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  تعريف قطاع التربية الرياضية : أوال

فقـد  . نمية االجتماعية فـي المجتمعـات الحديثـة   تعتبر الرياضة من أهم وسائل تحقيق الت           

أصبحت الرياضة من أهم وسائل بث روح االنتماء إلى الوطن، و غرس القيم الوطنية فـي الفــرد،  

و ليس أدل على ذلك من مظاهر التحمس الشديد التـي يمكـن   و الشعور بالترابط بين أفراد المجتمع 

كمـا أصـبحت   . ي تتبارى فيها فرق البلـدان المختلفـة  رصدها بسهولة أثناء المباريات الرياضية الت

الرياضة و النشاط البدني المنظم من األمور المسلم بها لالرتقاء بالصحة و المحافظة عليها، حيث كثر 

الحديث عن اللياقة البدنية و زاد االهتمام بها بشكل يتعاظم يوما بعد يوم، و أصبح شعار القرن الواحد 

ارتباطهـا   ، إضـافة إلـى  "ياقة المرتبطة بالصـحة الل"أو " لبدنية من أجل الصحةاللياقة ا"و العشرين 

بالمهارة من األمور الشائعة بين الناس كما أن الممارسة الرياضية لم تعد مقصورة على مـن لـديهم   

مواهب بدنية و رياضية فائقة و إنما أصبحت حاجه ملحة لكل أفراد المجتمع بمختلف فئاته و أعماره، 

صبحت الرياضة وسيلة لتحسين جودة فرص الحياة للمواطنين أكثر منها غاية للتفوق و التنـافس  فلقد أ

و االمتياز بل تعتبر الرياضة من أهم القنوات التي تستثمر أفضل ما في اإلنسان من إمكانيات بدنية و 

 .نفسية و روحية

  

ة العـداد متخصصـين   ياضية أن يضع البرامج الرياضيلذا كان لزاما على قطاع التربية الر

عداد مهنيا يتصف بالكفاية و االقتدار لتقديم أفضل خدمات مهنية في المجال الرياضي إلى المجتمـع  ا

  .المحلي و اإلقليمي

  

إن مجاالت التربية الرياضية تعمل بكل جهد على أن تقابل الواجبات المهنية علـى مختلـف   

مستوى في حقل التربية البدنية و الرياضة  بعـد أن  تخصصاتها بتأهيل المهنيين تأهيال أكاديميا رفيع ال

  .اتسعت و امتدت خدماتها بشكل كبير على المستوى االجتماعي و الثقافي و الصحي و التربوي

و قد دأب قطاع التربية الرياضية على تطوير البرامج الدراسية بالشكل الذي يتناسـب و احتياجـات   

عداد اديمي واحد في بداية التسعينات الكان هناك برنامج أكسوق العمل المتطورة و المتغيرة فبعد أن 

مدرس التربية الرياضية أصبح يوجد اآلن خمس برامج تغطي احتياجات مختلف الجهات المستفيدة من 

مؤسسات تعليمية و اتحادات رياضية و أندية و مراكز شباب باإلضافة إلى تلبية حاجات سوق العمـل  

ألندية الصحية في القطاع السياحي عالوة على إعداد أخصائي رياضات في المجاالت المرتبطة مثل ا

  .كبار السن كنتيجة طبيعية لزيادة معدالت البقاء على قيد الحياة

  



 

 
 

ويقابل خريج التربية الرياضية تحدي كبير و هو أنه ال يوجد غير مسمى وظيفي واحد بجهاز التنظيم 

عى قطاع التربية الرياضية للبحث عن حلول لعالج هذا واإلدارة و هو مدرس التربية الرياضية لذا يس

التحدي الكبير بالتعاون مع نقابة المهن الرياضية و وزارة التنمية اإلدارية حتى يتسنى توفيق أوضـاع  

  .باقي القطاعات األخرى ات القطاع مثلهم في ذلك مثل خريجيخريجي كلي

القيادة السياسية و التنفيذيـة علـى   لقد أصبحت قضية ضمان وتوكيد الجودة في بؤرة اهتمام 

جميع المستويات من أجل الوصول بالخريجين إلى مستوى المعايير المعترف بها عالميا قادرين علـى  

المنافسة المحلية و االقليمية و العالمية، و هذا تطلب إعداد وثيقة المعايير األكاديمية القياسية القوميـة  

  .المعايير المتوقعة من الخريجين في التخصصات المختلفةللقطاع و التي تحدد الحد األدنى من 

و لالرتقاء بجودة البرامج األكاديمية لقطاع التربية الرياضية كان من الضروري القيام بإعداد 

مجموعة من المعايير األكاديمية تتمشى مع المعايير الدولية و بالشكل الذي يناسب خصوصية البيئـة  

لحد األدنى من مستوى المتطلبات و المعارف و المهارات التي يجب على المصرية و العربية لتحقيق ا

كل مؤسسة تعليمية تعمل تحت مظلة هذا القطاع إنجازها بما يتماشى مع رسـالة كـل مـن القطـاع     

  .والجامعة التي تنتمي إليها كل كلية من كليات القطاع

 يجب أن يتصـف بـه  الجيد لما فالبرامج األكاديمية القائمة على معايير محددة تضمن التحديد 

 الخريج بعد إتمام البرنامج، هذا باإلضافة إلى تحديد واضح لمختلف التقييمات التي تعد بمثابـة دليـل  

إرشادي للتأكد من أن الطالب يسير في اتجاه تحقيق أهداف و معايير البرنامج، عالوة على االختيـار  

حقيق تلك المعايير، األمر الـذي يتـيح للخـريجين    الدقيق لألنشطة المالئمة للزمن الممنوح للطالب لت

  .مي و اإلقليميالحصول على فرص العمل القائمة داخل السوق الرياضي المحلي و القو



 

 
 

  مجاالت وبرامج قطاع التربية الرياضية: ثانيا

  : تتمثل برامج القطاع في ما يلي

  برنامج طرق تدريس التربية الرياضية  - ١
  :مجال نامج العمل فيويمكن لخريج هذا البر      

  ).األساسي ـ اإلعدادي ـ الثانوي(المؤسسات التعليمية في مراحل التعليم       

 برنامج التدريب الرياضي  - ٢
  :ويمكن لخريج هذا البرنامج العمل في المجاالت التالية     

 األندية الرياضية •

  .مراكز الشباب •

  .القطاع الرياضي بالشركات •

  .لمسلحة و الشرطةالقطاع الرياضي بالقوات ا •

  .األندية الصحية بالفنادق و القرى السياحية •

 .مراكز التدريب الرياضي الخاصة •

  

 برنامج اإلدارة الرياضية  - ٣

 :المجاالت التالية يمكن لخريج هذا البرنامج العمل فيو    

  .البرامج الرياضية المدرسية و الجامعية إدارة •

 .اإلحتراف برامج رياضة إدارة •

أندية حكوميـة و   ،إتحادات وطنية، لجان أوليمبية(ت الرياضية الخاصة بالهواة المؤسسا إدارة •

 ).مراكز شباب، أهلية

 .األندية الرياضية الخاصة إدارة •

 ).برامج الجولف، أندية البولنغ، المنتجعات السياحية(التجارية الرياضية  المؤسسات إدارة •

 .المنشآت الرياضية إدارة •

 .ضيبرامج الترويح الريا إدارة •

 .العسكرية و الشرطية البرامج الرياضية بالمؤسسات إدارة •



 

 
 

 .البرامج الرياضية في المنظمات اإلجتماعية إدارة •

 .التسويق الرياضي و المكاتب اإلستشارية الرياضية وكاالت إدارة •

 .للنشاط الرياضي المؤسسات اإلقتصادية الراعية  إدارة •

 .صناعة األدوات و األجهزة الرياضية إدارة •

 .الرياضي وسائل اإلعالم دارة إ •

 .البرامج الجامعية األكاديمية إدارة •

 

 برنامج الترويح الرياضي  - ٤
 :  ويمكن لخريج هذا البرنامج العمل في المجاالت التالية

 .األندية الرياضية •

  .مراكز الشباب •

  .إدارات رعاية الطالب في الجامعات •

  .المؤسسات اإلنتاجية •

مؤسسات رعاية األحداث ـ  ذوى  (رويح للفئات الخاصة م خدمات التالمؤسسات التي تقد •

  .)دور المسنين –اإلحتياجات الخاصة ـ المؤسسات العالجية 

المنتزهات ـ الحدائق العامة ـ الشواطئ ـ  المؤسسـات     (الخدمات الترويحية التجارية  •

 ).اإلعالمية ـ المنتجعات و القرى السياحية

  

 :برنامج رياضات كبار السن -٥

  :  ج هذا البرنامج العمل في المجاالت التاليةويمكن لخري

 مؤسسات رعاية المسنين •

 المستشفيات •

 األندية االجتماعية •

 األندية الصحية •



 

 
 

  

  المواصفات العامة لخريج التربية الرياضية: ثالثا
  :قادر علىيجب أن يكون الخريج 

  

  .المجتمع بناء في  التربية الرياضية التربوي و النفسي و اإلجتماعي و أهميته فهم دور .١
 

تطبيـق معارف و معلومات العـلوم األسـاسـية و العــلوم المرتبــطة بالمجـــال     .٢

  .الرياضي
 

و تطبيق اشتراطات األمن و السـالمة الصـحية فـي بيئـة      ارات األنشطة الرياضيةمه أداء .٣

  .   الممارسة الرياضية
 

  .تصميم و تطبيق البرامج و الوحدات الرياضية .٤
 

ين بيئة الممارسة الرياضية و ا المعلومات و التقنيات الحديثة في دعم و تحستكنولوجي استخدام .٥

المهارات اللغوية الضرورية للتعامل معها لمواجهة مختلف التحـديات المسـتقبلية فـي     اتقان

  .المجال الرياضي
 

استخدام مهارات االتصال الفعال التـي تساهم فـــي فهم إحتياجات المجموعات المستهدفة  .٦

  .زها و تطويرها و التعامل مع مختلف الثقافاتلتعزي
 

 ومتابعة الجــديد في المجــال الرياضـي ، لحل المشكالت العلمياتباع المنهج االطالع و  .٧

  .والتعلم المستمر
 

  .التنظيمية للحركة الرياضية على المستوى المحلي و الدولي فهم الهياكل .٨
 

  .ممارسة الفكر المبدع الخالق .٩
 

 .تطبيقي للمواطنةقيات المهنة و الفهم الآداب و أخال تطبيق .١٠
 



 

 
 

  

  كاديمية القياسية لخريج التربية الرياضيةالمعايير األ 

  
  المعرفة و الفهم

  :يجب أن يكون الخريج قادر على المعرفة والفهم لكل من

  .المعارف األساسية التاريخية و الفلسفية و التربوية و االجتماعية و النفسية للتربية الرياضية .١
 

) التشريح و علم وظائف األعضاء وعلم األحياء(لمعارف األساسية المرتبطة بالجوانب الحيوية ا .٢

  .و الصحية المرتبطة بالتربية الرياضية

 

  .مبادئ و أسس الحرآة الرياضية .٣

  .المعارف النظرية المرتبطة بأنواع الرياضات الفردية و الجماعية .٤

 .التربية الرياضيةأسس البحث العلمي و طرق القياس و التقويم في  .٥

  المصطلحات العلمية واللغوية المناسبة في مجاالت األنشطة الرياضية المختلفة .٦

  :المهارات

المهارات الذهنية

  .فاضل بين أساليب التعليم والتقويم إلختيار أنسبها لألنشطة الرياضية المختلفةي    .١
 
  أسس الحرآة ب الحيوية ويحلل مهارات الرياضات الفردية و الجماعية في  ضوء الجوان    .٢

  .الرياضية
 

  التي تواجه بيئة الممارسة الرياضية و يختار األنسب بين  ويتوقع التحديات المعوقات يحدد    .٣
  .البدائل لحلها



 

 
 

 

  المهارات العملية و المهنية    

  :يجب أن يكون الخريج قادر على    

 .الرياضات األساسية يؤدي النماذج التطبيقية للمهارات الحرآية في مختلف أنواع .١

 .يصمم و ينفذ البرامج و الوحدات المناسبة إلحتياجات المستفيدين في المجال الرياضي .٢

 .يطبق إجراءات األمن و السالمة القانونية و الصحية في بيئة الممارسة الرياضية .٣

 .تطوير المجال الرياضيويستخدمها في نتائج الدراسات و البحوث  تبنىي .٤

  

  منقولة و العامةالمهارات ال     

  :أن يكون الخريج قادر على يجب    

  .أفضل عائد إدارة الوقت لتحقيق أقصى إستفادة و .١

ات  لتفعيل ا  الجماعيل و القدرة على العمل م وسائل مهارات االتصال الفعااستخدا .٢ لعملي

 . يالمرتبطة بالمجال الرياض

ع  استخد ا .٣ اء  و م الطرق واإلجراءات لجم ل بن اتقواعد البي  وتحلي باستخدام الحاسب   ان

  . ياآلل

ة  .٤ ها  آتاب ذآرات  وعرض ارير و الم تخدام ب التق ا   اس ال و التكنولوجي ائل االتص وس

  .الحديثة

ة و       .٥ ة المحلي ة البدني ة للتربي ة و  المشارآة الفعالة في التجمعات المهني ي المجال    القومي ف

  .التربوي األوسع

 .ل الرياضي وفي الحياة بصفة  عامةالتعلم الذاتي في المجا ممارسة التعلم المستمر و .٦

  .المنشودة تحقيق األهدافل قيادة األفراد .٧

  .اإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحاجة .٨

  

 

  



 

 
 

  

  البرامج التعليمية: رابعا

  التربية الرياضية برنامج طرق تدريس
 
    التربية الرياضية تعريف برنامج طرق تدريس .١

ليمية فـي معظـم دول   من المناهج األساسية في جميع المؤسسات التع تربية الرياضيةتعتبر ال        

التعليم األساسي و اإلعدادي و الثـانوي   لتعليم المبكرة ومراحلمراحل ا العالم، ويبدأ االهتمام بها في

 في تطوير القدرات المعرفية و المهارية باإلضـافة إلـى غـرس قـيم     ألهمية مادة التربية الرياضية

ة، و هي كلها من القيم التربويـة  ولياحترام اآلخرين، و اإلحساس بالمسئالمشاركة، و ضبط النفس، و 

فينشأ . عليها المجتمع باعتبارها الجوهر و األساس في عملية التنشئة االجتماعية لألفرادالتي يحرص 

علـى الحفـاظ عليهـا و    في المجتمع، و يعمل بدوره على احترام منظومة القيم السائدة الفرد بالتالي 

  .تعزيزها لما فيه خيره و خير المجتمع

يساعد في تحقيـق هـدف المؤسسـة    التربية الرياضية كمعلم  و خريج برنامج طرق تدريس   

 .   التعليمية من خالل الجوانب التربوية و التخصصية للمقرر

مهـارات و الثقـة   الكتساب المعارف و كما تقع عليه مسئولية مساعدة التالميذ و الشباب في ا

بالنفس التي يحتاجون إليها لالشتراك في األنشطة الرياضية المتنوعة خالل سنوات الدراسـة و فيمـا   

  .بعدها

  التربية الرياضيةمواصفات خريج برنامج طرق تدريس .  ١. ١

  :أن يكون الخريج قادر علىيجب  

مراحـل الدراسـية   توصيل المعلومات و المعارف و المهارات الرياضية للتالميـذ فـي ال   .١

  .المختلفة
 

فـي درس وأنشـطة التربيـة     االبتكار و المالحظة الدقيقة و التخطيط و النقد و المقارنـة  .٢

 .الرياضية بالمدرسة
 



 

 
 

 . خلق بيئة آمنة و صحية للمتعلمين لضمان فاعلية التعلم .٣
 

مـن   تطبيق وسائل التقييم المختلفة لمتابعة و تطوير برنامج الرياضة المدرسـية و التأكـد   .٤

 .تحقيق أهدافه
 

 .قادر على التفاعل النشط و اإليجابي مع بيئة المجتمع المحيط بالعمل .٥
 
 

إرساء و ترسيخ التقاليـد و   و األنشطة الحركية و الرياضية في يعرف دور التربية البدنية .٦

 .األعراف اإلجتماعية

  
 
الرياضيةالتربية  لخريج برنامج طرق تدريس القياسية ير األكاديميةالمعاي. ٢. ١  

  المعرفة و الفهم  

  :يجب أن يكون الخريج قادر على المعرفة والفهم لكل من     

أسس بناء مناهج التربية الرياضية بصورة تمكنه من تحديد األهداف و تصـميم األنشـطة    .١

  .التعليمية لبنية الدرس و محتواه
 
 .الالزمة للعملية التعليمية الفعالة المبادىء و السياسات .٢

 

 .طرق التدريس و القواعد القانونية للرياضات المختلفة مبادئ و .٣
 

 .للمراحل التعليمية المختلفة) الحركية ـ البدنية -الصحية(مكونات اللياقة  .٤
 

أساليب التقويم المختلفة كمدخل لتحسين التعليم و تعزيـز التطـور البـدني و المعرفـي و      .٥

 . ختلفةاإلجتماعي و االنفعالي للتالميذ في المراحل السنية الم
 

 . المسابقات و المهرجانات الرياضية المدرسية وتنظيم إدارة أسس .٦

  



 

 
 

 

  المهارات 

 المهارات الذهنية 

  .، بينها و بين العلوم األخرىبين فروع أنشطة التربية الرياضيةقادر على الربط و التكامل  .١
 
البيئـة  و   بنية على فهم الطالـب و فرص التعليم و الممارسة المناسبة و الم يخطط لتوفير .٢

 .المهام التعليمية
 

تلقي المعرفة و يضع التعليمات و االرشادات المناسبة لتقابل  يكتشف االختالفات الفردية في .٣

 .هذه االختالفات
 

 . يحلل األداء المهاري للرياضات الفردية و الجماعية .٤
 

 .يحلل نتائج التقييم ألهداف الدرس لزيادة فاعلية العملية التعليمية .٥
 

  ت العملية و المهنيهالمهارا

  :أن يكون الخريج قادر علىيجب 

 .النماذج التطبيقية لمهارات الرياضات المقدمة أداء .١
 
 .م الوسائل التعليمية المناسبة لألنشطة التعليمية المقدمةيصمت .٢

 
 .م األنشطة التعليمية التي تحقق إشتراك التالميذ في التنفيذ و التقويميصمت .٣

 
 .التعليمية المالئمة للفروق الفردية بين التالميذ مهاراتذ الينفتط و يخطت .٤

 
 .  سلوب التقويم المناسب و استخدام أدواتهاتطبيق  .٥

 
 .ك مع ادارة المدرسة في التخطيط وفقا لرسالة و أهداف المدرسةاشتراال .٦

 
 . قيادة بيئة التعلم لتحسين و تطوير العملية التعليمية .٧

 
 .متاحة لتلبية االحتياجات التعليمية المتنوعةاالستخدام الفعال للخدمات و الموارد ال .٨

 
 .خاصة تنمي تفوقهم أنشطة وضع وف التالميذ المتفوقين رياضيا اآتشا .٩

 



 

 
 

  .اتعديل النشاط بما يناسبهاالعاقة البدنية وياضي و حاالت التأخر الر اآتشاف  .١٠
  

  برنامج التدريب الرياضي
  تعريف برنامج التدريب الرياضي . ٢

الرياضي بالرغم من عدم وجود مسمى وظيفي لها من المهن التي لها كيانها  تعد مهنة المدرب

المعترف به، ولها هيئات للعضوية و نمو مهني و قواعد سلوكية محددة، ويرجع ذلك إلى تنامي 

فرص العمل في مجال التدريب الرياضي بسبب تزايد االهتمام بالرياضة للجميع، و باللياقة البدنية و 

، كما تزايد اإلقبال على المسابقات الرياضية بغرض التمثيل ات الناس بمختلف أعمارهمة لدى فئالصح

المحلي و القومي و العالمي للفرق الرياضية في مختلف الرياضات، فضال عن التزايد المستمر في 

، مما أبرز الحاجة الماسة إلى مدربين مؤهلين الرياضية من أندية وساحات رياضيةعدد المنشآت 

  . بلة هذه االحتياجاتلمقا

و المدرب الرياضي يساعد في تقديم الكثير من الخدمات النافعة لمجتمعه فهو يساهم في 

االرتقاء بمستوى الرياضة من جهة و من جهة أخرى هو معني بواجبات تقتضيها السياقات االجتماعية 

ية التي يعمل بها، ويلعب و التربوية للتدريب الرياضي، فهو يتحمل مسئولياته تجاه المؤسسة الرياض

دورا هاما في التوجيه التعليمي و المستقبل المهني لالعبيه فضال عن عالقته باالعالم الرياضي 

  .والجمهور

مواصفات خريج برنامج التدريب الرياضي.  ١. ٢  

  :يجب أن يكون الخريج قادر على          

في المجتمع لصـناعة البطـل و   المتميز  استيعاب أهمية مهنة التدريب الرياضي ودورها.١

 .البشر و إرساء  التقاليد و األعراف االجتماعيةبناء 

  .المعارف و النظريات العلمية التي تساند إجراءات عملية التدريب الرياضي استخدام .٢

رتقاء بالعمليـة التدريبيـة    قيادتها لالكفاءات إدارة البيئة التدريبية و القدرة على  امتالك .٣

  .أهداف المؤسسةضوء رسالة و  في

 .إنتقاء المواهب الرياضية و تشكيل المجموعات المتجانسة وفقا لمبدأ الفروق الفردية .٤

  .خالل المنافسات الرياضية البسيطة التنبؤ وقراءة المواقف الخططية .٥



 

 
 

  
 

 م تكنولوجيا المعلومات و القياس و التقويم في دعم و تحسين بيئة العملية  استخدا .٦

 .نافسيةالتدريبية و الت    

 .أداء مهارات الرياضة التخصصية بصورة جيدة .٧

 .القواعد و القوانين الخاصة بالرياضة التخصصية اللوائح و إستيعاب .٨
 

 

المعايير األكاديمية القياسية لخريج برنامج التدريب الرياضي. ٢. ٢  

   المعرفة و الفهم

  :يجب أن يكون الخريج قادر على المعرفة والفهم لكل من     

 .و معلومات العلوم األساسية واإلنسانية المرتبطة بالتدريب الرياضي معارف .١

قدرات بدنية ـ مهارات حركية ـ نواحي خططية ـ نـواحي     (محتوى الرياضة التخصصية  .٢

 ).نفسية

 ، إدارة و تقويم الوحدات و الدورات التدريبية في الرياضة ادئ تخطيط، تنفيذأسس و مب .٣

  .التخصصية .٤
 
 كيفية توصيف و تشخيص و متابعة الحركة لتعزيز التعلم و األداء على مستوى المنافسة .٥

  .في مجال الرياضية التخصصية .٦

 
 .المعارف و المعلومات العلمية لكيفية انتقاء المواهب الرياضية لمجال الرياضة التخصصية .٧

 
 .أساليب القياس و التقويم المختلفة لألداء الرياضي التخصصي .٨

 
 و المعلومات الخاصة باإلصابات الرياضية و طرق إسعافها و وسائل إستعادة المعارف  .٩

 
  . الشفاء و التغذية الرياضية التخصصية   

 



 

 
 

 األدوات و األجهزة الرياضية ـ مالعـب ـ صـاالت     (طرق استخدام اإلمكانات الرياضية    .١٠

 .وفقا للرياضة التخصصية) تدريب ـ  حمامات سباحة

  .المسابقات الرياضية و أساليب المشاركة فيها و تنظيمإدارة قواعد    .١١

  المهارات

 المهارات الذهنيـة

  .مة لبيئة التدريب الرياضييحلل السلوك الرياضي و يحدد عوامل األمن و السال .١
 

 
 .الذي يتناسب مع مراحل و فترات التدريب يختار أسلوب التقييم .٢

 
ـ  قادر على البحث و اختيار .٣ ي تسـاند فـي حـل المشـكالت     طرق مناسبة لجمع البيانات الت

  .المطروحة
 

 .يحلل المستويات الرياضية للبيئة التنافسية لتقويم األهداف المنشودة .٤

  

  و المهنية المهارات العملية

  :أن يكون الخريج قادر علىيجب 

 .ةرات الرياضة التخصصية بصورة جيدمها أداء .١

 .خصصيةم طرق التعليم و التدريب المناسبة لمهارات الرياضة التاستخدا .٢

 .ذ البرامج التدريبية في مجال الرياضة التخصصيةينفتو  تخطيط .٣

 .و االستفادة من اإلمكانات المتاحة، وتكنولوجيا التدريب بية المساعدةالوسائل التدري استخدام .٤

 .التقويم كمدخل لتحسين العملية التدريبية استخدام اساليب .٥

  .اضة التخصصيةإدارة البيئة التدريبية و قيادتها لالرتقاء بالري .٦

 .تعامل معهاالف اإلصابات الرياضية في مجال رياضة التخصص و اكتشا .٧

 .أقصى طاقات الالعبين خالل اللقاءات التنافسية ةراستثا .٨

 .المشاركة الفعالة مع إدارة المؤسسة الرياضية في التخطيط و صنع القرار .٩



 

 
 

  برنامج اإلدارة الرياضية

  تعريف برنامج اإلدارة الرياضية. ٣

المحركة للمؤسسات الرياضية في أي دولة و يجـب أن تعمـل    تعد اإلدارة من أصدق القوى         

مؤسسة رياضية أو نادي أو إتحاد من أجل الحصول علي أي مسـتوى   عناصرها المختلفة معاً في أية

يكـل  فالمؤسسة الرياضية الناجحة هي التي تقـوم بإعـداد ه  ، حل المشكالت يمن الكفاءة و الفعالية ف

و األقسام التابعة لها وضمها في نظام كلي يستطيع معه الرياضـيون و األنديـة و    متماسك للوحدات

 و غيرهم اإلشتراك بسهولة و يسر في األحداث و المناسبات الرياضية و العمل معاً نحو إنجاز الفرق

   .األهداف المحددة بشكل واضح

. ما يميز المؤسسات الرياضـية المعاصـرة   في هوإن العمليات البيروقراطية و تأكيد التخصص الوظي

إحتياجات و مطالب مختلف المراكز اإلدارية فيها و  ففي المنظمات الرياضية يحدد التوصيف الوظيفي

و منظمة المسـتقبل فـي   . الوظيفية كما جاء في هذا التوصيف مم توظيف األفراد بغرض أداء المهايت

تهم علـي  ألفراد عند إستخدامهم و كذلك قـدر مهارات ا كفاءات و المجال الرياضي سوف تركز علي

  .إحتياجات السوق و تغيرات الثقافات التنظيمية في المجال الرياضي تعلم مهارات جديدة حسب

بشكل يمكـن الطالـب مـن إمـتالك      تصميم البرامج األكاديميةاإلدارة الرياضية إلى  وإتجهت أقسام

ى عالم إدارة صناعة الرياضة بعـد أن ظـل المـديرين    إل لمجموعة من المعارف و المهارات للدخو

الرياضية لفترات طويلة من منطلق خبراتهم الحياتية السابقة في المجال  الرياضيين يقودون المنظمات

 .الرياضات المختلفة أو كعضو في أحد المنظمات الرياضية كالعب بإحدى الرياضي سواء

  ليه أن يعرف القواعد األساسية لـإلدارة و تفهـم كيـف   المدير الرياضي مديراً فعاالً ع ولكي يكون 

المنظمـة التـي    مع محاولة تطبيق هذه القواعد على تتناسب تلك القواعد مع طبيعة المجال الرياضي

العودة إلى هذه القواعـد مـراراً    للمدير الرياضي سيكون عليه لزاماو طيلة الحياة المهنية . يعمل بها

  . اإلداري في المجال الرياضي حاً في مختلف مجاالت العملوتكراراً ليكون مديراً ناج

  



 

 
 

  

  مواصفات خريج برنامج اإلدارة الرياضية. ١. ٣

  :يجب أن يكون الخريج قادر على          

 

بيئة صناعة الرياضة  ب دور المؤسسات الرياضية كمؤسسات تربوية في المجتمع و فهماعيستا .١

  .محلياً و خارجياً

 
 .العالقات العامة رة المعلومات و مهاراتإدا و  لرياضيةا اتإدارة المنظم .٢

 
 .في المؤسسات الرياضيةالعاملين  متابعة أداءالتنظيمية المطلوبة لتوجيه و  يدرك المهارات أن .٣

  

 .المؤسسة أهدافيساعدهم علي تحقيق  ف العاملين وفقاً إلمكانياتهم و مهاراتهم و بمايظتو .٤

 
 .التخطيط للجوانب المالية .٥

 .لرياضيةالمسابقات ا د متطلبات وإجراءات إدارة وتنظيمتحدي .٦

 .الرياضي اللوائح و التشريعات و القواعد التي تحكم مختلف مجاالت العمل تطبيق .٧

 .الرياضية اإلدارية  في المؤسسةللمشكالت ضع الحلول قادر علي و .٨

  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  

  اضيةالمعايير األكاديمية القياسية لخريج برنامج اإلدارة الري. ٢. ٣

  المعرفة و الفهم

  :يجب أن يكون الخريج قادر على المعرفة والفهم لكل من

و وظائفها في المؤسسات الرياضية التي ال تستهدف الـربح و لـدى    ةمبادئ اإلدارة الرياضي .١

 .العارضين التجاريين
 
 .التخطيط الرياضي في المؤسسات الرياضية والتعليمية قواعد و أسس نماذج .٢

 

 التسويق الرياضي(ثة لإلدارة الرياضية في عالم صناعة الرياضة الحدي المجاالت .٣ اإلعـالم   –

 ).الرعاية الرياضية –الرياضي 
 

و التشريعات الحاكمة إلدارة النشاط الرياضـي فـي المؤسسـات     القواعد و اللوائح و النظم .٤

 .التعليمية الحكومية و األهلية و المؤسسات
 

 . يين بما يمكنه من تنمية الموارد البشريةاعية للرياضلجوانب النفسية و االجتما .٥
 

  المهارات

  المهارات الذهنية  

 .ألنشطة المتصلة باإلدارة الرياضيةالمناسبة لالقانونية  اإلجراءات يختار - ١

 .في ضوء اإلستراتيجية العامة للمؤسسة ألنشطة و البرامج الرياضيةيختار الخطة المناسبة ل  - ٢

 .يتطلبها العمل في المجال الرياضي إلدارية التيالوظائف المهنية ا يحدد متطلبات  - ٣

 .مؤسسةاالرتقاء بنشاط ال اإلعالم الرياضي التي تسهم في يختار أنسب وسائل  - ٤
 

  

  



 

 
 

  

  

  

  المهارات العملية والمهنية
  :يجب أن يكون الخريج قادر على

 .و قيادتها الرياضية ، إدارة بيئة الممارسة .١
 

المسابقات والبطوالت  لبات وإحتياجات إدارة و تنظيم لتوفير متط اتخاذ االجراءات المناسبة .٢

 .ةوالمهرجانات الرياضي

 .الرياضية األزمات في مختلف المنظماتمع  التعامل .٣

 .التقويم و القياس الدوري ألنشطة المؤسسات الرياضية قواعدو  خططالمشاركة في وضع  .٤

حتياجات المستفيدين من يشبع إ برامج و خطط النشاط الرياضي بالشكل الذي توفير متطلبات .٥

 .خدمات المنظمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  



 

 
 

  

  برنامج الترويح

  تعريف برنامج الترويح. ٤

جتماعية التي يتألف منهـا  أصبحت ظاهرة وقت الفراغ و الترويح تدخل ضمن نسيج النظم اإل        

لمجتمع المعاصر و ، مما دعا إلى االهتمام بالترويح لمواجهة الزيادة النامية لوقت الفراغ في االمجتمع

 .زيادة الحاجة إلى النشاط الترويحي الستثمار وقت الفراغ

و تتباين المجتمعات من حيث التقدم و الرقي بتباين الخدمات و البرامج الترويحية التي تقدمها 

ويساهم الترويح بوسائله العديدة في تنمية هذه المجتمعات و تماسكها ، لـذا  . هذه المجتمعات ألفرادها

ت الحاجة إلى متخصص الترويح مع تزايد الوعي بدور الترويح واستثمار وقت الفـراغ  فـي   ظهر

و قد تنبهت المؤسسات المختلفـة و أصـحاب   . أنشطة تنمي الجوانب الصحية و النفسية و االجتماعية

المصالح التجارية ورجال األعمال إلى هذا الوعي و اإلقبال المتزايد على النشاط الترويحـي، فظهـر   

الترويح بمجاالته المختلفة التي تتطلب إلمام الخريج بالعديد من المعـارف و المهـارات و الخبـرات    

  .األساسية المرتبطة بتلك المجاالت

  مواصفات خريج برنامج الترويح. ١. ٤

  :يجب أن يكون الخريج قادر على

  

  .فهم المدخل العام للترويح و أوقات الفراغ .١

ـ ح لإلنسـان و المجتمـع و اال  فراغ و الترويأهمية استثمار وقت ال أن يدرك .٢  املم

 .بمختلف أوجه األنشطة الترويحية

المؤسسات التعليمية و االجتماعية المختلفـة   يعي أهمية دور برامج الترويح فيأن  .٣

 .في معالجة  مشكالت المجتمع

 .م بمعايير البرنامج الترويحي الناجح و أسلوب تنظيمهاأللما .٤

 .و أهميتها كنشاط ترويحيالمعسكرات م بدور األلما .٥



 

 
 

  

  المعايير األكاديمية القياسية لخريج برنامج الترويح. ٢. ٤

  المعرفة و الفهم 

  :يجب أن يكون الخريج قادر على المعرفة والفهم لكل من

المفاهيم األساسية التاريخية و الفلسفية و التربوية و اإلجتماعية للترويح بمجاالتـه   .١

  .المختلفة

مات النظرية العامة المرتبطـة بأساسـيات التطبيقـات العمليـة     المعارف و المعلو .٢

 .في المؤسسات المختلفة) فني –إجتماعي  –ثقافي  –رياضي (للترويح بمجاالته 

 .للترويح على جوانب النمو المختلفة وفقا للمراحل السنية التأثير اإليجابي .٣

 .تقويم البرامج الترويحية طرق .٤

 .نظيم المعسكرات و الحركة الكشفيةالقوانين و المبادئ األساسية لت .٥

 .األسس و المبادئ العامة إلدارة األنشطة الترويحية .٦

 

 المهارات

    المهارات الذهنية 

  األطفال، الشباب، كبار السن، ذوي مجال الترويح مع كل من يحدد متطلبات العمل في. ١

  .اإلحتياجات الخاصة في المؤسسات المختلفة

ات الخاصة بالجوانب النفسية و اإلجتماعية و الصحية و المعارف و المعلوم يحلل. ٢

 .البدنية للفئات المختلفة من المستفيدين تمهيدا لتحديد البرامج الترويحية المناسبة

يخطط البرامج الترويحية وفقا لطبيعة و إحتياجات الفئات المستفيدة فى المؤسسات       . ٣

 .المختلفة

 مجال الترويح مع الفئات و المؤسسات المختلفة مل فيالمشكالت التي تواجه الع يحلل. ٤

 . واقتراح الحلول المناسبة

 .أساليب تطوير البرامج الترويحية المختلفة يقترح. ٥

  



 

 
 

 
  

  
  المهارات العملية و المهنيه

  :أن يكون الخريج قادر علىيجب 

ضع أهداف البرنامج الترويحـي وفقـا لإلحتياجـات الفعليـة للمؤسسـات و      و .١

  .ينالمستفيد

 .تنفيذه وفقا للمعايير العلميةه نشاط  البرنامج الترويحي و ار أوجيختا .٢

 .تقويم البرامج الترويحية لمعالجة السلبيات و تدعيم اإليجابياتام طرق ستخدا .٣

 .فها في البرامج الترويحيةيوظاداء المهارات الكشفية و ت .٤

 .حيةتخطيط و إدارة المشروعات و البرامج و المعسكرات التروي .٥

التخطيط و تـوفير مصـادر    ة المؤسسات الترويحية فيالمشاركه الفعالة مع إدار .٦

 .التمويل للبرامج الترويحية
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 آبار السن رياضات برنامج

  آبار السنرياضات تعريف برنامج . ٥

معظم بـالد  أن تعداد المسنين في  ص المسن خاصة وللرياضة أهمية كبرى في حياة الشخ          

قد زاد زيادة واضحة نظرا لتقدم العلوم الصحية ال سيما في الدول الصناعية، لذا ينبغي أن تتاح  العالم

فـاظ أو إسـتعادة   البدنية لمساعدتهم علـى الح  لكبار السن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية و

أو تـأخير  لوقـايتهم مـن األمـراض     العاطفية و الذهنية و السالمة الجسمانية و المستوى األمثل من

  .إصابتهم بها

، لتتعامل مع اآلالف من  األفراد لم المسنيناة مهنية جديدة تهتم بعلذا كان من الضروري ظهور وظيف

م من الخدمة متمتعين بصحة جيـدة، ال سـيما وأن الرياضـة    هالذين يعيشون سنوات عديدة بعد إنتهائ

تقويـة   كسابه القدر الكـافي للتحمـل و  تساعد المتقدم في السن على المحافظة على الصحة البدنية وإ

  .العضالت مع القدرة على اإلسترخاء مما يساعد على تحسين الصحة النفسية

  

  لسنكبار ارياضات مواصفات خريج برنامج . ١ .١

  :يجب أن يكون الخريج قادر على
 

  .اإلجتماعية لكبار السن النفسية و الوقائية و الرعاية الصحية و االلمام بدور .١

 .كبار السن التعامل مع .٢

 .المهارات الرياضية المناسبة لكبار السن بأنواع األنشطة و االلمام .٣

 .ت كبار السنأهمية مهنة إخصائي رياضااستيعاب  .٤

 .العمل الكريمة و يؤمن برفع شعار حق المسن في الحياة الحرة و .٥

  



 

 
 

 

 كبار السن رياضات المعايير األكاديمية القياسية لخريج برنامج. ٢. ٥

  و الفهمالمعرفة  

  :يجب أن يكون الخريج قادر على المعرفة والفهم لكل من     

 و) االضـطرابات النفسـية  (، النفسـية  مبادئ الرعاية الصحية، الوقائية أسس و .١

  .اإلجتماعية لكبار السن

 .المعارف و المعلومات النظرية العامة المرتبطة بأساسيات رياضات كبار السن .٢

  .ضوء الجوانب الحيوية والصحية لكبار السن مبادئ وأسس الحركة الرياضية في .٣

 .تقويم برامج رياضات كبار السن طرق .٤

أسس ومبادئ إدارة األنشطة الرياضية والتشريعات والقوانين المرتبطة برياضـة   .٥

 .كبار السن

 .العالقة بين مكونات اللياقة المرتبطة بالصحة و كبار السن. ٦        
 

  المهارات

    المهارات الذهنية 

  

لل المعارف و المعلومات الخاصة بالجوانـب النفسـية و اإلجتماعيـة و    يح .١

 .الصحية و البدنية  لتحديد البرامج الرياضية المناسبة لكبار السن

  .يخطط البرامج الرياضية وفقا لطبيعة و إحتياجات كبار السن .٢

  .ويقترح الحلول لها تواجه العمل مع فئة كبار السن يحدد المشكالت التي .٣

 .اليب تطوير البرامج الرياضية لكبار السنيقترح أس .٤

  

  

  



 

 
 

     
  

  المهارات العملية و المهنيه

 :يجب أن يكون الخريج قادر على

 .لمستفيدين من كبار السنلرياضي وفقا لإلحتياجات الفعلية لأهداف البرنامج ا وضع .١
 

و فقا إلحتياجات المستفيدين مـن كبـار   الرياضي ذ محتوى البرنامج ينفوضع و ت .٢

 .السن
 

 .رياضات كبار السن برامجم لتقويام طرق القياس و الستخدا .٣
 

 .المحاذير الصحية للمستفيدين من كبار السن السالمة و ق عوامل األمن ويطبت .٤
  

  .لكبار السن في حالة الضرورة ات األولية الالزمة اجراء االسعاف. ٥             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 
 

  



 

 
 

  

  

  لتربية الرياضيةالهيكل األآاديمي لبرامج قطاع ا
 %مجـــــال العلــــــــــــــــــــوم 

 % ١٨ – ٢٠ العلــوم األساسيـــــــة  .١

 % ١٠ – ١٤ العلــوم األنسانيـــــــــة .٢

  )المهنيــــة(العلــوم المتخصصـــة  .٣

  العلوم المرتبطة بالرياضة - أ
 

 الرياضات التخصصية - ب

)٥٢ – ٥٠ (%  

 

 % ١٢ – ٨ انــــــــــــــــــــــيالتدريـــــب الميد .٤

  المصطلحات

:العلـوم األساسيـــة  

 :علوم الرياضيات و التي تتضمن الصحة العامة و هي العلوم المرتبطة بالجوانب الحيوية و •
  علم الحرآة، التشريح، علم وظائف األعضاء، التربية الصحية، اإلحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي 

 .التي يدرسها الطالب في مرحلة الدراسة األساسيةالمواد باإلضافة إلى 
  

:العلـوم اإلنسانية  

ة و    • فية و  هي العلوم المرتبطة بالجوانب التاريخي ة و  الفلس ة و  التربوي ية و  االجتماعي ي   النفس الت
 :تتضمن

  رياضي، فلسفة الجتماع االتاريخ التربية الرياضية، اللغة، علم  علم النفس، التربية، مدخل و    
  التربية الرياضية     

 

):المهنية(العلوم المتخصصـة   

 :العلوم المرتبطة بالرياضة هي .أ •
  ."العلوم التي لها تطبيقات مباشرة في المجال الرياضي "                          

 
 :الرياضات التخصصية هي. ب •

  آلها  يدرسها الطالبتي  الالجماعية المختلفة  مجموعة الرياضات الفردية و"                         
 ."بعضها في مرحلة الدراسة التخصصيةأو                           

    
:التدريــــب الميدانــــــــــي  



 

 
 

ة  -١ ارات   عدد الساعات التطبيقي ا ال وللمه اآن       رفمع ا الطالب في أم درب عليه ي يت الممارسة   الت
 . الفعلية عند التخرج

  المراجع و المصادر
  

  :العربيةالمراجع 

 .القاهرة، ٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة واأليزو ): ٢٠٠٥(أحمد سيد مصطفي   - ١

المعايير المرجعية  المجلس األعلى للجامعات لجنة قطاع التربية الرياضية ـ  - ٢

  .األكاديمية لكليات التربية الرياضية

برامج الصقل والتدريب أثناء ): ٢٠٠١(محمد صبحي حسانين ، أمين أنور الخولي - ٣

  .القاهرة، دار الفكر العربي،  خدمةال

، دار الفكر العربي، الجودة الشاملة وستة سيجما): ٢٠٠٥(توفيق محمد عبد المحسن  - ٤

  .القاهرة

معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات ): ٢٠٠٦(حسن أحمد الشافعي   - ٥

  . اإلسكندرية، دار الوفاء، الرياضية بالمجتمع العربي

الجودة والعولمة ): ٢٠٠٤(محمد صبحي حسانين ، الرحمن درويشكمال الدين عبد  - ٦

  .القاهرة، دار الفكر العربي، في إدارة أعمال الرياضة إستخدام أساليب إدارية مستحدثة

، المستويات العامة للخريج، المستويات المعيارية) : ٢٠٠٥(وزارة التعليم العالي  - ٧

مشروع تطوير ). المعرفة/ داء األ(مستويات التخصص ، المستويات العامة للمحتوي

  .القاهرة. كليات التربية 
  

  :المراجع األجنبية
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