جسههرية العخاق

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم :العلوم الرياضية
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثنائي  :عدي غانم محمود الكواز
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعميم العالي والبحث العمسي
جهاز االشخاف والتقهيم العمسي

مفخدات مشهاج االدارة والتشعيم لطالب الدشة الجراسية الثالثة لمعام الجراسي ()7102-7102
العشهان

تدمدل السحاضخة
مفههم اإلدارة وتعخيفها

مكهنات اإلدارة

او ًال :االدارة

عشاصخ العسمية االدارية ( وظائف اإلدارة )
صفات عشاصخ العسمية اإلدارية ( صفات وظائف اإلدارة )
أهسية اإلدارة في العرخ الحجيث

أهسية اإلدارة في السجال الخياضي
مفههم التخطيط

أهسية التخطيط

ثانيًا :التخطيط

مكهنات التخطيط
أنهاع التخطيط
مبادئ التخطيط

مخاحل وضع الخطة

مفههم التشعيم

ثالثًا :التشعيم

أهسية التشعيم
أنهاع التشعيم

خرائص التشعيم الخياضي الجيج
تشعيم وادارة الجورات والسدابقات الخياضية
أوال -:التدقيط الفخدي (الدحبة الفخدية  ،خخوج السغمهب من مخة واحجة)

رابعًا :تشعيم الجورات الخياضية

ثاني ًا  -:التدقيط الدوجي (الدحبة الدوجية  ،خخوج السغمهب من مختين)
ب -دوري مخحمتين
ثالثاً -:الجوري  :أ  -دوري مخحمة واحجة .
رابعاً -:الخمط(السدج)

خامداً  -:التحجي  :أ -الدمم
سادساُ -:التسايد

ب -الهخم

سابعا -:طخق تشعيم خاصة لمسدابقات الفخدية

مفههم التشديق

خامدًا :التشديق

اهسية التشديق وأهجافه
أنهاع التشديق الخياضي

مبادئ التشديق الخياضي

تدمدل السحاضخة
سادساً :القيادة

العشهان
القيادة ،تعخيفها ،اهسيتها

صفات القائج اإلداري
أساليب القيادة

الخقابة  ،تعخيفها  ،اهسيتها

سابعًا :الخقابة

اسباب وجهد الخقابة في السشعسات الخياضية

الخطهات األساسية لعسمية الخقابة
أنهاع الخقابة

االشخاف التخبهي الخياضي ،مفههمه ،الغخض االساسي مشه.

ثامشًا :االشخاف الخياضي

اساليب االشخاف
العهامل السؤثخة عمى تشعيم عسمية اإلشخاف

الدمبيات التي تهاجه العسمية اإلشخافية

ادارة الشذاط الخياضي الجاخمي ،مفههمه

تاسعاً :ادارة الشذاط الخياضي
الجاخمي

عاش ًاخ :ادارة الشذاط الخياضي
الخارجي

بخنامج الشذاط الخياضي الجاخمي و محجداته
السجاالت الدمشية لمشذاط الخياضي الجاخمي
أغخاض الشذاط الخياضي الجاخمي

لجان إدارة الشذاط الخياضي الجاخمي
الشذاط الخياضي الخارجي ،تعخيفه ،اغخاضه.
العيهب التي تهاجه الشذاط الخياضي الخارجي.

ادارة وتشعيم درس التخبية الخياضية

احج عذخ :ادارة درس التخبية
الخياضية

اعجاد مكان الجرس ،األدوات واألجهدة ،عجد التالميح ،الهقت السحجد ،تدجيل الحزهر،
السالبذ ،األعحار.
تهفيخ عهامل األمن والدالمة في دروس التخبية الخياضية.
اتخاذ القخات ،مفههمها ،اهسيتها.
خطهات اتخاذ القخار ( مخاحل اتخاذ القخار ).

اثشي عذخ :اتخاذ الق اخرات

أنهاع الق اخرات.
السذاركة في اتخاذ الق اخرات

خط الدمطة والسذاركة في اتخاذ القخار
ايجابيات السذاركة في اتخاذ القخار

مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم :العلوم الرياضية
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضرالثالثي  :عدي غانم محمود الكواز
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

ججول الجروس االسبهعي
االسم
البخيج االلكتخوني

د .عدي غانم محسهد الكهاز  /د .بثيشة حدين عمي الطائي

Buth.star@yahoo.com / Odaygh91@gmail.com

اسم السادة

االدارة والتشظيم

مقخر الفرل

فرمي  /سشهي

اهجاف السادة

تعميم عشاصر واصهل االدارة الرياضية  +تعميم تشظيم وادارة السشاسبات الرياضية ،
كيفية ادارة درس التربية الرياضية وادارة الشذاط الرياضي الداخمي والخارجي ،

تعميم اساليب االشراف التربهي الرياضي

التفاصيل االساسية لمسادة شرح عشاصر االدارة بالتفريل فزالً عن االساليب الرئيدية في ادارة وتشظيم
الدورات الرياضية وانذطة الدرس والمجان السذاركة فيها

الكتب السشهجية

 ممزمة محاضرات االدارة والتشظيم تم اعدادها من قبل تدريديي السادة عمىوفق مفردات القطاعية

السرادر الخارجية
تقجيخات الفرل

ال يهجد

الفرل الدراسي الفرل الدراسي
الثاني
االول
%52

%52

االمتحان الشهائي
%25

الدرجة
الشهائية

%055

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
اسم القســم :االلعاب الفردية
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضرالثالثي  :د.عدي غانم محمود الكواز
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جسههرية العخاق

وزارة التعميم العالي والبحث العمسي
جهاز االشخاف والتقهيم العمسي

ججول الجروس االسبهعي
االسبوع
1

المادة النظرية

التاريخ

مفههم اإلدارة وتعخيفها
مكهنات اإلدارة
عشاصخ العسمية االدارية ( وظائف اإلدارة )

2

صفات عشاصخ العسمية اإلدارية ( صفات وظائف
اإلدارة )
أهسية اإلدارة في العرخ الحجيث
أهسية اإلدارة في السجال الخياضي

3

مفههم التخطيط
أهسية التخطيط

مكهنات التخطيط

4

أنهاع التخطيط

مبادئ التخطيط
مخاحل وضع الخطة

5

مفههم التشعيم

6

أهسية التشعيم
التنظيم الراسي
التنظيم الراسي االستشاري
التنظيم الوظيفي
التنظيم بواسطة اللجان
التنظيم غير الرسمي
خصائص التنظيم الرياضي الجيد
تشعيم وادارة الجورات والسدابقات الخياضية

7

 -التدقيط الفخدي (الدحبة الفخدية  ،خخوج السغمهب

من مخة واحجة)

 التدقيط الدوجي (الدحبة الدوجية  ،خخوجالسغمهب من مختين)
مسيدات وعيهب التدقيط الفخدي والدوجي

المالحظات

8
9

امتحان الشرف االول لمفرل االول %01

 -الجوري  :أ  -دوري مخحمة واحجة ب -دوري

مخحمتين

11

ججول حداب نتائج الجوري وتحجيج السخاكد
مسيدات وعيهب طخيقة الجوري
 -الخمط(السدج)

11

 -التحجي  :أ -الدمم

ب -الهخم

 -التسايد

 -طخق تشعيم خاصة لمسدابقات الفخدية

12

مفههم التشديق
اهسية التشديق وأهجافه

13

أنهاع التشديق الخياضي
مبادئ التشديق الخياضي

14

الخقابة  ،تعخيفها  ،اهسيتها
اسباب وجهد الخقابة في السشعسات الخياضية

15

الخطهات األساسية لعسمية الخقابة
أنهاع الخقابة  - /من حيث الدمن
 -من حيث التشعيم

 من حيث الذسهليةامتحان النصف الثاني للفصل االول %11

16

عطلة نصف السنة

17

االشخاف التخبهي الخياضي ،مفههمه ،الغخض االساسي
مشه.
اساليب االشخاف

17

العهامل السؤثخة عمى تشعيم عسمية اإلشخاف
الدمبيات التي تهاجه العسمية اإلشخافية

18

ادارة الشذاط الخياضي الجاخمي ،مفههمه

19
21

بخنامج الشذاط الخياضي الجاخمي و محجداته
السجاالت الدمشية لمشذاط الخياضي الجاخمي
أغخاض الشذاط الخياضي الجاخمي

21
22

لجان إدارة الشذاط الخياضي الجاخمي
السجاالت الدمشية لمشذاط الخياضي الجاخمي

أغخاض الشذاط الخياضي الجاخمي
لجان إدارة الشذاط الخياضي الجاخمي

23
24

امتحان الشرف االول لمفرل الثاني %01

25

الشذاط الخياضي الخارجي ،تعخيفه ،اغخاضه.

26
27

العيهب التي تهاجه الشذاط الخياضي الخارجي.
ادارة وتشعيم درس التخبية الخياضية
اعجاد مكان الجرس ،األدوات واألجهدة ،عجد التالميح،
الهقت السحجد ،تدجيل الحزهر،

28

السالبذ ،األعحار.
تهفيخ عهامل األمن والدالمة في دروس التخبية
الخياضية.

29

اتخاذ القخات ،مفههمها ،اهسيتها.
خطهات اتخاذ القخار ( مخاحل اتخاذ القخار ).

31

أنهاع الق اخرات.
السذاركة في اتخاذ الق اخرات

31

خط الدمطة والسذاركة في اتخاذ القخار
ايجابيات السذاركة في اتخاذ القخار

32

تهقيع مجرسي السادة :
أ.م.د بثيشة حدين عمي
أ.م.د عدي غانم الكهاز

امتحان النصف الثاني للفصل الثاني %11

تهقيع العسيج :
أ.د .ضياء قاسم الخياط

