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 أوال: المعلومات العامة

 اسم الجامعة: جــامعة مؤتـــة  اسم المادة: مدخل إلى علم النفس الرياضي 

 الكلية:كلية علوم الريــاضة    : 1301208رمز المادة 

 القسم: التربية الرياضيـة  ( :ساعات3عدد الساعات المعتمدة ) 

  :األولالفصل الدراسي  المتطلب السابق )إن وجد(: اليوجد 

  :االثنين  6.30 – 3.30: وقت المحاضرة 2018-2017العام الجامعي 

  :ثانيةمستوى المادة  اسم المدّرس: أ. د. زين العابدين محمد بني هاني 

 :اختياريإجباري صفة المادة   ،  ( :االثنين 12.30-11الساعات المكتبية ) 

 االربعاء( 9.30-12.30)                            

  ثانيًا: أهداف المادة الدراسية )األهداف المعرفية والسلوكية والمهارية(

  لعلم النفس العام والرياضيأن يتتبّع الطالب التطّور التاريخي. 

  في علم النفس الرياضيأن يتعّرف الطالب على المصطلحات والمفاهيم والمرتبطة. 

 فهوم الشخصية الرياضية ونظرياتها.م أن يتعّرف الطالب على 

  دور الرياضة في تطوير النواحي النفسية. أن يتعّرف الطالب على 

 اإلعداد النفسي للرياضيين أن يتعّرف الطالب على 

  ارتباط علم النفس بالمجاالت الرياضية المختلفة.  أن يتعّرف الطالب على 

 (موزعة على األسابيعالتعلم  ومصادرالخطة التفصيلية للمادة الدراسية : ) ثالثاً 

ع
و
سب

أل
ا

 

 الموضوعات

 )الموضوع، الدرس، الوحدة(
 المصادر والمراجع المطلوبة

  (1)األسبوع 

 

 (. علم النفس التربوي. مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان.2002عبدالحميد )نشواتي،  علم النفس العام والتربويماهية 

 . النظرية والتطبيق، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة بين االجتماعيعلم النفس  .(2003حسنى ) ،الجبالى
 (. علم النفس التربوي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.1998أبو جادو، محمد صالح )

 (1999)القاهرة،1التدريب العقلي في المجال الرياضي،طمحمد شمعون ،  
هر االنتباه وعالقتها بمستوى أداء حكام الدرجة بعض أنواع القلق ومظا فاضل حسين حجارة ؛

،رسىىالة ماجسىتير )كليىىة التربيىة الرياضىىية ،جامعىة ب ىىداد  األولىى بىىالكرة الطىافرة فىىي العىرا  
،0022)  

مبىاد  علىم الىنفس  وجدان خليل الكركىي؛ ، اسعد أبواحمد عبد اللطيف  ، سامي محسن الخاتنة
 (2010)عمان ،دار الميسرة للنشر والطباعة،1،ط

العتوم،عىدنان يوسىىف؛علم الىىنفس المعرفىىي ،نظريىىة والتطبيىىق ب ط)عمىىان،دار الميسىىرة للنشىىر 
  (2004والطباعة ،
)دار  3ج 2   1اإلدراك اإلنسىىاني،ط القىىران الكىىريم وعلىىم الىىنفس ، عبىىد العلىىي ؛ الجسىىماني ،

 (  1997 العربية للعلوم،

 أسامة للنشر والتوزيع .، دار 1( ، علم النفس الرياضي، ط2008رمضان ياسين )

 (2)األسبوع 

 

 التطور التاريخي لعلم النفس الرياضي

  (3)األسبوع 

 

 الشخصية والرياضة

(4)األسبوع   

 
 نظريات الشخصية ومكوناتها 

(5)األسبوع   

 

 الدافعية في المجال الرياضي

(6)األسبوع   نظريات الدافعية / التعليل السببي 

 

 جامعة مؤتة
 نموذج توصيف خطة دراسية
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(. علم النفس العام، دار الفكر للطباعة والنشر، 2002قطامي، يوسف وعدس، عبد الرحمن )  
 عمان.

القىىاهرة دار الفكىر العربىىي  : محمىد حسىن عىىالوي ؛ علىم نفىىس التىدريب والمنافسىىة الرياضىية
،2000 ، ، 

 1992علم نفس الرياضة، أسامة كامل راتب ؛ 
 . 1995؛ علم النفس الرياضي : السعودية ، مطابع األيوبي ، كاظم النقيب  يحيى

، مدخل في علم النفس الرياضي، مركز الكتاب،الطبعىة األولىى،  1998،  محمد حسن عالوي 
 القاهرة.
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Publishing  
 Zoo, C (2003). Creativity at Work: The Monitor on Psychology. The 
American Psychological Association. 
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(7)األسبوع   

 

 هات في المجال الرياضياالتجا

(8)األسبوع   

 

 االستثارة في المجال الرياضي

(9)األسبوع   

   

 القلق في المجال الرياضي 

(10)األسبوع   

 

 االحتراق النفسي

(11)األسبوع   

 

 العمليات العقلية

(12)األسبوع   

 

 االنتباه في المجال الرياضي

(13)األسبوع   

 

 ضيةسيكولوجية المنافسات الريا

(14)األسبوع   

 
 العدوان والعنف الرياضي

(15)األسبوع   

 
 المتخصصون في علم النفس الرياضي

 (16)األسبوع 

 
 األعداد النفسي للرياضيين

 
 رابعًا: طرائق واستراتيجيات التدريس المتبعة في تنفيذ الخطة الدراسية: 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 محاضرات نظرية 1

 مناقشات 2

 عصف ذهني 3

 فيديو  عرض ومشاهدة 4

 تقارير وأوراق عمل 5

 (لوحات وصور إرشاديةوسائل تعليمية خاصة ) 6

 
 (تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسيخامسًا: أساليب التقويم:) 

No مالحظات )%( ة  التقييم النهائينسبة الدرجة إلى درج طبيعة التقييم 

 السادسسبوع ألأ %20 اختبار أول 1

 الثاني عشرسبوع ألأ %20 اختبار ثاني 2

  %10 مشاركة 3

  %50 اختبار نهائي 4

  (%100) المجموع الكلي

http://www.almualem.net/maga/dafia.html
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 إرشادات عامة:  اً سادس

No  ........،سياسة الحضور والغياب، التغيب عن االمتحانات، قبول األعذار........ 

 من المحاضرات %85على الطالب حضور ماال يقل عن  1

 مع العذر المقبول حسب األنظمة والتعليمات %20دون عذر ولغاية  فقط من المحاضرات %15يسمح للطالب التغيب عن  2

 إعادة االختبار ب المطالبة كل من يتغيب عن أي اختبار  دون عذر مقبول ، اليحق له 3

 إحضار عذر رسمي )خطّي(عند التغيّب عن المحاضرة ويتم االحتفاظ بصورة عنه ضمن ملف أعذار الطلبة على كل طالب 4

 
 معلومات أكاديمية:  بعاً سا

 العام الجامعي الفصل الدراسي الرتبة األكاديمية اسم المدرس
انيد. زين العابدين  محمد بني هأ.   2018 -2017 األول أستاذ  

 
 

 


