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اخي االدارى ، اختي إإلداريه  

 نسمع عن شخص يعمل تحت مسمى اداري النادى او ادارى فريق ألي لعبة
واجبتهاكانت لكن ماهي 

 وما المفروض على االداري القيام به

  و عبارة عن احد العناصر المهمه المكملة الي لعبة كانت: تعريف االداري

عة العمل بل عليه متابوواجباته ال تقتصر على الحضور والغياب اثناء التمارين
والمهام االدارية

 داخل وخارج المؤسسة  .

وكما كان األدارى متعلمآ ومتسلحـــأبالشهادات والدورات المتخصصه



األدارة أو القيادة الناجحـــة

دا يمكن القول بأن وراء أى عمل ناجح قيادة وأعيه  تعرف جي
كيف تخطط بأفق واسع

 لحاضرالعمل ومستقبله وكيف تواجه المعضالت
والمشاكل طول الموسم وأثناءالمسابقات 

 والتى تبرز بين الحين واالخر  .

 النادي أو الفريق« اإلداري» وال يخفى علينا إن منصب ،
هو منصب األسس الصحيحة لكرة القدم   و  وَخلق 

.  موسسة اوفريق  مثالي ومتطوْر  



وأل ادارى فريق ا

وهو عمل شاق مسؤليته ال تنحصر فى عمل معين بل جميع االلتزامات من
أطالع  اللوائح الخاصة

ملعب بالبطوالت التى يشارك بها الالعبين والجهاز الفنى والطبى ، حجزات ال
المقام عليها المباريات،

زات ومتابعة مباريات ، واالنتقاالت الداخلية والخارجيه للفريق ،ونشر انجا
ميدياال الفريق على صفحات السوشى

عبين ، ورفع تقارير اسبوعيه للمدير الفنى وادارة النادى وكافاة متطلبات الال
.  العمل االدارى ال ينتهى.... الى الخ . من اورق واسخراج كارنيهات 



حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا



اتمنى من االداري ان يتابع الفريق داخل و خارج 
الملعب وان يكون هناك حساب وعقاب 

اتمنى منك للجميع

 *توعية اليوم للسادة االدارين بجانب العمل االساسى لكل مؤسسة هى
التعليم على النظام االلكترونى

 لالتحاد المصرى لكرة القدم.



http://cms.egyptianfa.com

ه الى بداء من تحرير االستمارة الالعب وملئ جميع المستندات الخاصة بقيد
حاالت االستغناء عنه وانتقاله 

 الى  اى نادى اخر وكتابة العقود الخاصه بة.



اللهم اجعلنا ممن تعلم العلم وعلمه

http://cms.egyptianfa.com/


مهام العمل االدارى المكتبى: انيأ  ث

االكثر حساسيه من حيث  نجاح أى مؤسسه متطوره وفعاله هوالجزء ( أ)
هذا العمل أالدارى الذى يحتاج

الى ادارى ذو مواصفات خاصة ومصقل بدورات تاهله الى حل كل 
المشاكل التى تواجه سير العمل 

ندات من مشاكل مرتبطه باوراق خاصىه بالالعبين الجدد وصحة المست
المقدمة الى الجهات الرسميه

.سواء كانت بيانات رسميه أو غير رسميه 

مها تسليم الخطابات الصادرة من المؤسسسه المقصوده وتسلي(    ب)
.الى الجهة المعنيه والعكس 

عمار استالم جدوال المباريات بالمراحل السنيه وتفريغها من حيث اال
السنيه  الخاصة بالفريق وتشمل 



.  الملعب وأنتقاالت الحكام والضيافه

 ( ج  )العبين تسجيل الالعبين من بداء تجميع أوراق الالعب كما بألئحة شئؤن ال
ومتابعته حتى استخراج الكارنيه 

 ( د  )قافة األدارى المكتبى سفير  للمؤسسه ويتطلب منه درجة عالية من الث
واللباقة فى الحديث وطريقة عرض 

 الطلب للموافقة عليه وتقبل النقد .

عة أن يكون العمل مسبوقاً بخطة واضحة المعالم واألهداف وأن يتم متاب
مستمرة خالل 

عملية التنفيذ

ي أن يركز االداريون في أعمالهم على األعمال األساسية والرئيسية الت
تخدم األهداف 

الخاصة لقطاعاتهم واألهداف العامة لمؤسساتهم.


