برنامج التعليم
مبادرة لكرة القدم األفريقية
أطلق كل من االتحاد اإلفريقي لكرة القدم والمركز الدولي لألمن الرياضي والمركز الدولي لتكوين
القادة التابع لمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحوث "برنامج التدريب على األمن والسالمة
في الرياضة وبرنامج التعليم المتقدم" المعتمدين دوليا لفائدة أعضاء االتحاد اإلفريقي لكرة
القدم وأصحاب المصلحة في مجال كرة القدم في إفريقيا ،فيما يتعلق بأمن وسالمة المنافسات
الرياضية التي تستضيفها القارة اإلفريقية.
الهدف الرئيسي
الهدف العام من "التدريب على السالمة واألمن في الرياضة وبرنامج التعليم المتقدم"
هو تعزيز وتطوير المعارف والمهارات والقدرات والعمليات والموارد من المهنيين في مجال السالمة
واألمن في جميع أنحاء أفريقيا .وسيكتسب المشاركون معارف جديدة تسمح لهم بتطوير
مهاراتهم ،كما سيمنحهم هذا البرنامج فرصة االنضمام إلى شبكة من نضرائهم من بلدان أخرى
في أفريقيا وعلى الصعيد الدولي ،مما سيسمح بتعزيز أشكال مختلفة من التعاون المتبادل
والشراكة المثمرة في المستقبل.
من يمكنه المشاركة
تستهدف هذه الدورات في المقام األول محترفي السالمة واألمن في االتحادات الوطنية لكرة
القدم ،وبطوالت كرة القدم الوطنية والمحلية ،فضال عن أندية كرة القدم في القارة األفريقية .كما
أنها موجهة إلى المهنيين اآلخرين الموجودين في القارة األفريقية المهتمين بصناعة سالمة وأمن
كرة القدم.
الدورات
تم توزيع البرنامج على ثالثة عشر ( ) 13دورة مترابطة يمكن إكمالها ككل أو بشكل مستقل
اعتمادا على اهتمام المشارك ومتطلباته.
مدة كل دورة خمسة عشر( )15ساعة يمكن للمشاركين إكمالها على مدى فترة ثالث ()3
أسابيع  .يتم تقديم جميع الدورات عبر اإلنترنت باللغة اإلنجليزية في المقام األول.
انقر على كل دورة في الجدول أدناه لمعرفة المزيد.
يرجى النقر انقر على كل دورة في الجدول أدناه لمعرفة المزيد من المعلومات.
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عنوان الدورة

الموعد النهائي
لتقديم الطلبات

أساسيات األمن والسالمة
في الرياضة

 3ديسمبر 2021

تخطيط األمن والسالمة في
الرياضة

 31ديسمبر 2021

تاريخ الدورة

 21-3يناير 2022

 31يناير  18-فبراير 2022

#

1

2

األمن والسالمة في األحداث
الرياضية الكبرى

 28يناير 2022

 28فبراير  18-مارس 2022

3

تقييم التهديدات والمخاطر

 25فبراير 2022

 28مارس 15-أبريل 2022

4

كوفيد 19-تخطيط األمن
والسالمة

 25مارس 2022

 25أبريل  13-مايو 2022

5

تدابير الحماية األمنية المادية

 22أبريل 2022

 23مايو 10-يونيو 2022

6

التدابير األمنية الوقائية التقنية

 20مايو 2022

 20يونيو –  8يوليو 2022

7

التدابير التشغيلية لألمن
الوقائي

 17يونيو 2022

االستجابة للحوادث وإدارة
األزمات

 15يوليو 2022

 18يوليو –  5أغسطس 2022

 15أغسطس  2-سبتمبر 2022

8

9

السالمة واألمن :القيادة
والتحكم

 12أغسطس 2022

 30-12سبتمبر 2022

10

إدارة الحشود

 9سبتمبر 2022

 28-10أكتوبر 2022

11

حساب القدرة اآلمنة للمكان

 30سبتمبر 20222

 31أكتوبر 18-نوفمبر 2022
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السالمة واألمن وأهداف
التنمية المستدامة

 2ديسمبر 2022

 20-2يناير 2023

طريقة التقديم
يتم تقديم جميع الدورات بشكل أساسي باللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني
باستخدام نظام إدارة التعلم ( )LMSالتابع للمركز الدولي لألمن الرياضي.
وستتضمن كل دورة أنشطة التعلم التالية:
• محاضرات الفيديو :باستخدام الدراسة الذاتية ،سيتعين على المشاركين إكمال سلسلة
من محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت بأنفسهم بوتيرتهم ووقتهم المفضلين من
اليوم والتي تناسب جدولهم الزمني.
• محاضرات الضيوف المباشرة  :دعم محاضرات الفيديو ،سيطلب من المشاركين حضور
سلسلة من محاضرات الضيوف حول موضوع الدورة المحدد .وسيتم استضافتها في جلسة على
اإلنترنت مباشرة ،في تاريخ ووقت محددين؛ يقدمها كبار الخبراء والمهنيين في مجاالت السالمة
واألمن الرياضي.
• تقييم المعرف ة بالدورة :سيطلب من المشاركين إكمال تقييم المعرفة لموضوع الدورة.

الشهادات واالعتماد
"برنامج التدريب على السالمة واألمن الرياضي والتعليم المتقدم" معتمد دوليا من
المركز الدولي لتكوين القادة لتلبية مستوى عال من التدريب والتعلم بشكل استثنائي وضمان
أن المشاركين سيتمكنون من تنمية معارفهم وتطوير مهاراتهم .جميع الشهادات الصادرة معترف
بها دوليا من قبل االتحاد األفريقي لكرة القدم ،والمركز الدولي لألمن الرياضي ،ومعهد األمم
المتحدة للتدريب والبحوث.
يتم تنظيم الشهادات واالعتماد على النحو التالي:
شهادة إستكمال الدورة:
يمنح المشاركون شهادة استكمال كل دورة بنجاح بعنوان "جائزة" وهي تشمل عنوان المقرر
الدراسي المحدد.
إذا أكمل المشارك بنجاح جميع الدورات الثالث عشرة ( ، )13يجب عليه باإلضافة إلى ذلك
الحصول على شهادة بعنوان "أخصائي السالمة واألمن الرياضي".
شهادة المشاركة :إذا لم يستوفي المشارك متطلبات تقييم المعرفة (أي فشل) ولكنه
استوفي متطلبات الحضور ،يمنح شهادة المشاركة.
ائتمانات جامعية :لدى المشاركين أيضا إمكانية الحصول على النظام األوروبي لتحويل االئتمان
وتراكمه ( )ECTSالذي يسمح لهم بالحصول على ائتمانات في مؤسسات الت عليم العالي .يحصل
المشاركون على رصيد واحد ( )1من  ECTSلكل خمس وعشرين ساعة ( )25ساعة من التعلم.
3
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كيفية التقديم
يطلب من جميع المشاركين المهتمين إكمال عملية تقديم الطلبات التالية:
 . 1نموذج الطلب الكامل :أكمل نموذج الطلب وقدمه قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم
الطلبات.
 . 2تأكيد القبول :سيتم إبالغ مقدم الطلب عبر البريد اإللكتروني بتأكيد القبول بعد عملية
التقديم واالختيار ،في غضون خمسة ( )5أيام عمل بعد استالم طلبه.
 . 3دفع رسوم الدورة :يجب على مقدم الطلب إكمال الدفعة الخاصة بالدورة (الدورات)
المختارة بالكامل في غضون خمسة ( ) 5أيام عمل بعد تأكيد قبوله .يجب أن يتم الدفع
عبر اإلنترنت.
 . 4التسجيل :بمجرد التحقق من صحة الدفع ،سيتم تسجيل المشارك في الدورات التي
اختارها والحصول على معلومات الدورة المطلوبة.

رسوم البرنامج
توضح الجداول التالية تفاصيل خيارات رسوم البرنامج والخصومات المطبقة.
خيارات رسوم البرنامج
رسوم الخصم المطبقة
المصاريف (الدوالر األمريكي)

دورة واحدة

رسوم ثابتة قياسية

 350.00دوالر أمريكي

ثالث دورات

5%

 997.50دوالر أمريكي

ستة دورات

10%

 1,890.00دوالر أمريكي
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.

تسع دورات

15%

 2,677.50دوالر أمريكي

جميع الدورات الثالث
عشرة

20%

 3,640.00دوالر أمريكي

يحق للمشاركين الحصول على خصم إضافي بنسبة  ٪15إذا تم ترشيحهم من قبل االتحاد
الوطني لكرة القدم الخاص بهم .سيطلب من المشارك ارسال خطاب موقع من قبل االتحاد
الوطني لكرة القدم لترشيحه للدورات عبر البريد اإللكتروني:
training@theicss.org.
كما تتوفر أسعار خاصة بالمجموعات  .لمزيد من المعلومات والمتطلبات ،يرجى التواصل معنا
عبر البريد اإللكتروني:
training@theicss.org.
وتشمل رسوم البرنامج ما يلي:
• التسجيل والوصول إلى مواد الدورة التدريبية عبر  LMSخالل مواعيد الدورة المقررة
• شهادة إكمال الدورة أو المشاركة
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند تأكيد القبول.
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك فإنه لن يتم رد رسوم البرنامج ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن عبر الرابط التالي:
سجل اآلن
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أساسيات السالمة واألمن الرياضي

عنوان الدورة  :أساسيات السالمة واألمن الرياضي
آخر موعد لتقديم الطلبات 30 :نوفمبر 2021
الموقع :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 21 - 3 :يناير 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :مقدمة في السالمة واألمن الرياضي ،وحقوق اإلنسان ،واألطر الدولية
واإلقليمية للسالمة واألمن.
اللغة :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
األحداث الرياضية مثل مسابقات كرة القدم تأتي في جميع األشكال واألحجام المختلفة .فهي
تجمع المجتمعات المحلية معا باستخدام الرياضة لمنح تجربة ممتعة .يجب على المنظمين توفير
بيئة آمنة للجميع .ومع ذلك ،أصبحت هذه األحداث الرياضية أهدافا جذابة قد تخضع لتهديدات
ومخاطر متطورة وناشئة .إن سالمة وأمن مثل هذه المسابقات أصبحت اآلن أكثر تعقيدا من أي
وقت مضى.
قبل تنفيذ تدابير السالمة واألمن ،من المهم فهم ما يجب أن تحميه قبل تعلم كيفية حمايته.
وستوفر هذه الدورة للمشاركين المواضيع األ ساسية المتعلقة بالسالمة واألمن الرياضي.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
6

تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في "أساسيات السالمة واألمن الرياضي".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  30نوفمبر .2021
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  1ديسمبر .2021
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  2ديسمبر .2021
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات المت احة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الويب.
معلومات إضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصا ل بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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تخطيط السالمة واألمن الرياضي

عنوان الدورة  :تخطيط السالمة واألمن الرياضي
آخر موعد لتقديم الطلبات 31 :ديسمبر 2021
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 31 :يناير  18 -فبراير 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :أطر التخطيط واألدوار والمسؤوليات ،التوثيق ،التكامل ،مفهوم العمليات،
التعاون متعدد القطاعات ،الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
إن الح دث الرياضي اآلمن ال يأتي مصادفة  ،بل هو نتيجة تخطيط محكم .إدارة وتشغيل السالمة
واألمن في الملعب ينطوي على تداخل العديد من المستويات والموارد وأصحاب المصلحة من
وسائل اإلعالم والجمهور .كل هذه المكونات تتطلب تخطيطاً دقيقاً.
سيطور المشاركون معرفتهم وفهمهم للنظرية والمفاهيم المرتبطة بالتخطيط للسالمة واألمن
لحدث رياضي.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص ا لتواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
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تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " تخطيط السالمة واألمن الرياضي ".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  31ديسمبر .2021
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  3يناير .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  7يناير .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات المتا حة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الويب.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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األمن والسالمة في األحداث الرياضية الكبرى

عنوان الدورة  :األمن والسالمة في األحداث الرياضية الكبرى
آخر موعد لتقديم الطلبات 28 :يناير 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 28 :فبراير  18 -مارس 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :األحداث الرياضية الكبرى ،الحجم ،النطاق ،مسرح العمليات والسالمة
واألمن ،التكامل ،المبادئ التوجيهية.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
األحداث الرياضية الكبرى هي تجارب رياضية عالمية مثيرة للغاية تحدث كل بضع سنوات لترك
تجربة ال تنسى .وتعد أبرز هذه األحداث األلعاب األولمبية وكأس العالم لكرة القدم وكأس العالم
للرجبي؛ ومع ذلك  ،هناك العديد من األمثلة التي تندرج تحت هذه الفئة .إن تنظيم حدث رياضي
كبير هو هدف جميع المشاركين في تخطيطها وكذلك الماليين من الناس في جميع أنحاء العالم
الذين يمثل لهم ذلك الحدث "أعظم حدث في العالم".
في هذه الد ورة التدريبية ،سيتم تعريف المشاركين بحجم ونطاق األحداث الرياضية الكبرى وما
هي عمليات السالمة واألمن المطلوبة لتقديم حدث آمن.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت وا لتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
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تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جمي ع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " األمن والسالمة في األحداث الرياضية الكبرى ".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  28يناير .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  2فبراير .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  7فبراير .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات الم تاحة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الويب.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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تقييم المخاطر والتهديدات

عنوان الدورة :تقييم المخاطر والتهديدات
آخر موعد لتقديم الطلبات 25 :فبراير 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 28 :مارس  15 -أبريل 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :التهديد ،المخاطر ،التدقيق األمني ،التأثيرات ،االحتماالت ،حساب
المخاطر ، ISO 31000 ،مصفوفة تسجيل المخاطر.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
األحداث الرياضية مثل مسابقات كرة القدم هي أهداف سهلة جذابة للغاية .يحتاج منظمو الحدث
إلى مراجعة وتحديد احتمالية وتأثير جميع التهديدات على بطولتهم .ويجب أن يستند التخطيط
لسالمة وأمن الحدث الرياضي إلى تقييمات للتهديدات والمخاطر لتحديد أكثر التدابير فعالية
وكفاءة.
في هذه الدورة ،سيتعرف المشاركون على فن وعلم تقييم التهديدات والمخاطر .ومن خالل
التحليل النوعي ،سيحدد المشاركون ا لتهديدات التي يتعرض لها الحدث الرياضي بيانيا على
مصفوفة المخاطر لحساب درجة المخاطر بشكل فعال.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
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تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إك مال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " تقييم المخاطر والتهديدات ".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  25فبراير .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  28فبراير .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  4مارس .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات المتاحة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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كوفيد 19-تخطيط األمن والسالمة لما بعد الجائحة

عنوان الدورة :كوفيد 19-تخطيط األمن والسالمة لما بعد الجائحة
آخر موعد لتقديم الطلبات 25 :مارس 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 25 :أبريل 13-مايو 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :بروتوكوالت كوفيد ، 19-التوثيق ،األدوات ،إطار التخطيط ،األدوار
والمسؤوليات ،تقييم المخاطر ،اللوائح ،مفهوم الفقاعة الصحية.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
لقد عطلت جائحة كوفيد  19-العالم منذ عام  2019والرياضة لم تكن استثناء .وقد استلزم ذلك
تعليق و إلغاء األحداث الرياضية والتجمعات الجماهيرية على الصعيد العالمي .وقد اضطرت األحداث
الرياضية مثل غيرها من الصناعات إلى التكيف مع "الطبيعي الجديد" لضمان العودة اآلمنة للرياضة
خالل الجائحة.
وسيبحث المشاركون أثر جائحة كوفيد 19-على عمليات السالمة واألمن في األحداث الرياضية؛
المبادئ التوجيهية واألدوات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة العامة وهيئات
إدارة الرياضة؛ وكيفية تخطيط بروتوكوالت كوفيد 19-في األحداث الرياضية.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
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تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع و قت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " كوفيد 19-تخطيط األمن والسالمة لما بعد الجائحة
".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نمو ذج الطلب قبل  25مارس .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  28مارس .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  1أبريل .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات المتا حة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن

15

تدابير الحماية األمنية المادية

عنوان الدورة  :تدابير الحماية األمنية المادية
آخر موعد لتقديم الطلبات 22 :أبريل 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 23 :مايو 10-يونيو 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية :األمن الوقائي المادي ،استخدام التكنولوجيا ،البوابات ،األسوار ،الحواجز،
تخفيف المركبات المعادية ،األبواب ،الشبابيك.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
في حدث رياضي مثل مباراة كرة القدم في ملعب ،تحتاج إلى حماية مسرح العمليات بأكمله
(أي :قد ال يشمل الملعب فقط مواقع التدريب ومهرجانات المشجعين ومناطق المشجعين).
وستحتاج هذه األماكن إلى تدابير أمنية وقائية لدعم استراتيجيات التخفيف من المخاطر خالل
الحدث الرياضي .
هناك العديد من أنواع مختلفة من تدابير الحماية األمنية لردع وكشف وتأخير ومنع الوصول غير
المصرح به إلى مكان .ويتم تنظيم هذه الفئات إلى ثالث ( )3فئ ات :التدابير المادية والتقنية
والتشغيلية.
في هذه الدورة التدريبية ،سيطور المشاركون معرفتهم وفهمهم لتدابير الحماية المادية األمنية.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والت ي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
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محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " تدابير الحماية األمنية المادية ".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  22أبريل .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  25أبريل .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  29أبريل .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات المتاحة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزو دة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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التدابير األمنية الوقائية التقنية

عنوان الدورة :التدابير األمنية الوقائية التقنية
آخر موعد لتقديم الطلبات 20 :مايو 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 20 :يونيو –  8يوليو 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :األمن الوقائي التقني ،استخدام التكنولوجيا ،كاميرات المراقبة ،اإلضاءة
األمنية ،أنظمة كشف التسلل لمحيط الملعب.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
في حدث رياضي مثل مباراة كرة القدم في ملعب ،تحتاج إلى حماية مسرح العمليات بأكمله
(أي :قد ال يشمل الملعب فقط مواقع التدريب ومهرجانات المشجعين ومناطق المشجعين).
وستحتاج هذه األماكن إلى تدابير أمنية وقائية لدعم استراتيجيات التخفيف من المخاطر خالل
الحدث الرياضي .
هناك العديد من أنواع مختلفة من تدابير الحماية األمنية لردع وكشف وتأخير ومنع الوصول غير
المصرح به إلى مكان .ويتم تنظيم هذه الفئات إلى ثالث ( )3فئات :التدابير المادية والتقنية
والتشغيلية.
في هذه الدورة التدريبية ،سيطور المشاركون معرفتهم وفهمهم للتدابير األمنية الوقائية التقنية.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
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محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المش اركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدور ة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " التدابير األمنية الوقائية التقنية".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  20مايو .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  23مايو .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  27مايو .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات المتا حة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لال تصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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تدابير الحماية األمنية التشغيلية

عنوان الدورة :تدابير الحماية األمنية التشغيلية
آخر موعد لتقديم الطلبات 17 :يونيو 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 18 :يوليو 5-أغسطس 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :األمن الوقائي التشغيلي ،استخدام التكنولوجيا ،األمن الخاص،
المضيفين ،مراقبة الدخول ،ا لبحث والفحص ،منطقة فحص المشاة  ،منطقة فحص المركبات .
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
في حدث رياضي مثل مباراة كرة القدم في ملعب ،تحتاج إلى حماية مسرح العمليات بأكمله
(أي :قد ال يشمل الملعب فقط مواقع التدريب ومهرجانات المشجعين ومناطق المشجعين).
وستحتاج هذه األماكن إلى تدابير أمنية وقائية لدعم استراتيجيات التخفيف من المخاطر خالل
الحدث الرياضي .
هناك العديد من أنواع مختلفة من تدابير الحماية األمنية لردع وكشف وتأخير ومنع الوصول غير
المصرح به إلى مكان .ويتم تنظيم هذه الفئات إلى ثالث ( )3فئات :التدابير المادية وا لتقنية
والتشغيلية.
في هذه الدورة التدريبية ،سيطور المشاركون معرفتهم وفهمهم لتدابير الحماية األمنية
التشغيلية.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .ا لمشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
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محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إك مال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " تدابير الحماية األمنية التشغيلية".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  17يونيو .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  20يونيو .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  24يونيو .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات الم تاحة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية:
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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االستجابة للحوادث وإدارة األزمات

عنوان الدورة :االستجابة للحوادث وإدارة األزمات
آخر موعد لتقديم الطلبات 15 :يوليو 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 15 :أغسطس 2-سبتمبر 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :االستجابة للحوادث ،إدارة األزمات ،مراحل االستجابة للحوادث ،أنواع
الحوادث ،أنواع األزمات ،خطط االستجابة ،خطط الطوارئ ،استمرارية العمل.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
ال يمكن ضمان مباراة كرة قدم آمنة بنسبة  ٪ 100دون حدوث أمور غير متوقعة أو غير مخطط لها.
ولكن يمكنك تقليل المخاطر إلى مستوى منخفض إلى أدنى مستوى ممكن عمليا.
في هذه الدورة ،سيتعلم المشاركون ما يجب القيام به عندما تسوء األمور وكيفية التعافي
والعودة إلى العمليات العادية.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
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الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " االستجابة للحوادث وإدارة األزمات ".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات  :أكمل الطلب بحلول  15يوليو .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االخ تيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  18يوليو .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  22يوليو .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات المتاحة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية:
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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السالمة واألمن :القيادة والتحكم

عنوان الدورة :السالمة واألمن :القيادة والتحكم
آخر موعد لتقديم الطلبات 12 :أغسطس 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 30- 12 :سبتمبر 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :القيادة والتحكم ،هيكل القيادة ،صنع القرار ،مراكز القيادة ،بروتوكوالت
القيادة ،نقل القيادة.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
تتضمن عمليات السالمة واألمن في حدث رياضي تداخل العديد من العالقات المعقدة وأصحاب
المصلحة والموارد .وتتطلب هذه الخطوات هيكال "للقيادة والتحكم" ينفذ على مستوى جميع
الوكاالت لالتصال والتنسيق والتعاون و التكامل .وبدون تحكم القيادة ،ال يستطيع المنظمون تسليم
ودعم عمليات السالمة واألمن في حدث رياضي.
في هذه الدورة التدريبية ،سيطور المشاركون معرفتهم وفهمهم للقيادة والتحكم في عمليات
السالمة واألمن في الحدث الرياضي.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيو فر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
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تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الح د األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " السالمة واألمن :القيادة والتحكم ".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  12أغسطس .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  15أغسطس .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  19أغسطس .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات الم تاحة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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إدارة الحشود

عنوان الدورة :إدارة الحشود
آخر موعد لتقديم الطلبات 9 :سبتمبر 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 28-10 :أكتوبر 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :إدارة الحشود ،السيطرة على الحشود ،ديناميكيات الحشود ،اعتبارات
تخطيط إدارة الحشود.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
ال تشكل كوارث الحشود تهديدا جديدا لألحداث الرياضية التي تسببت في عشرات اآلالف من
القتلى والجرحى وهي ال تزال تتسبب في ذلك حتى يومنا هذا .وقد نجمت جميع هذه الحوادث
عن ضعف المرافق ،وضعف االست جابة لتكتيكات الشرطة ،وسوء نظام إصدار التذاكر وضعف نظام
مراقبة الدخول أو إغالق البوابات .مكن منع الكوارث الجماعية من خالل التخطيط والتدريب على
المخاطر والصيانة الجيدة وتقييم المخاطر.
في هذه الدورة التدريبية ،سيطور المشاركون معرفتهم وفهمهم للنظريات والمفاهيم المتعلقة
بإدارة الحشود خالل حدث رياضي.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ند وة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
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تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " إدارة الحشود ".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  9سبتمبر .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  12سبتمبر .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  16سبتمبر .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات المتاحة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزو دة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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حساب القدرة اآلمنة للمكان

عنوان الدورة :حساب القدرة اآلمنة للمكان
آخر موعد لتقديم الطلبات 30 :سبتمبر 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 31 :أكتوبر 18-نوفمبر 2022
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :القدرة اآلمنة للمكان ،قدرة الدخول ،القدرة على االحتفاظ ،قدرة الخروج،
القدرة على اإلجالء في حاالت الطوارئ ،القدرة على التباعد االجتماعي.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
يتحمل منظمو الفعاليات الرياضية مسؤولية حساب القدرة اآلمنة للمالعب واألماكن المضيفة
للحدث .أي مكان مثل الملعب ،موقع التدريب ،أو منطقة المشجعين وغيرها من األماكن التي
تستخدم لحدث رياضي حي ث يجب أن يكون لها شهادة السالمة المطلوبة التي تنص على القدرة
اآلمنة للمكان.
في هذه الدورة التدريبية ،سيتعرف المشاركون على مفهوم حساب القدرة اآلمنة لمكان رياضي
استنادا إلى أفضل الممارسات والبحوث التي وضعتها هيئة سالمة المالعب الرياضية.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشاركين إكمال أنشطة التعلم التالية:
محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين  :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
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تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين
الحصول على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على
شهادة معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " حساب القدرة اآلمنة للمكان ".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  30سبتمبر .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  3أكتوبر .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  7أكتوبر .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصومات المتاحة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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السالمة واألمن في سياق أهداف التنمية المستدامة

عنوان الدورة :السالمة واألمن في سياق أهداف التنمية المستدامة
آخر موعد لتقديم الطلبات 2 :ديسمبر 2022
الموقع  :على شبكة اإلنترنت
التواريخ 20-2 :يناير 2023
مدة الدورة 15 :ساعة
الفترة 3 :أسابيع
المواضيع الرئيسية  :السالمة واألمن واالستدامة؛ مساهمة الرياضة في أهداف التنمية
االجتماعي ة؛ تعزيز االستثمارات وإرث السالمة واألمن في سياق األحداث الرياضية؛ تأثير أجندة
األمم المتحدة  2030في حماية الرياضة وإشراك المجتمعات المعرضة للخطر.
اللغة  :في المقام األول باللغة اإلنجليزية .يمكن تقديم ترجمة المحاضرات عند الطلب إلى اللغات
الرسمية في االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
طريقة تقديم الدورة  :التعلم اإللكتروني
السعر 350.00 :دوالر أمريكي
االتصالtraining@theicss.org :
وصف الدورة
إن خطة التنمية المستدامة لعام  ، 2030التي اعتمدتها جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة
في عام  ، 2015توفر مخططا مشتركا للسالم واالزدهار للشعوب والكوكب اليوم وغداً .وتحتل
الرياضة مكانة هاهة في صميم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ،التي تشكل دعوة
عاجلة إلى اتخاذ إجراءات من جانب جميع البلدان  -المتقدمة والنامية  -في إطار شراكة عالمية.
وستلعب الرياضة دورا رئيسيا في دفع هذا التغيير العالمي إلى تحقيق الثراء وحماية الكوكب
وضمان العيش المشترك بالسالم واالزدهار .وعلى هذا النحو ،يمكن لألحداث الرياضية أن تكون
بمثابة محفز لدفع هذا التغيير الذي يجمع المجتمعات المحلية معا ألجل تجربة ال تنسى .ويجب
أن يكون ضمان سالمتهم وأمنهم أولوية رئيسية تقع في صميم تحقيق تلك االحتياجات.
ستعلم هذه الدورة المشاركين أساسيات أجندة  2030فيما يتعلق بالرياضة وكيف تضع هذه
المبادئ التوجيهية األساس لتقديم حدث رياضي آمن .كما سيتعلمون كيفية تطبيق تلك
المفاهيم في وظائفهم ومؤسساتهم وحياتهم اليومية.
طريقة تقديم الدورة
يتم تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت عبر التعلم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم ()LMS
التابع للمركز الدولي لألمن الرياضي .المشاركون مسؤولون عن إدارة تعلمهم الخاص على مدى
مدة األسبوع الثالثة (.)3
يطلب من المشارك ين إكمال أنشطة التعلم التالية:
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محاضرات الفيديو  :يجب على المشاركين في الدراسة الذاتية مشاهدة سلسلة من
محاضرات الفيديو المسجلة مسبقا عبر اإلنترنت والتي تغطي معرفة الحقائق والمفاهيم
والنظريات المتعلقة بموضوع الدورة.
محاضرات الضيوف المباشرين :يجب على المشاركين حضور جلسة ندوة عبر اإلنترنت
مباشرة يديرها المحاضر الضيف .وهو ما سيوفر تجربة العالم الحقيقي وفرص التواصل وتطبيق
موضوع الدورة.
تقييم المعرفة بالدورة :يجب على المشاركين إكمال تقييم المعرفة بالدورة الذي يتم إدارته
من خالل سلسلة من األسئلة متعددة الخيارات لموضوع الدورة .يجب على المشاركين الحصول
على درجة نجاح ال تقل عن .٪70
الحد األدنى المقدر لمجموع وقت التعلم هو  15ساعة تقريبا.
عند االنتهاء بنجاح من جميع متطلبات الدورة ،سيكون المشاركون مؤهلين للحصول على شهادة
معترف بها دوليا بعنوان "جائزة" في " السالمة واألمن في سياق أهداف التنمية
المستدامة".
كيفية التقديم
الموعد النهائي لتقديم الطلبات :قم بتعبئة نموذج الطلب قبل  2ديسمبر .2022
تأكيد القبول :سيتم إبالغ نتائج عملية االختيار عبر البريد اإللكتروني ،في غضون خمسة ()5
أيام عمل بعد استالم الطلب وفي موعد أقصاه  5ديسمبر .2022
آخر موعد للدفع :يجب االنتهاء من الدفع الكامل في غضون أسبوع واحد ( )1بعد تأكيد القبول
وفي موعد أقصاه  9ديسمبر .2022
رسوم الدورة
تبلغ رسوم الدورة  350.00دوالر أمريكي.
تشمل رسوم الدورة :الوصول إلى مواد المقرر الدراسي عبر  LMSخالل مواعيد المقرر الدراسي
المقررة.
شهادة اإلكمال أو المشاركة.
يجب دفع رسوم الدورة بالكامل عند التأكيد والقبول.
لمزيد من المعلومات حول رسوم الدورة والخصوم ات المتاحة ،يرجى الرجوع إلى صفحة البرنامج
الرئيسية على الموقع.
المعلومات اإلضافية
المتطلبات الفنية
سيدخل المشاركون إلى جميع مواد الدورة الدراسية عن طريق نظام إدارة التعلم ،الذي
سيتطلب حاسوبا أو جهازا محموال مزودا بتقنيات سمعية وفيديو ،وسماعة رأس مزودة بميكروفون
لالتصال بالصوت من خالل الحاسوب أو الجهاز المحمول ،فضال عن اتصال إنترنت عريض النطاق
عالي السرعة .ال يلزم وجود برامج خاصة.
اإللغاء واسترداد األموال
وفقا لسياستنا العامة ،في حالة إلغاء مشاركتك ،لن يتم رد رسوم التسجيل ألي سبب من
األسباب.
سجل اآلن
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