
 



 

 
 
 

 

لرئيسية إلطار العمل الفني يقدم هذا المستند عرًضا بالمكونات ا
 دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادالذي يعزز من وضع 

 تحت العناوين التالية:  المتحدة العربية اإلمارات
 هيكل السجل  •
 واصفات المستويات  •
 واصفات األدوار  •
 المعايير المهنية  •
 الرياضي التدريب محترفي اتحاداعتماد التأهيل لدخول  •

 المتحدة العربية اتاإلمار دولة في
 متابعة التطوير االحترافي  •
 الحاليين التعامل مع المحترفين  •



 

 
 مقدمة

 

 

وبدأ العمل المتحدة  العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادنشأ 
 .الرياضي دبي مجلسبواسطة 

 

بمثابة  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاديعتبر 
 الرياضيالتي يتمتع بها خبراء التدريب  والخبرات المؤهالتب يعترف جلس

 تلبيةمحترفي التدريب ل ممارسةلضبط  نظامكما أنه عبارة عن  البدنية واللياقة
من  مستقل بشكل للتحقق الوحيد السبيل هو هذا، وعليها المتفق الصناعة معايير
 المؤهلينقبل محترفي التدريب  من البدنية اللياقةتدريبات و الرياضة ممارسةسير 
 .مناسب بشكل

 

المتحدة  العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادوسوف تعتمد 
 سياق مع لتتناسب تطويرها يجري حين في الدولية الممارسات ألفضل معايير على

 . المتحدة العربية اإلماراتفي  البدنية اللياقةلمجال تدريبات  محدد

 

 دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاد عليها قومي التي الرئيسية ادئبالم أحد
 المدرب ثبتي أن يجب، فالمؤهل طريق عن الدخول هوالمتحدة  العربية اإلمارات

 .الدخول للسجل قبل للتعلم برنامج خالل مناكتسابه للمهارات والمعرفة 

 

 المؤهلينالمحترفين  من قائمة توفيرفي  السجل لهذا الرئيسية المهمة وتتمثل
 صحةسالمة الومصلحة هذا المجال  وتحقيق القائمة، هذهلوضع  ولكن، األكفاء

 مع التعامل في وقوة مفصالً  افنيً  اأساسً  هناك يكون أن يجبنتيجة عن ذلك،  الدولب
مسائل واصفات و السجل هيكلبذلك  نعني"الجانب الفني" فإننا  بواسطة، والسجل

 ر المهنية القياسية والمؤهالت والتدريب التي تندرج تحته. األدوار والمعايي

 

هذا الدليل المختصر يبرز القرارات الفنية الرئيسية التي تم اتخاذها حتى اآلن 
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادلتطوير 



 

 

 

 

 األدوار علىالمتحدة  العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاد هيكل يستند
 من هيكل وهو، المتحدة العربية اإلماراتب البدنية اللياقةمجال تدريبات  في توجد التي الرئيسية

 فئات هناك مستوى كل داخل، والرياضي دبي مجلس ددهيح الذي النحو على مستويات ثالثة
 تقابل األدوار في هذا المجال. 

 :التالي النحو على مستويات ثالثة عبر فئات ثماني منيتم إعداد السجل  البداية في
 
 الفئة المستوى

 ونمساعدال المدربون  1 المستوى

 للمجموعة البدنية اللياقة ومدرب  2 المستوى

 ) حرنظام (للمجموعة  البدنية اقةاللي ومدرب

 صالة األلعاب الرياضية  مدرب

  المائية  البدنية اللياقة مدرب

  الشخصي المدرب 3 المستوى

  البيالتس مدرب 

  اليوغامدرب 

 
 أن يمكن صحية، لظروف التدريب أو اإلدارةأو  العجزحاالت  المثال سبيل على األخرى، الفئات

 . الحقة اتسنو في ضافت
 اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاديقدم طلب إلى  مدرب كلوسوف تتم إضافة 

 على تظهر سوف وهذهمعين وفي فئة وفقًا لمؤهالت اللياقة البدنية،  مستوىعلى المتحدة  العربية
 اراتاإلم دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادالصادرة من  والشهادة العضوية بطاقة

 . المتحدة العربية
 اتحادكما أن مقدمي خدمات التدريب يمكنهم عرض مؤهالت للدخول ثم تعتمد لإلدراج في 

 .الفئاتو مستوياتعلى تلك ال المتحدة  العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي

 

 

 هيكل السجل 



 

 

 

 

 
 : 1 المستوى

 اللياقةللتدريب في مجال  التأهيل على الحصول عملية في، وهو المعين حديثًا مساعد مدرب
على عمله طول الوقت، مع مالحظة أن  اإلشرافب مسجل عضو، وسوف يقوم الرسمي البدنية

 مستوى على مؤهلونمن غير ال مستقلبشكل  يعملون الذين لمدربينال يسجل به ا 1المستوى 
ال  أو البرامج تصميموكل إليهم عملية ت ال الذين ينمساعدال للمدربين هو 1 المستوى، وأعلى

 . مستقل بشكل العمليمارسون 
 
 

 : 2 المستوى
 وتدريس والتخطيط البدنية اللياقة لتعزيز مستقل بشكل العمل على نوقادرال هم ن،والمدرب

 الموسيقىوالتدريبات على  الرياضية األلعابمدربون يعلون بصاالت  هناك، والدورات
 . 2 المستوى يفاأليروبكس و) مجموعة(
 
 

 : 3 المستوى
 أولألفراد  البدنية اللياقة احتياجات لتلبية برامج وضع علىهم القادرون  المتقدم، المدرب

 .3 المستوىوبيالطس يسجل على  اليوغاومدرب  الشخصي المدربالجماعات، و

 

 

 واصفات المستويات 



 

 

 

 

 
" نبذة"المتحدة  العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادأدوار  واصفات توفر

 اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادالمتاحة في  الثمانية األصنافمختصرة عن 
يسع  ما لرؤيةالمجتمع  أفراد أو، فيمكن االستعانة بها من قبل أصحاب األعمال المتحدة العربية

 .المدرب القيام به
 

 )1المدرب المساعد (مستوى 

 الكفاءةالمساعدين ب المدربون، ويتمتع 3 أو 2 المستوىعلى  البدنية اللياقة مؤهل على لحصولمعين حديًثا ل يكون ما عادة مساعدمدرب الال
مع ضمان السالمة والحفاظ  مساعدةال على، كما أنهم لديهم القدرة الرياضية األلعاب صالة في المشاركينلتدريب  األساسية المساعدات لتوفير

، وأيًضا يمكنهم شرح استخدام معدات صالة األلعاب الرياضية بأمان وإجراء تدريبات البدني والنشاط الرياضة ممارسة وتعزيزالمعدات  على
 وعلى، األداء لتحسين األساسيةيقدموا االستشارات  أن ويمكن األعضاء ووظائف التشريحعن  األساسية المعرفة بعض لديهم اأخيرً االستطالة، و

 .تصميم برامج أو دورات لتقديم مستقليس له أن يعمل بشكل ول األوقات، جميع فيآخر  إشراف تحت يعملأن  مساعد المدرب

 
 )2مدرب مجموعة اللياقة البدنية (مستوى 

 تطبيقمكنه التي يحضها مجموعة من المتدربين، وي التمرين جلساتفي  مستقلبشكل  إلرشادل الكفاءةب البدنيةيتمتع مدرب مجموعة اللياقة 
 ،التحفيزو األعضاء، وظائف وعلم التشريح علم ومبادئ الصحي، الفحص: ذلك في بماعلى العمل  مدربك 2 المستوى من األساسية العناصر
 والخدمات الصحية والسالمة للعمالء.  الصحية، الحياة أنماطوتحديد 

إنه  حيثأو ال  الموسيقىعمله مصحوًبا ب كوني قد، وأستوديوداخل  يكون ذلك وعادة لمجموعة، ممارسة دورات تقديم علىيركز هذا المدرب 
 فالرقص على األلحان الموسيقية ليس مطالًبا أساسًيا للمدرب مجموعات اللياقة البدنية. من غير المتوقع أن يعمل المتدربين على أنغام الموسيقى 

خدمة تدريب المجموعة مع ختام  وتقديم جماعيال تمرينال لجلسة لتحضيروا مجموعةلتدريبات ال التخطيط من مزيدأيًضا على  الكفاءات ملتتش
 الدورة وعمل تقييم للجلسة. 

، ومع ذلك فإنه ال يحتاج إلى استخدام هذه "العاملة على أنغام الموسيقى"من أنظمة التدريب  أكثر أو واحد مع مؤهالً  كونيمكن لهذا المدرب أن ي
 . 2للمستوى الكفاءة مقابل المعايير القياسية 

 
 )2مدرب مجموعة اللياقة البدنية (نظام حر) (مستوى 

 العناصر، ويمكنه استخدام الموسيقىالتدريب الجماعي مستخدًما أنغام  جلسات وإرشاد لتخطيط الكفاءة لديهلمجموعات و بدنية لياقةهو مدرب 
 أنماطوتحديد  ،التحفيزو األعضاء وظائف وعلم التشريح علم ئومباد الصحي الفحص: ذلك في بماعلى عمله  مدربك 2 المستوى من األساسية

 .العمالء وخدمة والسالمة والصحة الصحية الحياة

 

 

 واصفات األدوار 



، ولديه ستوديوما يكون ذلك داخل أ وعادة الموسيقىمع  لمجموعة ممارسة دورات تقديم علىومدرب مجموعة اللياقة البدنية (الحر) يركز 
، ألنشطةل اآلمناألداء  لضمان العميل ومراقبة توجيهو المناسبة الموسيقىاستخدام و التمارينبين  والتدرج لوالتسلس واالختيار لتخطيطل الكفاءة

 التي تتضمن الرقص على أنغام الموسيقى.  للدورات التخطيطوهو قادر على 

 هم مع ختم جلسة التدريب وتقييمها. أيًضا تخطيط التدريب للمجموعات وتجهيز جلسات التدريب للمجموعات وتقديمه ل الكفاءات تشمل وسوف

 
 )2(مستوى  مدرب صالة األلعاب الرياضية

، ولديه الرياضية األلعاب صالة في الرياضة ممارسة على واإلشراف مستقل بشكل طيتخطصالة األلعاب الرياضية هو من يمكنه ال مدرب
 وظائف وعلم التشريح علم ومبادئ الصحي الفحص: ذلك في ابمللعمل  مدربك 2 المستوى من األساسية العناصراستخدام  علىالمقدرة 
 .العمالء وخدمة والسالمة والصحة الصحية الحياة أنماطوتحديد  ،التحفيزو األعضاء

 برامجال خطةوعمل  المعلومات جمعب امختصً  كونله أن يوالتدريبات القائمة بها،  ومراقبة ى الصالةعل واإلشراف وتثبت لتخطيط الكفاءة لديه
تعديل البرنامج الخاص  و العميلمن  المحرز التقدم رصديمكنه  اأخيرً ، وعليها واإلشراف الرياضية األلعاب صالةداخل  رشاداإلو رياضيةال

الخاصة  التدريب ومواصفات المعدات من متنوعة مجموعة باستخدامعلى التدريبات  اإلشراف أو، كما يمكنه التخطيط رياضيةال لعابباأل
 .المرونةو المقاومةعلى  والتدريب الدموية واألوعية لبالقبتدريب 

 من لمجموعة األجل طويلة فردية برامج تخطيطكمدربين شخصيين حيث ال يمكنهم  2ال يعمل مدربو صالة األلعاب الرياضية من المستوى 
 .شخصية تدريبية دورات تقديممع  البدنية اللياقة أهداف

 
 )2مستوى ( المائية مدرب اللياقة البدنية 

 العناصر تطبيقالمنظمة داخل المياه، وهو قادر على  البدنية اللياقة أنشطة وتقييم وتقديم لتخطيط الكفاءةب المائية  البدنية اللياقة مدربيتمتع 
 أنماطحديد وت ،التحفيزو األعضاء وظائف وعلم التشريح علم ومبادئ الصحي الفحص: ذلك في بمافي عمله  مدربك 2 المستوى من األساسية

 .العمالء وخدمة والسالمة والصحة الصحية الحياة

 ذات المعدات التدريب و تقنياتواستخدام  القيودوضع و وفوائدهاالتدريبات المقامة بها و المائية البيئاتب المعرفة وتطبيق فهمويمكنه أيًضا 
 .وتكرار ذلك والتمديد المستخدم في الفئات الخاصة بالعمل في المياه الصلة

تقديمها مع ختام الجلسة التدريبية و المياهالتدريب القائمة ب دورة وإعداد المياهفي التدريبات داخل  التخطيط من مزيد الكفاءات تشمل وسوف
 .وتقييمها

 
 )3المدرب الشخصي (مستوى 

 من مجموعة مع العمالء من لمجموعة جلاأل وطويلة والمتوسطة القصيرة التدريب برامج وتنفيذ لتصميم الكفاءة لديهالشخصي هو من  المدرب
 مبادئ وتطبيق الصحي الفحص إجراء ذلك في بماكمدرب  المتقدم 3 المستوى من األساسية العناصر تطبيق على، وهو القادر العملية األهداف

 .العمالء خدمة وتوفير والسالمة الصحةتحسين و تحفيزيةأساليب  وتطبيق الطويل المدى على السلوك تغيير ودعم البرامج لتصميمعلم التدريب 

 برامجمراجعة وتعديل و وإدارة تصميمو البدنية اللياقة اختبارات من مجموعة باستخدام وذلك لعميلل البدنية للياقة تقييم إجراءويمكنه أيًضا 
يعد جزًءا إضافًيا  وملهم وفعالة آمنة شخصية تدريبية دورات وتقديم تخطيط، وشخصيال للمدرب األساسيةوهذه هي المهمة  الشخصية التدريب
 .في الخدمات المقدمة للعمالء الوزن وإدارة التغذية مبادئ تطبيق و فهميمكن للمدرب الشخصي  اأخيرً لمهامه و

 
 )3(مستوى  البيالتس مدرب 

تقديم هذه الدورات، كما و األعمار عجمي من للبالغين البيالتس  دورات من سلسلةتعديل و وإدارة تصميم علىالقادر  المعلم هو البيالتس مدرب 
 لتصميمعلم التدريب  مبادئ وتطبيق الصحي الفحص إجراء ذلك في بماكمدرب  المتقدم 3 المستوى من األساسية العناصريمكنه استخدام 



 .الءالعم خدمة وتوفير والسالمة الصحةتحسين و تحفيزيةأساليب  وتطبيق الطويل المدى على السلوك تغيير ودعم البرامج

تقديم  مع التمارين وتصحيح فئةال ورصد والتقنياتمفسًرا للمهارات  واضحة تعليمات إعطاءتدريس هذه المهارة مع  البيالتس يمكن لمدرب 
 . البيالتس المالحظات اإليجابية والواضحة، ويمكنه أيًضا تعليم مجموعة أو عميل واحد في فئة 

هي: تصميم جلسات تدريب بيالطس وإعداد فرق هذه الجلسات وتعليم التدريبات، وختم الدورة  البيالتس إن االختصاصات األساسية لمدرب 
 وتقييمها وإجراء تعديالت عليها مع مراجعة التقدم المحرز من المشتركين. 

 
 )3مدرب اليوغا (مستوى 

 في الرياضي التدريب محترفي اتحادالدخول إلى  ، وسوف يتم وضع سبلالوقت هذا في اليوغالمدرب  المهنية المعاييرأو  دور تعريف يتم لم
 الدورات التدريبية في اليوغا.  ومقدمي اليوغاب الصلة ذات المنظمات من ءشركافي فئة اليوجا بالتعاون مع ال المتحدة العربية اإلمارات دولة
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 لمحترفي الدولي االتحاد العالمية المعايير"  على وفئة مستوى لكل يةاألساس معايير تستند

 .تسجيل محترفي التدريب الرياضيل الدولي االتحاد وضعها التي" الرياضي التدريب
 
 

ثم تنتقل  –تفيد ما يتناوله هذا المعيار  موجزة مقدمة ثم عنوان مع بسيط شكلب معاييرتتميز هذه ال
محترف التدريب  يكون أن ينبغي ما يصف الذيإلى قسمين يطلق عليهما "معايير األداء" 

محترف  عرفهي أن يجب ما يصفوهو " والفهم المعرفة" سمىالرياضي قادر عليه، واآلخر ي
مجال التدريب  في لعملا لكفاءةالتدريب الرياضي، وإلى جانب هذا الوصف هناك توضيح 

 على اعمل حيث تصف الكفاءة في محل العمل.  اتمامً   العمل معايير وتستندالرياضي، 
 
 

 المدربين أنب ضمانال هو المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاد
 والذي مؤهل مدرب عقد خالل من ذلك تأكيد يتمما  وعادة المعاييرقد حققوا  السجل فيالمقيدين 

 برباأل يمكنكما  برمتها الصناعة لهذه األساسية اللبنات هي المعايير، وتعد المعايير يطابق
ها استخدامللمدربين  يمكنحيث  ،لديهم الوظائف توصيف لتطوير هذه المعايير استخدام العمل
 .الستمرار عضويتهم معاييروفقًا لل العملعلى المدربين  ويجب الدورات لتطويرأيًضا 

 
 

 التدريب محترفي تحادالمعايير المهنية ال" منفصلة وثيقة في الكاملة المعاييريمكن الحصول على 
 .السجل من" المتحدة العربية اإلمارات دولة في رياضيال
 
 

الروابط مع نظام  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاديستكشف 
 تغييرات، فيمكن إجراء المتحدة العربية اإلماراتداخل  المؤهالتإطار عمل و المهنيالتعليم 

 كلما لزم األمر.  المتحدة العربية اإلمارات دولة في اضيالري التدريب محترفي اتحادرابط  على
 

 

 

 المعايير المهنية
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 الدخول"وفقًا لمبدأ  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاديعمل 

 تمت إذا، والسجلللعضوية ب المعتمدة البدنية اللياقة أدلة بعض، وتطلب "المؤهل طريق عن
 السهل فمن السجل وفئات مستويات على المدربين لتأهيل المحلي لتدريبالمتقدمين ل على الموافقة

 .السجل في المدربينإدراج  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاد
 

 في الرياضي التدريب محترفي اتحادفي  الفئات من واحدةل مدربال تؤهل التي الدورات وتسمى
 الرئيسي المبدأ هو الخارجية الجودة ضمان، و"الدخول مؤهالت"المتحدة العربية اإلمارات دولة
 .المؤهالت على الموافقة في
الدخول  مؤهالت كونت أنب بينها من لالختيارالخدمات التعليمية  لمقدمي طرق أربع هناكو

 العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادمعتمدة للموافقة على العضوية في 
 : المتحدة

 جودةعلى الخضوع لضمان  ينطوي وهذا - المتحدة المملكة فياعتماد المؤهل  نظام استخدام) أ
تكون  التيبواسطة جهة مانحة داخل المملكة المتحدة وعرض المهالت  المتحدة المملكة قبل من

 المتحدة المملكةالمانحة ب الهيئات توفير، والمتحدة المملكة في للمؤهالت الوطني اإلطار على
، الخارجية الجودة ضمانالخضوع ل توفر أنها كما المؤهالت، لهذهنتائج تعليمية ومعايير تقييم 

 المملكةب هيئة قبل من، ثم تعتمد المتحدة المملكةب منح هيئة قبل من لمؤهالتل معتمدة هيو
 كافية المتحدة المملكةب المانحة هيئةال شهادة، وتعتبر Ofqualتخضع لنظام  المؤهالت المتحدة

 العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادللعضوية في  الكامل للدخول مدربلل
 على المستوى والفئة التي تناسب المؤهل.  المتحدة

 لثةالثا الشهادةب األسترالية المؤهالتتعرف و، البدنية للياقة أسترالية مؤهالت نظام استخدام) ب
 وتدعمها أسترالياالخدمات ب مهارات وحدة وضعتها التي المعايير إلى استنادا، الرابع شهادةال أو

 .سجل فيتنس استراليا إلى دخول لمتطلبات اوفقً  المقررات تسليم ينبغي، وأستراليافيتنس 
هيئة  خالل من المؤهالتيتم ضمان  حيث، أفريقيا جنوب في المؤهالت نظام استخدام) ج
 التدريب محترفي اتحاد، وتعتبر زيارة القطاعبمجلس  Cathsettaو فريقياأ جنوبب ؤهالتالم

 .العملية هذه من جزء SAQA/أفريقيا جنوبب الرياضي
 وكالة مع بالتعاون بالطبع الرياضي التدريب لمحترفي الدولي االتحاد اعتماد نظام استخدام) د

 و الرياضي التدريب لمحترفي الدولي االتحادية ، وتخضع هذه العملاألمريكية المتحدة الواليات
CYQ  المملكةمن داخل  مؤهالتعلى  العملية هذه تنطوي ال، والمتحدة المملكةوهيئة مانحة من 

 الرياضي التدريب لمحترفي الدولي االتحاد لمعاييروفقًا  المؤهالت من التحقق يتمبل  المتحدة،
مانحة من المملكة المتحدة إنما هي وكيل جهة  CYQال تكون  السيناريو هذا فيو CYQو

 وخبرات مؤهالت مثل الجودة لضمان الضوابط لتنفيذ الرياضي التدريب لمحترفي الدولي االتحاد

 

 التدريب محترفي اتحاداعتماد التأهيل للدخول 
 المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي



 والبيئة موثوقةالو صحيحةال تقييماتالو البرامج وإنجاز المهنية لمعاييرخطط ا ورسم الموظفين
 تكون أن يجب الطريق لهذا مؤهالً ، ولتكون علمالت ومصادر التعليمية والوسائل والمعدات المادية

أو الحصول على اعتماد من  المتحدة الواليات وكالةمعتمد من  تدريبخدمة  مزودب مرتبطة
NCCA الفحص عمليات في وبخاصة الجودة لضمان مضافة مستوى يوفر وهذا. 

 
 

 الفني المدير نم االعتماد وخيارات المعلومات من مزيدالحصول على  التدريب لمقدمي يمكن
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاد

 إلى التحدثإلى  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادتتطلع 
 في الرياضي التدريب محترفي اتحادخدمة التدريب للحصول على عضوية مدربين في  مقدمي

 خالل من المثال سبيل علىبعد التخرج في دورة تدريبية معتمدة،  المتحدة ربيةالع اإلمارات دولة
أو  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاد األسماء من قائمة توفير

ومقدمي خدمات الحصول على التأهيل والدورات ، الدورة في التسجيل رسومخيار تضمين 
 التدريب محترفي اتحادم إدراجها أيًضا على الموقع اإللكتروني الخاص بالتدريبية المقدمة يت

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي
 

الروابط مع نظام  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاديستكشف 
 تغييرات، فيمكن إجراء ةالمتحد العربية اإلماراتداخل  المؤهالتإطار عمل و المهنيالتعليم 

 كلما لزم األمر. المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادرابط  على
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محترفي  سجالت جميع من رئيسي جزء هو" الحياة مدى التعلم" أوالتطوير االحترافي المستمر 

 مهاراتهم على للحفاظ بحاجة المدربون، الصناعة لهذه المستمر االحترافالتدريب الرياضي و
 لهذه المتغيرة المتطلبات لتلبية جديدة مهارات واكتساببحيث تظل مواكبة لكل ما هو جديد 

 المتطورة االحتياجات وتلبية) التكنولوجي والتقدم االبتكارات المثال سبيل على( الصناعة
 .ملعمالئه

 
 

الحصول على قدر من التطوير االحترافي  المسجلين ينالمدربنطلب من  أن الطبيعي فمن
 المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادالمستمر، وجميع أعضاء 

من التطوير االحترافي المستمر كل عام ونقطة التطوير االحترافي  نقاط 10 كسب إلى بحاجة
 مؤهلة هي التيوعة كبيرة من هذه األنشطة، تعادل ساعة واحدة من نشاط التطوير، وهناك مجم

وغير  الرياضية واألحداث والمؤتمرات الدورات تشمل أن ويمكنالتطوير  نقاط على للحصول
 اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادذلك، وفعاليات المجلس الرياضي، ويقدم 

قاط التطوير حتى يمكنهم عرض الدعم لألعضاء للحصول على والتسجيل في ن المتحدة العربية
 النشاطات التي يقدمونها عند إعادة التسجيل. 

 
 الموظفين.  للتدريبنقاط التطوير المستمر  أجل منالتقدم بطلب  اأيضً  العمل ربابأل يمكن

 
 في الرياضي التدريب محترفي اتحادسوف يتم إعداد سجالت بنقاط التطوير المستمر بواسطة 

 ثم اعتمادها لمقدمي الخدمات.  المتحدة ةالعربي اإلمارات دولة
 

نقاط التطوير المستمر  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاديقدم 
 مثلمن خالل الدورات المعتمدة من االتحاد الدولي لمحترفي التدريب الرياضي من بعض البلدان 

 .أفريقيا وجنوب استراليا و المتحدة المملكة
 

 نظامهاأيًضا بوضع  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادقام 
التوثيق للدورات الفردية  توفير شملوي به الخاصاعتماد نقاط التطوير االحترافي المستمر 

 .التطوير االحترافي المستمر ترخيصو

 

 

 التطوير االحترافي المستمر 
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 سوفالمحترفين الحاليين في المجال، ف جميع مع التعامل كيفيةهو  للسجل الجديد األكبر التحدي
يكون هناك تعليم في مجال اللياقة  وربما سنة 40و 1 بينأعمار تتراوح  الصناعة هذه في يكون

 الصناعة هذه في يعملون ولكنهم العالم في بلد أي في أو طويلة فترة منذتم الحصول عليه  البدنية
 .والكفاءة المهارة من عالية درجة عادةهناك  تكون وسوف

سوف  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادتقديم المدربين  عند
 :طرق ثالث من واحدةيتم التعامل معهم ب

 عضوية كاملة) 1
 عضوية مؤقتة) 2
 رفض الدخول ) 3
 

 : التفاصيل من مزيدب أو
 
 التدريب محترفي اتحاد كامل بشكلالعضوية  طاءإلع مؤهالتهمسوف نعترف ونقبل و) 1

 التي، فئاتالو مستوياتال من أكثر أوعلى واحد  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي
التطوير االحترافي  وثيقة عدا ما( التعليم من مزيدل حاجةدون ال كامل بشكليمكنهم التسجيل عليها 

أو باعتراف  المتحدة المملكةمن حصل عليها من  ثلم هممؤهالتتعتبر  سوف هؤالء، و)المستمر
 دول معظمفي  التأهيل أنظمة اأيضً  نعلم ونحنمن االتحاد الدولي لمحترفي التدريب الرياضي، 

 ويمكن البلدان تلك في السجالت وصالت خالل من أفريقيا وجنوب ونيوزيلندا واستراليا أوروبا
 من التي تلك أي( الدول هذه من الصحيحة لمؤهالتبا يتمتعون الذين المدربين بسهولة قبلن أن

 اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادالحق بالتسجيل في  لهم تعطي أن شأنها
 ).البلدانفي تلك  المتحدة العربية

 اإلمارات دولة معايير لبييوبالمجال  صلةذي  األرجح على التعليمأنهم تلقوا بعض  نعلم) 2
 أنها من التأكد يمكننا ال ولكن الصناعة هذه في الخبرة بعض ولديهم ما، حد إلى دةالمتح العربية
 ال حيث مؤهل على أو سنة 20 أو 10 قبل من مؤهل لديهم يكون قد، فالمعايير جميع استوفت

 سبيل على( المتحدة العربية اإلماراتب اللياقة معايير لبيأن ذلك المؤهل ي من التحقق يمكننا
 التأهيل نظامب دراية على لسنا بلد من دورة أو الرياضية العلوم في البكالوريوس ةشهاد المثال

 لسنة المؤقت الوضعب السجل فيمع القيد " المؤقت الدخول" المدربينهؤالء  منح سيتم، و)بها
 يبحثون التي الفئةأو  لمستوى ةالكامل معاييرال وااستوفإثبات أنهم  يجب واحد عام خاللو واحدة
بإعداد  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحادسوف تقوم . عنها
 عملية باستخدام( مطلوب تدريب وأي التقييم منحهممن خالله  يمكنهم" اختبار مراكز" نظام

 اتحادوا يعود أن ويمكن الصلة، يذ الكامل التأهيل على الحصول حتى) توثيق قبل اإلنجار

 

 

 التعامل مع المحترفين الحاليين 



بعد ذلك للحصول على العضوية  المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي
 .الكاملة

 .تسجيل وليسيقدم توثيق قبل اإلنجاز  التدريب: مالحظة
 شهاداتال و التعليم من نوع أي أوحصل عليها المدرب  التي الذاتية السيرة من أدلة توجد ال) 3

 اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي اتحاددخوله في  رفضيتم  الخبرةتثبت  لديه
 .المتحدة العربية

 
 
 
 اتحاد الفني المدير ،جيتس بنتوجيهها إلى السيد/  يمكن الدليل هذا حول استفسارات أو أسئلة أيي

 ben@repsuae.com المتحدة العربية اإلمارات دولة في الرياضي التدريب محترفي


