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اجمالي 
المقررات 
 اإلجبارية

--- --- --- --- 24 7 18 6 34 12 33 14 

اجمالي 
المقررات 
 االختيارية

--- --- --- --- 14 5 16 5 --- --- 6 --- 

-الرسالة
المشروع 

 البحثي
--- --- --- --- 8 --- 8 --- 6 --- 10 --- 

 14 49 12 40 11 42 14 46 --- --- --- --- المجموع

 :التعليم والتعلم .4
 :خصائص الخرجين ومخرجات التعلم 1 /4

 :البرنامج إن وجد المسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها 1 /1 /4
 ال يوجد -أ

 

  الخطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع المقرر اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلب 
 السابقة

 الساعات المحتسبة
 -عملي -معتمدة )

 (نظري

 المستوى األول

 األسس العلمية لإلدارة الرياضية 2-20360111
scientific foundations of sport management 

 2 - 0 – 2 ال يوجد مقرر اجباري

 اإلدارة العلمية للمنشآت الرياضية 2-20360112
Scientific management of sport facilities 

 2 - 0 – 2 ال يوجد مقرر اجباري

علم االجتماع الرياضي                                               2-20360113
Sociology of Sport  

 2 - 0 – 2 ال يوجد مقرر اجباري

 طرق البحث العلمي   0206611-3
Scientific Research Methods 

 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اجباري

 المستوى الثاني

 القانون والرياضة 3-20360121
Law and sport 

 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اجباري

 التسويق الرياضي  3-20360122
Sport Marketing 

 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اجباري

3-20360123 
 إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضي

Management of human resources in the field of 

sport 
 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اجباري

 اإلحصاء التطبيقي 02066201-3
Applied Statistics 

 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اجباري

 اإلعالم الرياضي 20360131-3 المستوى الثالث
sport media 

 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اجباري
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 قراءات معاصرة في اإلدارة الرياضية 3-20360132

Contemporary readings in sport management 
 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اجباري

 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اختياري مقرر اختياري  3-20360133

 المستوى الرابع

 حلقات البحث يف اإلدارة الرياضية 3-20360141
Research seminars in sport management 

 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اجباري

 اإلدارة املالية يف اجملال الرياضي 3-20360142
Financial management in sport 

 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اجباري

 3 - 0- 3 ال يوجد مقرر اختياري مقرر اختياري 3-20360143
 المقررات االختيارية

 الساعات المحتسبة اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 الثالث

 3  التنظيمات الرياضية 3-20360134
 3 التنمية اإلدارية يف اجملال الرياضي 20360241-3
 3 اإلدارة العلمية للمؤسسات الرتولية 20360222-3

 الرابع

 3 القيادة يف اجملال الرياضي                                                    3-20360144
 3 املؤسسات الرياضيةالسلوك التنظيمي يف  20360211-3
 3 اإلعداد املهين لإلداري الرياضي 20360212-3

  المزيد من المستويات حسب الحاجة أدرج

 
 البحثية للخطة الدراسية:الميدانية أو المكونات  3 /1 /4
 :)إن وجدت( البرنامجموجز بالمكونات العملية أو الطبية العيادية أو مكونات برنامج الزمالة التي يتطلبها  1 /3 /1 /4

 :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ .أ
من خالل تكليفات الطالب  مع البيانات وإجراء بعض التطبيقات امليدانية لبعض األفكار العلمية اليت يتم طرحها داخل قاعات 

 النقاش سواء مت ذلك بشكل سابق أو بشكل الحق.
 من الربنامج تنفذ اخلربة امليدانية؟)املستوى الدراسي( يف أي مرحلة أو مراحل  (ب .ب

 التطبيق مرتبط باملقررات الدراسية خالل فصول الدراسة.
 يوم / أسبوع / فصل دراسي()الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلداول  (ج

 غري حمدد
 ال يوجد :عدد الساعات املعتمدة (د

 (:)إن وجدتالرسالة العلمية أو  البحثي متطلبات المشروع 2 /3 /1 /4
  تطلبات املشروع البحعي أو الرسالة: توصيف موجز (أ

( ساعات من الساعات املعتمدة للربنامج وجيوز للطالب التقدم  وضوع الرسالة بعد االنتهاء من 10خيصص للرسالة العلمية عدد )
 املعدل الكلي.من  2,75دراسة الفصول العالثة األوىل  عدل ال يقل عن 

 املشروع البحعي أو الرسالة:اكتب أهم خمرجات التعلم املستهدفة من  (ب
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  :الدراسية توصيف المقررات 4 /1 /4
 

 

 منوذج 

 الدراسيتوصيف المقرر 
 

 

 

 األسس العلمية لإلدارة الرياضية             المقرر:  اسم 

Scientific foundations of sport management   

 20360111 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 20360111 -2األسس العلمية لإلدارة الرياضية       . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ساعتان )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .1
 يف اإلدارة الرياضية املاجستري. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .2

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 املستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .3
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .4
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .5
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .6

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ب
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة:  باملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:

 األهداف .ب
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 تعريف الدارس  فهوم وطبيعة وأمهية اإلدارة يف اجملال الرياضي. -
 الدارس بعناصر العملية اإلدارية واستخداماهتا يف اجملال الرياضي.تعريف  -
 العملية لإلدارة يف جمال اإلدارة الرياضية. استخالص لبعض التطبيقات -
)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .حللقات العلمية )مسنار(او  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

 اجملال الرياضي.إدارة املؤسسات يف  الطرق املستخدمةو دارة يف اجملال الرياضي ومفرداهتا ومصادرها اإلطرق وأساليب و أسس يتضمن املقرر 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 4 2 مدخل ملفهوم وماهية اإلدارة يف اجملال الرياضي.
 واملفهوماإلدارة: النشأة 

 تعريف اإلدارة  -
 مفهوم اإلدارة -
 أمهية اإلدارة -
 أمهية اإلدارة يف تطور الرياضة املعاصرة -
 أساليب اإلدارة  -
 مبادئ اإلدارة -

2 4 

 اإلطار الفكري لإلدارة
 الفكر اإلداري يف اإلسالم -
 الفكر اإلداري احلديث واملعاصر -

2 4 

 االتصاالت اإلدارية 
 مفهوم االتصاالت اإلدارية -
 عناصر االتصال  -
 وسائل االتصال -
 معوقات االتصال -
 أنواع االتصال -
 فعالية االتصال -

3 6 

 2 1 عناصر اإلدارة يف اجملال الرياضي:
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 التخطيط
 عناصر اإلدارة يف اجملال الرياضي:

 2 1 التنظيم

 عناصر اإلدارة يف اجملال الرياضي:
 التوجيه

1 2 

 عناصر اإلدارة يف اجملال الرياضي:
 القراراختاذ 

1 2 

 عناصر اإلدارة يف اجملال الرياضي:
 املتابعة )الرقابة(

1 2 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 2 -- -- -- -- 2 ساعات التدريس الفعلية
 2 -- -- -- -- 2 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -الدراسة عدد ساعات  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
عاً تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل م: ضع طرق التقييم املناسبة اليت ثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
يعرف ماهية اإلدارة في المجال الرياضي والمصطلحات والمفاهيم األساسية المرتبطة  1-1

 المحاضرة النظرية بها
 التعليم المدمج

 الشفهيةاالختبارات 
 يعرف نظريات وأساليب اإلدارة في المجال الرياضي  2-1 االختبارات النظرية

 يذكر المعايير العلمية لعناصر اإلدارة في العمل الرياضي  1-3
 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يشرح عناصر ومقومات اإلدارة العلمية في المجال الرياضي 2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
يحلل الوظائف اإلدارية المطلوبة للعاملين في المجال الرياضي في ضوء الهيكل  2-2

 التنظيمي
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 يحدد مصادر ومواصفات ومسئوليات العاملين في اإلدارة في المؤسسات الرياضية  2-3

 الشخصية وتحمل المسؤوليةمهارات العالقات  3
3-1 

 التعليم المدمج المشاركة في المناقشات والتفكير الفعال.
 المناقشة، األوراق البحثية

 المالحظة
 تقييم الواجبات

3-2 
 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل 

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 المالحظة
 تقييم الواجبات

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
4-1 

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات
في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2

 المحتوى العلمي
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرراالتصال بأستاذ  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -
 

 

 

 مصادر التعّلم .ه
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 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:
 مكتبة جرير.(، املرجع الكامل يف تقنيات اإلدارة، 2010أرمسرتونج، ميشيل ) -
 ( اإلدارة يف الرتبية الرياضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.2014عبد احلميد شرف، ) -
 ( مدخل اإلدارة يف اجملال الرياضي، دار األصدقاء للطباعة والنشر، املنصورة.2016حممد كمال السمنودي، نبيل عبد املطلب، ) -
 لإلدارة الرياضية )تطبيقات معاصرة يف اإلدارة والرياضة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية.(: املوسوعة العلمية 2010) الشافعي، حسن أمحد -
 ( اإلدارة الرياضية األسس والتطبيقات، دار الفكر العريب، القاهرة.2014كمال درويش، سهري املهندس، ) -

- Parks, J. & Quarterman, J. (2008). Contemprary Sport Management. Champaign, IL: Human Kinetics.  
- Bridges, F. J. & Roquemore, L.L. (2006). Management for Athletic/Sport Administration: Theory and 

Practice. Decatur, GO: ESM Books. 

 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .و
)أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .1
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
عض، ويشارك الطالب يف عملية التقييم على تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم الب -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 ني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس.قيام مشرف -
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 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل : )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .س
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 اإلدارة العلمية للمنشآت الرياضية                   اسم المقرر:
Scientific management of sport facilities 

 

 20360112 -2  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

 20360112 -2اإلدارة العلمية للمنشآت الرياضية       . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ساعتان )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .7
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .8

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 املستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .9

 ال يوجد السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات 5 .10
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .11
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .12

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ احملاضرات التقليديةقاعات  .و

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ز
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  باملراسلة .ط
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ي
 

 تعليقات:

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -3
 واألسس العلمية اليت تساعد على إدارة املنشآت الرياضية.تعريف الدارس باملعايري  -
 تنمية مهارات إدارة وتشغيل املنشآت الرياضية. -
 تعريف الدارس املعايري الفنية واالقتصادية واالجتماعية يف ختطيط وبناء املنشآت الرياضية. -
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الستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )معل ااملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -4
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .العلمية )مسنار( احللقاتو  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:
 إدارهتا وصيانتها. طرق ومهاراتو  وأنواعها وطبيعتها وأسس تصميمها تهاوأمهي هادور و املنشآت الرياضية يف العصر احلديث املقرر يلقي الضوء على 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 2 1 فلسفة إدارة املنشآت الرياضية، املوقع، االستخدام، البناء، اإلدارة

 2 1 ( باملنشآت الرياضية.دارية )ختطيط، تنظيم، توجيه، رقابة، متابعةاإلعمليات ال
 2 1 ومهارات( مواصفات)الطاقم اإلداري 

 2 1 العمل داخل املنشآت الرياضيةاهليكل التنظيمي ولوائح 
 2 1 املعايري الفنية يف املنشآت املفتوحة
 2 1 املعايري الفنية يف املنشآت املغلقة

 2 1 املعايري اإلدارية يف املنشآت الرياضية
 2 1 األخطاء الشائعة يف املنشآت الرياضية املفتوحة واملغلقة

 2 1 سجالت ضرورية إلدارة املنشآت الرياضية
 2 1 املعايري االجتماعية يف تصميم وتشغيل املنشآت الرياضية

 2 1 باملنشأة، واملرافق اخلاصة األجهزة واألدوات الرياضية إدارة
 2 1 قواعد األمن والسالمة وإدارة التشغيل والصيانة باملنشآت الرياضية
 2 1 واجبات ومسئوليات القوى البشرية العاملة يف املنشآت الرياضية

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .7
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 2 -- -- -- -- 2 الفعلية ساعات التدريس
 2 -- -- -- -- 2 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
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 تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .9
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. معهاوتتسق : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
 النظرية المحاضرة يعرف المبادئ العامة لتخطيط المنشآت الرياضية 1-1

 التعليم المدمج
 االختبارات الشفهية
 ( بالمنشآت الرياضية.)تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة، متابعة اإلدارية يذكر العمليات 2-1 االختبارات النظرية

 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يحلل مراحل التخطيط للمنشآت الرياضية 2-1

 التعليم المدمج
 البحثيةاألوراق 

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 للمنشأة الرياضية الطاقم اإلداري ومهارات مواصفاتيحدد  2-2
 يشرح قواعد األمن والسالمة وإدارة التشغيل والصيانة بالمنشآت الرياضية 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
3-1 

 المناقشات والتفكير الفعال.المشاركة في 
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 تقييم الواجبات
3-2 

 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل 
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 تقييم الواجبات
 والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات  4
4-1 

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات
في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2

 المحتوى العلمي
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5
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 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ذ
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرراالتصال بأستاذ  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .ي
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 لإلدارة الرياضية(: املوسوعة العلمية 2014، حسن )وشافعيعبد املقصود، إبراهيم  -
 ، دار املعارف، القاهرة.(: تكنولوجيا التجهيزات الرياضية1990سامل، خمتار ) -
 (: املواصفات والقياسات القانونية للمالعب الرياضية.2005الزين، نزار ) -
 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .أأ
املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .4
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ش
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .باستطالع راي الطال -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
يف عملية التقييم على  تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 م على قاعات الدرس.قيام مشرفني بإبداء مالحظاهت -
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 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل : تدقيق تصحيح عينة )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .ص
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 علم االجتماع الرياضي                        اسم المقرر:

Sociology of Sport 
 

 

 20360113 -2  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 20360113 -2علم االجتماع الرياضي         . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ساعتان )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .13
 اإلدارة الرياضيةاملاجستري يف . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .14

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 املستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .15
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .16
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .17
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .18

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ك

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ل
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
    

  النسبة:  باملراسلة .ن
    

  النسبة:  تذكر أخرى .س
 

 تعليقات:

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 االجتماع يف اجملال الرياضي.  متعريف الدارس بدور عل -
 االجتماع الرياضي يف العمل مع اجلماعة باملؤسسات الرياضية.إيضاح أثر علم  -
 التعريف باجملاالت احلديعة لعلم االجتماع يف عالقتها بالرياضة. -
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)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -5
   احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت(االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية  -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:

اهر و العديد من القضايا والظالبحث يف و  والسوسيولوجية حنوها.طبيعة املشكالت االجتماعية الرياضية واالجتاهات النظرية يتضمن املقرر تعريف الدارس ب
 .والدويلعلى املستويني احمللى املدين اجملتمع  يف الرياضياالجتماعية املرتبطة باجملال 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 الرياضينشأة وتطور علم االجتماع 
 اجلماعة الرياضية

2 4 

 2 1  الرياضياجملال  يفالعالقات االجتماعية 
 ي،والنسق القيماالجتماعي، االتصال ، املرأة، السياسة ،احلراك االجتماعيالعالقة التبادلية بني الرياضة واجملتمع، 

 4 2 .واملؤسسات الرتبوية، والتنشئة االجتماعية

 الرياضي االجتماعي األخصائي
 4 2 ديناميكية العمل مع اجلماعات

 2 1 الرياضياجملال  يفهر االجتماعية واالظ
 2 1 الرياضة والنظريات االجتماعية

 2 1 الرياضيعلم االجتماع  يفنصوص 
 2 1 الرياضيعلم االجتماع مصطلحات يف 

 2 1 االحرتاف الرياضي وتأثرياته االجتماعية 
 2 1 االحتكار الرياضي وتأثرياته االجتماعية 

 2 1 القدوة يف اجملال الرياضي
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .12
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 2 -- -- -- -- 2 ساعات التدريس الفعلية
 2 -- -- -- -- 2 الساعات المعتمدة
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 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -الدراسة عدد ساعات  .13
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .14
 الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار 

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
عاً تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل م: ضع طرق التقييم املناسبة اليت ثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
 يشرح عناصر علم االجتماع في المجال الرياضي 1-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

 الوظائف األساسية لعلم االجتماع الرياضييحلل  1-2
 يحدد مصادر ومواصفات ومسئوليات العاملين في مجال علم االجتماع الرياضي 1-3

 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يحلل المواقف المختلفة لفوائد علم االجتماع في الرياضة. 2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 الشفهيةاالختبارات 
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 المشاركة في المناقشات والتفكير الفعال. 2-2
 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
3-1 

 المشاركة في المناقشات والتفكير الفعال.
 التعليم المدمج

 األوراق البحثية المناقشة،
 المالحظة

 تقييم الواجبات
3-2 

 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل 
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
4-1 

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات
في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2

 المحتوى العلمي
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات
 (وجدت النفسية الحركية )إنالمهارات  5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
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 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ر
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرربأستاذ االتصال  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .بب
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 الرياضية(: املوسوعة العلمية لإلدارة 2014، حسن )وشافعيعبد املقصود، إبراهيم  -
 ، دار املعارف، القاهرة.(: تكنولوجيا التجهيزات الرياضية1990سامل، خمتار ) -
 (: املواصفات والقياسات القانونية للمالعب الرياضية.2005الزين، نزار ) -
 .، القاهرةالعريب، دار الفكر الرياضي: االجتماع (2012) عصامواهلاليل، خري الدين  ،عويس -
 .دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية : ديناميكية طريقة العمل مع اجلماعات،(2002) حممود سلمى ،مجعة -
 .سلسلة عامل املعرفة، الكويت .: الرياضة واجملتمع(2008) أمني أنور ،اخلوىل -
 معاصرة. دار الفكر العريب، القاهرة. علم النفس االجتماعي، رؤية: (2009) سعد ،نوعبد الرمح ، فؤاد البهيالسيد -

- McPherson, B. et. al (2000). The social significance of sport. An Introduction to the sociology of sport. 
Human Kinetics III Chelladurai. P. & Alberto M. (2016). Human Resource Management in Olympic 
Sport Organizations. Human Kinetics. 

 ال يوجد األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية 2 
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4
 المرافق المطلوبة .تت

من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .7
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ض
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التقييم على  تكوين جمموعة صغرية ختتص -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم التقييم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .عمل لتنظيم تبادل اخلرباتتنظيم ورش  -

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم:ِصف إجراءات  .ط
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 طرق البحث العلمي :اسم المقرر  

 (  3-0206611نفس ) رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-10 تاريخ التوصيف:

 كلية التربية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 (  3-0206611نفس  ) طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1 .19
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .20
 الماجستير والدبلوم العالي في القياس والتقويم. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .21

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(

  األولالمستوى : . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .22
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .23
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .24
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .25

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ التقليدية قاعات احملاضرات .ع
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ف
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ص
    

 - النسبة: - باملراسلة .ق
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ر
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 تعليقات:

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 مناهج وطرق البحث العلميالخاصة بالنظرية والمهارات التطبيقية  األطرإكساب الطلبة 
)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 في مجال العلوم التربوية والنفسية. مناهج وطرق البحث العلميلالتركيز على الجوانب التطبيقية  -
 .متابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحديث موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص -
  .مناهج وطرق البحث العلميبالدراسات والبحوث المتعلقة الكتب و استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على  -
 أعضاء هيئة التدريس والطالب.قبل ذية الراجعة من غالمراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والت -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:
وتحديد المنهج البحثي ، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، مناهج وطرق البحث العلميبتعريف الطالب إلى المقرر هذا يهدف  -

 ها وتفسيرها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.تائجنومناقشة المالئم لجمع وتحليل البيانات، ومعالجة الفرضيات اإلحصائية، 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .16
 ساعات التدريس األسابيععدد  قائمة الموضوعات

 3 1   جودته( -مجاالته  –خصائصه  –أهدافه  –البحث العلمي ) مفهومه
المدخل  -مستخلص الدراسة باللغة العربية واإلنجليزية -عنوان الدراسة  ) خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي

ملخص   –عرض نتائج الدراسة وتفسيرها  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-إلى الدراسة
 المالحق (   –مراجع الدراسة  -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث المقترحة

3 9 

 3 1 التجريبي(المنهج  –المنهج التاريخي  –)المنهج الوصفي  العلميث و مناهج البح
 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 

 –المقابلة  –المالحظة  –االستبيان  –والمقاييس  تطرق وأدوات جمع البيانات في البحوث الكمية ) االختبارا
  تحليل المحتوى(

1 3 
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شبه البحوث  –البحوث االرتباطية –البحوث السببية المقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث المسحية
 التجريبية(

1 3 

 3 1 معايير تقويمها( –تحدياتها  –تساوالتها  –محدداتها  –البحوث النوعية ) خصائصها 
 3 1   تحليل الوثائق(. – المالحظة المتعمقة-طرق وأدوات جمع البيانات في البحوث النوعية )المقابلة المتفاعلة 

 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
 3 1 (البحث التحليلي –االثنوجرافي  البحث –التاريخي  البحثتصاميم ومناهج البحث النوعي )

 3 1 (تقويمهامعايير  –تحدياتها –تساوالتها  –محدداتها  –) خصائصها البحوث المختلطة
 3 1 .المختلطة وتقويمها المناهج دراسة إجراء خطوات

 3 1  .كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي
 APA 1 3وفقاً لت التوثيق في قائمة المراجع ( –التوثيق في البحث العلمي ) التوثيق في المتن 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 48 - - - - 48 الفعليةساعات التدريس 

 3 - - - - 3 الساعات المعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد :( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً االضافيالذاتي التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .19
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم  لء أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
م بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة المنهج للمقرر 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم  م
 :علىأن يكون قادراً  الطالب من يتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 المعرفة 1

 .مناهج وطرق البحث العلميأن يتعرف على األطر العلمية ل 1-1
العروض المحاضرة باستخدام  -

 التقدمية.
المناقشة الموجهة الحوار و  -

 .الهادف
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا-
 

 -االختبارات القصيرة  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
 األنشطة ومهام األداء.

 .خطوات وإجراءات إعداد البحث العلميأن يذكر  1-2
 .الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها أن يستعرض 1-3
 والنوعية والمختلطة ةث الكميو مناهج البحأن يتعرف على تصاميم و  1-4
والنوعية  ةطرق وأدوات جمع البيانات في البحوث الكميأن يستعرض  1-5

 والمختلطة.
  .المناسب البحثي المنهجاختيار  شروطمعايير و  أن يحدد 1-6
 التقرير النهائي للبحث العلميأن يتعرف على كيفية كتابة  1-7

 المهارات المعرفية 2
مم مخطط لسير العمليات لتحديد المنهج البحثي األمثل لتحليل أن يص 2-1

 البيانات على اختالف أنواعها. 
 العصف الذهني  -
 استراتيجية التعلم االستكشافي -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

البحثي  للمنهجالختيار الصحيح لالكفايات والمهارات األساسية أن يحدد  2-2
 األكثر مالئمة.

نتائج المعالجات ومخرجات البحوث الكمية والنوعية والمختلطة  أن يناقش 2-3
 سرها. يفو 

يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة بأنشطته وواجباته أن  2-4
 . ومشاريعه

، لحل مشكالت فعالمع أقرانه في المجموعة على نحو أن ينظم العمل  2-5
 متكاملة لحلها. ةويقترح منهجيمعقدة توفرها مهمة األداء المعطاة، 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إيجابياً والوعي بأهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة بالنفس  3-1

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
المعتمدة على التعلم النشط، 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات جماعية  -

)المشاريع البحثية 
 والعملية(

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم
األنشطة ومهام كل من )
مهارات  – األداء

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة ويصدر أحكاماً أن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها في الوقت المحدد 3-3
مجموعته والمجموعات األخرى، التفاعل الهادف مع أقرانه في أن يتقبل  3-4

 بكفاءة وتميز. ويمارس دور القيادة إذا أسندت إليه
خرى في ضوء قاعدة أداء األيقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم أن  3-5

 .األداء اموصفية يتم تصميمها لتقويم مه
م تغذية راجعة جيدة ألنشطة يدتقفي النقاش، و أن يبادر في المشاركة  3-6

 أثناء عرضها. ومشاريع المجموعات األخرى
في أداء العمل المكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل المسؤوليةأن  3-7

 المحدد. وقتالمعه، وينجزه في 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم  م
، يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء هادفة بأسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
مهارات  –االتصال 

 – العالقات الشخصية
، تحمل المسؤولية

 (والعمل ضمن فريق
 االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات  4

أن يستخدم المهارات المتصلة بتحديد المهمات والعمليات التي تتطلبها  4-1
صياغة المشكالت وكيفية اختيار المنهج البحثي المالئم لفحص هذه 

 المشكالت وطرق جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم النتائج.

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

تقديم تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسيرها.

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران وتقوم 

 باستخدام:األستاذ 
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
األنشطة كل من ) 

 – ومهام األداء
 –مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
المعلومات 

 ( والمهارات العددية

حسب أحجام العينات في البحوث الكمية في ضوء الطرق التي تم أن ي 4-2
 SPSSيدوياً وباستخدام برنامج  دراستها

كل المناسبة لباستخدام البرمجيات الحاسوبية  البحثية بياناتاليحلل أن  4-3
 منهج بحثي من المناهج البحثية التي تم دراستها

المتحصل عليها كمخرجات  النتائجو  عمق الظاهرة عن تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4
  النوعية والمختلطةو  الكمية للبحوث

الستخدام منهج بحثي بحثيا بالتعاون مع مجموعته  مشروعاً ينجز أن  4-5
عن  وافياً  ويكتب تقريراً  ،ا فعلياً بيانات يتم تطبيقهمالئم لمعالجة 

أستاذ ، ويتلقى التغذية الراجعة من المحاضرةالمشروع، ويعرضه في 
 .وأقرانه المادة

بشكل وتحليلها وتقويمها والبيانات مهارات جمع المعلومات  أن يكتسب 4-6
 .استقراء النتائج واالستنتاجاتناقٍد و 

، أن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في البحث العلمي 4-7
 وبحث القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1 
 

)الكمية أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث المختلفة  -
( وتحليلها للوقف على أهدافها وافتراضاتها وتقييم  المختلطةوالنوعية و 

 تصاميمها في ضوء األهداف التي ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
أو التعلم النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

الدقة في تصميم وتناول 
عناصر المنهجية التي 

 اختيرت لتناول المشكلة.
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
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مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشترك جماعية تكليفات 2
 %5 15 ومناقشة نتائجه وتفسيرهامختلط (  –نوعي  –بحث )كمي تقديم تقرير علمي إلجراءات  3
 %20 12،  4 أثناء الفصل الدراسي  اختبارات قصيرة 4
 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 النهائيةأسبوع االختبارات  نهاية الفصل الدراسياختبار  6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ز
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
استفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي هم و الطالب والتفاعل مع نقاشات لمقابلةوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص  -

 لهم.
 في أي وقت يحتاجونه..للتواصل مع الطالب عضو هيئة التدريس ومواقع التواصل االجتماعي لتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال  -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 2006أبو عالم، رجاء محمود ) -
 . القاهرة: عالم الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعالجة بيناتها إلكترونياً (. 2006زيتون، كمال عبدالحميد ) -
مدخل إلى مناهج البحث في التربية (. 2007عباس، محمد خليل، نوفل، محمد بكر ، العبسي، محمد مصطفي، أبو عواد، فريال محمد ) -

  عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة. .وعلم النفس
 ت األفكار الدولية.(. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بي2001عليان، رحبى مصطفى ) -
 . عمان:البحث النوعي في التربية وعلم النفس(. 2014) خالد محمد، أبو شعيرة ، يوسف عبد القادر، أبو شندي ، ثائر أحمد، غباري -

 للنشر والتوزيع. دار االعصار العلمي
 عمان: دار اليازوري العلمية.  ،البحث العلمي: الكمي والنوعي(. 2010) إيمان، السامرائي ، قنديلجي، عامر -
) ترجمة:  منظور موسع في المنهجية والتصميم : البحث النوعي في علم النفس (. 2007، لوسي )ياردلي ، جيان،رودس، بول ، كامك -

 . القاهرة : دار الفكر العربي.(محمود عالم ، صالح الدين 
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 

The Guilford Press.    
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https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9


 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

76 

 

-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 

with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications. 

-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  

- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

  . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM)- 

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://journals.sagepub.com/home/mmr 

-qualitative-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-

 ijqqrm-methods-research 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 

Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

  والبرامج اإلحصائية على حسب االحتياج :مجموعة منتقاه من األقراص المضغوطة المشتملة على موضوعات المقرر،  -

-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

 توجد برامج حاسوبية يمكن أن تساعد في تحليل البيانات النوعية مثل: -

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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  Transanaبرنامج للبيانات المسجلة صوت وفيديو  -       
https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبيانات المكتوبة برنامج  -
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرنامج  -
https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6برنامج  -
Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-https://www.amazon.com/Qualitative 

 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 المرافق المطلوبة .و
القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 لكل طالب حاسب آليجهاز نظام صوتي متكامل، ، وعادية، جهاز عرض ، سبورة ذكية متحرك مقعد  20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .10

  طالب 20يتسع لت  ، معمل حاسب آليطالب 20تتسع لت قاعة دراسية  -
 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالبرامج الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر مثل :  -
 خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية  .12

  معمل علم النفس الرقمي -
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ع

 .يم المقررو استمارة تق -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة باتجاهين.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ
 .الفصلية للطالب التكليفات الفردية والجماعية والمشاريع والتقارير تقييم بالقسم للمشاركة في ألعضاء هيئة التدريس  ورشة عمل – .ف

https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 .المقرر باألقسام والكليات بالجامعات المختلفة محلياً وإقليماً  بين النظراء )األقران( في تدريس واالستشارات تبادل الزيارات والخبرات - .ق
 إجراءات تطوير التدريس: .ك
بين  واالستشاراتتبادل الزيارات والخبرات وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في  :تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس - .ل

 ، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.النظراء )األقران( في التدريس
 .من خالل  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلميةألعضاء هيئة التدريس إيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي  - .م
 منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس لالستفادة  ورشألعضاء هيئة التدريس و حضور دورات تدريبية  - .ن
وي استخدام أحدث الطرق التدريسة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع إحداث تعديالت في محت - .ه

     اسات والبحوث العلمية في هذا المجال.المقرر بناء على نتائج الدر 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) معل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .و

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 .القسمبمجتمعات التعلم مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج  - .ي
 .بالقسم من ذوي التخصص بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بحوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .أأ

 .أخرى بجامعات المقرر قران( في تدريسالنظراء )األمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .بب
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .تت
ير تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ثث

 ووضع خطط التحسين المستقبلية. والتحديث
تقرير المراجعة الداخلية  بالقسم والكلية والجامعة، وكذلك المقرر النظراء )األقران( في تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم المقرر  - .جج

  واألخذ بها. لعمادة التطوير والجودة النوعية
المراجعة ، مع  ةتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات المستجدة في المجال باستمرار وفقًا للمعطيات الحديث - .حح

 .الدورية لنتائج تقرير المقرر والبرنامج
 SWOTتحليل الوضع الراهن تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع  -

Analysis  استناداً لمعايير الفرص المتاحة /التهديدات المحتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االستراتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطنيلالعتماد 

 

 د/ محمد محمود عبدالوهاب اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 مناهج وطرق البحث العلميتوصيف مقرر: 
 إعداد:

 ياسر عبداهلل حفني حسند.         المالكيذياب عايض عوض أ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

                      اسم المقرر:

 

 20360121 -3  رمز المقرر:  
 

 

  

 القانون والرياضة
Law and sports 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 أم القرىجامعة  إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

 20360122 -3القانون والرياضة          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .26
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .27

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 املستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .28
 ال يوجد السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات5 .29
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .30
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .31

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ احملاضرات التقليديةقاعات  .ش

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ت
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث
    

  النسبة:  باملراسلة .خ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ذ
 

 تعليقات:

 األهداف .ر
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 القوانني املرتبطة يف اجملال الرياضي.اكتساب مهارات تفسري وصياغة  -
 تعريف الطالب بالو ائف األساسية للقوانني. -
 اكتساب املعارف واملعلومات النظرية للقوانني والتشريعات الرياضية على املستوى احمللي والدويل. -
 تنمية قدرات الدارس وتطوير مهاراته يف دراسة القضايا الرياضية واحلاالت القانونية  -
 لطالب بطرق حتليل مواد القانون.تزويد ا -
)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -6

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 االلكرتوين للمقررالتوسع يف تطبيقات التعلم  -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .د
 وصف عام للمقرر:

 يف اإلدارة الرياضيةيتضمن املقرر دراسة النواحي القانونية واألنظمة اإلدارية والتشريعات احمللية والدولية ولوائح االحتادات الرياضية كعنصر مهم ومؤثر 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 أسس دراسة القانون يف الرياضة
 6 2 املبادئ التشريعية لبناء القانون واألنظمة واللوائح الرياضية

 6 2 أخالقيات املهنة كقانون يف إدارة املؤسسات الرياضية
 3 1 االحرتاف الرياضي حملياً ودولياً نظم ولوائح وقوانني 

 3 1 أسس بناء العقود الرياضية )مؤسسات، أفراد(
 3 1 األسس واملعايري القانونية لبناء اللوائح واألنظمة
 6 2 دراسة حاالت قانونية وقضائية يف اجملال الرياضي

 6 2 قراءة يف القوانني الرياضية احمللية.
 6 2 قانونية حملياً واقليمياً.قراءة علمية ملوضوعات 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .22
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 3 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

82 

 

 ال يوجد التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:( الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .24
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم  لء اجلدول أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، ثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 المعرفة 1
أن يميز الطالب بين المفهوم والمهام واالستخدامات المرتبطة بمفردات المقرر  1-1

 المحاضرة النظرية وتطبيقاتها في المجال الرياضي.
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 يعرف الحديث في مجال القانون في المجال الرياضي  2-1 النظريةاالختبارات 

 يذكر أهم القضايا القانونية في العمل الرياضي  1-3
 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يشرح طرق صياغة البنود القانونية في المجال الرياضي 2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 يحلل القوانين المرتبطة بالمجال الرياضي. 2-2
 يحدد مواصفات ومسئوليات وكفايات العاملين في القانون بالمؤسسات الرياضية  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج الرياضة المحلية والدولية.المشاركة في المناقشات حول الحديث في قوانين  3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل المجموعات النقدية لمواد القانون. 2-3 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 اإلنترنت بفاعليةاستخدام مواقع  4-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات

4-2 
في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج  
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 الواجباتالمالحظة، تقييم 

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
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 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .س
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرربأستاذ االتصال  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .ي
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 القيادة الرياضية.الكتب واملؤلفات العلمية العربية واألجنبية الصادرة حديعاَ يف جمال  -
 الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت(. -
 القوانني املنظمة للرياضة حملياً وعاملياً. -
 ( الضوابط القانونية للمنافسات الرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية.2006إبراهيم، نبيل حممد ) -

- Casenotes:sports law,2012. 
- Adam Epstein : Sports Law,2011.  
- Frank August Schubert: Introduction to Law and the Legal System,2015 

 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المطلوبةالمرافق  .أأ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .13
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .15

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .خخ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعليمية من أخطاءالتعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية  -

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Casenotes&search-alias=books&field-author=Casenotes&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Adam-Epstein/e/B001IQWN0K/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Frank+August+Schubert&search-alias=books&field-author=Frank+August+Schubert&sort=relevancerank


 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

84 

 

ييم على تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التق -
 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 ليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية.حت -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية والعرو اإللكرتوين التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: الهيئة تدريس من مؤسسة أخرىبصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .دد
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التسويق الرياضي                           اسم المقرر:
Sport Marketing 

 

 
 20360122 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 20360122 -3التسويق الرياضي          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .32
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .33

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 املستوى العايناملقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه 4 .34
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .35
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .36
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .37

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ض

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ظ
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .غ
    

  النسبة:  باملراسلة .أأ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
 

 تعليقات:

 األهداف .س
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 هدف املقرر الرئيس؟ما  -
الطرق العلمية لوضع خطة للتسويق يف اجملال و إكساب الطالب القدرة على حتليل السوق و التعرف على ماهية وأمهية التسويق يف اجملال الرياضي  -

 .الرياضي
 تعريف الدارس  فهوم وماهية التسويق وارتباطه باجملال الرياضي. -
 الرياضي.تعريف الدارس بآليات التسويق يف اجملال  -
 إكساب الدارس القدرة على تصميم خطة للتسويق يف اجملاالت الرياضية املختلفة. -

)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -7
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .حللقات العلمية )مسنار(او  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ذ
 وصف عام للمقرر:

 .وحتليل السوق وخطط التسويق يف اجملال الرياضي ماهية وأمهية التسويق يف اجملال الرياضي اخلربات حوليتضمن املقرر 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 مفهوم التسويق يف العمل التجاري وعالقته باجملال الرياضي
 3 1 اجملال الرياضي، التسويق الرياضي، أهداف التسويق، خطة التسويق )خلطة التسويق(تعريف التسويق، ماهية 

سلوك العميل يف اجملال الرياضي، تعريف العميل يف اجملال الرياضي، العوامل الشخصية واالجتماعية والبيئية اليت 
 تؤثر يف سلوك العميل 

1 3 

 3 1 لتقسيم، تقسيم السوق، تقسيم عمالء السوق، مراحل التقسيممفهوم التقسيم يف جمال التسويق الرياضي، معىن ا
 3 1 التسعري تحتديد الفئة املستهدفة من عمالء السوق، املنتج يف اجملال الرياضي، اسرتاتيجيا

 3 1 اسرتاتيجيات التسويق
 3 1 مزيج التسويق

 3 1 التقييم يف عملية التسويق –املراقبة  –التطبيق 
 3 1 وأثرها يف تطور الرياضةحقوق الرعاية 

 3 1 السوق اإللكرتونية يف عامل الرياضة
 3 1 وسائل اإلعالم وعالقتها بالتسويق الرياضي
 3 1 دور البحث العلمي يف جناح عملية التسويق
 9 3 قضايا معاصرة يف جمال التسويق الرياضي
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .27
 إضافيةدروس  محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 3 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28
 

 الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار .29
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
 يعرف نظريات التسويق في المؤسسات الرياضية. 1-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

 يعرف مفهوم وأهداف التسويق الرياضي واألسواق المستهدفة. 1-2
 يعرف استخدامات التسويق على المستوى المحلي والدولي في الرياضة. 1-3

 المعرفيةالمهارات  2
 المحاضرة النظرية نقاط الضعف(، تحليل السلع والخدمات. –يحلل الموقف التسويقي )نقاط القوة  2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 المشاركة في المناقشات والتفكير الفعال. 2-2
 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج يصنف استراتيجيات التسويق 3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 يخطط عمليات التطبيق، المراقبة والتقييم في عملية التسويق. 2-3 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30
تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ش
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرراالتصال بأستاذ  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .بب
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

  احلديعة وديناميكية األداء البشري يف إدارة الرياضية. دار الفكر العريب، القاهرة.(: التسويق واالتصاالت 2014درويش، كمال وحسانني، حممد صبحي ) -
 , القاهرة.15( التسويق الفعال، تنوير للرتمجة والنشر والتوزيع، الطبعة 2010عبد احلميد، طلعت أسعد ) -
 (.2005السعودي للرتبية البدنية والرياضة. )العمل األصلي نشر يف ( متويل الرياضة، )ترمجة يوسف العبييت(. الريا : االحتاد 2010هاورد، وكرمبنت. ) -
 (: أسس إدارة التسويق الرياضي. املكتبة العصرية، املنصورة.2010شليب، سعد ) -
والرياضة. )العمل األصلي  ( إعداد وتطوير خطط ناجحة يف التسويق الرياضي، )ترمجة يوسف العبييت(. الريا : االحتاد السعودي للرتبية البدنية2013ستوتلر، د. ) -

 (. 2009نشر يف 
ا الطباعة والنشر والتوزيع، حجازي، علية عبد املنعم والشافعي، حسن أمحد: اسرتاتيجية للتسويق الرياضي واالستعمار باملؤسسات الرياضية املختلفة، دار الوفاء لدني -

 م2009اإلسكندرية 
 ال يوجد العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت 2 
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4
 المرافق المطلوبة .تت

ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .16
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 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .18

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التقييم على  تكوين جمموعة صغرية ختتص -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم التقييم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .عمل لتنظيم تبادل اخلرباتتنظيم ورش  -

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم:ِصف إجراءات  .رر
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 إدارة الموارد البشرية في المجال الرياضي                  اسم المقرر:
Management of human resources in the field of sport 

   

 20360123 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش

 20360123 -3إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضي          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .38
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .39

 قائمة بكل هذم الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد 
 املستوى العاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .40
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .41
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .42
 الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةاملقرر، إن مل يكن يف املقر فرع أو فروع تقدمي . 7 .43

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .جج

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .دد
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .هه
    

  النسبة:  باملراسلة .وو
    

  النسبة:  تذكر أخرى .زز
 

 تعليقات:

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 فهم ماهية املوارد البشرية بنظرياته وآلياته وأنظمته وطرق تطويرم يف املؤسسات الرياضية. -
 التعرف على طرق وأساليب دمج إدارة املوارد البشرية يف خطط العمل للهيئات الرياضية. -
 اكتساب مهارات استغالل أقصى طاقات العاملني وإمكاناهتم. -
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)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -8
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقررالتوسع يف  -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ر
 وصف عام للمقرر:

 الرياضي.الطرق املستخدمة يف تنمية املوارد البشرية يف اجملال و طرق وأساليب إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضي ومفرداهتا ومصادرها و أسس يتضمن املقرر 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مدخل ملفهوم وماهية إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضي.
 تطوير مهارات وقدرات القوى العاملة يف اجملال الرياضي.

 عالقة القوى العاملة بالدولة ومؤسساهتا املختلفة.
 النوعية وإدارهتا يف جمال املنافسات الرياضية.اجلودة 

2 6 

 3 1 ختطيط املوارد البشرية يف املؤسسات واهليئات الرياضية.
 التدريب النظامي.

 املهارات اإلدارية وحتليلها. 
 التطوير اإلداري.

2 6 

 نظم إدارة املكافآت والرواتب.
 تقييم الو يفة العابتة واملؤقتة.

2 6 

 6 2 يف اهليئات الرياضية وإثراءها.تصميم الو ائف 
 3 1 حتليل الو ائف واألدوار يف االحتادات واللجان األوملبية.

 3 1 إدارة األداء الرياضي واألداء اإلداري.
 3 1 نظريات وأساليب إدارة املوارد البشرية يف اجملال الرياضي 

 3 1 االستقطاب، االختبار، املقابلة، االختيار
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .32
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 3 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة
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 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .34
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
هدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
يعرف ماهية إدارة الموارد البشرية في المجال الرياضي والمصطلحات والمفاهيم  1-1

 المحاضرة النظرية األساسية المرتبطة
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 يعرف نظريات وأساليب إدارة الموارد البشرية في المجال الرياضي  2-1 االختبارات النظرية

 يذكر المعايير الرقابية في العمل مع الموارد البشرية   1-3
 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يشرح عناصر ومقومات إدارة الموارد البشرية في المجال الرياضي 2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 يحلل الوظائف اإلدارية للعاملين في المجال الرياضي. 2-2
 يحدد مصادر ومواصفات ومسئوليات الموارد البشرية في المؤسسات الرياضية  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج والتفكير الفعال.المشاركة في المناقشات  3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  2-3 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 التعليم المدمج استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت )إنالمهارات النفسية الحركية  5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 مرتبطعر  موضوع حبث  2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
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 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ص
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرربأستاذ االتصال  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .ثث
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 الشروق للنشر والتوزيع.(: إدارة املوارد البشرية )إدارة األفراد(. دار 2011شاويش، مصطفي جنيب ) -
(: املداخل املعاصرة يف إدارة األفراد والتطوير التنظيمي يف الرتبية البدنية والرياضة. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2018الشافعي، حسن وخباري، عبد اللطيف ) -

 القاهرة.
 الكامل يف تقنيات اإلدارة، مكتبة جرير. ع(، املرج2010أرمسرتونج، ميشيل ) -
 .1( إدارة املوارد البشرية املفاهيم والو ائف، مكتبة املتنيب، الدمام، ط1435املاحي، عادل علي بابكر ) -

- Chelladurai. P. & Alberto M.  2016 Human Resource Management in Olympic Sport Organizations. 
Human Kinetics 

 ال يوجد والتقارير وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية2 
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .جج
القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .19
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .زز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
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بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التقييم على  تكوين جمموعة صغرية ختتص -
 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم التقييم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .عمل لتنظيم تبادل اخلرباتتنظيم ورش  -

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم:ِصف إجراءات  .سس
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 تطبيقيإحصاء  :اسم المقرر  

 (  3-0206621 نفس) رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-8 تاريخ التوصيف:

 كلية التربية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 (     3-0206621 نفس)  تطبيقيإحصاء . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1 .44
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .45
 والدبلوم العالي في القياس والتقويم ) متطلب كلية ( الماجستير . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .46
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج( .47
 الثانيالمستوى : ي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراس4 .48
  مناهج وطرق البحث العلمي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .49
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .50
  ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .51

 )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع 8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .طط
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .يي
    

 - النسبة: - باملراسلة .كك
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

99 

 

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 التطبيقيإلحصاء والبرمجيات الحاسوبية الخاصة باالنظرية والمهارات التطبيقية  األطرإكساب الطلبة 
)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 التركيز على الجوانب التطبيقية لإلحصاء في مجال العلوم التربوية والنفسية. -
 .لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصصمتابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحديث موضوعات المقرر  -
 .التطبيقيإلحصاء االدراسات والبحوث المتعلقة بالكتب و استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على  -
 والطالب.أعضاء هيئة التدريس قبل ذية الراجعة من غالمراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والت -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 دليل الربنامج(.  التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة وصف المقرر الدراسي  .ح

 وصف عام للمقرر:
 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية،و  اإلحصائية، تبويب البياناتجمع و و  ،علم اإلحصاءب تعريف الطالبإلى المقرر هذا يهدف  -

الفروض ، و واإلحصاء االستدالليوالدرجة المعيارية والرتبة المئينية، ، مقاييس العالقةو  مقاييس التشتتو  مقاييس النزعة المركزيةو 
 . وفرضيات استخدامهالداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت " و  ،واختبارهااإلحصائية 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 علم اإلحصاء  فيمقدمة 
 3 1 اإلحصائية تبويب البياناتجمع و 

المتوسط  –المتوسط التوافقي  –المتوسط الهندسي  –المنوال  –الوسيط  –) المتوسط  مقاييس النزعة المركزية
 (المرجح "الموزون"

1 3 

 6 2 المئينات(  –االعشاريات  –االرباعيات  –معامل االختالف –التباين  –االنحراف العياري  –)المدى مقاييس التشتت
 6 2 االرتبط المتعدد(  –االرتباط الثنائي األصيل –االرتباط الجزئي  -االرتباط الرتبي –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 

 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية
 3 1 التائية ( والرتبة المئينية  –الدرجة المعيارية ) الزائية 

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي
 3 1 واختبارها  الفروض اإلحصائية 
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 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي
 3 1 وفرضيات استخدامهاختبار "ت " 

 3 1 اختبار "ت " لعينة واحدة
 3 1 اختبار" ت " لعينتين مستقلتين
 3 1 اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .37
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات المعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد :يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً ( التي الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .39
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم  لء اجلدول  خرجات أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أنثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة المنهج للمقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
  :القدرة على الطالب من يتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 المعرفة 1

العروض المحاضرة باستخدام  - االحصاء الوصفي واالستدالليأن يتعرف على  1-1
 التقدمية.

المناقشة الموجهة الحوار و  -
 .الهادف

 -االختبارات القصيرة  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي 1-2
 لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسةأن يذكر األسس العلمية  1-3
 أن يحدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-4
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا- اختبارهاكيفية الفروض اإلحصائية و أن يستعرض  1-5

 
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
 األنشطة ومهام األداء.

  .اختيار األسلوب اإلحصائي المناسب شروطمعايير و  أن يحدد 1-6
الخطوات المتسلسلة منطقيًا للوصول إلى األسلوب اإلحصائي  أن يحدد 1-7

 .المناسب لتحليل البيانات
 المهارات المعرفية 2

األمثل سير العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي لمخطط  أن يصمم 2-1
 العصف الذهني  - لتحليل البيانات على اختالف أنواعها. .

 استراتيجية التعلم االستكشافي -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

الختيار الصحيح لالكفايات والمهارات اإلحصائية األساسية  أن يحدد 2-2
 األكثر مالئمة. لألسلوب اإلحصائي

 أن يناقش نتائج المعالجات ومخرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة بأنشطته وواجباته أن  2-4

 . ومشاريعه
، لحل مشكالت فعالأقرانه في المجموعة على نحو أن ينظم العمل مع  2-5

 متكاملة لحلها. ةتوفرها مهمة األداء المعطاة، ويقترح منهجيمعقدة 
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إيجابياً والوعي بأهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة بالنفس  3-1

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

التعاوني، مركزية المتعلم مثل التعلم 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات جماعية  -

)المشاريع البحثية 
 والعملية(

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم
األنشطة ومهام كل من )
مهارات  – األداء

مهارات  –االتصال 
 – العالقات الشخصية
، تحمل المسؤولية

 (والعمل ضمن فريق

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة ويصدر أحكاماً أن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها في الوقت المحدد 3-3
التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته والمجموعات األخرى، أن يتقبل  3-4

 بكفاءة وتميز. ويمارس دور القيادة إذا أسندت إليه
خرى في ضوء قاعدة أداء األيقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم أن  3-5

 .األداء اموصفية يتم تصميمها لتقويم مه
تغذية راجعة جيدة ألنشطة  ميدتقفي النقاش، و أن يبادر في المشاركة  3-6

 أثناء عرضها. ومشاريع المجموعات األخرى
في أداء العمل المكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل المسؤوليةأن  3-7

 المحدد. وقتالمعه، وينجزه في 
، يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء هادفة بأسلوب مناسبأن  3-8

 .بطريقة ذكيةيوصل استنتاجاته و 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
سلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية أكل ل مولدةبيانات  يعالجأن  4-1

 يدوياً  التي تم دراستها
 التعلم الذاتي  -
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
سلوب أكل لباستخدام البرمجيات الحاسوبية  مولدةيحلل بيانات أن  4-2

  إحصائي من األساليب اإلحصائية التي تم دراستها
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

تقديم تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسيرها.

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران وتقوم 

 باستخدام:األستاذ 
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
األنشطة كل من ) 

 – ومهام األداء
 –مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
المعلومات 

 ( والمهارات العددية

المتحصل عليها كمخرجات للبرمجيات  النتائجعن  تقريرا وافياً  يُعدأن  4-3
 التي تم حسابها يدوياً ومقارنتها بأسلوب إحصائي  لكلالحاسوبية 

مقياس بحثيا بالتعاون مع مجموعته لتحليل بيانات  مشروعاً ينجز أن  4-4
عن المشروع، ويعرضه في  وافياً  ويكتب تقريراً  ،فعلياً  يتم تطبيقه )استبانة(

 .وأقرانه أستاذ المادة، ويتلقى التغذية الراجعة من المحاضرة
وتحليلها وتقويمها بشكل والبيانات مهارات جمع المعلومات  أن يكتسب 4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتناقٍد و 
، العلميأن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في البحث  4-6

 وبحث القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1 
 

الحاسوبية لمعالجة كل أسلوب من البرمجيات الطالب يستخدم أن 
 التي تم دراستها ةاألساليب اإلحصائي

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 

التعلم النشط، المعتمدة على أو 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

ت استخدام مهارا
 البرمجيات الحاسوبية

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشترك تكليفات جماعية 2
 %5 15 تقديم تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسيرها 3
 %20 12،  4 أثناء الفصل الدراسي اختبارات قصيرة 4
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 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية نهاية الفصل الدراسياختبار  6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ض
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
استفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي هم و الطالب والتفاعل مع نقاشات لمقابلةوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص  -

 لهم.
 في أي وقت يحتاجونه..للتواصل مع الطالب عضو هيئة التدريس ومواقع التواصل االجتماعي لتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال  -

 مصادر التعّلم .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية ناشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة، أحمد عبدالسميع ) -
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 2009أبو عالم، رجاء محمود ) -
 .. القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية والتربوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية في العلوم النفسية (. 2000صالح أحمد ) ، مراد -
واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوي( . 2010صالح الدين محمود )  ،عالم -

 .(. القاهرة: دار الفكر العربي2)ط  والالبارامترية   البارامترية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدا(. 2010عايش موسى )، الح ، غرابيةعبداهلل ف، المنيزل -

 .األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
اإلسكندرية: دار .  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 2014منسي، محمود عبدالحليم ، الشريف، خالد حسن ) -

 .الجامعة الجديدة
-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications.   

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications.   

 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using R and SPSS. 

German:  John Wiley & Sons. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
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-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education - 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 

-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

all/resources/statistics-for-agenda/education 

ications/Statisticshttps://www.education.ie/en/Publ- 

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4
  على حسب االحتياج :اإلحصائية البرامج و  ،موضوعات المقرر مجموعة منتقاه من األقراص المضغوطة المشتملة على -

-SPSS 
software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

- SAS 
https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 
/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/


 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

105 

 

 المرافق المطلوبة .خخ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة 
 لكل طالب حاسب آليجهاز نظام صوتي متكامل، ، وعادية، جهاز عرض ، سبورة ذكية متحرك مقعد  20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .22

  طالب 20يتسع لت  ، معمل حاسب آليطالب 20تتسع لت قاعة دراسية  -
 مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelمثل :  البرامج الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر -
 مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .24

  النفس الرقمي معمل علم -
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .شش
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .صص

 .يم المقررو استمارة تق -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة باتجاهين.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQالتحري الناقد ) مقياس -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .  
 .الفصلية للطالب التكليفات الفردية والجماعية والمشاريع والتقارير تقييم بالقسم للمشاركة في ألعضاء هيئة التدريس  ورشة عمل – .طط
 .المقرر باألقسام والكليات بالجامعات المختلفة محلياً وإقليماً  بين النظراء )األقران( في تدريس واالستشارات تبادل الزيارات والخبرات - .ظظ
 إجراءات تطوير التدريس: .عع
بين  واالستشاراتتبادل الزيارات والخبرات وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في  :تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس - .غغ

 ، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.ن( في التدريسالنظراء )األقرا
 .من خالل  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلميةألعضاء هيئة التدريس إيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي  - .فف
 منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس لالستفادة  ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .قق
وي استخدام أحدث الطرق التدريسة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع إحداث تعديالت في محت - .كك

     هذا المجال.المقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) معل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .لل

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 .القسمبمجتمعات التعلم مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج  - .مم
 .بالقسم من ذوي التخصص بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بحوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .نن
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 .أخرى بجامعات المقرر قران( في تدريسالنظراء )األمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .هه
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .وو
ير تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .يي

 ووضع خطط التحسين المستقبلية. والتحديث
تقرير المراجعة الداخلية  بالقسم والكلية والجامعة، وكذلك المقرر النظراء )األقران( في تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم المقرر  - .أأأ

  واألخذ بها. لعمادة التطوير والجودة النوعية
المراجعة ، مع  ةتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات المستجدة في المجال باستمرار وفقًا للمعطيات الحديث - .ببب

 .الدورية لنتائج تقرير المقرر والبرنامج
 SWOTتحليل الوضع الراهن تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع  -

Analysis  استناداً لمعايير الفرص المتاحة /التهديدات المحتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االستراتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطنيلالعتماد 

 

 د/ محمد محمود عبد الوهاب اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 
        تطبيقيتوصيف مقرر : إحصاء 

 إعداد:
 ياسر عبداهلل حفني حسند.         المالكي ذياب عايض عوضأ.د / ربيع سعيد طه على          د. 
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 اإلعالم الرياضي                            اسم المقرر:
Sport media 

 20360131 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية:إسم  1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ

 20360131 -3اإلعالم الرياضي          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .52
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .53

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 املستوى العالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .54
 ال يوجد السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات5 .55
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .56
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .57

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ حملاضرات التقليديةقاعات ا .مم

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .نن
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .سس
    

  النسبة:  باملراسلة .عع
    

  النسبة:  تذكر أخرى .فف
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 تعليقات:

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
احلديعة يف جمال اإلعالم الرياضي يف اجملال الرياضي وأنواع اإلعالم الرياضي وتأثري ذلك على اجملال الرياضي وأوجه التعرف على األسس واملفاهيم  -

 من االستفادة من أنواع اإلعالم الرياضي والفوائد املمكن حتقيقها من تنوع وسائل االعالم واملواصفات والسمات واملبادئ الواجب توافرها يف
 م الرياضي.يعمل  جال اإلعال

 تعريف الدارس بدور اإلعالم الرياضي وتفاعله مع اجملتمع. -
 تعريف الدارس باملهارات الالزمة للعمل يف جمال اإلعالم الرياضي. -
 إكساب الدارس القدرة على نقد وحتليل ما يعر  يف وسائل اإلعالم املختلفة من قضايا رياضية -

)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. حتسني لتطوير و  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -9
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  أسلوب احلوار واملناقشةستخدام ا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ز
 للمقرر:وصف عام 

 يتضمن املقرر أسس وطرق وأساليب وعناصر ومكونات عملية االتصال واإلعالم الرياضي ودورم يف جمال اإلدارة الرياضية.
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .41
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 املفهوم -اإلعالم الرياضي: التاريخ
 تعريف اإلعالم

1 3 

 اإلعالموسائل 
 عناصر اإلعالم الرياضي
 أمهية اإلعالم الرياضي

1 3 

 خصائص اإلعالم الرياضي
 3 1 اإلعالم الرياضي والرأي العام )نظريات التأثري(

اإلذاعة  -مدخل عام إىل اإلعالم اإلذاعي والتليفزيوين املهتم بالشئون الرياضية )التخطيط اإلذاعي للربامج الرياضية. 
 6 2 القنوات الفضائية ومزايا االتصال باألقمار الصناعي.- ماهري الرياضيةاملوجهة إىل اجل

املواقع اهلامة للمعلومات -شبكة املعلومات ودورها يف تطوير الوعي الرياضي -إعداد الربامج الرياضية التليفزيونية 
 6 2 اخلاصة باجملال الرياضي على االنرتنت(
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صحفي مميز يف اجملال  الرياضية )العوامل اليت تساعد على إجياد أسلوبوسائل االتصال املطبوعة املهتمة بالشئون 
 الرياضي.

 الصحفي الرياضي )املسؤوليات والواجبات(
 3 1 األشكال الصحفية ملوضوعات الصحافة الرياضية )اخلرب، املقال،...(

التحرير - اخلاصة باجملال الرياضيمصادر األخبار -مسات أسلوب الكتابة الصحفية يف موضوعات اجملال الرياضي 
 اخلرب الصحفي.-الصحفي 

1 3 

 3 1 احلديث الصحفي واحلوار يف اجملال الرياضي.-التقرير الصحفي يف اجملال الرياضي 
 3 1 بعض املؤشرات اليت يسرتشد هبا الصحفي الرياضي.

 اإلعالم املرئي واملسموع
 3 1 اإلعالم اإللكرتوين 

 3 1 الصحافة الرياضية
 3 1 العالقات العامة وارتباطها باإلعالم الرياضي

 3 1 القضايا األخالقية واالجتماعية يف وسائل اإلعالم الرياضي
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .42
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 3 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 المعتمدةالساعات 

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .43
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .44
 مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت 

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 ن جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال م
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
يعرف االتصال وعناصره ووسائل االتصال الجماهيرية المستخدمة في المجال  1-1

 النظريةالمحاضرة  الرياضي
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 يذكر أسس التقويم في اإلعالم الرياضي  2-1 االختبارات النظرية

 يصف السمات الواجب توافرها في اإلعالميين الرياضيين. 1-3
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يحلل دور وسائل االتصال في تطوير الثقافة الرياضية   2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 يشرح اإلعالم اإلذاعي والتليفزيوني المهتم بالشئون الرياضية 2-2
 يحدد المؤشرات التي يسترشد بها الصحفي الرياضي. 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج دور شبكة المعلومات ووسائل االتصال المطبوعة في تطوير الوعي الرياضييوضح  3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 يصنف سمات الكتابة الصحفية في المجال الرياضي 2-3 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 مواقع اإلنترنت بفاعليةاستخدام  4-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 الواجباتالمالحظة، تقييم 

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ط
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرربأستاذ االتصال  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .دد
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية.(: اإلعالم يف الرتبية البدنية والرياضة. دار الوفاء 2009الشافعي، حسن ) -
 (: االعالم والرياضة، مكتبة املنار، املنصورة.2015مبارك، حسام الدين ) -
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 (: مناهج البحث االعالمي، دار الفكر العريب، القاهرة.2011إمساعيل، حممود حسن ) -
 (: االعالم وثقافة الطفل، دار الفكر العريب، القاهرة.2011حممود حسن إمساعيل) -
 تى، أمني )د. ت(: اإلعالم الرياضي يف اململكة العربية السعودية. دار املىن، جدة.ساعا -
 (: اإلعالم الرياضي. مركز الكتاب للنشر، القاهرة.2012عويس، خري الدين وعبد الرحيم، عطا ) -

- Bradley Schultz and Edward T. Arke: Sports Media: Reporting, Producing, and Planning, 2015. 
- Brad Schultz and Philip H. Caskey: Media Relations in Sport, 2013. 
- Travis Vogan: The Making of a Sports Media Empire, 2015. 

 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .ذذ
وعدد أجهزة احلاسب اآليل تربات، بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 املتاحة، وغريها(:
 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .25
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26
 ال يوجد معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها:  .27

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تتت
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
ييم على ضوء نقاط تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التق -

 يقوم القسم بتحديدها. بعينها
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 التدريس:إجراءات تطوير 
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: العينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .ثثث
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -
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 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

                          اسم المقرر:

 

 20360132 -3  رمز المقرر:  
 

 

 

 

 الرياضيةقراءات معاصرة في اإلدارة 
Contemporary readings in sports management 
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 البدنيةالرتبية  -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

 20360132 -3قراءات معاصرة يف اإلدارة الرياضية          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 اإلدارة الرياضيةاملاجستري يف . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .59

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 املستوى العالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .60
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .61
 ال يوجدا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع هذ6 .62
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .63

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .صص

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .قق
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .رر
    

  النسبة:  باملراسلة .شش
    

  النسبة:  تذكر أخرى .تت
 

 تعليقات:

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 اكتساب مهارات استغالل العلوم املرتبطة يف اجملال الرياضي. -
 املعاصرة اليت تواجه اإلدارة الرياضية من خالل القراءات املعاصرة.تعريف الدارس بأهم املشكالت والتحديات  -
 اكتساب املهارات اليت ترتبط باملعرفة العلمية ألحدث ما نشر من أحباث وكتب ومقاالت علمية. -
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أو  )معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوماتاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -10
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت(االستعانة  -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .س
 وصف عام للمقرر:

املرتبط بالرياضة  ا يقتضي من الدارس مالحقة املعلومات ومواكبة األحداث يف املؤسسات واهليئات يتضمن املقرر العر  الدقيق للحديث يف اجملال اإلداري 
فة )مراكز أحباث، دور الرياضية احمللية والدولية عن طريق مصادر املعلومات املختلفة من األحباث والنشرات والكتب واملقاالت اليت تبعها قنوات النشر املختل

 م...اخل(.النشر، إنرتنت، إعال
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 2 وسائل ومصادر املعلومات واملعارف وطرق استخدامها
 التحديات اليت تواجه اإلدارة الرياضية

 حتديات حملية
 حتديات إقليمية

 حتديات قارية ودولية

1 3 

 املعاصرة يف اإلدارة الرياضيةاملعوقات واملشكالت 
 إدارية وتنظيمية

 فلسفية واجتماعية
 فنية وقانونية
 اقتصادية 

2 6 

 موضوعات حبعية يف اإلدارة الرياضية معل:
 االستعمار يف الرياضة

2 6 

 3 1 التسويق الرياضي
 3 1 االحرتاف الرياضي

 3 1 القوانني والتشريعات الرياضية
 3 1 القيادة الرياضية

 3 1 إدارة اجلودة يف اجملال الرياضي
 3 1 إدارة املؤسسات واهليئات الرياضية

 3 1 التنظيم للمسابقات والفعاليات الرياضية
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .47
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 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 3 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .49
 مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي 

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
والمصطلحات يعرف الماهية واألهمية لمجاالت اإلدارة في المجال الرياضي  1-1

 المحاضرة النظرية والمفاهيم األساسية المرتبطة بها
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 يعرف الحديث في مجال اإلدارة في المجال الرياضي  2-1 االختبارات النظرية

 يذكر المعايير والكفايات اإلدارية في العمل الرياضي  1-3
 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية عناصر ومقومات اإلدارة في المجال الرياضييشرح  2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 يحلل الوظائف اإلدارية في المجال الرياضي. 2-2
 يحدد مواصفات ومسئوليات وكفايات العاملين في المؤسسات الرياضية  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج المشاركة في المناقشات حول الحديث في اإلدارة والتفكير الفعال. 3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل المجموعات 2-3 تقييم الواجبات
 ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال  4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
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مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ظ
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرربأستاذ االتصال  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .رر
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 يتم توجيه الدارس إىل املراجع العلمية ذات الصلة  جال دراسته واهتماماته البحعية واليت ميكن أن تتمعل يف:  -
 إصدارات اجمللة العلمية لالحتاد السعودي للرتبية البدنية والرياضة، الريا . -
 األحباث والدراسات يف جمال اإلدارة الرياضية باملؤمترات العلمية احمللية والدولية. -
 الكتب واملؤلفات العلمية العربية واألجنبية الصادرة حديعاَ يف جمال اإلدارة الرياضية. -
 الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت(. -
 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .زز
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 د أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعد
 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .28
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .29
 ال يوجد معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها:  .30

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ججج
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
ييم على تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التق -

 يقوم القسم بتحديدها. ضوء نقاط بعينها
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 التدريس:إجراءات تطوير 
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

تدريس مستقلني، والتبادل : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .ححح
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 حلقات البحث في اإلدارة الرياضية                  اسم المقرر:
Research seminars in sports management 

 

 20360141 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 البدنيةالرتبية  -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق

 20360141 -3حلقات البحث يف اإلدارة الرياضية          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .64
 الرياضية املاجستري يف اإلدارة. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .65

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 املستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .66
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .67
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .68
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .69

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ثث

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .خخ
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ذذ
    

  النسبة:  باملراسلة .ضض
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ظظ
 

 تعليقات:

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 البحث العلمي.اكتساب الدارس القدرة على صياغة املشكلة البحعية بأسلوب يتفق ومنهجية  -
 حتليل ونقد الدراسات العلمية يف جمال اإلدارة الرياضية. -
 اكتساب مهارات صياغة البحث العلمي. -
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)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -11
  لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .العنكبوتية )االنرتنت(االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة  -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ش
 وصف عام للمقرر:

اختيار مشكلة حبعه ومن مث التعرف على  يستطيع الدارس من خالل املقرر أن يقف على بداية الطريق العلمي الصحيح المتالك األدوات اليت تلزمه للبدء يف
قرير البحث وفقاً اخلطوات العلمية املتسلسلة ملعاجلة هذم املشكلة وتقدميها يف إطار علمي مقبول إىل أن يصل يف النهاية إىل امتالك القدرة على كتابة ت

 للقواعد العلمية واملنهجية الصحيحة
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 
 9 3 دراسة نقدية للرسائل العلمية يف جمال اإلدارة الرياضية.

 مكونات إطار البحث 
 6 2 اخلصائص العلمية واملنهجية إلطار البحث. 

العلمية لكل  أدوات مجع البيانات الشائعة االستخدام يف البحوث العلمية املتعلقة  جال اإلدارة الرياضية والشروط
 6 2 منها.

 6 2 تقرير البحث العلمي ومكوناته والشروط العلمية واملنهجية ألجزائه.
 3 1 املناهج العلمية املستخدمة يف حبوث اإلدارة الرياضية.

 3 1 طريقة االختيار. -احلجم  -التصنيف  -العينات 
 6 2 االجتاهات العلمية والفلسفية يف كتابة خطة البحث.

 9 3 نقدية للرسائل العلمية يف جمال اإلدارة الرياضية. دراسة
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .52
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 3 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالفردي )التعلم  -عدد ساعات الدراسة  .53
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 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .54
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس ثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
أن يميز الطالب بين المفهوم والمهام واالستخدامات المرتبطة بمفردات المقرر  1-1

 وتطبيقاتها في المجال الرياضي.
 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

 تحقيق التغذية الرجعية من خالل توظيف وتنمية المهارات التي يكتسبها الطالب 1-2

يذكر مكونات الدراسة العلمية في المجال اإلنساني والعلوم المرتبطة بالمجال  1-3
 الرياضي 

 المهارات المعرفية 2
 في المجال الرياضييشرح مكونات البحث العلمي  2-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية

 يحلل البحوث العلمية في المجال الرياضي. 2-2
يحدد مصادر الحصول على العينات ووسائل جمع البيانات للبحث العلمي في  2-3

 المؤسسات الرياضية 
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج المشاركة في المناقشات حول الحديث في أبحاث اإلدارة الرياضية. 3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل المجموعات النقدية الهادفة. 2-3 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 التعليم المدمج استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
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 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ع
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرراالتصال بأستاذ  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .سس
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 جمال القيادة الرياضية.الكتب واملؤلفات العلمية العربية واألجنبية الصادرة حديعاَ يف  -
 الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت(. -
 . 2010جابر عبد احلميد جابر وأمحد خريي كا م، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، دار الزهراء، الريا ، اململكة العربية السعودية،  -
 .2008البدنية والرياضة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، عصام الدين متويل عبد اهلل: كيفية إعداد حبث أو دراسة يف جمال الرتبية  -
 م.2003ليلى فرحات: القياس واالختبار يف الرتبية الرياضية، الطبعة العانية، القاهرة، مركز الكتاب للنشر،  -

- 1-Darla Castelli: Seminar in PE: From Student Teaching to Teaching Students,2011. 
- 2-Allan Edwards and James Skinner: Qualitative Research in Sport Management,2012. 
- 3-Damon Andrew and Paul M. Pedersen: Research Methods and Design in Sport Management,2011. 

 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع 3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .شش
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .31
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .32
 ال يوجد أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر  .33

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .خخخ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Darla+Castelli&search-alias=books&field-author=Darla+Castelli&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Allan-Edwards/e/B0034OU7U2/ref=sr_ntt_srch_lnk_9?qid=1483785186&sr=1-9
https://www.amazon.com/Damon-Andrew/e/B004AMTPMS/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1483785186&sr=1-1
https://www.amazon.com/Paul-M.-Pedersen/e/B001JS8F36/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1483785186&sr=1-1
https://www.amazon.com/Research-Methods-Design-Sport-Management/dp/073607385X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1483785186&sr=1-1&keywords=research++in+sport+management
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 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
عملية التقييم على  تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 على قاعات الدرس.قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم  -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل : تدقيق تصحيح عينة من )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .ددد
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 اإلدارة المالية في المجال الرياضي                       اسم المقرر:

Financial management in sports 

 

 20360142 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل

 20360142 -3اإلدارة املالية يف اجملال الرياضي          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .70
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .71

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 املستوى الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .72
 ال يوجد السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات5 .73
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .74
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .75

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ حملاضرات التقليديةقاعات ا .غغ

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ببب
    

  النسبة:  باملراسلة .ججج
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
 

 تعليقات:

 األهداف .م
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 امليزانية لبعض املؤسسات العاملة يف جمال الرياضة.اكتساب القدرة على حتليل  -
 اإلملام بأمهية املال وأنواعه ودورم يف حتقيق أهداف اإلدارة يف اجملال الرياضي. -
 التعرف على ومصادر التمويل وطرق إدارة املال يف الرياضة. -
 التعرف على اجلوانب اليت ميكن من خالهلا زيادة مصادر الدخل للمؤسسة الرياضية. -

)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -12
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوىاستخدام السبورة  -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ص
 وصف عام للمقرر:

اجلوانب املهمة يف يتضمن املقرر اخلربات حول أمهية املال يف حتقيق أهداف اإلدارة يف اجملال الرياضي ومصادر التمويل يف الرياضة وطرق االستعمار فيها و 
 الرياضة واليت ميكن من خالهلا زيادة مصادر الدخل للمؤسسة الرياضية.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .56
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 2 مقدمة عامة عن املال يف الرياضة، دورم، أمهيته، مصادرم، تأثريم على حركة الرياضة.
 املشروعات الرياضيةمصادر الدخل احلديعة يف 

 بيع احلقوق االمسية للمالعب
 بيع رخصة املقاعد الشخصية

 نظام املقاعد الفاخرة 

2 6 

 3 1 الرياضة املعاصرة وارتباطها باملال.
 3 1 التوجهات احلديعة يف استعمار املنشآت الرياضية.

 3 1 مبادئ حتليل األثر االقتصادي للمنشآت واألحداث الرياضية.
 دعم الدولة لقطاع الرياضة.مربرات 

 مصادر الدخل للمشاريع الرياضية.
1 3 

 الدعم املشرتك بني القطاع العام واخلاص يف اجملال الرياضي.
 عمليات بيع التذاكر.

 حقوق البث.
1 3 

 3 1 اخلدمات واألعمال املصاحبة لألحداث الرياضية.
 3 1 امتيازات اخلدمات الغذائية واملواد التذكارية
 حقوق الرعاية واملكاسب املشرتكة للطرفني.

 حقوق الرعاية املشرتكة بني الشركات.
2 6 
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 أساليب استقطاب الشركات الراعية.
 3 1 تنمية وتعزيز املوارد املالية.

 
 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .57
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 3 -- -- -- -- 3 التدريس الفعليةساعات 
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .58
 

 واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .59
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 لية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عم
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
 يعرف دور المال في الرياضة، أهميته، مصادره، تأثيره على حركة الرياضة. 1-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

مبيعات التذاكر، تصنيف التذاكر، تحديد أسعار التذاكر، أساليب زيادة نسبة مبيعات  1-2
 اإلنترنت، طرق البيع.التذاكر، بيع التذاكر عن طريق 

1-3 
بيع حقوق بث المباريات، تجارة البث اإلذاعي، تسويق وإدارة البث اإلذاعي 
 والتلفزيوني، منافذ اإلعالم الرياضي، عقود البث اإلذاعي والتلفزيوني الرياضي

 يعرف امتيازات الخدمات الغذائية والمواد التذكارية وعملية جمع التبرعات. 1-4
 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يحلل مصادر الدخل الحديثة في المشروعات الرياضية. 2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 يحلل طرق االستفادة من بيع الحقوق االسمية للمالعب. 2-2
 المقاعد الشخصية، نظام المقاعد الفاخرة.يحلل أساليب بيع رخصة  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج المشاركة في المناقشات حول الحديث في أبحاث المال. 3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 المجموعات النقدية الهادفة.تحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  2-3 تقييم الواجبات
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات

4-2 
في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج  
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60

)مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  مهام التقويم المطلوبة م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .غ
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10ملدة الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرراالتصال بأستاذ  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .صص
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 واألجنبية الصادرة حديعاَ يف جمال القيادة الرياضية.الكتب واملؤلفات العلمية العربية  -
 الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت(. -
 هد.1431، إصدارات االحتاد العريب السعودي للرتبية البدنية والرياضة، الريا ، 2، جد1يوسف بن عطية العبييت، متويل الرياضة، جد -

- Li, M. Hofacre, S., & Mahony, D. (2001). Economics of Sport. Morgantown, WV: Fitness Information 
Technology. 

- Fort, R. D. (2002). Sports Economics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 
- Crompton, J. L. (1999). Financing and Acquiring Park and Recreation Resources. Champaign, IL: 

Human Kinetics. 
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 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4
 المرافق المطلوبة.ضض

متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنين 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .34
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .36

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التقييم على  تكوين جمموعة صغرية ختتص -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم التقييم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .عمل لتنظيم تبادل اخلرباتتنظيم ورش  -

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم:ِصف إجراءات  .ررر
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -
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 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  التنظيمات الرياضية                          اسم المقرر:
Sport organizations 

 
 20360134 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن

 20360134 -3التنظيمات الرياضية          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ساعتان )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .76
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .77

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .78
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .79
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .80
 قر الرئيس للمؤسسة التعليميةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املفرع أو فروع تقدمي . 7 .81

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ههه

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ووو
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ززز
    

  النسبة:  باملراسلة .ححح
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ططط
 

 تعليقات:

 األهداف .ه
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
األشكال التنظيمية و أمهية عملية التنظيم يف املؤسسات احمللية والدولية املرتبطة باجملال الرياضي و اهية  املعارف النظرية والتطبيقية املرتبطة  التمكن من -

 .العملباملؤسسات ودور اهليكل التنظيمي واخلرائط التنظيمية يف 
 تزويد الدارس باخلربات النظرية وامليدانية حول ماهية وتكوين املنظمات الرياضية احمللية والدولية. -
 تعريف الدارس باختصاصات املنظمات الرياضية احمللية والدولية. -

)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -13
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .حللقات العلمية )مسنار(او  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ض
 وصف عام للمقرر:

ور اهليكل اخلربات العلمية عن أمهية وماهية التنظيم يف املؤسسات احمللية والدولية املرتبطة باجملال الرياضي واألشكال التنظيمية باملؤسسات وديتضمن املقرر 
 التنظيمي واخلرائط التنظيمية يف العمل.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .61
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 اهليكل التنظيمي. –أنواع التنظيمات الرياضية  –أمهية  –ماهية 
 2 1 الساحات الشعبية، بيوت الشباب، املدن الرياضية  

 2 1 التنظيمات الرياضية احلكومية:
 الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارات الشباب.

 2 1 اللوائح الداخلية. –االختصاص  –التطور التارخيي  –اهلدف 

 التنظيمات الرياضية يف القطاع األهلي.
 اللجنة األوليمبية السعودية.  
 االحتاد الرياضي.  
 النادي الرياضي.  

1 2 

 2 1 التنظيمات الرياضية يف القطاع النوعي.
 2 1 التنظيمات الرياضية يف التعليم العام.
 التنظيمات الرياضية يف التعليم العايل.

 2 1 القطاع العسكري.التنظيمات الرياضية يف 

 2 1 التنظيمات الرياضية يف املؤسسات ذات الطابع االقتصادي.
 2 1 التنظيمات الرياضية الدولية.

 10 5 اللوائح املنظمة للهيئات واملنظمات الرياضية والشبابية باململكة العربية السعودية.
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .62
 إضافيةدروس  محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 3 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .63
 

 الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار .64
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
 يعرف نظريات وأبعاد التنظيم في المؤسسات الرياضية. 1-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

 يعرف اللجان األوليمبية واالتحادات الرياضية بالمملكة 1-2

1-3 
يعرف األندية الرياضية وبيوت الشباب واالتحادات العربية النوعية واالتحادات 

 القارية والدولية والجمعيات والمنظمات الرياضية الحكومية واألهلية
 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يقارن الخيارات المتاحة لبناء التنظيم في المؤسسات الرياضية 2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 المشاركة في المناقشات والتفكير الفعال. 2-2
 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 يصف التنظيم المثالي لمكاتب الهيئة العامة للرياضة 3-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 الواجباتتقييم 

 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  3-2
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم المدمج

 األوراق البحثيةالمناقشة، 
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ف
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرربأستاذ االتصال  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .طط
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 اللوائح املنظمة للهيئات الرياضية والشبابية باململكة العربية السعودية. -
 (: موسوعة العقافة األوملبية. مركز الكتاب للنشر، القاهرة.2016عبد احلميد، كمال وآخرون ) -
 (: التنظيمات يف اجملال الرياضي. دار الفكر العريب، القاهرة.2015درويش، كمال وحامد، إمساعيل ) -
 الطباعة والنشر، اإلسكندرية.(: التشريعات والقوانني الرياضية، دار الوفاء لدنيا 2015احلكيم، كرمي حممد ) -
 (: مبادئ االدارة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية.2015غازي، كرمي منصور ) -

- Carson, M. (2013). The Manger: Inside the Minds of Football’s Leaders, LMA, and Bloomsbury 
Publishing, Great Britain 

 ال يوجد األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية 2 
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .ظظ
من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
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 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .37
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .38
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .39

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ززز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التقييم على  تكوين جمموعة صغرية ختتص -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم التقييم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .عمل لتنظيم تبادل اخلرباتتنظيم ورش  -

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم:ِصف إجراءات  .سسس
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التنمية اإلدارية في المجال الرياضي                  اسم المقرر:
Administrative development in the sport field  

   

 20360241 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و

 20360241 -3اإلدارية يف اجملال الرياضي          التنمية . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .82
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .83

 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم 
 اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .84
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .85
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .86
 مية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليفرع أو فروع تقدمي . 7 .87

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ييي

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ككك
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .للل
    

  النسبة:  باملراسلة .ممم
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ننن
 

 تعليقات:

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 تعريف الطالب  اهية التنمية اإلدارية باملؤسسات. -
 دراسة برامج التنمية اإلدارية يف اجملال الرياضي والعمل على تطويرها. -
 واستعدادات العاملني.القدرة على بناء برامج التنمية اإلدارية اليت تناسب احتياجات املؤسسة وقدرات  -
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)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -14
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ط
 وصف عام للمقرر:

يف املنظمات الرياضية واكتساب القدرة على تصميم برامج التنمية  يالتنمية اإلدارية وعالقتها بالتطوير اإلدار من خالل هذا املقرر يتعرف الطالب على مفهوم 
 . ا يتناسب مق إمكانات املؤسسة وقدرات العاملني

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .66
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 خصائص التنمية االدارية -أمهية  –ماهية  –تعريف  -مفهوم 
 6 2 التنمية االدارية والتنمية البشريةمشكالت 

 6 2 بيئة املنظمات الرياضية وحتمية التغيري 
 6 2 االمرا  االدارية يف اجملال الرياضي

 6 2 تقييم برامج التنمية البشرية
 3 1 تصميم برامج التنمية اإلدارية

 3 1 التدريب اإلداري
 3 1 اعداد قيادات الربامج االدارية

 6 2 برامج التنمية اإلدارية احمللية والدوليةمناذج من 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .67
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 48 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .68
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .69
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
لتعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات اثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم  م
 المعرفة 1
 يتعرف على مفاهيم التنمية االدارية والبشرية 1-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

 يفهم االساليب الحديثة للتنمية االدارية  1-2
 يتمكن من اهداف التنمية اإلدارية في المجال الرياضي 1-3

 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يحلل مشكال ت التنمية االدارية والعمل على حلها 2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 حل مشكالت التنمية بأسلوب علمي ةيفسر كيفي 2-2
 يختار االساليب اإلدارية في ادارة المؤسسة ووضع الخطط البديلة لمواجهة االزمات 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج المشاركة في المناقشات والتفكير الفعال. 3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  2-3 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ق
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ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  

 ساعات أسبوعياً. 10املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة الساعات  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرراالتصال بأستاذ  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .عع
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 .والتوزيع، القاهرة التطبيقات، دار وائل للطباعة والنشر -األسس  -( التنمية اإلدارية املفاهيم 2002): موسى اللوزي، -
 القاهرة.لنشر والتوزيع، ( التنمية اإلدارية، الدار اجلامعية للطباعة وا2008): فريد راغب النجار، -
 ، القاهرة.لنشر والتوزيعدار النهضة العربية ل ( التنمية اإلدارية،2002) إبراهيم درويش، -
 تنمية مهارات املديرين لزيادة اإلنتاجية وحتسني أداء العاملني، إيرتاك للنشر والتوزيع، القاهرة.  (،2009) الربادعي، بسيوين حممد -
 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .غغ
الدراسية  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .40
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .41
 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .42

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ششش
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
عملية التقييم على  تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 على قاعات الدرس.قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم  -
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 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل : تدقيق تصحيح عينة من )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .صصص
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 اإلدارة العلمية للمؤسسات الترويحية                          اسم المقرر:
Scientific management of recreational institutions                            

 20360222 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ

 20360222 -3اإلدارة العلمية للمؤسسات الرتولية          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .88
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .89

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .90
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .91
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .92
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .93

 ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما 8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .سسس

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ععع
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ففف
    

  النسبة:  باملراسلة .صصص
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ققق
 

 تعليقات:

 األهداف .بب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 باملفاهيم األساسية لفلسفة الرتويح وإدارته.تزويد الطالب  -
 التعرف على والربامج الرتولية واألنشطة اخلاصة باملؤسسات الرتولية د ختطيطها وتنظيمها وإدارهتا. -
 تعرف الطالب على املفاهيم املرتبطة باقتصاديات الرتويح والرتويح السياحي. -
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)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. ني لتطوير وحتس -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -15
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  احلوار واملناقشةستخدام أسلوب ا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ظ
 وصف عام للمقرر:

لرتولية هبذم املؤسسات يتضمن املقرر الطرق واألساليب املختلفة يف اإلدارة العلمية للمؤسسات الرتولية الرياضية واكتساب القدرات الكافية لتصميم الربامج ا
 وطرق إدارهتا  ا لقق أهدافها.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .71
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 فلسفة وقت الفراغ والرتويح 
 األنشطة الرتولية د املعىن، واملفهوم 

1 3 

 فلسفة الرتبية الرتولية 
 دور األنشطة الرتولية يف التنمية االجتماعية

2 6 

 6 2 استخدامات اإلدارة يف جمال الرتويح
 6 2 إدارة األنشطة الرتولية يف األسرة، يف املدرسة، يف اجلامعة، يف األندية، يف املؤسسة 

 3 1 الربنامج الرتولي يف املؤسسات د ختطيطه، تنظيمه، إدارته 
 العائد االقتصادي واالجتماعي لألنشطة الرتولية على اجملتمع

 املفاهيم االجتماعية املرتبطة بالرتويح يف املؤسسات 
2 6 

 6 2 نظرة مستقبلية للرتويح يف املؤسسات الرتولية باململكة العربية السعودية 
 6 2 إدارة السياحة الرتولية باململكة العربية السعودية

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .72
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 48 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .73
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 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني  .74
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
 التعرف على ماهية اإلدارة ومكوناتها وعناصرها 1-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

 االلمام بطرق استخدام اإلدارة في المؤسسات  1-2
 فهم المعنى والماهية لألنشطة الترويحية  1-3
 تقييم النشاط الترويحي من الناحية اإلدارية 1-3
 التعرف على مواصفات الهيكل التنظيمي إلدارة الترويح بالمؤسسات الرياضية 1-4
 تحديد مواصفات أخصائي إدارة األنشطة الترويحية 1-5

 المهارات المعرفية 2
 يتمكن من استخدام المعلومات المكتسبة في مجال اإلدارة. 2-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية

 يستطيع التعرف على المشكالت اإلدارية بالمؤسسات الترويحية وطرق حلها  2-2
 يتمكن من استخدام المعلومات الخاصة باإلدارة في تخطيط البرامج الترويحية  2-3
 تحديد البرامج الترويحية المناسبة لطبيعة المؤسسات الرياضية  2-4

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
   القدرة على العمل في مجموعات  3-1

يتمكن من حل المشكالت التي تواجه مسؤول الدعاية واالعالم في المجال  3-2
 الرياضي

  

3-3 
القدرة على القيادة وحسن التصرف في المواقف المختلفة المرتبطة باإلعالم 

 الرياضي 
  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 الواجباتالمالحظة، تقييم 

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل  .75
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مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ك
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرراالتصال بأستاذ  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .فف
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 (: اإلعالم يف الرتبية البدنية والرياضة. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية.2009الشافعي، حسن ) -
 (: الرتويح والرتبية الرتولية. دار الفكر العريب، القاهرة.2008حممد، هتاين عبد السالم ) -
 العريب، القاهرة.( الرتويح وأوقات الفراغ. دار الفكر 2006درويش، كمال واخلويل، أمني ) -

- Rossman,Robert . (2002). Recreation Programming, Designing Leisure Expediency. Sagamore Pub, 
Champaign 

 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .قق
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 د أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعد
 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .43
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .44
 ال يوجد معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها:  .45

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ضضض
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
ييم على تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التق -

 يقوم القسم بتحديدها. ضوء نقاط بعينها
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 التدريس:إجراءات تطوير 
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

تدريس مستقلني، والتبادل : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .ططط
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

                          اسم المقرر:

 

 20360144 -3  رمز المقرر:  
 

 

 

 

 

 القيادة في المجال الرياضي
Leadership in sports 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

152 

 

 

 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر  .تت

 20360144 -3القيادة يف اجملال الرياضي          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .94
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .95

 يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج()يف حال وجود مقرر عام 
 اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .96
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .97
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .98
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .99

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ررر

 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ششش
    

 % 20 النسبة: √ طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن .تتت
    

  النسبة:  باملراسلة .ثثث
    

  النسبة:  تذكر أخرى .خخخ
 

 تعليقات:
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 األهداف .ثث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 تعريف الدارس بأهم النظريات املعاصرة للقيادة الرياضية. -
 اكتساب املهارات اليت ترتبط باستكشاف النماذج القيادية يف املؤسسة. -
 دور القيادة يف اجملال الرياضي وأثر ذلك على عمل املؤسسات الرياضيةالتعرف على  -
 التعرف على اجملاالت احلديعة للبحث يف املوضوعات املتعلقة بالقيادة يف جمال اإلدارة الرياضية. -

علومات أو )معل االستخدام املتزايد لتقنية املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -16
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت(االستعانة  -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ع
 وصف عام للمقرر:

يف اإلدارة الرياضية والتعرف على مقومات النجاح كقائد من خالل إعطاء أمعلة لبعض النماذج يتضمن املقرر املوضوعات املرتبطة بضمان جودة القيادة 
 الدالة على أمهية توافر القيادة العلمية والتخصصية يف الوصول إىل درجة النجاح املطلوبة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .76
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 2 أنواع القيادة. –أمهية  –ماهية 
 6 2 نظريات القيادة.

 6 2 حمددات القيادة. –أبعاد  –أمناط 
 6 2 القيادة يف اإلسالم.

 6 2 مناذج قيادية على املستويني احمللى والعاملي.
 3 1 الصفات القيادية املطلوبة للعاملني يف جمال العمل اإلداري.

 3 1 الرياضي.سيكولوجية القيادة يف اجملال 
 3 1 قراءات ونصوص يف جمال القيادة واجلماعات الرياضة.

 3 1 القيادة وبعض املصطلحات األخرى.
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .77
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 3 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
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 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة
 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .78
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .79
 التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات 

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها: ثالثاً  -

 التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
أن يميز الطالب بين المفهوم والمهام واالستخدامات المرتبطة بمفردات المقرر  1-1

 المحاضرة النظرية الرياضي.وتطبيقاتها في المجال 
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 تحقيق التغذية الرجعية من خالل توظيف وتنمية المهارات التي يكتسبها الطالب 2-1 االختبارات النظرية

 يذكر الكفايات الواجب توافرها فيمن يتولى القيادة في العمل الرياضي  1-3
 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يشرح عناصر ومقومات القيادة في المجال الرياضي 2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 يحلل الوظائف اإلدارية للقائد في المجال الرياضي. 2-2
 يحدد مصادر ومواصفات ومسئوليات القيادة في المؤسسات الرياضية  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج المشاركة في المناقشات حول الحديث في القيادة الرياضية. 3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 مع اآلخرين من خالل المجموعات القيادية الهادفة.تحسين مهارات العالقة  2-3 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات

4-2 
في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج  
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .80

)مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  مهام التقويم المطلوبة م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
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 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ل
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10ملدة الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرراالتصال بأستاذ  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .كك
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 واألجنبية الصادرة حديعاَ يف جمال القيادة الرياضية.الكتب واملؤلفات العلمية العربية  -
 الشبكة العاملية للمعلومات )اإلنرتنت(. -
 (: إدارة املوارد البشرية )إدارة األفراد(. دار الشروق للنشر والتوزيع.2011شاويش، مصطفي جنيب ) -
 . 2008ة والنشر، اإلسكندرية، إبراهيم عبد املقصود، القيادة اإلدارية يف اجملال الرياضي، دار املعارف للطباع -
 .2010جورج. م. بيل، وآخرون، القيادة وديناميكية اجلماعات، ترمجة حممد على الزيات، إبراهيم خليل شهاب، دار األجنلو املصرية، القاهرة،  -
 .2000فاروق السيد ععمان: اسرتاتيجيات بناء املهارات السلوكية للقادة اإلداريني، القاهرة، دار املعارف،  -
 . 2014حممد كمال السمنودي، نبيل عبد املطلب، مدخل اإلدارة يف اجملال الرياضي، دار األصدقاء للطباعة والنشر، املنصورة،  -

- Holder, Susanlwis, (2004) " leadership style and leadership behavior preferences of cooperative extension 
faculty" Ed. P.New maxico state university,. 

- John Adair(2002) "Effective leadership the fully , revised and updated guide to developing leadership skills 
"pan Books, Cavaye place,London,.     

-  
 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3
 مواد تعليمية أخرى معل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 المرافق المطلوبة .لل
املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعة احملاضرات املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .46
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .47
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 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .48
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .الطالباستطالع راي  -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .التعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاء -
لطالب يف عملية التقييم على تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك ا -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 حظاهتم على قاعات الدرس.قيام مشرفني بإبداء مال -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل : تدقيق تصحيح )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: البصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .ععع
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 أ.د. نبيل عبد املطلب حممد عمر اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 السلوك التنظيمي في المؤسسات الرياضية                  اسم المقرر:
Organizational Behavior in Sport Institutions  

   

 20360211 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى التعليمية:إسم المؤسسة  1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج

 20360211 -3السلوك التنظيمي يف املؤسسات الرياضية          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .100
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .101

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج(
 اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .102
 ال يوجد ة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابق5 .103
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .104
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .105
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 60 النسبة: √ احملاضرات التقليديةقاعات  .ذذذ
 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ضضض
    

 % 20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظظظ
    

  النسبة:  باملراسلة .غغغ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .أأأأ
 

 تعليقات:

 األهداف .حح
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 التنظيمي باملؤسسات.تعريف الطالب  اهية السلوك  -
 .على مسببات سلوكيات االفراد داخل املنظمات وامكانية التنبؤ هباتعرف الطالب  -
 .دراسة عناصر السلوك الفردي )االدراك، التعلم، الدافعية، الشخصية واالجتاهات النفسية( -
 التعرف على عناصر السلوك اجلماعي )مجاعات العمل، القيادة واالتصال(. -
  هارات التحكم يف السلوك التنظيمي باملؤسسات.تزويد الطالب  -

)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -17
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التعلم االلكرتوين للمقررالتوسع يف تطبيقات  -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .غ
 وصف عام للمقرر:

نه تفاعل لعلمي النفس أحيث من من خالل هذا املقرر يتعرف الطالب على مفهوم السلوك التنظيمي الذي يهتم بدراسة سلوك االفراد داخل املنظمات 
 علوم االدارة واالقتصاد والسياسة.واالجتماع مع 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .81
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مفهوم السلوك التنظيمي 
 تطور التارخيي لدراسة السلوك التنظيميال

 مربرات دراسة السلوك التنظيمي
 أهداف دراسة السلوك التنظيمي

 حمددات السلوك التنظيمي

2 6 

 6 2 لإلدراكتطبيقات ادارية ، العوامل املؤثرة يف االدراك، معىن االدراك وامهيته للسلوك
، السلوك بقاء علىاإل، نظريات التعلم )كيف ميكن اكتساب سلوك جديد(، مفهوم وطبيعة التعلم وامهيته للسلوك

 تطبيق مبادئ التعلم يف االدارة، نقل السلوك
2 6 

 6 2 التطبيق االداري لنظريات الدافعية.، نظريات الدافعية، بالسلوكالدافعية وعالقتها 
عالقات بعض ، العوامل املؤثرة يف تكوين الشخصية، مكونات وجوانب الشخصية، مفهوم وتعريف الشخصية

 6 2 الشخصية اتقياس، عالقة الشخصية بالسلوكباألداء، بيانات الشخصية 

حل  أثرياهتا على السلوك التنظيمي،، ضغوط العمل وتصراع اجلماعة، الصراع التنظيمي، مجاعات العمل وتكوينها
 3 1 اختاذ القرارات اجلماعية، النزاع

 3 1 النظريات احلديعة يف السلوك القيادي، السلوك القيادي، القيادة وامهيتها للسلوك
 6 2 املهارات الشخصية يف االتصالواإلدارية، االتصاالت التنظيمية يف السلوك التنظيمي، االتصال وامهيته 
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، أصول التفاو ، الطرق التنظيمية ملنع ضغوط العمل، عالج ضغوط العملاألداء، على  وتأثريهاضغوط العمل 
 3 1 اسرتاتيجيات التفاو .

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .82
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 48 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .83
 

 قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق  .84
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

 لية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عم
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1
 يتعرف على السلوك اإلنساني بالمنظمات والهيئات  1-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

 يطبق ويحلل الموضوعات المرتبطة بالسلوك التنظيمي 1-2
 يتعرف على أنواع الهياكل التنظيمية 1-3
 تحليل نتائج النظريات المرتبطة بالسلوك التنظيمي   1-4
   يلم بالهيكل التنظيمي بالهيئات والمنظمات الرياضية 1-5

 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يتمكن من استخدام مهارات السلوك التنظيمي للهيئات والمؤسسات الرياضية  2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 يستطيع استخدام أسس وقواعد ومقومات السلوك التنظيمي في المجال اإلداري 2-2
 تحديد الخطط المناسبة لألنشطة داخل المنظمة الرياضية والشبابية 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج المناقشات والتفكير الفعال.المشاركة في  3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  2-3 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 المدمجالتعليم 

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت الحركية )إنالمهارات النفسية  5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .85

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 موضوع حبث مرتبطعر   2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .م
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  
 ساعات أسبوعياً. 10الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس ملدة  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرربأستاذ االتصال  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .مم
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 .والتوزيع، عمانمكتبة اجملتمع العريب للنشر ، السلوك التنظيمي يف املنظمات( 2011)عبد الرزاق وآخرون:  ،الرحاحلة -
 ن.دار املسرية للنشر والتوزيع، عما، 1ط السلوك التنظيمي، ( 2011)زاهد حممد:  ،ديري -
 ، القاهرة.الدار اجلامعية ،8، ط السلوك التنظيمي مدخل بناء املهارات( 2009)امحد  ،ماهر -
 ، دار وائل للنشر، عمان. السلوك الفردي واجلماعي يف منظمات االعمال دراسة-التنظيميالسلوك  (،2009)حممد قاسم ، القريويت -
 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:مواد تعليمية أخرى معل . 4

 المرافق المطلوبة .نن
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
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 قاعة احملاضرات )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(:املباين  .49
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .50
 ال يوجد كرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذ  .51

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غغغ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاءالتعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن  -
ييم على تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التق -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 ريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التد

 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: العينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرىبصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .ففف
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 عبد املطلب حممد عمرأ.د. نبيل  اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 في المجال الرياضي االعداد المهني لإلداري                  اسم المقرر:
Professional preparation of administrative in the field of sport 

   

 20360212 -3  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-20  تاريخ التوصيف:

 الرتبية البدنية -الرتبية القسم: -لكليةا
 ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي  .خخ

 20360212 -3اإلعداد املهين إلداري يف اجملال الرياضي          . اسم املقرر الدراسي ورمزم: 1
 ثالث ساعات )نظري(. عدد الساعات املعتمدة: 2 .106
 املاجستري يف اإلدارة الرياضية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .107

 عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذم الربامج( )يف حال وجود مقرر
 اختياري. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .108
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .109
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .110
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .111
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .بببب
 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .جججج
    

 % 20 النسبة: √ طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن .دددد
    

  النسبة:  باملراسلة .هههه
    

  النسبة:  تذكر أخرى .وووو
 

 تعليقات:

 األهداف .دد
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 فهم ماهية وأمهية اإلعداد املهين لإلداري يف املؤسسات الرياضية. -
 يف اهليئات الرياضية.التعرف على طرق وأساليب اإلعداد املهين لإلداري الرياضي الالزمة للعمل  -
 اكتساب مهارات اعداد برامج تأهيل واعداد االداريني مهنيًايف اجملال الرياضي. -
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)معل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -18
  ث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحبا

 التوسع يف تطبيقات التعلم االلكرتوين للمقرر -
 .استخدام السبورة الذكية وأجهزة العر  يف تقدمي احملتوى -
 .احللقات العلمية )مسنار(و  ستخدام أسلوب احلوار واملناقشةا -
 .)االنرتنت(االستعانة باملراجع العلمية اجلديدة بصفة دورية ومواقع الشبكة العنكبوتية  -

 الربنامج(.  لأو دلي)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف المقرر الدراسي  .ف
 وصف عام للمقرر:

للعاملني ومتطلبات الربامج املعدة لذلك اإلعداد املهين الطرق املستخدمة يف و يف اجملال الرياضي  اإلعداد املهين لإلداريطرق وأساليب و أسس يتضمن املقرر 
 .يف ضوء الكفايات املطلوبة للعمل يف جمال إدارة الرياضة

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .86
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 األصول املهنية والتارخيية للرياضة يف اململكة العربية السعودية
 3 1 ومكوناهتاخصائص املهنة 

 6 2 اجلوانب الرئيسة لإلعداد املهين يف اجملال الرياضي
 6 2 اإلعداد املهين للعاملني يف إدارة الرياضةمتطلبات 

 6 2 األصول الرتبوية واألخالقية للعمل يف اإلدارة الرياضية كمهنة
 3 1 الكفايات اإلدارية املطلوبة لإلداري الرياضي يف ضوء متطلبات الو يفة

 3 1 ختطيط برامج اعداد اإلداريني العاملني يف اجملال الرياضي
 3 1 الصفات الواجب توافرها يف اإلداري الرياضي يف ضوء طبيعة العمل

 3 1 اإلعداد املهين لإلداري الرياضي املشكالت ومتطلبات التطوير
 6 2 مناذج من برامج التأهيل واالعداد املهين للعاملني يف اجملال الرياضي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .87
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 48 -- -- -- -- 3 ساعات التدريس الفعلية
 3 -- -- -- -- 3 الساعات المعتمدة

 

 ال يوجد أسبوعياً:( التي يقوم بها الطالب خالل الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .88
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .89
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. : قم  لء اجلدول  خرجات تعلم املقرر، حبيث تكونأوالً  -
 ومع خمرجات التعلم املستهدفة. وتتسق معها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم ثانياً  -
ر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقر ثالثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر تمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال م
 المعرفة 1
 يتعرف على األصول المهنية لإلدارة الرياضية 1-1

 المحاضرة النظرية
 التعليم المدمج

 االختبارات الشفهية
 االختبارات النظرية

 يلم باتجاهات تطوير االعداد المهني لإلداري الرياضي 1-2
 اإلداري في المجال الرياضي يتمكن من قواعد إعداد وصقل 1-3

 المهارات المعرفية 2
 المحاضرة النظرية يشرح عناصر ومقومات اإلعداد المهني لإلداري في المجال الرياضي 2-1

 التعليم المدمج
 األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 تقييم الواجبات

 االختبارات النظرية
 المجال الرياضي.يحلل الوظائف اإلدارية للعاملين في  2-2
 يحدد أصول ومواصفات ومسئوليات المهنة في المؤسسات الرياضية  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعليم المدمج المشاركة في المناقشات والتفكير الفعال. 3-1

 المناقشة، األوراق البحثية
 المالحظة

 المجموعاتتحسين مهارات العالقة مع اآلخرين من خالل  2-3 تقييم الواجبات
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدام مواقع اإلنترنت بفاعلية 4-1
 التعليم المدمج

 المناقشة، األوراق البحثية
 االختبارات الشفهية

 المالحظة، تقييم الواجبات

في عرض  Microsoft Office PowerPoint استخدام برنامج   4-2
 المحتوى العلمي

 التعليم المدمج
 المناقشة، األوراق البحثية

 االختبارات الشفهية
 المالحظة، تقييم الواجبات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .90

)مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  مهام التقويم المطلوبة م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 5 دوري مناقشات حرة 1
 10 7 عر  موضوع حبث مرتبط 2
 5 8 عر  تقدميي فردى، مجاعي 3
 10 10 اختبار فصلي 4
 70 16 االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ن
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ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(.  

 ساعات أسبوعياً. 10ملدة الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس  -
 ساعة أسبوعيا.ونظام االتصاالت اجلامعي عرب الربيد اإللكرتوين وبرامج االتصاالت احلديعة  املقرراالتصال بأستاذ  -
 اإلشراف املباشر على الطالب ساعتان أسبوعيا. -

 مصادر التعّلم .هه
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 ، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة.و الببليوجرافيا و املعلومات املهينالعداد ا يفدراسات (: 2005) حممد فتحي، عبد اهلادي -
 The American Management(: املؤسسة األخالقية إدارة األعمال الصحيحة بالطرق الصحيحة دائمًا وأبداً. 2005فوركاد، جيمس وآخرون ) -

Association 
  AMACOM.U.S.Aل عملية إلدارة الوقت واملعلومات. (: إدارة الفوضى حلو 2002هتشينجز، باتريشيا ) -
 Harvard Business School Press(: اهلدم اخلالق من مبادئ اإلدارة البائدة إىل املبادئ اجلديدة والسائدة. 1995نوالن، ريتشارد وكروسون، ديفيد ) -
 ... اخل:   االلكرتونية ومواقع االنرتنتاملواد  -
 دار اإلعالم للنشر والتوزيع، عمان. األعمال، عامل يف اإلدارة قيات( أخال2010) بطرس جلدم، سليم  -
 ال يوجد . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 ال يوجد . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:مواد تعليمية أخرى معل . 4

 المرافق المطلوبة .وو
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعة احملاضرات )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(:املباين  .52
 سبورة ذكية –جهاز عر   –حاسب آيل  مصادر تقنية )أدوات عر  البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .53
 ال يوجد كرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: معالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذ  .54

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ققق
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استطالع راي الطالب -
 .موقع اجلامعة علىاستمارة تقومي عضو هيئة التدريس  -
 .آليات التطوير، وما شاب العملية التعليمية من أخطاءالتعرف على آراء الطالب وأستاذ املقرر بشأن  -
ييم على تكوين جمموعة صغرية ختتص بعملية التشخيص يقوم أساتذة املقرر خالهلا بتبادل املعلومات مع بعضهم البعض، ويشارك الطالب يف عملية التق -

 ضوء نقاط بعينها يقوم القسم بتحديدها.
 ريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التد

https://www.tahmil-kutubpdf.net/book/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%89-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA.html
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 حتليل نسبة اجناز املوضوعات التدريسية. -
 .التقييم املستمر ملعرفة مدى قدرة أعضاء هيئة التدريس للعمل مع زمالئهم -
 قيام مشرفني بإبداء مالحظاهتم على قاعات الدرس. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 ة.حتليل آراء الطالب حول أساليب التدريس املستخدم -
 .التعليمية اإللكرتوين والعرو التوسع يف التعلم  -
 .التدريبيةالدورات  -
 .تنظيم ورش عمل لتنظيم تبادل اخلربات -

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل )معلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 ينطبق (: العينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرىبصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرم: .ككك
 .مما يلز لتعديل  ةإعداد خطو راسة تقارير املقرر اليت يتم إعدادها بعد هناية الفصل د -

 

 عبد املطلب حممد عمرأ.د. نبيل  اسم منسق البرنامج:

 .هد1440- 2 -..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 
 

 

 

 

 

 

 


