
1 ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح                        جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                    
دشش٘ حًٛذ:                        يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - بطاقة التنظيم السداسي للتعليم- 
 

ماستر في تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح                                                                           جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت  
دشش٘ حًٛذ:                        يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 :انسذاسٙ األٔل

 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 *السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

 امتحان متواصل أعمال أخرى

   18 08 00 00 06 06 168 وحدات التعليم األساسية    

 + + 5 2   1.30 1.30 42 تسيير الموارد البشرية

 + + 5 2   1.30 1.30 42 تسيير المنشآت الرياضية

 + + 4 2   1.30 1.30 42 حطبيماث ػهى انُفش انخُظيًي

 + + 4 2   1.30 1.30 42 إداسة انجىدة في انًؤصضاث انشياظيت

   08 05 00 00 4.30 4.30 126 وحدات التعليم المنهجية

 + + 3 2   1.30 1.30 42 منهجية البحث العلمي

  + 3 2   1.30 1.30 42 ث الرياضيةاتخطيط وبرمجة االحد

 + + 2 1   1.30 1.30 42 1اإلحصاء التطبيقي 

   02 02 00 00 00 03 42 وحدات التعليم اإلسكتشافية

 +  1 1    1.30 21 انخضىيك انشياظي 

 +  TIC 21 1.30    1 1تقنيات اإلعالم واالتصال 

   02 02 00 00 00 03 42 وحدة التعليم األفقية

 +  1 1    1.30 21 1اإلنجليزيةاللغة 

 +  1 1    1.30 21 1االعالم اآللي

   30 17  04 7.30 15 378 1مجموع السداسي 

 

 

 

 

 

 

 

 



3                                                                          ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 انسذاسٙ انصاَٙ

 

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 

 *السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

أعمال  محاضرة  أسبوع 14-16
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

 168  18 08 00 00 06 06 168 وحدات التعليم األساسية    

التسيير المالي في المإسسة 
 الرياضية

42 1.30 1.30   2 5 +  

  + 5 2   1.30 1.30 42 ػهى االجخًاع انخُظيًي

َظاو يشالبت انخضييش نهًُشآث 

 انشياظيت

42 1.30 1.30   2 4 +  

  + 4 2   1.30 1.30 42 القانون والتشريع الرياضي

 126  08 05 00 00 4.30 4.30 126 وحدات التعليم المنهجية

  + 3 2   1.30 1.30 42 تصميم وبناء أدوات البحث العلمي

  + 3 2   1.30 1.30 42 2اإلحصاء التطبيقي 

  + 2 1   1.30 1.30 42 المحاسبة العامة

 42  02 02 00 00 00 03 42 وحدات التعليم اإلسكتشافية

   1 1    1.30 21 الحوكمة في المجال الرياضي

   1 1    1.30 21 دساصت انضىق انشياظيت

 42  02 02 00 00 00 03 42 وحدة التعليم األفقية

   1 1    1.30 21 2اإلنجليزيةاللغة 

   1 1    1.30 21 2اإلعالم اآللي

 378  30 17  00 10.30 16.30 378 2مجموع السداسي 

 

 

 

 

 



4                                                                          ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 

 :انسذاسٙ انصانس
 

الحجم الساعي  وحدة التعليم

  *السداسي

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 نوع التقييم

14-16 
 أسبوع 

أعمال  محاضرة
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   18 10  4.00 4.30 6.00 203 وحدات التعليم األساسية    

اإلصخشاحيجياث انحذيثت في حضييش انًىاسد 

 انبششيت

42 1.30 1.30   02 04 + + 

 + + 04 02   1.30 1.30 42 حًىيم انًُشآث انشياظيت 

انحصيهت انًانيت واألدبيت نهًؤصضت 

 انشياظيت

42 1.30 1.30   02 04 + + 

المقاربات التنظيمية الدارة البطوالت 
 الرياضية

21 1.30    01 02 +  

   04 03  04   56 التدخل في الوسط المهني

   12 07  05 00 00 70 وحدات التعليم المنهجية

  + 07 04  05    ملتقى البحث

   05 03  05   70 انًششوع انخًهيذي نهًزكشة

   30 17  17 4.30 4.30 364 3يعًٕع انسذاسٙ 

 

 :انسذاسٙ انشاتغ

 وحدة التعليم األساسية
 *الحجم الساعي السداسي

 األرصدة المعامل الحجم الساعي األسبوعي
  أسبوع16 – 14

 15 08 13.00 182 حمشيش انخشبص انًيذاَي

 15 09 13.00 182 يزكشة انخخشج

 30 17 26 364 4يعًٕع انسذاسٙ 
 



5 ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح                        جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                    
دشش٘ حًٛذ:                        يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

:  حوصلة شاملة للتكوين-  2
 

 و ت               ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 337 180 67.5 00 584.5

 أعمال موجهة 270 135 67.5 67.5 540

 أعمال تطبيقية // // // // //

 عمل شخصي 742.5 360 20 10 1267.5

(محدد)عمل آخر // // // // //  

 المجموع 1469 717 155 77.5 2392

 األرصدة 72 36 08 04 120

100%  3.33.%  6.66%  30%  60%  
 لكل وحدة األرصدة% 

 تعليم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6                      ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                    
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- البرنامج المفصل لكل مادة - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



7                      ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                    
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 

تسيير الموارد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
تسيير الموارد البشرية : اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

   يفاْٛى حٕل إداسج انًٕاسد انثششٚح ٔأًْٛرٓا 

 انرطٕس انراسٚخٙ نهًٕاسد انثششٚح ٔاألفكاس انًمذيح فٙ ْزا انًعال. 

  حسة انحاظح ٔانًُصة ٔانفشٔق انفشدٚح" ذخطٛظ انًٕاسد انثششٚح" 

  ذٕظٛف انًٕاسد انثششٚح ٔانًٕائًح انًُٓٛح 

  انُظش٘ ٔانرطثٛك "  ذكٍٕٚ انًٕاسد انثششٚح" 

 َ٘ظاو انحٕافز نهًٕاسد انثششٚح ٔذطٕٚش األداء انثشش 

 ٘األيٍ ٔانساليح نهؼُصش انثشش 

  لإٌَ انؼًم انعزائش٘ ٔدٔس َماتاخ انؼًم 

  ذمٕٚى انًٕاسد ٔذمٛٛى انًٕاسد انثششٚح" انشلاتح ػهٗ انًٕاسد انثششٚح" 

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 



8                      ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                    
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
المنشآت والمإسسات الرياضية : اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 يفاْٛى ػايح حٕل اإلداسج انشٚاضٛح نهًُشؤج ٔػُاصشْا ٔيرطهثاذٓا. 

  األْذاف ٔانًشاحم ٔاإلسرشاذٛعٛاخ" انثشيعح ٔانرخطٛظ انشٚاضٙ فٙ إداسج انًُشآخ" 

 ٙاألسس ٔانًثادا انؼايح نهًُشؤج انشٚاضٛح ٔانًشكة انشٚاض. 

  انُٕاحٙ انعًانٛح نهًُشؤج انشٚاضٛح 

 ٙذمٕٚى إيكاَاخ انرشتٛح انشٚاضٛح فٙ انًشكة انشٚاض 

  أًْٛح انًالحك ٔانصاالخ ٔانفُادق انشٚاضٛح نهًُشؤج انشٚاضٛح انعزائشٚح 

  يماٚٛس انشسى ٔاألتؼاد ٔاألحعاو ٔيشاحم انرصًٛى" يثادا ذصًٛى انًُشآخ انشٚاضٛح" 

 ذحهٛم انٕظائف فٙ إداسج انًشكة انشٚاضٙ ٔذمٛٛى األداء نهًُشؤج. 

  لٕاػذ ذُظٛى انثطٕالخ ٔانرظاْشاخ انشٚاضٛح. 

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 
 



9                      ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                    
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 

 

 
 

 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
علم نفس التنظيم والمنظمات الرياضية : اسم المادة

 04:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 يفاْٛى حٕل انًؤسساخ ٔانًُشآخ انشٚاضٛح ٔإَٔاػٓا ٔ ٔأتؼادْا. 

 ِانذٔافغ ٔاالذعاْاخ ٔانُظشٚاخ فٙ انؼًم' .يفاْٛى حٕل ػهى َفس انرُظٛى ٔيثادئّ ٔذطٕس" 

  انرحهٛم انؼهًٙ نهؼًم" يعاالخ ذطثٛك ػهى َفس انرُظٛى فٙ انًُظًاخ انشٚاضٛح....ٔ" 

 انرُظٛى انشسًٙ ٔانغٛش انشسًٙ ٔظًاػاخ انرؤشٛش فٙ انًُظًح. 

  انٓذف، انخطظ،انًُاخ ٔانرمٛٛى "انرُظٛى ٔاإلداسج تاألْذاف نرحمٛك انفّؼانٛح انرُظًٛٛح" 

 انفّؼانٛح فٙ ذصًٛى انٓٛاكم انرُظًٛٛح نهًُشآخ ٔانًؤسساخ انشٚاضٛح. 

  االششاف ٔاالسشاد انًُٓٙ ٔاألًَاط انمٛادٚح انُاظحح" سٛكٕنٕظٛح انمٛادج انشٚاضٛح" 

 اإلذصال انفّؼال ٔذؤشٛش ذكُٕنٕظٛا اإلذصال انحذٚس ػهٗ اإلداسج انشٚاضٛح. 

  إداسج انؼاللح يغ انًرؼايهٍٛ ٔػاللح انًذسب تانًُشؤج انشٚاضٛح. 

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 

 

 
 



10                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
الحصيلة األدبية والمالية للمنشؤة الرياضية : اسم المادة

 04:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

  يفاْٛى حٕل انحصٛهح األدتٛح ٔانًانٛح 

 أًْٛرٓا ٔأْذافٓا ٔيرطهثاذٓا انؼًهٛح 

  األطشاف انًسرفٛذج يٍ انحصٛهح األدتٛح ٔانًانٛح 

  يشاحم إػذاد انحصٛهح األدتٛح ٔانًانٛح 

  ذطثٛك األسانٛة انؼهًٛح نهًحاسثح انشٚاضٛح 

  انًصادلح ػهٗ انحصٛهح األدتٛح ٔانًانٛح 

 ًَٕرض ػٍ انحصٛهح األدتٛح ٔانًانٛح نهًُشؤج انشٚاضٛح انعزائشٚح. 

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 
 



11                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم المنهجية     :اسم الوحدة
منهجية البحث العلمي : اسم المادة

 03:الرصيد
 02:المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم
  (على األكثر

 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 التفكير العلمي والتيارات الفلسفية .1

نظريات البحث العلمي وأسلىب التفكير  .2

انىاع البحىث العلمية وثطبيقاتها  .3

املنهج وطبيعة املعرفة العلمية  .4

املقاربات الفلسفية وانتاج املعرفة العلمية  .5

 (مفهىمه ،خصائصه ،مجاالثه ،مشكالثه)البحث التربىي  .6

مناهج البحث العلمي وطرائق البحث    .7

البحث التجريبي  1.7        

قارن   2.7          
ُ
ي امل ّّ البحث العّل

البحث الارثباطي   3.7         

البحث املسحي  4.7         

التاريخي  البحث  5.7         
 



12                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 

 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم المنهجية   :اسم الوحدة
إدارة الحدث الرياضي : اسم المادة

 03:الرصيد
 02:المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم
  (على األكثر

 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 

  إدارة الحدث الرياضي:محتوى المادة
 .ذطٕس يفٕٓو يصطهح اداسج انحذز انشٚاضٙ.1

 .يفٕٓو انحذز انشٚاضٙ . 2
 انًرؼهك ترُظٛى 23/07/2013انًؤسخ فٙ  05ـ13يفٕٓو ٔػُاصش انحذز انشٚاضٙ فٙ انمإٌَ سلى .3

 .األَشطح انثذَٛح ٔانشٚاضٛح ٔذطٕٚشْا

 . االيٍ ٔانساليح فٙ إداسج انحذز انشٚاضٙ. 4

 .انًؤسساخ انًكهفح تشلاتح إداسج انحذز انشٚاضٙ. 5

 .أسانٛة إداسج انحذز انشٚاضٙ. 6

 . أسهٕب انؼمذ الداسج انحذز انشٚاضٙ. 7

 .صفاخ انمائى تئداسج انحذز انشٚاضٙ. 8

 .االذصال فٙ إداسج انحذز انشٚاضٙ. 9

 .انمًٛح االلرصادٚح الداسج انحذز انشٚاضٙ. 10

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 



13                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 
 
 
 

تسيير الموارد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم المنهجية     :اسم الوحدة
 1اإلحصاء التطبيقي : اسم المادة

 02:الرصيد
 02:المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم
  (على األكثر

 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 مقاًيض الجزعت املسكزيت و مقاًيض التشتت / جركحر  باإلحصاء الىصفي  .1

 مدخل عام لالحصاء الاشتدالل .2

 املجتمع الاحصائي و العينت  .3

 اختباز الفسوص و اجخاذ القسزاث الاحصائيت  .4

 :اختباز الفسوص بالنصبت للمتىشطاث الحصابيت لعينت أو اعينتحن  .5

 لعينت واحد  T student اختباز شتيىدنت  1.3  

 لعينتحن مسجبطتحن   T studentاختباز شتيىدنت  2.3  

  لعينت غحر مسجبطتحن  T studentاختباز شتيىدنت   3.3 

 (املتصاويت و الغحر متصاويت  )  للعيناث الكبحرة Z-    اختباز  ذ  4.3

 :اختباز الفسوص بالنصبت للمتىشطاث الحصابيت الكثر من عينتحن   .6

 ANOVA one factoryجحليل التباًن  لعامل واحد  1.4



14                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 ANOVA two factory  لعاماجحليل التباًن   2.4 

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم االستكشافية     :اسم الوحدة
التسويق الرياضي وإدارة المركبات الرياضية  : اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم
  (على األكثر

 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 ٙانًفاْٛى ٔانًثادا ٔانًُاْط ٔػُاصش انرسٕٚك انشٚاض 

 اإلداسج تانرسٕٚك ٔإلداسج انرغٛٛش 

  اإلسرشاذٛعٛاخ انرسٕٚمٛح انٓايح ٔيراتؼح ذُفٛز انخطظ 

  انشػاٚح ٔانًذستٍٛ ٔاألَذٚح ٔاإلػالو " إداسج انؼاللح يغ انؼًالء فٙ يعال انشٚاضح" 

    ذطٕٚش األداء انرسٕٚمٙ نهًٕاسد انثششٚح 

  ٙدساسح انسٕق انشٚاضٛح ٔانمشاس انرسٕٚم 

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 



15                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم االستكشافية     :اسم الوحدة
  TICتقنيات اإلعالم واالتصال : اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

 
: هداف التعلم

معرفة وسائل اإلعالم واالتصال وكيفية استخدامها - 
القدرة على التحكم في تقنيات اإلعالم واالتصال في مجال تخصصه - 

: المعارف المسبقة

  وسائل االعالم واالتصال المختلفة -

  أهم النظريات والمفاهيم ذات الصلة بالمجال -

 
: محتوى المادة

اإلعالم واالتصال، اإلعالم الرياضي : مدخل مفاهيمي .1
التطور التاريخي لوسائل اإلعالم واالتصال  .2
التعريف األهمية واألهداف، الخصائص : اإلعالم الرياضي .3
نظريات اإلعالم واالتصال  .4
 (الُمنطلق، التصورات، الغايات)وظائف وسائل اإلعالم في الفلسفة الغربية  .5
أنواع وسائل اإلعالم، واإلعالم الرياضي  .6
تؤثيرات اإلعالم الرياضي، خصائصه وسلبياته  .7
المنظومة اإلعالمية الرياضية  .8
تحرير األخبار الرياضية  .9

 
. المتابعة الدائمة واالمتحانات:طريقة التقييم

 
 :المراجع باللغة العربية

. 1990، لبنان، 1اإلعالم اإلذاعي والتليفزيوني، دار المعارف، ط: إبراهيم إمام .1
. 1994، المكتبة االعالمية، دمشق، 1االعالم الرياضي، ط: أديب خضور .2
. 2003االعالم في التربية البدنية والرياضية، االسكندرية، : حسن أحمد الشافعي .3

 .1996، دار الفجر للنشر، مصر، 1بحوث في االتصال، ط: سحر محمد وهبي .4

 .1994تؤثير وسائل االعالم، مكتبة العبيكان، الرياض، : محمد عبد الرحمان الضيف .5



16                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم االستكشافية     :اسم الوحدة
 اللغة االنجليزية: اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم
  (على األكثر

 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 EGP ; English for general purposes  
 EGP ; English for general purposes 

 EGP ; English for general purposes 

 ESP ; English for specific purposes  

 ESP ; English for specific purposes 

 ESP ; English for specific purposes 

 

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 



17                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
االول  : السداسي

وحدات التعليم االستكشافية     :اسم الوحدة
 االعالم االلي : اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم
  (على األكثر

 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 Office word----------------------semesttre 01 

 Office  Excelle ----------------------semesttre 01 

 Office  Power point ----------------------semesttre 01 

 Office  Access ----------------------semesttre 02 

 Office publish----------------------semesttre 02 

 Office InfoPath----------------------semesttre 02 

 Office outlook----------------------semesttre 02 

 

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع



18                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني  : السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
التسيير المالي في الرياضة  : اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 

  التسيير المالي في الرياضة :محتوى المادة
 . حؼشيف واهًيت انخضييش انًاني في انشياظت.1
 األهذاف األصاصيت نهخضييش انًاني في انشياظت. 2

 .انخضييش انًاني في انشياظت يٍ يذخم َظشيت األَظًت.3
 .التسٌٌر المالً فً الجزائر ومراحله األساسٌة.4

 (.1976 ـ 1962)مرحلة النموذج الفرنسً .5

 (.1989 ـ 1976)يشحهت انخمُيٍ انشياظي .6

 (.2004 ـ 1989)يشحهت حُظيى وحىجيه انبيج انشياظي .7

 (.2014 ـ 2004)يشحهت اإلصالح انشياظي .8

 انًخؼهك بخُظيى األَشطت انبذَيت 23/07/2013انًؤسخ في  05ـ13لاَىٌ انشياظت انجذيذ سلى .9

 .وانشياظيت وحطىيشها

 .حكىيٍ انًىسد انبششي وػاللخه بحىكًت انخضييش انًاني في انشياظت. 10
 



19                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني  : السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
إدارة المنشآت والمركبات الرياضية : اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 

 انًفاْٛى ٔاألْذاف ٔاألًْٛح  .1

 أْى االفكاس انًمذيح فٙ يعال اإلداسج ٔاإلداسج انشٚاضٛح  .2

 يثادا اإلداسج انشٚاضٛح  .3

 اإلداسج اإلسرشاذٛعٛح فٙ انشٚاضح .4

 .يعاالخ اإلداسج انشٚاضٛح ٔانمٛادج انشٚاضٛح  .5

 "األْذاف، انٕلد ، تاالسرشذٛعٛاخ" طشق اإلداسج ٔانرسٛٛش انشٚاضٙ .6

 يرطهثاخ اإلداسج انشٚاضٛح انُّاظحح  .7

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
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دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني  : السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
المحاسبة الرياضية  : اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

  المحاسبة الرياضية :محتوى المادة
 .اإلطار النظري للمحاسبة الرٌاضٌة. 1

 .تسجٌل العملٌات المالٌة فً المنظمات الرٌاضٌة. 2

 .انذوسة انًحاصبيت في انًُظًاث انشياظيت. 3

 .انمىائى انًانيت. 4

 .انخضىياث انجشديت. 5

 .انشواحب واألجىس في انًُظًاث انشياظيت. 6

 .انًحاصبت في انًُشآث انشياظيت. 7

 .األصىل انُمذيت في انًُظًاث انشياظيت. 8

 .كيفيت اظهاس حضاباث انًذيُيٍ في انضجالث انًحاصبيت. 9
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 .انًشاكم انًحاصبيت في انًُظًاث انشياظيت. 10
 

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني  : السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
القانون و التشريع الرياضي   : اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 

 القانون والتشريع الرياضي: محتوى المادة

 
. انضياصاث انشياظيت انؼًىييت في انماَىٌ انشياظي انجزائشي. 1

 .نًشفك انؼًىيي انشياظي في انماَىٌ انجزائشيانُظاو انماَىَي ل. 2

 .نخفىيط في انًُظًت انشياظيتانُظاو انماَىَي ل. 3

. يضيش االداسي انشياظيانُظاو انماَىَي نم. 4

. نًضيش انشياظي انًُخخب انًخطىعانُظاو انماَىَي ل. 5

. ػمىد انشياظيتاالحكاو انماَىَيت نم. 6

 .ػمذ انالػب انشياظي انًحخشفاإلغاس انماَىَي ل. 7

. نًضؤونيت انشياظيتاالحكاو انماَىَيت ل .8
 

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
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 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني  : السداسي

وحدات التعليم المنهجية      :اسم الوحدة
مشروع البحث    : اسم المادة

 03:الرصيد
 02:المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم
  (على األكثر

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

خطة البحث    

 جحدًد املجتمع الاحصائي ومتغحراث البحث 

نتاجيت وصالحياث الاشتخدام ثالفسضياث الاشتقسائيت والاس

التحدًد والتحليل املفهىمي ملتغحراث البحث  

الدزاشاث الصابقت واملشابهت وأوجه الاشتفادة منها 

متغحراث البحث وطسق املساقبت  

الصدق الصحت والثباث والاشتقساز 

أدواث جمع البياناث 

بناء شبكاث املالحظت املنظمت وجأطحرها 

بناء الاشتمازة والاشتبيان 

بناء مخطط ودليل املقابلت 

بناء املخطط التجسيبي 

بناء فئاث جحليل املحتىي 

التقنياث املباشسة وغحر املباشسة وجخطيط عمليت الجمع 
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جفسيغ البياناث 

جسجيب املعطياث والبياناث الاحصائيت 

أشض القياس والاختبازاث 

بطازياث الاختباز 

ىلىجيت   بطازياث الاختبازاث املىزفىلىجيت والفحًز

بطازياث الاختبازاث النفصيت والاجتماعيت 

املصادز واملساجع ذاث الصلت بالبحث 

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني  : السداسي

وحدات التعليم المنهجية      :اسم الوحدة
نظام مراقبة التسيير للمنشآت الرياضية : اسم المادة

 03:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  نظام مراقبة التسيير للمنشآت الرياضية:محتوى المادة
 .يشاحم حطىس َظاو يشالبت انخضييش .1

 . تعرٌف نظام مراقبة التسٌٌر وخصائصه.2

 .اهذاف واهًيت َظاو يشالبت انخضييش. 3

 . يضخهزياث َظاو يشالبت انخضييش. 4

 .َظاو يشالبت انخضييش حضب يذاسس انخضييش.5

 .مكونات نظام مراقبة التسٌٌر فً المنشأة الرٌاضٌة.6

 .خطىاث حصًيى َظاو يشلبت انخضييش في انًُشؤة انشياظيت.7

 .صفاث يشالب انخضييش في انًُشؤة انشياظيت. 8

 .أدواث َظاو يشالبت انخضييش في انًُشؤة انشياظيت.9

 . والغ َظاو يشالبت انخضييش في انًُشؤة انشياظيت انجزائشيت. 10
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دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر

الثاني  : السداسي
وحدات التعليم المنهجية      :اسم الوحدة
 02االاحصاء التطبيقي: اسم المادة

 02:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 املقازناث املتعددة .1

 LSDطسيقت أقل فسق معنىي  1.1

 αdاختباز لدونتي  1.2

 tukyاختباز جىكي للفسق الدال املىثىق به  1.3

 اختبازاث الازجباط و العالقاث  .2

  test de personne correlation Rمعامل الازجباط بحرشىم  1.1

 test de Sperman  correlation rمعامل الازجباط شبحرمان  1.2

 (X2– كا  )اختباز مسبع كاي  .3
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a.  اختباز مسبع كاي(  كا –X2)  لعامل واحد 

b.  اختباز مسبع كاي(  كا –X2)   لعاملحن 

 اختباز الفسوص بالنصبت الى العيناث الضغحرة أو الاحصاء الالبازومتري   .4

c.  اختباز كسوشكال واليض الكث من عينتحن مصتقلتحن(  هـ -H ) 

d.  (ع – العالمت  )اختبازاث الاشازة 

e.  اختباز ولككصن لسجب الاشازة لعينتحن مسجبطتحن(  ث –t) 

f.  اختباز فسيدمان لتحليل التباًن الكثر من عينتحن مسجبطتحن ( X2F )
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني  : السداسي

وحدات التعليم االستكشافية       :اسم الوحدة
الحوكمة في المجال الرياضي  : اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي  ): محتوى المادة

  (للطالب 

 .نشأة الحوكمة ومبررات وجودها. 1

 .مفهوم الحوكمة.2

 .يبادئ واهذاف انحىكًتأسس و.3

 .ظىابػ ولىاػذ انحىكًت.4

 .انُظشياث انًفضشة نًفهىو انحىكًت.5

 .األغشاف انشئيضيت في انحىكًت في انًجال انشياظي.6

 .آنياث انحىكًت وابؼادها انخُظيًيت في انًجال انشياظي.7
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دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 .انحىكًت في انحشكت انشياظيت انىغُيت في انجزائش.8

 .انحىكًت في انًشفك انؼًىيي انشياظي في انجزائش.9

 . انحىكًت في انششكاث انشياظيت انخجاسيت في انجزائش.10
 

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني  : السداسي

وحدات التعليم االستكشافية       :اسم الوحدة
دراسة السوق الرياضية : اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 

 دراسة السوق الرياضية: محتوى المادة
 

 تعرٌف السوق . 1

 العرض والعوامل المؤثرة فً تحدٌده. 2

 .انطهب وانؼىايم انًؤثشة فيه. 3

 .اهى أَىاع األصىاق. 4

 حؼشيف انضىق انشياظيت واهًيخها. 5

 .غبيؼت انًُخىج انشياظي ودوسة حياحه. 6

 لىاػذ انؼشض وانطهب في انضىق انشياظيت. 7
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 . انضىق انشياظيت وػُاصش انضياصت انخضىيميت.  8
 

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني  : السداسي

وحدات التعليم االستكشافية     :اسم الوحدة
 اللغة االنجليزية: اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم
  (على األكثر

 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 Applied English  language in sport field Translation of scientific article  from 

English to Arabic language  

 Applied English  language in sport field Translation of scientific article  from 

Arabic to English language 

 Academic and scientific  Written  of the summary  and abstract  of the theses  

 Academic and scientific  Written  of the summary  and abstract  of the theses 
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دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
الثاني   :السداسي

وحدات التعليم االستكشافية     :اسم الوحدة
 االعالم االلي : اسم المادة

 01:الرصيد
 01:المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم
  (على األكثر

 
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
 

  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 

 Office word----------------------semesttre 01 

 Office  Excelle  ----------------------semesttre 01 

 Office  Power point ----------------------semesttre 01 

 Office  Access ----------------------semesttre 02 

 Office publish----------------------semesttre 02 

 Office InfoPath----------------------semesttre 02 

 Office outlook----------------------semesttre 02 

 



29                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
لث الثا: السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
التكوين اإلستراتيجي للموارد البشرية : اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 أًْٛح ٔضشٔسج انركٍٕٚ انًرٕاصم .1

 انسٛالاخ انًؼشفٛح انًرذخهح فٙ انرشتٛح ٔانرؼهى ٔانركٍٕٚ  .2

 انرؼهٛى ٔاالسرٛؼاب ٔانركٛف ٔانشخصٛح ٔانسهٕن انًٕظّ َحٕ انٓذف .3

 "انسهٕكٙ ٔانُفسٙ ٔانًؼشفٙ ٔاإلَساَٙ "انًذاخم انًخرهفح نذساسح انسهٕن انثشش٘  .4

 انؼٕايم انًؤششج ػهٗ ػًهٛح انركٍٕٚ نهًٕسد انثشش٘ .5

 كٛفٛح انرؼهّى يٍ ٔظٓح َظش ػهى انُفس فٙ انذٔافغ ٔ دٔس انعًاػح  .6

 ػهى َفس انؼًم ٔانرُظٛى فٙ سٛاق انركٍٕٚ .7

 "ذشخٛص انًشكهح فٙ انًٕاسد انثششٚح " انركٍٕٚ انًرٕاصم نإلطاساخ ٔذحذٚذ انحاظاخ  .8

 ذحذٚذ ٔصٛاغح أْذاف انركٍٕٚ اإلسرشاذٛعٙ نهًٕاسد انثششٚح  .9

 "انًحرٕٖ ٔانًكاٌ ٔانًصادس " إسرشاذٛعٛاخ ذُظٛى ػًهٛح انركٍٕٚ .10
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دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 "انًحاضشج ٔ انحهماخ انًرخصصح ٔانذػى  " إسرشاذٛعٛاخ انرؼهٛى .11

 ذمٛٛى تشايط انركٍٕٚ .12

 اإلسرصًاس اإلسرشاذٛعٙ نهًٕاسد انثششٚح. 13

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 

 

 

 
 

 

 
 

تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
لث الثا: السداسي

وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
تمويل المنشآت الرياضية : اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
  (إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب  ): محتوى المادة

 "انًفٕٓو ٔانًحٛظ ٔانرصُٛفاخ انًخرهفح نٓا" انًُشؤج انشٚاضٛح  .1

 َظشٚاخ انرًٕٚم  .2

 "حسة يشاحهٓا يٍ اإلَشاء إنٗ انًُٕ ٔانُضط شى اإلَحذاس" اإلحرٛاظاخ انًانٛح نهًُشؤج  .3

 يفٕٓو انرًٕٚم ٔيحذداخ اإلخرٛاس تٍٛ يصادسِ .4

 "اإلسرؤظاس ٔ انٕساطح " أسانٛة انرًٕٚم انًرخصصح  .5

 يصادس انرًٕٚم انشٚاضٙ  .6

 أسس انًفاضهح تٍٛ طشق انرًٕٚم فٙ انًعال انشٚاضٙ  .7

 خطٕاخ أداء انحمٕق انًانٛح .8

 انصٛغ انًخرهفح نهرًٕٚم  .9

 



31                    ذسٛٛش انًُشآخ انشٚاضٛح ٔانًٕاسد انثششٚح   جايؼت يحًذ خيعش بضكشة              ػُىاٌ انًاصخش:  انًؤصضت

                                                      
دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر

لث الثا: السداسي
وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
نظام إدارة الجودة في المنشآت الرياضية : اسم المادة

 05:الرصيد
 02:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 (سطرين على األكثر

 . 

 نظام إدارة الجودة في المنشآت الرياضية: محتوى المادة

 .نشأة وتطور نظام إدارة الجودة. 1

 .مفهوم نظام إدارة الجودة وتطبٌقاته على المنشأة الرٌاضٌة. 2

 .أهًيت َظاو إداسة انجىدة في انًُشؤة انشياظيت.3

 يجاالث َظاو إداسة انجىدة في انًُشؤة انشياظيت.4

 .ظبػ َظاو إداسة انجىدة في انًُشؤة انشياظيت.5

 . يؼاييش إداسة انجىدة وحطبيماحه في انًُشؤة انشياظيت.6

 .ًَارج إداسة انجىدة وحطبيماحه في انًُشؤة انشياظيت.7

 . وَظاو إداسة انجىدة في انًُشؤة انشياظيت9000االيزو . 8
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دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر

 الثالث: السداسي
وحدات التعليم األساسية     :اسم الوحدة
التربص الميداني  : اسم المادة

 09:الرصيد
 06:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
:  محتوى المادة

 

 

 

 

 

 
 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم

 
 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
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تسيير المواترد البشرية و المنشؤت الرياضية  : عنوان الماستر
لث الثا: السداسي

وحدات التعليم المنهجية      :اسم الوحدة
ملتقي البحث   : اسم المادة

 09:الرصيد
 04:المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مإهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر ): أهداف التعليم

  (على األكثر
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) : المعارف المسبقة المطلوبة 
 . (سطرين على األكثر

 
:  محتوى المادة
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دشش٘ حًٛذ:                       يضؤول فشيك ييذاٌ انخكىيٍ انذكخىس2016/2017: انضُت انجايؼيت  

 
 
 

 (ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين  )إلخ ....مراقبة مستمرة، امتحان: طريقة التقييم
 

 ( إلخكتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) : المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية: عنوان الماستر
 الرابع:السداسي

 الوحدة التعليمية األساسية

 تربص بالمؤسسة –:المادة

 08:الرصيد
 04:المعامل

 
 :أهداف التعليم

تكوين تصور الطالب عن المنشآت الرياضية المختلفة، مع ربطه بواقع تسيير هذه المنشآت وتهيؤته للتعامل 
 مع مختلف اإلشكاليات المطروحة على مستوى المنشآت الرياضية

 
 

: طريقة التقييم
مناقشة  + تقرير كتابي 
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 تسيير المنشآت الرياضية والموارد البشرية: عنوان الماستر
 الرابع:السداسي

 الوحدة التعليمية األساسية

 مذكرة –:المادة

 08:الرصيد
 04:المعامل

 
:  األستاذ المسإول عن الوحدة التعليمية

 
- مذكرة –/    أ:األستاذ المسإول على المادة

 
 :أهداف التعليم

ييدف المقرر إلى تدريب الطالب عمميًا عمى مناقشة القضايا بالتسيير الرياضي، وخاصة تسيير المنشآت 
بطريقة عممية واعية ، بعد ما درسوه من مبادئ البحث العممي في المجال الرياضي نظريًا في الدرجة الجامعية 

 وكذلك تدريبيم عمى قراءة بعض البحوث في مجال اإلدارة الرياضية التي أجيزت بالفعل ، إلبداء –األولى 
مرئياتيم فييا ، بطريقة عممية، وتدريبيم عمى عمل خطط بحثية لمشكالت خاصة بالتسيير الرياضي ، والقيام 
. ببحث عمى األقل لدراسة مشكمة من المشكالت الخاصة بتسيير المنشآت الرياضية وما يتعمق بيا من مواضيع
ىو أسموب المناقشة والحوار لكل ما يعرض ، سواء في ذلك الكتب التي تقرأ ، والتقارير التي تكتب ، واألفكار 

  التي تعرض

: المعارف المسبقة المطلوبة 
منهجية البحث العلمي 

اإلدارة والتنظيم 
تسيير المنشآت الرياضية 

التشريع الرياضي 
 

:  محتوى المادة
 : لتحقيق الهدف السابق ، يقوم المقرر على خمسة محاور رئيسية 

قراءة بعض كتب البحثفي مجال العلوم االدارية ، ، ومعظمها موجود في قائمة المراجع  
 .طرح بعض المشكالت الجديرة بالدراسة والبحث ، ومناقشتها 

 و المناقشات التي تمت في  (1)عمل مخططات لبعض البحوث المقترحة ، في ضوء القراءات التي تمت في 3

 . الرجوع إلى بعض مصادر البحث الرئيسية ، كدوائر المعارف المختلفة ، للبحث عن بعض المواد العلمية -4

قراءة بحوث تّمت بالفعل ، وكتابة تقارير عنها - 5
: طريقة التقييم

اختبارات كتابية و تطبيقية  - 
 :المراجع
 .البحث العممي ، مناىجو وتقنياتو : دكتور محمد زيان عمر  -1

 . أصول البحث العممي ومناىجو : دكتور أحمد بدر  -2

 . مناىج البحث العممي : دكتور عبد الرحمن بدوي  -3
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 . مناىج البحث ، في التربية وعمم النفس : فان دالين . ديوبولد ب  -4


