
 

 

Module Description          
يقدم هذا المقرر معلومات هامة، للعاملين في مجال علوم الرياضة والنشاط 

البدني، وتحديدا تاريخ المنشآت الرياضية، والتخطيط إلنشائها، وأنواعها، 

والمواصفات القانونية لها ولمحتوياتها. كما يسعى إلى ومحتوياتها، وصيانتها، 

 التعريف بأهم األجهزة واألدوات الرياضية وكيفية استخدامها بشكل آمن.

This course presents important information regarding sports 

facilities and equipment for specialists working in the field of 

sport sciences and physical activity. The course covers the 

history, planning, types, contents, maintenance, and legal 

specifications of sports facilities. Also, it introduces students to 

the health and safety procedures and code of practice regarding 

the safe way for operating within these facilities.

Module Aims                                 
 Introduce students to the principles of planning process required تمكين الطالب من معرفة مراحل تخطيط المنشآت

when constructing sports facilities.  

 .Introduce students to the main components of sports facilities التعريف بالمكونات األساسية للمنشآت الرياضية

 Introduce students to the various types of surfaces used in sports التعريف باألنواع المتوفرة من األرضيات المستخدمة

facilities. 

 ,Introduce students to the most commonly used sports equipment استخدامهاشرائها و هيزات واألدوات الرياضية، وكيفيةالتعريف بأنواع التج

purchasing options and their operation and maintenance. 

 Develop students’ awareness of the tasks and duties expected .إداري المنشأة الرياضية المتوقعة من مسئولياتالمهام والاإللمام ب

from sport facility manager. 

، من آلية الحصول لمنشآت الرياضيةل الفعال تخطيطالمعرفة أسس ومبادئ 

 على المكان إلى التعاقد مع المقاول وتحديد المدة الزمنية المطلوبة لإلنشاء.  

Demonstrate knowledge of effective planning principles and 

processes for sport facilities, from the acquisition of land to the 

hiring of general contractor to the timeline required to complete 

construction. 

المستخدمة في المنشات الرياضية وطرق  واألدوات معرفة أنواع الخامات

 .تقييمهااختيارها و

Demonstrate knowledge of the raw materials and specialty items 

used in sport facilities and the process followed in their selection 

and evaluation. 

األكثر استخدماً في المنشآت  األدوات الرياضيةالجيدة ألنواع معرفة ال

 الرياضية وطرق شرائها.

Demonstrate a satisfactory level of knowledge of the most 

commonly used types of sport equipment and their purchasing 

options. 

 Demonstrate a good level of awareness of the managerial اإللمام بمهام ومسئوليات إداري المنشأة الرياضية

responsibilities of those who are in charge of sports facilities. 

 Evidence a good level of competence in evaluating the health المنشآت واألجهزة الرياضية تقييم أمن وسالمة

and safety aspects of required for sport facilities and equipment. 

 & seRruoseR Text books                                                             الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

اسم الكتاب
(Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

Managing Sport Facilities Fried, Gil Human Kinetics 2010 

 1002 جامعة الملك سعود حامد، سمير عبد الحميد رؤية علمية إلدارة الهيئات الرياضية
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Standards and Guidelines. 

ACSM Human Kinetics 1997 

 منوذج  ) هـ (  

 Module Short Description        توصيف املقررخمتصر 
 :Sports Facilities and Equipment Course Name المنشآت واألجهزة الرياضية اسم المقرر: 

 :SRM 218 Course Code 121أرت  رقم المقرر ورمزه:

 :None Pre-requisites  المتطلب السابق للمقرر: 

 المقرر مصطلحات تقديم مع العربية اللغة لغة تدريس المقرر:

 باالنجليزية

Mainly Arabic language and English 

language only for introducing the course 

terminologies. 

Course 

language: 

3 الثالث مستوى المقرر: 
th
 level Course level: 

   :hours Credit hours 2 ساعة 1 المعتمدة:الساعات 

  مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(:

 :على قادرا يكون أن المقرر لهذه دراسته بعد بالطالب يفترض
Learning outcomes: 
On successful completion of this course, student should 

be able to:      



 


