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 1. اسم المادة انتعهى انحشكً  

 2. رقم المادة 1141103

 (ة،عًهًةَظشي)انضاعاث انًعتًذة  3
.3 

 (ة، عًهًةَظشي)انضاعاث انفعهٍت  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج انتشبٍت انشٌاضٍت

 6. رقم البرنامج 11

 7. اسم الجامعة انجايعت االسدٍَت

 8. الكمية كهٍت انتشبٍت انشٌاضٍت

 9. القسم قضى االششاف ٔانتذسٌش

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي  انفصم االٔل2017/ 2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكانٕسٌٕس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة قضى انصحت ٔ انتشٌٔح 

 14. لغة التدريس  انعشبٍت

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

يُّضق انًادة . 16

 د أحًذ بًُ عطا . ا
 

انضاعاث انًكتبٍت، 

،فشعً   انجايعّ االسدٍَت  سقى انٓاتف

: انبزٌذ اإلنكتزًَٔ  

  يذسصٕ انًادة.17

 

 د أحًذ بًُ عطا . ا
 

  ث و ح11-10انضاعاث انًكتبٍت،عائذة انعٕايهّ  . د

 28074فشعً، انجايعّ االسدٍَت  سقى انٓاتف

 aida.awamleh@ju.edu.jo  انبشٌذ اإلنكتشًَٔ

 

 يعٍٍ طّ . د

 

  ٔصف انًادة.18
تشكز ْزِ انًادة عهى انًصطهحاث ٔانًفاٍْى راث انعالقت بانتعهى ٔانضهٕك ٔاألداء ٔانُضج ٔعالقتّ باألداء انًتعهى ٔغٍش انًتعهى، كًا تحٕي انًادة انًٓاساث 

َٔظشٌاث انتعهى انحشكً ، ٔانتعهى . ٔانخصائص انضٍكٕيتشٌت نهًٓاساث. انحشكٍت ًَٔظ تطٕسْا، يشاحم انتعهى، خصائص انتعهى،انُظشٌاث انتشابطٍت ٔانضهٕكٍت

.  انتكُٕنٕجٍا انحذٌثتباصتخذاوانًبشيج 

mailto:aida.awamleh@ju.edu.jo
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19
 

 األْذاف

 التعمم  و التعمم الحركي تعريف الطمبة بمعنى -

 . فً تعهى ٔ تعهٍى انًٓاراث انحزكٍتةتزٌٔذ انطهبت بانًعارف ٔ انًعهٕياث انًزتبط  -
 .تعزٌف انطهبّ ببعض َظزٌاث انتعهى ٔ عالفٓا بانتعهى انحزكً  -
 تعزٌف انطهبّ بأقساو انًٓاراث انحزكٍت ٔ انقذراث انحزكٍت  -
 تعزٌف انطهبّ بانقٍاس انًزتبط بانتعهى انحزكً إَاعّ  -
  تعزٌف انطهبّ بانٍٓكم انعاو نهخهٍت انعصبٍت ٔإَٔاعٓا ٔٔظائفٓا ٔ َظزٌاث انتحكى  -
 تعزٌف انطهبّ باالَتباِ ٔ انذاكزة  -
 تعزٌف انطهبّ بًزاحم انتعهى انحزكً  -
 تعزٌف انطهبّ باَتقال اثز انتعهى ٔ إَاعّ  -
 تعزٌف انطهبّ بانتغذٌت انزاجعت ٔ إَاعٓا  -

 

 

 ...ٌتٕقع يٍ انطانب عُذ إَٓاء انًادة أٌ ٌكٌٕ قادساً عهى: َتاجاث انتعهّى

 

 المعارف والمعمومات - أ

 .اٌ ٌفٓى انًصطهحاث انعهًٍت انًزتبطت بانتعهى  -   .1

 .اٌ ٌتعزف عهى انُظزٌاث انسهٕكٍت ٔ انًعزفٍت انًزتبطت بانتعهى انحزكً  -   .2
 .اٌ ٌهى بطزق قٍاس االداء انًزتبط بانتعهى ٔ انتحكى -   .3

  انحزكٍتثاٌ ٌحذد انعٕايم انتً تؤثز عهى تعهى انًٓارا-  .4

 اٌ ٌهى بإَٔاع انذاكزة انبشزٌت-  .5

 اٌ ٌعزف إَاع انتغذٌت انزاجعت-  .6

 اٌ ٌعزف اًٍْت اَتقال اثز انتعهى-  .7

  مهـارات التفكيــر-    ب
 انحزكً  اٌ ٌحهم طزق انتعهى .1
 اٌ ًٌٍز بٍٍ إَاع انًٓاراث انحزكٍت  .2
 اٌ ًٌٍز بٍٍ يزاحم انتعهى انحزكً ٔ ٌقًٍٓا  .3
 .اٌ ًٌٍز بٍٍ إَاع انذاكزة انبشزٌت  .4
 .اٌ ٌختار انتغذٌت انزاجعت انًُاسبت  نتطٌٕز انًٓاراث  انحزكٍت انًختهفت .5

 ميارات التخصص -     ج
 .انحزكً  ٌطٕر انقذرة عهى انًالحظت ٔ انحكى عهى  انسهٕك .1

 . اٌ ٌكتسب انقذرة عهى تحهٍم انًٓاراث انحزكٍت فً انًٕاقف انًختهفت  .2

 اٌ ٌكتسب انقذرة عهى تخزٌٍ ٔ استزجاع انًعهٕياث انخاصت بانًٓاراث انحزكٍت  .3

 .اٌ ٌكتسب انقذرة عهى تعهى ٔ تعهٍى انًٓاراث انزٌاضٍت انًختهفت  .4
 ميارات تحويميو -    د

 . انًٓاراث  انحزكٍت انًختهفت ويتعم ٔ نًًارست  انًُاسبت حذد انظزٔفاٌ ي .1

  يٓارة حزكٍت بُاء خزائط يفاًٍٍْت نهعًهٍاث انذٍُْت ي كم تعهىاٌ ٌكٌٕ قادرا عهى  .2
.  عهى أساس انعًهٍاث انذٍُْت نهًٓاراث انحزكٍت إَتاج يعزفت يتقذيت فً كم يٕضٕع تعهًًاٌ ٌكٌٕ قادرا عهى   .3
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى 20

  التقييمأساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

1:2:3:
4:5 

 الوحدة األولى 3-1  1:2:3: أ 22البند 
  معنى و مفيوم التعمم -

العالقة بين النضج والتدريب والتدريب و  الفرق بين التعميم والتعمم -
 وتأثيرىما في المتعمم

 شروط التعمم  -

  و التحكم الحري و التطور الحركي التعمم الحركي و السموك الحركي -
 نظريات و نماذج التعمم-

 .نظرية اإلشراط الكالسيكي  -

  .نظرية التعمم بالمحاولة و الخطأ  -

  .نظرية التعمم اإلجرائي    -

  .نظرية الجشطمت    -

نظرية بياجي في النمو المعرفي   -
 

1:2:3:
4:5 

 4: أ 22البند 
  1:2: ب

 (.تقسيم المهارات الحركية)الوحدة الثانية  4-6 

 .الحركية الميارات انواع  -1:           وتتضمن 
التصنيف أحادي البعد - 2       
 .التصنيف ثنائي البعد- 3       
القدرات الحركيو - 4       

          

1:2:3:
4:5 

  1:أ 22البند 
  1:2: ج

 (.قياس األداء الحركي )الوحدة  الثالثة 7-8 

 :          وتتضمن 
  قياس صفات انتاج االداء-1 

  قياس نتائج األداء- 2       

 

1:2:3:
4:5 

 
 

 

 الوحدة الرابعة 10-9   1:2 22البند 
 مقدمة في التحكم الحركي و نظرياتو

 أسس و مبادئ  التحكم الحركي   

 أنواع الخاليا العصبية ووظائفيا في

 بعض المالحظات عمى كيفية التحرك

  نظريات التحكم الحركي 

 نظرية الدائرة المفتوحة و الدائرة المغمقة 

 نظريةالبرنامج العام   

• (GMP 

                 

1:2:3:
4:5 

 2:ج 22البند 
 3:ا

 الوحدة الخامسة 11-13 
  (مراحل التعمم الحركى) 

 نموذج فتز و بوسنر ذو الثالث مراحل

نموذج جينتيل ذو المرحمتين 
1:2:3:

4:5 
 5:أ 22البند 

 4:ب
 2:ج
 2:د

  الوحدة السادسة 14 
 الذاكرة البشرية  )
 

 الذاكرة 

 االنتباه و العمميات العقمية      •
 تقوية الذاكرة  مكونات الذاكرة ، النسيان ، و استراتيجيات

 ااالنتباه والميام المتعددة •

 الذاكرة العاممة 

 الذاكرة طويمة المدى  •

 وظائف الذاكرة •

 النسيان •
1:2:3:  الوحدة السابعة  15  1:أ 22البند 

  (انتقال اثر التعمم )
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
:يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية  

المحاضرات النظرية ، ، استخدام التعميم االلكتروني ويتضمن: الوسائل التعميمية - أ  
  (  PDF Document ,  PPT slides(on data show).) 

التدريب الذاتي ، أوراق دراسية ، أبحاث معتمدة: التعمم الذاتي - ب  

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 
  درجت                            انجاَب انعًهً 30االختبار يُتصف انفصم                - 

  درجاث ٔرقت دراسٍت 10 درجت                          20َشاطاث  فصهٍت                  -

(اختبار َظزي+ ايتحاٌ سُذ ) درجاث 10                                                                                  

  درجت                          50:                االختبار انُٓائً -3

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

..حضور النسبة المئوية المقررة من مجموع المحاضرات   

.استخدام الحاسوب وتصفح المواقع الخاصة بالمعبة -   

.اجتياز االختبارات الفصمية المقررة-   

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24
 

 المراجع .25

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 

1. Magill, R.A. (2011). Motor Learning: Concepts and Applications (9th Ed.). 
WCB/McGraw-Hill: Boston, Mass. 

2. Magill, R.A. (2009). Motor Learning: Concepts and Applications (9th Ed.). 

WCB/McGraw-Hill: Boston, Mass. 

3. Schmidt, R. A., and Wrisberg, C. A. (2000). Motor learning and performance (2nded.). Human Kinetics: Champaign, 

4. Honeybourne, J. (2006). Acquiring skill in sport: An introduction. Milton Park, 

England: Routledge 


5. McMorris. (2005). Acquisition and Performance of Sports Skills. Hoboken, NJ: Wiley. 

GRADING SYSTEM 

 

4:5  
 .انتقال اثر التعمم االيجابي

 . انتقال اثر التعمم السمبي

 .انتقال التعمم الصفري

 الجانبي االنتقال الثنائي

 
1:2:3:

4:5 
 6:أ 22البند 

 5:ب
 الوحدة الثامنة  16 

  (التغذية الراجعة  ) 
 

  انواع التغذية الراجعة

 التغذية الراجعة الداخمية

 تغذية راجعة اضافية ، التغذية الراجعة الخارجية

 أىمية التغذية الراجعة

 
 مشاريع طالب  17-18    
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  معمومات إضافية26
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع--------- أحمد بني عطا . د: --اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         
 


