
 Dateالتاریخ:......................... No     الرقم:......................... 

 

 

 

 

Pa
ge

1 

 Date: 20/09/2017التاریخ:                                                                        No.  83/2017.ع.ط/أ الرقم:

 
 تعم�م ل�افة االتحادات الع���ة األعضاء 

ي ل�رة الطاولة  باالتحاد العري�

 

 الموض�ع: تنظ�م دورة مدراء البطوالت  

 

م  ن عام االتحاد                                     ل�رة الطاولة                                      المح��  سعادة أمني

 السالم عل�كم ورحمة � و�ركاته و�عد، 

ي  َ�ُ�   من س�ي االتحاد العري�
�
ي ل�رة الطاولة أن تهد�كم أط�ب التح�ات والتقدير .... وانطالقا األمانة العامة لالتحاد العري�

لتط��ر ال�فاءات وتأه�ل ال�وادر الع���ة إلدارة بطوالت ومسابقات كرة الطاولة وتنف�ذا� لتوجيهات اللجنة التنف�ذ�ة 

ي ل�رة الطاولة ـ، ينظ ي لالتحاد العري�
ي و�التعاون والتنسيق مع االتحادين الدو�ي واللبناين ل�رة الطاولة   م االتحاد العري�  

ة من    ي ستقام بمشيئة � خالل الف�� ي مدينة جون�ة  2017نوفم��  11-8دورة مدراء البطوالت والئ�
لبنان  -�ن

وط التال�ة:  29هامش بطولة األند�ة الع���ة / ع�  وفق ال��  

 م البند الب�ان

�ة و اللغة الع���ة.  ن  1 اللغة  اجادة المشارك للغة اإلنجل�ي

مع إحضار جهاز حاسوب شخ�ي  اجادة المشارك لتطب�قات الحاسب اآل�ي (الزام�ة)

 خاص بكل مرشح. 

 2 الحاسب اآل�ي 

ي ر�اضة كرة الطاولة (حكم، مدرب، منظم، 
أن �كون لدى المرشح معرفة وخلف�ة ج�دة �ن

ن �جب إرفاق العب سابق)،  ة الذات�ة ل�ل مرشح ليتم االخت�ار من قبل المرشحني الس�ي

ي نها�ة الدورة  ح�ث أن المقاعد محدودة
ن المتحان عم�ي ونظري �ن وس�خضع المشاركني

ي ل�رة الطاولة.  ن إلدارة بطوالت ومسابقات االتحاد العري�  وسيتم االستعانة بالناجحني

ة السابقة   3 الخ��

 : ن وفق ما ��ي  تتحمل االتحادات الع���ة تكال�ف المشاركني

ي فندق ار�عة نجوم ب
ي غرفة مفردة، و 120حدد سعر اإلقامة �ن

 95$ للشخص الواحد �ن

ي الغرفة المزدوجة شاملة الوجبات الثالث والتنقالت الداخل�ة. 
$ للشخص الواحد �ن

ي فندق ثالثة نجوم ب
ي  85وسعر اإلقامة �ن

$  70غرفة مفردة و ب  $ للشخص الواحد �ن

ي الغرفة المزدوجة شاملة الوجبات الثالث والتنقالت الداخل�ة و 
للشخص الواحد �ن

 4 اإلقامة 
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ن  ن ملزمالمشاركني ي الفنادق الرسم�ة للبطولة و ال ت�ف بطاقات المشاركة اال  ني
باإلقامة �ن

 بعد �سد�د رسوم اإلقامة للجنة المنظمة. 

ن بالدورة ستقبل اللجنة المنظمة للبطولة � ن المشاركني �ن  6ابتداًء من مساء يوم االثنني ���

ي نوفم�� 
 .  2017الثاين

 االستقبال 

 

5 

ة دخول ا� لبنان من سفاراي  بالدول  اللبنان�ةت الجمهور�ة ر�� االستحصال ع� تأش�ي

ةل الع���ة الشق�قة ة  من �لزمه تأش�ي  $  75مسبقة، و�ذا تعذر ذلك �جب دفع ق�مة التأش�ي

ونة عن جواز السفر وصورة شمس�ة وعنوان الشخص المشارك 
�
 بعد إرسال صورة مل

ي بالدە 
 وعنوان عمله او مكان دراسته مع موافقة ار�اب عمله وموافقة الجهات المعن�ة �ن

ن شخ�ي صادرة عن  كةوصورة تذكرة سفرە ا� لبنان و�سخة عن تأمني ن دولّ�ة.  ��  تأمني

ات  6 التأش�ي

ي و  2017أ�ت��ر  11أخر موعد للتسج�ل  للدورة بتار�ــــخ 
الدورة يثبت �سج�ل كل مشارك �ن

ي ل�رة  فقط ع�� االستمارة المرفقة بعد ملئها و�عادتها ا� األمانة العامة لالتحاد العري�

 : ي
وين �د االل���  كِل من: و�سخة إ�   ،   qtta@yahoo.com الطاولة ع�� ال��

:  لجنة المنظمةال- ي
وين �د ال��� ي ل�رة الطاولة) ع�� ال��

(االتحاد اللبناين

lebanon.ttf@gmail.com  

ل�رة الطاولة محا�ن الدورة الس�د من�ي �ساح / مدير البطوالت المعتمد باالتحاد الدو�ي  -

 : ي
وين �د اإلل���   bessahmounir@hotmail.com ع�� ال��

 7 التسج�ل 

ن للمشاركة بالدورة بتار�ــــخ  أسماء  . 2017أ�ت��ر 15سيتم اإلعالن عن أسماء المقبولني

ن   المشاركني

8 

 

ي ل�رة الطاولة من كافة االتحادات الع���ة االستفادة من  ي تهدف وتأمل األمانة العامة لالتحاد العري� هذە الدورة الئ�

لتأه�ل ق�ادات فن�ة ع���ة تدير البطوالت والمسابقات مستقبًال وفق المستوى واألداء العال�ي إلدارة بطوالت كرة 

 .  الطاولة أسوة ببطوالت االتحاد الدو�ي

ام  وتفضلوا بقبول فائق االح��

                                                                                                             
   محمد عبد � صالح  

ن العام المساعد        األمني
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 استمارة المشاركة بدورة مدراء البطوالت 

2017نوفم��  11-8لبنان   

 

 االتحاد                                                       ل�رة الطاولة 

 

�� االتحاد                     ل�رة الطاولة ترشيح التال�ة أسماءهم للمشاركة بدورة مدراء البطوالت 

ة من  ي ستنعقد بمدينة جون�ة خالل الف��
  2017نوفم��  11-8الع���ة الي�

المرشحاسم  مالحظات  م 

  1 

  2 

  3 

 

 

 الخاتم الرس�ي  االسم: 

 المنصب باالتحاد: 

 التوقيع: 

 التار�ــــخ: 

 

 مالحظات هامة: 

. 2017أ�ت��ر  11أخر موعد للتسج�ل بتار�ــــخ  -  

ن  - . 2017أ�ت��ر 15للمشاركة بالدورة بتار�ــــخ سيتم اإلعالن عن أسماء المقبولني  

ة الذات�ة  - للمرشح. �جب إرفاق الس�ي  


