
ي دولة قطرنموذج بيانات برنامج تدريبي
�عات ال��اض�ة �ض الت�ش

Sport Laws  in State of Qatar
البرنامج 
التدريبي

ي القانون –الع���ة 
مع ترجمات موجزة ومصطلحات شائعة �ف

�ة ف ي للغة اإلنجل�ي
ال��ا�ف لغة البرنامج 

ساعة تدر�ب�ة15 مدة البرنامج                    

ي القانونمفهومالمتدرب�عرفأن1.
اقالس�و ال��ا�ف

ي 
ونالقانفروعمنالف�عهذا وتطور لظهور التار��ف

ي القانونعالقةو�دراك
ةال��ا�ف .انونالقفروعمنبغ�ي

ي القانونخصائصتحد�د 2.
ف�هةالحا�موالمبادئال��ا�ف

ي وتطب�قاتها 
ي النظام�ف

.القطريالقانويف
ي القانونقواعد مصادر ع�التعرف3.

ال��ا�ف
�عاتمنظومةع�التعرف4. ي ال��اض�ةالت�ش

.قطرولةد�ف
ي القانون�ةاألحكامأبرز معرفةع�القدرة5.

�عاتالت�ف �ش
حها ال��اض�ة نقدها و وتقي�مها عليها والتعليقو�ش
حةبدائلوتقد�م ي الثغراتلمعالجةمق�ت �ــهاتاليت .ع�ت

�عالقائمةوالهيئاتالمؤسساتأبرز ع�التعرف6.
ي ال��اض�ةاإلدارة

ا �شك�لهح�ثمنقطر دولة�ف
.واختصاصاتها

�ةبتس� المختصةواللجانالمؤسساتع�التعرف7.
خاصلو�شكبال��اضة،والمرتبطةال��اض�ةالمنازعات

ي للتحك�مقطر مؤسسة
.ال��ا�ف

البرنامج          اهداف 
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نامج ما ��ي  : تتضمن المواضيع الرئ�س�ة لل�ب
ي بالقانونالتع��ف•

ال��ا�ف
ي القانون�شأة•

وتطورەال��ا�ف
ي القانونخصائص•

ال��ا�ف
ي القانونقواعد مصادر •

ال��ا�ف
ي القانونمبادئ•

ال��ا�ف
ال��اض�ةاألند�ةتنظ�مقانون•
ئحةوال االنضباطالئحة–القدمل�رةالقطرياالتحاد لوائح•

ف أوضاع -وانتقاالتهمالالعبني
يالمرسوم• القط��ةاألولمب�ةاللجنة�شأناألم�ي
يالمرسوم• واإلرثللمشار�ــــعالعل�ا اللجنة�شأناألم�ي
ي للتحك�مقطر مؤسسةاألسا�ي النظام•

ال��ا�ف
ي القانون�ةالمصطلحاتأبرز •

ي القانونإطار �ف
اللغةبال��ا�ف

�ة ف اإلنجل�ي

البرنامج      محتويات 

ف قادر�ن ع� بنها�ة نامج، �كون المشاركني :ال�ب

ي إطار 
أن �كون المتدرب قادرا� ع� إدارك المفاه�م األساس�ة �ف

ي 
القانون ال��ا�ف

�عات  أن �كون المتدرب قادرا� ع� معرفة وتطبيق أحكام الت�ش

ي الفروض العمل�ة المختلفة
ال��اض�ة القط��ة �ف

 للمؤسسات والهيئات القائمة ع� إدارة 
�
أن �كون المتدرب مدركا

ي دولة قطر
ي �ف

الشأن ال��ا�ف

إن �درك المتدرب آل�ات �س��ة المنازعات ال��اض�ة والمؤسسات 

. المختصة بذلك

التعلم مخرجات 



ي وزارة•
ة ال��اضالقائمون ع� اإلدارات ال��اض�ة �ف

والثقافة، واالتحادات واألند�ة ال��اض�ة

ي الفالحكام والالعبون والمدر�ون وأعضاء الطاقم• يف

واإلداري لألند�ة ال��اض�ة

ي مراحل الدراسة الجامع�ة •
ي الطلبة �ف

مختلف�ف

التخصصات والمست��ات

القضاة والمحامون والمستشارون القانونيون•

ي •
ي المهتمون بالشأن القانويف

وال��ا�ف

المستهدفة الفئة 

ي •
ي النظ��ة العامة للقانون ا: كتاب القانون ال��ا�ف

ل��ا�ف

ي دولة قطر 
�عات ال��اض�ة �ف ح الت�ش ر ��ش دا/ مع �ش

.  جامعة قطر

عروض تقد�م�ة من إعداد المدّرب•

�عات –مواد أول�ة • نظم أساس�ة+ لوائح+ ��ش

ي للمؤلف•
ي مجال القانون ال��ا�ف

أبحاث ومقاالت �ف

ە .وغ�ي

ي منازعات ر�اض�•
ةقضا�ا واقع�ة وأحكام تحك�م �ف

ي • حلقات نقاش�ة وجلسات عصف ذهيف

تطب�قات•

/ التدريبية المادة 
التكنولوجيا المستخدمة
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