د .عبد هللا بن عمر باسالمه
األمين المالي
البريد االلكترونيbasalamaha@gmail.com :

المؤهالت العلمية
•
•
•
•

أستاذ اإلدارة الرياضية المشارك ،جامعة طيبة ،كلية التربية.
دكتوراه في اإلدارة الرياضية  ،جامعة وسط تنسي الحكومية ،بالواليات المتحدة األمريكية.
ماجستير في التنظيم واإلدارة ،جامعة شمال كلورادو ،بالواليات المتحدة األمريكية.
بكالوريوس في التربية الرياضية و الصحية ،جامعة الملك عبد العزيز  -كلية التربية بالمدينة المنورة.

الخبرات العملية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

المشرف العام على برنامج الكراسي البحثية منذ عام 1434هـ.
حاصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى لعام  2004م من جامعة وسط
تنسي الحكومية بأمريكا.
عضو اللجنة الدائمة للنشاط الرياضي بجامعة طيبة  1433هـ.
مؤسس اكاديمية جامعة طيبة للجودو 1433هـ.
المشرف على منتخب جامعة طيبة للجودو  1432هـ.
عضو لجنة برامج الدراسات العليا بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طيبة  1432هـ.
عضو لجنة برامج الدراسات العليا بقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طيبة  1432هـ.
امين اللجنة الدائمة للكراسي البحثية بجامعة طيبة 1430هـ.
و كيل كلية المعلمين لشؤون الطالب عام 1430-1428هـ.
رئيس لجنة شؤون الطالب عام 1430-1428هـ.
رئيس لجنة تأديب الطالب بكلية المعلمين عام 1430-1428هـ.
رئيسا ً عاما ً على لجان القبول و التسجيل لكلية المعلمين عام 1430-1428هـ.
رئيسا ً عاما ً على لجان االختبارات لكلية المعلمين عام 1430-1428هـ.
رئيس قسم التربية الرياضية بكلية المعلمين عام 1428-1425هـ
المشرف العام على المنشآت الرياضية لكلية المعلمين عام 1430-1425هـ
عضو جمعية المجتمع األمريكي األكاديمي الفخري لعام  2004م.
شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العالمية و ورش العمل.
الطالب المثالي في كلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة لعام 1414هـ.
حاصل على العديد من شهادات التفوق األكاديمي .

االبحاث المنشورة
•
•
•
•

معوقات نظم االدارة اإللكترونية باألندية الرياضية بالمدينة المنورة 2016م.
معوقات إدارة الوقت لمشرفي األندية الرياضية 2015م.
تصور مقترح إلدارة وخصخصة األندية الرياضية 2013م.
إدارة األزمات في المسابح الرياضية 2012م.

المقررات التي قام بتدريسها
•
•
•
•
•

القيادة الرياضية.
إدارة المنشئات الرياضية.
إدارة األزمات الرياضية.
االقتصاد والتسويق في المجال الرياضي.
تطبيقات الحاسب اآللي في المجال الرياضي.

