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تصدر عن كلية األعمال بجامعة الملك عبدالعزيز - فرع رابغ 

اليوم ... كلية الأعمال بجامعة امللك عبدالعزيز تنظم ندوة هامة تناقـ�ش ق�ضايا ال�ضاعة يف املجال الريا�ضي

كلمة العــدد

الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة 

الأنبياء  اأ�صرف  على  وال�صالم 

وعلى  حممد  �صيدنا  واملر�صلني 

اآله و�سحبه اأجمعني.

    اإنطالقا من م�سامني اخلطة 

ال�صرتاتيجية جلامعة امل�ؤ�ص�س- 

عبدالعزيز،  امللك  جامعة 

الهادفة اىل تر�صيخ وتفعيل الدور 

م�صرية  يف  للجامعة  التنم�ي 

ي�صهدها  التي  والنماء  البناء 

هذا ال�طن العزيز بقيادة خادم 

ويل  و�صم�  ال�صريفني  احلرمني 

عهده الأمني – حفظهم اهلل -.

على  اجلامعة  من  وحر�صا   

بال�صباب  الدولة  اهتمام  م�اكبة 

ودفع   – امل�صتقبل  عماد   –
ال�صبابية  الن�صاطات  حركة 

اجلامعة  قامت  والريا�صية.. 

بتقدمي  الأعمال  بكلية  ممثلة 

التنفيذي يف  املاج�صتري  برنامج 

جمال الإدارة الريا�صية.. والذي 

امللم��س  للتط�ر  م�اكبا  ياأتي 

الريا�صة  قطاع  ي�صهده  الذي 

العربية  اململكة  يف  وال�صباب 

ال�صع�دية.

املاج�صتري  برنامج  �صمم  حيث 

الريا�صية  الإدارة  يف  التنفيذي 

وفق الأ�ص�س واملعايري الأكادميية 

تخدم  عاملية  باآفاق  املعتمدة.. 

و�صيغت  ال�طنية..  امل�صلحة 

مبا  للربنامج  الأ�صا�صية  املحاور 

التنمية  متطلبات  مع  يتنا�صب 

�ص�ق  واحتياجات  الريا�صية 

العمل.. م�صتهدفا اإعداد وتاأهيل 

بروافد  م�صلحة  وطنية  ك�ادر 

قادرة  واملهارة،  واملعرفة  العلم 

– على  تعـــــاىل  – مب�صيئة اهلل 
الفاعلة يف م�صــــــــرية  امل�صاهمة 

احلركة  ت�صهدها  التي  التط�ر 

اململكة  يف  وال�صبابية  الريا�صية 

العربية ال�صع�دية.

   �صائال امل�ىل عز وجل للجميع 

الت�فيق وال�صداد،،،

اأ.د. اأ�ضامة بن �ضادق طيب

مدير جامعة الملك عبدالعـــزيز

امللك  جامعة  مدير  معايل  برعاية 

بن  اأ�صامة  الدكت�ر  عبدالعــــــزيز 

الأعمال  كلية  تنظم   ، �صادق طيب 

ممثلة  عبدالعزيز  امللك  بجامعة 

الإدارة  ماج�صــــــــتري  بربنامج 

بعــــن�ان  هامة  ندوة  الريا�صية 

الإدارة  يف  احلديثة  »التط�رات 

الحرتاف  ظل  يف  الريا�صية 

الريا�صي العاملي«  والتي ت�صت�صيف  

ال�صـــخــ�صيات  كـــــــبار  من  عددًا 

والأكادميـــــــــــــيني  الريا�صـــــــيــــــة 

من  الريا�صـــــيني  واخلـــــــــــرباء 

ال�صع�دية  العربية  اململكة  داخـــل 

 18 الأربعــــاء  الي�م   . وخارجـــــــها 

2012م  �صبتمرب   5 امل�افق  �ص�ال 

للم�ؤمترات  في�صل  امللك  مبركز 

مبقر اجلامعة بجـــــدة.

وت�شمل اأهداف الندوة التايل:

الجتــــــاهات  على  التعــــرف   •
الإدارة  جمال  يف  احلديثة  الإدارية 

الريا�صـــــــية وطـــــرق تطبيقها.

تقيم  خالل  من  ال�اقع  حتليل   •  

الأداء الفعلي للم�ؤ�ص�صات الريا�صية 

العربية  اململكة  يف  املختلفة 

ال�صع�دية.

الت�ص�يق  بفكر  النهــــــ��س   •
جمالت  اإيل  التطرق  و  الريا�صي 

امل�ؤ�ص�صات  يف  املختلفة  الت�ص�يق 

بهدف ربـط النـظريـة بالتطبيق، 
زيارات ميدانية لطالب الربنامج

�ضخ�ضيات ريا�ضية كبرية7

ت�ضـــارك يف ندوة اليوم

برنامج الإدارة الريا�ضية.. 

ي�ضـــت�ضـــــيـف رئيـ�ش رابطـــة 

دوري املحــــرتفـــــــني

6

مـجـلــ�ش جامــعــــة الـمـلـك عبدالعــــزيـز يعـــتمــــد

برنامج الـمـاج�ضتري التنفيـذي فـي تخـ�ض�ش الإدارة الريا�ضية بكليـة الأعمال

عبدالعزيز  امللك  جامعة  جمل�س  اأعتمد 

رجب   27 يف  املنعقد  اجتماعه  يف  بجدة 

برنامج  2011م  ي�ني�   30 امل�افق  1432هـ 

املاج�صتري التنفيذي يف )الإدارة الريا�صية( 

باملقررات الدرا�صية وامل�صروع البحثي.

الربنامج  هذا  اإ�صتحداث  فكرة  وكانت     

الدكت�ر  اجلامعة  مدير  معايل  من  جاءت 

اأ�صامة بن �صادق طيب اإنطالقا من حر�س 

اجلامعة على تلبية احتياجات املجتمع.. يف 

حيث  التخ�ص�س  هذا  يف  ندرة  وج�د  ظل 

الدارة  جمال  يف  متخ�ص�صني  ي�جد  ل 

الريا�صية.. يف وقت يتعلق قطاع الريا�صة 

املجتمع  من   %60 من  باكرث  وال�صباب 

ال�صع�دي.. وه� قطاع ي�صهد من�ا مت�ا�صال 

ي�صهد  كما  متزايدة..  تنم�ية  واأهمية 

الأندية   خ�صخ�صة  نح�  كبرية  حت�لت 

الريا�صية ونح� الإحرتاف لي�س فقط الفني 

الريا�صة  جمالت  يف  الإداري  اأي�صا  ولكن 

وال�صباب.

ي�اكب  مبا  الربنامج  ت�صميم  ولقد     

الحتياجات  يلبي  ومبا  العاملية  التط�رات 

املحلية.. كما متت ال�صتفادة من جتــــربة 

الرجنتينية  فرباير  من  الثالث  جامعــــــة 

املعروفة عامليا يف هذا املجال.

كما مت تقييمه من قبل اأ�صاتذة متخ�ص�صني 

جامعة  من  الريا�صية  الإدارة  جمال  يف 

وجامـــــــــعــــــة  الأمـريــكــــــية  فل�ريدا  ولية 

اأوكالهـــــــــ�ما الأمـــــريكية.

الربنامج �صنتني درا�صيتني خالل     ومدة 

تكملة المو�شوع �شفحة )3(.

تكملة المو�شوع �شفحة )2(.

اخل�ضخ�ضة ، ال�ضتثمار والت�ضويق،الأمن الريا�ضي ، البحـث العـلمـي الريـا�ضـي ،.. اأبرز مـوا�ضيع الندوة

الريا�صية.

عن  �صامل  مفه�م  تقـــــــدمي   •
)اأهدافه،  الريا�صي  ال�صتثمار 

نظرياته، جتـــــــارب عملية(

الإدارة  برامج  تطبيق  تفعيل   •
الذكية يف امل�ؤ�ص�صات الريا�صية .

عن  �صــــاملة  نظـــــــــرة  تقــــدمي   •
خ�صخ�صة  من  املرج�ة  الهداف 

كيانات  اإىل  حت�يلها  و  الأندية 

جتارية.

وفل�صفات  نظريات  اإىل  • التطرق 
يف  تطبيقها  وطرق  العلمي  البحث 

جمال الإدارة الريا�صية.

يف  الأمن  اأهمية  مناق�صة   •
الريا�صية،  والفعاليات  امل�ؤ�ص�صات 

من  الأوىل  هي  الندوة  هذه  وتعترب 

ال�صاعة  ق�صايا  تناق�س  التي  ن�عها 

يف املجال الريا�صي.

حيث تناق�س الندوة م�ا�صيع هامة 

ظل  يف  الريا�صية  بالإدارة  تخت�س 

الحرتاف الريا�صي العاملي.

وهذه امل�ا�صيع هي : اخل�صخ�صة، 

الريا�صي  والت�ص�يق  ال�صتثمار 

اأخالقيات   ، املحرتفني  ،دوري 

الريا�صي،  والحــــرتاف  الريا�صة 

الإدارة  جمال  يف  العلمي  البحث 

الريا�صية.

كما تناق�س الندوة مفه�م الحرتاف 

امللكي  ال�صم�  �صاحب  وجه 

الأمري ن�اف بن في�صل بن فهد 

العام  الرئي�س  عبدالعزيز  بن 

ملعايل  �صكره  ال�صباب  لرعاية 

عبدالعزيز  امللك  مديرجامعة 

الدكت�ر اأ�صامة بن �صادق طيب 

م�اكبة  على  اجلامعة  حلر�س 

املت�صارع  والنم�  الكبري  التط�ر 

ال�صباب  بقطاع  يعنى  الذي 

والريا�صة يف بالدنا العزيزة.

ي�ليه  مبا  �صم�ه  واأ�صاد     

يف  اهتمام  من  مديراجلامعة 

الريا�صة  قطاع  م�صرية  تط�ير 

ال�صع�دية  العربية  باململكة 

الحرتاف  تطبيق  اإىل  وال�صعي 

تدريب  طريق  عن  الإداري 

الك�ادر الب�صرية يف جمال الإدارة 

الأهداف  لتحقيق  الريا�صية 

و�صد  فعالية  بكل  منها  املرج�ة 

الثغرة املتمثلة يف حاجة الأندية 

الب�صرية  الك�ادر  اإىل  الريا�صية 

احرتافيا  علميا  تاأهيال  امل�ؤهلة 

يف الإدارة الريا�صية .

   واأ�صار �صم�ه يف خطاب �صكر 

وجهه ملعايل مدير جامعة امللك 

عبدالعزيز عطفا على خطاب 

فيه  زف  ل�صم�ه  رفعه  قد  كان 

جامعة  جمل�س  م�افقة  خرب 

تنفيذ  على  عبدالعزيز   امللك 

التنفيذي  املاج�صتري  برنامج 

اأ�صار  الريا�صية..  الإدارة  يف 

اجلهات  تعميد  مت  اأنه  اإىل 

العامة  بالرئا�صة  املخت�صة 

لرعاية ال�صباب لال�صتفادة من 

يف  ي�صهم  الذي  الربنامج  هذا 

للريا�صة  الإداري  امل�صت�ى  رفع 

ال�صع�دية.

2

نـواف بن فــيـ�ضـــل: برنامــــــج ماج�ضـــتري الإدارة الريــا�ضـــــية
 يـــ�ضــــهـــــم فـي رفـــع امل�ضــــتوى الإداري للريا�ضــة ال�ضــعــــوديــة

�ضـــمو الرئيـ�ش العـام لرعـــاية ال�ضــباب ي�ضـكر مدير جامـعـــــة الـمـوؤ�ضــ�ش

الأمن  م��ص�ع   ، عاملي  منظ�ر  من 

برنامج  جتربة  واأخريًا  الريا�صي. 

الريا�صية  الإدارة  يف  املاج�صتري 

بجامعة امل�ؤ�ص�س يف اإعداد قادة يف 

نف�س املجال.
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 مت اإعداد فيلم وثائقي عن برنامج ماج�صتري الإدارة الريا�صية 

اأ�صل فكرة الربنامج و مراحل العمل لل��ص�ل اإىل تنفيذ  ي�ثق 

الربنامج وبدء الدرا�صة للدفعة الأوىل يف الف�صل الدرا�صي الأول 

1432 – 1433 هـ ومي�صي الفيلم اإىل و�صف البيئة التعليمية و 

�صي�ف الربنامج من القادة الريا�صيني، وقد مت تر�صيح الفيلم 

هـ(   1433 الثاين  العلمي  البحث  ملتقى  للم�صاركة يف   ر�صميًا 

هذا  باإعداد  قام  قد  و  ال�ثائقية،  الأفالم  جائزة  عن  وذلك 

الفيلم الإعالمي الأ�صتاذ خالد احلارثي وقام باإخراجه وتنفيذه 

الطالبان / عالء عبداحلي مال، وخالد حممد الغامدي يعترب 

هذا الفيلم الأول من ن�عه عن الربنامج .

فيلــم وثـائـقـي عـن مـاجـ�ضــتـري الإدارة الـريـا�ضــيـة

للندوة  العلمي  الربنامج  وت�شمن 

جل�شتان على النحو التايل :

اأول : اجلل�صة الأوىل : 

يراأ�س اجلل�صة الأوىل الأ�صتاذ / علي داود 

الإعالمي الريا�صي ورئي�س نادي ال�حدة 

، وت�صـــمل اجلل�صة املحا�صرات التالية:

• اخل�صـــخ�صة يف الـمجــــــــال الريا�صي 
ال�صعـــــــ�دي )اآمــــــال وحتديات(.

امللكي  ال�صم�  �صاحب  يلقيها  والتي 

الأمري عبداهلل بن م�صاعد رئي�س جلنة 

خ�صخ�صة الأندية الريا�صية ال�صع�دية .

ما�صيا  ال�صع�دي  الريا�صي  الإعالم   •
وحا�صرا وم�صتقبال.

رئي�س   ، املالك  حمد  بن  خالد  الأ�صتاذ 

اأبرز  واأحد   ، اجلزيرة  جريدة  حترير 

اأبرز  واأحد  ال�صع�دي  الإعالم  رواد 

ال�صع�دي  الريا�صي  الإعالم  م�ؤ�ص�صي 

احلديث.

اآفاق  ال�صع�دي  املحرتفني  دوري   •
وتطلعات للم�صتقبل، 

بن  حممد  الأ�صتاذ  �صعادة  و�صيلقيها 

رابطة  عام  مدير  الن�ي�صر  عبداهلل 

دوري املحرتفني.

الأندية  يف  وال�صتثمار  الت�ص�يق   •
الريا�صية ال�صع�دية،

بن  حافظ  الدكت�ر  �صعادة  ويلقيها   

ابراهيم املدلج رئي�س جلنة الت�ص�يق يف 

الإحتاد الآ�صي�ي.

ثانيا : اجلل�شة الثانية :

اأمني  الدكـــــــت�ر  الثانية  اجلل�صة  يراأ�س 

تكملة المن�شور �شفحة )1(.

الريا�صي،  وامل�ؤرخ  الأكادميي  �صاعاتي 

وت�صمل املحا�صرات التالية :

• قان�ن واأخالقيات الريا�صة،
الدكت�ر  الأ�صتاذ  �صعادة  ويلقيها   

اأ�صتاذ  بخاري  ابراهيم  عبداللطيف 

الإدارة الريا�صية بجامعة اأم القرى.

العلمي:  والبحث  الريا�صية  الإدارة   •
ق�صايا وحتديات، 

مبارك  ملفي  الدكت�ر  �صعادة  ويلقيها 

الدو�صري رئي�س ق�صم الإدارة الريا�صية 

بجامعة امللك �صع�د.

املالعب  اأمن  الريا�صي:  الأمن   •
والأحداث الريا�صية،

عبدالإله  الدكت�ر  �صــعادة  ويلقيها   

بجامعة  الأعمال  كلية  عميد  �صاعاتي 

امللك عبدالعزيز.

عاملية،  نظرة  الريا�صي:  الحرتاف   •
�صيف  الدكــت�ر  �صعادة  ويلقــــــــيها 

الإدارة  اأ�صتاذ  جمعة  بن  الإ�صالم 

الريا�صــــــية بجــــامــعـــــــة باري�س دوفني.

يف  املاج�صتري  برنامج  جتربة   •
التغيري  قادة  اإعداد  يف  امل�ؤ�ص�س  جامعة 

ومتقدم،  منتج  ريا�صـــي  ملجـــــــتمع 

بن  عدنان  الدكت�ر  �صعادة  ويلقيها 

الإدارة  اأ�صـــــتاذ  اخل�صــــــاونة  طـــــالب 

ا�صتيت/  كــــنت  بجامعـــــة  الريا�صــــية 

اأوهاي� ، ال�ليات املتحدة الأمريكية.

الأمري عبداهلل بن م�شاعد

د. حافظ بن اإبراهيم املدلج

الأ�شتاذ/ خالد بن حمد املالك

د. عبدالإله �شاعاتي

د. اأمني �شاعاتي

د. ملفي بن مبارك الدو�شري

الأ�شتاذ/ علي داود

اأ.د . عبداللطيف بن اإبراهيم بخاري

الأ�شتاذ/ حممد بن عبداهلل النوي�شر

د. �شيف الأ�شالم جمعــة

د. عدنان اخل�شاونة

ب�صــــــــم اهلل الرحـــــمن الرحيم، 

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة 

وال�صـــالم على ا�صــــرف النبــــياء 

واملر�صلني �صيدنا حممد وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.

املاج�صتري  برنامج  تنفيذ  ياأتي 

الريا�صية  الإدارة  يف  التنفيذي 

امللك  جامعة  حر�س  اإطار  يف 

عبدالعزيز على تلبية احتياجات 

بالكفاءات  وتزويده  املجتمع 

عاليا  تاأهيال  امل�ؤهلة  الب�صرية 

يحتاجها  التي  التخ�ص�صات  يف 

املجتمع .

الريا�صة  قطاع  ان  وحيث 

العربية  اململكة  يف  وال�صباب 

ال�صع�دية يحظى باهتمام ورعاية 

امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

عبداهلل بن عبد العزيزو�صاحب 

بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صم� 

الأمني  عهده  ويل  العزيز  عبد 

�صاحب  قبل  من  حثيثة  ومتابعة 

بن  ن�اف  الأمري  امللكي  ال�صم� 

العام  الرئي�س  فهد  بن  في�صل 

تزويد  فاإن  ال�صباب،  لرعاية 

الب�صرية  بامل�ارد  القطاع  هذا 

الدارة  جمال  يف  املتخ�ص�صة 

لهذا  م�اكبا  ياأتي  الريا�صية 

ت�ليه  الذي  الكبري  الهتمام 

يف  لل�صباب  الر�صيدة  القيادة 

تعد  التي  الندوة  وهذه  اململكة، 

يف  تنفذ  التي  ن�عها  من  الأوىل 

من  نخبة  فيها  وي�صارك  اململكة 

كبار ال�صخ�صيات املتخ�ص�صة يف 

ال�صاأن الريا�صي هي من ثمرات 

هذا الربنامج، الهادفة اىل طرح 

ب�صاط  على  الريا�صية  الق�صايا 

الآراء  وتبادل  واملناق�صة  البحث 

النهاية  يف  ينعك�س  مبا  ح�لها  

ب�ص�رة ايجابية ومبا يخدم قطاع 

ال�صباب والريا�صة.

متنياتي للندوة وللم�صاركني فيها 

من  جلميع  وال�صكر   ، بالت�فيق 

�صاهم يف تنفيذها.

واهلل ويل الت�فيق  

اأ.د. عبدالرحمن اليوبي
وكيل اجلامعة لل�صئ�ن التعليمية

كلمـة وكـيل  اجلامـعـة 

لل�ضـوؤون التعــلـيـمـيـة

�ضخ�ضيات ريا�ضية كبرية وخرباء من داخل اململكة وخارجها ي�ضاركون يف الندوة
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كلمـة وكيل  اجلامعة 

للدرا�ضـــات العــلــيا 

والـبـحــــث العـلـمـي

الرحيم..  الرحمن  اهلل  ب�سم 

الرحمة  على  وال�صالم  وال�صالة 

اآله  وعلى  حممد  نبينا  املهداة 

و�سحبه اأجمعني. 

عبدالعزيز  امللك  تعمل جامعة     

وفق خطة علمية اإ�صرتاتيجية على 

ت��صيع قاعدة الدرا�صات العليا مبا 

ال�صاملة  التنمية  اإحتياجات  يلبي 

العربية  اململكة  ت�صهدها  التي 

ال�صع�دية يف خمتلف املجالت..

حتقيق  اىل  ذلك  اأدى  ولقد     

اأعداد  يف  قيا�صية  زيادة  معدلت 

برامج الدكت�راه واملاج�صتري التي 

تقدمها اجلامعة.. حيث بلغ عدد 

تقدمها  التي  الدكت�راه  برامج 

برناجما..   )24( حاليا  اجلامعة 

املاج�صتري  برامج  عدد  بلغ  فيما 

 )114( اجلامعة  تقدمها  التي 

خمتلف  يف  وذلك  برناجما، 

التخ�ص�صات العلمية.

   ويف اإطار �صعي اجلامعة لتقدمي 

الن�عية  العليا  الدرا�صات  برامج 

التي يحتاجها املجتمع والتي ت�صهم 

الكفاءات  الندرة يف  ثغرة  �صد  يف 

اجلامعة   قامت  املتخ�ص�صة.. 

مديرها  معايل  من  بت�جيه   -

)املاج�صتري  برنامج  بتقدمي   –
التنفيذي يف الإدارة الريا�صية(.. 

الدرا�صات  برامج  من  يعد  الذي 

والذي  النادرة..  الن�عية  العليا 

ياأتي يف اإطار حر�س اجلامعة على 

حيث  املجتمع..  احتياجات  تلبية 

املا�صة  احلاجة  تلبية  ي�صتهدف 

يف  املتخ�ص�صة  الب�صرية  للك�ادر 

قطاع ال�صباب والريا�صة يف اململكة 

�صمم  والذي  ال�صع�دية..  العربية 

الأكادميية  املعايري  اأحدث  وفق 

م�ؤهلة  وطنية  كفاءات  لتخريج 

وقادرة على خدمة ال�طن باأف�صل 

�ص�رة ممكنة.

   اأ�صاأل امل�ىل جلت قدرته اأن يكلل 

جه�د اجلميع بالنجاح.. واأن يجعل 

لل�طن  اخلري  الربنامج  هذا  يف 

وامل�اطن. اإنه �صميع جميب.

اأ.د. عــدنان زاهــــــد

وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي

جملــ�ش جامـعـــة الـمـلك عـبدالعـــــزيز يعــــتـمـد

برنامج املاج�ضتري التنفيذي يف تخ�ضـ�ش الإدارة الريا�ضية بكليـة الأعمال

تكملة المن�شور بال�شفحة الأولى

برنــامج ماجســتير اإلدارة الرياضية بكلية األعمــال برابغ البرنامـــــج:
يتوجب على الملتحقين فى البرنامج إكـــمال )42( ســاعة معتمد ة 

خالل 
سنتين دراسيتن. تقسم ساعات البرنامج كما يلى:

الفصل الدراسي األول

�شاعات املادةا�شم املادةرقم املادة

الأ�ش�س التاريخية للحركة الريا�شة يف اململكة م ر ك ت601

العربية ال�شعودية

3

3الإدارة الريا�شيةم ر ك ت 602

3مهارات الت�شال والقيادة يف املجالت الريا�شيةم ر ك ت 603

9املجموع

الفصل الدراسي الثاني

�شاعات املادةا�شم املادةرقم املادة

3الت�شويق الريا�شيم ر ك ت611

3القانون الريا�شي والتنظيمات الريا�شيةم ر ك ت 613

3العالقات العامة والإعالم  ا لريا�شيم ر ك ت 621

9املجموع

الفصل الدراسي الثالث

�شاعات املادةا�شم املادةرقم املادة

3اإدارة الأحداث واملن�شاآت الريا�شيةم ر ك ت 622

3املالية واقت�شاديات الريا�شةم ر ك ت 623

3ق�شايا معا�شرة يف الإدارة الريا�شيةم ر ك ت 631

9املجموع 

الفصل الدراسي الرابع

�شاعات املادةا�شم املادةرقم املادة

3 ق�شايا �شحية واأثرها يف املجالت الريا�شيةم ر ك ت 236

3اأ�شاليب البحث العلمي يف الإدارة الريا�شيةم ر ك ت 496

3اأمل�شروع البحثيم ر ك ت 896

9املجموع 

ألمواد االختيارية)اختيار مادتين فقط(

�شاعات املادةا�شم املادةرقم املادة

3موا�شيع خا�شة يف الإدارة الريا�شة العامليةم رك ت633

3اأخالقيات الإدارة الريا�شيةم رك ت 634

3نظم املعلومات فى الإدارة الريا�شيةم رك ت 635

3اإدارة املوارد الب�شرية يف املجالت الريا�شيةم رك ت 636

12املجـــمـــــوع

تبداأ  اأن  املقرر  ومن  ال�صب�ع..  نهاية 

الدرا�صة فيه اعتبارا من العام الدرا�صي 

القادم مب�صيئة اهلل تعاىل.. 

�صــكره  الأعمال  كلية  عمـيد  وجه  ولقد 

ملعايل مدير جــامعــة امللك عبدالعــــــــــزيز 

الدكت�ر اأ�صامة بن �صادق طيب ول�صعادة 

وكيل اجلامعة لالأعمال والإبداع املعريف 

ول�صعادة عميد الدرا�صات العليا الدكت�ر 

دعمهم  على  احلميدان..  عدنان 

هذا  اعتماد  اأثمرت  التي  وجه�دهم 

يف  ن�عه  من  الأول  يعد  الذي  الربنامج 

اململكة

برنامج الماجستير التنفيذي في 
اإلدارة الرياضية:

اإعداد  يف  الربنامج  اأهداف  لتحقيق 

عاليا  تاأهيال  وطنية  كفاءات  وتاأهيل 

لت�يل املراكز الدارية القيادية يف القطاع 

ت�صـــــميم  مت  وال�صــــبابي  الريا�صي 

برنامج املاج�صــــتري وفق اأحدث املعايري 

الأكادميية العاملية.

أهداف البرنامج:
جمال  يف  متخ�ص�صة  ك�ادر  اإعداد   •
تزويد  خالل  من  الريا�صية  الإدارة 

الالزمة  واملهــــــارات  باملعرفة  امللتحقني 

يف  والعملية  العلمية  املجالت  كافة  يف 

جمال الإدارة الريا�صية.

العلـــــمي   بامل�صـــــت�ى  الرتقاء   •
والأكـــادميـــــــــي خلريجي هذا الربنامج 

وتطبيقية  نظـــــــــرية  اأ�صــــــــ�س  على 

حـــــــــــديثة  يف الإدارة الريا�صية. 

جمـــــال  يف  العلمي  البحــــث  اإثراء   •
الإدارة الريا�صــــــية باملجتمع.

دعـــــم  خالل  من  املجتمع  خدمة   •
القطــــــاع الريا�صي وال�صبابي يف اململكة.

ماج�صتري  برنامج  تقـــــدمي  مربرات   

الإدارة الريا�صية:

املت�صــــــــارع  والتط�ر  الكبري  النم�  • اإن 
والريا�صة  ال�صباب  قطاع  ي�صــــهده  الذي 

حجم  بلغه  الذي  واحلجم  اململكة،  يف 

اأكـــــــد على  ال�صـــع�دي  الريا�صي  ال�ص�ق 

مك�نا  اأ�صبح  الريا�صي  الـقـــطـــــاع   اإن 

هاما يف القت�صاد ال�صع�دي.

يف  وندرة  كبري  نق�س  هناك   •  

من  املجـــال  هذا  يف  املتخ�صــــ�صني 

ن�صــــــــــــبة  لزالت  ولذلك  ال�صـــعـــ�ديني. 

اأعداد ال�صع�ديني العاملني واملتخ�ص�صني 

وب�صبب  الريا�صي منخف�صة.  القطاع  يف 

النق�س احلـــــــاد يف اأعداد ال�صعـــــ�ديني 

الريا�صي،  القطاع  جمال  يف  العــــاملني 

والإدارية  الفنية  ال�ظائف  يف  ول�صيما 

احلاجة  يبني  الذي  الأمر  املتخ�ص�صة. 

�صعــــ�دية  ك�ادر  تاأهيل  اإىل  املا�صـــة 

متخ�ص�صة يف هذا املجال واىل دور مــ�ؤثر 

من قـــــــبل م�ؤ�ص�صات التعليم العايل.

 اأهمية الربنامج وحـــاجة املجتمع له

• تزويد امللتحقني بالربنامج باملعل�مات 
التن�صـــــيق  يف  الالزمة  وملهارات 

والتمـــــــ�يل والتخطيط ال�صرتاتيجي  يف 

كافة املجالت  الريا�صية.

العربية  اململكة  العمل يف  �ص�ق  • تزويد 

كافة  يف  الالزمة  بالكفاءات  ال�صع�دية 

الإدارة  يف  والقيادية  الإدارية  املجالت 

الريا�صية.

• هناك ندرة و�صـــــح يف الـكـــــــفــــــاءات 
ال�طــــــــــنـــــــية املتخ�صـــــــ�صة يف جمــال 

الدارة الريا�صية، ي�صعى هذا الربنامج 

اىل تلبيته.

اجلهــــــات التي ميكن اأن ت�شـــــتفــيد 

من خمــــــرجات الربنامج:

لرعـــــــايه  العــــامه  الرئا�صه   •
الــ�صـــــباب:

واللجان  واملرافــــــق  املنظــــــمات   •
الريا�صية

• زالحتادات الريا�صية
• الأنديه الريا�صية

• امل�ؤ�ص�صات الريا�صية اخلا�صة.
• م�ؤ�ص�صات الت�ص�يق الريا�صي

العامة والعالم  • م�ؤ�ص�صات العالقات 
الريا�صي.

ال�زارات  فى  الريا�صــــية  اجلهات   •
املختلفة.

مزايا البرنامج:
مت تقيــيم الربنامج من قبل جامعــــات 

معـــــروفة عــــامليا م�صه�رة يف هذا املجال 

مثل:

•جامـعــــة وليـــة فل�ريـــــدا الأمريكية. 
•جامعة اأوكاله�ما الأمريكية.

• جامعة الثالث من فرباير الأرجنتينية.
مدة البرنامج

مدة الدرا�صـــــــة يف الربنامــــج �صــــنتان 

درا�صــيتان )مق�صمتان اإىل اأربعة ف�ص�ل 

درا�صــــــية(.

شروط القبول:
من  البكـالـــــــ�ري��س  درجــــــــــة   •
ل  بتقدير  معـتـمـــدة  كلية  او  جامعـــــة 

يقل  عن جيد.

•اخــــــتـــبار الـــــقــــــدرات للجامعيــني.
•اختبار الت�فل.         

القـــبــــ�ل  للجنة  �صخ�صية  مقابلة   •
املخـــــتــــــ�صــــــة للربنامــــــج.

د.عــبداهلل مهـــرجــي:

 ندوة الإدارة الريا�ضية اإ�ضافة فكرية ريا�ضية

بن  عبداهلل  الدكت�ر/  قال 

م�صطفى مهرجي وكيل جامعة 

قيام  اإن  عبدالعزيز  امللك 

امللك  بجامعة  الأعمال  كلية 

بربنامج  ممثلة  عبدالعزيز 

املاج�صتري التنفيذي يف الإدارة 

الريا�صية بتنظيم ندوة تناق�س 

مثل  هامة  ريا�صية  ق�صايا 

الريا�صية  الأندية  خ�صخ�صة 

والحرتاف  الريا�صي  والأمن 

الريا�صي العاملي..

تعد خط�ة رائدة حيث ت�صكل 

لتبادل  فكريًا  منربًا  الندوة 

واخلربات  والأفكار  الروؤى 

ح�ل هذه الق�صايا الريا�صية 

اخلل��س  ثم  ومن  الهامة 

اإىل ت��صيات تخدم م�صتقبل 

الريا�صة وال�صباب يف بالدنا 

العــــزيزة .

اجلامعـــة  وكـــيل  واأ�صــــــاف 

م�صاركة  اأن  ولريب   .. قائاًل 

كبرية  ريا�صية  �صخ�صيات 

وهامة يف فعاليات الندوة ويف 

مقدمتهم الأمري عبداهلل بن 

اأهمية  من  تزيد   .. م�صاعد 

لها  اأمتنى  التي  الندوة  هذه 

النجاح والت�فيق.
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  الدكــتـــور هــا�ضـم عـبـده ها�ضــم رئـيــ�ش حتــرير جــريـدة عكـاظ فـي لقــائه بطـالب برنامــج  املاج�ضـتري التنفــيذى فى الإدارة الريـا�ضــية:

اأحــيي امل�ضــئولــني فـي اجلــــــامــعــــــة علـــى هــــذا الـبــرنـــامـــج 

واأدعـوهـــم لـتــطـــــوير برنــــاج دكــتـــوراه فـي الإدارة الريــا�ضـيـة

املاج�صتري  برنامج  اإ�صت�صاف 

الإدارة  فى  التنفيذى 

الأعمال  بكلية  الريا�صية 

العزيز  عبد  امللك  بجامعة 

ها�صم  عبده  ها�صم  الدكت�ر 

رئي�س حترير جريدة عكاظ، 

الربنامج  �صمن  وذلك 

رم�ز  على  املنفتح  التن�يرى 

احلركة الريا�صية فى اململكة 

واأقيم  ال�صع�دية،  العربية 

امل�ؤمترات  قاعة  فى  اللقاء 

مبقر جامعة امللك عبد العزيز 

بجدة، وبداأ فى متام ال�صاعة 

احلادية ع�صرة من �صباح ي�م 

الأوىل  جمادى   20 اخلمي�س 

ابريل   12 امل�افق  1433هـ 

اللقاء  افتتح  ولقد  م،   2012

الدكت�ر  الأعمال  كلية  عميد 

الدين  �صيف  بن  الإله  عبد 

�صافية  كلمة  واألقى  �صاعاتى 

العزيز  بال�صيف  فيها  رحب 

عبد  امللك  جامعة  رحاب  فى 

العزيز، وبعد ذلك بداأ طالب 

فى  التنفيذى  املاج�صتري 

ي�جه�ن  الريا�صية  الإدارة 

ومن  ال�صيف،  اإىل  اأ�صئلتهم 

ها�صم  الدكت�ر  ت�ىل  جهته 

على  الإجابة  ها�صم  عبده 

اأهم  ومن  الت�صاوؤلت،  كل 

امل��ص�عات التى جرى بحثها  

امل��ص�عات التالية : 

ها�صم  الدكت�ر  طرح  ــ    1

اإن�صاء  فكرة  ها�صم  عبده 

باأن  وقال  لل�صباب،  وزارة 

لتاأ�صي�س  ال�قت منا�صب جدا 

ل�صيما  بال�صباب  تعنى  وزارة 

والأج�اء  الظروف  كل  واأن 

ال�زارة  هذه  لتاأ�صي�س  مهياأة 

ظل  فى  �صرورية  باتت  التى 

مير  التى  الراهنة  الظروف 

املنطقة  فى  ال�صباب  بها 

فكرة  اأيد  كما  باأ�صرها، 

خ�صخ�صة الأندية الريا�صية 

�صبل  من  �صبيال  واعتربها 

تط�ير احلركة الريا�صية .

العزيز  ال�صيف  اإمتدح  ــ    2

املاج�صتري  تاأ�صي�س  فكرة 

الإدارة  فى  التنفيذى 

وقال  باجلامعة،  الريا�صية 

لبنة  ي�ؤ�ص�س  الربنامج  باأن 

جمال  فى  ق�ية  ريا�صية 

ونا�صد  الريا�صية،  الإدارة 

اأن  اجلامعة  فى  امل�ص�ؤولني 

ويط�روا  طم�حهم  يت�صع 

برنامج املاج�صتري اإىل برنامج 

الظـــــروف  لأن  للدكــــــــت�راه 

التى متـــــر بها امل�ؤ�صـــــ�صـــــات 

ت�صتدعى  الريـــا�صــــية 

برنامج  اإن�صاء  بال�صرورة 

للدكت�راه .

املنا�صـــــب  احلــل  وعـن  ــ    3

ي�صــــببه  الذى  لالإحـــــتقــان 

الإعــــــــــــــــــــــــالم الريا�صــــــى 

هذا  اإن  قال  الريا�صيني  بني 

الإحتقان لن يزول اّل  بتاأهيل 

والكفاءة،  بالعلم  الإعالميني 

لأن  ها�صم  الدكت�ر  وتاأ�صف 

هي  الريا�صية  ال�صحافة 

�صحافة اأندية ولي�صت �صحافة 

وطن .

4 ــ  وعن الإحتمالت امل�ؤ�صفة 

املالعب  فى  حتدث  قد  التى 

منها  حذر  والتى  ال�صع�دية 

ال�صيد بالتر رئي�س الفيفا قال 

الدكت�ر ها�صم باأنه يرج� من 

فى  الريا�صية  الفعاليات  كل 

الكالم  هذا  تاأخذ  اأن  اململكة 

ما  ت�صعى  واأن  اجلد  ماأخذ 

تتجنب  كي  اجلهد  و�صعها 

القيادات  ونا�صد  الإحتقان، 

ــ باأن يك�ن  ــ كل فى مطرحه 

قدوة ح�صنة لالإلرتا�س .

ح�ل  �ص�ؤال  على  وردا  ــ    5

بني  الإعتدال  �صحافة  ن�صر 

اجلماهري الريا�صية بالتعاون 

خالد  الأمري  كر�صى  مع 

الفي�صل الذى تتميز به جامعة 

امللك عبد العزيز، اأيد الدكت�ر 

ها�صم بق�ة هذه الفكرة وقال 

اإىل  امل��ص�ع  هذا  اأحيل  اأنا 

باإعتباره  الإله  عبد  الدكت�ر 

ت��صيل  ليت�ىل  للكلية  عميدا 

امل�ص�ؤولني  اإىل  الفكرة  هذه 

الدكت�ر  وعقب  اجلامعة،  فى 

يرحب  اإنه  بق�له  الإله  عبد 

برنامــج ماج�ضتري الدارة الريـا�ضـية يـوؤ�ض�ش لبـنـة قـوية فـي الريا�ضـة ال�ضـعـوديـة

 اأدعـــو لإنــــ�ضــــاء وزارة لل�ضــبـاب والريا�ضــــة واأوؤيـد خـ�ضـخـ�ضـة الأندية

�ضحـــافـــتـنـا لالأ�ضــــف �ضــحــافـــة اأنـــدية

تاأهيل الإعالمــيني هو احلــل 
لالإحتقان الإعـالمي الريا�ضي

 »عكـاظ » ترحــب بالتعــــاون 
مــع برنامــج مـاجــــ�ضـــتــري 

الإدارة الريـا�ضــيــة

كلمـة عـمـيد
الكـلـــيـة

وال�صالة  ب�صم اهلل، واحلمد هلل، 

وال�صالم على ر�ص�ل اهلل   اأ�صبحت 

علما  الي�م  عامل  يف  )الريا�صة( 

قائما بذاته له نظرياته ومق�ماته 

ومعايريه املبنية على اأ�ص�س علمية 

ح�صارية   اأجيال  بناء  امل�صتهدفة 

ال�قت  ذات  ويف  وم�ؤثرة.  فاعلة 

العاملية  ال�صخ�صية  تبل�رت 

للريا�صة ك�صناعة لها اإنعكا�صاتها 

وعلى  الدول  اقت�صاديات  على 

بنائها الإجتماعي.

   ولقد م�صى زمن ط�يل متح�ر 

الفني  فيه على اجلانب  الإهتمام 

يف العمل الريا�صي، دون اأن يحظى 

بالقدر  الريا�صة(  )اإدارة  جانب 

الذي يتنا�صب مع اأهميتها املح�رية 

اأو  ريا�صية  منظمة  اأي  جناح  يف 

ن�صاط ريا�صي.

   حيث يرجع الكثري من الباحثني 

بن�صبة  الريا�صي  الإخفاق  اأ�صباب 

الدارة  غياب  اىل  معيارية 

العلمية.. وغياب الك�ارد الب�صرية 

امل�ؤهلة واملتخ�ص�صة.

خــــــــالقة  مـــبادرة  كانت  ولقــــــد 

امللك  جامعـــة  مدير  معـايل  من 

عبدالعزيز الربوفي�ص�ر اأ�صامة بن 

تقدمي  يف  املتمثلة  طيب..  �صادق 

يف  التنفيذي  املاج�صتري  برنامج 

كلية  قبل  من  الريا�صية  الإدارة 

التي  املبادرة  وهي  الأعمـــــال.. 

الرئي�س  �صــــم�  مبباركة  حظيت 

ال�صـــباب.. ونالت  العــام لرعـــاية 

امل�صهد  يف  وا�صـعًا  اإيجابيًا  �صدى 

حيث  وال�صبابي..  الريا�صي 

�صّدت فراغا ولّبت احتياجا.. من 

ك�ادر  ت�فري  يف  الإ�صهام  خالل 

يف  عايل  بتعليم  م�ؤهلة  وطنية 

الريا�صــــية..  الدارة  جمـــــال 

وهــ� املجال الذي يعــاين من ندرة 

املتخـــ�صـ�صــــني..

   ول ي�صعــني اإل اأن اأ�صكر امل�ىل عز 

وجل اأول واآخرا على كرمي نعمائه، 

كما اأ�صكر معايل مدير اجلامعة.. 

ووكالء اجلامعـــة وم�صئ�ليها على 

دعمهم واهتمامهم..

                   واهلل ويل الت�فيق،،،

د. عبد الإله بن �ضيف الدين �ضاعاتي

عميد كلية الأعمال

برنامج  اأ�صت�صاف 

يف  التنفيذي  املاج�صتري 

الذي  الريا�صية  الإدارة 

تنظمه كلية الأعمال بجامعة 

الدكت�ر  عبدالعزيز  امللك 

قاروب  حممد  ماجد 

يف  القان�نية  اللجنة  رئي�س 

لكرة  ال�صع�دي  الإحتاد 

متام  يف  وذلك  القدم.. 

من  اخلام�صة  ال�صاعة 

اخلمي�س  ي�م  ع�صر  بعد 

القعــــــــدة  ذي  من  الثامن 

1432هـ بقاعة املحا�صرات 

الدكت�ر ماجد قاروب  افاد 

الربنامج  هذا  تنفيذ  ان 

يف  التنفيذي  )املاج�صتري 

يعد  الريا�صيه(  الداره 

حت�صب  رائدة  مبادرة 

عبدالعزيز  امللك  جلامعة 

فهي خط�ة �صباقه ومميزة

لئحة  �صدور  ان  وقال 

يعد  اجلديدة  الن�صباط 

م�صرية  يف  متميزة  نقلة 

الكره ال�صع�ديه. 

واأفاد بان حـــــــركة التط�ير 

ت�صــمل  �صــــ�ف  والتغــــــري 

الالئحة امل�حــــــــدة لالندية 

و�صــــينعــــك�س  قـــــــريبا 

م�صـــــــــــــتقبل  على  ذلك 

د/ قـاروب: الربنـامـــج مـبـادرة رائــدة مـن جـــامـعــة الـمـوؤ�ضــ�ش

امللك  بجامعة  مببنى)91( 

عبدالعزيز بجدة.

يف  امل�صاركة  هذه  وتاأتي 

اإطار خطة متكاملة يتبناها 

برنامج املاج�صتري التنفيذي 

الريا�صية  الدارة  يف 

امللتحقني  متكني  ت�صتهدف 

التفاعل  من  بالربنامج 

العملي مع خمتلف ج�انب 

الق�صايا الريا�صية واحل�ار 

الفعاليات  مع  املبا�صر 

يف  واخلبرية  امل�صئ�لة 

ال�صاأن الريا�صي.

الريا�صـــــــــة الذي �صــــــيك�ن 

اهلل  باذن  م�صـــــــــــــــــــــــرقا 

تعــــــــــــاىل.

بق�ة بهذه الفكرة واإن�صاء اهلل 

�ص�ف ت�صل اإىل امل�ص�ؤولني فى 

اجلامعة .

ت�صميم  اإمكانية   وعن  ــ    6

كلية  بني  للتعاون  برنامج 

عبد  امللك  بجامعة  الأعمال 

العزيز و�صحيفة عكاظ، فقد 

عبده  ها�صم  الدكت�ر  رحب 

ها�صم بالفكرة وقال اإن عكاظ 

على  الت�قيع  بفكرة  ترحب 

للتعاون،  متكامل  بروت�ك�ل 

اإننى  وقال  بالفكرة،  واأ�صاد 

منقطع  جناحا  لها  اأت�قع 

النظري واإنه ي�صرف عكاظ اأن 

يجمعها هذا الن�ع من التعاون 

مع هذه اجلامعة العريقة .

وفى نهاية اللقاء قال الدكت�ر 

رائد  برناجمكم  اإن  ها�صم 

فى  ن�عه  من  الأول  وه� 

ول  ال�صع�دية  العربية  اململكة 

جامعة  تق�م  اأن  فى  غرابة 

عبد  امللك  جامعة  بحجم 

العزيز بالإ�صطالع مبثل هذا 

الربنامج الرائد والفريد . 
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برنامج الإدارة الريا�ضية ي�ضت�ضيف 
الرئي�ش الحتـادي الذهبي

اأ�صت�صاف برنامج املاج�صتري التنفيذي يف الإدارة الريا�صية الذي تنفذه 

كلية الأعمال بجامعة امللك عبدالعزيز..  رئي�س نادي الحتاد الأ�صبق 

ناديه  مع  حقق  ذهبيا  رئي�صا  باعتباره  م�صع�د..  عمر  اأحمد  ال�صتاذ 

الإمكانيات حينذاك..  �صح  رغم  �صن�ات  ب�صع  بط�لت خالل  ثمانية 

حيث حتدث عن جتربته يف رئا�صة ناد كبري كنادي الحتاد.. كما حتدث 

عن جتربته يف جلنة تط�ير الريا�صة.

وعن �صر جناحه يف رئا�صة الحتاد قال انه ل بد اأن يك�ن لكل �صخ�س 

هدف وا�صح يعمل على حتقيقه وبل�غه.. كما ذكر بان الدارة الناجحة 

ل بد اأن تعمل كفريق عمل واحد.. ول بد ان يك�ن هناك ح�صن اختيار 

للكفاءات املنا�صبة للنه��س بالنادي يف ظل �صح امل�ارد املالية..

   وحتدث امل�صع�د عن اهمية ا�صتثمار من�صاآت النادي ل�صخ م�ارد مالية 

للنادي  ثابتة  ايجاد مداخيل  وكان حري�صا على  النادي..  يف خزينة 

تغني عن تربعات اع�صاء ال�صرف.. حيث قام بتاأ�صي�س �صركة التالل، 

�صن�يا  ريال  ت�صخ خم�صة ماليني  ال�صرف  ه� وجمم�عة من اع�صاء 

للنادي.. وكان هذا املبلغ ميثل ثلث ميزانية النادي اآنذاك.. حيث كانت 

تق�م ال�صركة با�صتثمار �صعار النادي وال�انه لعمل ا�صتثمارات م�صتمرة 

و�صفه  ح�صب   – مهده  يف  قتل  امل�صروع  ولكن  م�صتمرة..  ومداخيل 

-لعدم و�ص�ح اآلية ال�صتثمار الريا�صي يف تلك الفرتة.. م�ؤكدا اأهمية 

ال�صتثمار الريا�صي مل�صرية ريا�صية ناجحة لأي نادي.

  كما حتدث امل�صع�د عن جتربته يف اللجنة التي �صكلت باأمر ملكي 

والتي   – اهلل  يرحمه   – عبدالعزيز  بن  عبداملجيد  الأمري  برئا�صة 

اأو�صت   باعادة بناء البنى التحتية للريا�صة ال�صع�دية وفقا لدرا�صات 

متت عن طريق �صركات عاملية متخ�ص�صة يف جميع املجالت التي تهتم 

بالريا�صة. واأو�صى امل�صع�د ب�صرورة ال�صتفادة من تلك الدرا�صـــات.

   كما قــــام امل�صــــع�د ب�صرح نظـــــام مكافاآت الالعــــبني الذي طـــبـقه 

خـــالل رئا�صــــــته للنادي والذي حقــق جناحا كبريا رغــــم معار�صته 

يف بدايات التطـــبــيق.

برنامج  ا�صت�صاف 

يف  التنفيذي  املاج�صتري 

الذي  الريا�صية  الإدارة 

تنظمه كلية الأعمال بجامعة 

احلكم  العزيز  عبد  امللك 

الذي  جالل  خليل  الدويل 

الفيفا  قبل  من  تر�صيحه  مت 

�صمن قائمه اأف�صل 50 حكم 

يف العامل �صنة 2008 م.

جالل  خليل  الدويل  احلكم 

ال�صكر  بت�جيه  حديثه  بداأ 

واجلامعة  الكلية  اإدارة  اإىل 

عن  حتدث  ثم  دع�تها  على 

ال�صدفة  ان  وقال  بداياته 

التحاقه  يف  دورها  لعبت 

يبلغ  كان  عندما  بالتحكيم 

حيث  �صنة،   19 العمر  من 

يف  م�صتجد  كحكم  ابتداأ 

طالبا  كان  عندما  الباحة 

يف بداية املرحلة اجلامعية. 

حكم  اأ�صبح  حتى  تدرج  ثم 

درجة ممتازة، ونال ال�صارة 

الدولية عام 2003 م. 

الدويل  احلكم  وحتدث 

يف  العديدة  م�صاركاته  عن 

حتكيم املباريات والبط�لت 

املختلفة حمليا ودوليا والتي 

يف  امل�صاركة  اأبرزها  من 

العامل  كا�س  مباريات  اإدارة 

اإفريقيا  جن�ب  يف   2010

وم�صاركته  �صاحة  كحكم 

يف   2006 العامل  كا�س  يف 

بع�س  يف  رابع  كحكم  املانيا 

املباريات.

مباراة  اإدارة  يف  وم�صاركته 

افتتاح كرة القدم يف الألعاب 

 2008 ال�صيفية  الأوملبية 

يف  وبلجيكا  الربا1زيل  بني 

افتتاح  مباراة  واإدارة  بكني، 

عام  لالأندية  العامل  كاأ�س 

احلكم  .وحتدث   2006

الإعداد  برنامج  الدويل عن 

لتح�صري  الفيفا  اأعده  الذي 

اإدارة  يف  امل�صاركني  احلكام 

خـليل جـالل : هـكذا نطور مـ�ضتوى التحـكـيم ال�ضـعودي .. والـ�ضـدفـة جعـلـت مـنـي حكــمـًا

ل بـد مـن اأكادميــيات للتحـــكــــــيم .. ول بد من اإحـرتاف احلـــــــكـام

ت�صمن  والذي  امل�نديال 

اإقامة مع�صكرات واختبارات 

جاهزية  مدى  من  للتاأكد 

اإجراء  مت  حيث  حكم  كل 

واختبار  الطبية  الفح��س 

اإ�صافة  البدين  اجلهد 

الختبارات  اإجراء  اإىل 

والفنية  والبدنية  التحريرية 

جزر  يف  عقد  مع�صكر  يف 

عمل  ور�س  وتخلله  الكناري 

وعر�س  وعملية  نظرية 

حلالت  تلفزي�نية  لقطات 

حتكيمية . 

الدويل  احلكم  اأ�صار  كذلك 

تلقاه  الذي  الدعم  اإىل 

وخا�صة  امل�ص�ؤولني  من 

لرعاية  العام  الرئي�س  من 

له  كان  والذي  ال�صباب 

الأثر يف رفع معن�ياته  اكرب 

العامل  كا�س  اإىل  وو�ص�له 

متثيل  خري  البلد  ليمثل 

اكرب  يف  عاليا  ا�صمه  ويرفع 

حمفل ريا�صي عاملي. 

اإذا  انه  اإىل  احلكم  واأ�صار 

التحكيم  تط�ير  اأردنا 

اأكادمييات  اإقامة  بد  فال 

التحكيم واحرتاف احلكام، 

يف  �صيهم  ذلك  ان  حيث 

احلكام  م�صت�ى  ارتفاع 

وي�صاير التط�رات احلا�صلة 

يف الريا�صة ب�صكل عام.

الذي  الريا�صية  الإدارة  يف  التنفيذي  املاج�صتري  برنامج  ا�صت�صاف 

تنظمه كلية الأعمال بجامعة امللك عبد العزيز الأ�صتاذ حمي الدين عبد 

الفتاح ناظر مدير تراخي�س الأندية برابطة دوري املحرتفني ال�صع�دي 

يف الحتاد ال�صع�دي لكرة القدم..  

حيث حتدث عن الل�ائح اجلديدة التي تنظم م��ص�ع ح�ص�ل الأندية 

الريا�صية  على تراخي�س.. وقال ان اأي نادى لي�س لديه ترخي�س من 

رابطة دوري املحرتفني لن ي�صتطيع امل�صاركة يف البط�لت الآ�صي�ية.

  وبني ان الحتاد الآ�صي�ي وبناء على تعليمات الحتاد الدويل قد اأوجد 

ل�ائح جديدة لرتخي�س الأندية يجب تطبيقها على جميع الأندية التي 

ترغب امل�صاركة يف البط�لت ان تطبقها حتى تتمكن من احل�ص�ل على 

الرخ�صة التي ت�صمح لهم بامل�صاركة يف البط�لت الآ�صي�ية.

عليها  التي حت�صل  الأندية  اأمام  املجال  تتيح  الرخ�صة  ان هذه  وقال 

للم�صاركة وبدونها ل ميكن امل�صاركة وهي جتدد �صن�يا وت�صلم من قبل 

التي  املتطلبات  ت�صتكمل  التي  الأندية  اإىل  ال�صع�دية  جلنة الرتاخي�س 

تن�س عليها الالئحة اجلديدة لرتخي�س الأندية.

وبني الأ�صتاذ الناظر عن املعايري وال�صروط التي تت�صمنها الالئحة والتي 

ت�صتمل على:

متكامل   برنامج  عمل  هي  ثالثة  معايري  وتت�صمن  ريا�صية:  • معايري 
لتط�ير ال�صباب وهم الفئات ال�صنية ي�صتمل على ت�فري الرعاية الطبية 

لالعبني وعق�د مكت�بة لالعبني املحرتفني وكذلك معيار مرتبط باأم�ر 

التحكيم وق�انني اللعبة ومعيار ثالث يتطلب ت�فري خطة �صد العن�صرية 

والتع�صب الريا�صي.  وقال ان من اهم ا�صباب رف�س ترخي�س الندية 

يف اأوربا ه� م��ص�ع الرعاية الطبية.. حيث يجب على الندية ان ت�فر 

الرخ�صة..  على  للح�ص�ل  ك�صرط  لالعبيها  الالزمة  الطبية  الرعاية 

الطبية  الرعاية  ت�فري  و�صرورة  ال�صع�دية  الندية  على  ينطبق  وهذا 

لالعبيها ك�صرط اأ�صا�صي حل�ص�لها على الرتخي�س.

• املعايري الإدارية: ت�صمنت ت�فري �صكرتارية اإدارية بدوام كامل للعمل 
يف النادي وتعيني م�ص�ؤول عن تراخي�س الأندية ومدير تنفيذي )عام( 

للنادي وم�صئ�ل مايل وم�صئ�ل اإعالمي وم�صئ�ل امني وطبيب ومعالج 

ومدربني  ال�صباب  تط�ير  لربامج  ومدير  م�ؤهلني  ومدربني  فيزيائي 

وحرا�س لالأمن. ويجب ان يك�ن�ا جميعهم متفرغني للعمل بالنادي.

ال�ثائق اخلا�صة  بت�فري  معيارا خا�صا  وتت�صمن  القان�نية:  • املعايري 
ان�صباط  لئحة  ت�فري  ب�صرورة  خا�س  ومعيار  بالبط�لت  للم�صاركة 

يف النادي ومعيار ثالث يتعلق بت�فري قان�ن ال�صل�ك لالعب والإداري.

• معايري البنية التحتية: وتت�صمن ت�فري مالعب معتمدة من الحتاد 
معيار خا�س  وكذلك  ال�صباب  لربامج  تدريب  مرافق  وت�فري  الآ�صي�ي 

حمي الدين ناظر مدير تراخـي�ص الأندية يف رابطة دوري املحـرتفـني يعـلن:

الأنـدية ال�ضـعوديــة اأمام تـحــولت كــبـرية  وحتــــديـات خـطــرية

ب��صع الإ�صارات والت�جيهات.

بالأم�ر  اخلا�صة  وال�ثائق  الأوراق  اإعداد  تت�صمن  املالية:  •املعايري 
املالية وكذلك عدم وج�د دي�ن على النادي ب�صبب انتقالت الالعبني 

وعدم وج�د ا�صتحقاقات للم�ظفني على النادي. وقال بان  املركز املايل 

املحرتفني  دوري  رابطة  اأمام  ووا�صحا  �صفافا  يك�ن  �ص�ف  نادي  لكل 

وذلك �صرط اأ�صا�صي للح�ص�ل على الرتخي�س.

د. نقادي: برنامج الإدارة 

الريا�ضية ..مــبـادرة مـتـمــيـزة
بن  اأحمد  الدكت�ر  قال 

جامعة  وكيل  نقادي  حامد 

لالأعمال  عبدالعزيز  امللك 

والإبداع املعريف اإن برنامج 

التــنفـــــــــيـــذي  املاج�صتري 

فـي الإدارة الريا�صية الذي 

برابغ  الأعمال  كلية  تنظمه 

يعد مبادرة رائدة ومبدعة.

واأ�صاف الدكت�ر النقــــــادي 

ه�  الربنامج  اإن  قائاًل.. 

ويلبي  ن�عه،  من  الأول 

اإحتياجًا ما�صًا وملحًا لك�ادر ب�صرية متخ�ص�صة يف هذا املجال 

الذي يعد جماًل نادرًا.

كلية  قيام  اإن  املعريف  والإبداع  لالأعمال  اجلامعة  وكيل  وقال 

التي  التميز  �ص�ر  من  يعد  الندوة  هذه  بتنظيم  برابغ  الأعمال 

تتالءم  مع متيز الربنامج.
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املدير العام التنفيذي  لرابطة دوري املحرتفني يف ا�ضـتـ�ضافة برنامـج ماجـ�ضتري الإدارة الريا�ضية
الإدارة  التنفيذي يف  ا�صت�صاف برنامج املاج�صتري 

الريا�صية الذي تنظمه كلية الأعمال بجامعة امللك 

عبد العزيز الأ�صتاذ حممد بن عبد اهلل الن�ي�صر 

املحرتفني  دوري  لرابطة  التنفيذي  العام  املدير 

ال�صع�دي يف الإحتاد ال�صع�دي لكرة القدم .. وذلك 

�صهر ذي  ي�م اخلمي�س اخلام�س ع�صر من  ع�صر 

للم�ؤمترات  في�صل  امللك  بقاعة  1432هـ   القعدة 

بجامعة امللك عبد العزيز بجدة .

متكاملة  خطة  اإطار  يف  امل�صاركة  هذه  وجاءت     

الإدارة  يف  التنفيذي  املاج�صتري  برنامج  يتبناها 

بالربنامج  امللتحقني  متكني  ت�صتهدف  الريا�صية 

الق�صايا  ج�انب  خمتلف  مع  العملي  التفاعل  من 

امل�صئ�لة  الفعاليات  مع  املبا�صر  واحل�ار  الريا�صية 

واخلبرية يف ال�صاأن الريا�صي .

   حيث حتدث الأ�صتاذ الن�ي�صر عن مهام واأهداف 

وواجباتها  ال�صع�دي  املحــــرتفني  دوري  رابطة 

 .. ال�صع�دية  القدم  وم�ص�ؤولياتها واجلديد يف كرة 

وجمالت ال�صتثمار يف القطاع الريا�صي ال�صع�دي .

م�صتقبل  الن�ي�صرعن  حممد  الأ�صتاذ  حتدث  كما 

الكرة ال�صع�دية .. وم�صتقبل �ص�ق العمل الريا�صي 

الإدارة  جمال  يف  متخ�ص�صني  اإىل  واحلاجة   ،

الريا�صية، بعد ذلك اتيحت الفر�صة لأ�صئلة طالب 

برنامج ماج�صتري الإدارة الريا�صية، ويف ختام اللقاء 

عبدالآله  الدكت�ر  برابغ  الأعمال  كلية  عميد  قدم 

�صاعاتي درعًا تذكاري بهذه املنا�صبة واي�صا �صكره 

وتقديره لالأ�صتاذ الن�ي�صر مل�صاركته كلية الأعمال 

يف برنامج ماج�صتري الإدارة الريا�صية.

ال�صتثمار  اآفاق  عن  املدلج  حافظ  د.  حتدث  كما 

العاملي واملحلي يف املجال الريا�صي.

رابطة دوري املحرتفني ال�ضعودي .. نحو بيئة كرة قدم احرتافية

   بروؤية للم�صتقبل نح� تط�ير بيئة كرة 

امل�صاركة  جمال  تتيح  احرتافية  قدم 

للجميع وفق ت�جهاتهم وقدراتهم بحيث 

العربية  اململكة  ت�صع  معطيات  تت�فر 

امل�صت�ى  على  ال�صدارة  يف  ال�صع�دية 

الدويل تهدف رابطة دوري املحرتفني 

ال�صع�دي اإىل تط�ير الفر�س والربامج 

وال��صائل والأنظمة التي ت�صاعد يف رفع 

م�صت�ى تط�ير البيئة الحرتافية لكرة القدم 

يف اململكة العربية ال�صع�دية وت�صجيع الثقافة 

الرابطة  اإدارة  جمل�س  ويت�صمن  الريا�صية. 

الأع�صاء التالية اأ�صماوؤهم:

عبداهلل  حمـــمـــــد  الإدارة  جمـــــل�س  رئي�س 

الن�ي�صـــــر.

بن  احـــــــمـــــــد  الإدارة  جملـــــــــ�س  ع�صـــــــ� 

عبدالرحمــــن اخلمي�س. 

ع�ص� جمل�س الإدارة اأمين بن بكر ن�صيف 

ع�ص� جمل�س الإدارة ثابت فخر الدين جنيد 

حـــــافــــــظ  د.  الإدارة  جمـــــلـــــ�س  ع�صــــــــ� 

ابراهــــــيم الـمــــــدلج.

ع�ص� جمل�س الإدارة خالد ع�اد عبد الغفار 

د. املـدلــج يتحــدث عن ال�ضــتثمـار والت�ضـــويق الريـا�ضــي

النوي�شر يتحدث عن م�شتقبل دوري املحرتفني ال�شعودي مدير رابطة املحرتفني ي�شرح يف اللقاء بيئة املالعب ال�شعودية اجلديدة

د. حافظ املدلج يتحدث عن اآفاق ال�شتثمار الريا�شي  النوي�شر يت�شلم درعًا تذكاريًا يف لقطة جماعية مع طالب الربنامج

ع�ص� جمل�س الإدارة خالد بن حممد املعمر 

ع�ص� جمل�س الإدارة خالد بن حممد بن وتيد 

ع�صــــــــ� مــجــــلــــ�س الإدارة �صــــــــــــعــــــــد بن 

عبد العـــــــــزيز العــــفــالق.

عــ�صــ� جمل�س الإدارة عبد العزيز بن عبد 

الرحمن القريني�س. 

عــــ�صـــــــ� جمــــل�س الإدارة عــــــبد العـــــــــزيز 

حمــــمـــــــد الدو�صــــــــري .

ع�ص� جمل�س الإدارة عبد اهلل بن فهد الهزاع 

عـــ�ص� جمل�س الإدارة علي حمـدان الغامدي.

عــــ�صــــــــ� جمـــــل�س الإدارة فـــهــــــــــــــــد بن 

عـبداملح�صن املدلج. 

ع�ص� جمل�س الإدارة فهد بن حممد املط�ع. 

قريبًا.. بيئة جديدة للمالعب ال�ضعودية

قال مدير عام رابطة دوري املحرتفني يف لقائه بطالب ماج�صتري الإدارة الريا�صية 

اإن بيئة املالعب ال�صع�دية �ص�ف ت�صهد تط�رًا ملم��صًا.. فلقد مت البدء بتاأ�صي�س نظام 

مقاعد اجلل��س والب�ابات الإلكرتونية وبيع التذاكر اإليكرتونيًا عرب الإنرتنت ت�صهياًل 

وتي�صريًا للم�صجعني .. و�ص�ف يتم مب�صيئة اهلل تعاىل تعميم هذه اخلط�ات.. والبدء 

يف خط�ات اأخرى جتعل احلا�صرين يف امللعب ي�صتمتع�ن ب�قتهم قبل املباراة بربامج 

ترفيهية خمتلفة ولن يقت�صر ا�صتمتاعهم على املباراة فقط .

وقال اإن الرابطة ت�يل اهتمامًا بامل�صجعني من ذوي الحتياجات اخلا�س حيث خ�ص�صت 

مقاعد خا�صة لهم يف املالعب تتالءم مع احتياجاتهم.
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الأعــــــمـــال  كلــــية  قــــامـــــت 

طــــــالب  بعـــ�س  برت�صيـــــــح 

يف  التنفيذي  املاج�صتري 

حل�ص�ر  الريا�صيه  الداره 

ملبارة  الوليه  ال�صتعدادات 

والحتاد  القطري  العربي 

الأمري  �صتاد  على  ال�صع�دي 

الفي�صل مبدينة جده  عبداهلل 

امل�افق  الأربعاء  ي�م  وذلك 

�صمـــــــــــــن  1433/06/25هـ 

اللقاءات النهائيه امل�ؤهله لدور 

اأبطال  بط�لة  ع�صريف  ال�صتة 

ا�صتمراراآ يف  الآ�صي�يه  الدوري 

عملية التدريب امليداين ودعماآ 

احلقيقيه  املهنيه  للمار�صه 

والفعليه مبا يدور يف الأو�صاط 

على  التعرف  ليتم  الريا�صيه 

والرتتيبات  التنظيميه  الأدوار 

الأنديه  رابطه  بها  تق�م  التي 

الفارق  ،ومالحظة  املحرتفه 

التي  الأدوار  يف  يتم  الذي 

تقـرير عـن الـمـ�ضـاركـة فـي الربوفـة الـتـنـظـيـمــيـه الآ�ضـــيويه لرابطـة الأنــديــة الـمـحــرتفـه

معـد التقــرير الطـــالب : حمـــدان �ضــلـمـان الغـــامدي- ماج�ضـــتري الإداره الريا�ضيه

البط�لت  تنظيم  يف  بها  تق�م 

املحليه والدوار املناطه بها يف 

والآ�صي�يه  القاريه  املباريات 

الأوليه  الربوفه  ح�صر  ،حيث 

ا�صتعداداآ لهذا اللقاء الطالبان 

املال  وعالء  الغامدي  حمدان 

امل�افق  الثالثاء  ي�م  وذلك 

متام  يف  1433/06/24هـ 

ال�صاعه ال�صاد�صه م�صاء ،وجرى 

واملتمثله  التنظيمات  ح�ص�ر 

اىل  الفريقني  دخ�ل  اآلية  يف 

جنب  اىل  جنباآ  امللعب  اأر�س 

اىل  ا�صافة  واحد  مدخل  من 

بالتن�صيق  املناط  الدور  معرفة 

واملن�صقني  الأداريني  مع 

ثالثة  حتديد  يف  العالميني 

اأ�صماء ليتم اأختيار اثنان لعمل 

مع  ي�صمى  مبا  معهم  اللقاءات 

مراعاة اأن تك�ن هذه اللقاءات 

اأمام الل�حه اخلا�صه بالراعي 

على  حفاظاآ  للمباراه  الر�صمي 

حق�ق النقل والرعايه 

عدم  حالة  ،ويف 

اللقاء  لعمل  احل�ص�ر 

الالعب  قبل  من 

حتديده  مت  الذي 

عليه  تطبق  ف�ص�ف 

والغرامه  العق�به 

املاليه ح�صب الالئحه 

املعده  التنظيميه 

الجراء،بعدها  لهذا 

للمنطقه  الت�جه  يتم 

والتي  املخـــــــتلطــــه 

بها  مير  واأن  لبد 

جميع  خاللها  ومن 

لعمل  الفريقني  اأفراد 

واملقابالت  اللقاءات 

اأي  لت�جد  اأنه  مالحظة  مع 

ملن  ماليه  غرامه  اأو  عق�به 

يعتذر عن اجراء لقاء او الأدلء 

املنطقه  هذه  يف  بت�صريح 

،وكانت الفر�صه م�اتيه ملقابله 

بع�س اأع�صاء الأحتاد ال�صع�دي 

اأمني  ومنهم  القدم  لكرة 

لكرة  ال�صع�دي  الحتاد  عام 

القدم املكلف الأ�صتاذ عبداهلل 

ادارة  جمل�س  ،وع�ص�  ال�صهلي 

ال�صع�دي  الأحتاد 

العربيه  البط�له  ومدير 

ال�صراح  حممد  الأ�صتاذ 

العالم  جلنة  ورئي�س   ،

واملتحدث  والح�صاء 

با�صم  الر�صـــــــــمي 

الأ�صتاذ  القدم  احتاد 

ذياب  �صادق  اأحمد 

�صتاد  ملعب  ومدير   ،

الأمري عبداهلل الفي�صل 

الأ�صتاذ اأحمد الزهراين 

معهم  احلديث  ،ومت 

الريا�صي  ال�صاأن  ح�ل 

ال�صتاذ  طالب  حيث 

زيارة  ب�صرورة  ال�صهلي 

،وطالب  ال�صباب  بي�ت 

نك�ن  باأن  برغبتهم  ال�صراح 

معهم للعمل يف جلان البط�له 

واملنعقده  للمنتخبات  العربيه 

ال�صــــــــهر القـــــادم ودارحديث 

مطــ�ل حـــــ�ل م�صتقبل طالب 

التي  باملقـــــ�له  الربنامـــــج 

�صــــمعــــناها من �صــــــخ�صيات 

برنامــــــــــج  زارت  ريا�صـــــــيه 

املاج�صتري التنفيذي يف الداره 

امل�صئ�ؤولني  باأنكم  الريا�صيه 

عن تغيري العديد من املفاهيم 

املنظ�مه  داخل  والقرارات 

الريا�صيه اأثناء وبعد تخرجكم 

للربنامج  وتقديراآ  ،وعرفاناآ 

ولقد  ولطالبه  عليه  وللقائمني 

اأن�صم الطالب م�صلح الزبيدي 

والتي  املباراه  لزميليه حل�ص�ر 

الحتاد  بف�زفريق  اأنتهت 

العربي  فريق  على  ال�صع�دي 

القطري بنتيجة 2/3 مت�صدراآ 

بح�صده  جمم�عته  بذلك 

جانب  ومن  كامله.  لنقاطه 

اآخر ياأتي هذا العمل واملتطلب 

امليداين تت�يجاآ ونتيجة طبيعيه 

الذي  الربنامج  ملخرجات 

الزج  اأهتماماته  اأوىل  يف  ياأتي 

يف اإطار احلر�س على ربط الدرا�صة النظرية بالتطبيق 

العملي امليداين نظمت الكلية زيارات ميدانية لطالب 

برنامج ماج�صتري الإدارة الريا�صية اإيل: 

م�اقع  �صملت  التي  و  التاريخية:  الريا�صية  امل�اقع 

نادي  تاأ�صي�س  م�قع  القدمية،  الريا�صية  املالعب 

الإحتاد و النادي الأهلي و غريها من امل�اقع التاريخية 

قام  حيث  و  الريا�صي.  التاريخ  ذاكرة  يف  املحف�رة 

امل�ؤرخ و الإعالمي الريا�صي د. اأمني �صاعاتي باإعطاء 

الطالب نبذة عن تلك امل�اقع.

بج�لة  الربنامج  طالب  قام  الإحتاد:  نادي  زيارة 

اأق�صامه  و  الإحتاد  نادي  مرافق  جميع  علي  ميدانية 

ببع�س  التق�ا  و  العمل فيه  اأطلع�ا علي �صري  و  و مالعبه 

امل�صئ�لني و الالعبني فيه.

زيارة اأكادميية النادي الأهلي: قام طالب الربنامج بزيارة 

رئي�س  اأ�صتقبلهم  حيث  بجدة  الأهلي  النادي  اأكادميية 

بهـدف ربــط النـظـريـة بالتطــبيق، زيارات ميدانية لطالب الربنامج
الزيارات �ضملت: املواقع الريا�ضية التاريخية، نادي الإحتاد، اأكادميية النادي الأهلي، �ضركة �ضلة الريا�ضية 

معل�مات  اإىل  ا�صتمع�ا  و  العامليني  املدربني  و  الأكادميية 

تف�صيلية عن الأكادميية ثم جت�ل�ا يف كافة مرافقها.

الريا�صية  ل�صركة �صلة  بزيارة  الربنامج  كما قام طالب 

األقي  حيث  و  الإداري  امل�صت�صار  اإ�صتقبالهم  يف  كان  و 

زيارة ل�شركة �شلة الريا�شية طالب الربنامج يف �شيافة نادي الحتاد  طالب الربنامج يزورون اأكادميية النادي الأهلي

الطالب يف زيارة املواقع التاريخية الريا�شية

حما�صرة ا�صتعر�س فيها اأن�صطة ال�صركة الت�ص�يقية و اإدارة 

املنا�صبات و الفعاليات. كما قام الطالب بعد ذلك بالتج�ل 

اأن�صطة كل  يف ال�صركة م�صتمعني اإىل حديث مف�صل عن 

ق�صم فيها. 

يف متحف نادي الحتاد
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برنامج ماج�ضتري الإدارة الريا�ضية بكلية الأعمال... الأول من نوعه يف العــامل العـــربي

لي�س من قبيل الغل� اأو املبالغة.. الق�ل باأن برنامج املاج�صتري التنفيذي 

امللك  بجــــامعة  الأعمال  كلية  تنفذه  الذي  الريا�صية  الإدارة  يف 

عبدالعزيز ه� الأول من ن�عه يف العامل العــــربي و رمبا يف ال�صرق 

الأو�صط.

و  مناهج  بكل  الأعمال..  كلية  اإطار  يف  ينظم  اأنه  حيث  من  ذلك  و 

مفاهيم و روؤية و ر�صالة الكلية و التي تتمح�ر ح�ل اإدارة الأعمال.

اإدارة ريا�صية ... و لكنها يف نطاق كليات  فهناك برامج ماج�صتري 

الرتبية الريا�صية ... و هناك فرق كبري.

هيكلة  و  اأم�ال  و  خ�صخ�صة  و  ت�ص�يق  و  اإ�صتثمار  الي�م  فالريا�صة 

تنظيمية و اإدارة علمية و اإقت�صاديات ريا�صية.. و هذا ما جتده يف 

كليات الأعمال و ل جتده يف كليات الرتبية.

و هذا ه� الت�جه احلديث يف جامعات  ال�ليات املتحدة و اأوروبا.

و لهذا ميكننا الق�ل باأنه الربنامج الأول من ن�عه يف العامل العربي اإن 

مل يكن يف ال�صرق الأو�صط. 

�ضاحب فكرة الربنامج
مدير  دعاين  عامني  نح�  قبل 

اجلامعة الدكت�ر اأ�صامة بن �صادق 

طيب اإىل مكتبه .. و بح�ص�ر وكيل 

اجلامعة لل�صئ�ن التعليمية الدكت�ر 

عبدالرحمن بن عبيد الي�بي. اأفادين باأن هناك ندرة يف املتخ�ص�صني 

يف جمال الإدارة الريا�صية .. و القطاع الريا�صي بحاجة ما�صة اإىل 

كفاءات وطنية متخ�ص�صة يف هذا املجال. و اأن �صم� الأمري ن�اف بن 

في�صل ذكر ذلك ملعاليه. 

و  الإدارة  الثنني  بني  جتمع  اأنك  حيث  و  قائاًل:  معاليه  اأ�صتطرد  و 

الريا�صة .. فاأنني اآمل اأن تبداأ بتنفيذ الربنامج. و من هناك انطلقنا 

يف البحث و الإطالع على املناهج املت�فرة يف جامعات عاملية. و من 

ثم �صممت اخلطة الدرا�صية للربنامج .. ثم اأر�صلت للتقييم من قبل 

�ضـــاحــــب فــكــــرة البـرنـامــــــج... مــــن هــــــو؟!

ثالث جامعات، و هي:

1 - جامعة جن�ب فل�ريدا بال�ليات املتحدة الأمريكية.

2 - جامعة اأوكاله�ما بال�ليات املتحدة الأمريكية.

3 - جامعة الثالث من فرباير بجمه�رية الأرجنتني.

و بداأ الربنامج و ه� ي�صري الآن بنجاح و متيز بجه�د من�ص�بي الكلية و 

دعم الإدارة العليا باجلامعة.

فالدكـــــت�ر اأ�صــــامة طيب ه� �صــــاحب فكرة الربنامج اخلالقة التي 

تعـكــــ�س روؤيـــة ثاقـــبة.

عمـــــيد الكــلـــية    

قــــالــوا عــن بـرنــامـــــــــج ماجــــــ�ضــــتـــري الإدارة الـريــــا�ضـــــيـــة

ح�ل برنامج املاج�صتري التنفيذي يف الإدارة الريا�صية الذي 

تنظمه كلية الأعمال بجامعة امللك عبد العزيز .. قال �صاحب 

ال�صم� امللكي الأمري ن�اف بن في�صل بن فهد الرئي�س العام 

لرعاية ال�صباب : اإن لهذا الربنامج اأهمية حيث ي�صهم باإذن 

اهلل تعاىل يف تاأهيل واإعداد ك�ادر ب�صرية وطنية متخ�ص�صة 

العمل  واآلية  الريا�صية ويلبي احتياجات  الإدارة  يف جمال 

بجهاز الرئا�صة العامة لرعاية ال�صباب والإدارات التابعة لها 

والأندية .. وم�اكبة التط�ر املت�ا�صل يف القطاع الريا�صي 

وحتقيق الأهداف بنجاح وفعالية .

ويج�صد الربنامج حر�س اجلامعة على امل�صاهمة يف تط�ير 

الإحرتاف  تطبيق  وال�صعي اىل  اململكة  الريا�صة يف  قطاع 

جمال  يف  الب�صرية  الك�ادر  تدريب  طريق  عن  الإداري 

بكل  منها  املرج�ة  الأهداف  لتحقيق  الريا�صية  الإدارة 

فعالية و�صد الثغرة املتمثلة يف حاجة الأندية الريا�صية اىل 

الك�ادر الب�صرية امل�ؤهلة تاأهيال علميا اإحرتافيا يف الإدارة 

الريا�صية .

 وتبعا فاإن هذا الربنامج �ص�ف ي�صهم مب�صيئة اهلل تعاىل يف 

رفع امل�صت�ى الإداري للريا�صة يف اململكة العربية ال�صع�دية .

من جانبه قال معايل الدكت�ر اأ�صامة بن �صادق طيب مدير 

جامعة امللك عبدالعزيز : انطالقا من حر�س اجلامعة على 

قطاع  الذي لم�س  املت�صارع  والنم�  الكبري  التط�ر  م�اكبة 

ال�صباب والريا�صة يف بالدنا العزيزة وا�صتجابة للمتغريات 

وات�صاع  وال�صباب  الريا�صة  قطاع  م�صرية  يف  امل�صتجدة 

جمالته وتعدد اآفاقه وتن�ع م�ؤ�ص�صاته والتح�لت امل�صرقة 

نح� الحرتاف الإداري وحاجة الأندية الريا�صية اإىل ك�ادر 

الإدارة  جمال  يف  ومتخ�ص�صة  م�ؤهلة  احرتافية  ب�صرية 

اأهدافها  لتحقيق  ون�صاطاته  م�ؤ�ص�صاته  لإدارة  الريا�صية 

اجتماعه  يف  اجلامعة  جمل�س  قرر  فقد   ، وفاعليه  بنجاح 

2011/6/29م  امل�افق  1432هـ  رجب   27 يف  عقد  الذي 

يف  التنفيذي  املاج�صتري  برنامج  تنفيذ  على  بامل�افقة 

)الإدارة الريا�صية( من قبل كلية الأعمال باجلامعة .

وقال الأ�صتاذ حممد بن عبداهلل الن�ي�صر املدير التنفيذي 

لهيئة دوري املحرتفني ال�صع�دي : اأ�صعر بالفخر وال�صعادة 

ب�ج�د هذا الربنامج  الأول من ن�عه يف اململكة يف جامعة 

وطنية  كفاءات  اىل  حاجتنا  ظل  يف   .. عبدالعزيز  امللك 

قطاع  يف  للعمل  الريا�صية  الإدارة  جمال  يف  متخ�ص�صة 

العمل الريا�صي يف اململكة .. واأعترب خريجي هذا الربنامج 

عملة نادرة .. قطاعنا الريا�صي بحاجة ما�صة لها .. واأتطلع 

اىل م�صاهمة فاعلة خلريجي الربنامج يف م�صتقبل الريا�صة 

ال�صع�دية مب�صيئة اهلل تعاىل .

   وقال الدكت�ر ماجد حممد قاروب رئي�س اللجنة القان�نية 

الربنامج  تنفيذ هذا  اإن   : القدم  لكرة  ال�صع�دي  بالحتاد 

خط�ة  يعترب  العربي  العامل  يف  ن�عه  من  الأول  يعد  الذي 

رائدة حت�صب جلامعة امللك عبدالعزيز التي نالت ق�صب 

اإمداد  يف  تعاىل  اهلل  مب�صيئة  لي�صهم  تنفيذه  يف  ال�صبق 

م�ؤهلة  ب�صرية  بق�ى  بالدنا  يف  والريا�صة  ال�صباب  قطاع 

ومتخ�ص�صة ت�صهم يف حتقيق اأهداف التنمية الريا�صية يف 

اململكة العربية ال�صع�دية.

الربوفي�ص�ر حمم�د �صانديز عميد كلية الأعمال امل�صارك 

بجامعة اأوكاله�ما بال�ليات املتحدة المريكية .. قال عن 

الأعمال بجامعة  كلية  قيام  بهرتني فكرة  لقد   : الربنامج 

امللك عبدالعزيز بتنفيذ هذا الربنامج ، وذلك لندرة مثل 

هذه الربامج يف الكثري من دول العامل ول�صيما العامل الثالث 

التعليم  اطار  �صمن  الربنامج  هذا  تنظيم  فان  ولذلك   ..

العايل يعد مبادرة مميزة .. �ص�ف ت�صهم يف نهاية املطاف 

العربية  اململكة  يف  وال�صباب  الريا�صة  قطاع  تط�ير  يف 

ال�صع�دية . وعندما طلب مني ر�صميا تقييم املحت�ى العلمي 

للربنامج .. قارنته بالربامج املماثلة يف اأف�صل اجلامعات 

الأمريكية ووجدته ل يقل عنها . وبناء على ذلك ومن منظ�ر 

اأكادميي علمي اأو�صيت بالربنامج ومبحت�اه العلمي املتميز . 

اآمل اأن ي�صهم هذا الربنامج املتميز يف رفد قطاع الريا�صة 

باإداريني حمرتفني يف جمال الدارة الريا�صية ي�صهم�ا يف 

احرتافية وتط�ر الريا�صة ال�صع�دية .

الأ�صتاذ خالد بن حمد املالك رئي�س حترير جريدة  وقال 

بال  يعد  الريا�صية  الإدارة  برنامج ماج�صتري  اإن  اجلزيرة 

خالل  من  وذلك  ال�صع�دية  للريا�صة  مميزة  اإ�صافة  �صك 

دوره يف ت�فري كفاءات م�ؤهلة تاأهياًل عاليًا ومتخ�ص�صة يف 

جمال الإدارة الريا�صية.

تعي�صه  الذي  الإداري  التلبك  حالة  ن�صاهد  ونحن  �صيما 

اأنديتنا، التي ناأمل اأن ي�صاهم ت�فر الكفاءات املتخ�ص�صة 

الأندية  منها  تعاين  التي  الإدارية  امل�صاكل  معاجلة  يف 

وامل�ؤ�ص�صات الريا�صية.
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