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. الحوكمة والسياسة العامة–ماجستير•

.خريج برنامج القيادات الحكومية•

.خريج برنامج استشراف المستقبل•

.ةدبلوم إدارة المؤسسات الرياضية األولمبي•

.دبلوم التطوع•

.دبلوم تأهيلي في إدارة الموارد البشرية•



.2021عضو فريق اعداد رؤية اإلمارات •

.لجنة الحوكمة في مجلس التعاون الخليجينائب رئيس•

في ية الرياضية والشبابرئيس فريق السياسات االستراتيجية •

.مجلس التعاون الخليجي

.  2026-2020عضو فريق تحديث إستراتيجية الهوية الوطنية •

.عضو لجنة التخطيط في اللجنة االولمبية الوطنية•

.وسام الشيخ زايد في العمل التطوعي•

 international Business Award–جائزة القائد االستثنائي حول العالم •



.خالل الوقت المحدد: التركيز 1.

.من خالل تعليقاتكملنتشارك ونبدي مالحظات ذات عالقة بالمواضيع المطروحة: المشاركة2.

.طرح المواضيع بكل أريحية: الشفافية3.

اذا كان لديكم أي وجهات نظر او تجارب شخصيه في المواضيع : أخذ المبادرة وإثبات فعالياتها4.

.مشاركتكميسرنتالمطروحة ف

.نتفق على ضرورة ترجمة المعارف والمهارات المكتسبة: المعارف والمهارات5.
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.انه كشف للجميع حجم الوظائف الحقيقية في المؤسسات الرياضية1.

على الكثير من الممارسات للمؤسسات الرياضية حول( مجانا)أنه مكننا من االطالع 2.

.العالم في فن إدارة األزمات

.أنه يخبرنا بأن األزمات الرياضية ستبدأ بعد القضاء على فيروس كورونا3.

لكل وليس بعض )أن اكد لنا حقيقة ضرورة إعادة رسم المهام واالختصاصات 4.

.وال تستغربوا من إلغاء أو ضم بعضها( ... المؤسسات الرياضية

.أنه كشف لنا الثقافة التطوعية بمعناها الحقيقي5.

...كورونا 

Alnuaimi.rem



العمل التطوعي ؟



ع به اإلنسان من ذات نفسهإن التطوع هو ما تبر  

.من مال أو جهد أو وقت

اليلزمه به أحد وهو عمل غير ربحى، اليقدم نظير أجر هو عمل 

.األفراد والمؤسسات والمجتمعمن أجل مساعدة وتنمية معلوم،



هل يختلف التطوع في المؤسسات الرياضية 
عن التطوع في مؤسسات أخرى ؟





االيجابيالتغيير
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تاريخ التطوع الرياضي

وتحديداً في دورة 1912بدأ تاريخ التطوع في األحداث الرياضية منذ العام ▪

.األلعاب األولمبية الصيفية في ستوكهولم بالسويد

.فقطستة متطوعين تمت االستعانة بالمتطوعين ألول مرة وعددهم ▪

ألعاب لتزيد بعدها قاعدة الراغبين في التطوع في األحداث الرياضية حيث شهدت▪

.متطوع70.000مشاركة 2016، وريو 2012لندن 

.متطوع17.000بلغ عددهم روسيابطولة كأس العالم األخيرة لكرة القدم في ▪
.ومن المتوقع أن تشهد األلعاب األولمبية في طوكيو رقماً قياسياً جديداً ▪

2019سبتمبر  04 :التاريخ
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مجاالت التطوع الرياضي

على سبيل المثال ▪
.تنظيم األحداث الرياضية▪

.اللجان التنظيمية للمشاريع والبرامج الرياضية▪
(ل والتنظيم واألعما–اللجان العاملة –االشراف اإلداري ) األندية الرياضية ▪

.والجمعيات واللجان واألندية الرياضية–مجالس إدارات االتحادات ▪



فوائد التطوع الرياضي



صفات المتطوع الرياضي



أهمية التطوع في المؤسسات الرياضية
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http://www.clipartkid.com/break-time-cliparts/


التطوع في مجالس االدارات الرياضية



.ائد إجنازهاالتأثري الفعال يف اآلخرين ليؤدوا األعمال اليت يريد الق

.احملددة هلمالتأثري يف اآلخرين للعمل حبماس وثقة إلجناز األعمال

.عملية حتريك جمموعة من األفراد ابجتاه حمدد 

ما هي القيادة ؟



القائد المتطوع الرياضي

البد أن يرتبط مصطلح القائد المتطوع الرياضي باإلبداع

في عصرنا اليومفالقائد

هو اإلنسان المبدع الذي يأتي بالُطرق الجديدة؛ ليعمل على تحسين

.العمل وتغيير مسار المؤسسة الرياضية والفريق إلى األفضل



22

المعرفة الرؤية الحماس تحمل المسؤولية

إدارة الوقت معالجة المشكالت  القدوة الحسنة تدريب اآلخرين

القدرة على اإلقناع
تحقيق المصلحة 

العامة
العالقات االيجابية اتخاذ القرارات

21 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

(المتطوعين)مواصفات أعضاء مجالس اإلدارات في المؤسسات  الرياضية 



إذا أردت أن تتطوع في المؤسسات الرياضية

التطوع الرياضيخطوات نحو 

بمسؤولية وقيم
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1

معادلة القدرة والرغبة



2

آمال بأن تكون لديكمبمعادلةكانوا على يقين 

تحديات ومشاكلوأمامكم وطموحات 



3

التفكير االيجابي



4

والقيمالقناعات والفكر 



5

المشاركة 



6

القدرة على حل المشاكل



7

التعامل مع المستفزين



8
التحــــــــدي
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9

وتقييم األخرينتقييم الذات



10

المهارات اإلدارية



المهارات اإلنسانية



http://www.clipartkid.com/break-time-cliparts/


!!!شعار أنت أنا 



اسباب فشل التطوع الرياضي



القائد الحقيقي من يستطيع قيادة

فريق عمله 

ليس بنجاح فقط

بل
بمخرجات ذات أثر ايجابيمرتبطبل بنجاح 

كيف ؟



...  جان جاك روسو قال

إن لكل إنسان الحق في أن يغامر بحياته في " 

" محاولة منه إلنقاذها 



الرياضيبالتطوعالحوكمةعالقة 



الحوكمة؟

واج ومهاراته في القيادة وسط األمربان السفينة الحوكمة كلمة إغريقية تعبر عن قدرة 

...  واألعاصير والعواصف، وما يمتلكه من 

قيم وأخالق 

وسلوكيات 

نزيهة 

للحفاظ على 

أرواح 

وممتلكات 

الركاب

رعايته 

وحمايته 

لألمانات

دفاعه عنها 

ضد القراصنة 

واألخطار

إذا ما وصل 

سالما أطلق 

عليه 

صاحب الحوكمة القبطان 

الجيدة

Good Governance
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•https://www.albayan.ae/opinions/everyweek/2013-
11-03-1.1991394

2013حوكمة الرياضة •

•https://www.albayan.ae/opinions/everyweek/2017-
11-02-1.3086085

2017حوكمة نص كم •

https://www.albayan.ae/opinions/everyweek/2013-11-03-1.1991394
https://www.albayan.ae/opinions/everyweek/2017-11-02-1.3086085


الحوكمة؟تعريف
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الحوكمة هي عملية إدارة المؤسسات وفق نظام محكم يضمن الشفافية والمحاسبة 
وتشير الحوكمة إلى مدى . والمساءلة والكفاءة في العمل واالستجابة الحتياجات العمالء

موثوقة، وتوفر نظم محاسبية ومسائلة لقيادة المؤسسات، وتوفر قيادات مؤهلة توفر 
التي تدعم الحوكمة،التشريعات والقوانين سلوكيات، وتوفر القرارات والفي الشفافية
. في اتخاذ القرارات ووضع السياسات في المؤسسات الرياضيةالمشاركةوتوفر 

(2015–راشد المطوع )



؟ للعمل التطوعي في المؤسسات الرياضية هل الحوكمة مهمة
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؟الرياضيةهل يتم تطبيق ما تم ذكره في مؤسستك



العالقة التكاملية بين الحوكمة والتطوع الرياضي



المؤسسيةالقيادات 
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التشريعات والقوانين
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المحاسبةالمسائلة و
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المشاركة 
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الشفافية

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8jpaWzZLSAhUGSRoKHXbNARIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fshowmeinstitute.org%2Ftopics%2Ftransparency&bvm=bv.146786187,bs.1,d.bGs&psig=AFQjCNGkcnGe54iYwawWQ1RJ7_s40EqHPQ&ust=1487265136726135


آخر سؤال ؟

ة من يتابع ويقي م هؤالء المتطوعين الرياضيين في كاف

المجاالت أعضاء، منظمين، إداريين، فنيين ؟



فاكسات أخيرة7

التطوع الرياضي عمل ذا قيمة في المقام . 1
.األول وله مواصفات خاصة

.المصلحة العامة يجب ان تعلب على المصلحة الخاصة. 2

.يجب ان تكون هناك قاعدة بيانات خاصة بالمتطوعين الرياضيين. 3

التكامل مع منظومة التطوع في الدولة. 4

االحتراف الرياضي يجب أن يدعم العمل التطوعي. 5
.ال أنه يقلل منه

أما آن األوان لوضع منظومة متكاملة لالحترافية . 6
. في العمل التطوعي

كاملة التطوع الرياضي وتحمل المسؤولية والمساءلة حلقة مت. 7
.بما أننا ارتضينا التطوع في المؤسسات الرياضية



للتواصل
00971 50  48 707 48

wasel707@hotmail.com
Alnuaimi.rem

شاكر لكم حسن استماعكم
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