
    

 
 

 

 

كرة اليداإلتحاد الدولي ل  
 كرة اليد في المدارس

 

 

 قائمة المعلومات
 الرخصة د من اإلتحاد الدولي لكرة اليد –تدريس كرة اليد في المدارس للمبتدئين 

 

 

 معلومات عامة

 

، ولكن يمكن كذلك لطالب التربية البدنية ومدربي كرة اليد ممن التربية البدنية يتم تصميم الكورس بصفة عامة لمدرس

وحدة  25أيام/ 3عاماً حضور الكورس. يجب أن يستمر كل كورس  17 – 5يعملون مع أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 

 (.TUدراسية )

 ثالثة أماكن مختلفة بكل دولة أماكن الكورس:

 60-35 المشاركون في كل كورس:

 شهور قبل موعد بداية الكورس المطلوب 4 الموعد النهائي لطلب الكورس:

 رخصة د من اإلتحاد الدولي لكرة اليد.يحصل المشاركون ممن ينجحون في إجتياز الكورس على ال

 

 

 يعتمد على كرة اليد المصغرة: –محتوى الكورس 

 

 من القواعد مبسطةطور اللعبة، نسخة ت 

 واإلختصارات األساسيةقتحام اللعبة: المصطلحات إ 

  التخطيطكرة اليد في المدارس خطوة بخطوة، منهجية وطريقة تدريس 

 ن والمهارات الفنية التكتيكية الفردية مع الكرة وبدونهااألدوار التكتيكية األساسية لالعبي 

 دفاع رجل لرجلالصغيرةمجموعات الناصر التكتيكية األساسية في الع ، 

 كمي لالعبالنوعي والتقييم ال، وتنظيم أحداث كرة اليد في المدارس 

 

 

 التكاليف

 

اإلتحاد  يقومكما رة طيرانه/طيرانها والبدل اليومي. قامة الكورس ويدفع تذكبترشيح خبير إل اإلتحاد الدولي لكرة اليديقوم 

إلى جنب جنباً  مصغرة لكرة اليد في المدارسالكتيبات اليتم تقديم وكذلك. بالكرات تحاد األهلي بموافاة اإل الدولي لكرة اليد

ى أن يتم طباعتها لكترونية علإصقات والشهادات الخاصة بالكورس في نسخة ملالمجسمة ثالثية الطيات والكتيبات المع 

تكاليف تحاد األهلي مسئوالً عن تحمل أي بينما يكون اإل ،بتحمل تكاليف شحن الكراتتحاد الدولي لكرة اليد إلمحلياً. يقوم ا

سوف يتم توفير جميع والوسائل التعليمية سالفة الذكر أعاله لجميع المشاركين.  توتكاليف طباعة الشهادابالجمارك متعلقة 

 حتياجاتكم.نجليزية. في حالة طلب الوسائل التعليمية بلغات أخرى، يمكنكم ترجمتها طبقاً إلليمية باللغة اإلالوسائل التع

تحاد نتقاالت المحلية لخبير اإلنجوم على األقل( واإل 4عاشة )بفندق قامة واإلتحاد األهلي اإللى ذلك، يتحمل اإلإضافة باإل

 الدولي لكرة اليد خالل الكورس.

تحاد الدولي لكرة اليد قبل وأثناء الكورس تحاد األهلي بترشيح خبير محلي لمساعدة خبير اإلعالوة على ذلك، يقوم اإل

كونها مطلوبة. يقوم الخبير  حالجراءات التقدم بطلب للحصول على الفيزا إتحاد الدولي لكرة اليد في ومساعدة خبير اإل

سبوعين بعد الكورس إلدولي لكرة اليد بتقرير عن الكورس في موعد غايته تحاد االمحلي بموافاة المكتب الرئيسي لإل

قامة سلسلة من إ تكميلي بعد عام من تحاد الدولي لكرة اليد بتقرير متابعةاألخير. كما يتم موافاة المكتب الرئيسي لإل

  الكورسات.

ستفادة من علم كورسات خالل نفس الفترة لإل 3امة قإتحاد األهلي لكرة اليد أن يعرض تحاد الدولي لكرة اليد من اإليتوقع اإل

في كل مدينة. باإلضافة  وحدة دراسية 25أيام/  3تحاد الدولي لكرة اليد المرشح. يجب أن يستمر كل كورس وخبرة خبير اإل

لى للكورس إ لتصل الفترة اإلجمالية .وحدث لكرة اليد في المدارس سفر لتغيير المواقع ينإلى أيام الكورس، يتم إضافة يوم

 يوماً. 12

 

 تحاد الدولي لكرة اليد عادةً قبل موعد بداية الكورس بيوم وتكون مغادرته بعد أخر أيام الكورس بيوم.يكون وصول خبير اإل

 



    

 
 

 

 

كرة اليداإلتحاد الدولي ل  
 كرة اليد في المدارس

 

 

 

 اإلتحاد الدولي لكرة اليد البنود المقدمة من

 

 كرة اليد في المدارس لالعبين حديثي السن -

 تحاد األهلين الكورس عن طريق اإليتم طباعتها في مكا –وسائل تعليمية  -

 تحاد األهلييتم طباعتها في مكان الكورس عن طريق اإل –وسائل ترويجية  -

 تحاد األهلييتم طباعتها في مكان الكورس عن طريق اإل –الشهادات  -

 

 

 اإلتحاد األهلي مهام

 

 شهور من بداية الكورس المخطط له 4تقديم الطلب قبل  -

 تحاد الدولي لكرة اليدنتقاالت المحلية لخبير اإلاشة وكذلك اإلعاإلقامة وترتيب وتحمل اإل -

 حال كونها مطلوبةتحاد الدولي لكرة اليد بالتقدم لطلب الحصول على الفيزا مساعدة خبير اإل -

 ترشيح خبير محلي -

 طباعة الوسائل التعليمية والترويجية وكذلك الشهادات -

 

 


