مسار  ITTF-PTTالمستوى 1
التدريب
حضور كل حصص دورة ITTF-PTT
مستوى  30) 1ﺳاﻋﺔ(؟

ً
* ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
* تسجيل اﻷسﻤﺎء ع "ورقة اﻟحضور"

الحضور ﻓﻘﻂ
ﻻ

أول  3سﺎعﺎت  -شﻬﺎدة قﺎئد مجتﻤعﺎت
أول  6سﺎعﺎت  -شﻬﺎدة معﻠم اﻟﻤدارس
أول  12سﺎعﺎت  -شﻬﺎدة مدرب اﻟﻨوادي

نعﻢ

إتمام و "اجتياز"
التدريب التطبي ؟
* 10دقيﻘة عرض

شهادة مدرب الﻨوادي
ﻻ

أزواج خﻼل دورة

اﻟحد اﻷد ﻟﻠحضور
أول  12سﺎعﺎت

نعﻢ

إتمام ) 30ﺳاﻋﺔ( تدريب تطبي
بعد الدورة؟

ﻻ

شهادة مدرب الﻨوادي

* يجب ع جﻤيع اﻟﻤدرب إتﻤﺎم  30سﺎعة مﻦ
اﻟﻨوادي  ،اﻟﻤدارس أو اﻟجﻤعيﺎت
اﻟتدريب اﻟتطﺒي
مع تسجيل اﻟﻤعﻠومﺎت اﻟتﻘرير اﻟ ي ﻟﻠتدريب
نعﻢ

إنجاز بتﻘديﺮ "مﻘبول"  5ﺳاﻋات مﻦ
تﻘييﻢ التدريب تحﺖ اﻹ اف؟

ﻻ

شهادة مدرب الﻨوادي

* يجب اﻹ اف ع  5سﺎعﺎت مﻦ ضﻤﻦ  30سﺎعة مﻦ
اﻟتدريب اﻟتطﺒي
* مسؤول معي مﻦ ﻃرف اﻟخﺒ قد يكون مدرب وﻃ
أو غ  ،يﻘوم بحضور حصص اﻟتدريب وملء اﻟتﻘرير
اﻟ ي ﻟﻠتدريب
نعﻢ

مﻨح شهادة  ITTF-PTTالمستوى 1

التدريب

* تطﺒع مﻦ قرص محﺎ دورات  ITTFمﻦ قﺒل محﺎ ITTF
* تحديﺚ "ورقة اﻟحضور" و إرسﺎﻟﻬﺎ إ  ITTFمﻦ قﺒل محﺎ دورات  ITTF-PTTمستوى 1
* إدراج إسم اﻟﻤدرب "سجل اﻟﺒيﺎنﺎت" ﻟﻘسم اﻟتﻨﻤية ع اﻟﻤوقع اﻹﻟك و ﻟﻺتحﺎد اﻟدو www.ittf.com
* مﻨح شﻬﺎدة واحدة فﻘط  -أع شﻬﺎدة مستحﻘة

مسار  ITTFالمستوى 2
التدريب
إتمام دورة  ITTFمستوى 1؟
* مراجعة سجل اﻟﻤدرب  ITTFع www.ittf.com

إتمام متطلبات  ITTFمستوى 1
أو إﻋادتها

ﻻ

نعﻢ

حضور كل حصص دورة  ITTFمستوى 2
) 36ﺳاﻋﺔ(؟

إﻋادة دورة  ITTFمستوى 2
مﻦ جديد

ﻻ

ً
* ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
* تسجيل اﻷسﻤﺎء ع "ورقة اﻟحضور"
نعﻢ

اجتياز اختبار  ITTFمستوى 2؟

إﻋادة دورة  ITTFمستوى 2
مﻦ جديد

ﻻ

نعﻢ

إتمام ) 50ﺳاﻋﺔ( تدريب تطبي

بعد الدورة؟

* يجب ع جﻤيع اﻟﻤدرب إتﻤﺎم  50سﺎعة مﻦ اﻟتدريب
اﻟﻨوادي  ،اﻟﻤدارس أو اﻟجﻤعيﺎت مع تسجيل
اﻟتطﺒي
اﻟﻤعﻠومﺎت اﻟتﻘرير اﻟ ي ﻟﻠتدريب

إتمام  50ﺳاﻋﺔ تدريب تطبي

ﻻ

نعﻢ

إنجاز بتﻘديﺮ "مﻘبول"  5ﺳاﻋات مﻦ تﻘييﻢ
التدريب تحﺖ اﻹ اف؟
* يجب اﻹ اف ع  5سﺎعﺎت مﻦ ضﻤﻦ  50سﺎعة مﻦ
اﻟتدريب اﻟتطﺒي
* مسؤول معي مﻦ ﻃرف اﻟخﺒ قد يكون مدرب وﻃ أو غ ،
يﻘوم بحضور حصص اﻟتدريب وملء اﻟتﻘرير اﻟ ي ﻟﻠتدريب

المزيد مﻦ الممارﺳﺔ ﻋ
ﻻ

التدريب:

بعد  3أشﻬر ،إذا كﺎن اﻟتﻘييم اﻟثﺎ "غ مﻘﺒول"،
إعﺎدة دورة  ITTFاﻟﻤستوى  2مرة أخرى

نعﻢ

مﻨح شهادة  ITTFالمستوى 2

التدريب

* تطﺒع مﻦ قرص محﺎ دورات  ITTFمﻦ قﺒل محﺎ ITTF
* تحديﺚ "ورقة اﻟحضور" و إرسﺎﻟﻬﺎ إ  ITTFمﻦ قﺒل محﺎ دورات  ITTFمستوى 2
* إدراج إسم اﻟﻤدرب "سجل اﻟﺒيﺎنﺎت" ﻟﻘسم اﻟتﻨﻤية ع اﻟﻤوقع اﻹﻟك و ﻟﻺتحﺎد اﻟدو www.ittf.com

مسار  ITTFالمستوى 3
التدريب
إتمام دورة  ITTFمستوى 1؟ و اجتياز اﻻختبار
بﻨتيجﺔ ب 20-15

إتمام متطلبات  ITTFمستوى 2
أو إﻋادتها

ﻻ

* مراجعة سجل اﻟﻤدرب  ITTFع www.ittf.com
نعﻢ

حضور كل حصص دورة  ITTFمستوى 3
) 48ﺳاﻋﺔ(؟

إﻋادة دورة  ITTFمستوى 3
مﻦ جديد

ﻻ

ً
* ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
* تسجيل اﻷسﻤﺎء ع "ورقة اﻟحضور"
نعﻢ

اجتياز اختبار  ITTFمستوى 3؟

إﻋادة دورة  ITTFمستوى 3
مﻦ جديد

ﻻ

نعﻢ

إتمام ) 80ﺳاﻋﺔ( تدريب تطبي

بعد الدورة؟

* يجب ع جﻤيع اﻟﻤدرب إتﻤﺎم  80سﺎعة مﻦ اﻟتدريب
اﻟﻨوادي  ،اﻟﻤدارس أو اﻟجﻤعيﺎت مع تسجيل
اﻟتطﺒي
اﻟﻤعﻠومﺎت اﻟتﻘرير اﻟ ي ﻟﻠتدريب

إتمام  80ﺳاﻋﺔ تدريب تطبي

ﻻ

نعﻢ

إنجاز بتﻘديﺮ "مﻘبول"  5ﺳاﻋات مﻦ تﻘييﻢ
التدريب تحﺖ اﻹ اف؟
* يجب اﻹ اف ع  5سﺎعﺎت مﻦ ضﻤﻦ  80سﺎعة مﻦ
اﻟتدريب اﻟتطﺒي
* مسؤول معي مﻦ ﻃرف اﻟخﺒ قد يكون مدرب وﻃ أو غ ،
يﻘوم بحضور حصص اﻟتدريب وملء اﻟتﻘرير اﻟ ي ﻟﻠتدريب

المزيد مﻦ الممارﺳﺔ ﻋ
ﻻ

التدريب:

بعد  3أشﻬر ،إذا كﺎن اﻟتﻘييم اﻟثﺎ "غ مﻘﺒول"،
إعﺎدة دورة  ITTFاﻟﻤستوى  3مرة أخرى

نعﻢ

مﻨح شهادة  ITTFالمستوى 3

التدريب

* تطﺒع مﻦ قرص محﺎ دورات  ITTFمﻦ قﺒل محﺎ ITTF
* تحديﺚ "ورقة اﻟحضور" و إرسﺎﻟﻬﺎ إ  ITTFمﻦ قﺒل محﺎ دورات  ITTFمستوى 3
* إدراج إسم اﻟﻤدرب "سجل اﻟﺒيﺎنﺎت" ﻟﻘسم اﻟتﻨﻤية ع اﻟﻤوقع اﻹﻟك و ﻟﻺتحﺎد اﻟدو www.ittf.com

