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 ةـــــــكلٌـــــــة التربٌة الرٌاضٌ  
 العلوم التربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌةقسم 

 مقرر دراسً توصٌف

 بيانات المقرر -1

 الثالثة    :الفرقة  سيكولوجية التدريب والمنافسات    اسم المقرر : Esps 3104الرمز الكودى :

          عملى                 نظرى  عدد الوحدات الدراسٌة : التخصص :

 

 األهداف العامة لممقرر: -2

 بعد دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادر عمى
 التعرف عمى مفهوم عمم النفس الرياضي واهميته وموضاعاته.  -
 التعرف عمى الخصائص النفسية العامة والخاصة لمنشاط الرياضي والمظاهر السمبية لها   -
 التعرف عمى الخصائص النفسية لمتدريب الرياضي والمنافسة الرياضية.  -
 التعرف عمى االعداد المتكامل لمشخصية الرياضية . -
 التعرف عمى التوجيه واالرشاد النفسي . -
 اء واهميته والتصور العقمي وانواعه .التعرف عمى االسترخ -

 :النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -3

 المعمومات والمفاهيم : -أ

 بعد دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادر عمى

 التعرف عمى مفهوم عمم النفس الرياضي واهميته وموضاعاته.  -
 الرياضي والمظاهر السمبية لها  .التعرف عمى الخصائص النفسية العامة والخاصة لمنشاط  -
 التعرف عمى الخصائص النفسية لمتدريب الرياضي والمنافسة الرياضية.  -
 التعرف عمى االعداد المتكامل لمشخصية الرياضية . -
 التعرف عمى التوجيه واالرشاد النفسي . -
 التعرف عمى االسترخاء واهميته والتصور العقمي وانواعه . -

 الذهنية :المهارات  -ب
 بعد دراسة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على

يربط بين النواحي النظرية واالستفادة منها فى المجال العممي لمتددريب الرياضدى كصخصدائي  -1
 نفسي .

المهارات المهنٌة الخاصة  -ج

 بالمقرر :

 بعد دراسة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على

 كيفية القيام بدور االخصائى النفسى الرياضى االكاديمى  -1
 كيفية عمل جمسه لمتعرف عمى المشكالت التى تكون لدى الالعب  -2
 كيفية تجهيز الرياضى لألداء الجيد فى المنافسة . -3
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 كيفية التغمب عمى النواحى النفسية التى قد تصيبه فى حالة الفوز والهزيمة -4

 مة :المهارات العا -د

 بعد دراسة هذا المقرر يكون الطالب قادر عمى
المنافسة الرياضية والمهارات العقمية التى يتطمب توافرها فى الرياضى والمنافسدة الرياضدية  -1
 سهولة الوصول إلى كل ما يحتاجه هذا الجانب . -2
 كيفية التعبير عن رأيه بطريقه عمميه . -3

 

4-
 

محتوي المقرر:
 

 عممي نظري الساعات الموضوع

 - 4 4 مفهوم عمم النفس الرياضي واهميته وموضاعاته. 
الخصدددائص النفسدددية العامدددة والخاصدددة لمنشددداط الرياضدددي والمظددداهر 

 - 4 4 السمبية لها  .

 - 4 4 الخصائص النفسية لمتدريب الرياضي والمنافسة الرياضية. 
 - 4 4 االعداد المتكامل لمشخصية الرياضية .

 - 4 4 واالرشاد النفسي .التوجيه 
 - 4 4 االسترخاء واهميته والتصور العقمي وانواعه .

 

 

 ـــالب :  تقوٌم الط -5

 األسالٌب المستخدمة - أ

 اختبار تطبيقى -1
 اختبار تحريرى -2
 اختبار شفهى -3
 ورقة دراسية -4
 اختبار نهاية الفصل الدراسى -5

 التوقٌت - ب

 األسبوع الرابع التقٌٌم األول

 األسبوع الثامن التقٌٌم الثانً

 األسبوع الثانى عشر التقٌٌم الثالث

 توزٌع الدرجات -جـ

امتحان تحرٌري / نهاٌة 
 الفصل الدراسً

07% 

 %17 امتحان شفهى

 %27 اعمال سنة

 %177 المجموع الكلً
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 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -7
 ------ مذكرات -أ

 .2212عمم نفس الرياضة والممارسة البدنية  ، القاهرة ،محمد حسن عالوى  :  كتب ممزمة -ب

 كتب مقترحة -ج

محمدددد حسدددن عدددالوى  : عمدددم نفدددس التددددريب والمنافسدددة الرياضدددية ، دار الفكدددر العربدددى ،  -1-ج
 . 2222القاهرة ، 

،  9محمددد حسددن عددالوى : عمددم الددنفس الرياضددى ، مركددز الكتدداب لمنشددر ، القدداهرة ، طددد  -2-ج
 م .2229

محمد العربى شمعون : التدريب العقمى فى المجدال الرياضدى ، دار الفكدر العربدى ، القداهرة  -3-ج
  . 2221،  2ط 

 مواقع انترنت -د
www.eric.ed.gov/- 
www.Idass.com- 
www.pearsonhighered.com- 

 التاريخ :   /   /     التوقيع :.............     محمد عبد الكريم نبهان.د/.مأستاذ المادة : ا

 /التوقيع : ..............   التاريخ :   /      هاني محمد زكريا.د/.مرئيس القسم العممي: أ


