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J.L.F3.S1.03 
 

H 1102,  H 1703,  O 1202,  O 1402 
 

تسيير الموارد البشرية والمنشآت الرياضيةتخصص: بريفية بطاقة تع  
 

 :  ليسانسالمستوى
 علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية: الميــدان
 ادارة وتسيير رياضي: الفـــــرع

 تسيير الموارد البشرية والمنشآت الرياضية: التخصص
   

مكان التكوين: -1  

 
 
 
    

 المشاركون اآلخرون:  -2

 الشركاء من المؤسسات األخرى:   

 

 

  المؤسسات والشركاء االجتماعيون/االقتصاديون اآلخرون:   

 

   الشركاء الدوليون:         

 

 

  التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع -3

 

 

 

 

 

 

 والرياضية البدنية النشاطات تقنيات و علوم معهد: المعهد /الكلية

 الرياضي والتسيير االدارة: القسم

 2015 اوت 05 في مؤرخ 607 رقم قرار: التأهيل قرار مرجع

 

 ،المغرب أقادير جامعة ، تونس قفصة جامعة تونس، المنارة جامعة تركيا، أنقرة غازي جامعة ، فرنسا 03 ليل جامعة

 ،...فرنسا تولوز المعمارية للهندسة الوطنية المدرسة المجر، باكس جامعة

 جامعة ،البواقي أم جامعة ،03 الجزائر جامعة ، بسكرة جامعة التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 ،...03 قسنطينة جامعة البويرة، جامعة بومرداس،

 االدارة والتسيير الرياضي:  شعبة

تسيير الموارد البشرية تخصص: 

 والمنشآت الرياضية

 لرياضيةعلوم وتقنيات النشاطات البدنية وا: ميدان

 مديرية ، مديرية الشباب والرياضة،الجوارية المؤسسات التربوية، المؤسسات, الرياضية االتحاديات, الرياضية االندية

 ،...المسيلة  لوالية التربية
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 :مضمون التكوين وسياقاته -4

 

 

 

 أهداف التكوين: -5

 

 

 

 
 

 من التكوين:المهارات المستهدفة  -6

 

 

 

 

 

 اإلمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف: -7

 

 

 

 

 

 

 الرياضية، األحداث الخاصة، أو العامة الرياضية الهياكل إدارةو تسييرا التخصص حول تأهيل خريجيه لذبتمحور مضمون ه

 المرافق إدارة المحلية، االدارية لهيئاتالمصالح الرياضية ل على مستوى للتوظيف فرص هممنحي كما. الرياضية السياحة

 والسياحية. الترفيهية الرياضية المؤسسات الرياضية،

 

 تغال في المجاالت التالية:ا التخصص االشذخريج همكان بإ

 التسويق مسؤول الرياضي، المجال في تجاري وسيط رياضي، متجر مسير الرياضية، الوسائل مدير رياضية، هيئات إدارة
وكيل  رياضي، صحفي مراسل منظمة،ال الرياضية األحداثكلف بم الرياضية، للتظاهرات منظم ،نتاجاال مسؤول عن رياضي،ال

   ، مسير،...وترفيهي رياضي منشط رياضة، استاد رياضي، مدير تسويق لعالمة تجارية رياضية، منشط مركز ترفيه رياضي،

 يستهدف التكوين في هدا التخصص تطوير الكفاءات التي تمكن الطالب من أن يصبح قادرا على:

 ،ما هيكل داخل مجموعة شيطوتن تأطير -

 ،الممارسين لمالحظة منهجيةال دواتاأل استخدام -

 ،الرياضية للمؤسسات والتنظيمية القانونية طراأل التمكن من -

 ،الماليالمتعلقة بالتسيير الجوانب إتقان -

 ،الرياضية التحتية البنية إدارة تقانإ -

 ،والتسويق اإلدارةب معرفةال -

 .واالتصاالت لوماتالمع تكنولوجيااتقان استخدام  -

 

 

 دف هدا التكوين الى:يه

 اإلدارة ،البدنية األنشطة في التدريس بمهام قياملل المؤهلين الرياضة عالم في المستقبليين والمسيرين المحترفين تكوين -
 ،المحترفة الرياضة ووظائف ،الرياضية

 حدث استضافة، تنظيملا تحسين مناهج من خالل استخدام رياضيال تنظيمال ،مناسبة رياضية مساحات تصميم كيفية تعلم  -
 الرياضية، المخاطر إدارة تحليل، رياضي

 .الرياضية لإلدارة المعاصر لألداء أفضل فهم أجل من اإلدارة وعلوم االجتماعية والعلوم القانونية العلوم تعلم -


