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 ًوىرج وصف الومرر

 وصف الومرر

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

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج.

 

 ح تغذاد / كهْح انرشتْح  انثذنْح ًػهٌو انشّاضحجايؼ انًؤسسح انرؼهًْْح .1

 فشع انؼهٌو اننظشّح انمسى انؼهًِ: / انًشكز انؼهًِانمسى  .2

 MA 404ًانرنظْى  اإلداسج اسى / سيز انًمشس .3

 انحضٌس انٌْيِ ػهَ ًفك جذًل انًحاضشاخ أشكال انحضٌس انًراحح .4

 اننظاو انسنٌُ انفصم / انسنح .5

 ساػح 60 نكهِ(ػذد انساػاخ انذساسْح )ا .6

 13/10/2020 ذاسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7

 أىذاف انًمشس .8

  .بشكل خاصوفي المجال الرياضي  بشكل عاموتطوره  وتقدمواإلدارة ودورىا بنجاح العمل تعريف الطلبة بأىمية 

  مؤسسة رياضية. إيالعمود الفقري لنجاح كونيا  اإلدارةبأىمية  تعريف الطلبة

 م اإلدارة والتٌظٍن وػٌاصرها األضاضٍتوفهىتؼرٌف الطلبت ب
 
 
 

 يخشجاخ انرؼهى ًطشائك انرؼهْى ًانرؼهى ًانرمْْى .9
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     االىذاف انًؼشفْح -أ

 .                 تؼهى اإلداسج انشّاضْحذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼشفح ًانًذخم  1أ  

 .سّح ًانرخطْظ اإلداسُ ًإػذاد اإلداسّْنتانمْادج اإلداذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼشفح  -2أ  

 .ترنظْى ًإداسج انثطٌالخ ًانذًساخ ًانًساتماخذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼشفح  -3أ

 اإلداسُ.  خطٌاخ ػًهْح ًاذخار انمشاسذًكْن انطهثح ين انحصٌل ػهَ انًؼشفح ت -4أ

  االىذاف انًياساذْح  انخاصح  تانًمشس  -ب 

 . انؼايح تاإلداسج انشّاضْحطهثح انًؼشفح اكرساب ان – 1ب 

 .انمْادج اإلداسّح ًانرخطْظ ًاإلػذاد ًانرنظْىاكرساب انطهثح انماتهْح  – 2ب 

 .إداسج انًنافساخ انشّاضْحاكرساب انطهثح انماتهْح  – 3ب 

 .  ذنظْى انثطٌالخ ًانذًساخ )إجشاء انسحثاخ تأنٌاػيا كافح(إكساب انطهثح يياسج   - 4ب 

 يياسج اذخار انمشاس اإلداسُ. إكساب انطهثح  – 5ب

 طشائك انرؼهْى ًانرؼهى      

 

إداسج انًنافساخ انشّاضْح تكافح أنٌاػيا ين خالل انششح اننظشُ نًفشداخ  يياسجإكساب انطهثح  – 1

 .انًادج

 انطهثح يياسج ذنظْى انثطٌالخ ًانًنافساخ انشّاضْح إكساب  – 2

 

 طشائك انرمْْى      

     انرطثْك انًْذانِ -5االيرحاناخ انسنٌّح         -3االيرحاناخ انفصهْح     -2االيرحاناخ انٌْيْح     -1

 .انرماسّش ًانثحٌز -6

 االىذاف انٌجذانْح ًانمًْْح.-ج

 ذحاكِ انًٌاد اننظشّح شؼٌس انطهثح تاإلنًاو تاننٌاحِ انًؼشفْح ًكْفْح ذطثْميا ػًهْا -1ج         

 انمْى انًؼشفْح نهًٌاد انذساسْح ين خالل انرطثْك انؼًهِسفغ  -2ج

 سفغ كفاءج انطهثح ًلاتهْاذيى انرذسّسْح فِ دسًس انرشتْح انشّاضْح اثناء انرطثْك -3ج

 اذجاه االخشّن. حسفغ اننٌاحِ انٌجذانْح نهطهثح ين خالل الايح انًنافساخ انشّاضْح ًانشؼٌس تانًسؤًنْ -4ج   

 ًانرؼهى  طشائك انرؼهْى    

 .ين خالل إنماء انًحاضشاخ اننظشّح انخاصح تاإلداسج ًانرنظْى – 1       

 انشسٌو انرٌضْحْح. تٌسائم انؼشض ًين خالل االسرؼانح  - 2       

 . ًانًجسًاخ ًانؼشض انكراتِ (Data Showين خالل اسرخذاو ًسائم انؼشض انحذّثح ) - 3  

 طشائك انرمْْى    

  االيرحاناخ.انطهثح خالل  ذمْْى أداء -1

 ْى أداء انطهثح ين خالل انًشاسكح انٌْيْح ًاالسرنراج ًانرحهْم انًنطمِ.ذمْ -2



 3 

  انًنمٌنح ) انًياساخ األخشٍ انًرؼهمح تماتهْح انرٌظْف ًانرطٌس انشخصِ (.انرأىْهْح انًياساخ  انؼايح ً -د 

 .إداسج األنذّح انفشق انشّاضْحذطثْك يا اكرسثو انطهثح ين يؼشفح فِ انرطثْك انًْذانِ فِ   -1د

 نرنظْى ًإداسج انًنافساخ انشّاضْح.ذطثْك يا اكرسثو انطهثح ين يؼشفح فِ انرطثْك انًْذانِ  -2د

 .ذطٌّش انشخصْح انمْادّح نهطهثح نإلفادج ينيا فِ خذيح انًجرًغ -3د

 .ين خثشج انطهثح انخشّجْن فِ إداسج ًذنظْى انًنافساخ انشّاضْحاإلفادج  -4د
 
 

 بٌٍت الومرر .11

 هخرجاث التؼلن الوطلىبت الطاػاث األضبىع
اضن الىحذة / 

الوطاق أو 

 الوىضىع
 طرٌمت التمٍٍن طرٌمت التؼلٍن

1.  2 
اطالع الطلبت –هحاضرة تربىٌت 

ػلى هفرداث الوادة واطالػهن ػلى 

 لفصلٍي كٍفٍت تىزٌغ درجتً ا
 والتٌظٍن اإلدارة

شرررررم الوحاضررررراث 

هررررري لبررررر   الٌظرٌرررررت

تذرٌطررررررررً الوررررررررادة 

باضررررررتؼوال وضررررررا   

التررررذرٌص والؼررررر  

   الحذٌثت

 االهتحاًاث الٍىهٍت

تمٍٍن هشاركت الطلبرت 

 الٍىهً

 االهتحاًاث الفصلٍت

 االهتحاًاث الٌها ٍت

 التطبٍك الوٍذاًً

اإلدارة والتٌظٍن فً التربٍت  2  .2

 التربٍت الرٌاضٍت  الرٌاضٍت وأهذاف
   

    طبٍؼت اإلدارة والتٌظٍن  2  .3

هفهىم اإلدارة والتٌظٍن وػٌاصرها  2  .4

  األضاضٍت
   

أًىاع  –هساٌا التخطٍط –التخطٍط  2  .5

 خصا ص الخطت الجٍذة  –التخطٍط 
   

    هبادئ التٌظٍن –التٌظٍن  2  .6

–)اتخار المرار (  األواهر إصذار 2  .7

 لمرار خطىاث ػولٍت واتخار ا
   

8.  2 
طبٍؼت التٌطٍك وتؼرٌفه –التٌطٍك 

خصا ص  –لىاػذ التٌطٍك  –

 التٌطٍك الفؼال 
   

    اهتحاى  2  .9

11.  2 
 أغرا  –هٍذاى الرلابت –الرلابت 

هطتلسهاث الٌظام الرلابً -الرلابت

 الطلٍن 
   

     اإلدارٌٍي إػذاد 2  .11

    هفهىم المٍادة – اإلدارٌتالمٍادة  2  .12

    لمٍادة ا أًواط 2  .13

    اإلػوال اإلدارٌت الوطلىبت  2  .14

    اهتحاى الفص  األول 2  .15
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    الوٌهاج الوذرضً الؼام  2  .16

    والتربٍت الرٌاضٍت  اإلشراف 2  .17

وصفاث  اإلشرافالغر  هي  2  .18

 الرٌاضً  اإلشرافوهؤهالث 
   

الذوراث والوبارٌاث  وإدارةتٌظٍن  2  .19

 الرٌاضٍت 
   

    الوذارش تطبٍك ػولً فً 2  .21

    تطبٍك ػولً فً الوذارش 2  .21

    ضحبت التطمٍط الفردي 2  .22

    ضحبت التطمٍط الفردي 2  .23

    ضحبت التطمٍط السوجً 2  .24

    ضحبت التطمٍط السوجً 2  .25

    طرٌمت الذوري  2  .26

    طرٌمت الذوري  2  .27

    اهتحاى الفص  الثاًً 2  .28

    هحاضرة حىارٌت هفتىحت  2  .29

    ة حىارٌت هفتىحت هحاضر 2  .31
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  انثنْح انرحرْح .11

 كرة ينيجْح / انكرة انًساػذج انكرة انًمشسج انًطهٌتح -1

 نصٌص اساسْح يؼذج ين لثم يذسس انًادج انًشاجغ انشئْسْح )انًصادس( -2

انكرة ًانًشاجغ انرِ ٌّصِ تيا  ( أ

 )انًجالخ انؼهًْح ، انرماسّش،....(
 سّاخ ًانًجالخ انؼهًْحانذً –انرماسّش 

انًشاجغ االنكرشًنْح ، يٌالغ  ( ب

 االنرشنْد ، ........
 شثكح انًؼهٌياخ انذًنْح ) االنرشند (

 خطح ذطٌّش انًمشس انذساسِ .12

االطالع على اخر املصادر احلديثة والرتمجات احلديثة / االعتماد على امهات الكتب احلديثة والكتب التخصصية / استخدم 
 وشرح مفردات املادة التعليمية / اختيار املنصات االلكرتونية االكثر مالئمة واالسهل تعامال.وسائل عرض 


