NCC In-House Training Courses
In

)Sports Activities (Arabic
 .1استثمار العاطفة في التسويق التجريبي للعالمات التجارية لألندية المحترفة والشركاء التجاريين
 .2االدارة االستراتيجية لألندية الرياضية المحترفة
 .3اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية باألندية واالتحادات الرياضية
 .4اإلدارة اآلمنة لالجتماعات في األندية واالتحادات الرياضية
 .5اإلعالم الرياضي
 .6التخطيط لعمل المنظمة الرياضية
 .7التسويق الرياضي
 .8التغذية الصحية للرياضيين
 .9التهديد المالي واستغالل مشاهير الرياضيين
 .10الجوانب القانونية والتجارية في إدارة النادي الرياضي
 .11الحلول االبتكارية للمشكالت وعملية اتخاذ القرار
 .12الطب الرياضي وإصابات المالعب
 .13العمل مع المشاركين في البطوالت والمسابقات الرياضية
 .14المبادئ األخالقية في حوكمة شركات كرة القدم
 .15المبادئ القانونية واألخالقية في قيادة النادي الرياضي
 .16المدير الرياضي وإدارة العالقات اإلعالمية في المجال الرياضي
 .17المدير الرياضي وإدارة المخاطر
 .18المسئولية االجتماعية لالعبين المحترفين كعالمات تجارية
 .19الملكية والحوكمة في صناعة الرياضة
 .20الموجهات المالية لتضمين االستدامة في المنظمات الرياضية المحترفة
 .21إبداعات االستثمار المالى لنجوم و مشاهير كرة القدم
 .22إدارة االجتماعات بمؤسسة رياضية ناجحة
 .23إدارة األنشطة التجارية بالمنظمات الرياضية
 .24إدارة األنشطة الرياضية
 .25إدارة العمليات بالمنشآت الرياضية
 .26إدارة الفرق الرياضية المحترفة
 .27إدارة برامج التراخيص وحقوق االمتياز للدوريات المحترفة
 .28إدارة خدمات الضيافة للشركاء التجاريين والمؤسسات الراعية
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 .29إدارة واستقبال الضيوف في األحداث الرياضية
 .30بناء وتصميم العالمات التجارية لالتحادات واالندية المحترفة
 .31تخطيط األنشطة التسويقية التجارية لدوريات المحترفين
 .32تخطيط الموارد البشرة في األندية واالتحادات الرياضية
 .33تخطيط وإقامة المهرجانات الرياضية
 .34تكتيكات عملية اجتذاب رعاية الشركات بعد الدور المتغير للرعاية الرياضية من خالل احداث
الفيفا
 .35تنظيم وإدارة البطوالت
 .36تنمية مهارات مشرفي أندية الشركات
 .37عيش وعد العالمة  -فنون توصيل التجارب والمنتجات الرياضية
 .38فنون إدارة الرياضة وأحداثها الكبرى من منظور جهود االستدامة البيئية
 .39فنون حوكمة شركات كرة القدم
 .40قياس فعالية األداء بالمنظمات األوليمبية
 .41مبيعات حقوق التسمية لراعيات واستثمار االستادات الرياضية
 .42مهارات اإلدارة المالية الناجحة باألندية واالتحادات الرياضية
 .43مهارات التفاوض وصياغة العقود التسويقية و التجارية للدوريات واالندية المحترفة
 .44مهارات إدارة المنشأة الرياضية يوم المباراة
 .45مهارات إدارة وتطبيق استراتيجية تسويق االتحادات واألندية الرياضية
 .46مهارات إدارة يوم المباراة
 .47مهارات وفنون ادارة األكاديميات الرياضية بالتعاون مع اولياء االمور
 .48مهارات ووظائف المسوقين الرياضيين المستقبليين
 .49وإدارة مبيعات الحقوق التجارية واالعالمية للمحترفين
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