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 المهنية البيانات )ب(

 الربنامج أهداف -1

 يف نهاية الربنامج بنجاح يصبح الباحث قادرًا على :

 .إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات وأدوات البحث العملي يف جمال اإلدارة  الرياضية 1 -1
 .وإستخدامها يف جمال اإلدارة الرياضيةتطبيق املنهج التحليلي للبيانات  2 -1

 .معرفة وتطبيق معارف اإلدارة الرياضية من مبادئ ووظائف ومكونات دجمها مع العلوم األخري املرتبطة مبجال اإلدارة 3 -1

 .إظهار الوعي باملشاكل اليت تواجه اإلدارة الرياضية وكيقية حتديدها وإجياد احللول هلا 4 -1

إتقان نطاق مناسـ  مـن املهـارات املهنيـة والتنةيميـة وإسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة املناسـبة مبـا يسـاعدهم علـي              5 -1
 .حتقيق أهد اف املؤسسة الرياضية

 .قادرًا علي التواصل والقيادة لفرق العمل املختلفة داخل املؤسسة الرياضية6 -1

 .إختاذ القرار داخل املؤسسة الرياضية أو التعليمية  7 -1

 توظيف املوارد املتاحة )البشرية ـ املادية ( مبا يساعدهم علي حتقيق أهداف املؤسسة )تعليمية ـ رياضية( 8 -1

التصرف مبا بعكس األلتزام بالنزاهـة واملصـداقية يف تطبيـق اللـوائل والتشـريعات الـيت حتكـم تيـع جمـاالت العمـل            9 -1
 الرياضي

اسـية والبحـث يف كـبكة املعلومـات الدوليـة والكتـ  واملراجـع        تنمية ذاتـه أكادييـًا ومهنيـًا مـن خـول األوراق الدر      10 -1
  .العلمية

 (ILOsللربنامج ) املستهدفة التعليمية النتائج -2
 Knowledge and understanding (A( )K.U)والفهم  املعرفة -أ

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

A1 التجاريني العارضني لدى و الربل تستهدف اليت ال الرياضية املؤسسات يف ووظائفها الرياضية اإلدارة مبادئ. 

A2 الرياضية والتعليمية املؤسسات يف الرياضي التخطيط مناذج أسس و قواعد. 

A3 
 – الرياضي اإلعوم – الرياضي الرياضة )التسويق صناعة عامل يف الرياضية لإلدارة احلديثة اجملاالت

 الرياضية( . الرعاية

A4 
 واألهلية احلكومية املؤسسات يف النشاط الرياضي إلدارة احلاكمة التشريعات و النةم و اللوائل و القواعد

 .التعليمية واملؤسسات



  

A5  البشرية تنمية املوارد من يكنه مبا للرياضيني، واالجتماعية النفسية اجلوان. 

 

 Professional skills and practical (B( )P.S)والعملية  املهنية املهارات – ب
 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

B1 قيادتها و ، الرياضية املمارسة بيئة إدارة. 

B2 
 واملهرجانات والبطوالت املسابقات إدارة وتنةيم واحتياجات متطلبات لتوفري املناسبة اإلجراءات اختاذ

 .الرياضية

B3 الرياضية املنةمات خمتلف يف األزمات مع التعامل. 

B4 الرياضية املؤسسات الدوري ألنشطة والقياس التقويم وقواعد خطط وضع يف املشاركة. 

B5 
 خدمات من املستفيدين احتياجات الذي يشبع بالشكل الرياضي النشاط وخطط برامج متطلبات توفري

 .املنةمة

 
 Mental skills (C( )I.S)الذهنية  املهارات - ت

 املستهدفـةالنتائـج التعليميـة  الرمـز

C1 باإلدارة الرياضية املتصلة لألنشطة املناسبة القانونية اإلجراءات خيتار. 

C2 للمؤسسة العامة ضوء اإلسرتاتيجية يف الرياضية والربامج لألنشطة املناسبة اخلطة خيتار. 

C3 الرياضي يف اجملال العمل يتطلبها اليت اإلدارية املهنية الوظائف متطلبات حيدد. 

C4 املؤسسة االرتقاء بنشاط يف تسهم اليت الرياضي اإلعوم وسائل أنس  خيتار. 

 
 General skills and transmitted (D( )G.T.S)واملنقولة  العامة املهارات - ث

 النتائـج التعليميـة املستهدفـة الرمـز

D1 عائد وأفضل استفادة أقصى لتحقيق الوقت إدارة. 

D2 
 باجملال املرتبطة العمليات لتفعيل العمل اجلماعي على والقدرة الفعال، االتصال مهارات وسائل استخدام

 . الرياضي

D3 اآللي احلاس  البيانات باستخدام قواعد وحتليل وبناء جلمع واإلجراءات الطرق استخدام. 

D4 احلديثة االتصال والتكنولوجيا وسائل باستخدام وعرضها املذكرات و التقارير كتابة. 

D5 األوسع الرتبوي اجملال يف و احمللية والقومية البدنية للرتبية املهنية التجمعات يف الفعالة املشاركة. 

D6 عامة بصفة ويف احلياة الرياضي اجملال يف الذاتي والتعلم املستمر التعلم ممارسة. 

D7 املنشودة األهداف لتحقيق األفراد قيادة. 

D8 احلاجة عند العمل بيئة لتفعيل األجنبية اللغات بإحدى اإلملام. 
  

 



  

 املعايري األكاديية
 املراجع اخلارجية للمعايري القومية أو العاملية –أ  - 3

 أواًل : املعايري القومية األكاديية القياسية خلريج الرتبية الرياضية:
 

 أهداف شعبة اإلدارة بشكل عام  .1

 يف نهاية الربنامج بنجاح يصبل الباحث قادرًا على :

 و حملًيا الرياضة صناعة بيئة وفهم يف اجملتمع تربوية مؤسسات بوصفها الرياضية املؤسسات دور استيعاب 1.1
 .خارجًيا

 .العوقات العامة ومهارات املعلومات إدارة و الرياضية املنةمات إدارة 2.1

 .الرياضية املؤسسات يف أداء العاملني ومتابعة لتوجيه املطلوبة التنةيمية املهارات يدرك أن 3.1

 .املؤسسة أهداف علي حتقيق يساعدهم مبا ومهاراتهم، إلمكاناتهم وفًقا العاملني توظيف 4.1

 .املالية للجوان  التخطيط 5.1

 .الرياضية املسابقات وتنةيم إدارة وإجراءات متطلبات حتديد 6.1

 .الرياضي جماالت العمل خمتلف حتكم اليت القواعد و التشريعات و اللوائل تطبيق 7.1

 .الرياضية املؤسسة يف اإلدارية للمشكوت احللول وضع 8.1

 املعرفة والفهم: .2

 :التالية واملفاهيم مكتسبا املعارف الرياضية اإلدارة كعبة خريج يكون أن جي 
 العارضني لدى و الربل تستهدف اليت ال الرياضية املؤسسات يف وظائفها و الرياضية اإلدارة مبادئ 1. 2

 .التجاريني

 .الرياضية والتعليمية املؤسسات يف الرياضي التخطيط مناذج أسس و قواعد 2. 2

 – الرياضي اإلعوم – الرياضي الرياضة )التسويق صناعة عامل يف الرياضية لإلدارة احلديثة اجملاالت 3. 2

 الرياضية( . الرعاية

 واألهلية احلكومية املؤسسات يف النشاط الرياضي إلدارة احلاكمة التشريعات و النةم و اللوائل و القواعد 4. 2

 .التعليمية واملؤسسات

 .البشرية تنمية املوارد من يكنه مبا للرياضيني، واالجتماعية النفسية اجلوان  5. 2

 

 املهارات العملية واملهنية:  .3

 :قادرا على الرياضية اإلدارة كعبة خريج يكون أن جي 
 .قيادتها و ، الرياضية املمارسة بيئة إدارة    1. 3
 واملهرجانات والبطوالت املسابقات إدارة وتنةيم واحتياجات متطلبات لتوفري املناسبة اإلجراءات اختاذ    2. 3

 .الرياضية

 .الرياضية املنةمات خمتلف يف األزمات مع التعامل    3. 3

 .الرياضية املؤسسات الدوري ألنشطة والقياس التقويم وقواعد خطط وضع يف املشاركة    4. 3

 خدمات من املستفيدين احتياجات الذي يشبع بالشكل الرياضي النشاط وخطط برامج متطلبات توفري    5. 3

 .املنةمة



  
 

 املهارات الذهنية: .4

 :قادرا على الرياضية اإلدارة كعبة خريج يكون أن جي 

 .باإلدارة الرياضية املتصلة لألنشطة املناسبة القانونية اإلجراءات خيتار 1. 4
 .للمؤسسة العامة ضوء اإلسرتاتيجية يف الرياضية والربامج لألنشطة املناسبة اخلطة خيتار 2. 4

 .الرياضي يف اجملال العمل يتطلبها اليت اإلدارية املهنية الوظائف متطلبات حيدد 3. 4

 .املؤسسة االرتقاء بنشاط يف تسهم اليت الرياضي اإلعوم وسائل أنس  خيتار 4. 4

 

 املهارات املنقولة والعامة: .5

 :قادرا على الرياضية اإلدارة كعبة خريج يكون أن جي 
 .عائد وأفضل استفادة أقصى لتحقيق الوقت إدارة 1. 5
 باجملـال  املرتبطـة  العمليـات  لتفعيـل  العمل اجلمـاعي  على والقدرة الفعال، االتصال مهارات وسائل استخدام 2. 5

 . الرياضي

 .اآللي احلاس  البيانات باستخدام قواعد وحتليل وبناء جلمع واإلجراءات الطرق استخدام 3. 5

 .احلديثة االتصال والتكنولوجيا وسائل باستخدام وعرضها املذكرات و التقارير كتابة 4. 5

 .األوسع الرتبوي اجملال يف و احمللية والقومية البدنية للرتبية املهنية التجمعات يف الفعالة املشاركة 5. 5

 .عامة بصفة ويف احلياة الرياضي اجملال يف الذاتي والتعلم املستمر التعلم ممارسة 6. 5

 .املنشودة األهداف لتحقيق األفراد قيادة 7. 5

 .احلاجة عند العمل بيئة لتفعيل األجنبية اللغات بإحدى اإلملام 8. 5

 

 ب مقارنة برنامج الكلية باملعايري األكاديية. -3

 املراجع اخلارجية للمعايري )العومات املرجعية( -3
 هيكل وحمتويات الربنامج  -4

 مدة الربنامج :  -أ

 سنتني دراسيتني.

 

 

 

 

 

 



  

 هيكل الربنامج -ب

 املئويةالنسبة  إمجالي تطبيقي نظري اهليكل االكادميى للمقررات

  16 - 16 عدد الساعات يف األسبوع حماضرات                 -1ب

  16 - 16 عدد الساعات يف األسبوع إجباري                    -2ب

 17 2 - 2 عدد ساعات الدراسة للعلوم األساسية                  -3ب

 33 4 - 4 عدد ساعات الدراسة للعلوم االجتماعية واإلنسانية    -4ب

 50 6 - 6 عدد ساعات الدراسة يف املقررات التخصصية        -5ب

  0 - - عدد ساعات الدراسة يف املقررات األخرى -6ب

  - - - عدد ساعات التدريب العملي وامليداني                 -7ب

  - - - مستويات الربنامج )بنظام الساعات املعتمدة( -8ب

 
 الدراسي مقررات الربنامج -5

 ماجستري الرتبية الرياضية )كعبة إدارة( -5-1

الرقم الكودي 
 للمقرر

 عنوان املقرر
 خمرجات التعلم املستهدفة من الربنامج )الرمز الرقمي( عدد الساعات أسبوعيًا

 KU ( (I.S (P.S) (G.T.S)) ) تطبيقية نةرية

 A2,4 B5 C2 D3,6 ـــ 3 البحث العلمي يف الرتبية الرياضية. 1

 ـــ ـــ ـــ ـــ 2 مقدمة يف اإلحصاء. 2
D3 

 ـــ 2 االختبارات واملقاييس يف الرتبية الرياضية. 3
 D4 ـــ B4 ـــ

 2 تنةيم وإدارة الرتبية الرياضية 4
 ـــ

A1 B1 C3 D7 

 ـــ 3 حلقة حبث يف مشاكل التنةيم واإلدارة. 5
A4,5 B2,3 C3 D1 

     ــ 2 املواد االختيارية: 6

 

 عوقات عامة. 6/1

 

 ـــ A1 B9 C3 ــ

 ـــ ـــ A4 B7 ــ حتليل حركي للنشاط الرياضي 6/2

 D4 ـــ A8 B4,9 ــ الوسائل املعينة. 6/3

 A3 B5 C4 D2,5 ــ تنةيم وإدارة املعسكرات. 6/4

 A2 B2 C4 D4,8 ــ فسيولوجيا النشاط الرياضي  6/5

 A4, B6,8 C1 D5 ــ 0سيكولوجية التعلم احلركى 6/6

 D8 ــ ــ A6 ــ 2 اللغة االجنليزية 7

     ــ 18 اإلتـــــــالي

 
 



  
 
 متطلبات القبول يف الربنامج (6

أن يكون حاصل على درجة البكـالوريوس فـرع التخصـت بتقـدير جيـد علـى األقـل أو أن يكـون حاصـل علـى            -أ -6
دبلوم الدراسات العليا يف فرع التخصت وذلك من أحد كليات الرتبية الرياضية باجلامعات املصرية أو علـى  

ون قـد مضـى علـى    درجة علمية أو دبلومات معادلة مـن معهـد علمـي آخـر معـرتف بـه مـن اجلامعـات وأال يكـ         
حصوله على الدرجة اجلامعية األوىل أكثر من عشر سنوات إال إذا حصل خول ذلك علـى احـد الـدبلومات يف    

 الدراسات العليا، وال جيوز اإلعفاء من هذا الشرط.
يتقدم الطال  للكلية بطل  القيد ويعرض على جملس القسم املخـتت إلبـداء الـرأي وعرضـه علـى جملـس        -ب -6

 ه.الكلية للبت في
 أن يتفرغ الطال  للدراسة ثوثة أيام يف األسبوع على األقل بعد موافقة جهة العمل. -ت -6
 أن يكون الطال  قد مارس املهنة عامني على األقل بعد حصوله على درجة البكالوريوس -ث -6
 يكون القيد لدرجة املاجستري يف كهر أكتوبر ومارس من كل عام -ج -6

 
 ( قواعد االستمرار واستكمال الربنامج7

يشرتط يف الطال  لنيل درجة املاجستري يف الرتبية الرياضية أن يتابع الدراسة والبحث ملدة سنتني على األقل 
 وفقا للنةام التالي :

أن يـؤدى بنجــاح االمتحـان يف املقــررات الدراسـية الــيت حيـددها جملــس القسـم حبيــث يصـل جممــوع عــدد        -أ -7
تياز الطال  االمتحان يف لغة أجنبية يقررها جملـس  ساعة باإلضافة إىل اج 480الساعات للمواد الدراسية 

 الكلية كتابة وحمادثة،وان تكون دراسة بعض املواد بلغة أجنبية حيددها جملس الكلية.

وكذلك حصـوله علـى    %80يشرتط لنجاح الطال  أال تقل نسبة حضوره للمحاضرات والتمارين املقررة عن   -ب -7
قـرر الـذي يـؤدى االمتحـان فيـه، ويـنل الراسـبون يف أي        من النهايـة العةمـى جملمـوع الـدرجات للم     60%

 مقررات املاجستري فرصة واحدة إلعادة االمتحان يف تيع مقرراته. 

يقوم كل طال  بدراسة املقررات اخلمسة االوىل بشكل اجباري واختيار مادتني اختياريتني من املواد السـتة   -ت -7
 املعروضة يف جدول مقررات برنامج املاجستري .

املشرف على البحث بتقديم تقرير دوري عن مدى تقدم الطال  يف حبثه كما يقدم تقريرا بصوحية يقوم  -ث -7
الرسالة للعرض على جلنة احلكم، فإذا قرر صوحيتها ككل جملس الكلية بناء على اقرتاح جملـس القسـم   

األسـاتذة  جلنة ثوثيـة ملناقشـة الطالـ  عونيـة واحلكـم علـى الرسـالة مـن احـد املشـرفني وعضـوين مـن             
املساعدين احدهما من خارج الكلية وجيوز أن تتم املناقشة حضور األعضاء من داخل البود فقط، ويف هـذه  

 احلالة يكفي عن العضو املوجود خارج البود بتقريره الفردي

 
 



  

 يلغى قيد طال  املاجستري يف احلاالت اآلتية :
 ( من هذه الوئحة .23/1) إذا مل ينجل يف االمتحانات املقررة وفقا حلكم املادة -

إذا مل حيصــل علــى درجــة املاجســتري خــول نــس ســنوات مــن تــاريخ قيــده إال إذا رأى جملــس الكليــة اإلبقــاء علــى   -
 التسجيل فرتة أخرى حيددها بناء على اقرتاح مسب  من املشرف وموافقة جملس القسم املختت.

 ه.إذا رفضت جلنة احلكم الرسالة رفضا مطلقا وطلبت كط  قيد -

 

 تقويم النتائج التعليمية املستهدفة للربنامج (8
 

 العينة األداة املقيم

 %50 استبيان الطالب  -1

 %25 مقابالت اخلرجيون  -2

 - مقابالت املستفيدون ) جهات التوظيف ( -3

 جارى التعاقد معه تقرير املراجعون اخلارجيني ) إذا كان ينطبق ( -4

 أولياء األمور استبيان آخرون ) إن وجد ( -5
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