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  التربية الرياضيةالتعريف بقطاع :  

تعتبر الرياضة من أهم وسائل تحقيق التنمية االجتماعية في المجتمعات            
     فقد أصبحت الرياضة من أهم وسائل بث روح االنتماء إلى الوطن،. الحديثة

ليس أدل على و . راد المجتمعالشعور بالترابط بين أفغرس القيم الوطنية فـي الفـرد، و و 
ذلك من مظاهر التحمس الشديد التي يمكن رصدها بسهولة أثناء المباريات 

النشاط كما أصبحت الرياضة و . ن المختلفةالتي تتبارى فيها فرق البلدا ،الرياضية
المحافظة عليها، حيث كثر ور المسلم بها لالرتقاء بالصحة و البدني المنظم من األم

أصبح بها بشكل يتعاظم يوما بعد يوم، و و زاد االهتمام  ،ياقة البدنيةالحديث عن الل
اللياقة المرتبطة "أو " ةاللياقة البدنية من أجل الصح"شعار القرن الواحد و العشرين 

كما أن  ،من األمور الشائعة بين الناس - إضافة إلى ارتباطها بالمهارة - "بالصحة
رياضية فائقة، هم مواهب بدنية و من لديالممارسة الرياضية لم تعد مقصورة على 

أعماره، فلقد أصبحت ه و ٕانما أصبحت حاجه ملحة لكل أفراد المجتمع بمختلف فئاتو 
ثر منها غاية للتفوق الرياضة وسيلة لتحسين جودة فرص الحياة للمواطنين أك

ثمر أفضل ما في بل تعتبر الرياضة من أهم القنوات التي تست ،االمتيازوالتنافس و 
  .نفسية و روحيةو  ات بدنيةنسان من إمكاناإل
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عداد ضع البرامج الرياضية إللذا كان لزاما على قطاع التربية الرياضية أن ي
لتقديم أفضل خدمات مهنية في  ،االقتدارصين اعداد مهنيا يتصف بالكفاية و متخص

  .المجال الرياضي إلى المجتمع المحلي و اإلقليمي
تعمل بكل جهد على أن تقابل الواجبات إن مجاالت التربية الرياضية 

لمستوى في المهنية على مختلف تخصصاتها بتأهيل المهنيين تأهيال أكاديميا رفيع ا
امتدت خدماتها بشكل كبير على  ،  بعد أن اتسعت والرياضةحقل التربية البدنية و 

  .المستوى االجتماعي و الثقافي و الصحي و التربوي
اضية على تطوير البرامج الدراسية بالشكل الذي قد دأب قطاع التربية الريو 
فبعد أن كان هناك برنامج  ،المتغيرةاحتياجات سوق العمل المتطورة و و يتناسب 

هناك أصبح  ،عداد مدرس التربية الرياضيةاديمي واحد في بداية التسعينات إلأك
   خمس برامج تغطي احتياجات مختلف الجهات المستفيدة من مؤسسات تعليمية 

باإلضافة إلى تلبية حاجات سوق العمل  ،مراكز شباباتحادات رياضية، وأندية، و و 
عالوة على  ،مثل األندية الصحية في القطاع السياحي بها، في المجاالت المرتبطة

نتيجة طبيعية لزيادة معدالت البقاء بوصفها   ،إعداد أخصائي رياضات كبار السن
  .على قيد الحياة

  
  



 الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
  

٣ 
 

هو أنه ال يوجد غير مسمى ًا و كبير  اً حديالرياضية ت يواجه خريج التربيةو 
لذا يسعى قطاع  ،هو مدرس التربية الرياضيةي واحد بجهاز التنظيم واإلدارة و وظيف

تعاون مع نقابة بال ،التربية الرياضية للبحث عن حلول لعالج هذا التحدي الكبير
ضاع خريجي كليات حتى يتسنى توفيق أو  ،وزارة التنمية اإلداريةالمهن الرياضية و 

  .مثلهم في ذلك مثل خريجي باقي القطاعات األخرى ،القطاع

بؤرة اهتمام القيادة السياسية  لقد أصبحت قضية ضمان وتوكيد الجودة في
معايير من أجل الوصول بالخريجين إلى مستوى ال ،على جميع المستويات ،التنفيذيةو 

ية و االقليمية و العالمية، و هذا على المنافسة المحل المعترف بها عالميا، والقدرة
التي تحدد الحد ، و تطلب إعداد وثيقة المعايير األكاديمية القياسية القومية للقطاع

  .األدنى من المعايير المتوقعة من الخريجين في التخصصات المختلفة

ولالرتقاء بجودة البرامج األكاديمية لقطاع التربية الرياضية كان من 
تتمشى مع المعايير  ،داد مجموعة من المعايير األكاديميةالضروري القيام بإع

لتحقيق الحد  ،العربيةو  بالشكل الذي يناسب خصوصية البيئة المصرية، و الدولية
التي يجب على كل مؤسسة  ،المهاراتمن مستوى المتطلبات و المعارف و  األدنى

كل من بما يتماشى مع رسالة  ،تعليمية تعمل تحت مظلة هذا القطاع إنجازها
  .القطاع والجامعة التي تنتمي إليها كل كلية من كليات القطاع
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فالبرامج األكاديمية القائمة على معايير محددة تضمن التحديد الجيد لما 
الخريج بعد إتمام البرنامج، هذا باإلضافة إلى تحديد واضح  يجب أن يتصف به
ن أن الطالب يسير في التي تعد بمثابة دليل إرشادي للتأكد م ،لمختلف التقييمات

اتجاه تحقيق أهداف و معايير البرنامج، عالوة على االختيار الدقيق لألنشطة 
المالئمة للزمن الممنوح للطالب لتحقيق تلك المعايير، األمر الذي يتيح للخريجين 
الحصول على فرص العمل القائمة داخل السوق الرياضي المحلي و القومي و 

  .اإلقليمي

  ج قطاع التربية الرياضيةمجاالت وبرام:  
  : تتمثل برامج القطاع في ما يلى

  .برنامج طرق تدريس التربية الرياضية -١
المؤسسات التعليمية في  :مجال ويمكن لخريج هذا البرنامج العمل في             

 ).األساسي ـ اإلعدادي ـ الثانوي(مراحل التعليم 

  :برنامج التدريب الرياضي -٢
 :ج هذا البرنامج العمل في المجاالت التاليةويمكن لخري           

 األندية الرياضية  
 مراكز الشباب. 

 القطاع الرياضي بالشركات.  
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 القطاع الرياضي بالقوات المسلحة و الشرطة.  
 األندية الصحية بالفنادق و القرى السياحية.  
 مراكز التدريب الرياضي الخاصة. 

  :برنامج اإلدارة الرياضية -٣
 :يج هذا البرنامج العمل في المجاالت التاليةويمكن لخر            

 البرامج الرياضية المدرسية و الجامعية إدارة. 

 حترافاال برامج رياضة إدارة.  
 تحادات ا، لجان أوليمبية(الخاصة بالهواة المؤسسات الرياضية  إدارة

 ).مراكز شبابو ، أهليةوأندية حكومية و  ،وطنية

 األندية الرياضية الخاصة إدارة. 

  أندية و ، المنتجعات السياحية(التجارية الرياضية  المؤسسات ةإدار
 ).برامج الجولفو ، البولنغ

 المنشآت الرياضية إدارة. 

 برامج الترويح الرياضي إدارة. 

 العسكرية و الشرطية البرامج الرياضية بالمؤسسات إدارة. 

 جتماعيةالبرامج الرياضية في المنظمات اال إدارة. 

 ستشارية الرياضيةالمكاتب االو الرياضى، التسويق  وكاالت إدارة. 

 للنشاط الرياضي قتصادية الراعية المؤسسات اال إدارة. 
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 صناعة األدوات و األجهزة الرياضية إدارة. 

  الرياضي وسائل اإلعالم إدارة. 

 البرامج الجامعية األكاديمية إدارة. 

 :برنامج الترويح الرياضى -٤

 :  المجاالت التالية ويمكن لخريج هذا البرنامج العمل في    

 األندية الرياضية. 

 مراكز الشباب. 

 إدارات رعاية الطالب في الجامعات.  
 المؤسسات اإلنتاجية.  
  مؤسسات (الخاصة المؤسسات التي تقدم خدمات الترويح للفئات

 –حتياجات الخاصة ـ المؤسسات العالجية االرعاية األحداث ـ ذوى 
  .)دور المسنين

 ت ـ الحدائق العامة ـ الشواطئ زهانتالم(جارية الخدمات الترويحية الت
 ).القرى السياحيةلمؤسسات اإلعالمية ـ المنتجعات و اـ 
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  :ياضات كبار السنبرنامج ر  -٥
 :  ويمكن لخريج هذا البرنامج العمل في المجاالت التالية     

 مؤسسات رعاية المسنين.  
 المستشفيات. 

 األندية االجتماعية. 

 األندية الصحية. 
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 :األكاديمية القياسية لخريج التربية الرياضية القومية المعايير: الً و أ

  :التربية الرياضيةكلية المواصفات العامة لخريج  .١
  :على ايجب أن يكون الخريج قادر      

أهميته  بوي والنفسي واالجتماعي و التر  :فهم دور التربية الرياضية .١,١
  .في بناء المجتمع

ال طة بالمجالعـلوم المرتبية و ساوم األسمعلومات العلتطبيـق معارف و . ٢,١
  .الرياضي

السالمة أداء مهارات األنشطة الرياضية، وتطبيق اشتراطات األمن و  .٣,١
  .   الصحية في بيئة الممارسة الرياضية

  .الوحدات الرياضيةتصميم وتطبيق البرامج  و . ٤,١
استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة في دعم وتحسين بيئة  .١,١

 ،تقان المهارات اللغوية الضرورية للتعامل معهاالممارسة الرياضية وإ 
  .لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية في المجال الرياضي

حتياجات ي فهم اهم في تساالتصال الفعال الت استخدام مهارات. ٦,١
  .التعامل مع مختلف الثقافاتالمستهدفة لتعزيزها وتطويرها و  المجموعات

كالت، ومتابعة الجديد في تباع المنهج العلمي لحل المشاالطالع و ا .٧,١
  .ال الرياضي والتعلم المستمرالمج

  .الدولية الرياضية على المستوى المحلي و فهم الهياكل التنظيمية للحرك. ٨,١
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  .ممارسة الفكر المبدع الخالق.  ٩,١
 .الفهم التطبيقي للمواطنةأخالقيات المهنة، و تطبيق آداب و   .١٠,١

  :فهمالمعرفة و ال .٢
  :من على المعرفة والفهم لكلٍ  ايجب أن يكون الخريج قادر 

النفسية و     االجتماعية والفلسفية والتربوية و  األساسية التاريخية المعارف .١,٢
  .للتربية الرياضية

م وظائف علالتشريح و (بطة بالجوانب الحيوية المعارف األساسية المرت .٢,٢
  .ية الرياضيةالصحية المرتبطة بالتربو ) األعضاء وعلم األحياء

 .مبادئ و أسس الحركة الرياضية .٣,٢

  .الجماعيةرتبطة بأنواع الرياضات الفردية و المعارف النظرية الم .٤,٢
  .التقويم في التربية الرياضيةوطرق القياس و  ،أسس البحث العلمي .١,٢
المصطلحات العلمية واللغوية المناسبة في مجاالت األنشطة الرياضية  .٦,٢

  .المختلفة
  :مهنيةالالمهارات العملية و   .٣

  :أن على ايجب أن يكون الخريج قادر        
يؤدي النماذج التطبيقية للمهارات الحركية في مختلف أنواع  .١,٣

  .الرياضات األساسية
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حتياجات المستفيدين في الوالوحدات المناسبة   يصمم و ينفذ البرامج .٢,٣
 .المجال الرياضي

ممارسة الصحية في بيئة الءات األمن والسالمة القانونية و يطبق إجرا .٣,٣
 .الرياضية

البحوث ويستخدمها في تطوير المجال يتبنى نتائج الدراسات و   .٤,٣
 .الرياضي

  :المهارات الذهنية  .٤
ختيار أنسبها لألنشطة الل بين أساليب التعليم والتقويم يفاض  .١,٤

  .الرياضية المختلفة
ضوء الجوانب  الجماعية فيدية و يحلل مهارات الرياضات الفر   .٢,٤

  .رياضيةال الحيوية و أسس الحركة
  يحدد المعوقات ويتوقع التحديات التي تواجه بيئة الممارسة الرياضية  .٣,٤

  .البدائل لحلهايختار األنسب بين و 
  :المهارات المنقولة و العامة .٥
  :على ايجب أن يكون الخريج قادر        

  .أفضل عائدستفادة و اارة الوقت لتحقيق أقصى إد .١,٥
قدرة على العمل الو  ،استخدام وسائل مهارات االتصال الفعال .٢,٥

  .الجماعي  لتفعيل العمليات المرتبطة بالمجال الرياضي 
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بناء وتحليل قواعد البيانات ءات لجمع  و استخدام الطرق واإلجرا .٣,٥
 .باستخدام الحاسب اآللي 

   كتابة التقارير و المذكرات  وعرضها  باستخدام  وسائل االتصال .٤,٥
  .التكنولوجيا الحديثةو 
       تجمعات المهنية للتربية البدنية المحلية المشاركة الفعالة في ال  .٥,٥

  .القومية و في المجال التربوي األوسعو 
التعلم الذاتي في المجال الرياضي وفي لم المستمر و ممارسة التع .٦,٥

  .الحياة بصفة  عامة
 .قيادة األفراد لتحقيق األهداف المنشودة .٧,٥

  .جةاإللمام بإحدي اللغات األجنبية لتفعيل بيئة العمل عند الحا .٨,٥
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  :برنامج طرق تدريس التربية الرياضية: ثانياً 
تعتبر التربية الرياضية من المناهج األساسية في جميع المؤسسات التعليمية         

، ومراحل التعليم في معظم دول العالم، ويبدأ االهتمام بها في مراحل التعليم المبكرة
ضية في تطوير القدرات الرياألهمية مادة التربية  ،الثانوياألساسي واإلعدادي  و 

ضبط النفس، واحترام باإلضافة إلى غرس قيم المشاركة، و  ،المهاريةالمعرفية  و 
ليها هي كلها من القيم التربوية التي يحرص عاآلخرين، واإلحساس بالمسئولية، و 

فينشأ . األساس في عملية التنشئة االجتماعية لألفرادالمجتمع باعتبارها الجوهر و 
يعمل بدوره على الحفاظ و   احترام منظومة القيم السائدة في المجتمع،  الفرد على

 .عليها و تعزيزها لما فيه خيره و خير المجتمع

يساعد في  بوصفه معلما،خريج برنامج طرق تدريس التربية الرياضية و    
  .   تحقيق هدف المؤسسة التعليمية من خالل الجوانب التربوية و التخصصية للمقرر

   عليه مسئولية مساعدة التالميذ و الشباب في اكتساب المعارف كما تقع
ة الثقة بالنفس التي يحتاجون إليها لالشتراك في األنشطة الرياضيوالمهارات و 

  .فيما بعدهاالمتنوعة خالل سنوات الدراسة و 
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  :مواصفات خريج برنامج طرق تدريس التربية الرياضية .١
لخريج كلية التربية الرياضية يجب أن يكون إلى جانب المواصفات العامة         

  :على اقادر  برنامج طرق تدريس التربية الرياضية خريج
توصيل المعلومات و المعارف و المهارات الرياضية للتالميذ في  .١,١

  .المراحل الدراسية المختلفة
س و المقارنة في در االبتكار والمالحظة الدقيقة والتخطيط والنقد و  .٢,١

 .ضية بالمدرسةوأنشطة التربية الريا

 . خلق بيئة آمنة و صحية للمتعلمين لضمان فاعلية التعلم. ٣,١

ير برنامج الرياضة لمتابعة و تطو  ،تطبيق وسائل التقييم المختلفة .٤,١
 .التأكد من تحقيق أهدافهالمدرسية، و 

 .اإليجابي مع بيئة المجتمع المحيط بالعملالتفاعل النشط و . ٥,١

ء الرياضية في إرسااألنشطة الحركية و بية البدنية و دور التر  ةعرفم  .٦,١
 .جتماعيةوترسيخ التقاليد واألعراف اال
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١٤ 
 

  :الفهمالمعرفة و   .٢
ن يكتسبها خريج كليات عارف والمفاهيم العامة التى يجب أإلى جانب الم  
ربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج طرق تدريس التربية لتا

 :  تاليةمكتسبا المعارف والمفاهيم ال الرياضية

ية بصورة تمكنه من تحديد أسس بناء مناهج التربية الرياض .١,٢
  .محتواهاألنشطة التعليمية لبنية الدرس و تصميم  و األهداف

 .المبادىء و السياسات الالزمة للعملية التعليمية الفعالة. ٢,٢

 .مبادئ و طرق التدريس و القواعد القانونية للرياضات المختلفة. ٣,٢

  للمراحل التعليمية ) الحركية ـ البدنية -الصحية(ياقة مكونات الل. ٤,٢
 .المختلفة

تعزيز بوصفها كمدخل لتحسين التعليم و أساليب التقويم المختلفة . ٥,٢
االنفعالي للتالميذ في البدني والمعرفي واإلجتماعي و  التطور

 . المراحل السنية المختلفة

 . ية المدرسيةالمهرجانات الرياضأسس إدارة وتنظيم المسابقات و   .٦,٢
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١٥ 
 

 :ةالمهارات العملية و المهني  .٣

إلى جانب المهارات العملية والمهنية العامة التي يجب ان يكتسبها خريج 
يكون خريج برنامج طرق تدريس يجب أن كليات التربية الرياضية 

 :على قادراالتربية الرياضية 

 .أداء النماذج التطبيقية لمهارات الرياضات المقدمة. ١,٣

       شتراك التالميذ في التنفيذ امية التي تحقق تصميم األنشطة التعلي .٢,٣
 .التقويمو 

تنفيذ المهارات التعليمية المالئمة للفروق الفردية بين تخطيط و  .٣,٣
 .التالميذ

 .  استخدام أدواتهسلوب التقويم المناسب و أتطبيق . ٤,٣

أهداف سالة و لمدرسة في التخطيط وفقا لر دارة اإاالشتراك مع . ٥,٣
 .المدرسة

 . تطوير العملية التعليميةتحسين و قيادة بيئة التعلم ل .٦,٣

االستخدام الفعال للخدمات و الموارد المتاحة لتلبية االحتياجات  .٧,٣
 .التعليمية المتنوعة

وضع أنشطة خاصة تنمي و  ،اكتشاف التالميذ المتفوقين رياضيا .٨,٣
 .تفوقهم
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١٦ 
 

وتعديل النشاط  ،عاقة البدنيةاإلالرياضي و  كتشاف حاالت التأخرا .٩,٣
  .بما يناسبها

  .تصميم الوسائل التعليمية المناسبة لألنشطة التعليمية المقدمة. ١٠,٣ 
 :المهارات الذهنية .٤

إلى جانب المهارات الذهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات    
التربية  التربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج طرق تدريس

  :الرياضية قادرا على
 ها وبينبينو التكامل بين فروع أنشطة التربية الرياضية، الربط و . ١,٤

  .العلوم األخرى
بنية على الم، و يخطط لتوفير فرص التعليم و الممارسة المناسبةأن . ٢,٤

 .المهام التعليميةفهم الطالب والبيئة  و 

 يضع التعليماتلمعرفة و الفات الفردية في تلقي ايكتشف االختأن . ٣,٤
 .االرشادات المناسبة لتقابل هذه االختالفاتو 

 . يحلل األداء المهاري للرياضات الفردية و الجماعيةأن  . ٤,٤

يحلل نتائج التقييم ألهداف الدرس لزيادة فاعلية العملية أن . ٥,٤
 .التعليمية
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١٧ 
 

 :برنامج التدريب الرياضي :ثالثاً 

من  -بالرغم من عدم وجود مسمى وظيفي لها - تعد مهنة المدرب الرياضي
قواعد ، ونمو مهني و المهن التي لها كيانها المعترف به، ولها هيئات للعضوية

 ،سلوكية محددة، ويرجع ذلك إلى تنامي فرص العمل في مجال التدريب الرياضي
 بسبب تزايد االهتمام بالرياضة للجميع، و باللياقة البدنية و الصحة لدى فئات الناس
بمختلف أعمارهم، كما تزايد اإلقبال على المسابقات الرياضية بغرض التمثيل 
المحلي و القومي و العالمي للفرق الرياضية في مختلف الرياضات، فضال عن 

من أندية وساحات رياضية، مما أبرز  :التزايد المستمر في عدد المنشآت الرياضية
  . االحتياجات هذه لمواجهةالحاجة الماسة إلى مدربين مؤهلين 

، المدرب الرياضي يساعد في تقديم الكثير من الخدمات النافعة لمجتمعهو 
من جهة أخرى هو معني ، و هم في االرتقاء بمستوى الرياضة من جهةفهو يس

بواجبات تقتضيها السياقات االجتماعية و التربوية للتدريب الرياضي، فهو يتحمل 
دورا هاما في التوجيه يعمل بها، ويلعب مسئولياته تجاه المؤسسة الرياضية التي 

عالم الرياضي مهني لالعبيه، فضال عن عالقته باإلالمستقبل الالتعليمي و 
  .والجمهور
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١٨ 
 

  :مواصفات خريج برنامج .١
إلى جانب المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية يجب أن  يكون      

  :على االتدريب الرياضي قادر برنامج  خريج
يعاب أهمية مهنة التدريب الرياضي ودورها المتميز في المجتمع است. ١,١

  .األعراف االجتماعيةٕارساءالتقاليد و بناء البشر و و  ،لصناعة البطل
استخدام المعارف و النظريات العلمية التي تساند إجراءات عملية  .٢,١

 .التدريب الرياضي

 قيادتها لالرتقاء  القدرة على، و كفاءات إدارة البيئة التدريبية امتالك. ٣,١
  .في ضوء رسالة و أهداف المؤسسة  ،بالعملية التدريبية

تشكيل المجموعات المتجانسة وفقا لمبدأ ، و نتقاء المواهب الرياضيةا. ٤,١
  .الفروق الفردية

  . التنبؤ وقراءة المواقف الخططية البسيطة خالل المنافسات الرياضية. ٥,١
تحسين بيئة يم في دعم و التقو والقياس و ومات استخدام تكنولوجيا المعل. ٦,١

 .التدريبية و التنافسية العملية

 .أداء مهارات الرياضة التخصصية بصورة جيدة. ٧,١

  .القوانين الخاصة بالرياضة التخصصيةالقواعد و ستيعاب اللوائح و ا .٨,١
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١٩ 
 

  :المعرفة و الفهم. ٢
خريج كليات  إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة التى يجب ان يكتسبها  

مكتسبا التدريب الرياضي التربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج 
  :  المعارف والمفاهيم التالية

  معارف و معلومات العلوم األساسية واإلنسانية المرتبطة بالتدريب  .١,٢
  .الرياضي

نواحي القدرات بدنية ـ مهارات حركية ـ (محتوى الرياضة التخصصية  .٢,٢
 ).نفسيةالنواحي الخططية ـ ال

أسس و مبادئ تخطيط، تنفيذ، إدارة و تقويم الوحدات و الدورات  .٣,٢
  .التخصصيةالتدريبية في الرياضة 

األداء على كيفية توصيف وتشخيص ومتابعة الحركة لتعزيز التعلم و  .٤,٢
  .في مجال الرياضية التخصصية مستوى المنافسة

ضية لمجال المعارف و المعلومات العلمية لكيفية انتقاء المواهب الريا .٥,٢
 .الرياضة التخصصية

 .أساليب القياس و التقويم المختلفة لألداء الرياضي التخصصي .٦,٢

، طرق إسعافها، و المعلومات الخاصة باإلصابات الرياضيةالمعارف و  .٧,٢
  . التغذية الرياضية التخصصيةالشفاء، و  ستعادة ووسائل ا
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٢٠ 
 

جهزة الرياضية ـ ألاألدوات و ا(طرق استخدام اإلمكانات الرياضية  .٨,٢
وفقا للرياضة ) حمامات سباحةمالعب ـ صاالت تدريب ـ 

 .التخصصية

 .قواعد إدارة و تنظيم المسابقات الرياضية و أساليب المشاركة فيها  .٩,٢

  :و المهنية  المهارات العملية. ٣
ن يكتسبها خريج المهنية العامة التي يجب أإلى جانب المهارات العملية و  

التدريب الرياضي يكون خريج برنامج يجب أن ية الرياضية كليات الترب
  :على قادرا
  .أداء مهارات الرياضة التخصصية بصورة جيدة .١,٣
التدريب المناسبة لمهارات الرياضة استخدام طرق التعليم و . ٢,٣

 .التخصصية

 .تخطيط و تنفيذ البرامج التدريبية في مجال الرياضة التخصصية. ٣,٣

التدريبية المساعدة، وتكنولوجيا التدريب و االستفادة  استخدام الوسائل. ٤,٣
 .من اإلمكانات المتاحة

 .لتحسين العملية التدريبية مدخالً بوصفه  استخدام اساليب التقويم . ٥,٣

 .إدارة البيئة التدريبية و قيادتها لالرتقاء بالرياضة التخصصية. ٦,٣

صص و التعامل اكتشاف اإلصابات الرياضية في مجال رياضة التخ. ٧,٣
  .معها
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٢١ 
 

 .استثارة أقصى طاقات الالعبين خالل اللقاءات التنافسية. ٨,٣

المشاركة الفعالة مع إدارة المؤسسة الرياضية في التخطيط و صنع . ٩,٣
 .القرار

  :ةالمهارات الذهني. ٤
إلى جانب المهارات الذهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات    

  :قادرا على التدريب الرياضي جب أن يكون خريج برنامجالتربية الرياضية ي
التدريب  السالمة لبيئة وك الرياضي وتحديد عوامل األمن و ل السليحلت.١,٤

 .الرياضي

 .فترات التدريبيتناسب مع مراحل و  ار أسلوب التقييم الذييختا.٢,٤

د في حل المناسبة لجمع البيانات التي تساعطرق الالبحث و اختيار .٣,٤
  .المشكالت المطروحة

 .يحلل المستويات الرياضية للبيئة التنافسية لتقويم األهداف المنشودة.٤,٤
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٢٢ 
 

 .برنامج اإلدارة الرياضية : رابعاً 

و  ،المحركة للمؤسسات الرياضية في أي دولة تعد اإلدارة من أصدق القوى         
تحاد من سة رياضية أو نادى أو امؤس يجب أن تعمل عناصرها المختلفة معًا في أية

فالمؤسسة  حل المشكالت، يلية فاعأجل الحصول علي أي مستوى من الكفاءة و الف
األقسام و        الرياضية الناجحة هي التي تقوم بإعداد هيكل متماسك للوحدات

و  الفرقو     وضمها في نظام كلي يستطيع معه الرياضيون و األندية  ،التابعة لها
العمل معًا و   شتراك بسهولة و يسر في األحداث و المناسبات الرياضية غيرهم اال
   .األهداف المحددة بشكل واضح نحو إنجاز

ما يميز  إن العمليات البيروقراطية و تأكيد التخصص الوظيفي هو
 ففي المنظمات الرياضية يحدد التوصيف الوظيفي. المؤسسات الرياضية المعاصرة

و يتم توظيف األفراد بغرض  ،المراكز اإلدارية فيها حتياجات و مطالب مختلفا
منظمة المستقبل في المجال و . ظيفية كما جاء في هذا التوصيفالو  مأداء المها

كذلك و    ستخدامهم كفاءات و مهارات األفراد عند ا الرياضي سوف تركز علي
نظيمية تغيرات الثقافات التاحتياجات السوق و  قدرتهم علي تعلم مهارات جديدة حسب

  .في المجال الرياضي
األكاديمية بشكل يمكن اإلدارة الرياضية إلى تصميم البرامج  تجهت أقساموا

إلى عالم إدارة  لمتالك مجموعة من المعارف و المهارات للدخو الطالب من ا
الرياضية  ن يقودون المنظماتو ن الرياضيو صناعة الرياضة بعد أن ظل المدير 
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٢٣ 
 

ان ك سواء ،اتهم الحياتية السابقة في المجال الرياضيلفترات طويلة من منطلق خبر 
  .المنظمات الرياضية ىحدالرياضات المختلفة أو عضو في إ بإحدى اً العب

عليه أن يعرف القواعد األساسية  المدير الرياضي مديرا فعاال ولكي يكون 
تتناسب تلك القواعد مع طبيعة المجال الرياضي مع محاولة  لإلدارة و تفهم كيف 

و طيلة الحياة المهنية للمدير . المنظمة التي يعمل بها تطبيق هذه القواعد على
ليكون مديرًا ناجحًا  العودة إلى هذه القواعد مرارا وتكرارا عليه ا لزامالرياضي سيكون 

  . اإلداري في المجال الرياضي العمل هامفي مختلف م

    :مواصفات خريج برنامج اإلدارة .١
لعامة لخريج كلية التربية الرياضية يجب أن  إلى جانب المواصفات ا

  :على اقادر  ةالرياضي برنامج اإلدارة خريجيكون 
ية بوصفها مؤسسات تربوية في استيعاب دور المؤسسات الرياض .١,١

  .بيئة صناعة الرياضة محليًا و خارجياً  فهمالمجتمع و 
قات مهارات العالو إدارة المعلومات و  إدارة المنظمات الرياضية .٢,١

 .العامة

متابعة أداء العاملين التنظيمية المطلوبة لتوجيه و  يدرك المهارات أن .٣,١
 .في المؤسسات الرياضية
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٢٤ 
 

بما يساعدهم علي اتهم ومهاراتهم، توظيف العاملين وفقًا إلمكان .٤,١
 .تحقيق أهداف المؤسسة

 .التخطيط للجوانب المالية .٥,١

 .المسابقات الرياضية ظيمتحديد متطلبات وٕاجراءات إدارة وتن .٦,١

تطبيق اللوائح و التشريعات و القواعد التي تحكم مختلف مجاالت  .٧,١
 .الرياضي العمل

  .وضع الحلول للمشكالت اإلدارية  في المؤسسة الرياضية. ٨,١
  :المعرفة و الفهم .٢

إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة التى يجب ان يكتسبها خريج كليات  
مكتسبا  ةالرياضي ية يجب أن يكون خريج برنامج اإلدارةالتربية الرياض

  :  المعارف والمفاهيم التالية
 و وظائفها في المؤسسات الرياضية التي ال  ةمبادئ اإلدارة الرياضي. ١,٢

 .تستهدف الربح و لدى العارضين التجاريين

قواعد و أسس نماذج التخطيط الرياضي في المؤسسات الرياضية . ٢,٢
 .ةوالتعليمي

المجاالت الحديثة لإلدارة الرياضية في عالم صناعة الرياضة . ٣,٢
 ).الرعاية الرياضية –اإلعالم الرياضي  – التسويق الرياضي(
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٢٥ 
 

الرياضي  التشريعات الحاكمة إلدارة النشاطو  النظملقواعد واللوائح و ا. ٤,٢
 .التعليمية المؤسساتفي المؤسسات الحكومية واألهلية و 

بما يمكنه من تنمية  ،االجتماعية للرياضييننفسية و الجوانب ال. ٥,٢
 . الموارد البشرية

  :المهارات العملية والمهنية .٣
إلى جانب المهارات العملية والمهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج   

 ةالرياضياإلدارة يكون خريج برنامج يجب أن كليات التربية الرياضية 
  :على قادرا

 .مارسة الرياضية ، و قيادتهاإدارة بيئة الم. ١,٣

 تنظيم راءات المناسبة لتوفير متطلبات واحتياجات إدارة و جاتخاذ اإل. ٢,٣

 .ةالمسابقات والبطوالت والمهرجانات الرياضي

 .الرياضية التعامل مع األزمات في مختلف المنظمات. ٣,٣

القياس الدوري ألنشطة التقويم و  قواعدالمشاركة في وضع خطط و . ٤,٣
 .ؤسسات الرياضيةالم

يشبع  خطط النشاط الرياضي بالشكل الذيو توفير متطلبات برامج . ٥,٣
  .حتياجات المستفيدين من خدمات المنظمةا
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٢٦ 
 

 :المهارات الذهنية  .٤

إلى جانب المهارات الذهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات    
ة قادرا ياضيالر  اإلدارة التربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج

  :على
القانونية المناسبة لألنشطة المتصلة باإلدارة  يختار اإلجراءات. ١,٤

  .الرياضية
في ضوء   البرامج الرياضيةيختار الخطة المناسبة لألنشطة و . ٢,٤

 .ستراتيجية العامة للمؤسسةاال

يتطلبها العمل في  يحدد متطلبات الوظائف المهنية اإلدارية التي. ٣,٤
 .ياضيالمجال الر 

اإلعالم الرياضي التي تسهم في االرتقاء  يختار أنسب وسائل. ٤,٤
  .بنشاط المؤسسة
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  .برنامج الترويح : خامساً 
جتماعية ج النظم االأصبحت ظاهرة وقت الفراغ و الترويح تدخل ضمن نسي        

لنامية التي يتألف منها المجتمع، مما دعا إلى االهتمام بالترويح لمواجهة الزيادة ا
زيادة الحاجة إلى النشاط الترويحي الستثمار ، و لوقت الفراغ في المجتمع المعاصر

  .وقت الفراغ
البرامج تباين المجتمعات من حيث التقدم والرقي بتباين الخدمات و و ت

لعديدة في هم الترويح بوسائله اويس. مها هذه المجتمعات ألفرادهاالترويحية التي تقد
تماسكها ، لذا ظهرت الحاجة إلى متخصص الترويح مع ت و تنمية هذه المجتمعا

لصحية واستثمار وقت الفراغ  في أنشطة تنمي الجوانب ا ،تزايد الوعي بدور الترويح
ة أصحاب المصالح التجاريمؤسسات المختلفة و قد تنبهت الو . والنفسية واالجتماعية

الترويحي، فظهر  اإلقبال المتزايد على النشاطورجال األعمال إلى هذا الوعي و 
التي تتطلب إلمام الخريج بالعديد من المعارف و  ،الترويح بمجاالته المختلفة

 .المهارات و الخبرات األساسية المرتبطة بتلك المجاالت

 :مواصفات خريج برنامج الترويح .١

إلى جانب المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية يجب أن  
  :على اقادر  الترويحبرنامج  خريجيكون 
  .فهم المدخل العام للترويح و أوقات الفراغ  .١,١
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        أن يدرك أهمية استثمار وقت الفراغ و الترويح لإلنسان . ٢,١
  .لمام بمختلف أوجه األنشطة الترويحيةاإلو  ،المجتمعو 

            أن يعي أهمية دور برامج الترويح في المؤسسات التعليمية .٣,١
 .في معالجة  مشكالت المجتمع االجتماعية المختلفةو 

 .لمام بمعايير البرنامج الترويحي الناجح و أسلوب تنظيمهاإل. ٤,١

 .اترويحي انشاطبوصفها لمام بدور المعسكرات و أهميتها اإل. ٥,١

  :المعرفة و الفهم. ٢
ن يكتسبها خريج كليات عارف والمفاهيم العامة التى يجب أإلى جانب الم

مكتسبا المعارف  الترويح أن يكون خريج برنامجالتربية الرياضية يجب 
  :  والمفاهيم التالية

جتماعية للترويح االالمفاهيم األساسية التاريخية والفلسفية والتربوية و  .١,٢  
  .بمجاالته المختلفة

التطبيقات  المعلومات النظرية العامة المرتبطة بأساسيات المعارف و . ٢,٢
) فني –جتماعي ا –ثقافي –ي رياض(رويح بمجاالته العملية للت

  .في المؤسسات المختلفة
التأثير اإليجابي للترويح على جوانب النمو المختلفة وفقا للمراحل  .٢,٣

 .السنية

 .طرق تقويم البرامج الترويحية .٤,٢
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 .الحركة الكشفيةادئ األساسية لتنظيم المعسكرات و المبلقوانين و ا. ٥,٢

 .ة األنشطة الترويحيةالمبادئ العامة إلدار األسس و . ٦,٢

  :ةملية و المهنيالمهارات الع. ٣
إلى جانب المهارات العملية والمهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج   

  :على قادرايكون خريج برنامج الترويح يجب أن كليات التربية الرياضية 
حتياجات الفعلية أهداف البرنامج الترويحي وفقا لالضع و . ١,٣

  .مستفيدينالو  للمؤسسات
اختيار أوجه نشاط  البرنامج الترويحي و تنفيذه وفقا للمعايير . ٢,٣

  .العلمية
تدعيم مج الترويحية لمعالجة السلبيات، و استخدام طرق تقويم البرا. ٣,٣

 .اإليجابيات

 .توظيفها في البرامج الترويحية، و اداء المهارات الكشفية. ٤,٣

 .مج و المعسكرات الترويحيةتخطيط و إدارة المشروعات و البرا. ٥,٣

المؤسسات الترويحية في التخطيط، المشاركه الفعالة مع إدارة . ٦,٣
  .مصادر التمويل للبرامج الترويحيةتوفير و 
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  :المهارات الذهنية  .٤

إلى جانب المهارات الذهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات    
 :الترويح قادرا على امجالتربية الرياضية يجب أن يكون خريج برن

ألطفال، ا :يحدد متطلبات العمل في مجال الترويح مع كل من .١,٤
حتياجات الخاصة في المؤسسات الشباب، وكبار السن، وذوي اال

  .المختلفة
لومات الخاصة بالجوانب النفسية واالجتماعية يحلل المعارف و المع .٢,٤

تمهيدا لتحديد  ،دينالبدنية للفئات المختلفة من المستفيوالصحية و 
  .البرامج الترويحية المناسبة

فئات المستفيدة حتياجات اللبرامج الترويحية وفقا لطبيعة و ايخطط ا .٣,٤
 .المختلفةفى المؤسسات 

     يحلل المشكالت التي تواجه العمل في مجال الترويح مع الفئات . ٤,٤
 . المؤسسات المختلفة واقتراح الحلول المناسبةو 

  .ترح أساليب تطوير البرامج الترويحية المختلفةيق .٥,٤
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  .برنامج رياضات كبار السن : سادساً 
أن تعداد المسنين كبرى في حياة الشخص المسن، خاصة للرياضة أهمية           

نظرا لتقدم العلوم الصحية ال سيما في  ،في معظم بالد العالم قد زاد زيادة واضحة
نية الحصول على الرعاية أن تتاح لكبار السن إمكا الدول الصناعية، لذا ينبغي

ستعادة المستوى األمثل من السالمة ، لمساعدتهم على الحفاظ أو االبدنيةالصحية و 
  .لوقايتهم من األمراض أو تأخير إصابتهم بهالجسمانية والذهنية والعاطفية، و ا

لتتعامل  لذا كان من الضروري ظهور وظيفة مهنية جديدة تهتم بعالم المسنين،
دمة نتهائهم من الخة بعد امع اآلالف من  األفراد الذين يعيشون سنوات عديد

أن الرياضة تساعد المتقدم في السن على المحافظة متمتعين بصحة جيدة، ال سيما 
القدرة  ،تقوية العضالت مع، و وٕاكسابه القدر الكافي للتحمل ،على الصحة البدنية

  .حسين الصحة النفسيةمما يساعد على ت ،على اإلسترخاء
 :مواصفات خريج برنامج رياضات كبار السن .١

إلى جانب المواصفات العامة لخريج كلية التربية الرياضية يجب أن  
  :على اقادر  رياضيات كبار السنبرنامج  خريجيكون 
لكبار   جتماعيةلصحية والوقائية والنفسية وااللمام بدور الرعاية ااإل.١,١

 .السن

  .كبار السن التعامل مع.٢,١
 .لمام بأنواع األنشطة و المهارات الرياضية المناسبة لكبار السناإل. ٣,١
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 .خصائي رياضات كبار السناستيعاب أهمية مهنة ا. ٤,١

  .العملو  شعار حق المسن في الحياة الحرة والكريمة برفع  اإليمان. ٥,١
 :المعرفة و الفهم .٢

أن يكتسبها خريج كليات إلى جانب المعارف والمفاهيم العامة التى يجب 
التربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج رياضيات كبار السن 

 :  مكتسبا المعارف والمفاهيم التالية

االضطرابات (النفسية و الوقائية، و مبادئ الرعاية الصحية، أسس و . ١,٢
  .جتماعية لكبار السنو اال) نفسيةال
مرتبطة بأساسيات رياضات المعلومات النظرية العامة الالمعارف و . ٢,٢

  .كبار السن
مبادئ وأسس الحركة الرياضية في ضوء الجوانب الحيوية . ٣,٢

 .والصحية لكبار السن

  .طرق تقويم برامج رياضات كبار السن. ٤,٢
أسس ومبادئ إدارة األنشطة الرياضية والتشريعات والقوانين . ٥,٢

 .المرتبطة برياضة كبار السن

  .ات اللياقة المرتبطة بالصحة و كبار السنالعالقة بين مكون. ٦,٢
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  :ةالمهارات العملية و المهني. ٣
إلى جانب المهارات العملية والمهنية العامة التي يجب أن يكتسبها خريج   

يكون خريج برنامج رياضيات كبار السن يجب أن كليات التربية الرياضية 
  :على قادرا

حتياجات الفعلية لالفقا و  ،وضع أهداف البرنامج الرياضي. ١,٣
 .للمستفيدين من كبار السن

وضع و تنفيذ محتوى البرنامج الرياضي و فقا إلحتياجات . ٢,٣
 .المستفيدين من كبار السن

 .استخدام طرق القياس و التقويم لبرامج رياضات كبار السن. ٣,٣

السالمة و المحاذير الصحية للمستفيدين من تطبيق عوامل األمن و . ٤,٣
 نكبار الس

  .الضرورة سعافات األولية الالزمة  لكبار السن في حالةإجراء اإل.٥,٣    
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   :المهارات الذهنية .٤
إلى جانب المهارات الذهنية العامة التى يجب أن يكتسبها خريج كليات    

رياضيات كبار السن  التربية الرياضية يجب أن يكون خريج برنامج
    :قادرا على
 ات الخاصة بالجوانب النفسية المعلوم يحلل المعارف و. ١,٤

لتحديد البرامج الرياضية   ،البدنيةاالجتماعية والصحية و و 
  .المناسبة لكبار السن

 .حتياجات كبار السنرامج الرياضية وفقا لطبيعة و ايخطط الب. ٢,٤

يحدد المشكالت التي تواجه العمل مع فئة كبار السن ويقترح . ٣,٤
  .الحلول لها

     .أساليب تطوير البرامج الرياضية لكبار السنيقترح . ٤,٤
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  :الهيكل األكاديمي لبرامج قطاع التربية الرياضية :سابعاً 

 % ـومـال العلجـم 

 % ١٨– ٢٠ ةوم األساسيالعل  .١

 % ١٠ – ١٤ ةنسانيإل وم االعل .٢

 )ةالمهن(ةالعلوم المتخصص .٣
  العلوم المرتبطة بالرياضة - أ
 يةالرياضات التخصص - ب

)٥٢– ٥٠ (%  
 

 % ١٢– ٨ يب الميدانالتدري .٤
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  :المصطلحات العامة :ثامناً 
 مؤسسة التعليم العالي : 

هى الكليات  أو المعاهد العليا التابعة  لوزارة التعليم العالي والدولة للبحث 
العلمى، أو الكليات التابعة لجامعة األزهر، والتى تقدم برامج تعليمية فى مجال 

  .تعليم الزراعىال
 االعتماد:  

يقصد به اإلعتراف، الذى تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
واالعتماد للمؤسسة التعليمية، إذا تمكنت من إثبات أن لديها القدرة المؤسسية، 
وتحقق الفاعلية التعليمية، وفقًا للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من 

  .رة التى تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودةاألنظمة المتطو 
  المعايير األكاديمية القومية القياسية)NARS :(  

المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية المختلفة، والتى أعدتها الهيئة 
وتمثل . باالستعانة بخبراء متخصصين، وممثلين لمختلف قطاعات المستفيدين

  .لوب تحقيقه لالعتمادهذه المعايير الحد األدنى المط
 المعايير المعتمدة:  

المعايير األكاديمية القياسية، والتى تتبناها المؤسسة، وتعتمد من الهيئة، 
بشرط أن يكون مستواها أعلى من الحد األدنى للمعايير األكاديمية القومية 

  .القياسية
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    مواصفات الخريج :  
المهارات عند مجموعة من الصفات الناتجة من اكتساب المعارف مع 

دراسته لبرنامج دراسى معين، توضح ما يجب أن يتصف به الخريج عند اإلنتهاء 
  .من دراسة البرنامج

  البرنامج التعليمي:  
تتضمن المناهج والمقررات واألنشطة التي تكسب الطالب المعرفة،     

والمهارات، والقيم الالزمة، لتحقيق أهداف تعليمية مخططة، وفى تخصص دراسى 
 .دمحد

 األطراف المجتمعية:  
كافة األفراد والمؤسسات والجهات، التى لها اهتمام مشروع أو مصلحة ما، 

ويقصد بهم . أو تتحمل مخاطر ناتجة عن الموضوع المشار إليه تبعا للسياق 
بالنسبة للمؤسسة التعليمية بصفة عامة الطالب، وأولياء األمور، وأعضاء هيئة 

ن بالمؤسسة، وممثلى النقابة المهنية المرتبطة ببرامج التدريس ومعاونيهم، والعاملي
المؤسسة، وأفراد و مؤسسات المجتمع المدنى التي تتعامل مع المؤسسة سواء 
كمستهلكين لخدماتها، أو يقومون بتوفير أماكن للتدريب، أو يشكلون المجتمع 

  .المحلي للمؤسسة جغرافياً 
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 المهارات الذهنية:  
فيها الخريج ذهنه، إعتمادا على المعارف والمفاهيم هى المهارات التى يعمل 

  . والمهارات المهنية، التى اكتسبها أثناء الدراسة لتحقيق هدف معين
 المهارات المهنية:  

هى مجموعة المهارات ذات العالقة بالمهنة ، والتى يستطيع معها الخريج أن 
  .يمارس مهنته  بأقل قدر من المخاطر 

 لمهارات العامةا: 

مهارات الواجب توافرها فى الخريجين، والتى تتيح لهم االرتقاء بأدائهم هى ال
أثناء ممارسة المهنة ، أو تساعدهم على تغيير توجهاتهم، طبقا لمتطلبات سوق 

اللغة األجنبية، : وتضم هذه المهارات أربع مجموعات رئيسية، هى. العمل
وتحدد المؤسسة . واإلدارة وٕاستخدام تكنولوجيا المعلومات ، والتواصل مع اآلخرين ،

التعليمية الحد األدنى الواجب استيفاؤه أثناء الدراسة من كل من هذه المهارات، 
  .     طبقا لرسالتها

  :المصطلحات العلمية المستخدمة في الدليل
:ةاألساسيوم العل  

 و  ،علوم الرياضياتلجوانب الحيوية والصحة العامة و هي العلوم المرتبطة با
  :التي تتضمن
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اإلحصاء و التربية الصحية، و علم وظائف األعضاء، و التشريح، و علم الحركة،  
لطالب في مرحلة باإلضافة إلى المواد التي يدرسها ا، وتطبيقات الحاسب اآللي

 الدراسة األساسية

:العلـوم اإلنسانية  
  واالجتماعية  والتربوية والفلسفية  بالجوانب التاريخيةهي العلوم المرتبطة

 :و التي تتضمن النفسيةو 

تاريخ التربية الرياضية، اللغة، علم االجتماع مدخل و و التربية، و علم النفس،     
  فلسفة التربية الرياضيةو الرياضي، 

):المهنية(ة العلوم المتخصص  
 العلوم المرتبطة بالرياضة هي. أ:  

  ".العلوم التي لها تطبيقات مباشرة في المجال الرياضي"          
 التخصصية هي الرياضات. ب: 

التي  يدرسها  ،مختلفةمجموعة الرياضات الفردية و الجماعية ال"         
 ".أو بعضها في مرحلة الدراسة التخصصية الطالب كلها

:يب الميدانالتدري  

عدد الساعات التطبيقية للمهارات و المعارف التي يتدرب عليها الطالب في  -١
 . أماكن الممارسة الفعلية عند التخرج
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  :المصادرالمراجع و : سعاً تا
  :المراجع العربية    
  .القاهرة، ٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة واأليزو ): ٢٠٠٥(أحمد سيد مصطفي   - ١
المعايير المرجعية  المجلس األعلى للجامعات لجنة قطاع التربية الرياضية ـ  - ٢

 .األكاديمية لكليات التربية الرياضية

امج الصقل والتدريب بر ): ٢٠٠١(محمد صبحي حسانين ، أمين أنور الخولي - ٣
  .القاهرة، دار الفكر العربي  أثناء الخدمة،

دار الفكر ، الجودة الشاملة وستة سيجما): ٢٠٠٥(توفيق محمد عبد المحسن  - ٤
  .القاهرة، العربي

معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في ): ٢٠٠٦(حسن أحمد الشافعي   - ٥
  . اإلسكندرية ،الوفاءدار ، ضية بالمجتمع العربيالمؤسسات الريا

الجودة ): ٢٠٠٤(محمد صبحي حسانين ، كمال الدين عبد الرحمن درويش - ٦
دار الفكر ، ستخدام أساليب إدارية مستحدثةالعولمة في إدارة أعمال الرياضة او 

  .القاهرة، العربي
 ،المستويات العامة للخريج، المستويات المعيارية) : ٢٠٠٥(لي وزارة التعليم العا - ٧

ع مشرو ). المعرفة/ األداء (مستويات التخصص ت العامة للمحتوي ،المستويا
  القاهرة. تطوير كليات التربية 
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