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 مىاصفبد انمقسز
 اىؼيىً اىترثىيخ واىْفسيخ واإلرتَبػيخ : قسٌ       اىجرّبٍذ أو اىجراٍذ اىتً يقذً ٍِ خالىهب اىَقرر

   رئيسيب أو حبّىيب ثبىْسجخ ىيجراٍذ اىَقرر يَخو ػْصرا 

 :   اىَقرر يَخو ػْصرا رئيسيب أو حبّىيب ثبىْسجخ ىيجراٍذ 
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 قسٌ ػيىً اىصضخ اىريبضيخ . -4
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 قسٌ ّظريبد وتطجيقبد اىزَجبز واىتَريْبد واىؼروض اىريبضيخ . -8

 قسٌ ّظريبد وتطجيقبد اىريبضبد اىزَبػيخ وريبضبد اىَضرة . -9

 دقسٌ ّظريبد وتطجيقبد ريبضبد اىَْبزال - 10

 اىؼيىً اىترثىيخ واىْفسيخ واإلرتَبػيخقسٌ :                      اىقسٌ اىؼيًَ اىَسئىه ػِ اىجرّبٍذ 

 اىؼيىً اىترثىيخ واىْفسيخ واإلرتَبػيخقسٌ :               اىقسٌ اىؼيًَ اىَسئىه ػِ تذريس اىَقرر

 ّيخاىخبفرقخ : اى                                            اىسْخ اىذراسيخ 

 2009:                          تبريخ اػتَبد تىصيف اىجرّبٍذ

 

 : )أ( انجيبنبد األسبسيخ
            . )انفصم اندزاسى انثبنى (  ػيٌ اىْفس اىريبضًاىؼْىاُ :      

 سبػتبُ .اىَضبضرح :      

 . حالحىُ سبػخ  اىَزَىع :     

 

 : )ة( انجيبنبد انمهنيخ
  

  داف انعبمخ نهمقسز( األه1

 -أُ: ػيً ينىُ اىطبىت قبدرا      

 ىً ػيٌ اىْفس اىريبضً.يً ٍفهتؼرف ػي -    

 . يتؼرف ػيً ميفيخ ثْبء اىشخصيخ  -    

 . ىيريبضييِ يتؼرف ػيً اىَهبراد واىسَبد اىْفسيخ واىَهبراد اإلداريخ -    

 يتؼرف ػيً أّىاع وٍصبدر اىضغىط .  -    

 

 زعهيميخ انمسزهدفخ نهمقسز( اننزبئح ان2

 



 -ينىُ اىطبىت قبدرا أُ:      
 

 انمعسفخ وانفهم –أ     

 . فهىً ػيٌ اىْفس اىريبضًٍ تبريخ و يؼرف -1أ        

 . ىيريبضييِيؼرف اىَهبراد اىْفسيخ واإلداريخ  -2أ        

 ػرف اىْظريبد واىَْبرد اىَفسرح ىيضغىط .-3أ      . 

           

 هبزاد انرهنيخانم  -ة   

 .فس واىجبػجيرثظ ثيِ اىذافغ واىضب -1ة         

 .يضيو اىؼالقخ اىْفسيخ ثيِ اىَذرة واىريبضً -2ة         

 .أحر خجراد اىْزبس واىفشو ػيً ٍستىي اىفرديستْتذ  -3ة         

 

 

 انمهبزاد انمهنيخ وانعمهيخ  -د  
 . يخ اىتذريتاىتؼرف ػيً اإلّفؼبالد اىَصبصجخ ىؼَي -1د       

 . اىقذرح ػيً ٍؼرفخ ثْبء األهذاف -2د      

        .اىقذرح ػيً ٍؼرفخ األسبىيت اىشبئؼخ ىإلسترخبء-3ث       

 

 انمهبزاد انعبمخ وانمنقىنخ -س  

 .اىَهبراد اىْفسيخ واإلداريخ -1ث        

 .سهىىخ اىىصىه اىً مو ٍبيضتبره فً رىل اىزبّت -2ث       

 .ثطريقخ ػيَيخ ُ يْبقش ويذافغ ػِ رأيه ورؤيتهأ -3ث       

 

 ( انمحزىيبد3
 

 انمىضىعاسم  عدد انسبعبد محبضسح

1 2 

    ..شخصية المدربشخصية المدرب  --
  واجبات المدرب الرياضى .واجبات المدرب الرياضى .  --
  الخصائص السمبية واإليجابية لممدربينالخصائص السمبية واإليجابية لممدربين  --

      دوافع النشاط الرياضى.دوافع النشاط الرياضى.  -- 2 1
  ..خبرات النجاح والفشلخبرات النجاح والفشل    -- 2 1
  ..نتاج الصراع النفسىنتاج الصراع النفسى  -- 2 1
  ..الثقة (الثقة (––الخوف الخوف   ––)القمق )القمق   إنفعاالت النشاط الرياضىإنفعاالت النشاط الرياضى  -- 2 1

1 
2 

 

  ..التخطيط لألهداف التدريبية لتحديد الدوافعالتخطيط لألهداف التدريبية لتحديد الدوافع  --
  كيفية بناء األهداف وتحديدها . كيفية بناء األهداف وتحديدها .     --

  كمية وأنواع األهدافكمية وأنواع األهداف  --

  إنتقال أثر التدريب .إنتقال أثر التدريب .  -- 2 1

نتقال أثر التدريب  --   2 1 نتقال أثر التدريبالتعميم والتشابه وا    ..  التعميم والتشابه وا 
      أساليب اإلسترخاء اإليجابى فى المجال الرياضى.أساليب اإلسترخاء اإليجابى فى المجال الرياضى.  -- 2 1



  ..  العدوانالعدوان  -- 2 1

1 2 
 

  ..  عالقة العدوان والعنف بالنشاط الرياضىعالقة العدوان والعنف بالنشاط الرياضى  --

1 2 

األسبببباب والعوامبببل المبببظثرة فبببى م ببباهر العبببدوان األسبببباب والعوامبببل المبببظثرة فبببى م ببباهر العبببدوان   --
  ..  والعنف فى الرياضةوالعنف فى الرياضة

مسئوليات القطاعات المختمفة عن  اهرة العنبف مسئوليات القطاعات المختمفة عن  اهرة العنبف     --
  فى الرياضة .فى الرياضة .

  ..  رياضية لدى النشىءرياضية لدى النشىءتنمية الروح التنمية الروح ال  -- 2 1
  ..إرشادات عامة لممدرب الرياضىإرشادات عامة لممدرب الرياضى    -- 2 1

1 2 
مصببببادر مصببببادر   ––أنببببواع أنببببواع   ––الضبببباوط الم نيببببة )مف ببببوم الضبببباوط الم نيببببة )مف ببببوم   --

  ((م اهر م اهر 
                                                                                                                          الن ريات والنماذج المفسرة لمضاوطالن ريات والنماذج المفسرة لمضاوط  --

  المجموع المجموع  ساعة 30 محاضرة  15
 : ( أسبنيت انزعهيم وانزعهم4

  ٍضبضراد  -4-1    

     

 : ( أسبنيت رقييم انطهجخ5
 .اىتضصيو اىَستَر   نزقييم                اٍتضبّبد شفىيخ .                 -5-1    

 َؼرفخ.واى اإلدراكاىقذرح ػيً نزقييم     تضريريخ فً ّهبيخ اىفصو اىذراسً  اٍتضبُ -5-2    

 

 : خدول انزقييم

 اإلسجىع اىراثغ.فً ّهبيخ                          1اىتقييٌ         

 فً ّهبيخ اإلسجىع اىتبسغ.                         2اىتقييٌ         

 فً ّهبيخ اإلسجىع اىخبًّ ػشر.                         3اىتقييٌ         

 .ًّفً ّهبيخ اىفصو اىذراسً اىخب                         4اىتقييٌ         

 

 :  اننسجخ انمئىيخ نكم رقييم

 % 80    إٍتضبُ اىفصو اىذراسً اىخبًّ

 % 20أػَبه سْخ                           

 

 :( قبئمخ انمساخع 6
أصَددذ أٍدديِ فددىزي لػيددٌ اىددْفس اىريبضددً ٍجبدئدده وتطجيقبتدده لإسددنْذريخ لاىفْيددخ ىيطجبػددخ  -6-1   

 .1992واىْشر ل

 

دوافغ اىتفىق فً اىْشبط اىريبضً لاىقبهرح لدار اىفنر أسبٍخ مبٍو راتت ل.-6-2    

 .1990اىؼرثً ل

 
 .1994عهى انجيك وأخسون ،زاحخ انسيبضى ،إسكندزيخ ،منشأح انمعبزف ، -6-3   



 

 كزت مقزسحخ : -6-4     

 سدينىىىريخ ٍىارهدخ اىضدغىط فدً اىَزدبه اىريبضدً ػجذ اىؼسيس ػجذ اىَزيدذ ٍضَدذ ل*            

 .2005ىيْشر لاىقبهرح ل لٍرمس اىنتبة

            

اىتطجيقدبد   لدار اىفندر اىؼرثدً ل                                         –أسبٍخ مبٍو راتت لػيٌ ّفس اىريبضخ )اىَفدبهيٌ *             

1997  . 

 

 

  مىاقع عهى االنزسنذ : -6-5    
http://www.wikipedia.org 
 

neelwafurat.comhttp://www. 

 

 

 ( االمكبنبد انمطهىثخ نهزعهيم وانزعهم   7 
 قبػبد تذريس ٍزهسح ثشنو أفضو ٍَب هً ػييخ اآلُ ل ىزىدح اىؼَييخ اىتؼييَيخ . -        

 س .تىفيرػذد ٍْبست ٍِ األرهسح ىؼرض اىجيبّبد واىَؼيىٍبد داخو قبػبد اىتذري  -        

 

 

 أ.د / عبطف نمس خهيفخمنسق انمقسز : 

 أ.د / محمىد يحيى سعدزئيس انقسم : 

 2011ً/ 1/10اىتبريخ  
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