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    Faculty  Vision                   : الكليةرؤية 

 

ز                 المجال الرياضز ، عىل المستويي 
ز
 ف

ً
 وتربويا

ً
ة ومرموقة تعليميا ز ان تتبوء مكانه متمي 

لمحىل واألقليىم من خالل االهتمام والعناية بخري    ج الكلية وتحسن قدراته وإمكاناته المهنية كمنتج ا

عية وبما يحقق المعايي  القومية والدولية للجودة . ألنشطة وبرامج الكلية التعليمية والبحثية والمجتم  

 

    Faculty  mission           : الكلية  رسالة 

بية الرياضية         ي المجاالت المختلفة للتر
 
ة ف توفتر بيئة تعليمية وبحثيه محفزة إلعداد كوادر متخصصة ومتمتر 

 وقادرة علي توظيف البحث العلمي وتأهيل الخريجير  طبقا الحتياجات سوق العمل . 

 

 : لمؤسسة التعليميةلاألهداف اإلستراتيجية 

ي المجاالت  .1
 
ة ف ي مؤسسات المجتمع المختلفة . أعداد كوادر متمتر 

 
 الرياضية للعمل ف

بية الرياضية المختلفة .  .2 ي مجاالت التر
 
 االرتقاء بمستوي البحث العلمي ف

ي ضوء المعايتر االكاديمية والقومية للجودة .   .3
 
 تقديم برامج ومقررات تعليمية ف

ي مجاال  .4
 
ة للتوصل لحلول للمشكالت ف بية الرياضية . تشجيع الباحثير  النتاج أبحاث علمية متمتر   ت التر

 . تنمية موارد الكلية الذاتية . 5

ي خدمة البيئة والمجتمع والتشجيع علي المشاركة . 6
 
 . المساهمة ف

 . التأكيد عل تحقيق رسالة الكلية ورؤيتها7

 ..رفع قدرات وكفاءة الخريجير  من خالل دورات تدريبية وورش عمل متنوعة ومكثفة. 8
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بيه الرياضيهالمعايتر االكاديميه   القياسيه لخريــــج التر

 المعرفه والفهم  - أ

 يجب ان يكون الخريــــج قادر المعرفه والفهم لكل من : 

بيه الرياضيه فالمعارف االساسيه التاريخيه والفلس 1-أ بويه واالجتماعيه والفسيه للتر  .يه والتر

ــــــــيــــ  وعلـــــــــم االحيـــــــــاء   والصـــــــــحيه المرتبهـــــــــه  2-أ ـ           المعـــــــــارف االساســـــــــيه المرتبهـــــــــه بالجوانـــــــــب الحيويـــــــــه   الت  

بيه الرياضيه   .بالتر

 .رياضيه لمبادئ واسس الحركه ا 3-أ

 المعارف النظريه المرتبهه بانواع الرياضيات الفرديه والجماعيه .  4-أ

بيه الرياضيه المختلفه اسس البحث العلمي وطرق القياس والتقويم  5-أ ي التر
 
 ف

ي مجاالت االنشهه الرياضيه المختلفه  6-أ
 
 المصهلخات العلميه واللغويه المناسبه ف

 

 :المهارات الذهنيه  - ب

 يفاضل بيم اساليب التعليم والتقويم الختيار انسبها لالنشهه الرياضيه المختلفه  1-ب

ي ضوء 2-ب
 
 الجوانب الحيويه واسس الحركه الرياضيه  يحلل مهارات الرياضات الفرديه والجماعيه ف

ي تواجـــه بيئـــة الممارســـه الرياضـــيه ويختـــار االنســـب بـــير   3-ب
يحـــدد المعوقـــات ويتوقـــع التحـــديات الـــنر

 البدائل لحلها . 
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 :المهارات العمليه والمهنيه  -ج      

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي : 

ي مختلف انواع الرياضيات االساسيهيؤدي النماذج التهبيقيه للمهارات الحركيه  1-ج
 
 ف

ي  2-ج
ي المجال الرياض 

 
امج والوحدات المناسبه الحتياجات المستفيدين ف  يصمم وينفذ التر

ي  3-ج
ي تهوير المجال الرياض 

 
ي نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها ف

 يتبن 

ي  4-ج
ي تهوير المجال الرياض 

 
ي نتائج الدراسات والبحوث ويستخدمها ف

 يتبن 

 لمهارات المنقوله والعامه ا -د 

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي : 

 .ادارة الوقت لتحقيق اقصي استفاده وافضل عائد  1-د

ي  2-د
 .استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال والقدرة علي الجماعي لتفعيل العمليات المرتبهه الرياض 

 يانات باستخدام الحاسب االلي استخدام الهرق واالجراءات لجمع وبناء وتحليل قواعد الب 3-د

 كتابه التقارير والمذكرات وعرضها باستخدام وسائل واالتصال والتكنولوجيا الحديثه  4-د

بوي االوسع  5-د ي المجال التر
 
بيه المحليه والقوميه وف ي التجمعات المهنيه للتر

 
 المشاركه الفعاله ف

ي الحياه بصفه عامه  6-د
 
ي وف

ي المجال الرياض 
 
ي ف
ر
 ممارسة التعلم المستمر والتعلم الذات

 قيادة االفراد لتحقيق االهداف المنشوده  7-د
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 .االلمام باحدي اللغات االجنبيه لتفعيل بيئة العمل عند الحاجه  8-د

 

 

 قسم االدارة الرياضية  

بية الرياضية   معايتر برنامج بكالوريوس التر

 امج االداره الرياضيهبرنتخصص 

 تعريف برنامج االداره الرياضيه  -

ي اي دولـــــه ويجــــــب ان تعمـــــل عنا هــــــا مـــــن تعـــــد االداره 
 
اصــــــدق القـــــوي المحركـــــه للمؤسســــــات الرياضـــــيه ف

ي حــل 
 
ي ايــة مؤسســه رياضــيه او نــادي او اتحــاد مــن اجــل الحصــول عــلي اي مســتوي مــن ال فــاءه والفعاليــه ف

 
المختلفــه معــا ف

ي  المشكالت
 
ي تقوم باعداد هيكل متماسك للوحـدات واالقسـام التابعـه لهـا وضـمها ف

، فالمؤسسه الرياضيه الناجحه هي النر

ي االحــداث والمناســبات الرياضــيه 
 
اال دســعوله ويـ ـ ف هم اال ــتر نظــام كــلي يســتهيع معــه الرياضــيون واالنديــه والفــرق وبــتر

 والعمل معا نحو انجاز االهداف المحدده دشكل واض  . 

ي المنظمـــــات            
ي هـــــو مـــــايمتر  المؤسســـــات الرياضـــــيه المعـــــا ه فـــــل 

وقراطيـــــه وتاكيـــــد التخصـــــص الـــــوظيل  ان العمليـــــات البتر

ي احتياجــات ومهالــب مختلــف المراكــز االداريــه فيهــا ويــتم توظيــف االفــراد 
الرياضــيه  يحــدد التوصــيف يحــدد الــوظيل 

ي هـــذا التوصـــيف . و 
 
ي ســـوف تركـــز عـــلي  بغـــرد اداء المهـــام الوظيفيـــه كمـــا جـــاء ف

ي المجـــال الريـــاض 
 
منظمـــة المســـتقبل ف

كفــــاءت ومهــــارات االفــــراد عنــــد اســــتخدامهم وكــــذلك قــــدرتهم عــــلي تعلــــم مهــــارات جديــــده حســــب احتياجــــات الســــوق 

ي . 
ي المجال الرياض 

 
ات الثقافات التنظيميه ف  وتغتر

امج االكاديميه دشـكل يمكـن  الهالـب مـن امـتالال مجموعـه مـن المعـارف واتجهت اقسام االداره الرؤياضيه الي تصميم التر

ات  والمهارات للـدخول الي عـالم ادارة صـناعة الرياضـه بعـد ان ظـل المـديرين الرياضـيير  يقـودون المنظمـات الرياضـيه لفـتر

ي 
 
ي سـواء كاللعـب باحـدي الرياضـات المختلفـه او كعضـو ف

ي المجـال الريـاض 
 
اتهم الحياتيـه السـابقه ف طويله من منهلق ختر

 مات الرياضه . احد المنظ

http://www.facebook.com/PhyEdubsu
mailto:physicaledubsu@gmail.com


ي سويف                           
                                              جامعة بن 

بية الرياضية                                                            كلية التر
 وحــدة  ضمان الجـــودة                                                         

  شرق النيل –جامعة بني سويف  –كلية التربية الرياضية 

Faculty of Physical Education                                                                 w.w.w.Sport.bsu.edu.eg  

www.facebook.com/PhyEdubsu                                                                      physicaledubsu@gmail.com 

 

ي مــديرا فعــاال عليــه ان يعــرف القواعــد االساســيه لــالدارة وتفهــم كيــف تتناســب تلــك القواعــد مــع 
ولــ ي يكــون المــدير الريــاض 

ي مختلـــف مجـــاالت العمـــل 
 
ي مـــع محاولـــة تهبيـــق هـــذه القواعـــد مـــرارا وتكـــرارا ليكـــون مـــديرا ناجحـــا ف

طبيعـــة المجـــال الريـــاض 

ي . 
ي المجال الرياض 

 
 االداري ف

 

 صفات خريــــج برنامج االداره الرياضيهموا

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي :  

ي المجتمع وفهم بيئـة صـناعة الرياضـه محليـا  -1
 
استيعاب دور المؤسسات  الرياضيه كمؤسسات تربويه ف

 وخارجيا 

 ادارة المنظمات الرياضيه وادارة المعلومات ومهارات االعالقات العامه  -2

ي المؤسسات الرياضيه ان يدرال المهارات التنظيميه ا -3
 
 لمهلوبه لتوجيه ومتابعة اداء العاملير  ف

 وفقا المكانياتهم ومهاراتهم وبما يساعدهم علي تحقيق اهداف المؤسسه  -4
 توظيف العاملير 

 التخهيط للجوانب الماليه  -5

 تحديد متهلبات واجراءات ادارة وتنظيم المسابقات الرياضيه  -6

ي  -7
ي تحكم مختلف مجاالت العمل الرياض 

يعات والقواعد النر  تهبيق اللوائ  والت  

ي الؤسسه الرياضيه  -8
 
 قادر علي وضع الحلول للمشكالت االداريه ف

 الرياضيهاإلدارة برنامج  يجلخر سيةالقيا  كاديميةاأليتر  المعا  

 :المعرفة و الفهم   - أ

 من:  ل قادر على المعرفة والفهم لك يجالخريكون أن يجب 

الـربــ  ولـدي العارضـير   تستهدفالتي ال ياضية في المؤسسات الر ئفهاو وظاياضية مبادئ اإلدارة الر -1

 التجاريير  . 

ي قواعد و  -2
    المؤسسات الرياضية والتعليمية . في أسس نماذج التخهيط الرياض 

ي  الرياضـةعـالم صــناعة في  الرياضــيةلإلدارة يثـه المجاالت الحد -3
ي الم اـــاإلع  –  التســويق الريـاض 

 لريــاض 

 الرعايه الرياضيه  
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ي إلدارة النشاط الر يعــات الحاكمــة والتشرئــ  والــنظم القواعد و اللوا -4
ي يــاض 

 
ــالمؤسسف ات الحكومية و ـ

 .التعليميه   سساتاألهلية و المؤ

 ة . يالموارد البشر ياضينبما يمكنة من تنميةو للرواالجتماعيه لنفسية  نب الجواا -5

 

 : المهارات الذهنية     -ب

 ياضية . إلدارة الرباالمتصلة لالنشهه   سبةالمنا نونيةالقا جراءاتاإليختار  1-ب

اتيجيه العامه للمؤسسه الخطة المناسبة  يختار  2-ب ي ضوء االستر
 
امج الرياضيه ف  .لالنشهه والتر

ي  3-ب
ي المجال الرياض 

 
ي يتهلبها العمل ف

 .يحدد متهلبات الوظائف المهنيه االداريه النر

ي االرتقاء بنشاط المؤسسه .  4-ب  
 
ي تسهم ف

ي النر
 يختار انسب وسائل االعالم الرياض 

 : المهارات العمليه والمهنيه  -ج

 يجب ان بكون الخريــــج قادر علي :    

 .ادارة بيئة الممارسه الرياضيه ، وقيادتها  1-ج

                  اتخـــــــــــــاذ االجـــــــــــــراءات المناســـــــــــــبه لتـــــــــــــوفتر متهلبـــــــــــــات واحتياجـــــــــــــات ادارة وتنظـــــــــــــيم المســـــــــــــتبقات والبهـــــــــــــوالت   2-ج

 .والمهرجانات الرياضيه 

ي مختلف المنظمات الرياضيه  3-ج
 
 .التعامل مع االزمات ف

ي وضع خهط وقواعد ال 4-ج
 
 .تقويم والقياس الدوري النشهة المؤسسات الرياضيه المشاركه ف

ي بالشكل الذي يشبع احتياجات المستفيدين  5-ج        
 توفتر متهلبات برامج وخهط النشاط الرياض 

 .خدمات المنظمه  من      
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 قسم االدارة الرياضية :  رابعا

بية الرياضية   معايتر برنامج بكالوريوس التر

ويــــ  امج برنتخصص  ي التر
   الرياض 

ع المجتميتـألف منهـا التي  االجتماعيـة النظم   تـدخل ضـمن نسـيج  ي ظاهرة وقت الفراغ و الترو صبحتأ    

ويــــ   إلى االهتمام ممــــــا دعــــــا  إلى  يــــــادة الحاجــــــة لمجتمع المعاصر وزالوقت الفراغ في اجهــــــة الايــــــادة الناميــــــة لموا بــــــالتر

 . الستثمار وقت الفراغيحي النشاط الترو

هذه المجتمعات        تقــــــدمها  الخدمات و البرامج الترويحية التي تتبــــــاينالتقدم و الرقي مــــــن حيــــــث المجتمعات  تتبــــــاين و  

ي تنمية  ي  ووسائلة العديدة الترو ويساهم، ألفرادها 
 
 متخصـصذا ظهرت الحاجة إلى ـل تماسكها هذه المجتمعات و  ف

الصحية و النفسية نشـــــــهة تـــــــنمي الجوانـــــــب ي أــــــــراغ  فــــــــوقت الف مار ســـــــتثوا يـــــــج لتروبـــــــدور ا الوعي  تزايـــــــد مع  يـــــــ الترو

ـــــــــالمؤسسات المختلف تنبهـــــــــت و قد جتماعيـــــــــة االو إلى هذا الوعي و ل األعما جـــــــــالالمصال  التجارية ور أصـــــــــحاب ة و أـ

 بالعديـــد مــــنبيـــج إلمام الخرتتهلــــب المختلفة التي  يـــ  بمجاالتـــه ر التروـــــفظه، يـــحي على النشاط الترويـــد المتزال اإلقبا

 ارف ـالمع

 المجاالت.   بتلكالمرتبطة ساسية رات األـارات و الخبـو المه

نامج  مواصفات خريــــج التر

 قادر على:    يج الخر يكونأن 

 .الفراغ  و أوقات  ي العام للترو دخلفهم الم -1

ويــــ  لالنسان والمجتمع الفراغ وقت  ستثمارأهمية ا يدرال أن  -2 ويحية .  وجهبمختلف أام ـو اال لموالتر  االنشهة التر

 .المجتمع  مشكالت معالجةة في ـالمختلف جتماعيةالمؤسسات التعليمية و اال ي التروبرامج أهمية دور  يعي أن  -3

نامج ا بمعايتر . االلمام  4  سلوب تنظيمه . و أ اج الن يحي لتروالتر

 .   ترويحي واهميتها كنشاط  المعسكرات بدور األلمام  -5
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ي  يجلخر سيةالقيا كاديمية األيتر  المعا 
ويــــ  الرياض   برنامج التر

 المعرفة والفهم :  - أ

 لفهم لكل من: والمعرفة اعلى در لخريج قان ايكوأن يجب   

 المختلفة. بمجاالته  ي للتروجتماعية و اإلبوية و الفلسفية و التر يخيةالتار ساسيةالمفاهيم األ  1-أ

ي  ر بمجاالتـهة للتروي  ــات العمليــالتطبيقتبهة باساسـيات العامة المر يةالنظرالمعلومات المعارف و  -1
  –  يـاض 

ي 
 
ي    -  اجتماعي  -ثقاف

 المؤسسات المختلفة . في فن 

ي   ثتر التأ -2  السنيه . احل النمو المختلفة وفقا للمرالجوانب على يج للتروااليجاتر

ويحيه .  -3 امج التر  طرق تقويم التر

 ال شفيه .  كةالمعسكرات و الحرلتنظيم  الساسية و المبادئ ا نير  لقواا -4

ويحيه .  نشهةإلدارة األ مة و المبادئ العاسساأل -5  التر

 

    هنية : لذرات المهاا - ب

في اصـــة الخ حتياجـــاتاإل،  السنكبـــار،  الشبابل، ذوي األطفا يـــ  مـــع كـــلالترومجـــال  مـــنل  العم متهلبـــات يحـــدد 1-ب

 المؤسسات المختلف

 للفئات  نيةو الصحية و البد جتماعيةالنفسية و اإل صة بالجوانب الخاالمعلومات المعارف ويحلل  2-ب

 .المناسبة يحيةالترو امجالمستفيدين تمهيدا لتحديد البرمن المختلفة  

 .الفئات المستفيدة فى المؤسسات المختلفة حتياجات وفقا لطبيعة و إ يحيةالبرامج الترو يخهط  3-ب

 المناسبة ل واقتراح الحلوالمختلفه ؤسسات الفئات و الم ويــــ  معالترمجال في تواجةلمشكالت التي ايحلل  4-ب

ح   5-ب  ويحية . البرامج الترساليب المختلفة لتهوير أيقتر
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 : المهارات العلمية والمهنية -ج

 ان يكون الخريــــج قادر علي :  

ويحي وفقا لالحتياجات الفعلية للمؤسسات والمستفدين .  1-ج  
نامج التر  وضع أهداف التر

ويحي وتنفيذه وفقا للمعايتر العلمية .  2-ج
نامج التر  اختيار أوجة نشاط التر

ويحية لمعالجة السلبيات وتدعيم االيجابيات .  3-ج امج التر  استخدام طرق تقويم التر

ويحية . اداء المهارات ال شفية وت 4-ج امج التر ي التر
 
 وظيفها ف

ويحية .  5-ج امج والمعسكرات التر وعات والتر  تخهيط وادارة الم  

ويحية .  6-ج امج التر ي التخهيط وتوفتر مصادر التمويل للتر
 
ويحية ف  المشاركة الفعالة مع ادارة المؤسسات التر
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بية الرياضية خامسا :   معايتر برنامج بكالوريوس التر

 رياضة كبار السنامج برن تخصص

 :تعريف برنامج رياضات كبار السن 

ي معظـم بـالد العـالم قـد زيـادة واضـحه نظـرا 
 
ي حيـاة الشـخص المسـن وخاصـة وان تعـداد المسـنير  ف

 
ي ف للرياضه اهمية كـتر

ي ان تتـاح ل بـار السـن امكايـة الحصـول عـلي الر 
ي الـدول الصـناعيه لـذا ينـبع 

 
عايـه الصـحيه لتقـدم العلـوم الصـحيه ال سـيبما ف

والبدنيه لمساعدتهم علي الحفاظ او استعادة المستوي االمثـل مـن السـالمه الجسـمانيه والذهنيـه والعاطفيـه ولوقـايتهم 

 من االمراد او تاختر اصابتهم بها . 

ظهــور وظيفــة مهنيــه جديــده تهــتم بعــالم المســنير  لتتعامــل مــع االالف مــن االفــراد الــذين يع شــون  وريضررراللــذا كــان مــن 

ي الســـن عـــلي 
 
ســـنوات عديـــده بعـــد انتهـــائهم مـــن الخدمـــه متمتعـــير  بصـــحه جيـــده الســـيما وان الرياضـــه تســـاعد المتقـــدم ف

ي للتحمل وتقوية العضالت مع ا
 
خاء مما يساعد علي المحافظه علي الصحه البدنيه واكسابه القدر الكاف

لقدره علي االستر

 .تحسير  الصحه النفسيه 

 : مواصفات خريــــج برنامج رياضات كبار السن -

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي : 

 .االلمام بدور الرعايه الصحيه الوقائيه والنفسيه واالجتماعيه ل بار السن  -1

 .التعامل مع كبار السن  -2

 االلمام بانواع االنشهه والمهارات الرياضيه المناسبه ل بار السن  -3

ي رياضات كبار السن  -4
 
 استيعاب اهمية مهنة اخصات

ي الحياه الحره وال ريمه والعمل .  -5
 
 يؤمن برفع  عار حق المسن ف
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 المعايتر االكاديميه القياسيه لخريــــج برنامج رياضات كبار السن

 :المعرفه والفهم  - أ

 لخريــــج قادر علي المعرفه والفهم لكل من : يجب ان يكون ا

 اسس ومبادئ الرعياه الصحيه الوقائيه النفسيه   االضهرابات النفسي واالجتماعيه ل بار السن  1-أ

 المعارف والمعلومات النظريه العامه المرتبهه باساسيات رياضات كبار السن  2-أ

ي ضوء الجوانب الحيويه والصحيه ل بار السن  3-أ       
 
 مبادئ واسس الحركه الرياضيه ف

 طرق تقويم برامج رياضيات كبار السن  4-أ

يعات والقوانير  المرتبهه برياضة كبار السن  5-أ  .اسس ومبادئ ادارة االنشهه الرياضيه والت  

 . العالقه بير  مكونات اللياقه المرتبهه بالصحه وكبار السن  6-أ

 :المهارات الذهنيه  - ب

امج  1-ب يحلـــــل المعـــــارف والمعلوماتالخاصـــــه بالجوانـــــب النفســـــيه واالجتماعيـــــه والصـــــحيه والبدنيـــــه لتحديـــــد الـــــتر

 الرياضيه ل بار السن 

امج الرياضيه وفقا لهبيعة واحتياجات كبار السن 2-ب  يخهط التر

ح الحلول لها  3-ب        ي تواجه العمل مع فئة كبار السن ويقتر
 يحدد المشكالت النر

امج الرياضيه ل بار السن 4-ب        ح اساليب تهوير التر
 يقتر

 :المهارات العمليه والمهنيه  -ج

 يجب ان يكون الخريــــج قادر علي : 

ي وفقا لالحتياجات الفعليه للمستفيدين من كبار السن  1-ج
نامج الرياض   .وضع اهداف التر
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نامج وفقا الحتياجات المستفيدين من كبار السن  2-ج  .وضع وتنفيذ محتوي التر

امج رياضيات كبار السن  3-ج  .استخدام طرق القياس والتقويم لتر

 .لمستفيدين من كبار السن تهبيق عوامل االمن والسالمه والمحاذير الصحيه ل 4-ج

ور  5-ج ي حالة الض 
 
 ة . اجراء االسعافات االوليه الالزمه ل بار السن ف

 منسق البرنامج أ.م.د/                                 التوقيع       

 

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                            

 أ.د/ رشا محمد توفيق                                                            
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 فريق العمل المسئول عن اعداد الدليل                

 

امج التعليميــة والمعــايتر  -1 أ.د/ الشــيماء ســعد زبلــول : رئــ س معيــار الــتر

 أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس .  –االكاديمية 

 أ.د/ ر ا محمد توفيق : وكيل الكلية لشئون التعليم والهالب .  -2

 د/ وجدان سامي : مدرس بقسم الرياضات المائية .  -3

ة وحدة  -4  الجودة . ضمان أ/ هبة حمزة    : سكرتتر
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