
 

 

Module Description          
يفحص هذا المقرر بشكل عميق موضوعات ومسائل حديثة في اإلدارة 

الرياضية والترويح، ويستكشف المسئوليات اإلدارية وأفضل األساليب 

التطبيقية. كما يسعى إلى اإلضافة االيجابية لقدرات الطالب على التحليل 

       والفحص الناقد وتقديم الحجج والحلول.

This course examines in-depth current topics and issues in sport 

management and recreation. It explores administrative tasks and 

best application styles. Also, it seeks to further develop students’ 

ability to analyze, critically examine and present reasoned 

argument.

Module Aims                                 
 Develop knowledge and understanding of  current topics in sport تطوير المعرفة والفهم لموضوعات حديثة في اإلدارة الرياضية.

and recreation management  

 Develop awareness of managerial tasks اإلداريتنمية الوعي بمسئوليات 

 Critically examine current issues in this field تقديم فحص ناقد وبناء

 Develop students ability to be critical, analytical and to develop تنمية القدرة على النقد والتحليل وتقديم الحجج

and communicate a reasoned argument 

 Demonstrate a good level of understanding of contemporary حديثةإظهار معرفة وفهم عميق لموضوعات 

issues 

 Evidence awareness of professional  legislations and protocols الوعي بالمتطلبات المهنية واللوائح واألعراف

 Demonstrate  knowledge and critical understanding of المعرفة والفهم والتقييم الناقد لبعض الممارسات المهنية

professional practices 

  Demonstrate  high professional conduct consistently التصرف بمهنية عالية وبصفة دائمة

 Utilize knowledge and understanding in problem solving of field توظيف المعرفة لحل مشكالت ميدانية

situations 
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 Module Short Description            توصيف املقررخمتصر 

حلقة دراسية: موضوعات حديثة في اإلدارة  اسم المقرر: 

 الرياضية والترويح

Seminar: Current Issues in Sport 

Management and Recreation 
Course Name: 

 :SRM 346 Course Code 364أرت  رقم المقرر ورمزه:

 :None Pre-requisites  ال يوجد المتطلب السابق للمقرر:

 :Arabic  Course language  العربية اللغة لغة تدريس المقرر:

 :7th level Course level السابع  مستوى المقرر: 

   :hour Credit hours 1 ساعة 1 الساعات المعتمدة:

  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:      


