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 : أوال: معلومات املادة
 

 

 : ثانيا: الوصف العام للمادة 

مفهوم المدرب الرياضي وصفاته الشخصية ومؤهالته يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب على 
الالعبين مل مع ، وكيفية التعا الشخصية و الفنية وانماط اإلدارة والقيادة المرتبطة بالتدريب الرياضي

اعل الداخلي ، و التف الفريقكل فرد من أفراد الجماعة على  ه علىوتأثير سلوكواالدرايين والجمهور 
مؤسسة على هذا التفاعل وانعكاس ذلك على تحقيق أهداف الجماعة االجتماعي واالستجابة ال

 الرياضية. 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 أن يتعرف الطالب املصطلحات الخاصة باملدرب الرياض ي. .1

 أن يتعرف الطالب إلى صفات املدرب الرياض ي الشخصية. .2

 ي.أن يتعرف الطالب إلى أنماط القيادة املرتبطة بالعمل التدريب .3

 أن يتعرف الطالب إلى الواجبات التربوية والفنية والوظيفية املطلوبة من املدرب الرياض ي .4

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة
يكون الطالب قادر على التفريق في التعامل بين الفئات المختلفة في المجال الرياضي من الناحية  .1

 .تدريبيةال

المالئم لكل موقف من المواقف التدريبية التي تواجه  تقدير النمط القيادييكون الطالب قادر على  .2

 .المدرب الرياضي
 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :المدرب الرياضي  اسم املادة  1304103: رقم املادة  

 :علوم الرياضة الكلية  :3عدد الساعات املعتمدة 

 :التدريب الرياض ي   القسم  :)املتطلب السابق )إن وجد 

 :الثاني الفصل الدراس ي  :2-12.30، أربعاء   اثنين  وقت املحاضرة 

 :2018/2019العام الجامعي 
 

 

 :د. ابتهال الخوالدة اسم املدّرس 

 :ن، ر 12.30-11ح، ثل ، خميس  10-8 الساعات املكتبية 
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 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 األسبوع
املوضوعات 

 املتوقع تغطيتها 
 املصادر واملراجع املطلوبة

 األسبوع األول 
27 /1 – 31/1 /2019 

مفهوم املدرب الرياض ي 
 والتدريب الرياض ي

دور المدرب .( 2017) .عبدو & ,عبد الرحيم, نايلي, هشام بن عيسى,
 .(Doctoral dissertation) الرياضي في بناء تماسك الفريق

 األسبوع الثاني
3 /2 – 7/2 /2019 

  الصفات
الشخصية للمدرب 

 الرياض ي
 

سمات شخصية المدرب الرياضي .( 2017) .فيصل خالد & ,جدي
 Doctoral) العبي كرة القدموعالقتها بااللتزام الرياضي لدي 

dissertation, معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية و الرياضية) 
 

(. المدرب الرياضي للمستوى العالي بين 2013رزقي. ) & ,.ميسوري, ر
 .النجاح و الفشل في تحقيق النتائج الفنية الرسمية لكرة القدم

 
اتخاذ القرار لدى مدربي كرة القدم و عالقته .( 2017) .حمزة & ,معزوز

معهد  ,Doctoral dissertation) بتحقيق التصال في الفريق الرياضي
 .علوم وتقنيات النشطات البدنية و الرياضية

 
(. أساليب القيادة للمدرب الرياضي ودورها في 2013شراطي، رشيد. )

اسة الرياضية: در إستثارة دافعية اإلنجاز لدى الالعبين وتحسين النتائج
 .ميدانية ببعض فرق كرة القدم الجزائرية المحترفة )الدرجة األولى(

 
(. الميثاق األخالقي للمدرب 2013سالم محمد حمزة الكرعاوي. )

 .الرياضي

 األسبوع الثالث
10 /2 – 14/2 /2019 

  السمات النفسية
 للمدرب الرياض ي

 

 األسبوع الرابع
17 /2 – 21/2 /2019 

  القيادة أنماط
 الرياضية

 

 األسبوع الخامس
24 /2 – 28/2 /2019 

 أدوار املدرب الرياض ي 
 

 األسبوع السادس
3 /3– 7/3 /2019 

االختبار النظري 
 االول 

 األسبوع السابع
10 /3– 14/3 /2019 

  طرق تعامل املدرب
الرياض ي مع أعضاء 
فريق العمل 

 والالعبين
 

 األسبوع الثامن
17 /3– 21/3 /2019 

  الدور االجتماعي
 للمدرب الرياض ي

 األسبوع التاسع
24 /3– 28/3 /2019 

الدور التربوي للمدرب 
 الرياض ي

 األسبوع العاشر
31 /3– 4/4 /2019 

املدرب الرياض ي واالحتراق 
 النفس ي

 األسبوع الحادي عشر
7 /4 – 11/4 /2019 

امليثاق الرياض ي واألخالقي 
 للمدرب الرياض ي

 عشر ثانياألسبوع ال

14 /4 – 18/4 /2019 
 االختبار النظري الثاني 

 عشر ثالثاألسبوع ال

21 /4 – 25/4 /2019 

دراسات تطبيقية لحاالت 
 ونماذج ملدربين عامليين

 عشر رابعاألسبوع ال

28 /4 – 2/5 /2019 

دراسات تطبيقية لحاالت 
 ونماذج ملدربين عامليين

 عشر خامساألسبوع ال

5 /5 – 9/5 /2019 
 مراجعة عامة لالمتحان 

 عشر سادساألسبوع ال

12 /5 – 16/5 /2019 
 االختبار النهائي النظري 
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 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 الطريقة الكلية 1

 الطريقة الجزئية والكلية والطريقة الكلية والجزئية 2

 الوسائل التعليمية داتا شوه  3

 تقارير واوراق العمل 4

 وسائل مساعدة في التعلم العملي 5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

1 
 األسبوع السادس

 االسبوع السادس %20اختبار  اول نظري  2019/ 7/3 –3/ 3

2 
 عشر ثانياألسبوع ال

14 /4 – 18/4 /2019 
 االسبوع العاشر %20اختبار ثاني نظري 

 طول الفصل %10مشاركة   على امتداد الفصل 3

4 
 عشر سادساألسبوع ال

 االسبوع السادس عشر %50اختبار نهائي نظري    2019/ 16/5 – 5/ 12

 (%100) املجموع الكلي

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 الكتب واملراجع الثانوية  : -1
سمات شخصية المدرب الرياضي وعالقتها بااللتزام الرياضي لدي العبي كرة .( 2017) .فيصل خالد & ,جدي -2

 (معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية و الرياضية ,Doctoral dissertation) القدم

3-  

(. المدرب الرياضي للمستوى العالي بين النجاح و الفشل في تحقيق النتائج الفنية الرسمية 2013رزقي. ) & ,.ميسوري, ر -4

 .لكرة القدم

5-  

 Doctoral) اتخاذ القرار لدى مدربي كرة القدم و عالقته بتحقيق التصال في الفريق الرياضي.( 2017) .حمزة & ,معزوز -6

dissertation, معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية و الرياضية. 

7-  

 (. أساليب القيادة للمدرب الرياضي ودورها في إستثارة دافعية اإلنجاز لدى الالعبين وتحسين النتائج2013شراطي، رشيد. ) -8

 .الرياضية: دراسة ميدانية ببعض فرق كرة القدم الجزائرية المحترفة )الدرجة األولى(

9-  

 .(. الميثاق األخالقي للمدرب الرياضي2013سالم محمد حمزة الكرعاوي. ) -10
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 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،بحثيةالاملشاركة الصفية، التقارير و األوراق سياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 %85حضور ال يقل عن  1

 %15يسمح غياب  2

 كل من يتغيب عن أي امتحان بدون عذر رسمي توضع عالمة صفر 3

 االلتزام بموعد تسليم التقارير  4
 

 

 


