
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
 أصول الرتبية الرياضية والرتويح قسم:

 راسي( فصل دماجستري) االوىلالفرقة  تنظيم وإدارة الرتبية الرياضيةتوصيف مقرر 
 م2017/ 2016للعام الدراسي ممتد 

 بيانات املقرر -1

  

 ماجستري  األوىل الفرقة/ املستوى:  تنظيم وإدارة الرتبية الرياضية  اسم املقرر: الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة 2×وحدة    1

 هدف املقرر -2

 التنظيم واإلدارة في المجال الرياضي ببالمعارف والمفاهيم المرتبطة  الطالب المام .1

 في المجال الرياضي ومستويات التنظيم واالدارةبأنواع ب إلمام الطال .2

 التنظيم واإلدارة في عامة الطالب المبادئ ال كسابإ .3

 العمل اعداد الطالب لمواكبة سوق  .4

 املستهدف من املقرر: -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

 .التنظيم واإلدارة في المجال الرياضيعلى يتعرف الطالب  1أ/

 واالدارة.ومستويات التنظيم أنواع على يتعرف الطالب  2أ/
 أساليب التنظيم واإلدارة المختلفة علىالطالب  يتعرف 3أ/
 واإلدارة المختلفة في المجال الرياضيومستويات التنظيم يلخص الطالب أنواع  4/أ
 في التربية الرياضية بالتنظيم واإلدارة المصطلحات الخاصة  الطالب يترجم 7/أ

 يتعرف الطالب على مبادئ  االستثمار في المجال الرياضي 8أ/
 

 املهارات الذهنية -ب

 المجال الرياضيفي  مشكالت التنظيم واإلدارةيحلل ويفسر  -1/ب
 التنظيم واإلدارة في المجال الرياضي مشكالت يناقش   -2ب/

 يناقش االقتصاد واالستثمار في المجال الرياضي  -3ب/

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 مشكالت التنظيم واإلدارة في المجال الرياضيبين اذج تيستخدم نم  –1ج/

 يعرض مشكالت التنظيم واإلدارة في ضوء الواقع المعاصر -2ج/ 
 يضع تصور لخطة اقتصادية لالستثمار في المجال الرياضي -3ج/
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 املهارات العامة -د

 إدارة الوقت لتحقيق أقصي إستفادة .  -1د/
 إستخدام أدوات ووسائل اإلتصال الفعال  -2د/

 تنمية التعاون والعمل الجماعي. -3د/
 التعلم الذاتي  -4د/

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 3السبوع  – 2األسبوع  –1األسبوع 

  + ورقة دراسية التنظيم واإلدارة في المجال الرياضي  فيمقدمة 
6 

 7األسبوع  – 6األسبوع  – 5األسبوع  - 4 األسبوع

 8 األندية الرياضية 

  10األسبوع  -9األسبوع  - 8األسبوع 

 6 االتحادات الرياضية 

 13األسبوع  – 12األسبوع  –11 األسبوع
  + تقييممراكز الشباب 

6 

 15األسبوع  -14 األسبوع

 ة المدرسية إدارة الرياض
4 

 18األسبوع  -17األسبوع  -16األسبوع

 6 + ورقة دراسية ة في الشركات إدارة الرياض

  20األسبوع  -19األسبوع 

  االعالم الرياضي
4 

 22األسبوع  -21 األسبوع 

 4 + تقييم  اللوائح والقوانين الرياضية

  24األسبوع  -23 األسبوع

    االخصائي الرياضي واجبات
4 

 25 األسبوع

 2 االتحادات الرياضية النوعية

 26األسبوع 

 تنظيم وإدارة الدورات الرياضية 
2 

 28األسبوع  – 27األسبوع 

 4 االقتصاد واالستثمار في المجال الرياضي

  30األسبوع  –29األسبوع 

 فلسفة الرياضة ووقت الفراغ 
4 

 ساعة  60 الساعات األسبوعية  دعد            
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أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 العرض الشفهي 

 األوراق البحثية

 حلقات نقاشية 

 التعلم الذاتي.

 التعليم التبادلي

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

    ال يوجد 
   

 

 :الطالبتقويم  -7

 التوقيت )األسبوع( -ب األساليب املستخدمة -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

 درجة 10 17،3األسبوع :   أوراق دراسية

 تقييم 
 تطبيقي( -)حتريري 

 12األسبوع : 

 درجة 10  21األسبوع : 

 درجة 10 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة70 الفصل الدراسي الثاني  االمتحان التحريري النهائي

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

   مذكرات -أ

  كتب ملزمة -ب

 (ملراجع العلمية املرتبط باملقرر )التخصصيةا كتب مقرتحة -ج

  دوريات علمية أو نشرات. اخل -د

 املادة منسق
  محمد عبد العظيم شميس أ.د /

 (                   التوقيع )                                   

 رئيس القسم
  محمد الباقيري د/0أ

 (                                                 التوقيع )         
 

 

 م 13/10/2015تاريخ اعتماد جملس الكلية     


