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:عن دبلوم الجودة و التميز الرياضي
ين و يقدم معهد البحوث و الدراسات االستشارية بجامعة أم القرى دبلومًا يهدف إلى إعداد اإلداري

.يق معاييرها الفنيين الرياضيين وفق معايير الجودة و التميز المؤسسي في المجال الرياضي و تطب
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:أهداف دبلوم الجودة و التميز الرياضي

تطبيق معايير 
الجودة و التميز 
المؤسسي في 

القطاع الرياضي 
وتعزيز قياس 
.مؤشرات األداء

تمكين المنشآت 
الرياضية من التأهل

للحصول على 
االعتماد في الجودة 

.و التميز المؤسسي

إعداد اإلداريين و 
ين الفنيين الرياضي

من الجنسين في 
الجودة و التميز 

المؤسسي و العمل 
.بمعاييرها

اإلسهام في اإلرتقاء
م بمستوى أداء اإلعال

و العالقات العامة 
في المجال الرياضي

من خالل معايير 
.الجودة
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:محاور دبلوم الجودة و التميز الرياضي

ي تطبيق الجودة ف 
اإلدارة الرياضية 

وفق المواصفات 
ISO-9001

نقل المعارف و 
المهارات لرفع 
الكفاءة وزيادة 
الفاعلية وفق 

-ISOالمواصفات 
30401 

الجودة الفنية 
الرياضية وفق 
.األسس العلمية

جودة الحياة 
.ينالصحية للرياضي

التميز المؤسسي
في المنظمات 
الرياضية وفق 
معايير جائزة 

.الملك عبدالعزيز

استراتيجيات 
.اإلعالم الرياضي

التخطيط 
ي االستراتيجية ف 

.المجال الرياضي

ي االقتصاد الرياض
و االستثمار و 

.الخصخصة
ة االتجاهات الحديث

و القانون الرياضي.يللتسويق الرياض
.حوكمة مؤسساته

واقع العالقات 
العامة في األندية

الرياضية و 
استشراف 
.مستقبلها

مشروع تخرج 
.تطبيقي
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:مخرجات دبلوم الجودة و التميز الرياضي

المنفعة العلمية 
توى التطبيقية على مس

الفرد و المؤسسة 
ق الرياضية عند تطبي

اء معايير الجودة لالرتق
.ةباألداء و زيادة الفعالي

الحصول على شهادة 
دبلوم معتمدة من أم 

.القرى

كوادر مؤهلة و 
ة متخصصة في الجود
الرياضية مما يزيد 
فرص توظيفها أو 
إنشائها عماًل خاصًا 

.بها

ي االستثمار الواعد ف 
.القطاع الرياضي
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احصائيات عامة  

عدد 48
المتدربين 

12
عدد الدورات 

التدريبية  

42
عدد الساعات 

التدريبية  

12
ربيندعدد الم

نسبة%90

الرضا العام 
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ة مؤشرات اعداد المسجلين خالل الحملة التسويقي

7
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تصاميم رقمية تم إنجازها للتسويق 
لدبلوم الجودة و التميز الرياضي 

فيديو 2

موشن 1

جرافيك 

قالب عروض 1
البوربوينت 

بانر للموقع 1

اإللكتروني

تصاميم 14

للسوشيال

ميديا

نماذج الكترونية 4
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إحصائيات االيميالت 

أعضاء و عضوات هيئة التدريس 

عدد االيميالت المستهدفة من عمالء المعهد 
(مستفيدين سابقين )

ايميل 5457

دورة القيادة الفعالة في 
االزمات 

عدد االيميالت المستهدفة من منسوبي
الجامعة موظفين و طالب 

18328

الموظفين و الموظفات 

الطالب و الطالبات 

9796

4030

4502

دورة إدارة األزمات و الكوارث 
البيئية 

دبلوم الجودة و 
التميز في االعالم 

و االتصال 
المؤسسي و 
إدارته لالزمات 

2711

2590

156

ايميل 23785مجموع االيميالت 
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مع الجمهور المستهدف المباشراحصائيات التواصل 

رسائل إعالنية عن طريق 
الجوال 

رسالة 4394
عدد العمالء الذين تم الرد عل 
ل استفساراتهم عن طريق الجوا

121
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ية التغطية اإلعالمية على الصحف اإللكترون

لكترونية إصحيفة 
ذي نشرت خبر اطالق الدبلوم التنفي

في الجودة و التميز الرياضي 

موقع و كالة األنباء 
السعودية واس 

موقع صحيفة نبض 
موقع صحيفة المدينة 

موقع فرص وظيفية 
موقع ويب نيوز 

موقع صحيفة ويب نيوز 
موقع اعالميون متميزون 

موقع صحيفة عاجل 
موقع فرص 

موقع وظائف السعودية 

المركز االعالمي 
بجامعة أم القرى 
موقع اشراق نيوز 

موقع صحيفة الحدث 
موقع صدى الوطن 

ة موقع مجلة مكة الثقافي
موقع وظيفة 

موقع وظائف االن 
موقع المجمع التعليمي

موفع خبر نيوز 
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التغطية اإلعالمية على الصحف اإللكترونية 
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التغطية اإلعالمية على الصحف اإللكترونية 



التغطية اإلخبارية التلفزيونية

خالد األكوع .د▪
حاتم خيمي.أ▪

مجموع 
المشاهدات 

21.157
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اإلنتاج المرئي لدبلوم الجودة و التميز الرياضي 

موش جرافيك الخاص 
بإطالق الحملة و بدأ 

التسجيل نسبة الوصول 
Impressions 24.045

3.389المشاهدات 

فيديو الدكتور فيصل        
سره نسبة الوصول أ

Impressions 2.666
449المشاهدات 

فيديو الدكتور أيمن 
جوهرجي نسبة الوصول 

Impressions 3.602
 485المشاهدات 

مجموع 
المشاهدات 

4.323
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يا مؤشرات أداء حسابات السوشيال ميد
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مؤشرات أداء حساب تويتر  

تغريدة تم نشرها20
مجموع نسبة 333,027

الوصول التغريدات 
+فيديوهات 5مشاهدات 

موشن جرافيك 1
مجموع المشاهدات34,860

إطالق افضل التغريدات من حيث النتائج التصميم الخاص ب
بلغت نسبة الوصول )الحملة و بدأ التسجيل 

Impressions 51.858
(3.377بلغت نسبة التفاعل 

فيك و افضل التغريدات ايضًا من حيث النتائج الموشن جرا
بلغت نسبة )الخاص بإطالق الحملة و بدأ التسجيل 

Impressions 24.045الوصول 
(3.389بلغت نسبة التفاعل 

من أي. اقتباسه د) افضل االقتباسات من حيث النتائج 
جوهرجي 

Impressions 21.911بلغت نسبة الوصول )
(780بلغت نسبة التفاعل 
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مؤشرات أداء حساب انستغرام  

منشور تم نشره 13

على انستغرام 

1,945
مجموع نسبة الوصول 

للمنشورات  

افضل المنشورات من حيث النتائج الموش جرافيك 

ة بلغت نسب)الخاص بإطالق الحملة و بدأ التسجيل 

( Impressions  313الوصول 

ميم و افضل المنشورات  ايضاً من حيث النتائج التص

ة بلغت نسب)الخاص بإطالق الحملة و بدأ التسجيل 

(Impressions 323الوصول 

خالد .اقتباسه د) افضل االقتباسات من حيث النتائج 

(Impressions196بلغت نسبة الوصول )األكوع 
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مؤشرات أداء حساب لينكد ان  

منشور تم نشره على حساب12
لينكد ان 
مجموع نسبة الوصول للمنشورات2,842
445

مجموع مشاهدات الفيديوهات 

وصول بلغت نسبة ال)افضل الفيديوهات فيديو الدكتور ايمن جوهرجي 
Impressions 246)

ملة و و افضل المنشورات من حيث النتائج التصميم الخاص بإطالق الح
(Impressions 599بلغت نسبة الوصول )بدأ التسجيل 

لغت ب)خالد األكوع . اقتباسه د) افضل االقتباسات من حيث النتائج 
(Impressions239نسبة الوصول 
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مؤشرات أداء
الموقع اإللكتروني

و الدراسات لمعهد البحوث
االستشارية 
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على احصائيات الصفحة الخاصة بدبلوم الجودة و التميز الرياضي
الموقع اإللكتروني

عدد مشاهدات صفحة دبلوم الجودة و  5.509
التميز الرياضي على الموقع اإللكتروني لمعهد

البحوث و الدراسات االستشارية
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