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

اخل�صخ�صة  ،اال�ستثمار والت�سويق،الأمن الريا�ضي  ،البحـث العـلمـي الريـا�ضـي � ..،أبرز مـوا�ضيع الندوة
برعاية معايل مدير جامعة امللك
عبدالعـ ـ ــزيز الدكتور �أ�سامة بن
�صادق طيب  ،تنظم كلية الأعمال
بجامعة امللك عبدالعزيز ممثلة
بربنامج ماج�سـ ـ ـ ــتري الإدارة
الريا�ضية ندوة هامة بعـ ــنوان
«التطورات احلديثة يف الإدارة
الريا�ضية يف ظل االحرتاف
الريا�ضي العاملي» والتي ت�ست�ضيف
عدد ًا من ك ـ ـ ــبار ال�شـ ـخــ�صيات
الريا�ضـ ـ ـ ـيـ ـ ــة والأكادمي ـ ـ ـ ـ ـ ــيني
واخل ـ ـ ـ ـ ــرباء الريا�ض ـ ــيني من
داخ ــل اململكة العربية ال�سعودية
وخارج ـ ـ ــها  .اليوم الأربعـ ــاء 18
�شوال املوافق � 5سبتمرب 2012م
مبركز امللك في�صل للم�ؤمترات
مبقر اجلامعة بج ـ ــدة.
وت�شمل �أهداف الندوة التايل:

• التعـ ــرف على االجتـ ـ ــاهات
الإدارية احلديثة يف جمال الإدارة
الريا�ض ـ ـ ــيةوط ـ ــرقتطبيقها.
• حتليل الواقع من خالل تقيم
الأداء الفعلي للم�ؤ�س�سات الريا�ضية
املختلفة يف اململكة العربية
ال�سعودية.
• النهـ ـ ــو�ض بفكر الت�سويق
الريا�ضي و التطرق �إيل جماالت
الت�سويق املختلفة يف امل�ؤ�س�سات

الريا�ضية.
• تق ـ ـ ــدمي مفهوم �شامل عن
اال�ستثمار الريا�ضي (�أهدافه،
نظرياته ،جت ـ ـ ــارب عملية)
• تفعيل تطبيق برامج الإدارة
الذكية يف امل�ؤ�س�سات الريا�ضية .
• تقـ ــدمي نظ ـ ـ ـ ــرة �شـ ــاملة عن
االهداف املرجوة من خ�صخ�صة
الأندية و حتويلها �إىل كيانات
جتارية.
• التطرق �إىل نظريات وفل�سفات
البحث العلمي وطرق تطبيقها يف
جمال الإدارة الريا�ضية.
• مناق�شة �أهمية الأمن يف
امل�ؤ�س�سات والفعاليات الريا�ضية،
وتعترب هذه الندوة هي الأوىل من
نوعها التي تناق�ش ق�ضايا ال�ساعة
يف املجال الريا�ضي.
حيث تناق�ش الندوة موا�ضيع هامة
تخت�ص بالإدارة الريا�ضية يف ظل
االحرتاف الريا�ضي العاملي.
وهذه املوا�ضيع هي  :اخل�صخ�صة،
اال�ستثمار والت�سويق الريا�ضي
،دوري املحرتفني � ،أخالقيات
الريا�ضة واالحـ ــرتاف الريا�ضي،
البحث العلمي يف جمال الإدارة
الريا�ضية.
كما تناق�ش الندوة مفهوم االحرتاف

نـواف بن فــيـ�صـــل :برنامــــــج ماج�ســـتري الإدارة الريــا�ضـــــية
يـــ�ســــهـــــم فـي رفـــع امل�ســــتوى الإداري للريا�ضــة ال�ســعــــوديــة

�ســـمو الرئيـ�س العـام لرعـــاية ال�شــباب ي�شـكر مدير جامـعـــــة الـمـ�ؤ�ســ�س
وجه �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري نواف بن في�صل بن فهد
بن عبدالعزيز الرئي�س العام
لرعاية ال�شباب �شكره ملعايل
مديرجامعة امللك عبدالعزيز
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب
حلر�ص اجلامعة على مواكبة
التطور الكبري والنمو املت�سارع
الذي يعنى بقطاع ال�شباب
والريا�ضة يف بالدنا العزيزة.
   و�أ�شاد �سموه مبا يوليه
مديراجلامعة من اهتمام يف
تطوير م�سرية قطاع الريا�ضة
باململكة العربية ال�سعودية
وال�سعي �إىل تطبيق االحرتاف
الإداري عن طريق تدريب

الكوادر الب�شرية يف جمال الإدارة
الريا�ضية لتحقيق الأهداف
املرجوة منها بكل فعالية و�سد
الثغرة املتمثلة يف حاجة الأندية
الريا�ضية �إىل الكوادر الب�شرية

امل�ؤهلة ت�أهيال علميا احرتافيا
يف الإدارة الريا�ضية .
   و�أ�شار �سموه يف خطاب �شكر
وجهه ملعايل مدير جامعة امللك
عبدالعزيز عطفا على خطاب
كان قد رفعه ل�سموه زف فيه
خرب موافقة جمل�س جامعة
امللك عبدالعزيز على تنفيذ
برنامج املاج�ستري التنفيذي
يف الإدارة الريا�ضية� ..أ�شار
�إىل �أنه مت تعميد اجلهات
املخت�صة بالرئا�سة العامة
لرعاية ال�شباب لال�ستفادة من
هذا الربنامج الذي ي�سهم يف
رفع امل�ستوى الإداري للريا�ضة
ال�سعودية.

من منظور عاملي  ،مو�ضوع الأمن
الريا�ضي .و�أخري ًا جتربة برنامج
املاج�ستري يف الإدارة الريا�ضية
بجامعة امل�ؤ�س�س يف �إعداد قادة يف
نف�س املجال.

تكملة المو�ضوع �صفحة (.)2

مـجـلــ�سجامــعــــةالـمـلـكعبدالعــــزيـزيعـــتمــــد

برنامج الـمـاج�ستري التنفيـذي فـي تخـ�ص�ص الإدارة الريا�ضية بكليـة الأعمال
�أعتمد جمل�س جامعة امللك عبدالعزيز
بجدة يف اجتماعه املنعقد يف  27رجب
1432هـ املوافق  30يونيو 2011م برنامج
املاج�ستري التنفيذي يف (الإدارة الريا�ضية)
باملقررات الدرا�سية وامل�شروع البحثي.
وكانت فكرة �إ�ستحداث هذا الربنامج
جاءت من معايل مدير اجلامعة الدكتور
�أ�سامة بن �صادق طيب �إنطالقا من حر�ص
اجلامعة على تلبية احتياجات املجتمع ..يف
ظل وجود ندرة يف هذا التخ�ص�ص حيث
ال يوجد متخ�ص�صني يف جمال االدارة
الريا�ضية ..يف وقت يتعلق قطاع الريا�ضة
وال�شباب باكرث من  %60من املجتمع
ال�سعودي ..وهو قطاع ي�شهد منوا متوا�صال
و�أهمية تنموية متزايدة ..كما ي�شهد

بهدف ربـط النـظريـة بالتطبيق،
زيارات ميدانية لطالب الربنامج

حتوالت كبرية نحو خ�صخ�صة الأندية
الريا�ضية ونحو الإحرتاف لي�س فقط الفني
ولكن �أي�ضا الإداري يف جماالت الريا�ضة
وال�شباب.
ولقد ت�صميم الربنامج مبا يواكب
التطورات العاملية ومبا يلبي االحتياجات
املحلية ..كما متت اال�ستفادة من جتـ ــربة
جامعـ ـ ــة الثالث من فرباير االرجنتينية
املعروفة عامليا يف هذا املجال.
كما مت تقييمه من قبل �أ�ساتذة متخ�ص�صني
يف جمال الإدارة الريا�ضية من جامعة
والية فلوريدا الأمـري ـكـ ـ ــية وجامـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ــة
�أوكاله ـ ـ ـ ــوماالأم ـ ــريكية.
ومدة الربنامج �سنتني درا�سيتني خالل
تكملة المو�ضوع �صفحة (.)3
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كلمة العــدد

�شخ�صيات ريا�ضية كبرية 2

ت�شـــارك يف ندوة اليوم

برنامج الإدارة الريا�ضية..
ي�ســـت�ضـــــيـفرئيـ�سرابطـــة
دورياملحــــرتفـــــــني

6

�أ.د� .أ�سامة ب
مدير جامعة ال ن �صادق طيب
مل
ك عبدالعـ ـزيز

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم،
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة
وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى
�آله و�صحبه �أجمعني.
�إنطالقا من م�ضامني اخلطة
اال�سرتاتيجية جلامعة امل�ؤ�س�س-
جامعة امللك عبدالعزيز،
الهادفة اىل تر�سيخ وتفعيل الدور
التنموي للجامعة يف م�سرية
البناء والنماء التي ي�شهدها
هذا الوطن العزيز بقيادة خادم
احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني – حفظهم اهلل .-
وحر�صا من اجلامعة على
مواكبة اهتمام الدولة بال�شباب
– عماد امل�ستقبل – ودفع
حركة الن�شاطات ال�شبابية
والريا�ضية ..قامت اجلامعة
ممثلة بكلية الأعمال بتقدمي
برنامج املاج�ستري التنفيذي يف
جمال الإدارة الريا�ضية ..والذي
ي�أتي مواكبا للتطور امللمو�س
الذي ي�شهده قطاع الريا�ضة
وال�شباب يف اململكة العربية
ال�سعودية.
حيث �صمم برنامج املاج�ستري
التنفيذي يف الإدارة الريا�ضية
وفق الأ�س�س واملعايري الأكادميية
املعتمدة ..ب�آفاق عاملية تخدم
امل�صلحة الوطنية ..و�صيغت
املحاور الأ�سا�سية للربنامج مبا
يتنا�سب مع متطلبات التنمية
الريا�ضية واحتياجات �سوق
العمل ..م�ستهدفا �إعداد وت�أهيل
كوادر وطنية م�سلحة بروافد
العلم واملعرفة واملهارة ،قادرة
– مب�شيئة اهلل تع ـ ــاىل – على
امل�ساهمة الفاعلة يف م�سـ ـ ـ ــرية
التطور التي ت�شهدها احلركة
الريا�ضية وال�شبابية يف اململكة
العربية ال�سعودية.
�سائال املوىل عز وجل للجميع
التوفيق وال�سداد،،،
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�شخ�صيات ريا�ضية كبرية وخرباء من داخل اململكة وخارجها ي�شاركون يف الندوة

الأمري عبداهلل بن م�ساعد

الأ�ستاذ /خالد بن حمد املالك

د� .أمني �ساعاتي

الأ�ستاذ /علي داود

الأ�ستاذ /حممد بن عبداهلل النوي�صر

د .حافظ بن �إبراهيم املدلج

د .عبدالإله �ساعاتي

د .ملفي بن مبارك الدو�سري

�أ.د  .عبداللطيف بن �إبراهيم بخاري

د� .سيف الأ�سالم جمعــة

�ساعاتي الأكادميي وامل�ؤرخ الريا�ضي،
وت�شمل املحا�ضرات التالية :
• قانون و�أخالقيات الريا�ضة،
ويلقيها �سعادة الأ�ستاذ الدكتور
عبداللطيف ابراهيم بخاري �أ�ستاذ
الإدارة الريا�ضية بجامعة �أم القرى.
• الإدارة الريا�ضية والبحث العلمي:
ق�ضايا وحتديات،
ويلقيها �سعادة الدكتور ملفي مبارك

الدو�سري رئي�س ق�سم الإدارة الريا�ضية
بجامعة امللك �سعود.
• الأمن الريا�ضي� :أمن املالعب
والأحداث الريا�ضية،
ويلقيها �ســعادة الدكتور عبدالإله
�ساعاتي عميد كلية الأعمال بجامعة
امللك عبدالعزيز.
• االحرتاف الريا�ضي :نظرة عاملية،
ويلقـ ـ ـ ــيها �سعادة الدكــتور �سيف

الإ�سالم بن جمعة �أ�ستاذ الإدارة
الريا�ضـ ـ ــيةبجـ ــام ـع ـ ـ ــةباري�سدوفني.
• جتربة برنامج املاج�ستري يف
جامعة امل�ؤ�س�س يف �إعداد قادة التغيري
ملج ـ ـ ــتمع ريا�ض ــي منتج ومتقدم،
ويلقيها �سعادة الدكتور عدنان بن
ط ـ ــالب اخل�صـ ـ ــاونة �أ�س ـ ــتاذ الإدارة
الريا�ضـ ــية بجامع ـ ــة كـ ــنت ا�ستيت/
�أوهايو  ،الواليات املتحدة الأمريكية.

د .عدنان اخل�صاونة

2

كلمـة وكـيل اجلامـعـة
لل�شـ�ؤون التعــلـيـمـيـة

�أ.د .عبدالرحمن اليوبي
وكيل اجلامعة لل�شئون التعليمية

تكملة المن�شور �صفحة (.)1

وت�ضمن الربنامج العلمي للندوة
جل�ستان على النحو التايل :

�أوال  :اجلل�سة الأوىل :
ير�أ�س اجلل�سة الأوىل الأ�ستاذ  /علي داود
الإعالمي الريا�ضي ورئي�س نادي الوحدة
 ،وت�ش ــمل اجلل�سة املحا�ضرات التالية:
•اخل�ص ــخ�صة يف الـمجـ ـ ـ ــال الريا�ضي
ال�سع ـ ـ ــودي(�آمـ ـ ــالوحتديات).
والتي يلقيها �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري عبداهلل بن م�ساعد رئي�س جلنة
خ�صخ�صة الأندية الريا�ضية ال�سعودية .
• الإعالم الريا�ضي ال�سعودي ما�ضيا
وحا�ضرا وم�ستقبال.
الأ�ستاذ خالد بن حمد املالك  ،رئي�س
حترير جريدة اجلزيرة  ،و�أحد �أبرز
رواد الإعالم ال�سعودي و�أحد �أبرز
م�ؤ�س�سي الإعالم الريا�ضي ال�سعودي
احلديث.
• دوري املحرتفني ال�سعودي �آفاق
وتطلعاتللم�ستقبل،
و�سيلقيها �سعادة الأ�ستاذ حممد بن
عبداهلل النوي�صر مدير عام رابطة
دوري املحرتفني.
• الت�سويق واال�ستثمار يف الأندية
الريا�ضيةال�سعودية،
ويلقيها �سعادة الدكتور حافظ بن
ابراهيم املدلج رئي�س جلنة الت�سويق يف
الإحتاد الآ�سيوي.
ثانيا  :اجلل�سة الثانية :
ير�أ�س اجلل�سة الثانية الدك ـ ـ ــتور �أمني

فيلــم وثـائـقـي عـن مـاجـ�ســتـري الإدارة الـريـا�ضــيـة

مت �إعداد فيلم وثائقي عن برنامج ماج�ستري الإدارة الريا�ضية
يوثق �أ�صل فكرة الربنامج و مراحل العمل للو�صول �إىل تنفيذ
الربنامج وبدء الدرا�سة للدفعة الأوىل يف الف�صل الدرا�سي الأول
 1433 – 1432هـ ومي�ضي الفيلم �إىل و�صف البيئة التعليمية و
�ضيوف الربنامج من القادة الريا�ضيني ،وقد مت تر�شيح الفيلم
ر�سمي ًا للم�شاركة يف ملتقى البحث العلمي الثاين  1433هـ)
وذلك عن جائزة الأفالم الوثائقية ،و قد قام ب�إعداد هذا
الفيلم الإعالمي الأ�ستاذ خالد احلارثي وقام ب�إخراجه وتنفيذه
الطالبان  /عالء عبداحلي مال ،وخالد حممد الغامدي يعترب
هذا الفيلم الأول من نوعه عن الربنامج .

ب�سـ ـ ـ ــم اهلل الرح ـ ــمن الرحيم،
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة
وال�س ــالم على ا�شـ ــرف االنبـ ــياء
واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني.
ي�أتي تنفيذ برنامج املاج�ستري
التنفيذي يف الإدارة الريا�ضية
يف �إطار حر�ص جامعة امللك
عبدالعزيز على تلبية احتياجات
املجتمع وتزويده بالكفاءات
الب�شرية امل�ؤهلة ت�أهيال عاليا
يف التخ�ص�صات التي يحتاجها
املجتمع .
وحيث ان قطاع الريا�ضة
وال�شباب يف اململكة العربية
ال�سعودية يحظى باهتمام ورعاية
خادم احلرمني ال�شريفني امللك
عبداهلل بن عبد العزيزو�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
عبد العزيز ويل عهده الأمني
ومتابعة حثيثة من قبل �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نواف بن
في�صل بن فهد الرئي�س العام
لرعاية ال�شباب ,ف�إن تزويد
هذا القطاع باملوارد الب�شرية
املتخ�ص�صة يف جمال االدارة
الريا�ضية ي�أتي مواكبا لهذا
االهتمام الكبري الذي توليه
القيادة الر�شيدة لل�شباب يف
اململكة ،وهذه الندوة التي تعد
الأوىل من نوعها التي تنفذ يف
اململكة وي�شارك فيها نخبة من
كبار ال�شخ�صيات املتخ�ص�صة يف
ال�ش�أن الريا�ضي هي من ثمرات
هذا الربنامج ،الهادفة اىل طرح
الق�ضايا الريا�ضية على ب�ساط
البحث واملناق�شة وتبادل الآراء
حولها مبا ينعك�س يف النهاية
ب�صورة ايجابية ومبا يخدم قطاع
ال�شباب والريا�ضة.
متنياتي للندوة وللم�شاركني فيها
بالتوفيق  ،وال�شكر جلميع من
�ساهم يف تنفيذها.
واهلل ويل التوفيق

3
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جملــ�سجامـعـــةالـمـلكعـبدالعـــــزيزيعــــتـمـد
برنامج املاج�ستري التنفيذي يف تخ�صـ�ص الإدارة الريا�ضية بكليـة الأعمال
تكملة المن�شور بال�صفحة الأولى

نهاية اال�سبوع ..ومن املقرر �أن تبد�أ
الدرا�سة فيه اعتبارا من العام الدرا�سي
القادم مب�شيئة اهلل تعاىل..
ولقد وجه عمـيد كلية الأعمال �شــكره
ملعايل مدير جــامعــة امللك عبدالعـ ـ ـ ـ ــزيز
الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب ول�سعادة
وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف
ول�سعادة عميد الدرا�سات العليا الدكتور
عدنان احلميدان ..على دعمهم
وجهودهم التي �أثمرت اعتماد هذا
الربنامج الذي يعد الأول من نوعه يف
اململكة
برنامج الماجستير التنفيذي في
اإلدارة الرياضية:

لتحقيق �أهداف الربنامج يف �إعداد
وت�أهيل كفاءات وطنية ت�أهيال عاليا
لتويل املراكز االدارية القيادية يف القطاع
الريا�ضي وال�شـ ــبابي مت ت�ص ـ ــميم
برنامج املاج�سـ ــتري وفق �أحدث املعايري
الأكادميية العاملية.
أهداف البرنامج:

• �إعداد كوادر متخ�ص�صة يف جمال
الإدارة الريا�ضية من خالل تزويد
امللتحقني باملعرفة واملهـ ـ ــارات الالزمة
يف كافة املجاالت العلمية والعملية يف
جمال الإدارة الريا�ضية.
• االرتقاء بامل�س ـ ــتوى العل ـ ــمي
والأك ــادمي ـ ـ ـ ــي خلريجي هذا الربنامج
على �أ�سـ ـ ـ ــ�س نظ ـ ـ ـ ــرية وتطبيقية
ح ـ ـ ـ ـ ــديثة يف الإدارة الريا�ضية.
• �إثراء البحـ ــث العلمي يف جم ـ ــال
الإدارة الريا�ضـ ـ ــية باملجتمع.
• خدمة املجتمع من خالل دع ـ ــم
القطـ ـ ــاع الريا�ضي وال�شبابي يف اململكة.
مربرات تق ـ ــدمي برنامج ماج�ستري
الإدارة الريا�ضية:
• �إن النمو الكبري والتطور املت�سـ ـ ـ ــارع
الذي ي�شـ ــهده قطاع ال�شباب والريا�ضة
يف اململكة ،واحلجم الذي بلغه حجم
ال�سوق الريا�ضي ال�س ــعودي �أك ـ ـ ــد على
�إن الـقـ ـط ـ ــاع الريا�ضي �أ�صبح مكونا
هاما يف االقت�صاد ال�سعودي.
• هناك نق�ص كبري وندرة يف
املتخ�صـ ــ�صني يف هذا املج ــال من
ال�سـ ـع ــوديني .ولذلك الزالت ن�سـ ـ ـ ـ ـ ــبة
�أعداد ال�سعوديني العاملني واملتخ�ص�صني
يف القطاع الريا�ضي منخف�ضة .وب�سبب
النق�ص احل ـ ـ ــاد يف �أعداد ال�سع ـ ــوديني
العـ ــاملني يف جمال القطاع الريا�ضي،
وال�سيما يف الوظائف الفنية والإدارية
املتخ�ص�صة .الأمر الذي يبني احلاجة
املا�س ــة �إىل ت�أهيل كوادر �سعـ ــودية
متخ�ص�صة يف هذا املجال واىل دور م ـ�ؤثر
من ق ـ ـ ــبل م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
�أهمية الربنامج وح ــاجة املجتمع له
• تزويد امللتحقني بالربنامج باملعلومات
وملهارات الالزمة يف التن�س ـ ــيق
والتم ـ ـ ــويل والتخطيط اال�سرتاتيجي يف
كافة املجاالت الريا�ضية.
• تزويد �سوق العمل يف اململكة العربية

ال�سعودية بالكفاءات الالزمة يف كافة
املجاالت الإدارية والقيادية يف الإدارة
الريا�ضية.
• هناك ندرة و�ش ـ ــح يف الـكـ ـ ـ ـفـ ـ ــاءات
الوط ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــية املتخ�ص ـ ـ ــ�صة يف جمــال
االدارة الريا�ضية ،ي�سعى هذا الربنامج
اىل تلبيته.
اجلهــــــاتالتيميكن�أنت�ســـــتفــيد
من خمــــــرجات الربنامج:
• الرئا�سه العـ ــامه لرع ـ ـ ــايه
الــ�ش ـ ــباب:
• املنظـ ـ ــمات واملرافـ ـ ــق واللجان
الريا�ضية
• زاالحتادات الريا�ضية
• الأنديه الريا�ضية
• امل�ؤ�س�سات الريا�ضية اخلا�صة.
• م�ؤ�س�سات الت�سويق الريا�ضي
• م�ؤ�س�سات العالقات العامة واالعالم
الريا�ضي.
• اجلهات الريا�ضـ ــية فى الوزارات
املختلفة.
مزايا البرنامج:

مت تقيــيم الربنامج من قبل جامعـ ــات
مع ـ ــروفة عـ ــامليا م�شهورة يف هذا املجال
مثل:
•جامـعـ ــة والي ــة فلوري ـ ــدا الأمريكية.
•جامعة �أوكالهوما الأمريكية.
•جامعة الثالث من فرباير الأرجنتينية.
مدة البرنامج

مدة الدرا�س ـ ـ ــة يف الربنامـ ــج �سـ ــنتان
درا�ســيتان (مق�سمتان �إىل �أربعة ف�صول
درا�سـ ـ ــية).

( 8صفـحات)
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د.عــبداهلل مهـــرجــي:

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

قال الدكتور /عبداهلل بن
م�صطفى مهرجي وكيل جامعة
امللك عبدالعزيز �إن قيام
كلية الأعمال بجامعة امللك
عبدالعزيز ممثلة بربنامج
املاج�ستري التنفيذي يف الإدارة
الريا�ضية بتنظيم ندوة تناق�ش
ق�ضايا ريا�ضية هامة مثل
خ�صخ�صة الأندية الريا�ضية
والأمن الريا�ضي واالحرتاف

برنــامج ماجســتير اإلدارة الرياضية بكلية األعمــال برابغ البرنامـــــج:
يتوجب على الملتحقين فى البرنامج إكـــمال ( )42ســاعة معتمد ة
خالل
سنتين دراسيتن .تقسم ساعات البرنامج كما يلى:
الفصل الدراسي األول
رقم املادة

ا�سم املادة

�ساعات املادة

م ر ك ت601

الأ�س�س التاريخية للحركة الريا�ضة يف اململكة
العربية ال�سعودية

3

م ر ك ت 602

الإدارة الريا�ضية

3

م ر ك ت 603

مهارات االت�صال والقيادة يف املجاالت الريا�ضية

3

املجموع

9

ا�سم املادة
الت�سويق الريا�ضي
القانون الريا�ضي والتنظيمات الريا�ضية
العالقات العامة والإعالم ا لريا�ضي
املجموع

�ساعات املادة
3
3
3
9

شروط القبول:

• درجـ ـ ـ ـ ــة البكـال ـ ـ ــوريو�س من
جامع ـ ــة او كلية معـتـم ــدة بتقدير ال
يقل عن جيد.
•اخ ـ ـ ـت ــبار الـ ـ ـقـ ـ ــدرات للجامعيــني.
•اختبار التوفل.
• مقابلة �شخ�صية للجنة القـ ـبـ ــول
املخـ ـ ـتـ ـ ــ�صـ ـ ــةللربنامـ ـ ــج.

الريا�ضي العاملي..
تعد خطوة رائدة حيث ت�شكل
الندوة منرب ًا فكري ًا لتبادل
الر�ؤى والأفكار واخلربات
حول هذه الق�ضايا الريا�ضية
الهامة ومن ثم اخللو�ص
�إىل تو�صيات تخدم م�ستقبل
الريا�ضة وال�شباب يف بالدنا
العـ ــزيزة .
و�أ�ضـ ـ ــاف وك ــيل اجلامع ــة
قائ ًال  ..والريب �أن م�شاركة
�شخ�صيات ريا�ضية كبرية
وهامة يف فعاليات الندوة ويف
مقدمتهم الأمري عبداهلل بن
م�ساعد  ..تزيد من �أهمية
هذه الندوة التي �أمتنى لها
النجاح والتوفيق.

الفصل الدراسي الثاني

رقم املادة
م ر ك ت611
م ر ك ت 613
م ر ك ت 621
الفصل الدراسي الثالث

رقم املادة
م ر ك ت 622
م ر ك ت 623
م ر ك ت 631

ا�سم املادة
�إدارة الأحداث واملن�ش�آت الريا�ضية
املالية واقت�صاديات الريا�ضة
ق�ضايا معا�صرة يف الإدارة الريا�ضية
املجموع

�ساعات املادة
3
3
3
9

الفصل الدراسي الرابع

رقم املادة
م ر ك ت 236
م ر ك ت 496
م ر ك ت 896

ا�سم املادة
ق�ضايا �صحية و�أثرها يف املجاالت الريا�ضية
�أ�ساليب البحث العلمي يف الإدارة الريا�ضية
�أمل�شروع البحثي
املجموع

�ساعات املادة
3
3
3
9

ا�سم املادة
موا�ضيع خا�صة يف الإدارة الريا�ضة العاملية
�أخالقيات الإدارة الريا�ضية
نظم املعلومات فى الإدارة الريا�ضية
�إدارة املوارد الب�شرية يف املجاالت الريا�ضية
املجـــمـــــوع

�ساعات املادة
3
3
3
3
12

ألمواد االختيارية(اختيار مادتين فقط)

رقم املادة
م رك ت633
م رك ت 634
م رك ت 635
م رك ت 636

كلمـة وكيل اجلامعة
للدرا�ســـات العــلــيا
والـبـحــــث العـلـمـي

�أ.د .عــد
وكيل اجلامعة للدرا�س نان زاهــــــد

ات العليا
والبحث العلمي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم..
وال�صالة وال�سالم على الرحمة
املهداة نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني.
تعمل جامعة امللك عبدالعزيز
وفق خطة علمية �إ�سرتاتيجية على
تو�سيع قاعدة الدرا�سات العليا مبا
يلبي �إحتياجات التنمية ال�شاملة
التي ت�شهدها اململكة العربية
ال�سعودية يف خمتلف املجاالت..
ولقد �أدى ذلك اىل حتقيق
معدالت زيادة قيا�سية يف �أعداد
برامج الدكتوراه واملاج�ستري التي
تقدمها اجلامعة ..حيث بلغ عدد
برامج الدكتوراه التي تقدمها
اجلامعة حاليا ( )24برناجما..
فيما بلغ عدد برامج املاج�ستري
التي تقدمها اجلامعة ()114
برناجما ،وذلك يف خمتلف
التخ�ص�صاتالعلمية.
ويف �إطار �سعي اجلامعة لتقدمي
برامج الدرا�سات العليا النوعية
التي يحتاجها املجتمع والتي ت�سهم
يف �سد ثغرة الندرة يف الكفاءات
املتخ�ص�صة ..قامت اجلامعة
 بتوجيه من معايل مديرها– بتقدمي برنامج (املاج�ستري
التنفيذي يف الإدارة الريا�ضية)..
الذي يعد من برامج الدرا�سات
العليا النوعية النادرة ..والذي
ي�أتي يف �إطار حر�ص اجلامعة على
تلبية احتياجات املجتمع ..حيث
ي�ستهدف تلبية احلاجة املا�سة
للكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة يف
قطاع ال�شباب والريا�ضة يف اململكة
العربية ال�سعودية ..والذي �صمم
وفق �أحدث املعايري الأكادميية
لتخريج كفاءات وطنية م�ؤهلة
وقادرة على خدمة الوطن ب�أف�ضل
�صورة ممكنة.
�أ�س�أل املوىل جلت قدرته �أن يكلل
جهود اجلميع بالنجاح ..و�أن يجعل
يف هذا الربنامج اخلري للوطن
واملواطن� .إنه �سميع جميب.
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الدكــتـــور هــا�شـم عـبـده ها�شــم رئـيــ�س حتــرير جــريـدة عكـاظ فـي لقــائه بطـالب برنامــج املاج�سـتري التنفــيذى فى الإدارة الريـا�ضــية:

�أحــيي امل�ســئولــني فـي اجلــــــامــعــــــة علـــى هــــذا الـبــرنـــامـــج
و�أدعـوهـــم لـتــطـــــوير برنــــاج دكــتـــوراه فـي الإدارة الريــا�ضـيـة

4

كلمـة عـمـيد
الكـلـــيـة

د .عبد
الإله بن �سيف
عميد كلية ا الدين �ساعاتي
لأعمال

�إ�ست�ضاف برنامج املاج�ستري
التنفيذى فى الإدارة
الريا�ضية بكلية الأعمال
بجامعة امللك عبد العزيز
الدكتور ها�شم عبده ها�شم
رئي�س حترير جريدة عكاظ،
وذلك �ضمن الربنامج
التنويرى املنفتح على رموز
احلركة الريا�ضية فى اململكة
العربية ال�سعودية ،و�أقيم
اللقاء فى قاعة امل�ؤمترات
مبقر جامعة امللك عبد العزيز
بجدة ،وبد�أ فى متام ال�ساعة
احلادية ع�شرة من �صباح يوم
اخلمي�س  20جمادى الأوىل
1433هـ املوافق  12ابريل
 2012م ،ولقد افتتح اللقاء
عميد كلية الأعمال الدكتور
عبد الإله بن �سيف الدين
�ساعاتى و�ألقى كلمة �ضافية
رحب فيها بال�ضيف العزيز
فى رحاب جامعة امللك عبد
العزيز ،وبعد ذلك بد�أ طالب
املاج�ستري التنفيذى فى
الإدارة الريا�ضية يوجهون
�أ�سئلتهم �إىل ال�ضيف ،ومن
جهته توىل الدكتور ها�شم

عبده ها�شم الإجابة على
كل الت�سا�ؤالت ،ومن �أهم
املو�ضوعات التى جرى بحثها
املو�ضوعات التالية :
 1ـ طرح الدكتور ها�شم
عبده ها�شم فكرة �إن�شاء
وزارة لل�شباب ،وقال ب�أن
الوقت منا�سب جدا لت�أ�سي�س
وزارة تعنى بال�شباب ال�سيما
و�أن كل الظروف والأجواء
مهي�أة لت�أ�سي�س هذه الوزارة
التى باتت �ضرورية فى ظل
الظروف الراهنة التى مير
بها ال�شباب فى املنطقة
ب�أ�سرها ،كما �أيد فكرة
خ�صخ�صة الأندية الريا�ضية
واعتربها �سبيال من �سبل
تطوير احلركة الريا�ضية .
 2ـ �إمتدح ال�ضيف العزيز
فكرة ت�أ�سي�س املاج�ستري
التنفيذى فى الإدارة
الريا�ضية باجلامعة ،وقال
ب�أن الربنامج ي�ؤ�س�س لبنة
ريا�ضية قوية فى جمال
الإدارة الريا�ضية ،ونا�شد
امل�س�ؤولني فى اجلامعة �أن
يت�سع طموحهم ويطوروا

برنامــج ماج�ستري االدارة الريـا�ضـية يـ�ؤ�س�س لبـنـة قـوية فـي الريا�ضـة ال�سـعـوديـة
�أدعـــو لإنــــ�شــــاء وزارة لل�شــبـاب والريا�ضــــة و�أ�ؤيـد خـ�صـخـ�صـة الأندية
�صحـــافـــتـنـا للأ�ســــف �صــحــافـــة �أنـــدية
برنامج املاج�ستري �إىل برنامج
بقوة بهذه الفكرة و�إن�شاء اهلل
للدكـ ـ ـ ــتوراه لأن الظ ـ ــروف
�سوف ت�صل �إىل امل�س�ؤولني فى
ت�أهيل الإعالمــيني هو احلــل
التى مت ـ ــر بها امل�ؤ�س ـ ــ�س ـ ــات
اجلامعة .
للإحتقان الإعـالمي الريا�ضي
ت�ستدعى
الري ــا�ضـ ــية
 6ـ وعن �إمكانية ت�صميم
«عكـاظ « ترحــب بالتعــــاون
بال�ضرورة �إن�شاء برنامج
برنامج للتعاون بني كلية
مــع برنامــج مـاجــــ�ســـتــري
للدكتوراه .
الأعمال بجامعة امللك عبد
الإدارة الريـا�ضــيــة
 3ـ وعـن احلــل املنا�س ـ ــب
العزيز و�صحيفة عكاظ ،فقد
للإح ـ ــتقــان الذى ي�سـ ــببه و�سعها اجلهد كي تتجنب رحب الدكتور ها�شم عبده
الإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمالريا�ضـ ـ ــى الإحتقان ،ونا�شد القيادات ها�شم بالفكرة وقال �إن عكاظ
بني الريا�ضيني قال �إن هذا
ـ كل فى مطرحه ـ ب�أن يكون ترحب بفكرة التوقيع على
ّ
بروتوكول متكامل للتعاون،
الإحتقان لن يزول اال بت�أهيل قدوة ح�سنة للإلرتا�س .
الإعالميني بالعلم والكفاءة 5 ،ـ وردا على �س�ؤال حول و�أ�شاد بالفكرة ،وقال �إننى
وت�أ�سف الدكتور ها�شم لأن ن�شر �صحافة الإعتدال بني �أتوقع لها جناحا منقطع
ال�صحافة الريا�ضية هي اجلماهري الريا�ضية بالتعاون النظري و�إنه ي�شرف عكاظ �أن
�صحافة �أندية ولي�ست �صحافة مع كر�سى الأمري خالد يجمعها هذا النوع من التعاون
وطن .
الفي�صل الذى تتميز به جامعة مع هذه اجلامعة العريقة .
 4ـ وعن الإحتماالت امل�ؤ�سفة امللك عبد العزيز� ،أيد الدكتور وفى نهاية اللقاء قال الدكتور
التى قد حتدث فى املالعب ها�شم بقوة هذه الفكرة وقال ها�شم �إن برناجمكم رائد
ال�سعودية والتى حذر منها �أنا �أحيل هذا املو�ضوع �إىل وهو الأول من نوعه فى
ال�سيد بالتر رئي�س الفيفا قال الدكتور عبد الإله ب�إعتباره اململكة العربية ال�سعودية وال
الدكتور ها�شم ب�أنه يرجو من عميدا للكلية ليتوىل تو�صيل غرابة فى �أن تقوم جامعة
كل الفعاليات الريا�ضية فى هذه الفكرة �إىل امل�س�ؤولني بحجم جامعة امللك عبد
اململكة �أن ت�أخذ هذا الكالم فى اجلامعة ،وعقب الدكتور العزيز بالإ�ضطالع مبثل هذا
م�أخذ اجلد و�أن ت�سعى ما عبد الإله بقوله �إنه يرحب الربنامج الرائد والفريد .

د /قـاروب :الربنـامـــج مـبـادرة رائــدة مـن جـــامـعــة الـمـ�ؤ�ســ�س
برنامج
�أ�ست�ضاف
املاج�ستري التنفيذي يف
الإدارة الريا�ضية الذي
تنظمهكليةالأعمالبجامعة
امللك عبدالعزيز الدكتور
ماجد حممد قاروب
رئي�س اللجنة القانونية يف
الإحتاد ال�سعودي لكرة
القدم ..وذلك يف متام
ال�ساعة اخلام�سة من
بعد ع�صر يوم اخلمي�س
الثامن من ذي القعـ ـ ـ ــدة
1432هـ بقاعة املحا�ضرات

مببنى( )91بجامعة امللك
عبدالعزيز بجدة.
وت�أتي هذه امل�شاركة يف
�إطار خطة متكاملة يتبناها
برنامجاملاج�ستريالتنفيذي
يف االدارة الريا�ضية
ت�ستهدف متكني امللتحقني
بالربنامج من التفاعل
العملي مع خمتلف جوانب
الق�ضايا الريا�ضية واحلوار
املبا�شر مع الفعاليات
امل�سئولة واخلبرية يف
ال�ش�أن الريا�ضي.

افاد الدكتور ماجد قاروب
ان تنفيذ هذا الربنامج
(املاج�ستري التنفيذي يف
االداره الريا�ضيه) يعد
مبادرة رائدة حت�سب
جلامعة امللك عبدالعزيز
فهي خطوة �سباقه ومميزة
وقال ان �صدور الئحة
االن�ضباط اجلديدة يعد
نقلة متميزة يف م�سرية
الكره ال�سعوديه.
و�أفاد بان ح ـ ـ ــركة التطوير
والتغـ ـ ــري �سـ ــوف ت�شــمل

الالئحة املوحـ ـ ـ ــدة لالندية
ق ـ ـ ــريبا و�سـ ــينعـ ــك�س
ذلك على م�س ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل

الريا�ض ـ ـ ـ ــةالذي�سـ ـ ــيكون
م�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقا باذن اهلل
تعـ ـ ـ ـ ـ ــاىل.

ب�سم اهلل ،واحلمد هلل ،وال�صالة
وال�سالم على ر�سول اهلل �أ�صبحت
(الريا�ضة) يف عامل اليوم علما
قائما بذاته له نظرياته ومقوماته
ومعايريه املبنية على �أ�س�س علمية
امل�ستهدفة بناء �أجيال ح�ضارية
فاعلة وم�ؤثرة .ويف ذات الوقت
تبلورت ال�شخ�صية العاملية
للريا�ضة ك�صناعة لها �إنعكا�ساتها
على اقت�صاديات الدول وعلى
بنائها الإجتماعي.
ولقد م�ضى زمن طويل متحور
الإهتمام فيه على اجلانب الفني
يف العمل الريا�ضي ،دون �أن يحظى
جانب (�إدارة الريا�ضة) بالقدر
الذي يتنا�سب مع �أهميتها املحورية
يف جناح �أي منظمة ريا�ضية �أو
ن�شاط ريا�ضي.
حيث يرجع الكثري من الباحثني
�أ�سباب الإخفاق الريا�ضي بن�سبة
معيارية اىل غياب االدارة
العلمية ..وغياب الكوارد الب�شرية
امل�ؤهلةواملتخ�ص�صة.
ولقـ ـ ــد كانت م ــبادرة خـ ـ ـ ــالقة
من معـايل مدير جامع ــة امللك
عبدالعزيز الربوفي�سور �أ�سامة بن
�صادق طيب ..املتمثلة يف تقدمي
برنامج املاج�ستري التنفيذي يف
الإدارة الريا�ضية من قبل كلية
الأعم ـ ــال ..وهي املبادرة التي
حظيت مبباركة �سـ ــمو الرئي�س
العــام لرع ــاية ال�ش ــباب ..ونالت
�صدى �إيجابي ًا وا�سـع ًا يف امل�شهد
الريا�ضي وال�شبابي ..حيث
�سدّت فراغا ول ّبت احتياجا ..من
خالل الإ�سهام يف توفري كوادر
وطنية م�ؤهلة بتعليم عايل يف
جم ـ ــال االدارة الريا�ضـ ــية..
وهــو املجال الذي يعــاين من ندرة
املتخ ــ�صـ�صـ ــني..
وال ي�سعــني �إال �أن �أ�شكر املوىل عز
وجل �أوال و�آخرا على كرمي نعمائه،
كما �أ�شكر معايل مدير اجلامعة..
ووكالء اجلامع ــة وم�سئوليها على
دعمهم واهتمامهم..
واهلل ويل التوفيق،،،
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حمي الدين ناظر مدير تراخـي�ص الأندية يف رابطة دوري املحـرتفـني يعـلن:

الأنـدية ال�سـعوديــة �أمام تـحــوالت كــبـرية وحتــــديـات خـطــرية

ا�ست�ضاف برنامج املاج�ستري التنفيذي يف الإدارة الريا�ضية الذي
تنظمه كلية الأعمال بجامعة امللك عبد العزيز الأ�ستاذ حمي الدين عبد
الفتاح ناظر مدير تراخي�ص الأندية برابطة دوري املحرتفني ال�سعودي
يف االحتاد ال�سعودي لكرة القدم..
حيث حتدث عن اللوائح اجلديدة التي تنظم مو�ضوع ح�صول الأندية
الريا�ضية على تراخي�ص ..وقال ان �أي نادى لي�س لديه ترخي�ص من
رابطة دوري املحرتفني لن ي�ستطيع امل�شاركة يف البطوالت الآ�سيوية.
وبني ان االحتاد الآ�سيوي وبناء على تعليمات االحتاد الدويل قد �أوجد
لوائح جديدة لرتخي�ص الأندية يجب تطبيقها على جميع الأندية التي
ترغب امل�شاركة يف البطوالت ان تطبقها حتى تتمكن من احل�صول على
الرخ�صة التي ت�سمح لهم بامل�شاركة يف البطوالت الآ�سيوية.
وقال ان هذه الرخ�صة تتيح املجال �أمام الأندية التي حت�صل عليها
للم�شاركة وبدونها ال ميكن امل�شاركة وهي جتدد �سنويا وت�سلم من قبل

جلنة الرتاخي�ص ال�سعودية �إىل الأندية التي ت�ستكمل املتطلبات التي
تن�ص عليها الالئحة اجلديدة لرتخي�ص الأندية.
وبني الأ�ستاذ الناظر عن املعايري وال�شروط التي تت�ضمنها الالئحة والتي
ت�شتمل على:
• معايري ريا�ضية :وتت�ضمن معايري ثالثة هي عمل برنامج متكامل
لتطوير ال�شباب وهم الفئات ال�سنية ي�شتمل على توفري الرعاية الطبية
لالعبني وعقود مكتوبة لالعبني املحرتفني وكذلك معيار مرتبط ب�أمور
التحكيم وقوانني اللعبة ومعيار ثالث يتطلب توفري خطة �ضد العن�صرية
والتع�صب الريا�ضي .وقال ان من اهم ا�سباب رف�ض ترخي�ص االندية
يف �أوربا هو مو�ضوع الرعاية الطبية ..حيث يجب على االندية ان توفر
الرعاية الطبية الالزمة لالعبيها ك�شرط للح�صول على الرخ�صة..
وهذا ينطبق على االندية ال�سعودية و�ضرورة توفري الرعاية الطبية
لالعبيها ك�شرط �أ�سا�سي حل�صولها على الرتخي�ص.
• املعايري الإدارية :ت�ضمنت توفري �سكرتارية �إدارية بدوام كامل للعمل
يف النادي وتعيني م�س�ؤول عن تراخي�ص الأندية ومدير تنفيذي (عام)
للنادي وم�سئول مايل وم�سئول �إعالمي وم�سئول امني وطبيب ومعالج
فيزيائي ومدربني م�ؤهلني ومدير لربامج تطوير ال�شباب ومدربني
وحرا�س للأمن .ويجب ان يكونوا جميعهم متفرغني للعمل بالنادي.
• املعايري القانونية :وتت�ضمن معيارا خا�صا بتوفري الوثائق اخلا�صة
للم�شاركة بالبطوالت ومعيار خا�ص ب�ضرورة توفري الئحة ان�ضباط
يف النادي ومعيار ثالث يتعلق بتوفري قانون ال�سلوك لالعب والإداري.
• معايري البنية التحتية :وتت�ضمن توفري مالعب معتمدة من االحتاد
الآ�سيوي وتوفري مرافق تدريب لربامج ال�شباب وكذلك معيار خا�ص

خـليل جـالل  :هـكذا نطور مـ�ستوى التحـكـيم ال�سـعودي  ..والـ�صـدفـة جعـلـت مـنـي ً
حكــمـا
ال بـد مـن �أكادميــيات للتحـــكــــــيم  ..وال بد من �إحـرتاف احلـــــــكـام

برنامج
ا�ست�ضاف
املاج�ستري التنفيذي يف
الإدارة الريا�ضية الذي
تنظمه كلية الأعمال بجامعة
امللك عبد العزيز احلكم
الدويل خليل جالل الذي
مت تر�شيحه من قبل الفيفا
�ضمن قائمه �أف�ضل  50حكم
يف العامل �سنة  2008م.
احلكم الدويل خليل جالل
بد�أ حديثه بتوجيه ال�شكر
�إىل �إدارة الكلية واجلامعة
على دعوتها ثم حتدث عن
بداياته وقال ان ال�صدفة
لعبت دورها يف التحاقه
بالتحكيم عندما كان يبلغ
من العمر � 19سنة ،حيث
ابتد�أ كحكم م�ستجد يف
الباحة عندما كان طالبا
يف بداية املرحلة اجلامعية.
ثم تدرج حتى �أ�صبح حكم
درجة ممتازة ،ونال ال�شارة
الدولية عام  2003م.
وحتدث احلكم الدويل
عن م�شاركاته العديدة يف
حتكيم املباريات والبطوالت
املختلفة حمليا ودوليا والتي
من �أبرزها امل�شاركة يف

�إدارة مباريات كا�س العامل
 2010يف جنوب �إفريقيا
كحكم �ساحة وم�شاركته
يف كا�س العامل  2006يف
املانيا كحكم رابع يف بع�ض
املباريات.
وم�شاركته يف �إدارة مباراة
افتتاح كرة القدم يف الألعاب
الأوملبية ال�صيفية 2008
بني الربا1زيل وبلجيكا يف
بكني ،و�إدارة مباراة افتتاح
ك�أ�س العامل للأندية عام
. 2006وحتدث احلكم
الدويل عن برنامج الإعداد
الذي �أعده الفيفا لتح�ضري
احلكام امل�شاركني يف �إدارة

املونديال والذي ت�ضمن
�إقامة مع�سكرات واختبارات
للت�أكد من مدى جاهزية
كل حكم حيث مت �إجراء
الفحو�ص الطبية واختبار
اجلهد البدين �إ�ضافة
�إىل �إجراء االختبارات
التحريرية والبدنية والفنية
يف مع�سكر عقد يف جزر
الكناري وتخلله ور�ش عمل
نظرية وعملية وعر�ض
لقطات تلفزيونية حلاالت
حتكيمية .
كذلك �أ�شار احلكم الدويل
�إىل الدعم الذي تلقاه

من امل�س�ؤولني وخا�صة
من الرئي�س العام لرعاية
ال�شباب والذي كان له
اكرب الأثر يف رفع معنوياته
وو�صوله �إىل كا�س العامل
ليمثل البلد خري متثيل
ويرفع ا�سمه عاليا يف اكرب
حمفل ريا�ضي عاملي.
و�أ�شار احلكم �إىل انه �إذا
�أردنا تطوير التحكيم
فال بد �إقامة �أكادمييات
التحكيم واحرتاف احلكام،
حيث ان ذلك �سيهم يف
ارتفاع م�ستوى احلكام
وي�ساير التطورات احلا�صلة
يف الريا�ضة ب�شكل عام.

د .نقادي :برنامج الإدارة
الريا�ضية ..مــبـادرة مـتـمــيـزة
قال الدكتور �أحمد بن
حامد نقادي وكيل جامعة
امللك عبدالعزيز للأعمال
والإبداع املعريف �إن برنامج
املاج�ستري التــنفـ ـ ـ ـ ـي ــذي
فـي الإدارة الريا�ضية الذي
تنظمه كلية الأعمال برابغ
يعد مبادرة رائدة ومبدعة.
و�أ�ضاف الدكتور النقـ ـ ــادي
قائ ًال� ..إن الربنامج هو
الأول من نوعه ،ويلبي
�إحتياج ًا ما�س ًا وملح ًا لكوادر ب�شرية متخ�ص�صة يف هذا املجال
الذي يعد جما ًال نادر ًا.
وقال وكيل اجلامعة للأعمال والإبداع املعريف �إن قيام كلية
الأعمال برابغ بتنظيم هذه الندوة يعد من �صور التميز التي
تتالءم مع متيز الربنامج.
بو�ضع الإ�شارات والتوجيهات.
•املعايري املالية :تت�ضمن �إعداد الأوراق والوثائق اخلا�صة بالأمور
املالية وكذلك عدم وجود ديون على النادي ب�سبب انتقاالت الالعبني
وعدم وجود ا�ستحقاقات للموظفني على النادي .وقال بان املركز املايل
لكل نادي �سوف يكون �شفافا ووا�ضحا �أمام رابطة دوري املحرتفني
وذلك �شرط �أ�سا�سي للح�صول على الرتخي�ص.

برنامج الإدارة الريا�ضية ي�ست�ضيف
الرئي�س االحتـادي الذهبي

�أ�ست�ضاف برنامج املاج�ستري التنفيذي يف الإدارة الريا�ضية الذي تنفذه
كلية الأعمال بجامعة امللك عبدالعزيز ..رئي�س نادي االحتاد الأ�سبق
اال�ستاذ �أحمد عمر م�سعود ..باعتباره رئي�سا ذهبيا حقق مع ناديه
ثمانية بطوالت خالل ب�ضع �سنوات رغم �شح الإمكانيات حينذاك..
حيث حتدث عن جتربته يف رئا�سة ناد كبري كنادي االحتاد ..كما حتدث
عن جتربته يف جلنة تطوير الريا�ضة.
وعن �سر جناحه يف رئا�سة االحتاد قال انه ال بد �أن يكون لكل �شخ�ص
هدف وا�ضح يعمل على حتقيقه وبلوغه ..كما ذكر بان االدارة الناجحة
ال بد �أن تعمل كفريق عمل واحد ..وال بد ان يكون هناك ح�سن اختيار
للكفاءات املنا�سبة للنهو�ض بالنادي يف ظل �شح املوارد املالية..
وحتدث امل�سعود عن اهمية ا�ستثمار من�ش�آت النادي ل�ضخ موارد مالية
يف خزينة النادي ..وكان حري�ضا على ايجاد مداخيل ثابتة للنادي
تغني عن تربعات اع�ضاء ال�شرف ..حيث قام بت�أ�سي�س �شركة التالل،
هو وجمموعة من اع�ضاء ال�شرف ت�ضخ خم�سة ماليني ريال �سنويا
للنادي ..وكان هذا املبلغ ميثل ثلث ميزانية النادي �آنذاك ..حيث كانت
تقوم ال�شركة با�ستثمار �شعار النادي والوانه لعمل ا�ستثمارات م�ستمرة
ومداخيل م�ستمرة ..ولكن امل�شروع قتل يف مهده – ح�سب و�صفه
لعدم و�ضوح �آلية اال�ستثمار الريا�ضي يف تلك الفرتة ..م�ؤكدا �أهميةاال�ستثمار الريا�ضي مل�سرية ريا�ضية ناجحة لأي نادي.
كما حتدث امل�سعود عن جتربته يف اللجنة التي �شكلت ب�أمر ملكي
برئا�سة الأمري عبداملجيد بن عبدالعزيز – يرحمه اهلل – والتي
�أو�صت باعادة بناء البنى التحتية للريا�ضة ال�سعودية وفقا لدرا�سات
متت عن طريق �شركات عاملية متخ�ص�صة يف جميع املجاالت التي تهتم
بالريا�ضة .و�أو�صى امل�سعود ب�ضرورة اال�ستفادة من تلك الدرا�س ــات.
كما قـ ــام امل�سـ ــعود ب�شرح نظ ـ ــام مكاف�آت الالعـ ــبني الذي طـ ـبـقه
خ ــالل رئا�سـ ـ ــته للنادي والذي حقــق جناحا كبريا رغـ ــم معار�ضته
يف بدايات التطـ ـبــيق.
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املدير العام التنفيذي لرابطة دوري املحرتفني يف ا�سـتـ�ضافة برنامـج ماجـ�ستري الإدارة الريا�ضية
ا�ست�ضاف برنامج املاج�ستري التنفيذي يف الإدارة
الريا�ضية الذي تنظمه كلية الأعمال بجامعة امللك
عبد العزيز الأ�ستاذ حممد بن عبد اهلل النوي�صر
املدير العام التنفيذي لرابطة دوري املحرتفني
ال�سعودي يف الإحتاد ال�سعودي لكرة القدم  ..وذلك
ع�صر يوم اخلمي�س اخلام�س ع�شر من �شهر ذي
القعدة 1432هـ بقاعة امللك في�صل للم�ؤمترات
بجامعة امللك عبد العزيز بجدة .
وجاءت هذه امل�شاركة يف �إطار خطة متكاملة
يتبناها برنامج املاج�ستري التنفيذي يف الإدارة
الريا�ضية ت�ستهدف متكني امللتحقني بالربنامج
من التفاعل العملي مع خمتلف جوانب الق�ضايا
الريا�ضية واحلوار املبا�شر مع الفعاليات امل�سئولة
واخلبرية يف ال�ش�أن الريا�ضي .
حيث حتدث الأ�ستاذ النوي�صر عن مهام و�أهداف
رابطة دوري املحـ ــرتفني ال�سعودي وواجباتها
وم�س�ؤولياتها واجلديد يف كرة القدم ال�سعودية ..
وجماالت اال�ستثمار يف القطاع الريا�ضي ال�سعودي .
كما حتدث الأ�ستاذ حممد النوي�صرعن م�ستقبل
الكرة ال�سعودية  ..وم�ستقبل �سوق العمل الريا�ضي
 ،واحلاجة �إىل متخ�ص�صني يف جمال الإدارة
الريا�ضية ,بعد ذلك اتيحت الفر�صة لأ�سئلة طالب
برنامج ماج�ستري الإدارة الريا�ضية ,ويف ختام اللقاء
قدم عميد كلية الأعمال برابغ الدكتور عبدالآله
�ساعاتي درع ًا تذكاري بهذه املنا�سبة واي�ضا �شكره
وتقديره للأ�ستاذ النوي�صر مل�شاركته كلية الأعمال
يف برنامج ماج�ستري الإدارة الريا�ضية.
كما حتدث د .حافظ املدلج عن �آفاق اال�ستثمار
العاملي واملحلي يف املجال الريا�ضي.

مدير رابطة املحرتفني ي�شرح يف اللقاء بيئة املالعب ال�سعودية اجلديدة

النوي�صر يتحدث عن م�ستقبل دوري املحرتفني ال�سعودي

النوي�صر يت�سلم درع ًا تذكاري ًا يف لقطة جماعية مع طالب الربنامج

د .حافظ املدلج يتحدث عن �آفاق اال�ستثمار الريا�ضي

د .املـدلــج يتحــدث عن اال�ســتثمـار والت�ســـويق الريـا�ضــي

ً
قريبا ..بيئة جديدة للمالعب ال�سعودية

قال مدير عام رابطة دوري املحرتفني يف لقائه بطالب ماج�ستري الإدارة الريا�ضية
�إن بيئة املالعب ال�سعودية �سوف ت�شهد تطور ًا ملمو�س ًا ..فلقد مت البدء بت�أ�سي�س نظام
مقاعد اجللو�س والبوابات الإلكرتونية وبيع التذاكر �إليكرتوني ًا عرب الإنرتنت ت�سهي ًال
وتي�سري ًا للم�شجعني  ..و�سوف يتم مب�شيئة اهلل تعاىل تعميم هذه اخلطوات ..والبدء
يف خطوات �أخرى جتعل احلا�ضرين يف امللعب ي�ستمتعون بوقتهم قبل املباراة بربامج
ترفيهية خمتلفة ولن يقت�صر ا�ستمتاعهم على املباراة فقط .
وقال �إن الرابطة تويل اهتمام ًا بامل�شجعني من ذوي االحتياجات اخلا�ص حيث خ�ص�صت
مقاعد خا�صة لهم يف املالعب تتالءم مع احتياجاتهم.

رابطة دوري املحرتفني ال�سعودي  ..نحو بيئة كرة قدم احرتافية
بر�ؤية للم�ستقبل نحو تطوير بيئة كرة
قدم احرتافية تتيح جمال امل�شاركة
للجميع وفق توجهاتهم وقدراتهم بحيث
تتوفر معطيات ت�ضع اململكة العربية
ال�سعودية يف ال�صدارة على امل�ستوى
الدويل تهدف رابطة دوري املحرتفني
ال�سعودي �إىل تطوير الفر�ص والربامج
والو�سائل والأنظمة التي ت�ساعد يف رفع
م�ستوى تطوير البيئة االحرتافية لكرة القدم
يف اململكة العربية ال�سعودية وت�شجيع الثقافة
الريا�ضية .ويت�ضمن جمل�س �إدارة الرابطة
الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
رئي�س جم ـ ــل�س الإدارة حمـ ـم ـ ــد عبداهلل
النوي�ص ـ ــر.
ع�ض ـ ـ ــو جمل ـ ـ ـ ــ�س الإدارة احـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد بن
عبدالرحمـ ــناخلمي�س.
ع�ضو جمل�س الإدارة �أمين بن بكر ن�صيف
ع�ضو جمل�س الإدارة ثابت فخر الدين جنيد
ع�ضـ ـ ـ ــو جمـ ـ ـل ـ ــ�س الإدارة د .ح ـ ــافـ ـ ــظ
ابراهـ ـ ــيمالـمـ ـ ــدلج.
ع�ضو جمل�س الإدارة خالد عواد عبد الغفار

ع�ضو جمل�س الإدارة خالد بن حممد املعمر
ع�ضو جمل�س الإدارة خالد بن حممد بن وتيد
ع�ضـ ـ ـ ــو م ـج ـ ـلـ ــ�س الإدارة �س ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد بن
عبدالع ـ ـ ـ ــزيزالع ـ ـفــالق.
عــ�ضــو جمل�س الإدارة عبد العزيز بن عبد
الرحمن القريني�س.
عـ ــ�ض ـ ـ ــو جمـ ــل�س الإدارة عـ ـ ــبد الع ـ ـ ـ ــزيز
حم ـ ـم ـ ـ ــدالدو�سـ ـ ـ ــري.
ع�ضو جمل�س الإدارة عبد اهلل بن فهد الهزاع
ع ــ�ضو جمل�س الإدارة علي حمـدان الغامدي.
عـ ــ�ضـ ـ ـ ــو جم ـ ــل�س الإدارة فـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بن
عـبداملح�سن املدلج.
ع�ضو جمل�س الإدارة فهد بن حممد املطوع.
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بهـدف ربــط النـظـريـة بالتطــبيق ،زيارات ميدانية لطالب الربنامج
الزيارات �شملت :املواقع الريا�ضية التاريخية ،نادي الإحتاد� ،أكادميية النادي الأهلي� ،شركة �صلة الريا�ضية

طالب الربنامج يزورون �أكادميية النادي الأهلي

يف �إطار احلر�ص على ربط الدرا�سة النظرية بالتطبيق
العملي امليداين نظمت الكلية زيارات ميدانية لطالب
برنامج ماج�ستري الإدارة الريا�ضية �إيل:
املواقع الريا�ضية التاريخية :و التي �شملت مواقع
املالعب الريا�ضية القدمية ،موقع ت�أ�سي�س نادي
الإحتاد و النادي الأهلي و غريها من املواقع التاريخية
املحفورة يف ذاكرة التاريخ الريا�ضي .و حيث قام
امل�ؤرخ و الإعالمي الريا�ضي د� .أمني �ساعاتي ب�إعطاء
الطالب نبذة عن تلك املواقع.
زيارة نادي الإحتاد :قام طالب الربنامج بجولة
ميدانية علي جميع مرافق نادي الإحتاد و �أق�سامه
و مالعبه و �أطلعوا علي �سري العمل فيه و التقوا ببع�ض
امل�سئولني و الالعبني فيه.
زيارة �أكادميية النادي الأهلي :قام طالب الربنامج بزيارة
�أكادميية النادي الأهلي بجدة حيث �أ�ستقبلهم رئي�س

طالب الربنامج يف �ضيافة نادي االحتاد

يف متحف نادي االحتاد

الأكادميية و املدربني العامليني و ا�ستمعوا �إىل معلومات
تف�صيلية عن الأكادميية ثم جتولوا يف كافة مرافقها.
كما قام طالب الربنامج بزيارة ل�شركة �صلة الريا�ضية
و كان يف �إ�ستقبالهم امل�ست�شار الإداري و حيث �ألقي

زيارة ل�شركة �صلة الريا�ضية

الطالب يف زيارة املواقع التاريخية الريا�ضية

حما�ضرة ا�ستعر�ض فيها �أن�شطة ال�شركة الت�سويقية و �إدارة
املنا�سبات و الفعاليات .كما قام الطالب بعد ذلك بالتجول
يف ال�شركة م�ستمعني �إىل حديث مف�صل عن �أن�شطة كل
ق�سم فيها.

تقـرير عـن الـمـ�شـاركـة فـي الربوفـة الـتـنـظـيـمــيـه الآ�ســـيويه لرابطـة الأنــديــة الـمـحــرتفـه
معـد التقــرير الطـــالب  :حمـــدان �ســلـمـان الغـــامدي -ماج�ســـتري الإداره الريا�ضيه
قـ ــام ـ ــت كلـ ــية الأع ـ ـ ـم ــال
برت�شي ـ ـ ــح بع ــ�ض طـ ـ ــالب
املاج�ستري التنفيذي يف
االداره الريا�ضيه حل�ضور
اال�ستعدادات االوليه ملبارة
العربي القطري واالحتاد
ال�سعودي على �ستاد الأمري
عبداهلل الفي�صل مبدينة جده
وذلك يوم الأربعاء املوافق
1433/06/25هـ �ضم ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اللقاءات النهائيه امل�ؤهله لدور
ال�ستة ع�شريف بطولة �أبطال
الدوري الآ�سيويه ا�ستمرار�آ يف
عملية التدريب امليداين ودعم�آ
للمار�سه املهنيه احلقيقيه
والفعليه مبا يدور يف الأو�ساط
الريا�ضيه ليتم التعرف على
الأدوار التنظيميه والرتتيبات
التي تقوم بها رابطه الأنديه
املحرتفه ،ومالحظة الفارق
الذي يتم يف الأدوار التي

تقوم بها يف تنظيم البطوالت
املحليه واالدوار املناطه بها يف
املباريات القاريه والآ�سيويه
،حيث ح�ضر الربوفه الأوليه
ا�ستعداد�آ لهذا اللقاء الطالبان
حمدان الغامدي وعالء املال
وذلك يوم الثالثاء املوافق
1433/06/24هـ يف متام
ال�ساعه ال�ساد�سه م�ساء ،وجرى
ح�ضور التنظيمات واملتمثله
يف �آلية دخول الفريقني اىل
�أر�ض امللعب جنب�آ اىل جنب
من مدخل واحد ا�ضافة اىل
معرفة الدور املناط بالتن�سيق
مع الأداريني واملن�سقني
االعالميني يف حتديد ثالثة
�أ�سماء ليتم �أختيار اثنان لعمل
اللقاءات معهم مبا ي�سمى مع
مراعاة �أن تكون هذه اللقاءات
�أمام اللوحه اخلا�صه بالراعي
الر�سمي للمباراه حفاظ�آ على

حقوق النقل والرعايه
،ويف حالة عدم
احل�ضور لعمل اللقاء
من قبل الالعب
الذي مت حتديده
ف�سوف تطبق عليه
العقوبه والغرامه
املاليه ح�سب الالئحه
التنظيميه املعده
لهذا االجراء،بعدها
يتم التوجه للمنطقه
املخ ـ ـ ــتلطـ ــه والتي
البد و�أن مير بها
ومن خاللها جميع
�أفراد الفريقني لعمل
اللقاءات واملقابالت
مع مالحظة �أنه التوجد �أي
عقوبه �أو غرامه ماليه ملن
يعتذر عن اجراء لقاء او الأدالء
بت�صريح يف هذه املنطقه
،وكانت الفر�صه مواتيه ملقابله

بع�ض �أع�ضاء الأحتاد ال�سعودي
لكرة القدم ومنهم �أمني
عام االحتاد ال�سعودي لكرة
القدم املكلف الأ�ستاذ عبداهلل
ال�سهلي ،وع�ضو جمل�س ادارة

ال�سعودي
الأحتاد
ومدير البطوله العربيه
الأ�ستاذ حممد ال�سراح
 ،ورئي�س جلنة االعالم
واالح�صاء واملتحدث
الر�س ـ ـ ـ ــمي با�سم
احتاد القدم الأ�ستاذ
�أحمد �صادق ذياب
 ،ومدير ملعب �ستاد
الأمري عبداهلل الفي�صل
الأ�ستاذ �أحمد الزهراين
،ومت احلديث معهم
حول ال�ش�أن الريا�ضي
حيث طالب اال�ستاذ
ال�سهلي ب�ضرورة زيارة
بيوت ال�شباب ،وطالب
ال�سراح برغبتهم ب�أن نكون
معهم للعمل يف جلان البطوله
العربيه للمنتخبات واملنعقده
ال�شـ ـ ـ ــهر الق ـ ــادم ودارحديث
مطــول ح ـ ــول م�ستقبل طالب

الربنام ـ ــج باملق ـ ــوله التي
�سـ ــمعـ ــناها من �شـ ـ ــخ�صيات
ريا�ض ـ ـ ــيه زارت برنامـ ـ ـ ـ ــج
املاج�ستري التنفيذي يف االداره
الريا�ضيه ب�أنكم امل�سئ�ؤولني
عن تغيري العديد من املفاهيم
والقرارات داخل املنظومه
الريا�ضيه �أثناء وبعد تخرجكم
،وعرفان�آ وتقدير�آ للربنامج
وللقائمني عليه ولطالبه ولقد
�أن�ضم الطالب م�صلح الزبيدي
لزميليه حل�ضور املباراه والتي
�أنتهت بفوزفريق االحتاد
ال�سعودي على فريق العربي
القطري بنتيجة  2/3مت�صدر�آ
بذلك جمموعته بح�صده
لنقاطه كامله .ومن جانب
�آخر ي�أتي هذا العمل واملتطلب
امليداين تتويج�آ ونتيجة طبيعيه
ملخرجات الربنامج الذي
ي�أتي يف �أوىل �أهتماماته الزج
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برنامج ماج�ستري الإدارة الريا�ضية بكلية الأعمال ...الأول من نوعه يف العــامل العـــربي
�صـــاحــــب فــكــــرة البـرنـامــــــج ...مــــن هــــــو؟!
لي�س من قبيل الغلو �أو املبالغة ..القول ب�أن برنامج املاج�ستري التنفيذي
يف الإدارة الريا�ضية الذي تنفذه كلية الأعمال بجـ ــامعة امللك
عبدالعزيز هو الأول من نوعه يف العامل العـ ــربي و رمبا يف ال�شرق
الأو�سط.
و ذلك من حيث �أنه ينظم يف �إطار كلية الأعمال ..بكل مناهج و
مفاهيم و ر�ؤية و ر�سالة الكلية و التي تتمحور حول �إدارة الأعمال.
فهناك برامج ماج�ستري �إدارة ريا�ضية  ...و لكنها يف نطاق كليات
الرتبية الريا�ضية  ...و هناك فرق كبري.
فالريا�ضة اليوم �إ�ستثمار و ت�سويق و خ�صخ�صة و �أموال و هيكلة
تنظيمية و �إدارة علمية و �إقت�صاديات ريا�ضية ..و هذا ما جتده يف
كليات الأعمال و ال جتده يف كليات الرتبية.
و هذا هو التوجه احلديث يف جامعات الواليات املتحدة و �أوروبا.
و لهذا ميكننا القول ب�أنه الربنامج الأول من نوعه يف العامل العربي �إن
مل يكن يف ال�شرق الأو�سط.

�صاحب فكرة الربنامج
قبل نحو عامني دعاين مدير
اجلامعة الدكتور �أ�سامة بن �صادق
طيب �إىل مكتبه  ..و بح�ضور وكيل
اجلامعة لل�شئون التعليمية الدكتور
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي� .أفادين ب�أن هناك ندرة يف املتخ�ص�صني
يف جمال الإدارة الريا�ضية  ..و القطاع الريا�ضي بحاجة ما�سة �إىل
كفاءات وطنية متخ�ص�صة يف هذا املجال .و �أن �سمو الأمري نواف بن
في�صل ذكر ذلك ملعاليه.
و �أ�ستطرد معاليه قائ ًال :و حيث �أنك جتمع بني االثنني الإدارة و
الريا�ضة  ..ف�أنني �آمل �أن تبد�أ بتنفيذ الربنامج .و من هناك انطلقنا
يف البحث و الإطالع على املناهج املتوفرة يف جامعات عاملية .و من
ثم �صممت اخلطة الدرا�سية للربنامج  ..ثم �أر�سلت للتقييم من قبل

ثالث جامعات ،و هي:
 - 1جامعة جنوب فلوريدا بالواليات املتحدة الأمريكية.
 - 2جامعة �أوكالهوما بالواليات املتحدة الأمريكية.
 - 3جامعة الثالث من فرباير بجمهورية الأرجنتني.
و بد�أ الربنامج و هو ي�سري الآن بنجاح و متيز بجهود من�سوبي الكلية و
دعم الإدارة العليا باجلامعة.
فالدك ـ ــتور �أ�سـ ــامة طيب هو �صـ ــاحب فكرة الربنامج اخلالقة التي
تعـكـ ــ�س ر�ؤي ــة ثاق ــبة.
عمـــــيدالكــلـــية
			

قــــالــوا عــن بـرنــامـــــــــج ماجــــــ�ســــتـــري الإدارة الـريــــا�ضـــــيـــة

الأمري نواف بن في�صل بن فهد

الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب

حول برنامج املاج�ستري التنفيذي يف الإدارة الريا�ضية الذي
تنظمه كلية الأعمال بجامعة امللك عبد العزيز  ..قال �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري نواف بن في�صل بن فهد الرئي�س العام
لرعاية ال�شباب � :إن لهذا الربنامج �أهمية حيث ي�سهم ب�إذن
اهلل تعاىل يف ت�أهيل و�إعداد كوادر ب�شرية وطنية متخ�ص�صة
يف جمال الإدارة الريا�ضية ويلبي احتياجات و�آلية العمل
بجهاز الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب والإدارات التابعة لها
والأندية  ..ومواكبة التطور املتوا�صل يف القطاع الريا�ضي
وحتقيق الأهداف بنجاح وفعالية .
ويج�سد الربنامج حر�ص اجلامعة على امل�ساهمة يف تطوير
قطاع الريا�ضة يف اململكة وال�سعي اىل تطبيق الإحرتاف
الإداري عن طريق تدريب الكوادر الب�شرية يف جمال
الإدارة الريا�ضية لتحقيق الأهداف املرجوة منها بكل
فعالية و�سد الثغرة املتمثلة يف حاجة الأندية الريا�ضية اىل
الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة ت�أهيال علميا �إحرتافيا يف الإدارة
الريا�ضية .
وتبعا ف�إن هذا الربنامج �سوف ي�سهم مب�شيئة اهلل تعاىل يف
رفع امل�ستوى الإداري للريا�ضة يف اململكة العربية ال�سعودية .
من جانبه قال معايل الدكتور �أ�سامة بن �صادق طيب مدير
جامعة امللك عبدالعزيز  :انطالقا من حر�ص اجلامعة على
مواكبة التطور الكبري والنمو املت�سارع الذي الم�س قطاع
ال�شباب والريا�ضة يف بالدنا العزيزة وا�ستجابة للمتغريات
امل�ستجدة يف م�سرية قطاع الريا�ضة وال�شباب وات�ساع
جماالته وتعدد �آفاقه وتنوع م�ؤ�س�ساته والتحوالت امل�شرقة

الأ�ستاذ خالد بن حمد املالك

الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل النوي�صر

نحو االحرتاف الإداري وحاجة الأندية الريا�ضية �إىل كوادر
ب�شرية احرتافية م�ؤهلة ومتخ�ص�صة يف جمال الإدارة
الريا�ضية لإدارة م�ؤ�س�ساته ون�شاطاته لتحقيق �أهدافها
بنجاح وفاعليه  ،فقد قرر جمل�س اجلامعة يف اجتماعه
الذي عقد يف  27رجب 1432هـ املوافق 2011/6/29م
باملوافقة على تنفيذ برنامج املاج�ستري التنفيذي يف
(الإدارة الريا�ضية) من قبل كلية الأعمال باجلامعة .
وقال الأ�ستاذ حممد بن عبداهلل النوي�صر املدير التنفيذي
لهيئة دوري املحرتفني ال�سعودي � :أ�شعر بالفخر وال�سعادة
بوجود هذا الربنامج الأول من نوعه يف اململكة يف جامعة
امللك عبدالعزيز  ..يف ظل حاجتنا اىل كفاءات وطنية
متخ�ص�صة يف جمال الإدارة الريا�ضية للعمل يف قطاع
العمل الريا�ضي يف اململكة  ..و�أعترب خريجي هذا الربنامج
عملة نادرة  ..قطاعنا الريا�ضي بحاجة ما�سة لها  ..و�أتطلع
اىل م�ساهمة فاعلة خلريجي الربنامج يف م�ستقبل الريا�ضة
ال�سعودية مب�شيئة اهلل تعاىل .
وقال الدكتور ماجد حممد قاروب رئي�س اللجنة القانونية
باالحتاد ال�سعودي لكرة القدم � :إن تنفيذ هذا الربنامج
الذي يعد الأول من نوعه يف العامل العربي يعترب خطوة
رائدة حت�سب جلامعة امللك عبدالعزيز التي نالت ق�صب
ال�سبق يف تنفيذه لي�سهم مب�شيئة اهلل تعاىل يف �إمداد
قطاع ال�شباب والريا�ضة يف بالدنا بقوى ب�شرية م�ؤهلة
ومتخ�ص�صة ت�سهم يف حتقيق �أهداف التنمية الريا�ضية يف
اململكة العربية ال�سعودية.

الدكتور ماجد حممد قاروب

الربوفي�سور حممود �شانديز

الربوفي�سور حممود �شانديز عميد كلية الأعمال امل�شارك
بجامعة �أوكالهوما بالواليات املتحدة االمريكية  ..قال عن
الربنامج  :لقد بهرتني فكرة قيام كلية الأعمال بجامعة
امللك عبدالعزيز بتنفيذ هذا الربنامج  ،وذلك لندرة مثل
هذه الربامج يف الكثري من دول العامل وال�سيما العامل الثالث
 ..ولذلك فان تنظيم هذا الربنامج �ضمن اطار التعليم
العايل يعد مبادرة مميزة � ..سوف ت�سهم يف نهاية املطاف
يف تطوير قطاع الريا�ضة وال�شباب يف اململكة العربية
ال�سعودية  .وعندما طلب مني ر�سميا تقييم املحتوى العلمي
للربنامج  ..قارنته بالربامج املماثلة يف �أف�ضل اجلامعات
الأمريكية ووجدته ال يقل عنها  .وبناء على ذلك ومن منظور
�أكادميي علمي �أو�صيت بالربنامج ومبحتواه العلمي املتميز .
�آمل �أن ي�سهم هذا الربنامج املتميز يف رفد قطاع الريا�ضة
ب�إداريني حمرتفني يف جمال االدارة الريا�ضية ي�سهموا يف
احرتافية وتطور الريا�ضة ال�سعودية .
وقال الأ�ستاذ خالد بن حمد املالك رئي�س حترير جريدة
اجلزيرة �إن برنامج ماج�ستري الإدارة الريا�ضية يعد بال
�شك �إ�ضافة مميزة للريا�ضة ال�سعودية وذلك من خالل
دوره يف توفري كفاءات م�ؤهلة ت�أهي ًال عالي ًا ومتخ�ص�صة يف
جمال الإدارة الريا�ضية.
�سيما ونحن ن�شاهد حالة التلبك الإداري الذي تعي�شه
�أنديتنا ،التي ن�أمل �أن ي�ساهم توفر الكفاءات املتخ�ص�صة
يف معاجلة امل�شاكل الإدارية التي تعاين منها الأندية
وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية.

