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خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
 و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري  حممد بن نايف بن عبد العزيز ويل العهد

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز ويل ويل العهد
حفظهم اهلل
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خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
 و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�سل بن عبد العزيز 

و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز
و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبد اهلل بن م�ساعد بن عبد العزيز 

 حفظهم اهلل
مبنا�سبة املباراةالنهائية لكاأ�س امللك لكرة القدم

باإ�ستاد اجلوهرة امل�سعة يف مدينة جدة 
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لقاء�ساحب  ال�سمو  امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبد العزيز
 اأمري منطقة الريا�س 

مع �سمو الرئي�س العام لرعاية ال�سباب
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احلمدهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني 

�سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

لقد حظي قطاع الريا�سة وال�سباب يف اململكة العربية ال�سعودية بن�سيب وافر من الرعاية والهتمام،   

وذلك انطالقا من الإدراك الواعي من قبل مولي خادم احلرمني ال�سريفني  امللك �سلمان بن عبدالعزيز

 و�سمو ويل العهد الأمري حممد بن نايف بن عبد العزيز و�سمو ويل ويل العهد الأمري حممد بن �سلمان بن عبد العزيز 

) حفظهم اهلل (  ونظرا ً حلجم الدور الذي يلعبه ال�سباب يف بناء وتنمية الوطن، حيث اأولت الدولة رعاية 

كبرية لل�سباب ال�سعودي ريا�سيًا و�سبابيًا، ف�سيدت املن�ساآت الريا�سية، واملالعب، وا�ستقطبت الكفاءات واخلربات 

العاملية لتطوير احلركة الريا�سية وال�سبابية يف اململكة العربية ال�سعودية.

وبال �سك اأن معهد اإعداد القادة الذي يعد اأحد الركائز الأ�سا�سية يف بناء وتنمية �سباب الوطن يعترب   

الواجهة امل�سرقة وامل�سيئة والذي تفخر الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب باأنه اأحد اأعمدتها وذلك لأنه يحمل 

اأعظم اأمانة لتطوير �سباب الوطن من خالل برامج التدريب وهو �سرف عظيم بال �سك لأن التدريب يغري فكر و�سلوك الفرد. 

ومن خالل متابعتي للجهود املبذولة من قبل الإخوة العاملني باملعهد منذ اأن مت اإن�ساوؤه وهو ي�سعى   

اإلى اأداء ر�سالته على مبداأ تكوين عالقة م�ستمرة ومثمرة مع املجتمع وبناء ج�سور التوا�سل داخل اململكة 

وخارجها ،كما ي�سعى للو�سول اإلى تكامل اخلربة وتكامل املعرفة عن طريق تعزيز املعارف  التي يتلقاها املتدرب 

يف اجلوانب النظرية والتطبيقات العملية وربطها بالواقع العملي وتاأهيلهم من خالل اإيجاد العديد من احلقائب 

التدريبية يف خمتلف املو�سوعات احلديثة واملعتمدة من قبل وزارة اخلدمة املدنية وذلك للم�ساركة يف اإعداد 

وتاأهيل الكوادر الريا�سية وال�سبابية ليكون لهم اأدوار م�سرقة يف بناء الوطن وهذه م�سئولية تتطلب من اجلميع 

العمل اجلاد واللتزام والإبداع ون�ساأل هلل للجميع وللعاملني يف املعهد دوام التوفيق والنجاح .

 كلمة�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبد اهلل بن م�ساعد بن عبد العزيز 
الرئي�س العام لرعاية ال�سباب

بناء وتنمية 
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�ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري عبد اهلل بن م�ساعد بن عبد العزيز 

الرئي�س العام لرعاية ال�سباب
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اإن روؤية معهد اإعداد القادة اأن يكون مميزاً عامليًا يف جمال التدريب لربامج علوم الريا�سة 

والن�شاط البدين ويف اإعداد الكوادر الوطنية من القيادات ال�شبابية والريا�شية وتاأهيلهم بال�شكل 

املطلوب الذي ي�ساعد الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب والقطاعات ذات العالقة 

على تنفيذ براجمها مبا يتنا�سب مع التطورات امل�ستمرة، ولذلك فاإن العمل امل�ستمر

 يف اإعداد وتنظيم الربامج والدورات التدريبية التي ت�ساعد على حتقيق ما يتطلع اإليه املعهد

 من خالل تقدمي منهجية علمية على �سعيد املادة العلمية املقدمة وكذلك على

 �سعيد التخطيط والإعداد والتنفيذ با�ستخدام اأحدث املعايري املتبعة للتعليم والتدريب، 

وو�سع املادة العلمية من قبل خرباء متخ�س�سني يف املجالت الريا�سية وال�سبابية

 ومن هذا املنطلق مت ا�ستحداث اأربعه وع�سرين )24( حقيبة علمية متخ�س�سة واملعدة

 من اجلامعات والهيئات املحلية والدولية واملحكمة من اجلامعات الوطنية واملعتمدة

 من الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب ووزارة اخلدمة املدنية ووزارة التعليم 

وجلنة التدريب واإعداد القادة لل�سباب والريا�سة

 مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية والهيئة الربيطانية للتدريب. 

   و�سينفذ املعهد من خالل خطته ال�سنوية لهذا العام ١4٣٧هـ / 2٠١٦ م بالتعاون مع اجلهات 

ذات العالقة بالرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب والحتادات الريا�سية ومعاهد ومراكز التدريب 

بدول اخلليج العربي والدول العربية العديد من الربامج والدورات والفعاليات التدريبية

 التي بلغت اأكرث من )١٠٠( فعالية تدريبية.

   ول ي�سعني يف هذه املنا�سبة اإل اأن اأعرب عن عميق ال�سكر والتقدير ل�ساحب ال�سمو امللكي 

الرئي�س العام لرعاية ال�سباب جلهوده املتوا�سلة يف دعم م�سرية هذه املوؤ�س�سة التدريبية.

لتحقيق اهداف املعهد وغايته النبيلة بتطوير كوادر رعاية ال�سباب 

   واهلل من وراء الق�سد وهو الهادي اإلى �سواء ال�سبيل.

 كلمة الأ�ستاذ �سلطان بن حممد بن �سويلم
مدير عام معهد اإعداد القادة

روؤيتنا متميزة
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 اأ .�سلطان بن حممد بن �سويلم
مدير عام معهد اإعداد القادة
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انطالقة واعدة ..اإجنازات طموحة 

متتلك اململكة العربية ال�سعودية ثروة ب�سرية فريدة ميثل ال�سباب ال�سريحة الأكرب فيها، الأمر الذي األهم حكومات 
اململكة املتعاقبة اإيالء مفهوم التنمية الب�سرية امل�ستدامة اأهمية ا�سرتاتيجية ق�سوى، وتكري�س العديد من اخلطط 

والدرا�سات واإيجاد احللول والآليات والو�سائل املنا�سبة لتطبيقها على النحو الأمثل. ويف هذا ال�سياق تبنت الرئا�سة العامة 
لرعاية ال�ساب م�سروع اإطالق معهد تدريب القادة عام ١٣٩٦هـ، يف مدينة الريا�س. ليكون اأحد اأهم قنوات تنمية القوى 

الب�سرية وفق برنامج متكامل لإعداد القادة وتدريب الكوادر الريا�سية وال�سبابية، يف اململكة ب�سكل عام. 
حيث بداأ العمل الفعلي للمعهد عام ١4٠٧هـ برعاية الرئي�س العام لرعاية ال�سباب املغفور له �ساحب ال�سمو امللكي 

 الأمري في�سل بن فهد بن عبد العزيز اآل �سعود.
        يقدم املعهد منذ انطالقته باقة من اخلدمات الحرتافية املتميزة يف تدريب واإعداد وتاأهيل املوارد الب�سرية ال�سابة 

يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي ب�سكل عام، حيث حقق املعهد اإجنازات لفتة يف هذا املجال.
        كما تعمل اإدارة املعهد حاليًا على اإحداث قفزات نوعية ، من خالل تطبيقها للعديد من برامج التطوير ولقت 

جناحها يف اإبرام العديد من التفاقيات الدولية واملحلية والإقليمية وال�ستفادة من اخلربات العاملية املتميزة. ف�ساًل عن 
تو�سيع دائرة خدماتها ب�سكل كبري لت�سمل قطاع اخلدمة املدنية وقطاع التدريب والإعداد يف جميع املوؤ�س�سات واجلهات 

احلكومية يف اململكة، ف�ساًل عن اإخ�ساع جميع املراكز و�سالت التدريب للياقة البدنية يف القطاع اخلا�س لإ�سراف املعهد مبا�سرة.

اأهدافنا اال�سرتاتيجية

 ت�سع اإدارة املعهد جملة من الأهداف ال�سرتاتيجية التي تعمل من خاللها على تفعيل جميع اخلطط  والربامج 
وتطويرها بال�شكل الذي يرتقي بهذا الن�شاط اإلى الأف�شل دائما وفق اأعلى املعايري املعمول بها عامليًا. وتتلخ�ص هذه 

الأهداف مبا يلي:
    تاأهيل وتدريب وتطوير املوظفني وفق اأعلى املعايري العلمية واملهنية العاملية 

لتويل املهام والوظائف اخلا�سة بالرئا�سة العامة لل�سباب وقطاعاتها املختلفة.
    والعمل على رفع كفاءة املوظفني والعاملني يف جمال رعاية ال�سباب وبراجمها واأن�سطتها واإعدادهم علميًا ومهنيًا.

    اإعداد وتاأهيل الكوادر والقيادات ال�سبابية والريا�سية النا�سطة يف جمالت الإدارة والتدريب والتحكيم، ب�سكل عام.
    اإجراء العديد من امل�سوحات ال�سرتاتيجية واإعداد الدرا�سات اخلا�سة مب�سكالت ال�سباب

والعمل على اإيجاد احللول والفر�س التي ت�سهم يف تطوير اأ�ساليب العمل يف جمال رعاية ال�سباب ، ب�سكل عام.
    توفري كافة �سبل الدعم النوعية املتميزة يف جمال رعاية ال�سباب بحيث ت�سمل 

جميع املهتمني والنا�سطني والعاملني بقطاع  ال�سباب والريا�سة.
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روؤيتنا

 اأن نحقق اأعلى درجات الكفاءة والتميز عامليًا، يف تقدمي باقة من خدمات التدريب واإعداد القادة والكوادر الوطنية
 يف العلوم والربامج الريا�شية وتطبيقات الن�شاط البدين، مبا ين�شجم مع تطلعات وخطط عمل الرئا�شة العامة لرعاية 

ال�سباب لدعم املوارد الب�سرية املوؤهلة لتنفيذ براجمها وتطويرها مبا يتنا�سب مع خطط عملها ب�سكل فاعل وموؤثر.

ر�سالتنا

توفري كافة احللول وتذليل ال�سعوبات واملعوقات التي تواجة العملية التدريبية 

ا�سرتاتيجية عملنا

  نعمل دائمًا على اإجراء طيفا وا�سعا من الدرا�سات وامل�سوحات لتقييم الأداء والإجناز، وا�ستثمار اخلربات العاملية واملحلية 
املتميزة ونتاجها العلمي املتطور، على �سعيد التخطيط والإعداد والتنفيذ. بغية و�سع منهجية عمل احرتافية لكافة 

برامج الإعداد والتدريب �سمن اإطار عمل زمني حمكم،. 

مهامنا االحرتافية

 تكر�س اإدارة املعهد باقة وا�سعة من املهام النوعية التي تعمل من خاللها على توظيف اأف�سل الكفاءات واخلربات وا�ستثمار 
الطاقات الوطنية ال�سابة املتميزة واإقامة اأف�سل التحالفات وال�سراكات ال�سرتاتيجية الناجحة، �سعيًا لتوفري كافة الو�سائل 

وال�شبل التي ت�شهم يف حتقيق اأهداف عمل املعهد ال�شرتاتيجية. وتتمثل اأهم مهام املعهد بالنقاط التالية:

   اإعداد وتنفيذ اخلطط والربامج التدريبية املعتمدة من قبل الرئي�س العام لرعاية ال�سباب..                                
   اإ�سدار برنامج بالدورات التي يقدمها املعهد، وتعميمه على اأجهزة الرئا�سة واجلهات املعنية بال�سباب

 والريا�سة وحتديثه كلما لزم الأمر.
   تعميم الربنامج ال�سنوي املعتمد للتنفيذ على الأجهزة احلكومية والهيئات ذات العالقة

 بالأن�سطة ال�سبابية والريا�سية.
   اإعداد خطة القبول والت�سجيل، ومنح �سهادات اجتياز الربامج التدريبية.

   العمل على اإعداد املواد التدريبية، وتوفري املراجع العلمية والو�سائل ال�سمعية والب�سرية
 التي تزيد من كفاءة التدريب وفاعليته.

   اإجراء البحوث امليدانية والدرا�سات التطبيقية يف ميادين رعاية ال�سباب. واإجراء البحوث لأو�ساع ال�سباب ودرا�سة 
الظواهر ال�سلبية بينهم واقرتاح احللول املنا�سبة ملعاجلتها، وعقد الندوات واحللقات العلمية حول م�سكالت ال�سباب 

وال�سعوبات التي تواجه تنفيذ الربامج.
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       ينظم املعهد دورات تدريبية يف خمتلف امل�ستويات للكوادر الوطنية العاملة يف ميادين الريا�سة

وال�سباب باململكة، وتربز على وجه اخل�سو�س الدورات التالية:

دورات يف جمال اإعداد القادة :
  دورة يف الت�سويق الريا�سي.

  دورة الأ�ساليب احلديثة يف الأن�سطة الريا�سية.
  دورة يف اإدارة وت�سغيل املن�ساآت الريا�سية .

 دورة يف التنظيم والإدارة الريا�سية.
دورة ال�ستثمار الريا�سي.

 دورة يف اإدارة الأزمات.
  دورة تنظيم الفعاليات واملنا�سبات الريا�سية.

دورات يف جمال الن�ضاط الريا�ضي :

               دورات املدربني لالألعاب الريا�سية.
                       دورة يف املن�سطات واملكمالت الغذائية.

                    دورة يف اللياقة البدنية لالأداء املهني.
                الدورة التاأ�س�سية للمدرب الريا�سي.

                                               دورة يف الإ�سابات الريا�سية والإ�سعافات الأولية.
             دورة يف التهيئة والإعداد البدين.

دورات يف املجال ال�ضبابي :
  دورة الأ�ساليب احلديثة للعمل يف الأن�سطة ال�سبابية.

  املهارات الإ�سرافية لالأن�سطة ال�سبابية.
  م�سرفو الهيئات ال�سبابية.

دورات بيوت ال�سباب .

دورات املعهد التدريبية

������ ���� ����� ������ ������� 2016.-indd.indd   12 12/27/15   12:45 PM



13

           
                   مهارات الإعالم الريا�سي وال�سبابي.

              مهارات التعامل مع و�سائل الإعالم.
                                   فن التوا�سل )مهارات التعامل مع الآخرين(.

      دورة يف جمال العالقات العامة.
املحرر الناجح.

                      الإعالم اجلديد بني احلرية والقيود .
الت�سوير مهارة وفنون .

الندوات

اإقامة الندوات التي تالم�س احتياجات العاملني يف الو�سط الريا�سي وفق ما يطراأ على ال�ساحة من تطورات.
تنظيم تبادل البحوث واملعلومات مع موؤ�س�سات ال�سباب والريا�سة يف الداخل واخلارج، وتي�سري معطياتها

 لأجهزة الرئا�سة العامة والهيئات العاملة معها والقيادات العاملة يف جمال رعاية ال�سباب باململكة.
توفري املراجع وم�سادر املعلومات يف اأوعيتها املختلفة، وتي�سريها للعاملني يف جمالت رعاية ال�سباب

 من خالل اخلدمات املكتبية املتنوعة.
حفظ واأر�سفة الوثائق اخلا�سة باملعهد.

مرافق املعهد

 كما يوجد) 5 ( قاعات درا�سية جمهزة باأحدث الو�سائل التدريبية ال�سمعية و الب�سرية.
تتكون املرافق الريا�سية باملعهد من ملعبني لكرة القدم زراعي و�سناعي 

ثالثة مالعب كرة �سلة،ثالثة مالعب كرة الطائرة، ثالثة مالعب كرة الري�سة الطائرة
ملعب كرة يد �سالة مغلقة متعددة ال�ستخدامات،

 حمام لل�سباحة )حمام بخار /  جاكوزي( ووحدة التدريب بالأثقال، 
وجمموعة من املالعب املفتوحة مزودة بالإ�ساءة الليلية، وكذلك مالعب التن�س الأر�سي الدولية.

 تتكون وحـــدة ال�سكن مـــن خم�س وخم�سني غــرفة بها) ١١٠ ( اأ�سرة، وملحق بـها مطبخ حديث
ومطعم ووحدة م�ستقلة لالألعاب الرتويحية.

تهيئة الإقامة باملعهد للمحا�سرين واملتدربني من خارج مدينة الريا�س. 
تنظيم الن�ساطات الرتويحية ل�سغل اأوقات فراغ املتدربني.

امل�ساركة يف الربامج ال�سبابية عن طريق ا�ست�سافة املعهد للمدار�س واملراكز  التعليمية.

دورات يف جمال العالقات العامة واالإعالم :
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 اإن معهد اإعداد القادة بهويته اجلديدة ي�سعى اإلى فتح اأفاق جديدة ووا�سعة للتعاون 

مع جميع القطاعات املدنية والع�سكرية واجلهات ذات العالقة وذلك من خالل

 اإعداد وتقدمي  دورات تدريبية ومبناهج حديثة يتم ت�سميمها واإعدادها

لتلبية احتياجات ورغبات اجلهة امل�ستفيدة 

مبناهج تدريبية متميزة  

                              مـعــّدة  :       من جامعات وهيئات حملية ودولية.

                             حمكمة :       من جامعات وطنية.          

                            معتمدة :        من وزارة اخلدمة املدنية ووزارة التعليم

                                                    وجلنة التدريب واإعداد القادة لل�سباب والريا�سة بدول املجل�س

كما اأن املعهد لديه القدرة على اإقامة الدورات التدريبية يف اأي منطقة اأو حمافظة 

يف اململكة وبفرتات زمنية تنا�سب اجلهة امل�ستفيدة من الربنامج على اأن يتم

التن�سيق يف ذلك مع اإدارة الربامج التدريبية باملعهد وبفرتة زمنية كافية

 ل تقل عن �سهرين من موعد اإقامة الدورة املطلوبة

مبادرات التعاون 
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دورات القادة واملدربني

دورات املدربني لالألعاب الريا�سية

 التاأ�س�س�سية للمدرب الريا�سي

 دورات التنظيم والأدارة الريا�سية

 دورات م�سريف الرتبية البدنية والريا�سة للجميع

 دورات امل�سطحات الريا�سية

 دورات امل�سرفني الريا�سيني

 امل�ساركة يف الدورات الريا�سية

 دورات تطوير كوادر بيوت ال�سباب

 دوات مدربي ذوي الحتياجات اخلا�سة

 الدورات املعتمدة �سمن لئحة التدريب بوزارة اخلدمة املدنية

 
الإلتزام التام بتنفيذ الدورات يف املواعيد املحددة يف هذا الربنامج.

 الإلتحاق بالدورات يتم عن طريق اجلهة التي تولت التعميم عن الدورة.               

يجب األ تقل ن�سبة انتظام املتدرب يف الدورة عن ٨5 ٪ كحد اأدنى.

 دورات القادة واملدربني  تبداأ اعتباراً من يوم الأحد.

 تعليمات الدورات التدريبية
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امل�ستوىم�سمى الدورة م
عدد 

امل�ستهدفني
خالل الفرتة

من / الى

جهات
 التعاون والتن�سيق

٧ - ١4٣٧/4/2٠هـ25متهيديةالقيادات ال�سبابية١

١٧ - 2٠١٦/١/٣٠م

وكالة �سئون ال�سباب

2
مدربو

 األعاب القوى
٧ - ١4٣٧/4/2٠هـ25متهيدية

١٧ - 2٠١٦/١/٣٠م

الحتاد ال�سعودي 

لألعاب القوى

٣
مدربو 

مبارزة
٧ - ١4٣٧/4/2٠هـ١5متو�سطة

١٧ - 2٠١٦/١/٣٠م

الحتاد ال�سعودي 

للمبارزة

4
اجلمعيات العمومية 

بالأندية الريا�سية
2١ / 4 - ١4٣٧/5/4هـ25متهيدية

٣١ / ١ - 2٠١٦/2/١٣م

وكالة �سئون الريا�سة

5
مدربو

 كرة ال�سلة
2١ / 4 - ١4٣٧/5/4هـ25متو�سطة

٣١ / ١ - 2٠١٦/2/١٣م

الحتاد ال�سعودي 

لكرة ال�سلة

٦

مدربو

كرة القدم 

( c )الرخ�سة الأ�سيوية    

2١ / 4 - ١4٣٧/5/4هـ25متهيدية

٣١ / ١ - 2٠١٦/2/١٣م

الحتاد ال�سعودي 

لكرة القدم

دورات القادة واملدربني
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امل�ستوىم�سمى الدورة م
عدد 

امل�ستهدفني
خالل الفرتة

من / الى

جهات
 التعاون والتن�سيق

٧
الحرتاف الريا�سي 

لكرة القدم
5 - ١4٣٧/5/١٨هـ25متهيدية

١4 - 2٠١٦/2/2٧م

الحتاد ال�سعودي

لكرة القدم

٨

مدربو

ريا�سات بحرية

) لعبة ال�سراع (

5 - ١4٣٧/5/١٨هـ25متهيدية

١4 - 2٠١٦/2/2٧م

الحتاد ال�سعودي 

للريا�سات البحرية

٩

مدربو

ريا�سات جوية

)لعبة مناذج طائرات(

5 - ١4٣٧/5/١٨هـ١5متهيدية

١4 - 2٠١٦/2/2٧م

الحتاد ال�سعودي 

للريا�سات الـجوية

١٠
الإعالم الـجديد 

بني الـحرية والقيود
5/2٦ - ١4٣٧/٦/١٠هـ25متهيدية

٦ - 2٠١٦/٣/١٩م

الدارة العامة 

لالإعالم والن�سر

١١
مدربو

تايكوندو
5/2٦ - ١4٣٧/٦/١٠هـ25متهيدية

٦ - 2٠١٦/٣/١٩م

الحتاد ال�سعودي 

للتايكوندو

١2

 مدربو

 كرةالقدم

) حرا�س مرمى (

5/2٦ - ١4٣٧/٦/١٠هـ25متهيدية

٦ - 2٠١٦/٣/١٩م

الحتاد ال�سعودي 

لكرة القدم
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امل�ستوىم�سمى الدورة م
عدد 

امل�ستهدفني
خالل الفرتة

من / الى

جهات
 التعاون والتن�سيق

١١- ١4٣٧/٦/24هـ25متهيديةالت�سويق الريا�سي١٣

2٠ /  ٣ - 2٠١٦/4/2م

معهد اإعداد القادة

١4
مدربو 

 كاراتيه
١١- ١4٣٧/٦/24هـ١5متو�سطة

2٠ /  ٣ - 2٠١٦/4/2م

الحتاد ال�سعودي 

للكارتيه

١5

مدربو

كرة القدم 

)B(الرخ�سة الأ�سيوية  

٦/١٨ - ١4٣٧/٧/٩هـ25متو�سطة

٣/2٧ - 2٠١٦/4/١٦م

الحتاد ال�سعودي 

لكرة القدم

١٦
الأ�ساليب احلديثة

لالأن�سطة الريا�سية
٦/25 - ١4٣٧/٧/٩هـ25متهيدية

٣ - 2٠١٦/4/١٦م

معهد اإعداد القادة

١٧
مدربو

جمباز
٦/25 - ١4٣٧/٧/٩هـ١5متهيدية

٣ - 2٠١٦/4/١٦م

الحتاد ال�سعودي 

للجمباز

١٨
مدربو

جودو
٦/25 - ١4٣٧/٧/٩هـ١5متهيدية

٣ - 2٠١٦/4/١٦م

الحتاد ال�سعودي 

للجودو

دورات القادة واملدربني

������ ���� ����� ������ ������� 2016.-indd.indd   18 12/27/15   12:45 PM



19

امل�ستوىم�سمى الدورة م
عدد 

امل�ستهدفني
خالل الفرتة

من / الى

جهات
 التعاون والتن�سيق

١٩
التهيئة

 والإعداد البدين
١٠ - ١4٣٧/٧/2٣ هـ25متهيدية

١٧ - 2٠١٦/4/٣٠ م

معهد اإعداد القادة

2٠

مدربو 

ريا�سات جوية

) لعبة باراجاليد (

١٠ - ١4٣٧/٧/2٣ هـ١5متهيدية

١٧ - 2٠١٦/4/٣٠ م

الحتاد ال�سعودي 

للريا�سات الـجوية

2١

مدربو 

ريا�سات بحرية

) لعبة التجديف (

١٠ - ١4٣٧/٧/2٣ هـ١5متهيدية

١٧ - 2٠١٦/4/٣٠ م

الحتاد ال�سعودي 

للريا�سات البحرية

22
اإدارة وت�سغيل 

املن�ساآت الريا�سية
24 / ٧ - ١4٣٧/٨/٧ هـ25متهيدية

١ - 2٠١٦/5/١4 م

معهد اإعداد القادة

2٣
مدربو

 �سباحة
24 / ٧ - ١4٣٧/٨/٧ هـ١5متو�سطة

١ - 2٠١٦/5/١4 م

الحتاد ال�سعودي 

لل�سباحة

24

مدربو

24 / ٧ - ١4٣٧/٨/٧ هـ١5متهيديةالبوت�سي 

١ - 2٠١٦/5/١4 م

اللجنة 

ال�سعودية البارا اأوملبية
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امل�ستوىم�سمى الدورة م
عدد 

امل�ستهدفني
خالل الفرتة

من / الى

جهات
 التعاون والتن�سيق

25
التاأ�سي�سية

 للمدرب الريا�سي
25متهيدية

٨ - ١4٣٧/٨/2١ هـ

١5 - 2٠١٦/5/2٨م
معهد اإعداد القادة

2٦
مدربو 

كرة املاء
١5متهيدية

٨ - ١4٣٧/٨/2١ هـ

١5 - 2٠١٦/5/2٨م

الحتاد ال�سعودي 

لل�سباحة

2٧
مدربو 

كرة الهدف
١5متهيدية

٨ - ١4٣٧/٨/2١ هـ

١5 - 2٠١٦/5/2٨م

اللجنة ال�سعودية 

الباراملبية

2٨
حتليل الأداء الريا�سي

DART FISH
25متهيدية

١5 - ١4٣٧/٨/١٩هـ

22 - 2٠١٦/5/2٦م
معهد اإعداد القادة

25متهيديةالإ�سابات الريا�سية2٩
4 - ١4٣٧/١١/١٧ هـ

٧ - 2٠١٦/٨/2٠ م
معهد اإعداد القادة

٣٠
مدربو

 كرة اليد
25متهيدية

4 - ١4٣٧/١١/١٧ هـ

٧ - 2٠١٦/٨/2٠ م

الحتاد ال�سعودي 

لكرة اليد

٣١
مدربو

رفع الأثقال
١5متهيدية

4 - ١4٣٧/١١/١٧ هـ

٧ - 2٠١٦/٨/2٠ م

الحتاد ال�سعودي 

لرفع الأثقال

دورات القادة واملدربني
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امل�ستوىم�سمى الدورة م
عدد 

امل�ستهدفني
خالل الفرتة

من / الى

جهات
 التعاون والتن�سيق

٣2
معدو برامج الرتبية 

البدنية والريا�سة للجميع
25متهيدية

١١/١٨ - ١4٣٧/١2/2 هـ

٨/2١ - 2٠١٦/٩/٣ م

الحتاد ال�سعودي 
للرتبية البدنية 
والريا�سة للجميع

25متهيديةاملحرر الناجح٣٣
١١/١٨ - ١4٣٧/١2/2 هـ

٨/2١ - 2٠١٦/٩/٣ م

الإدارة العامة 

لالإعالم والن�سر

٣4
الت�سوير

مهارات وفنون
25متهيدية

١١/١٨ - ١4٣٧/١2/2 هـ

٨/2١ - 2٠١٦/٩/٣ م

الإدارة العامة 

لالإعالم والن�سر

٣5
حتليل الأداء الريا�سي

DART FISH
25متهيدية

2٣ - ١4٣٧/١2/2٧هـ

25 - 2٠١٦/٩/2٩م
معهد اإعداد القادة

٣٦
اللياقة البدنية 

لالأداء املهني
25متو�سطة

١ - ١4 /١/ ١١4٣٨ هـ

2 - ١5/ 2٠١٦/١٠ م
معهد اإعداد القادة

٣٧

مدربو

ريا�سات جوية

 ) لعبة باراموتور (

١5متهيدية
١ - ١4 /١/ ١١4٣٨ هـ

2 - ١5/ 2٠١٦/١٠ م

الحتاد ال�سعودي 

للريا�سات الـجوية

٣٨

مدربو

كرة الطائرة 

 

25متهيدية
١ - ١4 /١/ ١١4٣٨ هـ

2 - ١5/ 2٠١٦/١٠ م

الحتاد ال�سعودي 

للكرة الطائرة
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امل�ستوىم�سمى الدورة م
عدد 

امل�ستهدفني
خالل الفرتة

من / الى

جهات
 التعاون والتن�سيق

٣٩
الأ�ساليب احلديثة 

لالأن�سطة ال�سبابية
25متهيدية

١5- ١4٣٨/١/2٨ هـ

١٦ - 2٠١٦/١٠/2٩ م
معهد اإعداد القادة

4٠
الت�سويق

 يف بيوت ال�سباب
25متهيدية

١5- ١4٣٨/١/2٨ هـ

١٦ - 2٠١٦/١٠/2٩ م

اجلمعية ال�سعودية 

لبيوت ال�سباب

4١

اأعمال

 جلنة امل�سابقات 

باإحتاد كرة القدم

25متهيدية
١5- ١4٣٨/١/2٨ هـ

١٦ - 2٠١٦/١٠/2٩ م

الحتاد ال�سعودي 

لكرة القدم

42
املن�سطات

 واملكمالت الغذائية
25متهيدية

١/2٩ - ١4٣٨/2/١2هـ

١٠/٣٠ - 2٠١٦/١١/١2م
معهد اإعداد القادة

4٣
الدورة التاأ�سي�سة 

للمدرب الريا�سي
25متهيدية

١/2٩ - ١4٣٨/2/١2هـ

١٠/٣٠ - 2٠١٦/١١/١2م
معهد اإعداد القادة

44
 مدربو

مالكمة
١5متقدمة

١/2٩ - ١4٣٨/2/١2هـ

١٠/٣٠ - 2٠١٦/١١/١2م

الأحتاد ال�سعودي 

للمالكمة

دورات القادة واملدربني
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امل�ستوىم�سمى الدورة م
عدد 

امل�ستهدفني
خالل الفرتة

من / الى

جهات
 التعاون والتن�سيق

١٣ - ١4٣٨/2/2٦ هـ25متهيديةال�ستثمار الريا�سي45

١٣ - 2٠١٦/١١/2٦م

اإدارة ال�ستثمار 

وتخ�سي�س الأندية

4٦
اإدارة الفعاليات 

الريا�سية وال�سبابية
25متهيدية

١٣ - ١4٣٨/2/2٦ هـ

١٣ - 2٠١٦/١١/2٦م
معهد اإعداد القادة

4٧
التنظيم 

والإدارة الريا�سية
25متهيدية

2/2٧ - ١4٣٨/٣/24 هـ

١١/2٧ - 2٠١٦/١2/2٣م
معهد اعداد القادة

4٨
اإدارة 

الأزمات الريا�سية
25متهيدية

2/2٧ - ١4٣٨/٣/١٠ هـ

١١/2٧ - 2٠١٦/١2/٩م
معهد اإعداد القادة

4٩

موؤ�سر

 قيا�س الأداء

 )KPIS(

25متهيدية
١١- ١4٣٨/٣/24 هـ

١٠ - 2٠١٦/١2/2٣م
معهد اإعداد القادة
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 اإدارة الربامج التدريبية

منوذج �شروط اللتحاق  بدورات املدربني 
واملتقدمة واملتو�سطة  التمهيدية 

اأوًل:              اأن يكون املر�سح �سعودي اجلن�سية.

 ثانيًا:          ل يقل املوؤهل الدرا�سي عن �سهادة الكفاءة املتو�سطة.

ثالثًا:            ل يقل عمر املر�سح عن 2١ �سنة.

 رابعًا:          للدورات التمهيدية يح�سر �سهادة تثبت اأنه مار�س اللعب اأو التدريب

                         باأحد الأندية اأوالهيئات وي�ستثنى من يحملون موؤهالت ريا�سية.

خام�سًا:         يف الدورات التمهيدية ي�ستثنى من �سرطي ال�سن واملوؤهل الالعبون 

                        الدوليون الذين مثلوا اململكة يف بطولت اأو دورات دولية.

�ساد�سًا:         لبد للم�سارك يف الدورات املتو�سطة واملتقدمة 

                         اأن يكون قد �سبق له اللتحاق بدورات امل�ستوى الذي ي�سبقها.

 �سابعًا:          اأن ير�سح املتدرب عن طريق الحتاد املخت�س.

ال�سعودية العربية  اململكة 
الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب
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 اإدارة الربامج التدريبية
منوذج ا�ستمارة م�ساركة بدورات املدربني

ال�سعودية العربية  اململكة 
الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب

- ال�سم رباعيًا : .................................................................................................................................................................................................

- تاريخ امليالد : ......................................................... رقم البطاقة 

- املنطقة : .............................................................................................. املدينة ................................................................................................

- املوؤهل الدرا�سي : ................................................................................................................................................................................................

- الوظيفة  : ...........................................................................................................................................................................................................

- العنوان الربيدي : ................................................................ )الربيد الإلكرتوين( ................................................................................... 

) ............................................. ( جوال: ) .............................................  ) - رقم الهاتف : عمل: ( ............................................. ) منزل: 

- جهة الرت�سيح : ..................................................................................................................................................................................................

- ا�سم اللعبة التي متار�سها : ................................................................................................................................................................................

- الهيئة اأو النادي الذي مار�ست فية اللعبة : ..................................................................................................................................................

 /  / اإلى    /  / - هل مار�ست التدريب :    )ل(            )نعم(          خالل الفرتة من  

- الهيئة اأو النادي الذي مار�ست فيه التدريب : .............................................................................................................................................

- امل�ستوى الذي و�سلت اإليه كالعب : ................................................................................................................................................................

- هل �سبق لك اللتحاق بدورات تدريب داخل اململكة اأو خارجها اأذكرها :

     دورة : .................................................................................................. تاريخ : ...............................................................................................

    دورة : ................................................................................................. تاريخ : ................................................................................................

اخلتم                          ت�سديق اجلهة املر�سحة     توقيع �ساحب الطلب    
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حفل اإفتتاح دورة الألعاب الريا�ضية الأوملبية اخلليجية الثانية بالدمام 2٠١5 م
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�ضور لفعاليات معهد اإعداد القادة
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الدورات املعتمدة 
مت اعتماد )٩( دورات ملعهد اإعداد القادة

�سمن لئحة التدريب بوزارة اخلدمة املدنية 

كل دورة ب )٣(  م�ستويات: التمهيدية املتو�سطة املتقدمة 

وهي على النحو التايل:

 الوظائف

امل�ستهدفة

خالل الفرتة
 عدد

امل�ستهدفني
امل�ستوى م�سمى الدورات م

هجري
ميالدي

١١-١4٣٧/٦/24هـ
٣/2٠-2٠١٦/4/2م

25 متهيدية الت�سويق الريا�سي ١

٦/25-١4٣٧/٧/٩هـ
٣-2٠١٦/4/١٦م

25 متهيدية
 الأ�ساليب احلديثة

لالأن�سطة الريا�سية
2

١٠-١4٣٧/٧/2٣هـ
١٧-2٠١٦/4/٣٠م

25 متهيدية
التهيئة

والإعداد البدين 
٣

٧/24-٧-١4٣٧/٨هـ
١-2٠١٦/5/١4م

25 متهيدية
 اإدارة وت�سغيل

املن�ساآت الريا�سية
4

4-١4٣٧/١١/١٧هـ
٧-2٠١٦/٨/2٠م

25 متهيدية
ال�سابات الريا�سية
وال�سعافات الولية

5

١-١4٣٨/١/١4هـ
2-2٠١٦/١٠/١5م

25 متهيدية
 اللياقة البدنية

لالأداء املهني
٦

١5-١4٣٨/١/2٨هـ
١٦-2٠١٦/١٠/2٩م

25 متهيدية
 الأ�ساليب احلديثة
لالأن�سطة ال�سبابية

٧

١/2٩-١4٣٨/2/١2هـ
١٠/٣٠-2٠١٦/١١/١2م

25 متهيدية
املن�سطات

واملكمالت الغذائية 
٨

2/2٧-١4٣٨/٣/24هـ
١١/2٧-2٠١٦/١2/2٣م

25 متهيدية
التنظيم

والإدارة الريا�سية  ية ٩
ملدن

ة ا
خدم

م الـ
نظا

ة ل
�سع

لـخا
ة ا

�سي
ريا

وال
ية 

سباب
ال�

طة 
لأن�س

ن با
ملـيـ

لعـا
ل
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دورة الت�سويق الريا�سي ١

١هـ 4 ٣ ٧ /٦ /2 4 -١ ١
2م ٠ ١ ٦ /4 /2 -٣ /2 ٠ خالل الفرتة

متهيدي امل�ستوى

اأهــم  املتدربــني  اإك�ســاب  اإلــى  الــدورة  مــن  امل�ســتوى  هــذا  يهــدف 
الريا�ســي  للت�ســويق  واملهنيــة  العلميــة  لالأ�س�ــس  واملفاهيــم  املعــارف 
امل�ســتويني  علــى  الناجحــة  املمار�ســات  لأهــم  واقعيــة  منــاذج  واإعطــاء 

والعاملــي. املحلــي 

الهدف 

واملفاهيــم   باملعــارف  املتدربــني  تزويــد  يف  ت�ســهم  الــدورة  هــذه 
اأهــم  مت�سمنــة  الريا�ســي  بالت�ســويق  املتعلقــة  واملهنيــة  العلميــة 
وال�ســلع  الت�ســويقية  كالبيئــة  واحلديثــة  احليويــة  املو�سوعــات 
وت�سنيفاتهــا،  بالت�ســويق  اخلا�ســة  اخلدمــات  واأنــواع  وباأنواعهــا 
امل�ســتهلك  ب�ســلوك  املتعلقــة  واملفاهيــم  املعــارف  اإلــى  بالإ�سافــة 
والعقليــة  والبدنيــة  والجتماعيــة  النف�ســية  جوانبــه  بكافــة 
ال�ســوق  بتجزئــة  املرتبطــة  املفاهيــم  يف  حديثــة  مو�سوعــات  وكذلــك  
والتخطيــط  املنتجــات  اإلــى  بالإ�سافــة  هــذا  وفوائــده،  ومتطلباتــه 
بالإ�سافــة  و�سيا�ســاته  الت�ســعري  ومفهــوم  وت�ســويقها  وتطويرهــا  لهــا 
املاديــة  وال�ســلع  للمنتجــات  املبا�ســر  وغــري  املبا�ســر  التوزيــع  اإلــى 
واأ�ســاليبه  واأنواعــه  للمنتــج  الرتويــج  اإلــى  بالإ�سافــة  واخلدميــة 
التجاريــة  الإعالنــات  وكذلــك  املنتــج  ونــوع  طبيعــة  بح�ســب  املنا�ســبة 
واقعيــة  منــاذج  اإعطــاء  كذلــك  منهــا،  ال�ســتفادة  وكيفيــة  واأهميتهــا 
امل�ســتويني  علــى  الريا�ســي  للت�ســويق  الناجحــة  املمار�ســات  لأهــم 

والعاملــي. املحلــي 

نبذة
 عن الربنامج

انطباق ال�شروط وتعبئة ا�شتمارة امل�شاركة
والرت�سيح من اأحد التنظيمات ال�سبابية اأو الريا�سية  للم�ساركة يف الدورة

و�ضف ملحتوي الدورة
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و�ضف ملحتوي الدورة

الأ�ساليب احلديثة لالأن�سطة الريا�سية 2

١هـ 4 ٣ ٧ /٧ /٩ -٦ /2 5
2م ٠ ١ ٦ /4 /١ ٦ -٣ خالل الفرتة

متهيدي امل�ستوى 

املتعلقــة  الأ�سا�ســية  واملهــارات  واملفاهيــم  املعــارف  املتدربــني  اإك�ســاب 
والفنيــة  والريا�سيــة  والجتماعيــة  الثقافيــة  ال�ســباب  باحتياجــات 
وتطــور  تعــزز  التــي  ال�ســبابية  لالأن�ســطة  احلديثــة  والأ�ســاليب 

املجــالت. هــذه  يف  وقدراتهــم   ومعارفهــم  مداركهــم  مــن 

الهدف 

واملفاهيــم  باملعــارف  املتدربــني  تزويــد  يف  امل�ســتوى  هــذا  ي�ســهم 
ال�ســباب  ملراحــل  النمــو  خ�سائ�ــس  بطبيعــة  املتعلقــة  الأ�سا�ســية 
ومواهبهــم  قدراتهــم  ل�ســتثمار  املهمــة  واملهــارات  املختلفــة 
والثقافيــة   الريا�سيــة   الأن�ســطة   خــالل  مــن  وطاقاتهــم 
و�ســع  خــالل  مــن  تنفيذهــا  وكيفيــة  والفنيــة،  والجتماعيــة 
التــي  احلديثــة  واملفاهيــم  تنفيذهــا  واآليــات  املنا�ســبة  اأهــداف 
تقــومي  وتنفيــذ  بنــاء  يف  ال�ســباب  م�ســاركة  اأهميــة  علــى  توؤكــد 
مــن  بتوجيــه  وقدراتهــم  خرباتهــم  وفــق  املختلفــة  املنا�ســط  تلــك 

ال�ســبابي.  العمــل  جمــالت  يف  والخت�سا�ــس  اخلــربة  ذوي 

نبذة
 عن الربنامج

انطباق ال�شروط وتعبئة ا�شتمارة امل�شاركة
والرت�سيح من اأحد التنظيمات ال�سبابية اأو الريا�سية  للم�ساركة يف الدورة
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التهيئة
والإعداد البدين  ٣

١هـ 4 ٣ ٧ /٧ /2 ٣ -١ ٠
2م ٠ ١ ٦ /4 /٣ ٠ -١ ٧ خالل الفرتة

متهيدي امل�ستوى 

واملفاهيــم  باملعــارف  املتدربــني  تزويــد  اإلــى  امل�ســتوى  هــذا  يهــدف 
عــام  ب�ســكل  البــدين  والإعــداد  بالتهيئــة  املتعلقــة  الأ�سا�ســية 
والتطبيقيــة(  )النظريــة  العلميــة  الأ�س�ــس  معرفــة  خــالل  مــن 
واأ�ســاليب  تقييمهــا  وطــرق  عــام  ب�ســكل  الريا�ســي  للتدريــب 

املنا�ســب.  والأ�ســلوب  املنهــج  با�ســتخدام  تطبيقهــا 

الهدف 

الأ�سا�ســية  املتطلبــات  اأهــم  وتف�ســري  فهــم  يف  الــدورة  هــذه  ت�ســهم 
مت�سمنــة  احلديثــة،  العلميــة  الأ�س�ــس  وفــق  الريا�ســي  للتدريــب 
وعنا�سرهــا  وتق�ســيماتها  البدنيــة  اللياقــة  مباهيــة  التعريــف 
الرئي�ســية  الأ�س�ــس  وتو�سيــح  فهــم  اإلــى  بالإ�سافــة  وخ�سائ�سهــا، 
ي�ســمل  كمــا  تنفيــذه.  واآليــة  ريا�ســي  تدريــب  برنامــج  لإعــداد 
الالزمــة  والحتياطــات  التدابــري  كافــة  معرفــة  امل�ســتوى  هــذا 
بالإ�سافــة  للمتدربــني.  واآمنــة  �ســليمة  تدريبيــة  بيئــة  لتوفــري 
مت  التــي  النظريــة  املفاهيــم  لالأهــم  ميدانيــة  تطبيقــات  اإلــى 

الــدورة. خــالل  اكت�ســابها 

نبذة
 عن الربنامج

انطباق ال�شروط وتعبئة ا�شتمارة امل�شاركة
والرت�سيح من اأحد التنظيمات ال�سبابية اأو الريا�سية  للم�ساركة يف الدورة
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و�ضف ملحتوي الدورة

اإدارة وت�سغيل املن�ساآت الريا�سية 4

١هـ 4 ٣ ٧ /٨ -٧ -٧ /2 4
2م ٠ ١ ٦ /5 /١ 4 -١ خالل الفرتة

متهيدي امل�ستوى 

التمهيــدي  امل�ســتوى  يف  التدريبيــة  الــدورة  هــذه  تهــدف 
احلديثــة  الأ�سا�ــس  لأهــم  واملفاهيــم  املعــارف  تقــدمي  اإلــى 
و�سيانتهــا  الريا�سيــة  املن�ســاآت  وت�ســغيل  بــاإدارة  املرتبطــة 
ب�ســكل  املجــال  هــذا  يف  امل�ســاركني  كفــاءة  رفــع  بهــدف 

. متميــز

الهدف

اإك�ســاب  اإلــى  يهــدف  الــدورة  هــذه  مــن  التمهيــدي  امل�ســتوى 
املرتبطــة  الأ�سا�ســية  واملهــارات  واملفاهيــم  املعــارف  املتدربــني 
وتاريــخ  ن�ســاأة  مت�سمنــة  الريا�سيــة  املن�ســاآت  وت�ســغيل  بــاإدارة 
تطــور  ومراحــل  و�سيانتهــا  واأهميتهــا  الريا�سيــة  املن�ســاآت 
نظريــات  اإلــى  بالإ�سافــة  وجتهيزاتهــا.  الريا�سيــة  املن�ســاآت 
لتخطيــط  العامــة  واملبــادئ  الب�ســرية  واملــوارد  الإدارة 
الريا�سيــة  املن�ســاآت  اأنــواع  وكذلــك  الريا�سيــة  املن�ســاآت 
كيفيــة  علــى  التــدرب  كذلــك  و�سيانتهــا،  ت�ســغيلها  واآليــات 
واملو�سوعــات  وال�سيانــة،  الت�ســغيل  وبرامــج  جــداول  و�ســع 
وميدانيــًا. نظريــًا  الريا�سيــة  املن�ســاآت  باأمــن  املتعلقــة 

نبذة
 عن الربنامج

انطباق ال�شروط وتعبئة ا�شتمارة امل�شاركة
والرت�سيح من اأحد التنظيمات ال�سبابية اأو الريا�سية  للم�ساركة يف الدورة
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ال�سابات الريا�سية
وال�سعافات الولية 5

١هـ 4 ٣ ٧ /١ ١ /١ ٧ -4
2م ٠ ١ ٦ /٨ /2 ٠ -٧ خالل الفرتة

متهيدي امل�ستوى 

اإك�ســاب  اإلــى  التمهيــدي  امل�ســتوى  يف  الــدورة  هــذه  تهــدف 
اخلا�ســة  الأ�سا�ســية  واملهــارات  واملفاهيــم  املعــارف  املتدربــني 
لطــرق  احلديثــة  والأ�ســاليب  الريا�سيــة  بالإ�سابــات 

. فها �ســعا اإ

الهدف

واملفاهيــم  املعــارف  الــدورة  هــذه  يف  امل�ســاركون  يكت�ســب 
وتطبيقاتــه   احلديــث  الريا�ســي  بالطــب  املتعلقــة  الأ�سا�ســية 
حدوثهــا  واأ�ســباب  واأنواعهــا  الريا�سيــة  والإ�سابــات 
اإ�ســعافها،  عــدم  عــن  تنجــم  قــد  التــي  وامل�ساعفــات 
واملهــارات  املعــارف  املتدربــني  اإك�ســاب  اإلــى  بالإ�سافــة 
الريا�سيــة  لالإ�سابــات  الأوليــة  الإ�ســعافات  ومراحــل  املهنيــة 
والتعامــل  امل�ســاب  نقــل  كيفيــة  وكذلــك  املمكنــة،  والبدائــل 
ال�ســائعة،  الريا�سيــة  لالإ�سابــات  الظــروف  خمتلــف  يف  معــه 
الإ�سابــات  حــدوث  يف  املوؤثــرة  العوامــل  اإلــى  بالإ�سافــة 

ال�ســائعة. الألعــاب  خمتلــف  يف  الريا�سيــة 

نبذة
 عن الربنامج

انطباق ال�شروط وتعبئة ا�شتمارة امل�شاركة
للم�ساركة يف الدورة والرت�سيح من اأحد التنظيمات ال�سبابية اأو الريا�سية
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اللياقة البدنية لالأداء املهني ٦

١هـ 4 ٣ ٨ /١ /١ 4 -١
2م ٠ ١ ٦ /١ ٠ /١ 5 -2 خالل الفرتة

متهيدي امل�ستوى 

الأ�سا�ســية  واملفاهيــم  واملعــارف   املهــارات  املتدربــني  اإك�ســاب 
اللياقــة  وعنا�ســر  العمــل  وطبيعــة  املهــن  بت�سنيــف  املتعلقــة 
املهــن. تلــك  يف  الأداء  وتطويــر  تعزيــز  يف  ت�ســهم  التــي  البدنيــة 

الهدف

باملعلومــات  املتدربــني  تزويــد  يتــم  امل�ســتوى  هــذا  يف 
املهــن  يف  العمــل  اأثنــاء  الأداء  لتطويــر  ال�سروريــة  واملهــارات 
املهــن  يف  العمــل  طبيعــة  علــى  التعــرف  خــالل  مــن  املختلفــة 
تعتمــد   التــي  املختلفــة  والطبيــة(  والع�ســكرية  )املدنيــة 
البدنيــة  اللياقــة  مــن  معينــة  عنا�ســر  علــى  اأدائهــا  يف 
املــدين  الدفــاع  قطــاع  يف  العمــل  مثــل  خمتلفــة،  مب�ســتويات 
واملوا�ســالت  والبنــاء  امل�سانــع  يف  امليــداين  والعمــل  والإ�ســعاف 
الأخــرى  املجــالت  مــن  وغريهــا  الطــوارئ  وطــب  العامــة 
البدنيــة  اللياقــة  عنا�ســر  علــى  التعــرف  مت�سمنــة  امل�ســابهة، 
املهــن  لأهــم  املهنــي  بــالأداء  واملرتبطــة  بال�سحــة  املرتبطــة 
اللياقــة  مــن  معينــًا  قــدراً  تتطلــب  التــي  الوظيفيــة  واملهــام 
عاليــة.  بكفــاءة  املختلفــة  املهنيــة  باملهــام  للقيــام  البدنيــة 
تطويرهــا  اأجــل  مــن  وتقييمهــا  قيا�ســها  طــرق  وكذلــك 

اكت�ســابها. خــالل  مــن  املهنــي  الأداء  وحت�ســني 

نبذة
 عن الربنامج

انطباق ال�شروط وتعبئة ا�شتمارة امل�شاركة
والرت�سيح من اأحد التنظيمات ال�سبابية اأو الريا�سية  للم�ساركة يف الدورة

و�ضف ملحتوي الدورة
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الأ�ساليب احلديثة لالأن�سطة ال�سبابية ٧

١هـ 4 ٣ ٨ /١ /2 ٨ -١ 5
2م ٠ ١ ٦ /١ ٠ /2 ٩ -١ ٦ خالل الفرتة

متهيدي امل�ستوى 

اأهــم  املتدربــني  اإك�ســاب  اإلــى  الــدورة  مــن  امل�ســتوى  هــذا  يهــدف 
الريا�ســي  للت�ســويق  واملهنيــة  العلميــة  لالأ�س�ــس  واملفاهيــم  املعــارف 
علــى  الناجحــة  املمار�ســات  لأهــم  واقعيــة  منــاذج  واإعطــاء 

والعاملــي. املحلــي  امل�ســتويني 

الهدف

واملفاهيــم   باملعــارف  املتدربــني  تزويــد  يف  ت�ســهم  الــدورة  هــذه 
اأهــم  مت�سمنــة  الريا�ســي  بالت�ســويق  املتعلقــة  واملهنيــة  العلميــة 
وال�ســلع  الت�ســويقية  كالبيئــة  واحلديثــة  احليويــة  املو�سوعــات 
وت�سنيفاتهــا،  بالت�ســويق  اخلا�ســة  اخلدمــات  واأنــواع  وباأنواعهــا 
امل�ســتهلك  ب�ســلوك  املتعلقــة  واملفاهيــم  املعــارف  اإلــى  بالإ�سافــة 
والعقليــة  والبدنيــة  والجتماعيــة  النف�ســية  جوانبــه  بكافــة 
بتجزئــة  املرتبطــة  املفاهيــم  يف  حديثــة  مو�سوعــات  وكذلــك  
املنتجــات  اإلــى  بالإ�سافــة  هــذا  وفوائــده،  ومتطلباتــه  ال�ســوق 
الت�ســعري  ومفهــوم  وت�ســويقها  وتطويرهــا  لهــا  والتخطيــط 
املبا�ســر  وغــري  املبا�ســر  التوزيــع  اإلــى  بالإ�سافــة  و�سيا�ســاته 
الرتويــج  اإلــى  بالإ�سافــة  واخلدميــة  املاديــة  وال�ســلع  للمنتجــات 
املنتــج  ونــوع  طبيعــة  بح�ســب  املنا�ســبة  واأ�ســاليبه  واأنواعــه  للمنتــج 
ال�ســتفادة  وكيفيــة  واأهميتهــا  التجاريــة  الإعالنــات  وكذلــك 
الناجحــة  املمار�ســات  لأهــم  واقعيــة  منــاذج  اإعطــاء  كذلــك  منهــا، 

والعاملــي. املحلــي  امل�ســتويني  علــى  الريا�ســي  للت�ســويق 

نبذة
 عن الربنامج

انطباق ال�شروط وتعبئة ا�شتمارة امل�شاركة
والرت�سيح من اأحد التنظيمات ال�سبابية اأو الريا�سية  للم�ساركة يف الدورة
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املن�سطات واملكمالت الغذائية ٨

١هـ 4 ٣ ٨ /2 /١ 2 -١ /2 ٩
2م ٠ ١ ٦ /١ ١ /١ 2 -١ ٠ /٣ ٠ خالل الفرتة

متهيدي امل�ستوى

تزويد املدرب باملعارف واملفاهيم والقدرات الأ�سا�سية لتقدمي »الدورة 
التمهيدية للمن�سطات الريا�سية واملكمالت الغذائية » لتاأهيل امل�ساركني 

ملعرفة الأ�س�س العلمية )النظرية والتطبيقية( املتعلقة بهذا امل�ستوى 
من الربنامج با�ستخدام املنهج والأ�سلوب املنا�سب الالزم ل�سمان حتقيق 

اأهداف الدورة التدريبية والتاأكد من اكت�ساب املتدربني للمخرجات 
املتوقعة بعد اإمتام الدورة بنجاح.

 الهدف

العملي��ة  التطبيق��ات  وبع���ض  نظري��ة  حما�ض��رات  ال��دورة  ه��ذه  برنام��ج  يت�ضم��ن 
واملكم��ات  املن�ض��طات  يف  احلديث��ة  املو�ضوع��ات  م��ن  العدي��د  ت�ض��مل  وامليداني��ة 
املفاهي��م  عل��ى  املتدرب��ون  يتع��رف  امل�ض��توى  ه��ذا  فف��ي  للريا�ضي��ن.  الغذائي��ة 
الغ��ذاء  مكون��ات  وكذل��ك  الريا�ض��ي  للن�ض��اط  واأهميته��ا  للتغذي��ة  الأ�ضا�ض��ية 
الريا�ض��ي  غ��ذاء  اإل��ى  بالإ�ضاف��ة  للريا�ضي��ن،  وخا�ض��ة  للتغذي��ة  الأ�ضا�ض��ية  واملب��ادئ 
التدري��ب،  اأو  املناف�ض��ة  بع��د  م��ا  الريا�ض��ي  وغ��ذاء  التدري��ب،  اأو  املناف�ض��ة  قب��ل  م��ا 
من��ط  بتقيي��م  املتعقل��ة  املو�ضوع��ات  اإل��ى  يتط��رق  كم��ا  املختلف��ة،  وبراجم��ه 
املقايي���س   ال��دم،  فح���س  ال�ضح��ي،  والتاري��خ  للريا�ض��ة  املمار���س  لل�ض��خ�س  التغذي��ة 
عل��م  يف  باأ�ضا�ض��يات  املتعلق��ة  املو�ضوع��ات  الربنام��ج  يت�ضم��ن  كم��ا  ال��خ  اجل�ض��مي... 
للريا�ضي��ن،  الغذائي��ة  املكم��ات  لتن��اول  ال�ضحيح��ة  الطريق��ة  و  الغذائي��ة  املكم��ات 
ماهي��ة  عل��ى  يتعرف��ون  امل�ض��توى  ه��ذا  يف  املتدرب��ن  ف��اإن  اأخ��رى  جه��ة  وم��ن 

الغذائي��ة. املكم��ات  وب��ن  بينه��ا  والف��رق  الريا�ضي��ة  املن�ض��طات  ومفه��وم 

نبذة
 عن الربنامج

انطباق ال�شروط وتعبئة ا�شتمارة امل�شاركة
والرت�سيح من اأحد التنظيمات ال�سبابية اأو الريا�سية  للم�ساركة يف الدورة

و�ضف ملحتوي الدورة
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التنظيم والإدارة الريا�سية ٩

١هـ 4 ٣ ٨ /٣ /2 4 -2 /2 ٧
2م ٠ ١ ٦ /١ 2 /2 ٣ -١ ١ /2 ٧ خالل الفرتة

متهيدي امل�ستوى

 اإك�ساب املتدربني املعلومات واملعارف واخلربات واملفاهيم الأ�سا�سية 
لالإدارة للتنظيمات الريا�سية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والقاري 

والدويل وتطوير القيادات الريا�سية وحت�سني اأدائها يف عملها .
 الهدف

اخلا�ض��ة  باخل��ربات  املتدرب��ن  بتزوي��د  املتق��دم  امل�ض��توى  ه��ذا  يف  ال��دورة  ت�ض��هم 

الريا�ضي��ة  التنظيم��ات  اإدارة  كيفي��ة  ع��ن  الواف��رة  واملعلوم��ات  الريا�ضي��ة  بالأن�ض��طة 

واملتابع��ة  والإ�ض��راف  والتنظي��م  التخطي��ط  يف  العلمي��ة  الأ�ض���س  عل��ى  ا�ض��تنادًا 

اأه��داف  لتحقي��ق  وال�ضائب��ة  ال�ض��ليمة  الق��رارات  اتخ��اذ  عل��ى  والعم��ل  والتقيي��م 

. امل�ض��رفة  الجن��ازات  عل��ى  واحل�ض��ول  املنظوم��ة 

نبذة
 عن الربنامج

انطباق ال�شروط وتعبئة ا�شتمارة امل�شاركة
والرت�سيح من اأحد التنظيمات ال�سبابية اأو الريا�سية  للم�ساركة يف الدورة
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كرة الطائرة 
كام الواعدين لل

الدورة التاأهيلية لل�ضاره الدولية واحل
معهد اإعداد القادة 2٠١5 م
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يمت تنفيذ الدورات بالتعاون والتنسيق مع االحتادات الرياضية.

جيب أال تقل نسبة انتظام املشارك يف الدورة عن ٨٥٪ حكد أدىن.

 جيب االلزتام بالحئة احلاكم لأللعاب الرياضية عند تنفيذ الدورات.

 االلتحاق بالدورات يمت عن طريق االحتادات الرياضية.

دورات احلكام للألعاب الريا�ضية
  التعليمات 

������ ���� ����� ������ ������� 2016.-indd.indd   39 12/27/15   12:46 PM



الربنامج التدريبي ملعهد اإعداد القادة للعام ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

40

دورات الـحكام

املكان
 تاريخ التنفيذ

امل�ستوى اللعبة
 الحتاد

ال�سعودي
م

هجري
ميالدي

الريا�س هـ  ١4٣٧ /4 /2٣ -١4
2٠١٦ م /2 /2 -١ /24

م�ستجدون للكرة الطائرة الكرة الطائرة ١

 احلدود
ال�سمالية

هـ  ١4٣٧ /5 /١4 -5
2٠١٦م /2 /2٣ -١4

م�ستجدون الكرة الطائرة للكرة الطائرة 2

الباحة هـ  ١4٣٧ /٦ /2٧ -١٨
2٠١٦م /4 /5 -٣ /2٧

م�ستجدون الكرة الطائرة للكرة الطائرة ٣

مكة املكرمة هـ  ١4٣٧ /٧ /١٩ -١٠
2٠١٦م /4 /2٦ -١٧

ترفيع الكرة الطائرة للكرة الطائرة 4

الريا�س هـ  ١4٣٧ /4 /١5 -٧
2٠١٦ م /١ /24 -١٧

ترفيع كرة ال�سلة لكرة ال�سلة 5

 املدينة
املنورة

هـ  ١4٣٧ /5 /١4 -5
2٠١٦ م /2 /2٣ -١4

م�ستجدون كرة ال�سلة لكرة ال�سلة ٦
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املكان
 تاريخ التنفيذ

امل�ستوى اللعبة
 الحتاد

ال�سعودي
م

هجري
ميالدي

الق�سيم هـ  ١4٣٧ /4 /2٠ -١4
2٠١٦م /١ /٣٠ -24

جدّد لكرة اليد كرة اليد ٧

املدينة املنورة هـ  ١4٣٧ /4 /2٧ -2١
2٠١٦م /2 /٦ -١ /٣١

جددّ لكرة اليد كرة اليد ٨

تبوك ١هـ 4 ٣ ٧ /5 /٩ -٣
2٠١٦م /2 /١٨ -١2

جددّ كرة اليد لكرة اليد ٩

الريا�س ١4٣٧هـ /٨ /2٦ -22
2٠١٦م /٦ /2 -5 /2٩

ترفيع كرة اليد لكرة اليد ١٠

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٧ /٨ /٧ -١
2٠١٦م /5 /١4 -٨

م�ستجدون جودو للجودو ١١

مكة املكرمة ١هـ 4 ٣ ٨ /١ /2 2 -١ 5
2٠١٦م /١٠ /2٣ -١٦

م�ستجدون للجودو جودو ١2
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دورات الـحكام

املكان
 تاريخ التنفيذ

امل�ستوى اللعبة
 الحتاد

ال�سعودي
م

هجري
ميالدي

جدة ١هـ 4 ٣ ٧ /٦ /2 4 -١ ٨
2٠١٦م /4 /2 -٣ /2٧

م�ستجدون لل�سباحة كرة ماء ١٣

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٧ /٧ /٧ -٣
2٠١٦م /4 /١4 -١٠

ترفيع لل�سباحة كرة ماء ١4

الدمام ١هـ 4 ٣ ٧ /٧ /2 ٦ -2 ٠
2٠١٦م /5 /٣ - 4 /2٧

ترفيع �سباحة لل�سباحة ١5

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٧ /٨ /٧ -١
2٠١٦م /5 /١4 -٨

ترفيع �سباحة لل�سباحة ١٦

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٧ /٧ /٧ -٣
2م ٠ ١ ٦ /4 /١ 4 -١ ٠

ترفيع كراتية للكاراتيه ١٧

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٧ /١ 2 /2 ٨ -2 4
2م ٠ ١ ٦ /٩ /2 ٩ -2 5

م�ستجدون كراتية للكاراتيه ١٨
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املكان
 تاريخ التنفيذ

امل�ستوى اللعبة
 الحتاد

ال�سعودي
م

هجري
ميالدي

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٧ /4 /2 ٠ -١ 4
2م ٠ ١ ٦ /١ /٣ ٠ -2 4

ترفيع للتن�س تن�س ١٩

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٧ /4 /2 ٦ -2 ١
2٠١م ٦ /2 /٦ -١ /٣ ١

ترفيع للتن�س تن�س 2٠

الدمام ١هـ 4 ٣ ٧ /5 /5 -4 /2 ٨
2٠م ١ ٦ /2 /١ 4 -٧

م�ستجدون تن�س للتن�س 2١

 املدينة
املنورة

١هـ 4 ٣ ٧ /5 /2 ٠ -١ 4
2٠م ١ ٦ /2 /١ ١ -5

ترفيع 22 للدراجات دراجات

جدة ١هـ 4 ٣ ٧ /١ ١ /2 ٧ -١ ٨
2٠م ١ ٦ /٨ /٣ ٠ -2 ١

ترفيع 2٣ للدراجات دراجات

اأبها ١هـ 4 ٣ ٧ /١ 2 /2 -١ ١ /2 5
2٠١٦م  /٩ /٣  -  ٨ /2٩

م�ستجدون 24 للدراجات دراجات
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املكان
 تاريخ التنفيذ

امل�ستوى اللعبة
 الحتاد

ال�سعودي
م

هجري
 ميالدي

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٧ /5 /١ 4 -5
2٠١م ٦ /2 /2 ٣ -١ 4

ترفيع للتايكوندو تايكوندو 25

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٧ /١ ٠ /2 ٧ -١ ٨
2٠١٦م /٨ /١ -٧ /2 ٣

م�ستجدون تايكوندو 2٦ للتايكوندو

جدة ١هـ 4 ٣ ٧ /4 /١ ٦ -٧
2٠١م ٦ /2 /2 5 -2 ٦

م�ستجدون
 مناذج

الطائرات
للريا�سات اجلوية 2٧

اأبها
١هـ 4 ٣ ٧ /5 /2 ٠ -١ ١
2٠١م ٦ /٣ /2 ٩ -2 ٠

م�ستجدون
 بارا جاليد و

باراموتر
للريا�سات اجلوية 2٨

جدة ١هـ 4 ٣ ٧ /١ ١ /2 ٧ -١ ٨
2٠١م ٦ /٨ /٣ ٠ -2 ١

م�ستجدون ميكرو ليت للريا�سات اجلوية 2٩

الريا�س ١هـ 4 ٣ ٨ /١ /١ ٠ -١
2٠١م ٦ /١ ٠ /١ ١ -2

م�ستجدون قفز مظلي للريا�سات اجلوية ٣٠

دورات الـحكام
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املكان
 تاريخ التنفيذ

امل�ستوى اللعبة
 الحتاد

ال�سعودي
م

 هجري
 ميالدي

الريا�س ١4هـ ٣ ٧ /4 /2 ٣ -١ 4
2٠١٦م /2 /2 -١ /24

م�ستجدون مالكمة للمالكمة ٣١

جدة ١4هـ ٣ ٧ /٦ /2 5 -١ ٨
2٠١٦م /4 /٣ -٣ /2٧

ترفيع مالكمة للمالكمة ٣2

الدمام ١هـ 4 ٣ ٧ /4 /١ 5 -٧
2٠م ١ ٦ /١ /2 4 -١ ٧

ترفيع مبارزة للمبارزة ٣٣

الدمام ١هـ 4 ٣ ٧ /5 /١ ٠ -٣
2٠١ م ٦ /2 /١ ٩ -١ 2

ترفيع مبارزة للمبارزة ٣4

ة جد ١4٣هـ ٧ /٧ /١ ٩ -١ ٠
2٠١٦ م /4 /2٦ -١٧

م�ستجدون جمباز للجمباز ٣5

�س يا لر ا ١هـ 4 ٣ ٧ /١ ١ /٨ -4
2٠١٦م /٨ /١١ -٧

ترفيع جمباز للجمباز ٣٦
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املكان
 تاريخ التنفيذ

امل�ستوى اللعبة
 الحتاد

ال�سعودي
م

هجري
ميالدي

الح�ساء
2١-١4٣٧/4/2٨هـ
١/٣١-2٠١٦/2/5م ترفيع العاب قوى لألعاب القوى ٣٧

جدة
١٨-١4٣٧/٦/25هـ

٣/2٧-2٠١٦/4/٣ م
م�ستجدون العاب قوى لألعاب القوى ٣٨

الدمام
١4-١4٣٧/4/2٣هـ
١/24-2٠١٦/2/2م م�ستجدون ال�سراع للريا�سات البحرية ٣٩

جدة
١٨-١4٣٧/٦/25هـ
٣/2٧-2٠١٦/4/٣م م�ستجدون جتديف للريا�سات البحرية 4٠

اجلبيل
١5-١4٣٧/٨/24 هـ
22-2٠١٦/5/٣١ م

م�ستجدون الدبابات للريا�سات البحرية 4١

ينبع
١5-١4٣٨/١/24 هـ

5-2٠١٦/2/١١ م
م�ستجدون الزعانف للريا�سات البحرية 42

دورات الـحكام
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املكان
 تاريخ التنفيذ

امل�ستوى اللعبة
 الحتاد

ال�سعودي
م

هجري
ميالدي

جدة ١٨-١4٣٧/٦/24 هـ
٣/2٧-2٠١٦/4/2 م

ترفيع رفع اأثقال لرفع الأثقال 4٣

الدمام ١5-١4٣٧/٨/24 هـ
22-2٠١٦/5/٣١ م

م�ستجدون رفع اأثقال لرفع الأثقال 44

جدة ١٠-١4٣٧/٧/١٩ هـ
١٧-2٠١٦/4/2٦ م

م�ستجدون �سهام لل�سهام 45

مكة املكرمة ١هـ 4 ٣ ٧ /٧ /١ 2 -٣
2٠١م ٦ /4 /١ ٩ -١ ٠

م�ستجدون العاب القوى
اللجنة 

ال�سعودية 
البارا اأوملبية

4٦

اأبها ١٧-١4٣٧/٧/2٦هـ
4/24-2٠١٦/5/٣م ترفيع رفع اأثقال

اللجنة 
ال�سعودية

 البارا اأوملبية
4٧

الدمام
١5-١4٣٨/١/24هـ
١٦-2٠١٦/١٠/25م

م�ستجدون
كرة �سلة
 كرا�سي 

متحركة

اللجنة 
ال�سعودية

 البارا اأوملبية
4٨
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اإدارة الربامج التدريبية

  اأن يكون امل�سارك �سعودي اجلن�سية مع اإرفاق �سورة من بطاقة الأحوال املدنية 

وا�سحة مع اأ�سل البطاقة لتطبيق تاريخ امليالد.

    يجب تعبئة منوذج ال�ستمارة التي تت�سمن معلومات عن املر�سح والك�سف الطبي

 وتوقيع مدير املكتب واأمني عام احتاد اللعبة وختم الحتاد.

ل يقل عمر املر�سح عن ١٧ �سنة ول يزيد عن٣2�سنة.

               ل يقل املوؤهل الدرا�سي عن الثانوية العامة اأو ما يعادلها مع اإرفاق �سورة من املوؤهل.     

تعبئة منوذج �سهادة ممار�سة اللعبة بالأندية الريا�سية والهيئات 

          ويعفى من هذه ال�سهادة طلبة اأو خريجو معاهد وكليات الرتبية البدنية والريا�سة.

اإذا كان الالعب مثل النادي  على م�ستوى الفريق الأول فاإنه يجوز خف�س املوؤهل 

للكفاءة املتو�سطة ويعامل على الدرجة الثالثة .

ميدد ال�سن اإلى ٣5 �سنة  كحد اأق�سى لالعبني الذين �سبق لهم اأن مثلوا اأنديتهم يف نف�س 

اللعبة على م�ستوى الفريق الأول لفرتات منا�سبة ويعتمد ثبوت ذلك مبوجب �سهادة

 من النادي معتمدة من مكتب الرئا�سة واإحتاد اللعبة.

                                                                                                                                        

اأوًل:

ثانيًا:

ثالثًا:

رابعًا:

خام�سًا:

�ساد�سًا:         

�سابعًا:

منوذج �شروط اللتحاق بدورات احلكام امل�شتجدين

ال�سعودية العربية  اململكة 
الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب
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ال�سعودية العربية  اململكة 
الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب

اللعبة: ..................................................................... املقامة يف مدينة: ..............................................................
خالل الفرتة من          /         /     ١4٣هـ - اإلى          /         /     ١4٣هـ

�سعادة/ مدير مكتب الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب بـ ..................................................................املحرتم
�سعادة/ اأمني عام الحتاد ال�سعودي لـ ................................................................................................... املحرتم

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
اأتقدم بطلب اإحلاقي بدورة احلكام املو�سحة بعاليه:

ال�سم رباعياً 
رقم البطاقة                             تاريخ امليالد             /            /       ١4هـ

العمل  املوؤهل الدرا�سي    
رقم اجلوال  مكان الإقامة    

تاريخ العتماد  الدرجة احلالية )للرتفيع(   
توقيع امل�سارك على �سحة البيانات  ...............................................................................................

)الك�سف الطبي للم�ستجدين فقط(
املكرم مدير مركز/ م�ست�سفى ...............................................................................................................املحرتم 

ناأمل اإجراء الك�سف الطبي الالزم على املذكور بعاليه وموافاتنا بالنتيجة.
ولكم خال�س التحية ،،،       

    مدير مكتب الرئا�سة بـ ...................................... اأمني عام الحتاد ال�سعودي لـ .....................................

الفح�س( )نتيجة 
�سعادة / ..........................................................................................................................................................املحرتم

تبني لنا بعد اإجراء الك�سف الطبي الالزم ان املذكور ) لئـــــق (  ) غــري لئــق (
الطبيب ............................................................. مدير م�ست�سفى اأو مركز ......................................................             

ختم الحتاد               ت�سديق اأمني عام  الحتاد ال�سعودي لـ..............................................  

منوذج ا�ستمارة امل�ساركة 

بدورة حكام  )م�ستجدون / ترفيع(

اإدارة الربامج التدريبية
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 دورة امل�ضطحات الريا�ضية اخل�رضاء
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برنامج البحوث والندوات والإ�ضدارات واملكتبة

الفرتة الربنامج الن�شاط م

اأثر ممار�سة الأن�سطة

 ال�سبابية والريا�سية

 على ال�سمات ال�سخ�سية للفرد

البحوث ١

) ١/2(    املتغريات احلديثة يف املجتمع

 وتاأثريها على ال�سباب 

) 2/2 (    الريا�سة واأثرها على ال�سياحة 

الندوات 2

 دعم وجتهيز املكتبة 

 التخ�س�سية بالأجهزة واملراجع العلمية
الإ�سدارات ٣

 م
2٠

١٦
 -

هـ  
 ١

4٣
٧ 

ي
يب

در
لت

م ا
عــا

 ال
ل

ال
خــ
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يتوفر باملكتبة العديد من املراجع العلمية املتخ�ض�ضة يف جمال علوم الريا�ضة
  ويوجد اأكرث من ٨٠٠٠ كتاب ي�ضتفيد منها الباحثون وم�ضتهدفو برامج املعهد
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دورات خارج اخلطة
 يقيم معهد اإعداد القادة  �سراكة 

مع التنظيمات ال�سبابية والريا�سية  لتنفيذ العديد من الربامج التدريبية الخري
 وفق احتياجات اجلهات لهذة الدورات وهي على النحو التايل

اوالً
دورات وكالة �سئون الريا�سة 

تعتزم الوكالة اإقامة العديد من الدورات التدريبية لكوادر الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب 
التي تعمل على برنامج النظام الريا�سي باحلا�سب الآيل الذي يعني بالت�سجيل والتثبيت 
والتن�سيق لالعبني بالندية الريا�سية وربطها مع الدارت املركزية بالرئا�سة ومكاتبها 

باملناطق واملحافظات والحتادات .لالإملام بتفا�سيل هذا النظام وّالية ا�ستخدامه بالتعاون 
والتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.

ثانيًا
 دورات الحتادات الريا�سية

 تقيم بع�س الآحتادات الريا�سية ال�سعودية بالتعاون والتن�سيق مع معهد اإعداد القادة العديد 
من الدورات التدريبية ال�سافية لكوادرها ا�ست�سعارا باأهمية التدريب وتاثريه املبا�سر يف 

تطوير الكوادر الوطنية وتنمية معلوماتهم ومعارفهم وخرباتهم وحت�سني اأدائهم يف عملهم 
ومنها الدورات التاأهيلية لل�سارة الدولية للحكام لالألعاب الريا�سية ودورات املدربني

 وبقية كوادر الحتادات الريا�سية.

ثالثًا
 دورات القطاع اخلا�س 

ينظم معهد اإعداد القادة بحكم الخت�سا�س العديد من الدورات التدريبية للكوادر العاملة 
بال�سالت واملراكز الرتفيهية اخلا�سة بالتعاون والتن�سيق مع الدارة املركزية بالرئا�سة 

ملنح رخ�سة التدريب للمدربني العاملني بهذة ال�سالت  للتاأكد من معايري اجلودة واخلدمة 
املقدمة للم�ستهدفني.
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دورات الت�ضامن الأوملبي
تعتزم اللجنة الأوملبية ال�سعودية تخ�سي�س العديد من الدورات التدريبية

 للمدربني لالألعاب بالحتادات  الريا�سية ال�سعودية لتطويرهم وتنمية قدراتهم
 وحت�سني اآدائهم  يف عملهم ولتعزيز القيم الأوملبية 

وهذة الدورات على النحو التايل:

امل�ستوىم�سمى الدورة م
عدد 

امل�ستهدفني
خالل الفرتة

من / الى
ال�سركاء 

بالحتادات

١/4
مدربو

كرة قدم
لل�سالت

لكرة القدم25متقدمة

2/4
مدربو 

الكرة الطائرة
للكرة الطائرة25متقدمة

٣/4
مدربو 

األعاب القوي
لألعاب القوي25متقدمة

4/4
مدربو

لل�سباحة
لل�سباحة25متقدمة

5/4
مدربيو
التن�س

للتن�س25متقدمة

٦/4
مدربو

الرماية
للرماية25متقدمة

٧/4
مدربو
ال�سهام

لل�سهام25متقدمة

2 م
٠١

٦ -
هـ 

 ١4
٣٧

ي 
يب

در
لت

م ا
عا

ل ال
ال

خ

وعلى هذة الحتادات الريا�سية التوا�سل مع اإدارة الت�سامن الأوملبي باللجنة الأوملبية ال�سعودية 
للت�ساور حيال حتديد املواعيد واختيار الفرتات املنا�سبة وّالية تنفيذ هذة الدورات  ومتابعة فعالياتها

بالتعاون مع معهد اإعداد القادة 

رابعًا
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اعتماد �ضهادات املعهد
   اإن معهد اإعداد القادة بهويته وفكره اجلديدين

 يدعم من خالله القطاعني ال�سبابي والريا�سي ليكون املعهد مميزاً يف جمال التدريب لربامج علوم 

الريا�شة والن�شاط البدين ويف اإعداد الكوادر الوطنية من القيادات ال�شبابية والريا�شية.

   ومن هذا املنطلق مت اعتماد �سهادات املعهد من جهات داخلية وخارجية

وبالتعاون والتن�سيق مع اجلهات التالية:

  معهد اإعداد القادة.

  وزارة التعليم.

 وزارة اخلدمة املدنية.

  الحتادات الريا�سية املحلية.

  جامعه امللك �سعود .

 جلنة التدريب واإعداد القادة لل�سباب والريا�سة بدول جمل�س التعاون.

 الحتاد العربي ملعاهد ومراكز اإعداد القادة لل�سباب والريا�سة.

 الهيئة الربيطانية للتدريب.

  الحتادات الدولية.

 الأكادميية الأوملبية الدولية.
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INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY
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تعاون املعهد بالداخل
املعهد يقيم تعاونًا  وثيقًا

مع التنظيمات الريا�سية وموؤ�س�سات التدريب بالداخل لتنفيذ العملية التدريبية 
وهي على النحو التايل:-

اجلهـات
الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب ووكالتها واإداراتها املختلفة املخت�سة 

مكاتب الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب يف خمتلف مناطق وحمافظات اململكة وفروعها

اللجنة الأوملبية ال�سعودية

الحتادات والأندية الريا�سية والحتادات النوعية واجلمعيات واللجان

الـجامعات ال�سعودية

املعاهد والكليات املتخ�س�سة يف علوم الرتبية البدنية والريا�سية

معهد الإدارة العامة

وزارة اخلدمة املدنية )اإدارة التدريب (

 وزارة التعليم 

وزارة الداخلية)الإدارة العامة ملكافحة املخدرات(

وزارة العمل وال�سئون الجتماعية

الحتاد  الريا�سي للت�سامن الإ�سالمي

الأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي

القطاعات والكليات الع�سكرية املختلفة

م�ست�سفى الطب الريا�سي

املوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني

مركز امللك �سلمان الجتماعي

الحتاد الريا�سي لقوى الأمن الداخلي

جامعة نايف للعلوم الأمنية

املوؤ�س�سات والهيئات الأهليــة
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تعاون املعهد باخلارج
املعهد يقيم تعاونًا 

مع التنظيمات الريا�سية واملوؤ�س�سات التدريبية باخلارج
 وهي على النحو التايل:-

اجلهـات

جلنة التدريب واإعداد القادة لل�سباب والريا�سة مبجل�س التعاون لدول اخلليج العربية

 الحتاد العربي ملعاهد ومراكز اإعداد القادة ) بالوطن العربي (

هيئة التدريب الربيطانية

الأكادميية الأوملبية الدولية اليونان

 الحتادات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية لالألعاب الريا�سية
والتنظيمات الريا�سية الدولية الأخرى

التفاقيات الثنائية مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة

جامعة مان�س�سرت ميرتو بوليتان

احتاد اللجان الأوملبية العربية الوطنية

البطولت واملوؤمترات الدولية  التي تنظمها الرئا�سة العامة لرعاية ال�سباب

التنظيمات ال�سبابية الدولية
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�ضور لفعاليات معهد اإعداد القادة
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جدول يو�ضح عدد الدورات 
 التي نظمها املعهد وامل�ضاركني بها خلل الفرتة من ١٩٨٧ - 2٠١5 م

م

العام

دورات احلكام دورات املدربني
دورات قادة

الن�شاط الريا�شي

دورات قادة 

الن�شاط  ال�شبابي
الإجمايل

املتدربونعددهااملتدربونعددهاامل�ساركونعددهااملتدربونعددها
عدد 

الدورات
امل�ساركون

2225٧١4٩١2٣24٣2٩ــــــــــــــ١٩٨٧م١

١٩٨٨5٨٣2١2٩٧١2٣2١٣52٩5٣٨م2

١٩٨٩5١١٣٣٠٣٠٦١٣٣2٧5٣٨52٧م٣

١٩٩٠4١5٠2٩24٠١4١24٦٣٦44٧م4

5١٨ـــــــ٣٩ـــــــ١٩٩١١22٠٠2٦2٧٠١4٨م5

١٩٩2٣٧٧2٩4٣٧١2٦١١٩٣455٩م٦

١٩٩٣١٦2٧٠٣٨٣٩٣١٣٠4٨٦5٩٧٧٩م٧

١٩٩4١52٣٨٣٠٣٧224٩45٨5١٧١٧م٨

١٩٩5١٨٣٠٠٣٧5١٨١252٣٩5٨٨٨2م٩

١٩٩٦١52٣٦٣٨42٩2٩2٣٧٠5٨٨2٧م١٠

١٩٩٧١42٣٣٣٦4٧٨24١٣٩٣55٨45م١١

١٩٩٨١4١٨٣٣442٨2٣٦٣5٣5٣٧٠٠م١2

١٩٩٩١42444٠4٧٧4١١٣2٣٦٦٠٨٧٠م١٣

2٠٠٠١22٩٦٣44١٣٣٦٧2525١٨2٨م١4

2٠٠١١224٦4٠5١٨٣٧5٣٧45٨٩١٣م١5
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م 

العام

دورات احلكام دورات املدربني
دورات قادة

الن�شاط الريا�شي

دورات قادة 

الن�شاط  ال�شبابي
الإجمايل

املتدربونعددهااملتدربونعددهاامل�ساركونعددهااملتدربونعددها
عدد 

الدورات
امل�ساركون

2٠٠2١4٣2٧٣٨٣٩٣٣١٠٦25٠5٧٨٧٦م١٦

2٠٠٣١٣2٩١2٩٣٣24٨٩١١٨4٧٧٣٠م١٧

2٠٠4١٣٣2٠٣54١٠4٩٨١١٣5٣٨4١م١٨

2٠٠5١42٧٩٣١٣4٠4١2٦١2١5٠٧٦٦م١٩

2٠٠٦١52٣٩2٨2١٨2٦٦2٧44٧5٩٧م2٠

2٠٠٧2٠٣١٣٣١2٧٣4١٧١١٣٠5٦٧٨٧م2١

2٠٠٨2٠٣4٣٣٠2٨٣5١٩١١٣25٦٨4٩م22

2٠٠٩2٠٣45٣٧2٨55١٩5225٦4٨5٠م2٣

2٠١٠2٠٣4٦٣٧2٨٧5١٩٩١2٧٦٣٨٦٠م24

2٠١١١٩٣2١٣٨24١5١٨٧١2٦٦٣٧٧5م25

2٠١22٠٣22٣٧2445١٨٨١2٧٦٣٧٨١م2٦

2٠١٣2٠4٠٠٣٧2٦٣2٧2١٣٠٦٠٧٦5م2٧

2٠١42٣42٠٣52٧٠٦١5٠٣5٠٦٦٩١٠م2٨

2٠١52٧4٨٦٣54٣2٦١٧٦4٨٦٧2١١٨٠م2٩

4١٧٧٦2١٩٦2١٠4٠١٨٦2٧٦255١٣٦٨١52٠22١52الإجمايل
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ر�ضم كروكي ملوقع معهد اإعداد القادة
مبجمع الأمري في�ضل بن فهد الأوملبي بالريا�س

مكتبة دارة 
امللك عبد العزيز

الصاالت الخضراء

مركز الملك
مدرسة فهد الثقافي

إبتدائية

مكتب
الرئي�س 
العام
لرعاية 
ال�ضباب

املجمع الأوملبي

وزارة
التعليم العايل

فندق
انتركونتيننتال

وزارة الداخلية

�سمال

�سرق

جنوب

غرب

هد
صل بن ف

شارع األمير في

طريق األمير سطام بن عبد العزيز ) الحزام األخضر (

شارع التخصصي

طريق المللك فهد

نفق

هد
ملع

ع ا
وق

 م
ية

اث
حد

م اإ
رق
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