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  الرياضينيالرياضيني  املدربنياملدربني  وترقيةوترقيةتعليمات إعداد وتصنيف تعليمات إعداد وتصنيف 

  مم21122112لسنه لسنه ( ( 331331))من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم ( ( 3131))صادرة مبوجب املاده رقم صادرة مبوجب املاده رقم 

 

   :(3)  مادة

 .خ اعتمادهامن تاري ًاويعمل بها اعتبار( الرياضيني املدربنيوتصنيف وترقية  إعدادتعليمات  ) التعليمات  هذه تسمى

 

    :(2)  مادة

ما مل تدل القرينة على غري  بأدناه املعاني املخصصة هلا حيثما وردت يف هذه التعليمات التاليةللكلمات والعبارات  يكون

 :ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اجمللس األعلى للشباب             اجمللس

 . اجمللسرئيس               الرئيس

 . الشبابيةإعداد القيادات  مركز املركز

 .إدارة املركز ة جلن   اللجنة

 ( .الرئيس)إدارة املركز   ة جلن رئيس      اللجنة رئيس

 .مدير املركز   املدير

 .الفنية للمدربنياللجنة  اللجنة الفنية     

قانون  ألحكام استنادًا  الصادر النظام  مبقتضىاالحتاد الرياضي أو النوعي الذي يشكل    االحتاد

 اللجنة األوملبية

 أو ترقيته تصنيفه أو صقله أو اليت يقضيها املشارك بهدف تأهيله الزمنيةهي الفرتة      الدورة

 .كل شخص يعتمده املركز بهذه الصفة املدرب
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 (1) املادة 

 من واعتمادهادير املمن ذوي االختصاص واخلربة بتنسيب من  عضوًا(33-9)يتم تشكيل اللجنة الفنية من ( أ)

 :ما مايليوكالرئيس 

 رئيس اللجنة الفنية-3

 مدير املركز-2

 :ممثلني عن القطاعات التالية-1

  االحتادات الرياضية 

 يف اجلامعات الرمسية كليات الرتبية الرياضية 

 االحتادات النوعية 

 املدربون املعتزلون 

 املختصون وأصحاب اخلربة والكفاءة 
 

كلما دعت  وأثالثة اجتماعات يف الشهر  بواقعو الفنية برئاسة رئيس اللجنةاجتماعاتها  الفنية اللجنة تعقد -ب 

اجتماعها قانونيا حبضور األغلبية شريطة أن يكون رئيس االجتماع  نويكو املديريرأسها ويف حال غيابه لذلك احلاجه 

 .من بينهم  
 

 -:يف احلاالت التالية الفنية العضو املعني عضويته يف اللجنة  يفقد-ج

 االستقالة  -3

 .الوفاة  -2

 . اجتماعات بعذر خالل العام  أو ستةذر جتماعات بدون عثالثة إ الفنية  اجتماعات اللجنة حضور عن التغيب -1

   :(4)  ادةامل

 مهام اللجنه

 :الفنية باملهام التالية اللجنه تقوم 

 دها املركز بالتعاون مع االحتادات الرياضية وتسمية احملاضرين هلا قاعتماد برامج الدورات التدريبية اليت يع(  :  أ) 

 .الثالث الرياضية للدرجات مدربي األلعاب لكافةالتصنيف والرتقية   (  : ب)

 .   أحكام هذه التعليماتمساقات الدورة مع متطلبات  مقارنة البت يف نتائج أي دورة  تعقد خارج املركز يف ضوء(  : ج)

 .الرياضيمعادلة الشهادات العلمية املتخصصة يف جماالت التدريب ( :  د) 

 رات لالحتادات الرياضية واالنديةتقديم االستشا(  :  هـ)

 ات اليت يعقدها املركزرلدوعلى االرقابة الفنية (  :  و)

 تعليمات كلما دعت احلاجة لذلك ال هذه التعديالت على قرتاحإ(  :  ز)

 .عتماد نتائج الدورات التدريبية اليت يعقدها املركزبإ للجنهالتنسيب (  :  حـ)
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 .املساعدة وفقًا للحاجة لفرعيةتشكيل اللجان ا (  :  ط)

  :(5) مادة

 التدريب الرياضيإجراءات عقد دورات 

 التدريب الرياضيدورات جراءات التالية لعقد اإل املركزيعتمد  

 ذات العالقة على اإلحتادات الرياضية واجلهاتالتعميم  ( : أ)

قبل نهاية املركز  معبطلب عقد دورته على النموذج املعد لذلك وينسق بشأنها  ةاملختص او اجلهة يتقدم االحتاد :  ب)

 من كل عام اولشهر تشرين 

من قبل اللجنة  حملاضرينوا الدورةضع  برنامج يتم وبذلك و او اجلهه املعنيةيف حالة اعتماد الدورة يبلغ االحتاد  ( :ج) 

 ةاملعني او اجلهه بالتنسيق مع االحتاد الفنية

  .للجنه الفنية عن سريها ونتائجها تقريرًاورفع هلا تتوىل تنظيم أعما على الدورةشراف لإل املدير جلنةشكل ي ( : د) 

 :(6) ملادةا

  :فيمن حيضر دورات التدريب الرياضيالشروط الواجب توفرها 

 :التدريب للدرجة الثالثة دوراتشروط املشاركة يف (  أ )

 .ىكحد أدنالثانويه العامه أن يكون حاصاًل على شهادة ( : 3) 

سنوات مبوجب شهادة  دة ال تقل عن ثالثسيتخصص يف تدريبها م اليتيكون قد مارس اللعبة أو الرياضة  أن (  2) 

 .او من هو يف حكمه املعين  مصادق عليه من االحتـاد،خطيه 

 .اللعبة املعنية، ومبا يتناسب مع رياضيأن يكون الئقًا صحيًا مبوجب شهادة من مرجع طيب    ( :1)   

 او من يتم تصديقها من قبل االحتادو املنتسب إليها اهليئةحسن السرية والسلوك مبوجب شهادة من ان يكون ( :  4)

 .هو  يف حكمه          

 عاما حتى تاريخ اشرتاكه يف الدورة ( 21)ال يقل عمره عن  أن  ( : 5)

 .ركزمن قبل امل على النموذج املعد لذلك  الدورةيتقدم بطلب خطي لالشرتاك يف  أن  ( : 6) 

 :الثانيةدورات التدريب للدرجة  شروط املشاركة يف( ب)

 أن يكون مصنفا بالدرجة الثالثة( : 3) 

بعد  سنوات ثالثيف هيئة رمسيه أو أهليه مده ال تقل عن  لفريقأن يكون قد مارس التدريب الفعلي ( :  2) 

 هو  يف حكمه او من  املعينمن االحتاد  مصدقةبالدرجة الثالثة مبوجب شهادة  تصنيفه

 .، ومبا يتناسب مع اللعبة املعنيةرياضيأن يكون الئقًا صحيًا مبوجب شهادة من مرجع طيب ( :  1)

 يتم تصديقها من قبل االحتادو املنتسب إليها اهليئةحسن السرية والسلوك مبوجب شهادة من ان يكون ( : 4)          

 . املعين أو من  هو  يف حكمه
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  :التدريب للدرجة األوىل دورات املشاركة يفشروط ( ج)

 نيةأن يكون مصنفا بالدرجة الثا( : 3) 

 بعد سنوات أربعيف هيئة رمسيه أو أهليه مده ال تقل عن  لفريقأن يكون قد مارس التدريب الفعلي ( :  2) 

 يف حكمهاو من  هو   املعينمن االحتاد  مصدقةبالدرجة الثالثة مبوجب شهادة  تصنيفه         

 .، ومبا يتناسب مع اللعبة املعنيةرياضيأن يكون الئقًا صحيًا مبوجب شهادة من مرجع طيب ( :  1)

 يتم تصديقها من قبل االحتادو املنتسب إليها اهليئةحسن السرية والسلوك مبوجب شهادة من ان يكون ( : 4)          

 . املعين أو من  هو  يف حكمه

 :(7) املادة

 تصنيف وترقية املدربني شروط

 : للشروط التاليةتصنيف وترقية املدربني وفقًا  يتم( أ)   

 .من هذه التعليمات ( 6) املادةأن تتوافر فيه الشروط الواردة يف ( :  3)        

 .للتصنيف أو الرتقية ةوجيتاز متطلباتها واختباراتها بنجاح وفق الدرجة املطلوب تدريبية دورةيف  يشرتكأن  ( :  2)        

االعلى مبوجب شهادة معتمدة من االحتاد  عند طلبه الرتقية للدرجة احملددةدة املان يكون قد امضى ( :  1)        

         .املختص

( دكتوراه املاجستري أو ال)مية ال تقل عن درجة ستثناء احلاصلون على مؤهالت علجيوز للجنة الفنية للمدربني إ : ( ب)           

 وفقًا املستحقة وذلكاملادة من هذه التعليمات وتصنيفهم بالدرجة هذه من بعض شروط التصنيف الواردة يف 

               :ملايلي

يصنف املتقدم بالطلب بالدرجة الثالثة اذا كان العبًا يف جمال اللعبة  او الرياضة اليت تقدم للتصنيف بها يف ( 3)             

سنوات شريطة تقديم شهادة مصدقة من احتاد  دية ملدة ال تقل جمموعها عن ثالثت الوطنية او االناملنتخبا

 .اللعبة او الرياضة املعين تثبت ذلك

  يصنف او يرقى املتقدم بالطلب للدرجة الثانية اذا عمل مدربًا ألحد املنتخبات الوطنية او االحتادات النوعية او ( 2)        

او حصوله على دورة تدريبية  ثالث سنواتقدمة حمليًا او دوليًا وملدة ال يقل جمموعها عن لفرق اندية امل

باشراف االحتادات القارية او الدولية تساوي او تزيد يف جمموع ساعاتها التدريبية جمموع الساعات التدريبية 

عبة او الرياضة اليت تقدم يف الحدى دورات املركز الثالث املعتمدة يف تصنيف وترقية املدربني ويف جمال الل

 .الطلب للتصنيف او الرتقية بها شريطة تقديم مصدقة من احتاد اللعبة او الرياضة املعين تثبت ذلك

و يرقى املتقدم بالطلب للدرجة االوىل اذا عمل مدربًا ألحد املنتخبات الوطنية او االحتادات النوعية او يصنف أ( 1)     

وحصوله على ثالثة دورات تدريبية باشراف  اربع سنواتلفرق اندية املقدمة حمليًا ودوليًا وملدة ال تقل عن 

ا جمموع الساعات التدريبية لدورات االحتادات القارية او الدولية تساوي  او تزيد يف جمموع ساعاته

املركز الثالث املعتمدة يف تصنيف وترقية املدربني ويف جمال اللعبة او الرياضة اليت تقدم يف الطلب 

 .للتصنيف او الرتقية بها شريطة تقديم شهادة مصدقة من احتاد اللعبة او الرياضة املعين تثبت ذلك
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ومواضيع الدورة  ساعاتال دعد قارنةمالتدريبية اليت تعقد خارج املركز وفق  شهادات الدورات عتمادإ يتم : (8) املادة

                                                    .بقرار من اللجنة الفنيةعلى ان ال تقل عن ماهو معتمد يف هذه التعليمات ونتيجة االمتحان 

 :(9) املادة

- :النحو التالي وعلىاملقررات واملناهج الدراسية للدورات التدريبية وفقًا لنوع الرياضة واملستوى  حتدد

 :ساعة تدريبية( 89) وتتضمن الدرجة الثالثة   ( :أ)

 على النحو التالي موزعة  ساعة( 94)تتضمن : املناهج النظرية ( :  3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعات عدد ادةــــامل

 ساعتان 2 إفتتاح وختام الدورة

 ساعة واحدة وتطورها تاريخ اللعبة

 ناساعت 2 قانون اللعبة

 ساعة واحدة عوامل االمن والسالمه

 اعتانس 2 وإسعافها اإلصابات الرياضية

 ناساعت 2 اإلعداد البدني 

 ناساعت 2 اإلعداد املهاري

 ناساعت 2 اخلططياإلعداد 

 ساعتان 2 ( 3)ختطيط التدريب 

 ساعتان 2 التدريببناء وحدة 

 ساعتان 2 سيكولوجية التدريب واملنافسات

 ناساعت 2 أسس انتقاء الناشئني

 ناساعت 2 ومهارات االتصال قيادة الفريق

 ناساعت 2 مبادئ التعلم احلركي

 ناساعت 2  ظيفيالوالوصفي والتشريح 

 ناساعت 2 للرياضينيالتغذية 

 ناساعت 2 مبادئ التدريب الرياضي

 ساعات  1   ا التدريب الرياضيفسيولوجي

 ساعتان 2 تدريبات الناشئني

 ناساعت 2 االختبارات امليدانية

 ساعتان 2 حتليل مهاري

 ساعتان 2 (فيديو+ نظري)تدريبات مهارية 

 ساعتان 2 (فيديو+ نظري)اإلمحاءواالسرتخاء

 ساعتان 2 (فيديو+ نظري)خطط اللعب 

 ساعتان 2 االمتحان النظري

 ساعة 94 جمموع الساعات              
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- :ساعة موزعة على النحو التالي( 94) تتضمن: املناهج العملية  ( :  2)
 

ادةـــــامل الساعات عدد   

 اتساع 1  والتهدئة اإلمحاء 

 اتساع 1 اإلعداد العام

 اتساع 1 اإلعداد اخلاص

 اتساع 1 وحدات التدريب تطبيقات يف بناء

 ةساع 32 املهارات األساسية  وتنمية تعليم

 ةساع 32 اللعب خطط

 ناساعت 2 تدريب الناشئني

 ساعة 3 االختبارات واملقاييس امليدانية

 ساعتان 2 حتليل مهاري

 ساعات 4 تدريب لإلمتحان العملي

 ساعات 4 االمتحان العملي

 ساعة 49  الساعات جمموع
 

           ::ساعة تدريبية( 49)الدرجة الثانية وتتضمن  ( :  ب)

           :ساعة موزعة على النحو التالي( 84)  وتتضمن: املناهج النظرية ( :  1 )

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعات عدد ادةــــامل

 ساعتان 2 إفتتاح الدورة

 ساعتان 2 اللعبة ومستجداته قانون

 ساعتان 2 (2)اإلصابات الرياضية 

 ساعات 6 (2)التدريب ختطيط 

 ساعتان 2 ادارة وتنظيم املنافسات الرياضية

 ساعتان 2 االعداد النفسي للرياضيني 

 ساعتان 2 2)االعداد البدني 

 ساعتان 2 2)االعداد املهاري 

 ساعات 1 2)االعداد اخلططي 

 ساعتان 2 (2)العالقات العامة  

 ساعات 1 (2)فسيولوجيا الرياضة 

 ساعتان 2 (2)الرياضيني التغذية 

 ساعتان 2 (2)التعلم حركي 

 ساعتان 2 خصائص الرياضة النسوية 

 ساعات 1 (فيديو) حتليل، استكشاف ، اختبارات 

 ساعات 4 (فيديو) تدريبات مهارية للمتقدمني 

 ساعات 1 (فيديو) خطط اللعب للمتقدمني 

 ساعة 3 حتليل مهاري

 ساعات 1 امتحان النظري

 ساعة 48 جمموع الساعات                  
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- :ساعة موزعة على النحو التالي( 94) تتضمن: املناهج العملية  ( :  2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :ساعة( 99)وتتضمن  الدرجة األوىل ( :  ج)
 

    :ساعة موزعة على النحو التالي(  74) تتضمن : املناهج النظرية ( : 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعات عدد ادةــــامل

 ساعات 6 تدريبات مهارية متقدمة

 ساعات 6 التكتيك الفردي واجلماعي

 ساعات 4 االعداد البدني  

 ساعات 4 للمتقدمني خطط اللعب

 ساعات 6 تطبيقات لوحدات التدريب

 ساعات 8 تنمية عناصر اللياقة البدنية 

 ساعات 4 حتليل، استكشاف ، اختبارات 

 ساعتان 2 (فيديو) حتليل مهاري 

 ساعات 4 التحضري لألمتحان العملي

 ساعات 4 االمتحان العملي

 ساعة 48 جمموع الساعات                  

 الساعات عدد ادةــــامل

 ساعتان 2 إفتتاح الدورة

 ساعتان 2 اللعبة ومستجداته قانون

 ساعتان 2 تكوين الفريق

 ساعات 6 نظريات وطرق التدريب

 ساعتان 2 املنشطات وآثارها 

 ساعتان 2 ( 1)فسيولوجيا الرياضة 

 ساعتان 2 (1)اإلصابات الرياضية 

 ساعتان 2 (1)تغذية الرياضيني 

 ساعتان 2 اإلعداد الذهين 

 ساعتان 2 املشكالت يف املنافسة والتدريب ومعاجلتها

 ساعات 1 (1)اإلعداد البدني 

 ساعتان 2 واالحرتافالتسويق الرياضي 

 ساعات 1 حتليل املباراة 

 ساعات 1 ( فيديو ) تدريب مهاري 

 ساعات 1 ( فيديو ) خطط اللعب 

 ساعات 4 ندوة ومناقشة مجاعية 

 ساعتان 2 حتليل فين ومهاري للعبة من خالل احلاسوب 

 ساعات 1 امتحان النظري

 ساعة 47 جمموع الساعات النظرية                 
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 :ساعة موزعة على النحو التالي(  41)  تتضمن :  املناهج العملية  ( 2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(31) املادة
 

 :التالي  وفقة للمقررات الدراسية تدريبيالساعات ال عدد حتدد( :  أ)

 

 املعتمدة الساعات الدورة مستوى

 ساعة 98 الثالثة  الدرجة

 ساعة 96 الثانية الدرجة

 ساعة 88 األوىل الدرجة
 

 :تعتمد نسب العالمات التالية كحد أدنى للنجاح يف الدورات التدريبية:    (ب)
 

 نسبة النجاح الدورة مستوى

 %65 الثالثة  الدرجة

 %71 الثانية الدرجة

 %75 األوىل الدرجة

 

 .لكل من مواد اجلانب العملي والنظري% 51ال تقل عالمة النجاح عن  (ج)   

 

 %61واملناهج العملية % 41على ان تكون نسبه املناهج النظريه % 311حتدد العالمه الكلية لإلختبارات بدرجه ( د)

 :(33) املادة

وفق أحكام الدولية  واالحتاداتالدورات اليت تتم بدعم من جلنه التضامن األومليب أو اجمللس األومليب اآلسيوي  تعتمد

 .من هذه التعليمات( 6)املادة 

 الساعات عدد ادةــــــــامل

 ساعات 6 تدريبات مهارية متخصصة ومتقدمة 

 ساعات 4 التكتيك الفردي واجلماعي 

 ساعات 4 إعداد بدني

 ساعات 4 خطط اللعب 

 ساعات 6 تطبيقات لوحدات التدريب 

 ساعات 6 تطبيقات يف تنمية عناصر اللياقة البدنية 

 ساعات 1 بإستخدام احلاسوب)حتليل وإستكشاف وإختبارات 

 ساعات 4 التحضري إلمتحان العملي 

 ساعات 4 اإلمتحان العملي

ساعة 43 الساعات جمموع                    
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 :(32)  املادة

واملدير ورئيس االحتاد أو  الرئيس املركز شهادات للمشاركني الذين جيتازون االختبارات املقررة بنجاح بتوقيع يصدر

 .هو يف حكمه من
 

 (:31) املادة

 :املشاركون يف دورات التدريب لصندوق املركز الرسوم التالية  يسدد (أ)

 

 

 

 

 تدريبية خدماتو بدل إصدار الشهادةمثانون دينارًا مبلغ من كل مشارك يستوفى  (ب)
  

 .اهلوية مقابل طلب التصنيف وإصدار دينارًا عشرمخسه  مقداره يستويف املركز مبلغ (ج)
     

 :ه ــعام امـأحك  :(43) املادة
 

 .لدى املركز مصنفاال جيوز تعيني أي مدرب ألي احتاد أو نادي أو مركز تدريب رياضي إال إذا كان ( : أ)  

واملراكز الرياضية املنتسبة  واألنديةتزود االحتادات الرياضية املركز بأمساء املدربني العاملني يف املنتخبات الوطنية  ( :ب)  

 .لالحتاد بداية كل موسم

ويف حاالت خاصة يستثنى من ذلك  ال يسمح بتدريب فرق املنتخبات الوطنية إال للمدرب املصنف بالدرجة األوىل ( :ج)  

 .مدربني مصنفني بالدرجة األوىليت يتعذر فيها تعيني االحتادات ال

 عند طلب التصنيف بالدرجة الثالثةعامة الثانوية العلى مؤهل  احلصولمن شرط الوطنية  املنتخبات والعب يتم إستثناء(    د)   

 عامةالثانوية العلى مؤهل  وال يتم ترقيتهم اىل الدرجة االعلى اال بعد احلصول فقط

  .هذه التعليماتأحكام ها وفق إال مبوافقة املركز واعتماد ةدورة تدريب عقدال جيوز ألي احتاد آو هيئة رياضية  (:    هـ)   

  :(53) املادة 

 .نص فيهاالبت يف األمور اليت مل يرد  وبناءًا على تنسيب اللجنة الفنية للمدربني للجنة      

    (63) ملادةا

 مم21322132/   //   /يعمل بهذه التعليمات إعتبارًا من   يعمل بهذه التعليمات إعتبارًا من   ( ( أأ))          

  ..تلغي هذه التعليمات اية تعليمات سابقةتلغي هذه التعليمات اية تعليمات سابقة( ( بب))

  

  رئيس اجمللس االعلى للشبابرئيس اجمللس االعلى للشباب

                                                                                                                                                                                                      

  سامي اجملاليسامي اجملالي..دد                                                                                                                                                                                                      

 االشرتاك رسم الدرجة

 دينار 21 الثالثة

 دينار 11 الثانية

 دينار 41 األوىل


