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 : أوال: معلومات املادة

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 

عن املراكز التي تقدم خدمات التأهيل الرياض ي واللياقه البدنيه من  تعريف الطالبإلى  يهدف هذا املساق 

حيث االمكانات واملهارات االداريه والتنظيميه وبرمجة العمل وادارة شوؤن العاملين كما يتضمن معرفة 

الحاجات املختلفة للمستفيدين من هذه املراكز و واجبات كل مستوى من املستويات االدارية في مثل هذه 

 سسات.املؤ 

 

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

  ماهية االدارة الرياضيةالتعرف على . 

  تدريبيةال ليةوالرياضية في تقديم الخدمات العالجيه و التأهي املراكز دور التعرف على. 

  مستويات االداره الرياضية معرفه. 

 مهارات االدارة في املراكز واملؤسسات الرياضية  معرفه. 

 

 

 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج

 
 

 اداره املراكز التأهيليه والرياضيةاملادة: اسم   1302216 :رقم املادة 

 :علوم الرياضهالكلية  :3عدد الساعات املعتمدة 

 :التأهيل الرياض ي القسم  :)ال يوجد املتطلب السابق )إن وجد 

 :و  اال الفصل الدراس ي  :11/12وقت املحاضرة 

 2017/2018 الجامعي: العام  :د.معتصم الصعوب اسم املدّرس 

 /1-12:الساعات املكتبية 
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 . ماهية االداره الرياضيةمعرفه على قدره الطالب 

 .تدريبيةال ليةوالرياضية في تقديم الخدمات العالجيه و التأهي املراكز دور قدرهالطالب على معرفه 

 مستويات االداره الرياضية  قدره الطالب على معرفه 

 .مهارات االدارة في املراكز واملؤسسات الرياضية و 

 

 

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 االدارة الرياضيه ماهية االدارة   -1

-االدارة الرياضية الحديثة

 حسام سامر عبدةد.

د.لطيفة  -االدارة الرياضية

 عبدهللا شرف الدين

 

  مستويات االدارة الرياضية  -2
 مهارات االدارة الرياضية  -3
 االدارة الرياضيةوظائف   -4
 محتويات املراكز الرياضية  -5

6-  
 مراجعه عامه ملده االمتحان األول 

 عقد االمتحان األول 
 اسئله االمتحان مراجعه وتصحيح 

 محتويات املراكز التأهيلية  -7
 الخدمات املقدمة في املراكز الرياضية  -8
 املقدمة في املراكز التأهيلية الخدمات  -9

10-  
 االمتحان الثاني مراجع عامه ملده

 وراجع اسئله االمتحان  عقد االمتحان 
 ادارة شؤون العاملين في املراكز الرياضية   -11
 واجبات اعضاء االدارة في املراكز التأهيلية   -12
 دور املراكز في تقديم الخدمات للمجتمع املحلي   -13
 مراجعة عامة للمادة  -14
  االمتحان النهائي  -15

 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 الواجبات  1

 الوسائل التعليميه 2

 الحوار واملناقشه 3

 ومشاهدهعرض  4
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 التقارير  5

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

، اختبار أو ،  اختبار قصير،  أو مشاركة)مثال: 

 (عرض تقديمي ، تقارير 

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 اختبار او   6االسبوع  1

 %20 ثانياختبار  11االسبوع  2

 %10 املشاركه طوا  الفصل 3

 %50 اختبار نهائي 16االسبوع  4

5    

6    

 (%100) املجموع الكلي

 

 مصادر التعلم األساسية والثانوية: ثامنا:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 حسام سامر عبدةد.-االدارة الرياضية الحديثة

 د.لطيفة عبدهللا شرف الدين -االدارة الرياضية

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 اد. مفتي ابراهيم حمادة– تطبيقات االدارة الحديثة

 تاسعا : إرشادات عامة

 

No   ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 من املحاضرات  %85الطالنسبه حضور  1

 من مجموع املحاضرات %15يسمح للطالب الغياب  2

 كل من يتغيب عن املحاضرة عليه إحضار عذر رسمي 3

 له اعاده االمتحاندون عذر اليحق كل من يتغيب عن االمتحان  4

 

 


