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 حفل افتتاح الدورة التدريبية الرابعة

 وتخريج الفوج الثالث من برنامج

 "اإلدارة الرياضية"

 2:00الساعة  – 12/3/2013الثالثاء 

 

 السيدات والسادة الحضور الكرام

 السادة االتحاد الفلسطيني لكرة القدم

 FIFAالسادة االتحاد الدولي لكرة القدم 

تحاد األكاديمي لالالذراع   CIESالسادة المركز الدولي للدراسات الرياضية 

 الدولي لكرة القدم

يسعدنا أسرة جامعةة ييرزيةت ومركةز التعلةيم المسةتمر أب نرحةا يكةم اليةوم ونحةب 

نحتفل يتخريج الفةو  الاالةو واتتتةال الجولةة التدريييةة الرايعةة مةب اليرنةامج األول 

 نامج "اإلدارة الرياضية ". مب نوعه تي تلسطيب، ير

 

لقةةد حتيةةت جامعةةة ييرزيةةت مةةب خةةالل  ةةذا اليرنةةامج يلةةراكة ناجحةةة مةة  كةةل مةةب 

االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واالتحةاد الفلسةطيني لكةرة القةدم مةب أجةل المسةا مة 

تي يناء وتطوير القطةاع الرياضةي الةذل يلعةا دوراا اقاتيةاا واجتماعيةاا وتنمويةاا تةي 

  تلسطيب.

 

ب نتقةةدم لالةةاالء اللةةركاء ياللةةكر الجزيةةل علةة  أم انةةه لمةةب دواعةةي سةةرورنا اليةةو

دور م الريادل تةي  ةذا اليرنةامج، تقةد سةا م االتحةاد الفلسةطيني لكةرة القةدم ممةاالا 

خ عيةد المجيةد الحجةة تةي توطيةد  مةيب العةام األ، واأليرئيسه اللواء جيريل الرجةوا
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اللةةراكة مةةا يةةيب الجامعةةة واالتحةةاد كواحةةد مةةب ماسسةةات المجتمةة  المةةدني التةةي 

 القادمة متمسكة يرول التسامح والمحية.  األجيالتحتضب 

 

الذراع االكاديمي  لالتحاد الةدولي  CIESقامت يالا جامعة  كما  نامب الجالود التي

تةةي جامعةةة  لةةاتزماب" السةةكرتير العةةامممالةةةا يالسةةيد "تنسةةنت  FIFAلكةةرة القةةدم 

CIES،  ،حيو سا م يرنامج اإلدارة الرياضية ييناء ليكة عالقات تي  ذا المجال

ليس تقط عل  المستوى المحلي يل عل  المستوى الدولي أيضا مةب خةالل الخيةراء 

علة  عةعيد تطةوير المةواد التدريييةة وينةاء  أمةاالدولييب الذيب استضاتالم اليرنامج. 

والمتايعة  لإللرافعل  ارت  المستويات   CIES جامعة أعضاءالفريق تقد تواتد 

التعلةيم المسةتمر مةب كفةاءات ومةدرييب جنةا مة  تريةق العمةل تةي مركةز  إل جنياا 

ومنسقيب محلييب وضعوا نجال  ذا اليرنامج نعةا أعيةنالم لنةرى نتائجةه الملةرتة 

 اليوم.  

أخيةةراا ولةةيس ًخةةراا، نيةةاري للخةةريجيب ونتنمةةل أب تكةةوب الجولةةة الاالاةةة مةةب  ةةذا 

اليرنامج التدرييي قد سا مت تي تطوير قدرات ومالارات العةامليب تةي المسةتويات 

 الجولةةةاإلداريةةة تةةي الماسسةةات الرياضةةية، كمةةا نرحةةا يالملةةاركيب الجةةدد تةةي 

لجةةوالت القادمةةة نةةواةا عةةلية الرايعةةة مةةب  ةةذا اليرنةةامج، ونحةةب نعةةدكم يةةنب تلةةكل ا

لتنميةةة وتطةةوير وتحسةةيب أداء الماسسةةات الرياضةةية تةةي خدمةةة المجتمةة  وترسةةي  

 يعتز يالا لعينا الفلسطيني. وأخالقياتٍ اقاتٍة 

 الف ميروي للخريجيب 

 وسالال يالملاركيب الجدد أ ال

 تحيه للحضور الكريم

 والسالم عليكم ورحمة هللا ويركاته


