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 ًَٕذج ٔصف انًمسز

 املرحلة الرابعة ٔصف انًمسز

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 خايؼح تغذاد / كهْح انرزتْح  انثذنْح ًػهٌو انزّاضح ح انرؼهًْْحانًؤصض .1

 فزع انؼهٌو اننظزّح انقضى انؼهًِ: / انًزكز انؼهًِانقضى  .2

                                  SP 401  ػهى اننفش انزّاضِ اصى / ريز انًقزر .3

 انحضٌر انٌْيِ ػهَ ًفق خذًل انًحاضزاخ أشكال انحضٌر انًراحح .4

 اننظاو انضنٌُ نفصم / انضنحا .5

 صاػح 60 ػذد انضاػاخ انذراصْح )انكهِ( .6

 13/10/2020 ذارّخ إػذاد ىذا انٌصف  .7

 أىذاف انًقزر .8

 . ًيداالذو ًانًشاكم اننفضْح اننفش انزّاضِذؼزّف انطهثح تأىًْح ػهى 
 أصانْة االخرثاراخ اننفضْح فِ انًدال انزّاضِ.انطهثح  ذؼهْى

 رائق التعامل النفسي مع الفرق الرياضية لغرض التحفيز والدافعية وتطوير االنجازتعريف الطلبة بط

 
 
 
 

 يخزخاخ انرؼهى ًطزائق انرؼهْى ًانرؼهى ًانرقْْى .9
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     االىذاف انًؼزفْح -أ

 .                 اننفش انزّاضِذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼزفح ًانًذخم نؼى  1أ  

 .فِ كْفْح إخزاء االخرثاراخ اننفضْح ًاإلػذاد نياين انحصٌل ػهَ انًؼزفح ذًكْن انطهثح  -2أ  

 ًاألنذّييحنإلفييادج ينيييا فييِ انرطثْييق انؼًهييِ يييغ انفييز  ذًكييْن انطهثييح ييين انحصييٌل ػهييَ انًؼزفييح  -3أ

 .انزّاضْح

  االىذاف انًياراذْح  انخاصح  تانًقزر  -ب 

 . انزّاضِ انؼايح تؼهى اننفشاكرضاب انطهثح انًؼزفح  – 1ب 

انرؼايم اننفضِ يغ انالػثْن نغزض انرقهْم ين ضغٌط انرذرّة اكرضاب انطهثح انقاتهْح ػهَ  – 2ب 

 ًانًنافضح

 .إخزاء االخرثاراخ انخاصح تؼهى اننفش انزّاضِاكرضاب انطهثح انقاتهْح ػهَ   – 3ب 

 طزائق انرؼهْى ًانرؼهى      

 انًقزر انذراصِ. ين خالل انؼزض اننظزُ نًفزداخ – 1      

 ين خالل اصرؼًال ًصائم انؼزض ًانًصادر انؼهًْح فِ يٌضٌع االخرصاص – 2

  ين خالل كراتح انرقارّز انخاصح تانًٌضٌع. -3

 طزائق انرقْْى      

          انرقارّز ًانثحٌز         -4االيرحاناخ انضنٌّح         -3االيرحاناخ انفصهْح     -2االيرحاناخ انٌْيْح     -1

 االىذاف انٌخذانْح ًانقًْْح.-ج

 ذحاكِ انًٌاد اننظزّح شؼٌر انطهثح تاإلنًاو تاننٌاحِ انًؼزفْح ًكْفْح ذطثْقيا ػًهْا -1ج         

 رفغ انقْى انًؼزفْح نهًٌاد انذراصْح ين خالل انرطثْق انؼًهِ -2ج

 نزّاضْح اثناء انرطثْقرفغ كفاءج انطهثح ًقاتهْاذيى انرذرّضْح فِ درًس انرزتْح ا -3ج

 اذداه االخزّن. حرفغ اننٌاحِ انٌخذانْح نهطهثح ين خالل اقايح انًنافضاخ انزّاضْح ًانشؼٌر تانًضؤًنْ -4ج   

 طزائق انرؼهْى ًانرؼهى     

 .تؼهى اننفش انزّاضِين خالل إنقاء انًحاضزاخ اننظزّح انخاصح  – 1       

 . ًانًدضًاخ ًانؼزض انكراتِ (Data Showض انحذّثح )ين خالل اصرخذاو ًصائم انؼز - 3  

 طزائق انرقْْى    

  االيرحاناخ.ذقْْى أداء انطهثح خالل  -1

 ْى أداء انطهثح ين خالل انًشاركح انٌْيْح ًاالصرنراج ًانرحهْم انًنطقِ.ذقْ -2
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  انًنقٌنح ) انًياراخ األخزٍ انًرؼهقح تقاتهْح انرٌظْف ًانرطٌر انشخصِ (.انرأىْهْح انًياراخ  انؼايح ً -د 

 ذطثْق يا اكرضثو انطهثح ين يؼزفح فِ انرطثْق انًْذانِ فِ انرذرّة انزّاضِ.  -1د

 إلخزاء االخرثاراخ اننفضْحذطثْق يا اكرضثو انطهثح ين يؼزفح فِ انرطثْق انًْذانِ  -2د

فِ انرؼايم يغ انالػثْن ًانًدرًغ ػن طزّق انرخطْظ نطهثح ين يؼزفح اإلفادج ين يا اكرضثو ا -3د

 .نإلػذاد اننفضِ طٌّم ًقصْز انًذٍ

 اإلفادج ين يا اكرضثو انطهثح ين يؼزفح فِ ذطٌّز انشخصْح انقْادّح نخزّح انرزتْح انزّاضْح. -4د
 
 

 بُيت انًمسز 01

 يخسجاث انتؼهى انًطهٕبت انساػاث األسبٕع
/ انًساق أٔ اسى انٕحدة 

 انًٕضٕع
 طسيمت انتمييى طسيمت انتؼهيى

ػهى انُفس ٔػهى انُفس  2  .1

 انسياضي 
 ػهى انُفس انسياضي

شررررررررررست انً اضررررررررررساث 

يرٍ لبرم ردزيسري  انُظسيت

انًرررابة باسرررتؼًال ٔسرررا م 

انترررررررررردزيس ٔانؼررررررررررس  

   ان ديثت

 االيت اَاث انيٕييت

رميرررررررريى ي رررررررراز ت 

 انطهبت انيٕيي

 االيت اَاث انفصهيت

 ث انُٓا يتااليت اَا

 انُ اطاث انطالبيت

يجاالث ػهى انُفس انسياضي  2  .2

 يًٓاث ػهى انُفس انسياضي
   

    انتؼهى ٔانتؼهى ان س ي  2  .3

    انتر يس ٔانُسياٌ 2  .4

انتًسيٍ /انتًسيٍ  أز اٌرمسيى  2  .5

 انفكسي انخصٕصيت
   

    ان خصيت يكَٕارٓا َظسيارٓا  2  .6

خصيت رًُيت  يماييس ان 2  .7

 ان خصيت انسًاث
   

     أغسا ان ٕافز ٔاندٔافغ  2  .8

    ايت اٌ 2  .9

ٔرُصيف  إَٔاعر كيم اندٔافغ  2  .11

 اندٔافغ
   

    طسق استخداو ان اجاث 2  .11

االرجاِ انُفسي االرجاِ يكَٕاث  2  .12

 َظسياث
   

    ركٕيٍ ٔرغييس االرجاْاث 2  .13

-انًٕضٕػيت-انمابهيت   2  .14

 االستؼداب
   

    ألٔلاانفصم  ايت اٌ 2  .15

    انؼًهياث انرُْيت  2  .16
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    انر اء  2  .17

انتاليير ذٔ انًستٕياث  2  .18

 انضؼيفت
   

    ٓاإَٔاػانجًاػت ، 2  .19

–رًاسك ٔرصدع  انجًاػيت  2  .21

 انؼٕايم االجتًاػيت
   

    ايت اٌ 2  .21

    إَٔاػّ-انمهك 2  .22

    صديت َفسيت 2  .23

    ان جاػت ٔانجساءة 2  .24

    انً كالث انُفسيت 2  .25

    انً كالث انُفسيت 2  .26

    لصيس -طٕيم–انُفسي  اإلػداب 2  .27

    لصيس -طٕيم–انُفسي  اإلػداب 2  .28

    انُجات ٔانف م 2  .29

    انفصم انثاَيايت اٌ  2  .31
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  انثنْح انرحرْح .11

 كرة ينيدْح / انكرة انًضاػذج انكرة انًقزرج انًطهٌتح -1

 نصٌص اصاصْح يؼذج ين قثم يذرس انًادج ادر(انًزاخغ انزئْضْح )انًص -2

انكرة ًانًزاخغ انرِ ٌّصِ تيا  ( أ

 )انًدالخ انؼهًْح ، انرقارّز،....(
 انذًرّاخ ًانًدالخ انؼهًْح –انرقارّز 

انًزاخغ االنكرزًنْح ، يٌاقغ  ( ب

 االنرزنْد ، ........
 شثكح انًؼهٌياخ انذًنْح ) االنرزند (

 خطح ذطٌّز انًقزر انذراصِ .12

االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم 
 وسائل عرض وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.


