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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 الربط بينها وبين وصف البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

الرياضية  حدد مبادئ اإلدارة الرياضية وأساليبها النظرية والتطبيقية في المؤسسات    -1أ

    الحكومية واألهلية والمؤسسات التعليمية

المؤسسات الرياضية والتعليمية  فيالرياضية  المنشأةيناقش قواعد و أسس تخطيط   -2



 

     المدنيومؤسسات المجتمع 

 –عالم صناعة الرياضة )التسويق الرياضي  فيالرياضية  لإلدارةيحدد المجاالت الحديثة  -3

 .الرعاية الرياضية –اإلعالم الرياضي 

المؤسسات الحكومية  في اإلدارييناقش القوانين والتشريعات واللوائح المرتبطة بالعمل  -4

 . واالهلية والتعليمية

بشرية فى الجوانب النفسية واالجتماعية للرياضيين، بما يمكنه من تنمية الموارد ال يفسر -5

 . المدنيالهيئات الرياضية ومؤسسات المجتمع 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

استخدام المعلومات المكتسبة في إدارة المنظمة الرياضية , و كيفية تطبيق     – 1ب   

 عناصر اإلدارة , و التعرف على تفاصيل هذه العناصر و تحقيق النجاح بأداء متميز 

 تطبيق اسلوب التقويم المناسب واستخدام ادواتة -2ب

 االشتراك مع ادارة المدرسة في التخطيط وفقا لرسالة واهداف المدرسة -3ب

 قيادتة بيئة التعلم لتحسين وتطوير العملية التعليمية -4ب

 اكتشاف التالميذ المتفوقين رياضيا ووضع انشطة خاصة تنمي تفوقهم -5ب

 مية المناسبة لألنشطة التعليمية المقدمةتصميم الوسائل التعلي -6ب

 -: طرائق التعليم والتعلم     

 إشراكهم في تعليم الطالب المتعثرون.  -

 عمل مشاريع تقويم المتميزين في مقرر بمراحل التعليم المختلفة.   -

 . اختبارات يومية بأسئلة متعددة الخيارات للمواد الدراسية  -

 . ألسئلة المنافسة الصعبة للطلبةدرجات مشاركة   -     

 -مهارات التفكير:  -ج

 مشكلة حل -1ج

 جمع البيانات وتحليلها-2ج

 العصف الذهني-3ج

 تقييم االنجازات  -4ج



 

 -: طرائق التقييم     

 راء اختبارات عملية متعددة للطلبة خالل المنهاج الدراسي الفصلياج -1

 المنهاج الدراسي الفصلياجراء اختبارات نظرية متعددة للطلبة خالل   -2

 ات.رتبطة بمادة التشريح كالبوستروضع درجات للنشاطات الم  -3

العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور   لمهاراتا-د 

 .الشخصي

 .إدارة الوقت لتحقيق أقصى استفادة وأفضل عائد -1د

لتفعيل العمليات   القدرة على العمل الجماعي استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال و-2د

 . المرتبطة بالمجال الرياضي

 . استخدام الطرق واإلجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد البيانات باستخدام الحاسب اآللي-3د

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -هـ

 استخدام مهارات التفكير االبداعي: -1

 استخدام جلسات العصف الذهني. -2

 مهارات التفكير الناقد. – 3     

 

 -: طرائق التعليم والتعلم    

 طريقة حل المشكالت. -1

 طريقة المحاضرة -2

 طريقة المناقشة. -3

 طريقة التعلم التعاوني -4

 -: طرائق التقييم   

 االمتحانات. -1

 االختبارات الشفوية. -2

 التقارير االسبوعية -3



 

 

 مشاريع فردية وجماعية. -4

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

 االطالع على احدث اجراءات ادارة المسابقة الرياضية -1

 الندوات قيادة المهرجانات الرياضية -2

 اقامة دورات عن طرق اجراء السحبات الخاصة بالفرق الرياضية. -3



 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 -مقدمة عن اإلدارة  2 1

اإلدارة في المجال 

 الرياضي

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

 –عناصره  –التخطيط  2 2

مبادىء  –أنواعه 

 التخطيط

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

3 2 
 

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

 –معوقات التخطيط  2 4

 مرحلة اعداد الخطة

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

 –عناصره  –التنظيم  2 5

 التنظيم الجيد –انواعه 

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

خصائص التنظيم الجيد  2 6

 الهياكل التنظيمية –

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

المقومات  –االشراف 2 7

األساسية لنجاح 

 مبادئه -االشراف 

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

انواع -صفات المشرف  2 8

 -االشراف 

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

 –اهميته  –التنسيق  2 9

 مبادئه –انواعه 

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

 االمتحان المحاضرة والمناقشةاالدارة  –خصائصها  –الرقابة  2 10



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اعتماد المصادر والمراجع الحديثة في تدريس المقرر -1

 الرياضيةاالطالع على مستجدات ادارة المهرجانات  -2

 

 والتنظيم خطواتها –انواعها 

 –مبادئه  –التقويم  2 11

 وسائله

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

تنظيم وإدارة الدورات  2 12

 والمسابقات الرياضية

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

اهميتها  –االتصاالت  2 13

 أنواعها –عناصرها  –

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

 –مراحلها  –القرارات  2 14

 معوقاتها –انواعها 

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

التسقيط الزوجي   2 15

 والفردي

االدارة 

 والتنظيم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة



 

 


