
 
  
 
 
 

Page 1 of 2 

 

International Table Tennis Federation | Leandro Olvech, Development Director  

Fockestrasse 49, Leipzig, Germany | Phone: +49 34 12 25 13 62| e: lolvech@ittfmail.com | ITTF.com 

 

INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION 

Development Program 

 

 برنامج التنمية
 

 

 4102مارس  7
 ألمانيا –ليبزج 

 
 إلى 

 اإلتحاد العربي لكرة الطاولة
 اإلتحادات القارية والوطنية لتنس الطاولة –اإلستهداف 

 
 : أصدقائي األعزاء من المجتمع العربي لتنس الطاولة

 
 ! أتشرف باإلعالن بسعادة بالغة عن أنباء عظيمة لمتحدثي اللغة العربية

 

مرة أخرى دورة ( ITTF) وزارة الخارجية األلمانية ، اإلتحاد األلماني لتنس الطاولة واإلتحاد الدولي لتنس الطاولة دعم منتقدم جامعة ليبزج  )ألمانيا( ب
 اللغة العربية فقط.وألول مرة لمتحدثي ولكن دولية في تنس الطاولة 

 

 الشروط:

 
 شهور 5:  مدة الدورة

 4102سبتمبر  0:  بدء الدورة

 4105يناير  10 نهاية الدورة :

 

 العربية. اللغة مع ترجمة فورية إلى: اللغة األلمانية  اللغة المستخدمة في الدورة

                                         غ تبلوالذي يغطي اإلحتياجات الضرورية اليومية ؛ يتم خصم رسوم شهرية تناسبية  يورو 638.00: يتلقى كل مشارك مصروف شهري مقداره المنحة 

تأمين الحوادث وتذكرة المواصالت العامة ،لتغطية جزء من التأمين الصحي حاليآ( لدفع جزء من إيجار غرفة الطالب في النزل و – يورو 235.00) 

 لبة.الخاصة بالط

تتم تغطية نفقات السفر جوآ إلى ألمانيا والمواصالت الداخلية للوصول إلى ليبزج من خالل هذة المنحة.ال  
 

؟اإللتحاقمن يمكنه   

* من الذين أتموا التعليم OECDالخاصة بـ  DACللمتقدمين من الدول النامية كما هو معرف بالئحة  متاحةشهور  5الدراسة المستمرة لمدة  -

 الذين يستطيعون إثبات مؤهالت كافية في تنس الطاولة. لئك المتقدمينعاب الرياضية أو ألومجاالت التربية الرياضية واأللالعالي في 
 

*www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%202012%20and%202013%20flows.pdf 
 

 كمدرسين للتربية الرياضية / مدربين لتنس الطاولة.يجب أن يكون لدى المتقدمين خبرات شخصية كرياضيين ممارسين أو  -
 

 إثبات التمكن من اللغة العربية كتابة وحديثآ) إال في حالة كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في بالدهم!( أو من اللغة األلمانية. المتقدمين على -
 

 عامآ من العمر. 21يجب أال يتخطى المتقدمين  -
 

والمعدية  لباطنةاوسعة التحمل باإلضافة إلى الخلومن األمراض ايوضح المهارات البدنية والنفسية الذي طبي الفحص التائج يجب أن يسلم المتقدمين ن -

 ثالثة أشهر قبل الموعد النهائي للتقدم.ليس أكثر من  غايتهوإلتهاب الكبد. يجب إستكمال التقرير في موعد  HIVمتضمنة 
 

 .في دولة المتقدمالسفارة األلمانية  من خالل:  كيفية التقدم؟

 

 4102مايو  0:  الموعد النهائي للتقدم
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 على المعلومات الكاملة متضمنة نماذج التسجيل هنا: لحصوليمكن ا
  leipzig.de/~itk/itk/html/arabisch.html-http://www.uni )عربي( 

 leipzig.de/~itk/itk/html/general_information.html-http://www.uni (إنجليزي(  

 

 
 

 
لتعليم المدرب للمستوى الثاني. وهذا يعني أن أولئك  ITTFمنهج ،وجامعة ليبزج  ITTF: يتضمن البرنامج الدراسي بعد اإلتفاق بين ITTFشهادة 

 بهذه الدورة. في حالة اإللتحاقلديهم الفرصة ليحصلوا على شهادة المستوى الثاني  الحاصلين على شهادة المستوى األول

 على شهادة المستوى األول.بالحصول المتقدمين  ولتلك األسباب فإننا نوصى

 

 .ITTFمتقدمين الحاصلين على شهادة تدريب من األفضلية لل تمنح( وسوف ITTFيتم عن طريق الجامعة )ليس : إختيار المتقدمين

 
 

 

  :leipzig.de-itk@uniللمزيد من المعلومات نرجو اإلتصال بالجامعة هنا

 

 لتلك المعلومات العامة!لترويج للمزيد من ا مع تقديرنا
 

 

 
 لياندرو أولفيتش
 مدير التنمية والتطوير

ITTF.com 
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