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 قائمة المعلومات
  دالفئة  تحاد الدولي لكرة اليداالرخصة  –تدريس كرة اليد في المدارس للمبتدئين 

 
 معلومات عامة

 
، ولكن يمكن كذلك لطالب التربية البدنية ومدربي كرة اليد التربية البدنية يبصفة عامة لمدرس الدورة الدراسيةتم تصميم 

 ية سالدورة الدراسية. يجب أن تستمر كل دورة دراعاماً حضور  17 – 5ما بين  ممن يعملون مع أطفال تتراوح أعمارهم
 (.TUوحدة دراسية ) 25أيام/ 3

 ثالثة أماكن مختلفة بكل دولة :الدورة الدراسيةأماكن 
 60-35 :المشاركون في كل دورة دراسية

 ةالمطلوب اسيةالدورة الدرشهور قبل موعد بداية  4 :الموعد النهائي لطلب الدورة الدراسية
 على الرخصة د من اإلتحاد الدولي لكرة اليد. الدورة الدراسيةيحصل المشاركون ممن ينجحون في إجتياز 

 
 

 يعتمد على كرة اليد المصغرة – الدورة الدراسيةمحتوى 
 

 من القواعد مبسطةطور اللعبة، نسخة ت -
 إقتحام اللعبة: المصطلحات واإلختصارات األساسية -
 التخطيطكرة اليد في المدارس خطوة بخطوة، تدريس  اهجمنأساليب و -
 الفردية مع الكرة وبدونها الخططيةاألساسية لالعبين والمهارات الفنية  الخططيةاألدوار  -
 ، دفاع رجل لرجلالصغيرةمجموعات الاألساسية في  الخططيةالعناصر  -
 كمي لالعبالنوعي والتقييم ال، وتنظيم أحداث كرة اليد في المدارس -

 
 
 لتكاليفا

 
ويدفع تذكرة طيرانه/طيرانها والبدل اليومي.  قامة الدورة الدراسيةتحاد الدولي لكرة اليد بترشيح خبير إلااليقوم 
ً  يتم تقديم كتيبات كرة اليد في المدارسوكذلك. بالكرات تحاد األهلي تحاد الدولي لكرة اليد بموافاة االاال يقومكما  إلى جنبا

في نسخة إلكترونية على أن يتم  بالدورة الدراسيةالملصقات والشهادات الخاصة مة ثالثية الطيات ومجسالكتيبات الجنب مع 
تحاد األهلي مسئوالً عن تحمل أي بينما يكون اال ،بتحمل تكاليف شحن الكراتتحاد الدولي لكرة اليد الطباعتها محلياً. يقوم ا

سوف يتم توفير سائل التعليمية سالفة الذكر أعاله لجميع المشاركين. والو توتكاليف طباعة الشهادابالجمارك متعلقة تكاليف 
. في حالة طلب الوسائل أو الفرنسية أو األلمانية أو اإلسبانية أو الروسية أو العربية اإلنجليزية ليمية باللغاتجميع الوسائل التع

 التعليمية بلغات أخرى، يمكنكم ترجمتها طبقاً إلحتياجاتكم.
حاد تنجوم على األقل( واإلنتقاالت المحلية لخبير اال 4تحاد األهلي اإلقامة واإلعاشة )بفندق ذلك، يتحمل االباإلضافة إلى 

 .الدولي لكرة اليد خالل الدورة الدراسية
 ةيسلدولي لكرة اليد قبل وأثناء الدورة الدراتحاد اتحاد األهلي بترشيح خبير محلي لمساعدة خبير االعالوة على ذلك، يقوم اال

كونها مطلوبة. يقوم الخبير  حالتحاد الدولي لكرة اليد في إجراءات التقدم بطلب للحصول على الفيزا ومساعدة خبير اال
سبوعين بعد الدورة في موعد غايته إ لدولي لكرة اليد بتقرير عن الدورة الدراسيةتحاد االمحلي بموافاة المكتب الرئيسي لال

قامة سلسلة من إ تكميلي بعد عام من تحاد الدولي لكرة اليد بتقرير متابعة. كما يتم موافاة المكتب الرئيسي لالةاألخير الدراسية
  .الدراسية اتالدور

خالل نفس الفترة لإلستفادة من  دراسية اتدور 3امة تحاد األهلي لكرة اليد أن يعرض إقتحاد الدولي لكرة اليد من االيتوقع اال
مدينة.  في كل وحدة دراسية 25أيام/  3 يةسلدولي لكرة اليد المرشح. يجب أن تستمر كل دورة دراتحاد االعلم وخبرة خبير ا

لتصل الفترة  .حدث لكرة اليد في المدارسيوم و سفر لتغيير المواقع ين، يتم إضافة يومباإلضافة إلى أيام الدورة الدراسية
 يوماً. 12لى إ للدورة الدراسية اإلجمالية
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وتكون مغادرته بعد أخر أيام الدورة بيوم  يةساليد عادةً قبل موعد بداية الدورة الدرا تحاد الدولي لكرةصول خبير االيكون و
 بيوم. يةسالدرا

 
 

 تحاد الدولي لكرة اليداال البنود المقدمة من
 رة اليد في المدارس لالعبين حديثي السنكرات لك -
 تحاد األهليعن طريق اال يةسة الدراورن الديتم طباعتها في مكا –وسائل تعليمية  -
 تحاد األهليعن طريق اال يةسة الدروريتم طباعتها في مكان الد –وسائل ترويجية  -
 تحاد األهليعن طريق اال يةسة الدراوريتم طباعتها في مكان الد –الشهادات  -

 
 

 تحاد األهلياال مهام
 اهالمخطط ل يةسة الدراورشهور من بداية الد 4يم الطلب قبل تقد -
 تحاد الدولي لكرة اليدعاشة وكذلك اإلنتقاالت المحلية لخبير االاإلترتيب وتحمل اإلقامة و -
 حال كونها مطلوبةتحاد الدولي لكرة اليد بالتقدم لطلب الحصول على الفيزا مساعدة خبير اال -
 ترشيح خبير محلي -
 طباعة الوسائل التعليمية والترويجية وكذلك الشهادات -

 
 

 ترنتعبر اإلن محاضرات
ً في حاالت خاصة، يمكن أيض عبر  محاضراتمن خالل كرة اليد في المدارس ل الدورة الدراسيةالجزء النظري من  إقامة ا

متضمناً عبر اإلنترنت  المحاضراتخالل كرة اليد في المدارس من ل الدراسية تايجب تقديم طلب تنظيم الدوراإلنترنت. 
 لكرة اليد بالجدول التفصيلي لإلعتماد. تحاد الدولياال مكتب األسباب ويجب موافاة

 جميع المشاركين من األماكن الثالثة جب على، يمدة كل محاضرة ساعة ونصف( عبر اإلنترنت ) محاضرات 6 -
تحاد الدولي اال المشاركين إلى مكتب يجب تقديم كشفات عبر اإلنترنت في نفس الوقت. المشاركة في المحاضر

 عبر اإلنترنت. لى األقل من المحاضرة األولىأربعة أسابيع عقبل لكرة اليد 
 على عدد المشاركين. بناءاً ، في مكان واحد أو في ثالثة أماكنيمكن تنظيم الجزء العملي ويوم الحدث إما  -
ممتازة للترويج اً فرصة أيض يوفر ستخدامه لتقييم المشاركين ولكنهيم يوم الحدث بعد الجزء العملي ويتم ايتم تنظ -

 لكرة اليد.

 


