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 وصف البرنامج األكادٌمً

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 

الطالب تحقٌقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل مقرر 

 ضمن البرنامج

 جامعة بغداد المإسسة التعلٌمٌة -1

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المركز/القسم العلمً -2

اسم البرنامج األكادٌمً  -3
 أو المهنً

 علم النفس الرٌاضً

 البكلورٌوس  اسم الشهادة النهائٌة -4

 :النظام الدراسً -5
 أخرى/مقررات/سنوي

 سنوي

 الٌوجد برنامج االعتماد المعتمد -6

المإثرات الخارجٌة  -7
 األخرى

 التقارٌر العلمٌة- المصادر والمراجع 

  تارٌخ إعداد الوصف -8

أهداف البرنامج  -9
 األكادٌمً

، وتعريفه في علم النفس الرياضي معارف نظرية ةإكساب الطالب
بمنهجية التفكير والعمل العلمي، وكيفية تحقيق التعلم الناجح 

ودراسة اهم الظواهر والمبدع وحل المشكالت التي تواجهه فيها
 النفسية التي تعنى بالجانب الرياضي

 
 

 علم النفس الرياضي بمعارف نظرية وتطبيقية في ةتزويد الطالب
 من استيعاب خصائص نمو المتعلمين في مرحلتي ابما يمكنه

 بما يساعد في  النفسيةنظرياتالالنمو والمراهقة، وتطبيق 
 تطوير فاعلية عمليتي التعليم والتعلم 

 
 

ها في مختلف  واستخداملنفسيةمهارات اال ةإكساب الطالب
  الفعاليات الرياضية

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -10
 االهداف المعرفٌة  - أ

 - 1أ 
 -2أ 
 -3أ 
 -4أ 



 -5أ 
 -6أ 

 االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج - ب
 لمعلومات والمفاهٌم واألدلة الجدٌدة من مصادر متنوعة،  اقّومتفهم وتأن -1ب 
 . طبق النتائج على نطاق واسٍع من القضاٌا والمشكالت مع قدر بسٌط من التوجٌهت- 2ب
أشكاالً متنوعة من تقنٌات دمة  المعقدة نسبٌاً مستخ النفسٌةالمشكالتبحث تستطٌع أن تأن - 3ب

 المعلومات والمصادر األخرى، 
 قترح حلوالً مبتكرة مع مراعاة المعارف النظرٌة والخبرات العملٌة ذات العالقةت- 5ب
 

  طرائق التعلٌم والتعلم
 
 

 
الشرح والتوضيح  - 1
 المحاضرةطريقة - 2
 االسئلة والمناقشة- 3

 
 
 
 

 طرائق التقٌٌم

 
االختبارات النظرية - 1
 التقارير والدراسات- 2
 
 
 

 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج

 إعداد بيئة تعلم تشجع على التفاعل االجتماعي اإليجابي -1ج 
 . المشاركة النشطة في التعلم -2ج
 -2ج 
 -3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 التعلم التعونً 

 المحاضرة
 
 

 طرائق التقٌٌم

 االختبارات
 
 
 

 يالمهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخص )المهارات العامة والتؤهٌلٌة المنقولة - د
 مهارات القيادة  -1د 
  القدرات المعرفيةتطوير  - 2د
اكتساب قابليات التوافق واالداء الحركي العالي الجودة - 3د
 القابلية على تحليل االداء الحركي و تقويمه وتطويره- 4د

 -2د 



 -3د 
 -4د 

 طرائق التعلٌم

 المناقشة - 
 حل المشكالت- 
- 
 
 

 االختبارات: طرائق التقٌٌم 

 

يمكن تقييمها من خالل وضع معيار نالجىبة انصحيحة ومقارنة نتائج أجىبة انطالب مع نمذج معد مسبقا من قبم 

 انخبزاء وانمختصين بعد انتأكد من صالحيته نهمقارنة

 
 
 

 

 

 بنٌة البرنامج  -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة

 عملً نظري

علم النفس   الرابعة
 الرٌاضً

2  

     

     

     

     

 

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12

 
 المإتمرات العلمٌة - 1
 الدورات التدرٌبٌة - 2
 الندوات- 3
 ورش العمل- 4
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13

 

اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  -1

 خاصؤ ومقابلة شخصٌة  ااختبار تجتاز بنجاح أن- 2

  للكلٌةالطاقةاالستٌعابٌة - 3

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14

 

 

 



 

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهنا عما إذا كان قد 

 .حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج 

 

  المإسسة التعلٌمٌة -1

  المركز/القسم العلمً -2

  رمز المقرر/اسم -3

  أشكال الحضور المتاحة -4

  السنة/ الفصل  -5
  (الكلً)عدد الساعات الدراسٌة  -6

  تارٌخ إعداد هذا الوصف -7

 أهداف المقرر -8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مخرجات المقرر وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -  10

 األهداف المعرفٌة  - أ
 . القدرة على اكتساب معلومات عن علم النفس الرٌاضً وخصائصه لتصبح قادرة على التعامل معها-1أ 
 .أن تلم بآلٌات حل المشكالت النفسٌة ونظرٌاتها وأن تكون قادرة على التمٌٌز بٌن مكوناتها- 2أ

تتعرف على األسس النفسٌة حتى تصبح قادرة على التعامل مع المدرس عند تقوٌمها وتدرٌبها على - 3أ
 .المهارة

 .تلم بالعوامل المإثرة على التعلم وبكٌفٌة التعامل معها- 4أ

 .تكون قادراً على تطبٌق أسس قٌاس وتحدٌد الظواهر النفسٌة التً تواجه الرٌاضٌٌن- 5أ
 -2أ 
 -3أ 
 - 4أ 
 -5أ 
 -6أ 

 األهداف المهاراتٌة الخاصة بالمقرر - ب

  التطبٌقات فى مجال رٌاضة التخصص-1ب 
  وصف عام لمهارة رٌاضٌة فى ضوء نظرٌات علم النفس-2ب

 

 طرائق التعلٌم



 

 بنٌة المقرر- 11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

أو /اسم الوحدة
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

تعرٌف علم   2 االول
ونبذه - النفس 

 تارٌخٌه عنه

 اختبار المحاضرة

معتقدات سائدة   2 الثانً
 عن علم النفس

الشرح 
 والعرض

 

مفهوم علم النفس    الثللث
 الحدٌث

  الحاضرة

عبارات    الرابع
ومصطلحات 

 نفسٌة

  التعلم التعاونً

 مفهوم الشخصٌة   الخامس
 ونظرٌاتها

  المحاضرة

 
 المحاضرة

 التعلم التعاونً
 
 

 طرائق التقٌٌم

   االختبارات القصٌرة -
 االختبارات الشفوٌه- 
 (الواجبات)التطبٌقات - 

          
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة- ج

 المشاركة الفاعلة- 1ج 
 العمل الجماعً- 2ج 
 القدرة على التفكٌر-3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم

 
 المناقشة

 
 

 طرائق التقٌٌم

 
 االسئلة

 اتصحٌح الواجبات
 

 (المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتاهٌلٌة المنقولة - د

  ــ  القدرة على استخدام الحاسب االلً-1د 

        ــ القدرة على التعرف على التقنٌات المختلفة فً تدرٌس المقرر
 -2د 
 -3د 
 -4د 



تاثٌر النشاط    السادس
الرٌاضً فً 

 تنمٌة الشخصة 
انواع – 

 الشخصٌات

 حل المشكالت
 

 التعلم التعاونً
 

 االختبار 
 
 
 
 
 

   امتحان   2 السابع 

نظرٌات التعلم   2 الثامن 
الحركً 

  التعلم التعاونً

  التعلم الذاتًجدولة التمارٌن   2 التاسع

  المحاضرةالتغذٌة الراجعة   2 العاشر

مفهوم التجاه   2 
. النفسً ومكوناته

  التعلم الذاتً

االعالقة بٌن   2 االحد عشر
تطوٌر المهارات 

الرٌاضٌة 
 والعملٌات الذهنٌة

  المحاضرة

   اللغه الصامته  2 الثانً عشر

  التعلم التعاونً التفكٌر وادواته  2 الثالث عشر

  التعلم التعاونً الصور الذهنٌة  2 الرابع عشر

امتحان نهاٌة   2 الخامس عشر
 الفصل

  

الذكاء وعالقته    السادس عشر
 بالسلوك

  

اسباب شٌخوخة    السابع عشر
 الدماغ

  

العوامل التً    الثامن عشر
تساعد على 

دٌمومة نشاط 
 الدماغ

  

انواع اختبارات    التاسع عشر
 الذكاء

  

الذكاء وعالقته    عشرون
 بالتعلم الحركً

  

الحادي 
 والعشرون

مفهوم القدرات   
 العقلٌة

  

الثانً 
 والعشرون

االنتباه وانواعه   
 وقٌاسه

  

الثالث 
 والعشرون 

مفهوم ىالظواهر   
 النفسٌة

  

الرابع 
 والعشرون

   القلق  

الخامس 
 والعشرون 

االرهاق النفسً   
 لدى الرٌاضٌٌن

  

السادس 
 والعشرون

الغضب والغضب   
 الرٌاضً

  

السابع 
 والعشرون

التوتر النفسً   
وتاثٌره على 

 الرٌاضً

  

الثامن 
 والعشرون

المشكال ت   
 النفسٌة والرٌاضة 

  



التاسع 
 والعشرون

   القابلٌة والموهبة  

   امتحان   ثالثون

 

 البنٌة التحتٌة- 12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
 (.....،التقارٌر،العلمٌة 

 

  ....مواقع االنترنٌت،المراجع االلكترونٌة - ب

 

 خطة تطوٌر المقرر الدراسً- 13

 
 
 
 
 

 


