
 

  
 
 
 

 

 واإلدارية الشبابيةإعداد القيادات  مركز تعليمات
 

 نظام مركز إعداد القيادات الشبابيةمن ( 31)باالستناد إلى المادة  صادر
 م2112لسنة ( 331) رقم

 ـــــــــ
 
 

 
 :(3) المادة
ويعمممب ب مما اعتبممارا مممن ( واإلداريممةتعليمممات إعممداد القيممادات الشممبابية )همم ا التعليمممات  تسمممى
 .خهتاري

 

    :(2) المادة
وردت في ه ا التعليمات المعماني المخصصمة ل ما مما لمم  حيثماللكلمات والعبارات التالية  يكون

 :تدب القرينة على غير  لك
 . المجلس األعلى للشباب  :        المجلس

 .رئيس المجلس      الرئيس        
 . إعداد القيادات الشبابية  مركز :    المركز       

 .المركز إدارة لجنه :          اللجنة        
 ( .الرئيس)لجنه إدارة المركز   رئيس :   اللجنة رئيس         
  .مدير المركز :       المدير       

 .الفترة الزمنية التي يقضي ا المشارك ب دف تأهيله  :          الدورة
 

   :(1) المادة
 :األهـــداف 

 رؤياهم وخطط م بما ينعكس إيجابا ودعمي الشبابي و اإلداري  م ارات القياد تعزيز  -
 .كفاءت م وفعالية أدائ م تطوير على

 .الحديثة في مجاب اإلدارة وتطبيقات ا بالمعلوماتالمشاركين  تزويد -
 .من اجب رفع سوية األداء وم ارات مقدرات م  تنمية -
 .زمالء العمب مععالقات جيدة  بناء -
 .العامة وم ارات االتصاب والتعامب مع اآلخرين وظيفةالبأخالقيات  االلتزام -
 .التي تحكم العمب الشبابي والرياضي  واألنظمةبالقوانين  المعرفة -
 .المعلومات واستخدام الحاسب اآللي بتكنولوجياالمعرفة   زيادة  -

 
 
 

 



 

 
    :(4) المادة
 :المست دفة الفئات

 
 .في أج زة وقطاعات المجلس  العاملين   -3
 .في مجاب الطب الرياضي والعالج الطبيعي والمنشطات والعقاقير ينالعامل   -2
 .في مجاب اإلعالم والعالقات العامة والتسويق  العاملين   -1
 . في المجاب الشبابي والرياضي  العاملين   -4
 .الفرق والمنتخبات الوطنية والمعسكرات الشبابية والكشفية  إداريو   -5
 .ت العالقةمن ال يئات والمؤسسات  ا الموفدون   -6
 

   :(5) المادة
 :وفق التالي وأنواع االبرامج التخصصية   تحدد 
 
 . ومؤتمرات وحلقات بحث  ندوات    -3
 .عمب  ورش    -2
 .وعالقات عامة وتسويق  إعالم    -1
 .وإدارة وم ارات اتصاب  تنظيم    -4
 .رياضي وعالج طبيعي  طب    -5
 .المخدرات والمنشطات والعقاقير مكافحة    -6
 للجميع ورياضه المرأة الرياضة    -7
 .للقادة الشباب  أساسية  دورات    -8
 .الكشفية واإلرشادية الدورات    -9

 . ولغاتكمبيوتر  دورات -31
 

   :(6) المادة
 :  ـالتنفي أسلوب

 
  ات العالقة فيما يتعلق بتحديد إعداد المستفيدين والقطاعاتمع األج زة  التنسيق -

 .ج الدوراتبرام محتوياتوالزمن المناسب لتنفي       
 .للدورة لترشيح الدارسين وفقا لألسس والقواعد المنظمة  الشبابمع مديريات  االتصاب -
 .في ن اية كب دورة للدارسينتقييم  إجراء -
إلممى خمسممة أشممخال لتتممولى تنظمميم أعممماب الممدورا ورفممع  ثالثممةهيئممه إشممراف مممن  تشممكب -

 .تقريرعن سيرها ونتائج ا للمركز

 
 
 
 

 
  :(7) المادة
 :ور الدوراتحض شروط

 .اإلداري في الج ة التي يتبع ل ا المشارك  العمب  ممارسه -



 

 .والسلوكالسيرة  حسن -
 .عام( 21)يقب عمرا عن  ال -
 .الدورة أو تنسيب ال يئة التي يتبع ل ا لحضوريتقدم بطلب خطي  أن -
 .الثانوية العامة كحد أدنى الدراسةعلى ش ادة  حاصب -
 .بنجاح حسب األسس المعتمدةللدورة  المقررةاالختبارات  اجتياز -
 .دورا  ولكبمن قبب اللجنة   المقررةالرسوم  تسديد -
 

 (:8) المادة
 :اداتـــ ـالش
 بتوقيعالمركز ش ادات للمشاركين ال ين يجتازون االختبارات المقررة بنجاح  يصدر - أ

 1الرئيس و المدير و لك لدورات التنظيم واالدارة     
 1األخرى بتوقيع المدير والج ة المعنية لدوراتباالمركز ش ادات مشاركة  يصدر  - ب
 الدورات التي ينظم ا المركز من المخصصات المتوفرة ضمن موازنته نفقاتتغطى    -ج

 .من المشاركين المستوفاةوالرسوم       
 

 (:9)  المادة
 :المستويات والساعات الدراسية للدورات وفق التالي تحدد

 . الواحدة للندوةساعات  ( 6-1)تدريبية بواقع  ندوات  - أ
 .الواحدة  للورشةساعات ( 31-6)عمب بواقع  ورش   -ب
 ساعة تدريبية للدورة الواحدة حيث تتوزع الساعات( 41-18) بواقعتدريبية  دورات   -ج

 :النحو التالي علىالدورات   ل  االمعتمدة       
 
 
 
 

 
مراعممممممممممممممممماة    -د

تسلسممممب الممممدورات 
تم يديممة )للمشممارك

، متوسممممممممممممممممطة ، 
 المشاركبما يمكن ( متقدمة 

 .من االستخدام الفاعب والمتقن لبرامج ه ا الدورات       
 المواضيع المطروحة من اج ومقررات كب دورا تقديم تقرير حوب أحد إلتماميشترط  -هـ

 .الدورةفي برنامج       
 

 (:31) مادة
والمنمماهج الدراسممية للممدورات اإلداريممة والكشممفية وفقمماا للمسممتويات المعتمممدة  المقممررات تتحممدد
 :النحو التالي وعلى

 
 
 
 

 المعتمدة الساعات الدورة مستوى

 ساعة 18 تم يدية دورة

 ساعة 41 متوسطة دورة

 ساعة 41 متقدمة دورة



 

 :دورات التنظيم واإلدارة مناهج              
 

 (ةساع 18 )       التم يدية   الدورة  -: أوالا 
 المقررة الساعات المـــــــادة قمالر

 4 إلى علم اإلدارة  مدخب 3

 2 البحث العلمي في المجاب الشبابي والرياضي مبادىء 2

 2 والتشريعات الشبابية والرياضية  التنظيمات  1

 2 كنظام اجتماعي الرياضه  4

 2 والتحفيز في المجاب الشبابي والرياضي الدافعية 5

 2 (تنظيمات ا وبرامج ا) الدولية  األولمبية الحركة 6

 2 اإلحصاء في العمب الشبابي والرياضي مبادئ 7

 4 الحاسوب في العمب الشبابي والرياضي مبادئ 8

 2 المنشآت والمرافق الشبابية والرياضة إدارة 9

 1 والتوثيق والف رسة السكرتارية 31

 1 والحسابات وأمانة الصناديق الميزانية 33

 2 ومصادر الدعم بالتموي 32

 2 (الثقافه المجتمعيه )المدنيه وقيم المواطنه  التربيه 31

 2 النمو وخصائص ا مراحب 34

 2 حقوق اإلنسان مبادئ 35

 2 النزاعات الرياضيه والتفاوض والحوار حب 36

 ساعة 18 المجموع 

 
 

 (ساعة 41)  الدورة المتوسطة    -: ثانياا 
 

 المقررة عاتالسا المـــــــادة الرقم

 4 المؤسسات الشبابية والرياضية إدارة 3

 4 األنشطة والبرامج الشبابية والرياضية إدارة 2

 1 المسابقات الشبابية والرياضية إدارة 1

 2 العمب مع الجماعات سيكولوجية 4

 1 واإلشراف في العمب الشبابي والرياضي اإلرشاد 5

 2 والسلوك القيادي القيادة 6

 1 المعسكرات الشبابية والرياضية إدارة 7

 1 العامة في المجاب الشبابي والرياضة العالقات 8

 1 في مجاب الشباب والرياضة المعلوماتية 9

 2 الموهوبين والفئات الخاصة رعاية 31

 2 والبيئة الشباب 33

 2 والسلوك الديمقراطي الديمقراطية 32

 2 الطفب والمرأة والمعاقين حقوق 31

 1 في العمب الشبابي والرياضي لتسويقا 34

 2 فريق العمب والعمب الجماعي بناء 35

 ساعة 41 المجموع 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 (ساعة 41)الدورة المتقدمة         -: ثالثاا 

 
 المقررة الساعات المـــــــادة الرقم

 2 األزمات في العمب الشبابي والرياضي إدارة 3

 1 بي والرياضياالتصاب في العمب الشبا م ارات 2

 2 القرار في المجاب الشبابي والرياضي صناعة 1

 2 الوظيفي الرضا 4

 2 األفراد إدارة 5

 2 التغيير إدارة 6

 2 الوقت وتخطيط العمب إدارة 7

 2 التطوعي العمب 8

 1 األنشطة الكشفية إدارة 9

 2 االجتماعات إدارة 31

 1 تمراتوإدارة الدورات والمحاضرات والمؤ تنظيم 33

 1 الم رجانات واالحتفاالت إدارة 32

 1 والمتابعة والتقييم اإلداري والمالي الرقابة 31

 1 في استخدام الحاسوب في المجاب الشبابي تطبيقات 34

 6 بحث في اإلدارة الرياضية حلقة 35

 ساعة 41 المجموع 
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