
 الاسيوية  Cدورة رخصة معلومات أساسية واسئلة عن 

 

 الدورةتفاصيل 

 العملية والنظريةعدد من الحصص  تشمليوم  13هي دورة لمدة  ةالاسيوي Cدورة رخصة  •

 بالإضافة الى تقييمات واختبارات.

 كما أنها – في كرة القدم مهاراتهمالدورة تهدف لتعليم المدربين وتطوير تقنياتهم الأساسية و •

 المطلوبة لبدء مسيرته التدريبية. التدريبات الأساسيةو صممت لتعليم المدرب التنظيم

والمفاهيم  ،مهاراتهم التدريبية في مجالات عدة ومنها سُيختبر المتدربين، في الاختبار النهائي •

 لتدريب كرة القدم.محتوى التطبيقي لل الأساسية

 سعوديريال  2,250 :رسوم الدورة •

o مل الرسوم:تش 

 طقم ملابس للحصص النظري ▪

 طقم ملابس للحصص العملي ▪

 وجبات سناك خفيفة طوال فترة الدورة ▪

 مياه ومشروبات طوال فترة الدورة ▪

 يوم   13  مدة الدورة: •

 *مساء 10:00الى  عصرا   3:00  الدورة:مواعيد  •

 *قابلة للتعديل قبل او اثناء الدورة من قبل المحاضر         

 

 في الدورة التسجيل الية

 ي الدورة؟ما هي آلية التسجيل ف •

 

رسالة  وسيتم استلام (register.saff-tc.comعن طريق الموقع الالكتروني الرسمي )يتم التسجيل  .1

 **مبدئيالقبول تأكيد عن طريق الايميل تؤكد ال

بآلية السداد والمدة الزمنية المحددة للسداد والتأكيد النهائي  سيتم اعلامك عبر الواتس اب .2

لا يعتبر تسجيل المدرب نهائي ومعتمد الا بعد سداد الرسوم واستلام اشعار بانه  علما   -للتسجيل 

 تأكيد نهائي من إدارة التسجيل

  والسداد.سيتم اختيار المتدرب بناء على اولوية التسجيل  .3

لا يعتبر تسجيلك معتمد في  –استلام اشعار تأكيد نهائي وقبول التسجيل في حال عدم  ملاحظة:

 الدورة

 لسداداللتسجيل و اخر موعد

 اخر موعد للتسجيل سيحدد في صحفة استمارة التسجيل لكل دورة •

يحدد لك عن طريق التواصل من قبل إدارة التسجيل لإبلاغك بجميع التفاصيل اخر موعد للسداد  •

 متاحة للدورة( وجود مقاعد )في حال

مدة محددة لهم بالسداد  طلب تسجيل من الموقع الالكتروني واتاحة 24ستعطى أولوية لأول  ملاحظة:

لتأكيد التسجيل. في حال عدم اكتمال السداد لجميع الطلبات، ستختار إدارة التسجيل طلبات أخرى من 

 الأحدث(. قائمة الانتظار )بناء على تاريخ ووقت طلب التسجيل من الأقدم الى

ستقوم إدارة التسجيل  –في حال انسحاب أي متدرب سجل وسدد الرسوم وأكد المشاركة في الدورة  •

 في قائمة الانتظار أو تسجيلهم في الدورة القادمة. مسجلينبإتاحة الفرصة لعدد متدربين 

 



 للأخوة المقيمينالتسجيل 

تحاد كرة القدم في بلد حامل الجنسية بعدم ممانعة الاتحاد بمشاركتك في يجب احضار خطاب من ا •

التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. في حال عدم وجود الخطاب قبل السداد   Cدورة رخصة 

   وتأكيد التسجيل ملغي.

 

 الصور والمرفقات

  واضحة لكل الهوية يجب أن تكون الصور والمرفقات •

 

 المشاركة في الدورةمتطلبات 

 عاما   18أن يكون عمر المتدرب أكثر من  •

 ألا يعاني من أي امراض قد تسبب الإرهاق والتعب اثناء الحصص العملية •

 أن يتمتع المتدرب بلياقة بدنية للمشاركة في الحصص العملية* •

 الدورة*الحضور والمشاركة في الحصص العملية متطلب أساسي من المتدربين المشاركين في 

يجب احضار خطاب موافقة وترشيح من جهة العمل  –ةالعسكري للعاملين في القطاعاتبالنسبة  •

لن نتمكن من اصدار اذن عمل  –قبل التسجيل. في حال عدم وجود خطاب موافقة من جهة العمل 

 للتغيب لفترة الدورة

 

   


