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• ميدان االبتكار الرياضي

• الرياضة أكثر



ما هو سبينفيلد؟

• سبينفيلد، شعار الرياضة أكثر من شركة خدمة 
مبتكرة، متخصصة في إنشاء وتنفيذ وتطوير 
المشاريع، والعمليات والبروتوكوالت والمنهجيات 
المتبعة في ميدان الرياضة للمدارس، النوادي 
والجمعيات، واالتحادات الرياضية، والكيانات 
.العامة



خدمات سبينفيلد
1. واإلدارية االستشارية الخدمات

2. والتدريب التعليم

3. قيم



الخدمات االستشارية واإلدارية .1
1.1 للرياضة المشورة وتقديم االستشارات

1.2  واإلدارات الرياضية واالتحادات الرياضية الكيانات بين الوساطة
.العامة

1.3 .)الرياضية المنشآت( الرياضية المرافق إدارة

1.4  المراقبة طريق عن الرياضة مرافق على والسيطرة األمن
)الرياضية المرافق في والمسابقات التدريبية للدورات( بالفيديو



.التعليم والتدريب .2
2.1 الكشافة القدم لكرة والوطنية الدولية

)القدم كرة والعبي أندية لممثلي(
2.2 2.0 القدم لكرة مدارس
2.3 ."القدم لكرة للمرمى" محددة إعداد
2.4  للفنيين محددة الرياضة، إلدارة التدريبية األنشطة

.الرياضة تنسيق والمدربين والمربين
2.5 .مخصص تدريب



قيم .3
3.1 مشروع "يوم ليوم": االبتكار (مسجلة في وزارة الخارجية 
اإلسبانية حقوق الملكية الفكرية).

3.2  الثقافات بين( والتنمية للتعاون والدولية الوطنية البرامج
.)والرياضة

3.3 .الجامعي الحرم الرياضية لأللعاب المنظمة

3.4  .البدنية التربية لمعلمي الدعم .المدارس في الصليب





ما هو هذا المشروع على أساس يومي؟
q1º عناصر التحكم في الموقع الوسائل واألساليب والعمليات المستخدمة

.الرياضةفي هذه 
q2º  تحقق من أن هذه الوسائل واألساليب والعمليات الصحيحة في

.نطاقه
q3º  تقييم للبيانات المسجلة إلنشاء خطط العمل لتصحيح المخالفات

.وجدت
q4º تصحيح التباينات الموجودة في الممارسة العملية في الموقع

.للوسائل واألساليب والعمليات للنشاط الرياضي
q5º  متابعة للبروتوكوالت المنشأة وفقا للسجالت التي تم التقاطها في

.المرافق الرياضية وفعالية وسائل وأساليب وعمليات تصحيح الفعل



مجموعات المصالح التي تقدم فوائد في جوانب   4المشروع يتجه نحو 
:مختلفة

q الجهات المستفيدة الرئيسية من المشروع، : األوالد والبنات
.حيث سيتم تحسين الرياضة نوعيا

q التدريب األساسي لتدريس النشاط أكثر : المراقبين والمدربين
.صرامة والمهنية

q الدعم التقني تحتاج للقيام بتنسيق األنشطة : منسق الرياضة
.الرياضية

q االرتياح لتقديم خدمة وفقا : الرئيس والمدير الرياضي
)  البنين والبنات(لالحتياجات الحالية حيث سيتم الرياضيين 

.أطراف النزاع الرئيسية



ما يفيد في المراكز والمرافق الرياضية مع سبينفيلد؟

I. .زيادة نوعية في تدريب المعلمين والمراقبين
II. .التأهيل المهني للنشاط الرياضي
III. قدر أكبر من السالمة في المرافق الرياضية، من خالل التدريب 

.والمهارات الالزمة للتعامل مع أي حوادث محتملة
IV. .تحسن في التخطيط والتنفيذ في مختلف األنشطة الرياضية
V. .غرس المشروع كل يوم؛ التحكم والتحقق منها، وتقييم وتصحيح



القيم سبينفيلد
q .التميز وأعلى جودة
q .التضامن
q الصدق والتعاطف

.والثقة
q .المسؤولية االجتماعية
q .االبتكار



أهداف سبينفيلد
• .تدويل جميع خدماتها في القارات الخمس
• .القادة في ميدان االبتكار الرياضيأن 
• ، فهم أن »الرياضة أكثر"تقريب العالم الشعار 
الرياضة يجلب المزيد من القيم المضافة 
.للنشاط الجسدي نفسه



هو منظمة الصحة العالمية فريق سبينفيلد؟

• الفني في " المدير"مدرب كرة القدم المهنة، : خيسوس رودريغيز
األلعاب الرياضية، أستاذ المدرسة أالفيسا من مدربي كرة القدم 
.والشريك المؤسس سبينفيلد

• درجة في النشاط البدني والرياضة، والشريك المؤسس : انديكا فرنانديز
.سبينفيلد



شكرا الهتمامكم


