
 
 محمد بن علي الشمري 

ي القيادة الرياضية 
 
 دكتوراه ف

 
 الرياض، المملكة العربية السعودية 

ويحية   قسم اإلدارة الرياضية والتر
  
 كلية علوم الرياضة والنشاط البدن 

 جامعة الملك سعود 
+966534349888 

maalshammari@ksu.edu.sa 
 maalshammari@hotmail.com 

 :  
ون   http://fac.ksu.edu.sa/maalshammari/home  الموقع االلكتر

 

 لمؤهالت العلمية ا 

 ، نيومكسيكو  ألباكرك  جامعة نيومكسيكو، الواليات المتحدة األمريكية،  2020

ي الفلسفة  الدرجة  
 
 دكتوراة ف

بية البدنية وعلوم  التخصص العام    الرياضة والتدريب التر

 القيادة الرياضية –  اإلدارة الرياضية التخصص الدقيق  

 إدارة األعمال  التخصص الفرع   
 

 الواليات المتحدة األمريكية، كنت، أوهايو  ستيت،جامعة كنت  2015

 ماجستي   الدرجة  

ويحية  التخصص    اإلدارة الرياضية والتر
 

 المملكة العربية السعودية، الرياض جامعة الملك سعود،  2009

 بكالوريوس  الدرجة   

 تربية بدنية  التخصص  

 

 االهتمامات البحثية 

 القيادة  -

 الثقافة التنظيمية   -

 السلوكيات التنظيمية  -

ن  - ن الرياضيي   سلوكيات المدربي 

 الرياضات الجامعية  -

   أخالقيات الرياضة -
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ات العملية والتعليمية   الخير

ويحية    أستاذ مساعد  حتر اآلن   11/2020  - ي قسم اإلدارة الرياضية والير
 
 ف

، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية   
 كلية علوم الرياضة والنشاط البدنن

 

ف   حتر اآلن   08/2020  -  المعيدين والمبتعثي   وحدة  و والبحث العلمي  الدراسات العليا  وحدة  مشر

، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية كلية علوم الرياضة    
 والنشاط البدنن

 

ويجية  08/2016 – 11/2015 ي قسم اإلدارة الرياضية والير
 
 محاض  ف

، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية   
 كلية علوم الرياضة والنشاط البدنن

 

ي قسم علوم الصحة والتدريب والرياضة   05/2019 – 01/2019
 
 مدرس مساعد ف

، نيومكسيكو، الواليات المتحدة األمريكية  بية، جامعة نيومكسيكو، ألباكرك 
 كلية التر

 

ويجية  06/2016 – 06/2015 ي قسم اإلدارة الرياضية والير
 
 محاض  ف

، جامعة الملك سعود، الرياض،    
 المملكة العربية السعودية كلية علوم الرياضة والنشاط البدنن

 

ويحية   05/2015 – 01/2015 ي قسم اإلدارة الرياضية والير
 
 متدرب   - مدرس مساعد ف

بية، جامعة كنت ستيت، كنت، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية   كلية التر
 

 مدرس تربية بدنية  06/2011 – 09/2009

قية، المملكة العربية السعودية     مدرسة الشيحية   االبتدائية، وزارة التعليم، المنطقة الشر
 

 مدرس تربية بدنية  07/2009 – 03/2009

 مدرسة النسيم الثانوية، وزارة التعليم، الرياض، المملكة العربية السعودية   
 

ي  09/2009 – 12/2008
 مدير نادي رياض 

كة األندية الرياضية  المملكة العربية السعوديةالرياض،  ، شر

 

ي تم تدريسها 
 المقررات التر

   جامعة الملك سعود 
  الرياضة والنشاط البدنن

ن
 القيادة ف
وي    ح  األخالقيةالجوانب    الرياضة والتر

 فن

ة عملية(   العاب القوى الرياضية )محاضن
  اإلدارة الرياضية 

 مقدمة فن
 

 الرياضة من وجهة نظر عالمية جامعة كنت ستيت 

 

  اإلدارة الرياضية  جامعة نيومكسيكو  
ن
 مقدمة ف

  الرياضة واللياقة البدنية 
 الممارسات االخالقية فن

 

 



ي الم
 
 تمرات العلمية  ؤ الحضور والمشاركة ف

: رئيس جلسة حوكمة األنظمة الرياضية   -  
  الوسط الرياضن

اهة فن ن المؤتمر الدول  للحوكمة واالمتثال لتعزيز التن

ن    شهر ديسمتر لعام والقواني 
  مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية  2020المنظمة لها فن

 )عن بعد( فن

-   
  التطبيقر

كة )ملصق(  ( AASP ) المؤتمر السنوي لجمعية علم النفس الرياضن : تم تقديم ورقة علمية مشتر

  شهر أكتوبر لعام  
  مدينة بورتالند، والية أوريغون، الواليات المتحدة الع   2019فن

 لمية. بعنوان: فن

The Relationship between Coach’s Causal Attributions and Coaching Feedback 

toward Player Performance 

كة ) (ASMAالتطبيقية ) مؤتمر جمعية اإلدارة الرياضة   -   شهر  عرض تقديم  : تم تقديم ورقة علمية مشتر
( فن

اير لعام     مدينة    2019فتر
، والواليات المتحدة االمريكية ناشفيل فن  ، بعنوان: ، والية تينيس 

Examining the Influence of Causal Attributions in Coaching Feedback toward  

Player Performance: A Framework 

  شهر  : (WSKWجمعية الغربية لعلوم الحركة والصحة )مؤتمر ال  -
كة )ملصق( فن تم تقديم ورقة علمية مشتر

  مدينة رينو، والية نيفادا، والواليات المتحدة االمريكية، بعنوان:   2018أكتوبر لعام 
 فن

The Perceptions of Managerial Staff on Their Leadership Style at Campus Recreation 

Facilities 

  شهر  (WSKWلصحة )جمعية الغربية لعلوم الحركة وا مؤتمر ال  -
كة )ملصق( فن : تم تقديم ورقة علمية مشتر

  مدينة رينو، والية نيفادا، والواليات المتحدة االمريكية، بعنوان:   2018أكتوبر لعام 
 فن

Physical Education Teaching Assistants’ Perception on the Relationship Between Their 

Organizational Culture and Job Satisfaction: A Qualitative Examination  

  
  
  
  
  

 


