
 

 

 
 

 قسم اإلدارة الرٌاضٌة والتروٌح 

 

 دراسً مقرر توصٌف
 م102  /   تارٌخ إعتماد المقرر : / 

 بٌانات المقرر  -2

 اإلدارة فى مدخل:المقرر اسم : الكود الرمز
 :  المستوى/  الفرقة

 األولً

 عملً                 نظري       :  الدراسٌة الوحدات عدد عام:  التخصص

 

 : المقرر فهد -1
 :أن على قادرا  ٌكون أن

االسس العامة لالدارة  الرٌاضٌة والعالقة  بٌن االدارة الرٌاضٌة و  ٌعرف
 العلوم االخرى واسس اعداد االدارى الرٌاضى

  : المقرر تدرٌس من المستهدف -3

 المعلومات-أ
 :والمفاهٌم

 :أن على قادرا  ٌكون أن

 ٌحدد  أسس االدارة الرٌاضٌة -1أ
 ٌتعرف  على مفهوم القٌادة وأنواعها وأسالٌبها  -2أ
 أسس تنظٌم وإدارة البطوالت الرٌاضٌة  ٌذكر  -3أ

 الذهنٌة المهارات-ب
 : 

 :أن على قادرا  ٌكون أن
 ٌحدد المعوقات اإلدارٌة فً تنظٌم وإدارة البطوالت والمهرجانات .  -1ب
 ٌمٌز  الفرق بٌن القٌادة واإلدارة   -2ب
 ٌن نظرٌات اإلدارة الرٌاضٌة وتطبٌقاتها فً الهٌئات الرٌاضٌةٌربط  ب -3ب

 المهارات -ت
 الخاصة المهنٌة

 : بالمقرر

 :أن على قادرا  ٌكون أن
 ٌطبق  العملٌات اإلدارٌة فً تنظٌم البطوالت الرٌاضٌة -1ت
المؤسسات الرٌاضٌة العاملة فً المجال الهٌكل اإلداري إلحدي  ٌقٌم -2ت

   الرٌاضً

 إسبوعٌا2

 

--- 



 المهارات  - ث
 : العامة

 :أن على قادرا  ٌكون أن
 ٌكتب  ملخص الحد الموضوعات الدراسٌة  -1ث
   ٌقود مجموعة عمل لعرض موضوع دراسً  -2ث
 

 محتوى -4
 :المقرر
 

 المحتوٌـــــــــــــــات
 عدد الساعات

 عملً نظري
 --- 2 الرٌاضٌة اإلدارة وأهمٌة مفهوم -

 --- 3 االدارٌة الوظائف -

العوامل  –ممٌزات التخطٌط  –التخطٌط) تعرٌف  -

 التً تقلل من فاعلٌة التخطٌط (
3 --- 

 --- 3 ماهٌة التنظٌم ( –المفهوم  –) التعرٌف  التنظٌم -

 --- 2 التوجٌه-

 --- 2 أنواع ( –تعرٌف  –) مفهوم  الرقابة-

 --- 3 التقوٌم -

 --- 3 االدارة مستوٌات -

 --- 2 القٌادة مفهوم -

 --- 2 والمهرجانات البطوالت إدارة -

 الشباب مجال فً العاملة الرٌاضٌة الهٌئات -
 والرٌاضة

3 --- 

 إجمالً عدد الساعات
12 

 ساعة
--- 

 التعلٌم أسالٌب -5
 والتعلم

  النظرٌة المحاضرات
  دراسٌة أوراق
  عمل ورش

 التفاعلٌة التقدٌمٌة العروض
 

 ٌمالتعل أسالٌب -6
 ذوى للطالب والتعلم

 المحدودة القدرات

 واألبطال والمرضى المصابٌن للطالب زمنى بجدول تعوٌضٌة محاضرات
 الرٌاضٌٌن



 : الطــالب تقوٌم -7

 األسالٌب -أ
 المستخدمة

  شفهٌة إمتحانات
 نهائى تحرٌرى إمتحان

 التوقٌت -ب

 عشر دىوالحا الرابع األسبوع            دراسٌة ورقة – 1 التقٌٌم
 العاشر األسبوع    سنة اعمال/  تحرٌرى -2 التقٌٌم
  عشر الرابع األسبوع             شفوى إمتحان -3 التقٌٌم
 عشر الخامس األسبوع                   تحرٌرى -4 التقٌٌم

 

 الدرجات توزٌع -جـ

 
 % 22               الفصل/  سنة أعمال

 % 12                  االشفوي اإلمتحان
 %02        الفصل/  السنة آخر إمتحان

 

 : والمراجع الدراسٌة الكتب قائمة -2

 مدخل اإلدارة الرٌاضٌة ، غٌر منشور ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة بنها مذكرات -أ

 ال ٌوجد ملزمة كتب -ب

 مقترحة كتب -جـ
 والرٌاضة البدنٌة التربٌة فى واإلدارة التنظٌم موسوعة:  بدوى محمد عصام

 2221 ، العربى الفكر دار ،

 أو علمٌة دورٌات – د
 الخ...  نشرات
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