
 هعلىهاث املقرر

  اإلدارج فِ انترتْح انثذنْح: اسى انًمرر    

  ترض 484: رلى انًمرر ًريزه    

  ًحذاخ - 2: عذد ًحذاتو انذراسْح    

 انًستٌٍ انساتع: يٌلع انًمرر فِ انخطح انذراسْح  

 أهداف املقرر

 ّتعرف انطانة عهَ يفيٌو اإلدارج ًأىًْتيا ًخصائصيا ًعناصرىا 
    ًيستٌّاتيا

 ّ انعًهْاخ االدارّح  وًانعًهْاخ اإلدارّح تشكم عا تانًثادئهى انطانة ً
   انرّاضْح تشكم خاص

  ندًْع األنعاب  انثطٌالخ انًتنٌعح تنظْىّتعرف انطانة عهَ طرق
   انرّاضْح انفردّح ًاندًاعْح ًانفرق تْنيًا

 ّطثك انطانة عًهْاً طرق تنظْى ًإدارج انثطٌالخ ًانذًراخ انرّاضْح   

 رداث املقررهف

 يمذيح عايح عن اإلدارج    
 يفيٌو اإلدارج انرّاضْح    
 االتداىاخ انحذّثح فِ يدال اإلدارج    
 نظرّاخ اإلدارج    
 يستٌّاخ اإلدارج    
  ًتطثْماتيا( انتمٌّى, انتٌخْو, انتنظْى, انتخطْط) عناصر اإلدارج    

    فِ انًدال انرّاضِ
 انمرار اتخار    

 ل انرّاضِانمْادج فِ انًدا    
 ِانمائذ انرّاض    
 أسس انمْادج انرّاضْح انناخحح    
 ِاإلدارج انرّاضْح فِ انًدال انًذرس    
  ِانخارخِ -انذاخهِ  -إدارج اننشاط انرّاضِ انًذرس    

 تنظْى ًإدارج ترايح انترتْح انثذنْح    
 إدارج انًعسكراخ    
 ْانرّاضْح ْح ًانحفالخى انذًراخ انرّاضاألسس انٌاخة يراعاتيا عنذ تنظ 
 تنظْى ًإدارج انذًراخ انرّاضْح    
 طرق ًتنظْى انًنافساخ انرّاضْح    
 طرّمح خرًج انًغهٌب    

 ُطرّمح انذًر    
 طرّمح انًزج    
 ُطرّمح انتحذ    
 طرّمح انتًاّز 



 املقرر تقىينطريقت 

 انًحاضراخ اننظرّح    
 ِانتطثْك انعًه    

    (ح ّشرف عهْيا طالب انًمررتنظْى تطٌنو عهَ يستٌٍ انكهْ)

  

 نظام تقىين املقرر

  درخح(  44: ) أعًال انسنح    
 درخح(  04: ) اننيائِ  االختثار 

   

 الىسائل املقرتحت لتقىين الطالب يف املقرر

 ِاالختثاراخ انفصهْح ًاالختثار اننيائ    
 تنظْى تطٌنح ًكتاتح تمرّر خاص عن انثطٌنح ًتمذًّو نياّح انفصم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ترض 484) اجلدول السهني ملقرر اإلدارة والتنظين يف الرتبيت البدنيت 

 التىزيغ السهني هفرداث املقرر م

 األسبوع األول .مقدمة عامة عن اإلدارة 1

 األول األسبوع .مفهوم اإلدارة الرياضية 2

 الثاني األسبوع .االتجاهات الحديثة في مجال اإلدارة 3

 الثالث األسبوع .نظريات اإلدارة 4

 الثالث األسبوع .مستويات اإلدارة 5

 حتى األسبوع السادس الرابع  األسبوعمن  .وتطبيقاتها في المجال الرياضي( التقويم, التوجيه, التنظيم, التخطيط) عناصر اإلدارة  6

 األسبىع السابغ اهتحان الشهر األول 7

 السابع األسبوع .اتخاذ القرار 8

 الثامن األسبوع :المجال الرياضيالقيادة في  9

 الثامن األسبوع .القائد الرياضي 11

 التاسع األسبوع .أسس القيادة الرياضية الناجحة 11

 العاشر األسبوع .اإلدارة الرياضية في المجال المدرسي 12

 العاشر األسبوع (الخارجي –الداخلي ) إدارة النشاط الرياضي المدرسي  13

 الحادي عشر األسبوع .برامج التربية البدنيةتنظيم وإدارة  14

 الحادي عشر األسبوع إدارة المعسكرات 15

 الثاني عشر األسبوع .األسس الواجب مراعاتها عند تنظيم الدورات الرياضية والحفالت الرياضية 16

 الثاني عشر  األسبوع .تنظيم وإدارة الدورات الرياضية 17

 األسبوع الثالث عشر .اضيةطرق وتنظيم المنافسات الري 18

 األسبوع الثالث عشر .طريقة خروج المغلوب 19

 األسبوع الثالث عشر .طريقة الدوري 21

 األسبوع الثالث عشر .طريقة المزج 21

 األسبوع الثالث عشر .طريقة التحدي 22

 األسبوع الثالث عشر ر الثانيتنظيم بطولة تطبيقية لما تم تدريسية في المقرر على مستوى الكلية وامتحان الشه 23

 األسبوع الرابع عشر مراجعة 24



 


