منتدى البحث العلمي
في اقتصاديات الرياضة

لقد أصبحت الرياضة تدار من مضون ر اصادناملا هلنا ننا من
مننرمل مل ابننا للاضميننة البيننرية اهلمننادامةت لنن ا تمنن
اللجضننة امل هلبيننة البحريضيننة منن هننوأ رايااننا أ نندا اا
االسرتاتيجية لابين اجلا مل ال لمية عن تضينيس سلمنلة من
املنيطة الن ام اهللاقيناا ال لمينة النت ت ا نا رصنة
ساحنة للايخيص م اجاة الاحدياا الت ت اجه احلركة
الرياضية يف مملكة البحري ت م هوأ االسناممار املممن
للم ارمل البيرية اهلاملية اهلالية حيث يؤملا ذلك اىل تغطية
القيمننة اهلوننا ة لوصادننامل يف ارنناأ الرياضنن ا لنن ت
ختفيف املعباء اهلالية ع كا ن احلك منة رصناه هلند
جم ر الا ا ن مع القطاع اخلاص ق مضاجية توم جن
را س املمن اأ املجضبيننة لوسنناممار ملاهن الد لننةت يف ضن ء
الراية االصاداملية هلملكة البحري .0202

للتسجيل اإللكتروني

Nasseraward.org

يقام اهلضادى يف ضدق:

أهداف المنتدى

ال رنامج العام للمنتدى
األربعاء  2مايو 2102

يهدف المنتدى إلى:
 التعرررعلى مرررإىكرررة ىنكتكونررر ى ى تررر
العيكضر ى ررةىك رركخلىالررةي ىال ر

ى

ىك ر ى

ياللىاالستثمكلىف ىكجكلىالعيكض .ى ى

وصول أعضاء اللجنة العلمية واملتحدثين والضيوف الكرام
00:11

افتتاح الجلسات  /أ .د عبدالرحمن أحمد سيار (مديراملنتدى )

 اسررتثمكلىالم تررلرىالعيكضررن ىكرررىالت رر يعى
العقكليىالستق كبىالب

املحور األول :متجهات مقترحة لزيادة وتعظيم مصادرالتمويل بغرض زيادة

الرىالعكلمن .

 التعررعلى مررإىكررة ىنكتكونر ىالتتر

حصيلة اإلنجازاألوملبي العربي

ى ر ى

أ.د .صبحي محمد حسانين -استاذ القياس والتقويم ،رئيس قطاع التربية

الم هررررررر من ىفررررررر ىكجررررررركلىالعيكضررررررر ى
 التععلى مإىالتحةيكرىالت ى اجهىالحعكر ى
العيكضرررررن اىك قررررركىالقنمررررر ىالت ررررر يقن ى
وي خ

ىاألهةالىك ىياللىالتعكو ىكرى

الخميس  3مايو 2102

واستثمكلهمىكضم

ىالعكئة.ى

حفل ختام جائزة ناصربن حمد آل خليفة للبحث العلمي في املجال الرياض ي

الق كعىالخكص .ى

الرياضية باملجلس األعلى للجامعات املصرية
املحور الثالث :االستثماراالقتصادي والرياض ي (املنفعة املتبادلة)
أ.د .ساري أحمد حمدان – نائب رئيس اللجنة األوملبية األردنية
ً
املحور الثالث :إنتقاء املواهب في املجال الرياض ي :هل كل ما يلمع ذهبا؟
أ.د .هزاع بن محمد الهزاع -األستاذ واملشرف على مختبر أبحاث فسيولوجيا
الجهد البدني لدى األطفال ،بكلية التربية في جامعة امللك سعود
الجمعة  4مايو  ( 2102يوم مفتوح )

محاور المنتدى

املحور الرابع :اإلبداع في مجال البحث العلمي الرياض ي

يرتكز المنتدى على:



.

بكخلىالم فع ىمن ىق كعىالعيكض ىوالق كعى
التجرركليىولجرركلىاأل مرركلىمقضرركيكىالت ر ي ى
العيكض .

 اإلخالةىاالسررتعا نجن ىلد ررةالىوالفعكلنرركرى
العيكضن .
 اآلفكقىالجةيةةىلإل المىوالة كير ىوالترعوي ى
لمت ظنمكرىالعيكضن .

املعرفة والتنمية البشرية بحكومة دبي

السبت  5مايو 2102

 اوتقكءىالم ه من ىف ىالمجكلىالعيكض

أ.د .أحمد الشريف  -نائب رئيس مجلس املديرين ،نائب مدير عام هيئة
املحور الخامس :أهمية الطب الرياض ي في انتقاء املوهوبين "الطريقة
البريطانية لالنتقاء واالستثمار"
أ.د .وسام الشيخلي – رئيس مجلس إدارة االكاديمية العلمية للبحث والتدريب
املحور السادس :احتكارحقوق النقل التلفزيوني في الشرق األوسط
أ.د عمارسعيد الرفاعي – نائب عميد كلية إدارة األعمال بجامعة امللك
عبدالعزيز  ،استاد القانون التجاري
األحد  6مايو 2102
مغادرة أعضاء اللجنة العلمية واملتحدثين والضيوف الكرام
تبدأ اجللسات العلمية للمنتدى عند متام الساعة التاسعة صباحاً
وتنتهي عند الثالثة والنصف ظهراً

معلومات هامة
يجبببببي أن يكبببببون أيبببببد المنت ببببب
.1
للجهات التال ة ويحصب علبى مواة بة ة بة
تف د بمشاركته ةي المنتدى:
ضرركءىالقنترركرىاألككخيمن ر ىمكلجككعرركرى

المحمن ىوالععمن .ى
 ايت كصرررن ىالعيكضررر ىفررر ىو الةى ررر و ى
التررررررربكبىوالعيكضررررررر اىوو الةىالتعمنررررررر ى
والتعمنم.
 ك ت ررب ىال ررةارىالعممنرر ىوالعيكضررن ى
مرررركألجقألةىاألك نرررر ىوالع ررررتعي ىفرررر ى
البحعي .
 ك ظف ىالمج ىاألولمبن ىالبحعي نر ىكر ى
ذويىالتأ ىوااليت كص.ى
 كعممرر ىالتعمنرر ىالعيكضررن ىمرر الةىالتعمنرر ى
والتعمررنمىو مب ر ىالجككعرركرىمكألق رركمى
العيكضن .ى
نررر ى
 ك ت رررب ىاألوةيررر ىواال حررركخارىال
والمعاكألىالتبكمن .ى
 .2قررةمى مبرركرىالمترركلك ىوالت ررجن ىنلتتعوونرر ى
لت ىكتركل ىالحقنبر ىالعممنر ىلمم ترة ى ترم ى
الم ب كرىو قكخةىالمتكلك ى ى
 .3تحمررر ىالمج ررر ىالم ظمررر ىلمم ترررة ى تررركلن ى
االوتقكالرىك ىونلإىالم كل
 .4لس مىالمتكلك ىف ىالم تة ى()22ىخي كلىمحعي ر ى
مكل ب ىلم مب اى()32ىخي كلىمحعي
خو ىاستث كء.ى
 .5يتحم ىالمتكل ى تكلن ىنقككتهىو ذاكعىسفعه.ى
ىالمتكل ى مإى رقكخارىخولنر ىكعتمرةةى
 .6يح
كقةك ىك ىالجقكرىالتكلن :
 المج ىاألولمبن ىالبحعي ن
 األككخيمن ر ىالعممن ر ىلمبحرردىوالتررةلي ى–ى
المممت ىالمتحةةى()UKى
 ككخيمنر ىمحرردىو ر يعى وتر ى مر مى
العيكض ى"خلاسك"ى–ىخولر ىاألكركلارىالععمنر ى
المتحةة
ىلمفتكرىاأليع ى

