوعية النشاط الرياضىسن بدء االنتظام في التدريب تبعا 

 العمر الزمنى لبدء التدريب النشاط الرياضى م

 سنوات 1 -2 اإليقاعية و التوافقية األلعاب الفنية و 7

 سنوات 72 -8 العاب السرعة و القفز والوثب و النزال 0

 سنة70 -72 العاب التحمل 2

 سنة 74 -70 العاب القوة  4

 سنة 71 – 74 ألنشطة الرياضية المربكبة 2

يسددي  بددع م لدد  ل خبددي  الترييبيددس السددابقسالر يددتةر العميير التييدريبي: -ج
تمكندو مدن ممايسدس  التدع ةالتدو الترييبيدس يمسدتو انتقا  أ ي التدريي  لمدع 

 .أبض مستوى انجاز بيو ةقق ي آخينفاط يياضع 

 ردددددريا  ال لددددد تةدددددرر مسدددددتوى اسدددددتدرارا  و  العمييييير البيوليييييوجي: -د
 يمستو ب ماممايسس نفاط يياضع أمكانيس الجسمانيس و البرنيس و الةيكيس 

ترييبيددس ألمددع مددن بددع ميةمددس ممددا يمكنددو مددن المفددايكس ألمددط مددن أريانددو 
 .لمبتريين أو نافيينع ال لبين يصنت أريانو، كما تسي  بع

 االدمدي بدر يختمدعبيدأ التيدريب التخصصيي: الالعيب لتحديد العمر  -ه
آخددددي نتيجددددس يياضددددع  مددددن نفدددداط يياضددددع لنفدددداط التددددريي  التخصصددددع 

 الجرو  التالع: بكما يياضع نفاط ك  اخت ع طبيدس و متطمبا  
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 لتدريب التخصصيا لبداية العمر الزمني (0) جدول
   لألنشطة و المسابقات المختلفة 

 العمر الزمني  النشاط " مسابقة أو لعبة " م

 سنة 78 -74 القصيرة " أنشطة السرعة " المسافات 7

 سنة 02 -71 أنشطة القوة " أثقال, الرمي " 0

 سنة 02 -74 أنشطة التحمل "مسافات طويلة, درجات" 2

 سنة 78 -74 أنشطة القدرات االنفجارية " الوثب " 4

 سنة 70 -8 أنشطة القدرات التوافقية " الجمباز " 2

 سنة 71 -70 أنشطة مربكبة " األلعاب الجماعية " 1

معرفة معدل متوسط العمر الذي يمبكن عنده تحقيق أفضيل مسيتوى  -ز
تةقيددق أبضدد  لالدمددي  ا متوسددط ختمددعت :انجيياز علييى المسييتوى الييدولي
الجددرو  بكمددا نفدداط يياضددع لا سيددلو نل اً دددبت انجدداز لمددط المسددتوى الددرولع

 التالع:
 متوسطات العمر المناسب لتحقيق أفضل مستوى  (2) جدول

 انجاز على المستوى الدولي
 العمر الزمني  النشاط " مسابقة أو لعبة " م
 3 ±سنة   32 "أنشطة السرعة " المسافات القصيرة 1
 3 ±سنة   38 أنشطة القوة " أثقال, الرمي " 3
 4 ±سنة   23 أنشطة التحمل "مسافات طويلة, درجات" 2
 2 ±سنة   34 أنشطة القدرات االنفجارية " الوثب " 4
 2 ± 15سيدات  أنشطة القدرات التوافقية " الجمباز " 5

 2 ±سنة  19رجال 
 4 ±سنة   37 أنشطة مربكبة " األلعاب الجماعية " 6
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بناا لمط ما سبق بانو يمكن تةرير لرر السنوا  التع يتطمبيا تنظي      
التريي  ل ل  أو ال لبين بع الخطس بةسا  الةايق بين لمي ال ل  

بميالددا  الخبددي  السددابقس و الدمددي  والزمنددع لنددر بددرا انتظامددو بددع التددريي  
بدددين مددددر  الدمدددي بريدددس النفددداط التخصصدددع و التدددرييبع و  والبيولدددوجع 

 الزمنع لتةقيق أبض  مستوى انجاز بع النفاط اليياضع المختاي. 

      تحديد استعدادات و قدرات الالعب الطبيعية: -2
 استدرارا  و رريا  تقيي  و تةمي  يج  رياس و  بع ى ا الصرر     

  و األستبيانا  المختمةس باستخرا  ا ختبايا ال ل  الكميس و الكيةيس 
 ما يمع:تةرير ل
  الخ".السيلس.. –" القو   البرنيسل ل  اصةا  مستوى  -
 . خططع"ال – يالمياي الةنع "ل ل  امستوى  -
 ."الخالنبض والسدس الةيويس..."تةرير رريا  ال ل  الوظيةيس  -
 .الجياز الييكمع سمن -"طو  يس مويبولوجال ل  ال موصةا تةرير  -
الدمميدا  الدقميدس كداإلريان و التصدوي  كالقمق وتةرير السما  النةسيس  -

تقندددين مةتويدددا  ، و تدتبدددي النقددداط السدددابقس مؤفددديا ميمدددا لبرايدددس  كااو الددد
 التخطيط. 
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 معرفة توقيتات االلتزامات األساسية:  -4
 و مةميدددسالجميدددل المباييدددا  و المنابسدددا  " عيدددب و بدددع ىددد ا الصدددرر     
" التددع سيفدداين بييددا ال لدد  أو أو الروليددس دالميددسال و قاييددسال ورميميددس اإل

و  الةييدددق و تمدددد  رويا ميمدددا بدددع تةريدددر مدددرى رويا  التدددرييبع الزمنيدددس 
سمسدمس زمنيدس م مقدس و متصدمس بالدروي  السدابقس و مولر برايدس و نيايدس كد  

أللمددط بويمددو بددع الوردد  المناسدد  " ةتددع يصدد  ال لدد  لمييددا ال ةقددس 
 ".اليييسيسلمنابسس ا

 د االلتزامات اإلضافية: تحدي -2
 لتع ستقر   ل  سواا كان  صةيس لوان اليلايس ااتفم  ك  ىع و     
 "، أ  يلايس اجتماليس أو نةسيس أو لير الكفع الطبع الرويي, الت  يسموا"

تيبويددددس، و تمددددد  رويا ميمددددا بددددع إفددددباع ةاجددددا  ال لدددد  و اسددددتقيايه و 
بددع خطددس  المقدديي ريامددو بتنةيدد ىاواجبددا  اليياضدديس الأراا لتنةيدد  و تةيغددو 
 .التريي 

   :المادية تحديد اإلمبكانات البشرية و -1
 لمع ما يمع:م  اإلمكانا  البفييس تتفبع ى ا الصرر يج  أن و      
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مدري  " ين بنيدينو مداون "مري  لا " مريي بنعيتكون من جياز بنع  -
 ".لقمع و نةسع مري و  برنع الرارلا , مري  

و  التاىيدد  صددابا  ولإل ينأخصدداييطبيدد  و  يتكددون مددنجيدداز طبددع  -
 .ت  يس الترلين و ال

اتصدا    ل ردا  لامدس وو إلد    أخصايع يتكون منإرايي جياز  -
 .و م بسمالع و لما  أروا  و أجيز   و

لمدددع أن تدمددد  جميدددل األجيدددز  بدددع تناسدددق و بدددالتزا  تدددا  و بمفدددايكس    
 تة  افياع المريي الةنع.  تنةي ىا نجا ايجابيس بع التخطيط و 

   تحديد محتويات وطرق و أساليب تنمية الحالة التدريبية: -1
أسدددالي  تنميدددس الةالدددس الترييبيدددس  طددديق و يجددد  تةريدددر مةتويدددا  و     

البرنيس, و الةنيس "المياييس, الخططيس, و الدقميس و النةسيس, و ا جتمالع, 
و ي ةظ أن مةتويا  اإللرار السابقس لتنميس الةالس الترييبيس تختمع مدن 

 ( 6991نظيا لطبيدس األنفطس اليياضيس بتيينكو ) ،نفاط يياضع ألخي
  (.79( )6991( و كولوراى )674( )6991( وكاي  وآخيون )4204)
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 :معدالت التدريبو  محتويات بيان -8
تددددريي  التةريدددر مةتويددددا  التدددريي  و بيدددان مددددر   و  بيدددان م ددد ي     
كبيدددي  بدددع الألىميدددس  المختمةدددساليياضددديس الدددرويا  الترييبيدددس تخطددديط خددد   

 .تةرير ما ا نةد  و كيع؟ 

و لدددد ا يجدددد  تةريددددر الد رددددس بددددين مكونددددا  الةمدددد  التددددرييبع الكميددددس     
و نوليدا و  "الياةدس" و بتيا  اسدتدار  الفدةاا ،(الفر ) و النوليس (الةج )

أسدداليبيا, و كيةيددس تنظددي  تداردد  التوريتددا  المناسددبس بيددني  و تةريددر نسددبس 
 مياةميا. ك  منيا لبي بتيا  الخطس و

تجو بع البرايس ت ثيةترييج بالالةم  كونا  مث زيار  و ةريج  و      
"نوليددس أو ريجددس صدددوبس  الفددر زيددار  ربدد  " كميددس الةمدد " لزيددار  الةجدد  
  .مبرأ التري  و من السي  لمصد  و من األخع لأل ق الةم " وبقًا ل

ييتبط مدر  التدريي  بدالدمي الزمندع بزيدار  ةجد   و بع ى ا الصرر      
بيرع التنميس الدامس و الفداممس أمي ضيويي لص اي السن  التريي  الدا 

  نظيا  لطبيدتي ، بع ةين يختمع األمي مل المتقرمين و الكباي بيج  أن 
 تتبار  األةما  الترييبيس بين المتوسطس و الميتةدس و الداليس و الخةيةس. 
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 تحديد و انتقاء وسائل و أدوات التقويم:  -9
تةريدددر مدددرى تقدددر   لدددن بو لتدددريي  اليياضدددع اتخطددديط متابددددس  يجددد     

  طيق ، و ،سمون ال لبين البرنع و الةيكع و الةنع و الوظيةعمستوي 
 .التريي  المستخرمس و أجيز  ا أرو  و وساي  وو أسالي  

يسددي   بمدداالطبددع و الجيدداز الةنددع و اإلرايي  و أيضددًا متابدددس و تقددي     
لمددددع تيفددددير و توجيددددو و تدددددري  مسددددايه بددددةجياا التدددددري   ال زمددددس بددددع 

و لميدو بمدن الضديويي تةريدر ، ق األىدراع الموضدولسةقدالتخطديط بمدا ي
أروا  التقدددوي  المختمةدددس و المناسدددبس لطبيددددس و و أجيدددز  و انتقددداا وسددداي  

 النفاط اليياضع الممايس و الميةمس الترييبيس.

 يط العام للتدريب: وضع إطر تنفيد فترات التخط -72

و بع ضوا ما سبق يج  وضدل التخطديط طويد  المدرى لمدط ىييدس      
يظيدددي أىدددربيا و و  يدددابياناتخطدددس إطددداي تفدددتم  لمدددع الخطدددوا  السدددابقس 

 ياتسددجيم ومةتوياتيدا و توزيديمددا زمنيددًا لمددع مددراي مددرتيا بصددوي  مجممددس 
بسددج  خددا  ةتددط يمكددن تتبددل سدديي خطددط اإللددرار بددع اطدداي تخطيطددع 

 لموضولس. ا


