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J.M.F3.S1.03 
 

H 1102,  O 1202,  O 1402 
 

  تسييرالمنشآت الرياضية والموارد البشرية  تخصص:ببطاقة تعريفية 
 : ماسترالمستوى
 علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية: الميــدان
 ادارة وتسيير رياضي:  الفـــــرع

 الرياضية والموارد البشرية تسييرالمنشآت :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 أو) الكلية

  الرياضي والتسيير االدارة :القسم 

 2016 اوت 09 في مؤرخ 1420 رقم قرار: أهيلالت قرار مرجع       

 

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

 ،...المسيلة  لوالية التربية

 ،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،

 رياضي وتسيير ادارة: شعبة

التخصص: تسييرالمنشآت الرياضية 

 والموارد البشرية

 لرياضيةعلوم وتقنيات النشاطات البدنية وا: ميدان
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 مضمون التكوين وسياقاته: -4

 

 

 

 أهداف التكوين: -5

 

 

 

 

 المهارات المستهدفة من التكوين: -6

 

 

 

 

 

 

 اإلمكانات المحلية، الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف: -7

 

 

 

 

 

 

مدير الدراسة أو مدير ك: يةاالدار الموجهين في المقام األول للوظائفالطالب  تكوينهو  ذا التخصصتكوين في هالهدف من ال

اتحاد، نادي، لجنة محترفة )الرياضية ال منظمةج، مستشار، المسؤول عن االتصال أو التسويق داخل الالمشروع أو المنت

 يةاالداروالتطورات االعتبار التغيرات  بعين التكوينوما إلى ذلك، يأخذ  ...، المدير التجاري، االستشاري،(الخ ...،تنظيمية

 .يتعلق بتطوير الممارسات الرياضية ويركز على قدرة الخريجين على التكيف واالبتكار فيما

 

 

 تغال في المجاالت التالية:خريج هدا التخصص االشمكان بإ

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

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

 

 :هي اكتسابها المطلوب المهارات

 الرياضية؛ والمنظمات الجمعيات عمل كيفية معرفة  -

 اإلدارة؛ ميدان في بالتمويل يتعلق فيما اتحسابالو التقارير إعداد ومعرفة كيفية ماليةال دارةاإل اتقان -

 ؛(والنظافة والبيئة السالمة) الرياضية األحداثب المرتبطة القانونية والترتيبات القواعد فهم -

 وتسويق( ذلك إلى وما والمؤسسات، الشركاء بين والعالقات اإلعالمية العالقات) التواصلاالتصال و أساسيات فةمعر -
 والخاصة العمومية الرياضية الفاعلة الجهات مختلف بين الشراكات دمج أو الشبكات في المشاركة ،األحداث

 البشرية؛ الموارد إدارة قواعد امتالك  -

 .العامة جوانبها في يعالمشار إدارةاتقان  -

 األحداث وتنظيم وتطوير وإدارة واالستراتيجيات، السياسات تحديد في للتدخل الالزمة المهارات للطالب التكوين هذا يوفر
 باكتسا على القدرة ذلك ويشمل. األساسية والهياكل الرياضية واألماكن ،(بالرياضة يتعلق فيما أو) الرياضية والمشاريع
 :التالية المهارات

 ؛(ذلك إلى وما مراجعة،الو والتشخيص التقييم) التحليل -

 ؛(ذلك إلى وما التوصيات، صياغة) المشورةتقديم  -

 وما المشاريع، تقييم ،المتابعة ،القيادة االستراتيجية، الميزانية، الرياضية، المجاالت الموظفون،) والتنشيط اإلدارة -
 .(ذلك إلى


