
Module  Description                                           

والتشريعات والقضايا بالهياكل القانونية,  تعريف الطلبةل هذا المقرر تم تصميم

القانونية والحقوق واالمتيازات القانونية, والمعايير التي تحدد المسؤوليات 

والضوابط المرتبطة بمجال اإلدارة الرياضية والترويح.

This course is designed to introduce students to the legal 

structures, statutes, case law, and standards that establish 

legal responsibilities, rights, privileges, and controls 

related to the field of sport management and recreation. 

Module Aims                                                         
 Introduce legal terminologies in the context of sport and الرياضة والترويحبمجال تقديم للمصطلحات القانونية ذات الصلة 

recreation 

إعطاء نظرة شاملة للقضايا التي تواجه اإلداريين في المجال الرياضي 

 والترويحي.

Provide an overview of legal issues facing managers in sports 

and recreational domain 

 Introduce elements of law that should be presented to make a توفرها إثناء رفع أي قضيةعناصر القانون الواجب التعريف ب

case. 

تمكين الطلبة من اتخاذ القرار المناسب المبني على تحليل المعلومات المبينة 

 للقضية. على الحقائق

Empower students to analyze cases based on facts and to make 

appropriate decisions with the facts of the case. 

إعداد الطلبة بشكل استباقي لصنع قرارات من اجل حماية الجمهور 

 والمشاركين والموظفين والمنشأة من الشكاوي و/ أو الدعاوى القضائية الكيدية

Prepare students to proactively make decisions for protecting 

spectators, participants, employees, and the facility from 

litigation and/or frivolous law suits. 

 Demonstrate the ability to have a clear understanding of legal .بشكل دقيق لمصطلحات القانونية ذات الصلة بالرياضة والترويحامعرفة 

terminologies in the context of sport and recreation 

لقضايا التي تواجه اإلداريين في المجال الرياضي مع اشكل مهني بالتعامل 

 والترويحي.

Demonstrate the ability to deal professionally with the legal 

issues that occur in environment of sports and recreational 

managers. 

 Demonstrate the ability to be familiar with the elements of law .ةثناء رفع أي قضيبعناصر القانون الواجب توفرها أ اإللمام

that should be presented to make a case. 

 Demonstrate the ability to deal with the legal issues through an  .الحقائق فقطتقييم تحليل والقضايا من خالل منهجية تعتمد على التعامل مع 

approach based on analyzing and assessing the facts only. 

على تحليل المعلومات المبينة على  القائمفي المستقبل اتخاذ القرار المناسب 

 .الحقائق

Demonstrate the ability to make appropriate future decisions 

based on the analyzing the information derived from the facts. 

صنع قرارات من اجل حماية الجمهور والمشاركين والموظفين والمنشأة من 

 الشكاوي و/ أو الدعاوى القضائية الكيدية

Demonstrate the ability to make decisions for protecting 

spectators, participants, employees, and the facility from 

litigation and/or frivolous law suits. 
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Sports law Epstein, AClifton Park, NY. Delmar 
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2003
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 Module Short Description        توصيف املقررخمتصر 

 :Legal issues in sport and recreation Course Name األنظمة واللوائح يف الرياضة والرتويح اسم المقرر: 

 :SRM 443 Course Code 444أرت  رقم المقرر ورمزه:

 :None Pre-requisites ال يوجد 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: 

 :7th level Course level السابع  مستوى المقرر: 

   :hours Credit hours 3 ساعات 4 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:      



Legal liability in recreation, 

sports and tourism. 4th. ed 

Hronek, B. & Spengler, J.O. Champaign, IL: 

Sagamore Publishing Co. 

2011 

المسئولية الجنائية عن استعمال المنشطات 

 في المسابقات الرياضية

 1991 دار الفكر العربي, القاهرة محمد كبيش

 


