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قرار مجلس الجامعة باعتماد
برنامج ماجستير االدارة الرياضية

أتخذ مجلس جامعة امللك عبدالعزيز يف اجتامعه الخامس للعام الجامعي 2341/1341هـ املنعقد بتاريخ 

2341/7/72هـ املوافق 1102/6/92م بشــأن إقرار برنامج املاجســتري التنفيذي يف اإلدارة الرياضية بكلية 

األعامل برابغ، القرار التايل :

»يوافق املجلس عىل إقرار برنامج املاجســتري التنفيذي يف اإلدارة الرياضية باملقررات الدراسية واملرشوع 

البحثي بكلية األعامل برابغ، من خالل عامدة خدمة املجتمع والتعليم املســتمر ، بتكلفة قدرها )0001( 

ريال للوحدة الدراسية الواحدة للطالب الواحد، استنادا اىل املادة )3/02( من نظام مجلس التعليم العايل 

والجامعات، واملاد ة )9( من الالئحة املوحدة للدراسات العليا يف الجامعات”.
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إن لهذا الربنامج أهمية حيث يســهم بإذن الله تعاىل يف تأهيل وإعداد كوادر برشية وطنية متخصصة يف 

مجال اإلدارة الرياضية، ويلبي احتياجات وآلية العمل بجهاز الرئاســة العامة لرعاية الشــباب واإلدارات 

التابعة لها واألندية.. ومواكبة التطور املتواصل يف القطاع الريايض، وتحقيق األهداف بنجاح وفعالية.

ويجســد الربنامج حرص الجامعة عىل املساهمة يف تطوير قطاع الرياضة يف اململكة، والسعي إىل تطبيق 

االحرتاف اإلداري عن طريق تدريب الكوادر البرشية يف مجال اإلدارة الرياضية لتحقيق األهداف املرجوة 

منها بكل فعالية، وسد الثغرة املتمثلة يف حاجة األندية الرياضية إىل الكوادر البرشية املؤهلة تأهيالً علمياً 

احرتافياً يف اإلدارة الرياضية.

وتبعاً، فإن هذا الربنامج ســوف يســهم، مبشيئة الله تعاىل، يف رفع املســتوى اإلداري للرياضة يف اململكة 

العربية السعودية.

كلمة صاحب السمو الملكي األمير 
نواف بن فيصل بن فهد

الرئيس العام لرعاية الشباب*
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الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني،، وبعد

انطالقاً من مضامني الخطة االســرتاتيجية لجامعة املؤســس – جامعة امللك عبدالعزيز –  الهادفة إىل ترســيخ وتفعيل الدور التنموي للجامعة يف مسرية 

البناء والنامء التي يشــهدها الوطن بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز وســمو ويل عهده األمني صاحب الســمو املليك األمري 

نايف بن عبدالعزيز )حفظهام الله(. 

وحرصاً من الجامعة عىل مواكبة اهتامم الدولة بالشــباب – عامد املســتقبل – ودفع حركة النشــاطات الشــبابية والرياضية  .. قامت الجامعة ممثلة 

يف كليــة األعــامل برابغ بتقديم برنامج املاجســتري التنفيذي يف مجال اإلدارة الرياضية، والذي يأيت مواكبا للتطور امللموس الذي يشــهده قطاع الرياضة 

والشباب يف اململكة العربية السعودية.

وقــد صمم برنامج املاجســتري التنفيذي يف اإلدارة الرياضية وفق األســس واملعايري األكادميية املعتمدة، بآفاق عامليــة تخدم املصلحة الوطنية، وصيغت 

املحاور األساســية للربنامج مبا يتناســب مع متطلبات التنمية الرياضية واحتياجات ســوق العمل، مستهدفاً إعداد وتأهيل كوادر وطنية مسلحة بروافد 

العلم واملعرفة واملهارة، قادرة مبشيئة الله تعاىل عىل املساهمة الفاعلة يف مسرية التطور الذي تشهده الحركة الرياضية والشبابية يف بالدنا الغالية. 

وهذا الكتيب الذي بني أيديكم يعطي فكرة مبسطة عن الربنامج: أهدافه، ومحاوره، ومزاياه، وخطته الدراسية.

سائالً املوىل عز وجل للجميع التوفيق والسداد ،،،

كلمة معالي مدير الجامعة
أ.د. أسامة بن صادق طيب
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تعمل جامعة امللك عبدالعزيز وفق خطة علمية إسرتاتيجية عىل توسيع قاعدة الدراسات العليا مبا يُلبي 

احتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها اململكة العربية السعودية يف مختلف املجاالت.

ولقــد أدى ذلــك إىل تحقيق معدالت زيادة قياســية يف أعداد برامج الدكتوراه واملاجســتري التي تقدمها 

الجامعة،حيــث بلغ عــدد برامج الدكتوراه حاليــاً )52( برنامجا، فيام بلغ عدد برامج املاجســتري )411( 

برنامجاً، وذلك يف مختلف التخصصات العلمية.

ويف إطار ســعي الجامعة لالســتفادة من اإلمكانات املتوفرة وتوجيهها نحو خدمة مسرية التنمية يف بالدنا 

الحبيبة وســد احتياجات املجتمع من الكفاءات الوطنية املؤهلة واملتخصصة، قامت الجامعة  ــ بتوجيه 

من معايل مدير الجامعة األســتاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب ــ  بتقديم برنامج )املاجستري التنفيذي 

يف اإلدارة الرياضيــة(، الذي يُعد من برامج الدراســات العليا النوعية النــادرة، والذي يأيت يف إطار حرص 

الجامعة عىل تلبية احتياجات املجتمع، حيث يستهدف تلبية الحاجة املاسة للكوادر البرشية املتخصصة 

يف قطاع الشــباب والرياضة يف اململكة العربية الســعودية، والذي ُصمم وفــق أحدث املعايري األكادميية 

لتخريج كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة عىل خدمة الوطن بأفضل صورة ممكنة.

أسأل املوىل جلّت قدرته أن يكلل جهود الجميع بالنجاح، وأن يجعل يف تقديم هذا الربنامج الخري للوطن 

واملواطن . إنه سميع مجيب.

كلمة وكيل الجامعة للدراسات 
العليا 

والبحث العلمي
أ.د . عدنان حمزة زاهد
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بسم الله، والحمد لله، والصالة والسالم عىل رسول الله.

أصبحت الرياضة يف عامل اليوم علام قامئا بذاته له نظرياته ومقوماته ومعايريه املبنية عىل أسس علمية مستهدفة بناء أجيال حضارية  فاعلة ومؤثرة.

ويف ذات الوقت تبلورت الشخصية العاملية للرياضة كصناعة لها إنعكاساتها عىل اقتصاديات الدول وعىل بنائها االجتامعي.

ولقــد مــى زمن طويــل متحور اإلهتامم فيه عىل الجانب الفني يف العمل الريايض، دون أن يحظى جانب ) إدارة الرياضة ( بالقدر الذي يتناســب مع 

أهميتها املحورية يف نجاح أي منظمة رياضية أو نشاط ريايض، حيث يرجع الكثري من الباحثني أسباب اإلخفاق الريايض بنسبة معيارية إىل غياب اإلدارة 

العلمية، وغياب الكوارد البرشية املؤهلة واملتخصصة.

ولقد كانت مبادرة خالقة من معايل مدير جامعة امللك عبدالعزيز الربوفيســور أســامة بن صادق طيب، املتمثلة يف تقديم برنامج املاجســتري التنفيذي 

يف اإلدارة الرياضية من قبل كلية األعامل، وهي املبادرة التي حظيت مبباركة ســمو الرئيس العام لرعاية الشــباب، ونالت صدى ايجابيا واسعا يف املشهد 

الريايض والشبايب، حيث سّدت فراغا ولبّت احتياجاً، من خالل اإلسهام يف توفري كوادر وطنية مؤهلة بتعليم عال يف مجال اإلدارة الرياضية، وهو املجال 

الذي يعاين من ندرة املتخصصني.

وال يسعني إال أن أشكر املوىل عز وجل أوالً وآخراً عىل كريم نعامئه، كام أشكر معايل مدير الجامعة، ووكالء الجامعة ومسئوليها عىل دعمهم واهتاممهم 

..

والله ويل التوفيق ،،،

كلمة عميد كلية األعمال
د. عبداإلله بن سيف الدين ساعاتي
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المحتويات

17ملحة عن الكلية

18االقسام العلمية

3الهيكل التنظيمي للكلية

4برنامج املاجستري التنفيذي يف اإلدارة الرياضية

5أهداف الربنامج

5مربرات تقديم برنامج ماجستري اإلدارة الرياضية

6أهمية الربنامج و حاجة املجتمع له

6الجهات التي ميكن أن تستفيد من مخرجات الربنامج

7تقييم الربنامج

7رشوط القبول

7مدة الربنامج

8مواعيد ومكان املحارضات

8التصميم األكادميي للربنامج

9الخطة الدراسية لربنامج ماجستري اإلدارة الرياضية

11وصف املقررات
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النشأة
أنشــئت كلية األعامل بجامعة امللك عبد العزيز برابغ  بناًء عىل التوجيه الســامي الكريم رقم )90201( 

وتاريخ 9241/21/03هـ.

الرؤية 
أن تكــون كلية األعامل بجامعة امللــك عبد العزيز رائدة يف اإلعداد والتأهيل عايل الجودة للقوى العاملة 

يف مجاالت األعامل.

الرسالة
تســعى الكلية لتحقيق رســالتها باملســاهمة الفعالة يف تحقيــق املواءمة بني مخرجــات التعليم العايل 

ومتطلبات التنمية واحتياجات ســوق العمل من خالل تقديــم برامج تعليمية ذات جودة عالية، لتزويد 

الطالب والطالبات باملعلومات واملهارات والسلوكيات الوظيفية الالزمة لنجاح العمل.
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األهداف 
إعداد قيادات مبدعة مســتوعبة للطبيعة الدينامكية لقطاع من خالل تقديم الربامج التعليمية يف 	 

مجاالت التخصص.

تقديم التعليم العايل مبستويات جودة عالية ومبا يلبي احتياجات التنمية.	 

الرتكيز عىل الطالب كمحور أسايس للعملية التعليمية واشرتاكهم يف تطوير الكلية.	 

تطوير عالقات رشاكة بناءة مع مؤسسات املجتمع )املدينة االقتصادية، برتو رابغ... وغريها.	 

تطوير الرؤية نحو التعاون والرشاكة األكادميية مع املؤسسات التعليمية العاملية املامثلة .	 

األقسام العلمية	 

تضم كلية األعامل األقسام العلمية اآلتية:

املحاسبة.	 

التمويل.	 

إدارة الخدمات الصحية واملستشفيات.	 

القانون.	 

نظم املعلومات اإلدارية.	 

التسويق.	 

إدارة املوارد البرشية.	 

لمحة عن الكلية
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الهيكل التنظيمي

قسم
المعلومات

اإلدارية

عميد الكلية

مكتب العميدمجلس الكلية

 العالقات العامة
واإلعالم

وكيلة الكلية

إدارة الكليةتقنية المعلوماتاألقسام العلمية

شئون التعليم
عن بعد

قسم
الموارد البشرية

الشئون الماليةاإلتصاالت اإلداريةالشئون اإلداريةشئون االنتسابشئون اإلنتظام قسم المحاسبة

قسم التمويل

قسم التسويق

 برنامج ماجستير
اإلدارة الرياضية

 قسم إدارة
 الخدمات الصحية
والمستشفيات

قسم القانون

وكيل الكلية

الشئون التعليمية
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مقدمة
صمم برنامج املاجســتري التنفيذي لإلدارة الرياضية وفق أسس ومعايري عالية الجودة، وذلك بالتعاون مع 

جامعة الثالث من فرباير يف جمهورية األرجنتني والتي لها باع طويل يف اإلدارة الرياضية والرياضة بشكل 

عام. والربنامج يهدف إىل مواكبة التطور الكبري الحاصل يف صناعة الرياضة يف اململكة العربية الســعودية 

حيث تم وضع محاور الربنامج األساســية مبا يتناســب مع متطلبات التنمية الرياضية واحتياجات ســوق 

العمل.

مــن هذا املنطلق فقد تم اختيار مجموعة من أفضل األســاتذة الخرباء يف مجال اإلدارة الرياضية. بحيث 

يقدم الربنامج أحدث الطرق واألساليب املتبعة لتنمية املعارف والقدرات واملهارات لدى امللتحقني بربنامج 

اإلدارة الرياضية مبا ينعكس ايجابيا عىل املشــهد الريايض يف بالدنا. كام تم تصميم الربنامج يك يســاعد يف 

إعداد امللتحقــني للعمل يف مختلف املنظامت الحكومية والخاصة مثل: يف االتحادات والنوادي الرياضية 

والجمعيات واملؤسســات التعليمية وذلك مــن خالل تزويدهم باملعارف واملهــارات الالزمة يف مجاالت 

التســويق،  والتمويل، والعالقــات العامة، واملوارد البرشيــة، والتخطيط االســرتاتيجي، واإلملام بالقضايا  

واملستجدات الجارية  يف صناعة الرياضة والرتويح.

برنامج الماجستير 
التنفيذي في اإلدارة 

الرياضية
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اهداف برنامج الماجستير التنفيذي في اإلدارة الرياضية

لتحقيــق أهداف الربنامج يف إعداد وتأهيل كفــاءات وطنية تأهيالً عالياً لتويل املراكز اإلدارية القيادية يف 

القطاع الريايض والشــبايب تم تصميم برنامج املاجســتري وفق أحدث املعايري األكادميية العاملية، لتحقيق 

األهداف اآلتية:

 إعــداد كوادر متخصصــة يف مجال اإلدارة الرياضية من خالل تزويــد امللتحقني باملعرفة واملهارات 	 

الالزمة يف كافة املجاالت العلمية والعملية يف مجال اإلدارة الرياضية.

 االرتقاء باملســتوى العلمي  واألكادميي لخريجي هذا الربنامج عىل أســس نظرية وتطبيقية حديثة  	 

يف اإلدارة الرياضية. 

 إثراء البحث العلمي يف مجال اإلدارة الرياضية باملجتمع.	 

خدمة املجتمع من خالل دعم القطاع الريايض والشبايب يف اململكة.	 

مبررات تقديم برنامج ماجستير اإلدارة الرياضية
إن النمو الكبري والتطور املتســارع الذي يشهده قطاع الشباب والرياضة يف اململكة ، والحجم الذي بلغه 

حجم السوق الريايض السعودي أكد عىل أن القطاع  الريايض أصبح مكونا هاما يف االقتصاد السعودي .

هناك نقص كبري وندرة يف املتخصصني يف هذا املجال من السعوديني. ولذلك الزالت نسبة أعداد السعوديني 

العاملني واملتخصصني يف القطاع الريايض منخفضة. وبســبب النقص الحاد يف أعداد الســعوديني العاملني 

برنامج الماجستير 
التنفيذي في اإلدارة 

الرياضية
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يف مجال القطاع الريايض، والسيام يف الوظائف الفنية واإلدارية املتخصصة. األمر الذي يبني الحاجة املاسة 

إىل تأهيل كوادر سعودية متخصصة يف هذا املجال وإىل دور مؤثر من قبل مؤسسات التعليم العايل.

أهمية البرنامج وحاجة المجتمع له
مساعدة امللتحقني بالربنامج للعمل يف مختلف القطاعات الرياضية   يف اململكة العربية السعودية.	 

تزويد امللتحقني بالربنامج باملعلومات واملهارات الالزمة يف التنسيق والتمويل والتخطيط االسرتاتيجي  	 

يف كافة املجاالت  الرياضية.

تزويد ســوق العمــل يف اململكة العربية الســعودية بالكفاءات الالزمة يف كافــة املجاالت اإلدارية 	 

والقيادية يف اإلدارة الرياضية.

هناك ندرة وشــح يف الكفــاءات الوطنية املتخصصة يف مجال اإلدارة الرياضية ، يســعى هذا الربنامج إىل 

تلبيته.

الجهات التي يمكن أن تستفيد من مخرجات البرنامج
هناك جهات عدة ميكن لها االستفادة من مخرجات الربنامج، من أهمها ما يأيت:

الرئاسة العامة لرعاية الشباب:1. 

املنظامت واملرافق واللجان الرياضية	 

االتحادات الرياضية	 

األندية الرياضية	 

املؤسسات الرياضية الخاصة2. 

مؤسسات التسويق الريايض3. 

 مؤسسات العالقات العامة واإلعالم الريايض4. 

الجهات الرياضية يف الوزارات املختلفة5. 
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تقييم البرنامج
تم تقييم الربنامج من قبل جامعات معروفة عامليا مشهورة يف هذا املجال مثل:

  جامعة والية فلوريدا األمريكية 

  جامعة أوكالهوما سيتي األمريكية

  جامعة الثالث من فرباير األرجنتينية

شروط القبول
درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معتمدة بتقدير ال يقل عن جيد.	 

 ما ال يقل عن سنتني خربة  يف أماكن عمل تظهر وتبني منًوا وظيفيًا، وتحمالً للمسؤولية وقدرة عىل 	 

القيادة واإلدارة.

اختبار القدرات للجامعيني.	 

اختبار التوفل أو ما يعادله.         	 

مقابلة شخصية للجنة القبول املختصة بالربنامج.	 

القبول متاح للسعوديني واملقيمني إقامة نظامية من غري السعوديني.	 

برنامج الماجستير 
التنفيذي في اإلدارة 

الرياضية
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مدة البرنامج
مدة الدراسة يف الربنامج سنتان دراسيتان )مقسمتان عىل أربعة فصول دراسية(، وهذه املدة تشمل املواد 

الدراسية ومرشوع بحث يف نهاية الربنامج.

مواعيد ومكان املحارضات

تعقد محارضات الربنامج مبقر جامعة امللك عبد العزيز الرئييس بجدة، وذلك يف إجازة نهاية األسبوع.

التصميم األكادميي للربنامج

تم تصميم خطة دراســية متكاملة لتزويد الطالب باملعلومات واملهــارات العلمية والخربات املطلوبة يف 

مجال اإلدارة الرياضية. وســوف يحصل خريج هذا الربنامج عىل درجة املاجســتري يف اإلدارة الرياضية من 

جامعة امللك عبدالعزيز. وتتطلب 24 وحدة معتمدة وذلك عىل النحو التايل: 

متطلبات إجبارية    = 63 

متطلبات اختيارية    = 6 

إجاميل عدد الوحدات   = 24 ساعة معتمدة
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الخطة الدراسية لبرنامج ماجستير اإلدارة الرياضية

الفصل الدراسي األول
ساعات املادةاسم املادةرمز املادة

3األسس التاريخية للحركة الرياضة يف اململكة العربية السعوديةم ر ك ت 106

3اإلدارة الرياضيةم ر ك ت 206

3مهارات االتصال والقيادة يف املجاالت الرياضيةم ر ك ت 306

9املجموع

الفصل الدراسي الثاني
ساعات املادةاسم املادةرمز املادة

3التسويق الريايضم ر ك ت116

3القانون الريايض والتنظيامت الرياضيةم ر ك ت 316

3العالقات العامة واإلعالم  ا لريايضم ر ك ت 126

9املجموع

الفصل الدراسي الثالث
ساعات املادةاسم املادةرمز املادة

3إدارة األحداث واملنشآت الرياضيةم ر ك ت 226

3اإلدارة املالية واقتصاديات الرياضةم ر ك ت 326

3قضايا معارصة يف اإلدارة الرياضيةم ر ك ت 136

9املجموع 

برنامج الماجستير 
التنفيذي في اإلدارة 

الرياضية
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الفصل الدراسي الرابع
ساعات املادةاسم املادةرمز املادة

3 قضايا صحية وأثرها يف املجاالت الرياضيةم ر ك ت 236

3أساليب البحث العلمي يف اإلدارة الرياضيةم ر ك ت 496

3املرشوع البحثيم ر ك ت 896

9املجموع 

المواد االختيارية )اختيار مادتين فقط(
ساعات املادةاسم املادةرمز املادة

3مواضيع خاصة يف اإلدارة الرياضة العامليةم رك ت336

3أخالقيات اإلدارة الرياضيةم رك ت 436

3نظم املعلومات يف اإلدارة الرياضيةم رك ت 536

3إدارة املوارد البرشية يف الشؤون الرياضيةم رك ت 636

24املجموع العام لساعات الربنامج
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األسس التاريخية للحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية م ر ك ت 106 
األسس التاريخية للحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية:   توصيف المقرر 
يتناول  هذا املقرر تاريخ الحركة الرياضية يف اململكة العربية الســعودية من 

عهد املغفور له ـــ بإذن الله.ــ امللك عبد العزيز آل سعود.  ويتناول األحداث 

واالتجاهــات الكربى وأثرهــا يف تاريخ الرياضة الســعودية  والتي تقع ضمن 

املســار العام لتاريخ وتطور املجتمع الســعودي بشــكل عــام وتطور الحركة 

الرياضية بشكل خاص، وتحليل عميق لتلك الجوانب التاريخية. 

اإلدارة الرياضية م ر ك ت 206 
اإلدارة الرياضية توصيف المقرر 

 تهدف هذه املادة للتعريف بأسس ومبادئ ووظائف اإلدارة ودورها يف مجال 

الرياضة، ويتم الرتكيز عىل القطاعني العام والخاص اللذين يســتهدفان تطوير 

املجتمــع من حيث تنمية املوارد البرشية الرياضية وعوملة الرياضة. وتشــمل 

وصف المقررات
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املواضيــع: االتحــادات الرياضية املهنيــة، والرشاكات مع الــرشكات الرياضية 

املهنيــة، ومقدمي الخدمات الرياضية، واملنظــامت الرياضية الدولية، ومهنية 

العاملني يف صناعة الرياضة، والســياحة الرياضيــة، والرياضة والرتفيه. يعطى 

االنتباه إىل اآلثار االجتامعية واالقتصادية  لصناعة الرياضة عىل املجتمع ككل.

مهارات االتصال والقيادة في المجاالت الرياضية م رك ت 306 
مهارات االتصال والقيادة في المجاالت الرياضية توصيف المقرر 

يتناول هذا املوضوع األسس الالزمة لتطوير مهارات االتصال وأساليب القيادة 

واســرتاتيجيات التفــاوض التي يجب أن يتصف بهــا اإلداري الريايض الناجح.  

وهناك ثالثة محاور يف املجال الســلويك يتناولها املقرر، وهي مهارات االتصال 

التي تهدف لتســهيل وتعزيز التفاهم واالحرتام املتبادل بني الزمالء ســواء يف 

املستويات العليا أو الدنيا. واملحور الثاين هو أساليب القيادة التي تسهل التأثري 

األمثــل يف ميدان العمل ضمن فريق العمل. وثالث املحاور هو اســرتاتيجيات 

التفاوض ومتطلباتــه، خصوصا عند حدوث االختالف والتنــازع أو يف القضايا 

الحرجة، التي متس األندية واملنظامت الرياضية. 

التسويق الرياضي م ر ك ت 116 
التسويق الرياضي توصيف المقرر 

يســتعرض هذا املقرر أفكار ومبادئ التســويق الريايض عىل كل املســتويات، 

بشــكل مهني واختصايص للمجتمع. حيث يتم يف هــذا املقرر تقييم وتحليل 

االســرتاتيجيات، والبحــث، والتخطيــط، واإلعــالن والنرش، والدعــم والرعاية 

املناسبة يف جميع املستويات الرياضة. ويف هذا املقرر أيضاً يتم توضيح أهمية 
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سلوك العميل الريايض. كام أن الطالب يستكشف ويطور التطبيقات العملية 

لألفكار النظرية يف اإلدارة  الرياضية. 

القانون الرياضي والتنظيمات الرياضية م ر ك ت 316 
القانون الرياضي والتنظيمات الرياضية توصيف المقرر 

يهــدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعــارف واملعلومات النظرية للقوانني 

والترشيعات الرياضية عىل املستوى املحيل والدويل ولوائح االتحادات الرياضية. 

وتحليــل الوضع القانوين للمؤسســات الرياضية وأنظمتهــا ولوائحها والعقود 

املتعلقة بالرياضة، واملســؤولية القانونية عند الحوادث واإلصابات يف ميادين 

الرياضة.  كام يســعى هذا املقــرر إىل تعريف الطــالب باملنظامت الرياضية 

املحلية والدولية وأنواعها واختصاصاتها ودورها يف إحداث التنمية. 

العالقات العامة واإلعالم الرياضي م ر ك ت 126 
العالقات العامة واإلعالم الرياضي توصيف المقرر 

تتناول هذه املادة التعريف بوسائل االتصال الجامهريي واملفاهيم والنظريات 

الخاص��ة بذلك، كام يتع��رف الطالب عىل نظ��م اإلعالم املختلفة، ووس��ائل 

اإلع��الم الجامهريي، وأنواعهــا ومزايا كل منها وتوظيفهــا يف املجال الريايض. 

ويركــز هذا املقرر عىل دراســة القوانني املنظمة للعمليــة اإلعالمية ومواثيق 

الــرشف اإلعالمية، ســواء منها قوانني النرش واملطبوعــات العربية، أو القوانني 

والترشيعــات العاملية ، مع االهتامم بتأثريات العوملــة عىل الظروف املحيطة 

بعمل وسائل االتصال املعارصة. كام تتناول هذه املادة كذلك عملية العالقات 

العامــة وأهميتها وبرامجها ووظائفها التي ميكن أن تؤديها يف املجال الريايض. 
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ومجــاالت عمل خرباء العالقات العامة يف املجــال الريايض، وعنارص العالقات 

العامة والرأي العام، واســتخدام وســائل اإلعالم املختلفة لتســويق املنتجات 

والبطوالت الرياضية. 

إدارة األحداث والمنشآت الرياضية م رك ت 226 
إدارة األحداث والمنشآت الرياضية توصيف المقرر 

يــزود هذا املقــرر امللتحقني مبهــارات وقــدرات إلدارة األحداث واملنشــآت 

الرياضيــة. وإدارة املرافق الرياضية تتضمن مجموعــة متباينة من املتطلبات 

والنشــاطات مثل تخطيط وتنســيق وتهيئة املرافق الرياضية وإدارة املوظفني 

والعاملــني ، وتســويق املرافق ، وتطوير انســيابية املدخول املــادي، وجدولة 

وتشــغيل تلــك املرافق. إن إدارة الحدث الريايض تتكــون من تحديد أهداف 

الحدث ، وتنســيق األفراد يف املنظمة واملشــاركة  لتحقيق الغايات  واألهداف 

من ذلك الحدث الريايض.

اإلدارة المالية واقتصاديات الرياضة م رك ت 326 
اإلدارة المالية واقتصاديات الرياضة توصيف المقرر 

يبحث املقــرر اآلليات التي يعتمدها املــدراء الرياضيون املعارصون يف توفري 

املوارد املالية التي تديم وتشغل نواديهم ومنظامتهم وأعاملهم الرياضية. ومن 

مظاهر صناعة الرياضة يف الســنني الحالية هو االعرتاف بتأثريها عىل االقتصاد 

الوطنــي. تم تصميم هــذا املقرر ليتفهم امللتحق أســس اإلدارة الرياضية من 

خالل تطبيق القضايا االقتصادية يف مجال اإلدارة الرياضية. إضافة لذلك يهدف 

املقرر لتطوير املعرفــة العملية لالقتصاد والتمويل يف مجال الرياضة، وتحليل 
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العرض والطلب والتوازن يف الســوق وأثر ذلك يف هيكل السوق الريايض،  كام 

يتناول هذا املقرر الدور األخالقي يف االقتصاد والتمويل الريايض.

قضايا معاصرة في اإلدارة الرياضية م رك ت 136 
قضايا معاصرة في اإلدارة الرياضي توصيف المقرر 

يتضمــن هذا املقرر دراســة موضوعات حديثة ومتخصصــة يف مجال اإلدارة 

الرياضية والتوسع يف بحثها وتغطيتها نظريًا وتطبيقيًا، بحيث يستطيع الطالب 

اســتخدام معلوماته بشــكل متكامل وعرض أفــكاره والدفاع عن وجهة نظره 

بأســلوب علمي منظم. كام يتضمــن املقرر كتابــة أوراق علمية  ملوضوعات 

املادة وعرضها أمام الطالب.

قضايا صحية وأثرها في المجاالت الرياضية م رك ت 236 
توصيف المقرر  قضايا صحية وأثرها في المجاالت الرياضية

يتضمــن هذا املقرر دراســة موضوعــات حديثة يف الصحــة واللياقة البدنية، 

ويوضــح  عالقــة النشــاط البــدين بأمــراض العرص كالســمنة  والســكري، 

والكولســرتول، وضغط الدم ...إلخ، ويبني أهمية مامرســة األنشطة الرياضية 

يف املحافظــة عىل الصحة العامة للفرد والجامعات وتنمية االتجاهات الصحية 

الســليمة. كام يتضمن هذا املقرر رشحا للجوانب الســلبية لتناول املنشطات، 

وأثرها الســلويك واألخالقي واملايل واإلداري عــىل الرياضيني واألندية الرياضية 

والحركة الرياضية بشكل عام.
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مواضيع خاصة في اإلدارة الرياضية العالمية3 م رك ت 336 
مواضيع خاصة في اإلدارة الرياضية العالمية توصيف المقرر 

سوف  يتضمن هذا املقرر دراسة موضوعات خاصة يف عامل اليوم مثل: االقتصاد 

العاملي،  والقرية االلكرتونية وتأثريهــا عىل اإلدارة الرياضية وصناعة الرياضة 

، ومــدى القدرة لهذه القوى عىل التأثــري عىل الجمهور . األمر الذي قد يصبح 

مشــكلة كبرية، وسببا لكثري من الرصاعات يف الوقت الحارض. وكيف أن وسائل 

اإلعالم الرياضية اجتاحت تدريجيا رياضة الهواة واملحرتفني عىل حد سواء. 

أخالقيات اإلدارة الرياضية م رك ت 436 
أخالقيات اإلدارة الرياضية  توصيف المقرر 

يتضمــن هذا املقرر دراســة ملوضوعات معقدة ورسيعــة التغري والتي تفرض 

مطالــب جديدة عىل مديري املنظامت الرياضية، حيث إن الضغوط املتزايدة 

ملعالجــة القضايا األخالقيــة أصبحت من أهم املطالــب الجديدة التي تواجه 

اإلداريــني يف املجال الريــايض. يف حني أنه  ليس هناك وصفة بســيطة تصف 

كيــف يجب التعامل مــع القضايا األخالقية، فإن الغرض مــن هذا املقرر هو 

أن تبــني  للمديرين كيف ميكن  معالجة تلك التحديات عىل نحو أكرث فعالية 

وموضوعية . وســوف تناقش القضايــا الراهنة ، واملعضالت األخالقية يف البيئة 

الرياضية، واملسؤولية التنظيمية وأخالقيات املهنة الرياضية.
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نظم المعلومات في اإلدارة الرياضية م ر ك ت 536 
نظم المعلومات في اإلدارة الرياضية توصيف المقرر 

يبحث املقرر اآلليات التي يعتمدها املدراء الرياضيون يف نظم إدارة املعلومات 

الرياضة  ومعرفة ما هي املعلومات ومدى احتياجاتها، وكيفية اســتخدام تلك 

املعلومات لتعطي نتائج ميكن اســتخدامها  يف عمليــات صنع القرار، ومبا أن 

تكنولوجيــا املعلومــات تعترب من البيئــات ذات الديناميكية املتغرية بشــكل 

متزايد لــذا يتطلب من املدراء إدمــاج التكنولوجيات الجديــدة للمعلومات 

والتي تعزز الجوانب االسرتاتيجية والتنظيمية للمنظامت الرياضية.

إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الرياضية م رك ت 636 
إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الرياضية توصيف المقرر 

يقدم هذا املقرر اســتخدام املنهج التجريبــي يف إدارة املوارد البرشية، ويقدم 

ملحــة عامة عن أساســيات إدارة املوارد البرشية وأهميتهــا وأثرها عىل إدارة 

املوارد البرشية للمنظامت الرياضية، وبطبيعة الحال ســوف يركز هذا املقر ر 

بالدرجة األوىل عىل ســبعة مجاالت رئيســية هي: اإلدارة االسرتاتيجية للموارد 

البرشية، وتخطيط املوارد البرشية، واستقطاب واختيار املوارد البرشية، ووضع 

وتطوير وتقييم املــوارد البرشية، واملكافآت واملــوارد البرشية، والحفاظ عىل 

األداء العايل وتقييم اسرتاتيجيات املوارد البرشية
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أساليب البحث العلمي في اإلدارة الرياضية  م ر ك ت 496 
أساليب البحث العلمي في اإلدارة الرياضية توصيف المقرر 

يهــدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج البحث العلمي مع الرتكيز عىل 

تطبيقاتها يف املجاالت الرياضية واإلدارة الرياضية، وإكســاب الطالب املهارات 

األساســية للبحث العلمــي والتعريف مبراحل كتابة البحــث العلمي ومن ثم 

بيان وســائل جمع البيانات وطــرق عرضها ووصفها وتحليلهــا، وكيفية وضع 

خطة للبحث من خالل تحديد املشــكلة وأهداف البحث وفروضه ومحدداته. 

إىل جانــب ذلك يتناول املســاق النواحي الفنيــة  واألخالقية يف كتابة البحث. 

وكيفية التعامل مع مصادر املعلومات املتنوعة وطرق االقتباس منها والتوثيق، 

مع تدريب الطالب عىل االســتفادة من بعض مناذج الدراسات لربط الجانب 

النظري مع الجانب العميل.

المشروع البحثي م ر ك ت 896 
المشروع البحثي توصيف المقرر 

يف هــذا املقــرر يتم تكليف امللتحق بالتدريب العمــيل ملدة ال تقل عن ثالثة 

أشــهر يف إحدى املنشآت الرياضية يف اململكة العربية السعودية أو أي جامعة 

أجنبيــة، أو نادي ريايض، رشيطة أخذ موافقة الكلية املســبقة لذلك، ومن ثم 

يتم كتابة تقرير كامل ومفصل وعرضه عىل أستاذ املادة.
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incentives, motivation for maintaining high performance and 
evaluating the strategies of human resources.

MRKE694	 Scientific	Research	Methods	in	Sport	Management
Description	 Scientific	Research	Methods	in	Sport	Management

This course aims to introduce  the students to the methods of 
scientific research with a focus on applications in the fields of 
sports and sport  management and provide them with basic 
skills for scientific research. The stages of  scientific research 
include identification of the problem and objectives, writing 
statement of the problem and hypothesis, means of data col-
lection, data  analysis and presentation. In addition, the course 
deals with technical aspects and ethics in research writing. 
It also deals with diverse sources of information, methods of 
citation and documentation. The course   encourages the stu-
dents to take advantage of some models to link theory with 
the practical side.

MRKE698	 Research	Project	 	 	 	 	 				
Description	 Research	Project	 	 	 	 	 				

In this course the students will be required to participate in a 
practical training for three months in one of the sports facilities 
in the Kingdom of Saudi Arabia or in any foreign university 
or sports club. He should write a detailed report and make a  
presentation in coordination with his advisor.
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MRKE633	 International	Issues	in	Sport	Management	 					
Description		 International	Issues	in	Sport	Management	 					

This course examines several transformational forces in the 
world today including the global economy, the electronic vil-
lage, and their impact on management within the sport in-
dustry. Due to the growing interest in sports, the power to 
influence the public becomes a huge issue and has been the 
reason for many ‘country-battles’ recently. At the same time, 
the commercialism that accompanies sports is gradually engulf-
ing the spirit of  both amateur and professional sports.

MRKE635	 Information	Systems	in		Sport	Management	 				
Description	 Information	Systems	in		Sport	Management	 				

The executives of a company must know what information 
their company needs, how to use information in  a way that  
gives reliable results in decision making processes, and what 
opportunities information technologies offer. Increasingly dy-
namic and changing environments require  incorporation of 
new information technologies that enhance strategic and orga-
nizational aspects of business organizations.

MRKE636	 Human	Resources	Management	in	Sports	 				
Description	 Human	Resources	Management	in	Sports	 				

The course employs  experimental methods in the management 
of human resources. It also introduces the fundamentals of hu-
man resources management, its importance and its impact on 
the management of sports organizations. The focus areas of 
the course include strategic management of human resources, 
planning of human resources, recruitment and selection pro-
cess, developing and evaluating human resources, rewards and 
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sis is on the pursuit of sporting activities in maintaining the 
general health of the individual and groups and map trends in 
the development of general health. The course also includes 
explanation of negative aspects of drug use, and its impact on 
behavioral, moral, financial and administrative management 
of athletes, sports clubs and the sports movement in general.

MRKE633	 International	Issues	in	Sport	Management	 	
Description	 International	Issues	in	Sport	Management	 	

This course examines several transformational forces in the 
world today including the global economy, the electronic vil-
lage, and their impact on management within the sport in-
dustry. Due to the growing interest in sports, the power to 
influence the public becomes a huge issue and has been the 
reason for many ‘country-battles’ recently. At the same time, 
the commercialism that accompanies sports is gradually engulf-
ing the spirit of  both amateur and professional sports.

MRKE634	 Ethics	in	Sport	Management	 	 	 	
Description	 Ethics	in	Sport	Management	 	 	 	

Our complex and rapidly changing environment imposes new 
demands on managers of sport organizations. Increased pres-
sure to address ethical issues is one of the new demands. 
While there is no simple prescription describing how ethical 
issues should be dealt with, the purpose of this course is to 
indicate how managers can more effectively address them. 
Current issues, ethical dilemmas in the sport environment, 
organizational responsibility and professional ethics will be 
discussed.
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MRKE623	 Sports	Finance	and	Economics	 			 				
Description	 Sports	Finance	and	Economics	 			 				

The course objective is to present the methods adopted by 
managers of contemporary athletes for allocation of  financial 
resources that sustain their clubs and sport organizations. This 
course is designed to explain the foundations of sport  man-
agement through the application of economic issues in the 
field of sport management. In addition, the course aims to 
develop practical knowledge of the economy and finance in 
the field of sports,  analysis of demand and supply balance in 
the market and its impact on the sports market structure. It also 
addresses the role of moral decision in economics and sport fi-
nance.MRKE631 Contemporary Issues in Sport Management 

Description	 Contemporary	Issues	in	Sport	Management	 			
The course objectives   include a study of modern topics 
specialized in the field of sport management and to expand 
the research and coverage of theory and practice so that the 
student can use  his information in an integrated,  organized 
and scientific manner. The course objective is to provide the 
students with skills to write and critique scientific research 
papers that might address important sport topics.

MRKE632 Health	Issues	and	their	Impact	on	Sports	and	Ath-
letes					

Description	Health	Issues	and	their	Impact	on	Sports	and	Ath-
letes					
The course objective is to include modern topics on health 
and fitness. It also aims to study   inter-relationships among  
different variables including physical activity, disease, age, 
obesity, diabetes, cholesterol, blood pressure  etc. The empha-
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MRKE621	 Public	Relations	and	Sports	Media	 	 	
Description	 Public	Relations	and	Sports	Media	 	 	

The course will deal with  definitions, concepts and theories 
of  mass communication.  The course will help the students 
to identify various information systems,   mass media, types of 
media, their benefits   and   role in sports field. The course 
will  include the laws governing the functioning of media, 
copyright laws related to  Saudi print and electronic media, 
and media codes of ethics. It will deal with international media 
legislations in the background of globalization and its  mod-
ern means of communication. The course  will also address 
the public relations process and importance of PR programs 
and functions that could be carried in the sports field.copy-
right laws related to  Saudi print and electronic media, and 
media codes of ethics. It will deal with international media 
legislations in the background of globalization and its  modern 
means of communication. The course  will also address the 
public relations process and importance of PR programs and 
functions that could be carried in the sports field.

MRKE622	 Management	of	Sports	Events	and	Sports	Facilities
Description	 Management	of	Sports	Events	and	Sports	Facilities

The course objective is to provide the students with skills and 
capabilities to manage events and sports facilities. The man-
agement of sports facilities and sport activities include  plan-
ning, organizing and coordination to create sports facilities for  
successful execution of sports events. Besides management of   
personnel, marketing of events, scheduling and operation of 
events to achieve the goals are other highlights of the course. 
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gies that are the characteristics of successfully managed sports. 
The course focuses on three key areas. It illustrates the role of 
communication skills which facilitates understanding and mu-
tual respect amongst colleagues at different levels. Secondly, 
it deals with different leadership styles leading to best possible 
performance   from the teams. Finally, the course emphasizes 
on negotiation strategies as a key for conflict resolution in criti-
cal and sensitive areas.performance from the teams. Finally, 
the course emphasizes on negotiation strategies as a key for 
conflict resolution in critical and sensitive areas.

MRKE611	 Sports	Marketing																																																							
Description	 Sports	Marketing																																																							

This course will cover topics of principles of marketing in rela-
tion to sports development at all levels. The course  will include 
analysis, planning, implementation and control of marketing mix 
of sports. It will evaluate and analyze   planning, research, strate-
gies, advertising and promotion related to sports at all levels. This 
course will clarify the importance of customer behavior in sports 
marketing and explore the development of practical applications 
of theoretical ideas related to support and funding of sports.

MRKE613	 Sports	Law	and	Sports	Organizations	 	 						
Description	 Sports	Law	and	Sports	Organizations	 	 						

This course aims at providing the students with the knowledge 
of laws and regulations of sport federations at local, national 
and international levels. It also aims to analyze the legal sta-
tus of sport organizations, their rules and regulations   and   
contracts related to sport. Legal   liabilities arising due to ac-
cidents and injuries in sports are  also discussed. The course 
also seek to introduce the students to local and international 
sports organizations  and their role in fostering development.
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Course
Description

MRKE601		 The	Historical	Foundations	of		Sport	Movement	in	
Saudi	Arabia

Description	 The	Historical	Foundations	of		Sport	Movement	in	
Saudi	Arabia
This course deals with the history of sport movement in the 
Kingdom of Saudi Arabia from the era of Royal His Highness, 
King Abdulaziz bin Al Saud. This course deals with major 
events and trends and their impact on the history of sports in 
Saudi Arabia, which fall within the mainstream of history and 
development of Saudi society in general and the evolution of 
the sport movement in particular. This course will present an 
in-depth analysis of those historical aspects.

MRKE602	 Sport	Management	 	 																											
Description	 Sport	Management	 	 																											

This course aims to introduce the fundamentals, principles 
and functions of the administration and its role in the field of 
sports. The focus is on public and private sectors which are 
targeted towards the development of society in terms of human 
resource development of sports and the globalization of sport. 
The topics include professional sports associations, partnerships 
with professional sports enterprises, sports service providers, 
international sports organizations, professional workers in the 
sports industry, sports tourism and sports & entertainment. The 
course   focuses on   the social and economic impacts of 
sports industry on the society as a whole.

MRKE603	 Communication	and	Leadership	Skills	in	Sports
Description	 Communication	and	Leadership	Skills	in	Sports

The course will address fundamental topics of development of 
communication skills, leadership styles and negotiation strate-
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Course CodeCourse TitleCredits

MRKE 633International Issues in Sport Management3

MRKE 634Ethics in Sport Management3

MRKE 635Information Systems in Sport Management3

MRKE 636Human Resource Management in Sports3

Total Program hours42

Program Structure

Elective	Courses	(Choose	Two	courses	only)		
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Course CodeCourse TitleCredits

MRKE 622Management of Sports Events and Sports Facilities3

MRKE 623Sports Finance and  Economics3

MRKE 631Contemporary Issues in Sport Management3

Total9

Course CodeCourse TitleCredits

MRKE 632Health Issues and their Impact on  Sports and Athletes3

MRKE 694Scientific Research Methods in Sport Management3

MRKE 698 Research Project3

Total9

Third	semester

Fourth	semester
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Course CodeCourse TitleCredits

MRKE 601The Historical Foundations of Sport Movement in  Saudi Arabia3

MRKE 602Sport Management3

MRKE 603Communication and Leadership Skills in Sports3

Total9

Course CodeCourse TitleCredits

MRKE 611Sports Marketing3

MRKE 613Sports Law and Sports Organizations3

MRKE 621Public Relations and Sports Media3

Total9

Program Structure

First	semester

Second	semester
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Admission
Requirements

In addition to the conditions set by the Deanship of Graduate Studies at King 
Abduaziz University, applicants must hold a bachelor’s degree from an accred-
ited college or university, preferably relevant to the program. Saudi as well as 
non-Saudi resident students are eligible to apply for the program.

Program	Structure:
The students are required to complete (42) credit hours within two years.

24
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Areas of work
after graduation

1) General Presidency for Youth Welfare:

•	 Organizations, facilities and sports

•	 committees.

•	 Sports federations.

•	 Sports clubs.

2) Private sports organizations.

3) Sports marketing institutions.

4) Public relations institutions and sports media. 

5) Sports bodies in various ministries.

6) Universities and schools.

23
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Program
Objectives

1. To provide a strong foundation for acquiring contemporary knowledge and 
skills to enable the students to take over the tasks of leadership in organiza-
tions, facilities and sports committees.

2. To create professional managers and qualified staff to manage sport organiza-
tions and facilities.

3. To develop the capacity of understanding and incorporating the changes tak-
ing place in the sports world.

4. To develop the management skills of students by focusing on theoretical and 
practical methods applied in modern sport management.
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Highlights of 
the program

1) The program has been evaluated by

 Oklahoma City University, USA.

 Florida State University, USA.

 University of Third of February, Argentina.

2) Internationally renowned faculty from academic and professional sports world.

3) State of art infrastructure and sports facilities.

Duration	of	the	Study	Program:
The program duration is two academic years (four semesters).
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Executive	Master	
of	Sport	Manage-
ment	Program

The privatization and professionalism in the technical side of sports have initi-
ated a corresponding change in the management area. It is this paradigm shift 
which has necessitated the launch of Executive Master in Sport Management at 
the College of Business. The program will provide the necessary scientific inputs 
as per international standards and  will eventually facilitate the preparation of 
skilled manpower equipped with streams of science and knowledge to develop 
the sports sector.

The Master of Sport Management Program is designed according to the high-
est benchmark and academic standards to create highly qualified professionals 
equipped with knowledge and skills to serve the country in the best way possible. 
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About College

Our	Goals
•	 To prepare creative leaders, who absorbed the dynamic nature of business 

sectors, by delivering updated learning programs in business disciplines.

•	 To deliver high quality education to meet the development needs.

•	 Focusing on students as linchpin of learning process and make them involved 
in the College development.

•	 Developing strategic partnerships with the society organization such as The 
Economic City, Saudi Aramco, Petro Rabigh etc.

•	 Developing the aspirations to be recognized globally through building up 
academic cooperation and partnerships with international educational institu-
tions. 

Our	Departments
•	 Department of Finance

•	 Department of Accounting

•	 Department of Law

•	 Department of Marketing

•	 Department of Human Resources Management 

•	 Department of Management Information Systems

•	 Department of Health Services and Hospital Management
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College	Establishment
The establishment of the College of Business at King Abdulaziz University in Rab-
igh has been approved by the custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah 
Bin AbdulAziz on 30/12/1429 H

Our	Vision
To be a pioneer Business College in preparing and qualifying extremely high 
quality business oriented people.

Our	Mission
College of Business at King Abdulaziz University in Rabigh seeks the achievement 
of is mission by contributing effectively in reaching the compatibility between the 
higher education output, and development requirements and the business needs 
by delivering distinctive learning programs in order to provide its student with the 
needed information, skills and behaviors to succeed in the business environment.

16
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In the name of Allah, the most gracious, the  most merciful, and peace and bless-
ings be upon our Prophet and Messenger Muhammad. 

sports today has become a science that has its theories and standards which aim 
at building active and influential generations.  At the same time, sport as a global 
industry, impacted on  economies of states and their social make up.

Attention in sport was focused on the techniques and tactics for a long period 
of time,  while less attention was given to management despite  its importance 
to the success of  any sport organization or athletic activities. In many cases,.
researchers say  that failure of achievement in  sports is due to the absence of 
scientific management  and lack of qualified professionals in sport management. 

It was a great iniative from the President of King Abdulaziz University, Professor 
Osama bin Sadiq Tayeb,  to offer  the Executive Master  of Sport Management 
by the College  of  Business. 

The idea of conducting a Master Program in Sport Management received the 
blessings of  His Royal  Highness Prince Nawaf  bin Faisal, the General President 
of Youth Welfare, and  received a good reputation in the Saudi sport society.  
The program  will  contribute to the sport sector by preparing qualified profession-
als with high academic standards in the field of sport management which suffers 
from scarcity of administrative specialists.

Finally, I  thank Allah Almighty for His blessings. Also, I thank the President of 
King Abdulaziz University, the vice presidents, and  university officials for their 
support.

Preface
Dr.	Abdalelah	S	Saaty	
Dean,	College	of	Busi-
ness

12
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In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and peace and 
blessings be upon our Prophet and Messenger Muhammad, his family and 
his companions.

King Abdulaziz University works according to a scientific and strategic plan 
to expand the base of graduate studies to meet the needs of comprehen-
sive development in Saudi Arabia.

This has led to a large increase in the number of graduate programs offered 
by the University in different areas of study. At present, there are 25 doctoral 
programs and 114 master’s programs.

In order to fulfill the needs of the society for qualified professionals, King 
Abdulaziz University, under the guidance of his Excellency the President 
of the University, has introduced an Executive Master’s Program in Sport 
Management, which comes within the University efforts to meet the urgent 
needs of Saudi society for specialized individuals in youth and sports sector.

The Master of Sport Management is designed according to the highest 
criteria and academic standards to develop highly qualified professionals 
equipped with knowledge and skills to serve the country in the best possible 
way.

I ask Allah Almighty to make everyone’s efforts success, and bring good-
ness through this program to our country and citizens.

Message from the Vice-President 
for Graduate Studies and Scientific 
Research
Prof. Adnan Hamza Zahid
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In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Praise be to 
Allah, and peace and blessings be upon our Prophet and Messenger, Mu-
hammad , his family and his companions.

One of the basic objectives and tasks of universities is to do the best to build 
the community through the educational process and scientific research.

From this perspective King Abdulaziz University used to fulfill its responsibil-
ity and tasks towards the community through offering post graduate studies 
(Master) in different fields, so as to enable many executives to join these 
programs.

These programs are based on the contents of the strategic plan of King Ab-
dulaziz University which aims to consolidate and activate the development 
role of the university in the building and development process taking place 
in our country under the leadership of King Abdullah bin Abdulaziz and His 
Highness the Crown Prince Naif bin Abdulaziz.

No doubt that the sport field is one of the most important fields to be well 
established, particularly youth is the future.
The Executive Master of Sport Management has been designed in accor-
dance with the international academic standards, to prepare qualified pro-
fessionals in Sport Management to contribute and participate in the devel-
opment process in sports field in our country.

I wish all good luck.

President’s Address
Prof. Osama bin Sadiq Tayeb
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“The program represents the commitment of the University 
to contribute to the development of sport in Saudi Arabia and 
seeks to apply administrative professionalism through profes-
sional training in the field of sport management”.

His Royal Highness Prince 
Nawaf bin Faisal bin Fahad
The General President of 
Youth Welfare
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University Council  Resolution Adopting Executive Master 
Program in Sport Management

King Abdulaziz University Council adopted in its fifth meeting 
for the academic year1431/1432h,  held on 27/7/1432 H, cor-
responding to 29/6/2011 AD with regard to the adoption of Ex-
ecutive Master Program in Sport Management, Faculty of Busi-
ness in Rabigh, the following Resolution

“The Council approves establishment of Executive Master in 
Sport Management  Program with two tracks: Courses of study 
and research project, Faculty of Business in Rabigh, through 
the Deanship Of Community Service and Continuing Educa-
tion, at a cost of (1000) SR per academic unit per student, 
based on Article (20/3) of the Council of Regulations of Higher 
Education and Universities, and Article (9) of the Uniform Rules 
for Postgraduate Studies at Universities.
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جامعة الملك عبدالعزيز
كلية األعمال برابغ

1433-1432هـ

Executive Master of
Sport Management Program

جامعة الملك عبدالعزيز
كلية األعمال برابغ

1433-1432هـ

برنامج الماجستير التنفيذي
في اإلدارة الرياضية


