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 مفهوم اإلدارة  تعريفات اإلدارة. اهميه اإلدارة. 
 اإلدارة العامة ،اداره االعمال.

  عناصر علم ام فن ، انواع االدارة ،   مبادئ اإلدارة. اساليب اإلدارة.االدارة ،  اإلدارةمستويات  
 ، االدارة والعلوم األخرى  االدارة 

مفاهيم عن  
 اإلدارة الرياضية 

مفهوم التخطيط ، تعريف التخطيط اهميه وفوائد تخطيط ، مبادئ التخطيط ، مزايا التخطيط، اسباب  
 فشل التخطيط مراحل التخطيط ، مقومات نجاح التخطيط او عناصر التخطيط ، 

 اع التخطي انو

التخطيط في  
المجال  
  الرياضي 

 مفهوم التنظيم ، تعريفات التنظيم. دعامات التنظيم . فوائد التنظيم . مبادئ التنظيم الجيد. 
 نطاق وحجم االشراف في التنظيم، اشكال التنظيم. مقومات نجاح التنظيم او عناصر التنظيم. 

التنظيم في  
 المجال الرياضي  

 التوجيه،  تعريفات التوجيه ، اسباب فشل التوجيه ، مقومات نجاح التوجيه ،   ما هيه 
 مفهوم القيادة  ، مفهوم التحفيز والدافعية . مفهوم االتصال او الدفع . انماط القيادة.  
 نظريات القيادة. اهميه الدوافع.  
 اهميه االتصال.  

التوجيه في  
 المجال الرياضي  

 .  الرقابة   تعريفات  الرقابة ،   مفهوم
 .  الرقابة  مستويات. الرقابة دور

 .  الرقابية  المعايير انواع . الرقابة عمليه مراحل
الرقابة حسب اهدافها او  موضوعها. الرقابة حسب    ،    الزمني المدى  حسب  الرقابة انواع 

ل  التخصص او األنشطة. الرقابة االقتصادية على المشروعات العامة. رقابه حسب كميه العم
 ونوعيته.  
 انواع الرقابة حسب مصدرها.  
 ادوات الرقابة.  
 . خصائص نظام الرقابة

الرقابة في  
 المجال الرياضي  

 .  الرياضية   الدورات واداره تنظيم خطوات.  الرياضية الدورات   اهداف.  الرياضية الدورات  تعريف
 .  الرياضية   البطولة  تنظيم  في المتخصصة اللجان

 .  اإلدارية  اللجان
.  الجوائز  لجنه االعالم لجنه ، المواصالت  لجنه  التغذية ،  لجنه. واإلعاشة اإلقامة لجنه .  االستقبال لجنه 

 .  المراسم لجنه   المالية الشؤون لجنه 
 

 .  الحكام  لجنه ،  والبرامج المسابقات  لجنه   ، واالحتجاجات  الطعون لجنه .  الفنية  اللجان

الدوارات  
 الرياضية  



    ,( إ ارة المن قصووو ا بالبت,وا بالدبراا 1998حسووول العووو )       إبراهيم عبد المقصووو
 الري ضية منعأة الم  رف ’ اإلسكندرية 

    ,( الم,سوووووووووو,عة ال ةمية ل  ارة 2003حسوووووووووول العوووووووووو )      إبراهيم محم,  عبد المقصوووووووووو
الري ضووووية   الرق عة بعمةية اا  لا القرار )  الما ر الري ضوووو  (  ار ال,) ا لداي  التب عة 

 اإلسكندرية  –بالنعر 

     ( او ارة )ى الما ر الري ضووووىو  ةية 2005أمير هريسووووروعمرب ع،م مومحمدعبدالسوووو
 ة قن ة الس,يس التربية الري ضية بب,رس يدوج م 

    بضوووووووووج اسوووووووووترااياية لة دمة التربيحية الري ضوووووووووية عمرا   2003أمير أحمد هريسوووووووووة )
العوووووب ا عمح )رة ب,ر سووووو يد رسووووو لة   ت,راة يير متعووووو,رة    ةية التربية الري ضوووووية بب,ر 

 س يد   ج م ة قن ة الس,يس 

         ( بداية بالري ضووية   ( القرار اإل اري بالق ا,ا  )  التربية ال2003حسوول أحمد العوو
 التعري  ا )  التربية البداية بالري ضية (  ار ال,) ا لداي  التب عة بالنعر   اإلسكندرية 

    ( اإل ارة )  الميدام الري ضووووووو  الا ا 1991حةيم المنيري   عصووووووو   الد ل محمد بدبي
 األبر المكتبة األ   يمية   الق هرة 

   اية    ار النهضة ال ربية   الق هرة ( اإل ارة اإلسترااي1999)ريد عة  ش,شة 

   ( إ ارة المن )س ا بالمس عق ا بالدبراا الري ضية   2004 م ر  ربيش و إسم عيل ح مد
  ار الس   ة لةتب عة   الق هرة  

   موو ر عبوود الرحمل  ربيش   محموود محموود الحموو حم    سووووووووووووووهير مصووووووووووووووت   المهنوود 
 لهيئة ال  مة المصرية لةكت ا   الق هرة ( اإل ارة الري ضية ’ األسس بالتتبيق ا   ا1996 

    ( الت تيط )  التربية الري ضووووية بيل النررية بالتتبي  1997عبد الحميد يريب شوووورف
 مر   الكت ا لةنعر الق هرة 

    ( التنريم )  التربية الري ضوووووووية بيل النررية بالتتبي  1997عبد الحميد يريب شووووووورف
 مر   الكت ا لةنعر الق هرة 



  2( اإل ارة )  التربيووة الريوو ضوووووووووووووويووة بيل النرريووة   1999د يريووب شوووووووووووووورف   عبوود الحميوو 
 بالتتبي  مر   الكت ا لةنعر الق هرة 

   ار   1( م,سووووو,عة التنريم باإل ارة )  التربية البداية بالري ضوووووية   2001عصووووو   بدبي 
 ال كر ال رب    الق هرة 

   قة قن ة السو,يس رسو لة لةنه,ض عكرة اليد )  منت  اسوترااياية(  2003عمرب عة  ع،م م
   ت,راه  يير منع,رة  ةية التربية الري ضية بب,ر س يد   ج م ة قن ة الس,يس 

      لةتربيح الري ضووووو  لت ا ج م ة   اسوووووترااياية( بضوووووج 2001محمد أحمد عبد السووووو
قن ة السوووو,يس   رسوووو لة   ت,راه يير منعوووو,رة    ةية التربية الري ضووووية بب,ر سوووو يد   ج م ة 

 يس قن ة الس, 

    مراجج شووووووووووووووبكوة  –( التت,ر ال ةم  لم ه, 1992محمود  مو ر أميري   عصوووووووووووووو   بودبي
 الم ة,م ا الدبلية

    الري ضة   مكتبة النهضة المصرية   الق هرة 

      المبووو  ل ال ةميوووة  –  ( و اإل ارة األصوووووووووووووو,ر  2000محمووود محمووود إبراهيم ب: ربم
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