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 اخلطة الدراسية للربانمج 
o  املستوى األول 

 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
  (0+3)3 طرق البحث يف علوم الرايضة والنشاط البدين مسك 500 1

 تتب 501 2
ال لس ة واالجتاهات احلديثة يف علوم الرايضة 

  (0+3)3 والنشاط البدين

نشآت الرايضية  ارت 501 3
ُ
  (0+3)3 والرتوحييةإدارة امل

  (0+3)3 القيادة يف الرايضة والرتويح ارت 502 4
  دراسية ة( وحد12) اجملموع

o املستوى الثاين 
 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
  (0+3)3 اإلحصاء يف علوم الرايضة والنشاط البدين مسك 511 1
  (0+3)3 يف اإلدارة الرايضية والرتوحييةقضااي ُمعاصرة  ارت 511 2
  (0+3)3 التشريعات واللوا ح التن يذية يف الرايضة والرتويح ارت 512 3

  ( وحدات دراسية9) اجملموع

o املستوى الثالث 
 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
  (0+3)3 والرتويحالتسويق واالستثمار يف الرايضة  ارت 521 1
 ( وحدة دراسية15) وحدة دراسية  إعداد خطة حبث ارت 596 2
  (0+3)3 (1ُمقرر اختياري ) .... ارت 3
  (0+3)3 (2ُمقرر اختياري ) .... ارت 4

( وحدات دراسية10) اجملموع   
 
o املستوى الرابع 

 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
 ارت 596 ( وحدات دراسية6) الرسالة ارت 600 1

( وحدات دراسية للرسالة6( وحدة دراسية + )31) اجملموع  
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o  ( مقرر من القائمة التالية:2عدد )قائمة املقررات االختيارية )جيب على الطالب اختيار 
 متطلب سابق عدد الوحدات الدراسية مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م

ارت 531 1 (0+3)3 إدارة املناسبات الرايضية والرتوحيية.    
ارت 532 2 (0+3)3 إدارة النشاط الرايضي اجلامعي.    
ارت 533 3 (0+3)3 العالقات العامة يف الرايضة والرتويح.    
ارت 534 4 (0+3)3 السلوك التنظيمي يف املؤسسات الرايضية والرتوحيية.    
ارت 535 5 والرتويحالرايضة اإلقتصاد يف    3(3+0)   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هـ / 1439 –كلية علوم الرايضة والنشاط البدين   -قسم اإلدارة الرايضية والرتوحيية –ماجستري اآلداب يف اإلدارة الرايضية والرتوحيية )خيار املقررات والرسالة( 
 م.2018

9 

 توصيف ُمقررات الربانمج 
 (0+3)3 طرق البحث يف علوم الرايضة والنشاط البدين مسك 500

ـــــــواع البحـــــــوث  ـــــــه، مناهجـــــــه، أن ـــــــى طُـــــــرق البحـــــــث العلمـــــــي، خصا صـــــــه، اســـــــتخداماته، خطوات قـــــــرر إىل التعـــــــرف عل
ُ
يهـــــــدف امل

البحـــــــث، ال رضـــــــيات، طـــــــرق اختيـــــــار العينـــــــات وبنـــــــاء أدوات مجـــــــع البيـــــــاانت يف الكميـــــــة والكي يـــــــة، حبـــــــوث التقـــــــومي، مراحـــــــل تصـــــــميم 
 علوم الرايضة والنشاط البدين.

 (0+3)3 الفلسفة واالجتاهات احلديثة يف علوم الرايضة والنشاط البدين تتب 501
قـــــرر إىل اإلملـــــام مبعـــــا وم هـــــوم وأمهيـــــة علـــــوم الرايضـــــة والنشـــــاط البـــــدين، ماهيـــــة 

ُ
االجتاهـــــات احلديثـــــة فيهـــــا، ونظـــــرايت يهـــــدف امل

اللعـــــب ابإلضـــــافة إىل دراســـــة األصـــــول ال لســـــ ية لعلـــــوم الرايضـــــة والنشـــــاط البـــــدين وم هومهـــــا، و ي تهـــــا، وعالقـــــة الرتبيـــــة العامـــــة ابلرتبيـــــة 
ختل ة يف جماالت علوم الرايضة والنش

ُ
 اط البدين.البدنية مع الرتكيز على القيم واألهداف الرتبوية واجلوانب التطبيقية امل

 (0+3)3 اإلحصاء يف علوم الرايضة والنشاط البدين مسك 511
ـــــــاانت والتعريـــــــ  أبهـــــــم  تعلقـــــــة بتوصـــــــي  البي

ُ
تقدمـــــــة امل

ُ
قـــــــرر إىل دراســـــــة أهـــــــم العمليـــــــات واإلجـــــــراءات اإلحصـــــــا ية امل

ُ
يهـــــــدف امل

ـــــــك اســـــــتخدام احلـــــــزم األســـــــاليب اإلحصـــــــا ية البارامرتيـــــــة والالابرامرتيـــــــة، والتـــــــدريب علـــــــى تطبيقهـــــــا يف الدراســـــــات  والبحـــــــوث مبـــــــا يف ذل
تغــــــريات وأنواعهــــــا واالختبــــــار اإلحصــــــا ي لل رضــــــيات وم هــــــوم الداللــــــة SPSSاإلحصــــــا ية )

ُ
قــــــرر مســــــتوايت القيــــــام وامل

ُ
(، ويتضــــــمن امل

اإلحصــــــا ية وخطــــــ  النــــــوع األول والثــــــاين وقــــــوة االختبــــــار اإلحصــــــا ي وتطبيقــــــات بعــــــ  االختبــــــارات اإلحصــــــا ية وطــــــرق اختيــــــار العينــــــة 
 وحتديد جمتمع البحث.

 (0+3)3 إدارة املُنشآت الرايضية والرتوحيية ارت 501
نشــــــــآت الرايضـــــــية والرتوحييــــــــة، وطبيعـــــــة األعمــــــــال 

ُ
قــــــــرر إىل لقـــــــاء الضــــــــوء علـــــــى األســــــــاليب احلديثـــــــة يف إدارة امل

ُ
يهـــــــدف هـــــــذا امل

املنشـــــ ة بك ـــــاءة عاليــــــة وإدارةـــــا املاليـــــة وال نيــــــة، املناطـــــة  داري املنشـــــ ة، والـــــ  تتضــــــمن وضـــــع اهليكـــــل التنظيمـــــي والتخطــــــيط لتشـــــغيل 
نشــــآت الرايضــــية والرتوحييــــة يف اململكــــة العربيـــــة الســــعودية وطــــرق التغلــــب عليهــــا واحلـــــد 

ُ
إضــــافة إىل علــــى أهــــم التحــــدايت الــــ  تواجـــــه امل

منشــــــآت الرايضــــــية، مــــــن ألرهــــــا للتغلــــــب عليهــــــا؛ كمــــــا ســــــيتم التطــــــرق إىل أســــــاليب وطــــــرق وضــــــع بــــــرامج العمــــــل واجلــــــداول الزمنيــــــة لل
نشآت.

ُ
 واملهارات الو ي ية ال  حيتاجها العاملني يف جمال إدارة تلك امل

 (0+3)3 القيادة يف الرايضة والرتويح ارت 502
يهــــــــــدف هــــــــــذا املقــــــــــرر إىل تزويــــــــــد الطــــــــــالب بنظــــــــــرايت ومعــــــــــارف وم ــــــــــاهيم القيــــــــــادة احلديثــــــــــة يف جمــــــــــاالت اإلدارة الرايضــــــــــية 

ـــــــة، وزايدة وعـــــــيهم  ولقافـــــــاةم أبهـــــــم األدوار واملهـــــــارات الـــــــ  يتعـــــــني علـــــــى القا ـــــــد القيـــــــام هبـــــــا واكتســـــــاهبا وتو ي هـــــــا يف جمـــــــال والرتوحيي
 الرايضة والرتويح.

 

 

 

 



هـ / 1439 –كلية علوم الرايضة والنشاط البدين   -قسم اإلدارة الرايضية والرتوحيية –ماجستري اآلداب يف اإلدارة الرايضية والرتوحيية )خيار املقررات والرسالة( 
 م.2018
10 

 (0+3)3 قضااي ُمعاصرة يف اإلدارة الرايضية والرتوحيية ارت 511
عاصـــــــــرة يف الرايضـــــــــة والـــــــــرتويح يف القـــــــــرن احلـــــــــادي 

ُ
قـــــــــرر إىل إلقـــــــــاء الضـــــــــوء علـــــــــى أســـــــــاليب إدارة القضـــــــــااي امل

ُ
يهـــــــــدف هـــــــــذا امل

ــــــة الــــــ  حيتاجهــــــا العــــــاملني يف جمــــــال  ــــــات املهن ــــــة وأخالقي ــــــيدارة الرايضــــــية، واملهــــــارات الو ي ي ــــــزة وال ريــــــدة ل مي
ُ
ــــــب امل والعشــــــرون، واجلوان

حتملـــــــة للعـــــــاملني يف مهنـــــــة اإلدارة الرايضـــــــية كمـــــــا ســـــــيتطرق املقـــــــرر اىل اإلدارة الرايضـــــــية والـــــــرتويح، والت
ُ
ســـــــتقبلية وال ـــــــرص امل

ُ
حـــــــدايت امل

القضـــــااي املعاصـــــرة وامللحـــــة يف اجملـــــال كاســـــتثمار أوقـــــات ال ـــــران، احلـــــد مـــــن التعصـــــب الرايضـــــي، الرايضـــــة والنشـــــاط البـــــدين للوقايـــــة مـــــن 
 األمراض العصرية .... اخل. 

 (0+3)3 واللوائح التنفيذية يف الرايضة والرتويحالتشريعات  ارت 512
يهـــــــدف املقـــــــرر إىل تزويـــــــد الطالـــــــب ابمل ـــــــاهيم واملبـــــــادة واألســـــــس العامـــــــة للتشـــــــريعات واللـــــــوا ح التن يذيـــــــة للرايضـــــــة والـــــــرتويح، 

تعلقـــــــة ابملؤسســـــــات الرايضـــــــية والرتوحييـــــــة، وأ
ُ
نظمتهـــــــا ولوا حهـــــــا وتســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى أهـــــــم القضـــــــااي الرايضـــــــية واحلـــــــاالت القانونيـــــــة امل

 التن يذية.
 (0+3)3 التسويق واالستثمار يف الرايضة والرتويح ارت 521

قــــرر إىل إلقــــاء الضــــوء علــــى الطبيعــــة اخلاصــــة للتســــويق يف الرايضــــة والــــرتويح ومــــا ُ يــــز  عــــن ابقــــي أنــــواع التســــويق 
ُ
يهــــدف هــــذا امل

نتجـــــات الرايضـــــية وإجـــــراء البحـــــوث األُخـــــرى؛ وامل هـــــوم احلـــــديث لالســـــتثمار يف اجملـــــال الرايضـــــي 
ُ
والرتوحيـــــي والتعـــــرف علـــــى خصـــــا   امل

التســـــــويقية ودراســـــــات اجلـــــــدوى يف اجملـــــــال الرايضـــــــي والرتوحيـــــــي وإلقـــــــاء الضـــــــوء علـــــــى ال ـــــــرص االســـــــتثمارية احملتملـــــــة يف جمـــــــايل الرايضـــــــة 
 والرتويح ابململكة العربية السعودية.

ارت 531 (0+3)3 إدارة املناسبات الرايضية والرتوحيية   
قـــــــرر إىل معرفـــــــة امل ـــــــاهيم األساســـــــية إلدارة

ُ
املناســـــــبات الرايضـــــــية والرتوحييـــــــة املختل ـــــــة وأمهيتهـــــــا والتعـــــــرف علـــــــى  يهـــــــدف هـــــــذا امل

 اخلطوات األساسية ملراحل إدارةا مبا يُقلل من املعوقات وزايدة فرص جتاوزها وتعزيز مقومات النجاح.
ارت 532 (0+3)3 إدارة النشاط الرايضي اجلامعي   

قــــــرر إىل إلقـــــــاء الضــــــوء علــــــى كي يـــــــة إدارة وتنظــــــيم النشــــــاط الرايضــــــي الـــــــداخلي، وُمقارنتــــــه ابلنشــــــاط الرايضـــــــي 
ُ
يهــــــدف هــــــذا امل

تمثـــــل يف املنافســـــات الرايضـــــية بـــــني اجلامعـــــات، حيـــــث ســـــيتم التطـــــرق ألحـــــدث أســـــاليب تـــــوفري النشـــــاط الرايضـــــي 
ُ
اجلـــــامعي اخلـــــارجي امل

ســـــت يدين ك قامـــــة األنشـــــطة احلـــــرة و الـــــدورات والبطـــــوالت الرايضـــــية، فضـــــاًل عـــــن إدارة اجلـــــامعي الـــــداخلي الـــــذي يلـــــ  رغبـــــات وميـــــول ا
ُ
مل

الشــــــؤون الرايضــــــية الداخليــــــة ابجلامعــــــة لتشــــــمل مجيــــــع الكليـــــــات ومجيــــــع النــــــواحي ذات العالقــــــة بت عيــــــل النشــــــاط الــــــداخلي كـــــــالنواحي 
 لرايضية الداخلية واملنتخبات ال  ُ ثل اجلامعة. املالية وال نية والتنظيمية واإلدارية، والتعرف على كي ية تكوين ال رق ا

ارت 533 (0+3)3 العالقات العامة يف الرايضة والرتويح   
قــــــرر إىل إلقــــــاء الضــــــوء علــــــى دور العالقــــــات العامــــــة يف الرايضــــــة والــــــرتويح داخــــــل املؤسســــــات الرايضــــــية، وعلــــــى 

ُ
يهــــــدف هــــــذا امل

والـــــرتويح، وكي يـــــة تصـــــميم وإدارة بـــــرامج العالقـــــات العامـــــة؛ وامليثـــــاق األخالقـــــي وأهـــــم الو ـــــا   الر يســـــة للعالقـــــات العامـــــة يف الرايضـــــة 
 خصا   ومواص ات العاملني يف العالقات العامة، وكي ية حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة الرايضية.

 



هـ / 1439 –كلية علوم الرايضة والنشاط البدين   -قسم اإلدارة الرايضية والرتوحيية –ماجستري اآلداب يف اإلدارة الرايضية والرتوحيية )خيار املقررات والرسالة( 
 م.2018
11 

ارت 534 (0+3)3 السلوك التنظيمي يف املؤسسات الرايضية والرتوحيية   
قــــــرر إىل تزويــــــد 

ُ
ــــــراد واجلماعــــــات وفهــــــم وإدارة ســــــلوك العــــــاملني يهــــــدف امل ــــــب مب ــــــاهيم ونظــــــرايت الســــــلوك التنظيمــــــي لكف الطال

نظمة يف ضوء ذلك وكي ية الت اعل معها.
ُ
 يف املؤسسات الرايضية والرتوحيية احمللية والدولية، وتقومي لقافة امل

ارت 535 والرتويح الرايضة  اإلقتصاد يف    3(3+0)  
قـــــرر إىل 

ُ
االقتصـــــاد  بـــــادةفهـــــم عمليـــــة صــــناعة القـــــرار يف قطـــــاع الرايضـــــة والـــــرتويح مــــن خـــــالل تعريـــــ  الطالـــــب مبيهــــدف هـــــذا امل

واإلدارة املاليـــــــة احلديثـــــــة وجمـــــــاالت تطبيقهـــــــا يف القطـــــــاع الرايضـــــــي والرتوحيـــــــي.  يشـــــــمل املقـــــــرر مســـــــا ل تتعلـــــــق ابالقتصـــــــاد واالســـــــتثمار 
يف قطـــــــاعي الرايضـــــــة والـــــــرتويح. املقـــــــرر يســـــــتعرض لجوانـــــــب احملاســـــــبية والضـــــــبط لابإلضـــــــافة إىل موضـــــــوعات أساســـــــية يف االدارة املاليـــــــة 

منهـــــا يف الســـــياق الـــــوطين هبـــــدف  ويعـــــزز االســـــت ادةعـــــدد مـــــن احلـــــاالت النموذجيـــــة اســـــتنادا إىل جتـــــارب يف صـــــناعة الرايضـــــة والـــــرتويح 
 ربط العملية التعليمية ابلسياق العاملي وتطبيقاةا العملية. 

 دراسية  وحدة إعداد خطة حبث ارت 596
ـــــذة الطالـــــب إعطـــــاء إىل املقـــــرر هـــــذا يهـــــدف ـــــة عـــــن نب ـــــار تصـــــميم كي ي ـــــة حبثـــــي، مقـــــرتح وكتابـــــة واختي  املراجـــــع، يف البحـــــث وآلي

 طالـــــب لكــــل أكــــاد ي مرشــــد بتعيــــني القســــم وســــيقوم. إحصــــا يا النتــــا ج حتليــــل كي يــــة عــــن نبــــذة الطالــــب إعطــــاء املقــــرر يشــــمل كمــــا
ــــــب  رشــــــاد يقــــــوم حبيــــــث ــــــة خــــــالل الطال ــــــة اخلطــــــة وتســــــليم إعــــــداد مرحل ــــــب ويقــــــوم ، البحثي ــــــة اخلطــــــة بعــــــرض الطال ــــــة أمــــــام البحثي  جلن

 .القسم يف العليا الدراسات
 ( وحدات دراسية6) الرسالة ارت 600

بشـــــرط أن يتســـــم هـــــذا أن يقـــــوم الطالـــــب  عـــــداد رســـــالة يف أحـــــد موضـــــوعات التخصـــــ  يف جمـــــال اإلدارة الرايضـــــية والرتوحييـــــة 
 واإلبتكار وأن يسهم يف نشر املعرفة يف اجملال النظري والتطبيقي.املوضوع ابألصالة 

 
 
 
 




