
Module Description          
. والترويحية الرياضية المنشآت إدارة عن متقدمة معلوماتهذا المقرر  يقدم

 المنشآت إدارة في وتطبيقها األساسية وعناصرها اإلدارة مبادئكما يغطي 

 والمسئوليات المهام بأهم التعريف إلى يسعى كما. والترويحية الرياضية

 الخاصة. المناسبات إدارة وأساليب المنشآت إلداري المهنية

This course presents advanced information, regarding 

management of sport and recreation facilities. It covers the basic 

components and general principles of management and its’ 

application in sports and recreation facilities. Also, it seeks to 

introduce the most important roles and responsibilities of 

facilities’ managers, and techniques to manage special events. 
Module Aims                                 

 Develop an understanding of the general principles of لمبادئ العامة إلدارة المنشآـت الرياضية والترويحيةتطوير الفهم ل

management in sports and recreation facilities. 

 واالستقطاب الموظفين،االختيار إدارة أساليب تطبيق علىتطوير الفهم والقدرة 

 .والتقويم والتدريب

Develop an understanding of and the ability to apply 

personnel management techniques including recruitment, 

selection, training and evaluation. 

 Develop an understanding of facility budgeting . المالية اإلدارة ألساليب الفهم تنمية

 Develop an understanding of design principles for تنمية الفهم لمبادئ التصميم لبرامج الرياضة والترويح المختلفة

different sport and recreation programs. 

 Develop an understanding of management techniques for .الخاصة المناسبات إدارة ألساليب الفهم تنمية

special events. 

الحياة الترفيهية   أنماطوخدمات لخدمة كل  ومنشآتوضع برامج مستمرة 

 .اإلنسانوالضرورية  طوال حياة الشخصية  و/أو

Develop viable programs, facilities and services to serve 

every leisure lifestyle and/or individual’s leisure need 

throughout the human life span. 

 Demonstrate the ability to assess community needs related قياس وتقييم حاجات المجتمع المتعلقة بالخدمات والمنشآت الترويحية

to recreation facilities and services. 

تطوير الفهم والمعرفة للمبادئ واإلجراءات الضرورية لتصميم منشات 

 وأماكن للترويح والترفيه للحصول على المشاركة القصوى من قبل المستفيدين 

Develop an understanding and knowledge of the principles 

and procedures necessary to design leisure areas and 

facilities to enhance full participation by all constituents. 

 Develop an understanding of special event management تطوير الفهم للمناسبات الخاصة ومبادئ اإلدارة

principles. 

 & 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-2nd Edition Fried, Gil Human Kinetics, USA 2010 

 2001 جامعة الملك سعود حامد، سمير عبد الحميد الهيئات الرياضيةرؤية علمية إلدارة 

Facility planning and design for health, 

fitness, physical activity, recreation, and 

sport. (12th ed.). 

Sawyer, T.H. Champaign, IL: Sagamore 

Publishing 

2009 

Facility Management for Physical 

Activity and Sport (Chapters 12,13 and 14 

Sawyer. T.H. Champaign, IL: Sagamore 

Publishing. 

2009 

 منوذج  ) هـ (  

 Management of Sports and Recreational  إدارة المنشآت الرياضية والترويحية اسم المقرر: 

Facilities 
Course Name: 

 :SRM 347 Course Code 743أرت  رقم المقرر ورمزه:

 Sport Facilities and equipments (SRM 812أرت  المنشآت واألجهزة الرياضية المتطلب السابق للمقرر:

218) 
Pre-requisites: 

العربية مع استخدام اإلنجليزية لبعض  اللغة لغة تدريس المقرر:

 المصطلحات

Mainly Arabic language and English 

language only for introducing the course 

terminologies. 

Course language: 

 :th level Course level 5  الخامس مستوى المقرر: 

   :hours Credit hours 2 ساعة 8 الساعات المعتمدة:

  Module Short Description              توصيف املقررخمتصر 

  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:      



 


