
 

Module  Description           
    

" بحيث يتناول  الرياضة والترويح في المجتمع المعاصرتم تصميم مقرر " 

بشكل رئيس المدخل االجتماعي لدراسة الرياضة والترويح، كذلك إيضاح 

استعراض بعض النماذج العالمية  والبيئة االجتماعية للرياضة والترويح 

النظم االجتماعية للرياضة و نماذج النجاح أهمباإلضافة إلى تقديم للممارسة، 

الرياضة المتعلقة ب والتحديات المشكالت االجتماعية أهمكذلك ووالترويح، 

.والترويح

This course is designed to cover an introduction to the 

sociological study of sport and recreation. It also clarifies the 

social environment of sport and recreation through a review of 

some global models of practice. Additionally, it introduces 

students to successful models and social systems for sport and 

recreation, as well as an account of the most important social 

problems and challenges in sport and recreation. 

 

Module Aims                              

  الفهم الناقد للتطور املعريف يف الرياضة والرتويح واجملاالت املرتبطة

 .بهم

  العميق والوعي الناقد ألهم قضايا الرياضة والرتويح واملدعوم الفهم

 بأفضل املمارسات املهنية.

 .ربط النظرية بالتطبيق يف الرياضة والرتويح 

  دراسة اجلوانب التارخيية للرياضة والرتويح وفهم تأثري اإلعالم

 .واملستحدثةالرياضات اجلديدة 

  الفهم الناقد ملنهجية مجع وحتليل وتفسري املعلومات املتعلقة

 بالرياضة والرتويح.

  االستخدام األمثل لتقنية املعلومات واالتصاالت يف عرض وتفسري

 املعلومات واألفكار.

• Critical understanding of the evolution of knowledge in sport 
and recreation and areas associated with them.  
• A deep understanding and critical awareness of the most 
important issues of sport and recreation as supported by the 
best professional practices.  
• Linking theory to practice in sport and recreation. 

 Study the historical perspective of sport and recreation and 
understand the influence of the media on new and innovative 
sport. 

• Critical understanding of methodologies used for collecting, 
analyzing and interpreting information related to sport and 
recreation.  
• Critical evaluation and interpretation of evidence from the 
data and references related to sport and recreation.  
• Optimal use of information and communication technology in 
the presentation and interpretation of information and ideas.  

 

 منوذج  ) هـ (  

 Module Short Description  توصيف املقرر خمتصر 
 Sports and Recreation in Contemporary الرياضة والترويح في المجتمع المعاصر اسم المقرر: 

Society 
Course Name: 

 :SRM 125 Course Code 152أرت  رقم المقرر ورمزه:

 :Pre-requisites   المتطلب السابق للمقرر: 

اللغة العربية مع تقديم مصطلحات المقرر  لغة تدريس المقرر:

 باالنجليزية

Mainly Arabic language and English 

language only for introducing the course 

terminologies. 

Course 

language: 

6 الثاني مستوى المقرر: 
th
 level Course level: 

   :hours Credit hours 2 ساعة 5 المعتمدة:الساعات 


