
Module  Description:                                    
        

, القيموتنمية الفلسفة الشخصية المهنية, هذا المقرر مصمم لمساعدة الطلبة في 

مهارات التفكير األخالقي. كما أن المقرر يعد الطلبة لبحث ومناقشة القضايا و

األخالقية البارزة ذات العالقة بالجانب الرياضي والترويحي. إلى جانب ذلك 

بتطبيق النظريات األخالقية, والمفاهيم, والنماذج على القضايا الطلبة  سيقوم

.اضة والترويحفي مجال الريالمعاصرة األخالقية واالجتماعية 

This course is designed to assist students developing a personal 

and professional philosophy, values, and moral reasoning skills. 

Major moral/ethical issues within sport and recreation will be 

researched and discussed. Students will also be able to apply 

ethical theories, concepts and models to current social and 

ethical dilemmas within the fields of sport and recreation. 

Module Aims                                                     
 Introduce students to the ethical principles, theories and .األخالقية في مجال الرياضة والترويح والمفاهيملنظريات واألسس تعريف الطلبة با

concepts of sport and recreation. 

 Introduce the practical application of such theories in the field of التطبيق العملي لمثل هذه النظريات في مجال اإلدارة الرياضية والترويح.التعريف ب

sport management and recreation. 

لقيم واألخالق الشخصية والمهنية والمرتبطة بمجال الرياضة تمكين الطلبة الختبار ا

والترويح وفهم الكيفية لدور هذه القيم واألخالق في حياة الفرد اليومية سواء 

 و الوظيفية.االجتماعية أ

Enable the students to examine their personal and professional 

ethics and values pertaining to the sporting industry and 

recreation, and how these play a role in one’s everyday social 

life and career. 

االجتماعية واألخالقية الراهنة بخصوص السلوكيات مناقشة وتقييم القضايا التعريف بال

 والممارسات التي تحدث في المجال الرياضي والترويحي

Introduce the discussion and examine current ethical and social 

issues concerning the behaviors and practices that occur in sport 

and recreation 

 Demonstrate the ability to consider and apply the ethical في مجال الرياضة والترويح. األخالقية لنظريات والمفاهيمواألسس ا بحث وتطبيق

principles, theories and concepts in sport and recreation. 

لقيم واألخالق الشخصية والمهنية والمرتبطة بمجال الرياضة والترويح وفهم افهم 

 اة الفرد اليومية سواء االجتماعية أو الوظيفية.الكيفية لدور هذه القيم واألخالق في حي

Demonstrate the ability to understand the personal and 

professional ethics and values pertaining to the sporting industry 

and recreation, and how these play a role in everyday social life 

and career. 

وتقييم القضايا االجتماعية واألخالقية الراهنة بخصوص السلوكيات مناقشة 

 والممارسات التي تحدث في المجال الرياضي والترويحي

Demonstrate the ability to discuss and examine current ethical 

and social issues concerning the behaviors and practices that 

occur in sport and recreation 

 & seRruoseR Text books                                                                                          الكتاب المقرر والمراجع المساندة:

اسم الكتاب
(Book name) 

 اسم المؤلف
(Author Name) 

اسم الناشر
(Pub. Name) 

 سنة النشر
 (Pub. year) 

Ethics in Sport William J. Morgan, Klaus V. Meier, 

Angela J. Schneider 

Third edition, Human Kinetics 2009 

Sport Ethics: Applications for fair play Lumpkin, A., Stoll, S.K., & Beller, 

J.M 

Boston, MA: McGraw-Hill 2003 

Violence and sports.Berger, GNew York: Franklin Watts, Inc1990
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 Module Short Description  خمتصر توصيف املقرر 

 Moral and ethical aspects in sport and الجوانب األخالقية في الرياضة  والترويح اسم المقرر: 

recreation 
Course Name: 

 :SRM 445 Course Code 444أرت  رقم المقرر ورمزه:

 المتطلب السابق

 للمقرر:

  Pre-requisites: 

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 2 ساعات 2 الساعات المعتمدة:

  : )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(:مخرجات التعليم

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


