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في البرامج االكاديمية  الالزمة لتقويم الطالب المعايير والمواصفات  

  االدارة الرياضيةبرنامج 
 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة

  المعايير القياسية اساليب التقيويم
 اوراق عمل  مشروعات اساليب اخري 

  
اختبارات 

 شفوية
  

اختبارات 
 عملية

 

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المعرفة والفهم:
يعرف فلسفة ومبادئ ووظائف االدارة في المؤسسات  1-1

 والهيئات الرياضية

 

         1-2  المؤسسات في أسس التخطيط قواعد و يعرف
    الرياضية والتعليمية . 

 

         1-3 عالم في  الرياضيةلإلدارة يثه الحديصف المظاهر
ي  صناعة الرياضة

ي الم اـاإلع  –) التسويق الرياض 
 لرياض 

 الرعايه الرياضيه (

 

         1-4  يعات الحاكمة والتشرئح والنظم القواعد و اللوايعرف 
ي 
 
  سساتات الحكومية و األهلية و المؤـالمؤسسف

 التعليميه 

 

         1-5 ياضي   بما و للرواالجتماعيه لنفسية  نب الجواايحدد
ية . الموارد البشر يمكنة من تنمية  

 

          1-6يحدد اساليب االدارة الحديثة وفقاللوظائف المهنية   
 منسق البرنامج أ.م.د/                                 التوقيع       

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                            

 أ.د/ رشا محمد توفيق                                                            
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 ة المعايير والمواصفات الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميتابع 

     الرياضية االدارة برنامج
 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة

  المعايير القياسية اساليب التقيويم
 اساليب اخري 
 دراسة حالة

 اوراق عمل  مشروعات
 

 اختبارات شفوية
  

 اختبارات عملية
 

 اختبارات تحريرية
  

 :المهارات الذهنية*

يفسررا ارارراااات الناة ةيررة ل ن الررئ  ال رر ا    الررن   1-ب

 المتص ة باردارة الاياضية. التشايعات 

 

         امج الخطة المناسبة  يستنتج  2-ب لالنشطه والتر
اتيجيه العامه للمؤسسه  ي ضوء االستر

 
.الرياضيه ف   

        ي  حللي 3-ب
متطلبات الوظائف المهنيه االداريه النر

.يتطلبها العمل    

          ي و ي 4-ب
ي تسهم فرس  دور االعالم الرياض 

االعالم النر
ي االرتقاء بنشاط المؤسسه . 

 
  ف

 منسق البرنامج أ.م.د/                                 التوقيع       

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                            

 أ.د/ رشا محمد توفيق                                                            
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    المعايير والمواصفات الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميةتابع 

االدارة الرياضيةتدريس برنامج    
 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة

القياسيةالمعايير  اساليب التقيويم   
 اوراق عمل مشروعات اساليب اخري 

 
اختبارات 

 شفوية
  

اختبارات 
 عملية
  

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المهارات العلمية والمهنية
يتمكن من ادارة المنشأة الرياضية مما يعظم  1-ج

 فرص للتنمية والتطوير للمهارات والقدرات.

 

        البطوالت ابقات ادارة وتنظيم المس يستطيع ا  2-ج 
.                        والمهرجانات الرياضيه    

        ي  3-ج
ي مختلف المنظمات الرياض 

 
التعامل مع االزمات ف   

        قواعد التقويم والقياس الدوري يطبق معايت   4-ج
  النشطة المؤسسات الرياضيه

         ي  يحدد  5-ج
متطلبات برامج وخطط النشاط الرياض 
  بالشكل الذي يشبع احتياجات المستفيدين 

 منسق البرنامج أ.م.د/                                 التوقيع       

 

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                            

 أ.د/ رشا محمد توفيق                                                            
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 المعايير والمواصفات الالزمة لتقويم الطالب في البرامج االكاديميةتابع  
     الرياضية االدارة برنامج

 استنادًا الي المعايير القياسية المتبناة
  المعايير القياسية اساليب التقيويم

 مشروعات اساليب اخري 
  

 اوراق عمل
  

 

اختبارات 
 شفوية
  

اختبارات 
 عملية

 

اختبارات 
 تحريرية
  

 *المهارات المنقولة
يتمكن من استخدام التقنيات الحديثة في  4-1

 مجال االدارة الرياضية .

 

         4-2 التعبير والكتابة باللغة العربية يتقن قواعد
 واحدي اللغات االجنبية االخري              

 

 

 منسق البرنامج أ.م.د/                                 التوقيع       

 

 مدير وحدة ضمان الجودة                                                            

 أ.د/ رشا محمد توفيق                                                            
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