
 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

           
 
 
 
 

 استوارة وصف الربناهج األكادميي للكلياث 
 8102-7102للعام الدراسي 

 اجلاهعت  : دياىل
 الكليت/ املعهد:  كليت الرتبيت البدنيت وعلىم الرياضت   
 القسن العلوي    : العلىم النظريت   
 4/9/7102تاريخ هلء امللف :     

 
 التىقيع   :                                                                           التىقيع   :       
 .د مجاهد حميد                   اسم المعاون العلمي : أ                                      االء زهير مصطفى. اسم رئيس القسم : ا.د   

                           التاريخ   :                                                                           التاريخ  :                                 

   
 .د االء زهير مصطفىمدرس المادة : أ

  دقـق ادللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                   

     



 األكادميي الربنامجمنوذج وصف 
 أداء مؤسسات التعليم العايل ))مراجعة الربنامج األكادميي((مراجعة 

 وصف الربنامج األكادميي 
 كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ادلؤسسة التعليمية .1

 العلوم النظرية القسم اجلامعي / ادلركز  .2

 تقيم الربنامج األكادميي اسم الربنامج األكادميي  .3

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي  النظام الدراسي   .5

  برنامج االعتماد ادلعتمد   .6

 ال يوجد ادلؤثرات اخلارجية األخرى  .7

 4/9/7107 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أىداف الربنامج األكادميي .9
مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التعليم والتعلم واليت تساعدىم على حتقيق خمرجات التعلم ادلستهدفة  -

 يف كل من مرحليت النظري والتطبيقي 
مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التقييم ادلستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على خمرجات التعلم  -

 ادلستهدفة 
مساعدة الطلبة دلعرفة عالقة الربنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو ادلواد الدراسية ( مع  -

 الشهادة ادلمنوحة وادلؤىالت الوظيفية ادلستقبلية 
يكون وصف الربنامج األكادميي مبثابة مصدر معلومات ألرباب العمل عن نوعية خرجيي القسم  -

 ت اليت ميتلكوهنا .العلمي من حيث نوع ادلهارات و القابليا
مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التعليم والتعلم واليت تساعدىم على حتقيق خمرجات التعلم ادلستهدفة  -

 يف كل من مرحليت النظري والتطبيقي 



مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التقييم ادلستخدمة للتأكد من حصول الطلبة على خمرجات التعلم  -
 ادلستهدفة 

 
 نامج ادلطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمخمرجات الرب   .11

 االىداف ادلعرفية   - أ
مساعدة الطلبة دلعرفة طرائق التعلم والتعليم واليت تساعدىم على حتقيق خمرجات التعلم  -0أ

 ادلستهدفة يف كل من مرحليت النظري والتطبيقي   
 .جمال علم النفس الرياضي التطبيق الصحيح للمهارات النفسية يفمساعدة الطلبة دلعرفة  -7أ
مساعدة الطلبة دلعرفة عالقة الربنامج وعناصره الدراسية ) الكورسات أو ادلواد الدراسية ( مع  -3أ

 الشهادة ادلمنوحة وادلؤىالت الوظيفية ادلستقبلية
 
 األىداف ادلهاراتية اخلاصة بالربنامج  –ب 

 داخل اإلطار اجلامعي . علميةمساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد  – 0ب 
 خارج اإلطار اجلامعي . علميةمساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلموه من مواد  – 7ب 
 وطرائق تعليمها النفسيةاكساب الطلبة ادلهارات  – 3ب 
 وأدارة الذات والتحكم باالنفعاالت النفسية.قيادة الاكساب الطلبة مهارات  -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح والتوضيح  -0
 ادلقاييس النفسية. وتفسريصور توضيحية طريقة عرض  -7
 طريقة احملاضرة  -3
 احلوارطريقة -4

 طرائق التقييم      
 النفسيةاالختبارات  -0
 االختبارات النظرية -7



 النفس الرياضي: مطالبة الطلبة مبقاييس نفسية وعناوين حبوث يف جمال علم التقارير والدراسات
 
 مهارات التفكري-ج
 ادلالحظة واالدراك -0ج
 التحليل والتفسري -7ج
 االستنتاج والتقييم -3ج
 االعداد والتقومي -4ج     

 طرائق التعليم والتعلم     
 طرائق التقييم    

 التخطيط للتطور الشخصي .11
يعمل الربنامج على تطوير شخصية الطالب األكادميي بشكل يتناسب مع طموحات الدولة  -

 احلديثة 
 إبراز نقاط القوة لدى الطلبة بشكل يسمح على تكوين شخصية قيادية يف ادلستقبل  -
 معيار القبول )وضع األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو ادلعهد( .12
 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .13

 ادلصادر العلمية ادلعتمدة ضمن ادلقرر الدراسي للمرحلة اليت يتم فيها التعليم -
 ادلنهاج الدراسي ادلعتمد من قبل الوزارة  -

 
 ادلهارات العامة وادلنقولة )ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 مهارات القيادة  -0د
  تطوير ادلهارات النفسية -7د

   

    
 



 طرائق التعليم والتعلم  
 الشرح والتوضيح  -0
 مفردات احملاضرةطريقة عرض  -7

 التعليم باحلوار -3
 طرائق التقييم          

 االختبارات النظرية -0 
 التقارير والدراسات -7

 بنية الربنامج  .14
الشهادات والساعات  .15

ادلستوى /  ادلعتمدة
 السنة

رمز ادلقرر أو 
 ادلساق

ادلقرر أو اسم 
 ادلساق

الساعات 
 ادلعتمدة

سنوي / 
 رابعةادلرحلة ال

علم النفس  
 الرياضي

 ساعة  7
 

 درجة البكالوريوس 
 ( ساعة معتمدة31تتطلب )

 
 التخطيط للتطور الشخصي .16
 العمل اجلماعي : العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط . - أ

 مع القدرة على العمل ادلنظم مبواعيد.ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات  - ب
 القيادة : القدرة على توجيو وحتفيز االخرين . - ت
 االستقاللية بالعمل . - ث

 معيار القبول )وضع األنظمة ادلتعلقة بااللتحاق بالكلية أو ادلعهد( .17
 

 أىم مصادر ادلعلومات عن الربنامج .18



 مجيع ادلصادر احلديثة اليت تتعلق مبفردات القطاعية  ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 0
  ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  7

اـ الكتب وادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 التقارير  –الرسائل واالطاريح والبحوث ادلنشورة
 

 
االنرتنيت ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع 

.... 
 يف علم النفس الرياضيادلراجع االلكرتونية  –االنرتنيت 

 

 
 



 خمطط مهارات ادلنهج
 يرجى وضع اشارة يف ادلربعات ادلقابلة دلخرجات التعلم الفردية من الربنامج اخلاضعة للتقييم

 خمرجات التعلم ادلطلوبة من الربنامج 

السنة / 
7107 
 ادلستوى

 اسم ادلقرر ادلقرررمز 
 أساسي

 أم اختياري

ادلهارات اخلاصة  ادلعرفة والفهم
 مهارات التفكري بادلوضوع

 ادلهارات العامة وادلنقولة
) أو( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية 

 التوظيف والتطور الشخصي
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 8الصفحة 

 
  

 منوذج وصف ادلقرر

 وصف ادلقرر

 
 البنية التحتية  .01

 مجيع ادلصادر احلديثة اليت تتعلق مبفردات القطاعية ـ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 0
  ـ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  7

يوصى هبا                 اـ الكتب وادلراجع اليت 
 ) اجملالت العلمية , التقارير ,....  (

 التقارير  –الرسائل واالطاريح والبحوث ادلنشورة
 

ب ـ ادلراجع االلكرتونية, مواقع االنرتنيت 
.... 

 يف علم النفس الرياضيادلراجع االلكرتونية ادلعنية  –االنرتنيت 
 

  متطلبات خاصة 

 دراسات مسحية اخلدمات االجتماعية 

 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل ))مراجعة الربنامج األكادميي((

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني مربىنًا 

 وصف الربنامج.
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 الفصل الدراسي االول – جدول الدروس األسبوعي

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

بوع
الس

 ا

اىداف -نشوء علم النفس الرياضي  
مهمات علم -ووظائف علم النفس الرياضي

 النفس الرياضي.
  

 األسبوع  األول

1 

 2 األسبوع الثاني نظرة شاملة دلدارس علم النفس الرياضي  

اىداف ووظائف -ميادين علم النفس الرياضي  
 علم النفس الرياضي

 األسبوع الثالث
3 

 مكوناهتا.–مفهومها –الشخصية   
 

 األسبوع الرابع
4 

   

 األسبوع الخامس نظريات الشخصية.
5 

ادلظاىر -خصائص االنفعال-االنفعال  
اخلربات االنفعالية.-الفسيولوجية لالنفعال  

 األسبوع السادس
6 

 -مستويات القلق-انواع القلق-مفهوم القلق  
 القلق يف اجملال الرياضي.

 األسبوع السابع
7 

 8 األسبوع الثامن امتحان الشهر االول  

نظريات القلق )السمة واحلالة ,والقلق   
 ادلتعدد االبعاد(

 

 األسبوع التاسع
9 

 السلوك العدواين يف اجملال-ماىية العدوان  
معاجلة العدو ان يف اجملال الرياضي.-الرياضي  

 األسبوع العاشر
11 

   

 نظريات العدوان يف اجملال الرياضي.
األسبوع الحادي 

 عشر
11 

   

 العدوان كسمة وكحالة .
األسبوع الثاني 

 عشر
12 

األسبوع الثالث  قياس العدوان يف اجملال الرياضي.  
 عشر

13 

انواع الدافعية.-الدافعيةامهية –االدافعية    األسبوع الرابع  
 عشر

14 

   

 امتحان الشهر الثاين.
األسبوع الخامس 

 عشر

15 
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01 
 

  

 الفصل الدراسي الثاني – جدول الدروس األسبوعي
 

 التاريخ المادة النظرية يةلالمادة العم المالحظات

بوع
ألس

 ا

 األسبوع  األول تطبيق  
0 

 7 األسبوع الثاني تطبيق  

 3 األسبوع الثالث تطبيق  

 4 األسبوع الرابع تطبيق  

 5 األسبوع الخامس تطبيق  

 6 األسبوع السادس تطبيق  

 7 األسبوع السابع مفهوم احلوافز واحلاجات والدوافع.  

نظريات  -الوظائف االساسية للدافعية  
 الدافعية.

 األسبوع الثامن
8 

نظريات االيقاع -االيقاع احليوي  
 احليوي. يف اجملل الرياضي.

 األسبوع التاسع
9 

االيقاع  -طرق حساب االيقاع احليوي  
 احليوي والتدريب وادلنافسات

 

 األسبوع العاشر

01 

دور االخصائي -االخصائي النفسي  
مهام االخصائي  -النفسي يف الرياضة

مبادىء االخصائي النفسي. -النفسي  

 األسبوع الحادي عشر

00 

الشهر االولامتحان     07 األسبوع الثاني عشر  

مفهوم  -االعداد النفسي للرياضني  
ابعاد االعداد  -االعداد النفسي

 -مكونات االعداد النفسي -النفسي
 مراحل االعداد النفسي.

 

 األسبوع الثالث عشر

03 

 –الضغوط النفسية واالحرتاق النفسي   
مراحل االحرتاق . –مراحل الضغوط   

الرابع عشراألسبوع   

04 

امتحان الشهر الثاين . ا    05 األسبوع الخامس عشر 

    06 



الصفحة   

00 
 

  

 
 القبول  .1

  ادلتطلبات السابقة
  أقل عدد من الطلبة 

  أكرب عدد من الطلبة 
  
 
 


