
 
 
 

 

قوانين االلعاب الرياضية 

Module Description          
 معارفهم وزيادة الطالب تعريف في أساسيا   المقرر هذا يعتبر

 الترويحية واالنشطة الرياضية لأللعاب الدولي المسابقات بقوانين

 من الرياضي القانون فلسفة بتوضيح المقرر يبداء .والترفيهية

 تناولي. المحلية األولمبية اللجان و الدولية األولمبية اللجنة تنظيم

 واالنشطة الرياضية لأللعاب لقوانين التاريخي التطور المقرر

 المهارات تعلم بكيفية الطلبة تعرفي .والترفيهية الترويحية

 واالنشطة الرياضية األلعاب المسابقات جميع لقانون األساسية

 على التعرف على المقرر يعمل وكذلك والترفيهية، الترويحية

 وخطوات المطلوبة، مسابقات من مسابقة لكل الفنية الجوانب

 بالوصول تسمح كما بطوالتها، وتنظيم تحكيمها وقواعد تعليمها

 معرفة في المادة تساهم وكما للمسابقات العملية الفعلية بالممارسة

 و السنية للمراحل المسابقات ومضمار لميدان الرسمية المقاسات

. المختلفة الممارسات لمستويات البديلة و القانونية واألدوات  

 

 

 

 

This course is fundamental in raising students’ 

awareness and increasing their knowledge of the 

laws of world competitions for sports and 

recreational activities. The course begins by 

explaining the philosophy of sports law from the 

organization of the International Olympic 

Committee and the local Olympic committees. 

The course deals with the historical development 

of the laws of sport games and recreational 

activities. Students are introduced to the ways of 

how to learn the basic skills of the law of all 

competitions of sport games and recreational 

activities. The course also aims to identify the 

technical aspects of each competition, the steps of 

its teaching, the rules of arbitration and the 

organization of its tournaments. Also, it allows to 

reach practical experience of the competitions. 

The subject also helps to understand the official 

sizes of sports fields and competition track for the 

age stages, legal and alternative tools to all 

different practice levels. 

Module Aims                                 

 الرياضية االلعاب الدولي القانون على الطالب تعريف 

 .والترفيهية الترويحية واالنشطة

Ability to differentiate between law principles of 

the sports, Olympic games and recreational 

activities in all kinds.  

 االلعاب قوانين وتطوير إلدارة تؤهله مهارات يكتسب 

 اساليب مستخدما والترفيهية الترويحية واالنشطة الرياضية

 .المختلفة ومهاراتهم علمية

Student’s ability to show his/her understanding of 

the sports law basics and the technical aspects of 

the international competitions in sports games and 

recreational activities.  

 وقوانين االلعاب المسابقات انظمة ألسس الطالب تعريف 

 .والترفيهية ةالترويحي واالنشطة الرياضية

Student’s ability to show his/her understanding 

and knowledge of the law of these competitions 

and how to calculate results and irregularities. 

 منوذج  ) هـ (  

 توصيف املقرر خمتصر 

 الدولي المسابقات قوانين تطبيق على وقدراتهم معارف زيادة

 .والترفيهية الترويحية واالنشطة الرياضية لأللعاب

Increase knowledge and ability to apply 

international competition rules for sports, 

recreational and entertainment activities. 



 والبطوالت  للمسابقات المكونة العناصر ويصحح يحلل

واالنشطة  لأللعاب ومفاهيم األداء والقوانين المقررة

 .والترويحية الرياضية

Student’s ability to manage and organize a 

tournament of competitions from a legally and 

technically aspect, related to organization and 

management.  

 واالنشطة الرياضية لأللعاب القانونية باألسس اإللمام 

 .والترفيهية الترويحية

 Student’s understanding of how to draw a 

sports track and fields for international games 

and recreational activities.  

الرياضية لأللعاب القوانين 

 المختلفة

يتم أصدراها بشكل دوري الدولية للعبةاالتحادات  االتحادات الدولية

 


