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المستوى  1- 3-2 استئناف التكوين الفدرالي الخاص بالمدربين
و  2 ومدربي الحراس المستوى  1

»  B»  &  CAF  «CCAF«واستئناف التكوين القـاري  
األولالمستوى (المرمىحراسكذلك مدربي ، و )الثالثالثاني و، المستوى األول(تعلن المديرية الفنية الوطنية لالتحاد الجزائري لكرة القدم عن استئناف التكوين الفدرالي 

.عبر كل الرابطات الوالئية و الجهوية كل حسب اختصاصه.2022ابتداء من شهر ماي التكوين القاري و،)و الثاني
ملفاتهم حسب كل مستوى إلى الرابطات الوالئية التابعين لها بالنسبةن يرسلوا أحد المستويات أمشاركة في للولذلك يتعين على الراغبين التابعين إداريا للرابطة الجهوية باتنة 

يرجى إرسال الملف  و كذا التكوين الفدرالي)و الثانياألولالمستوى (و تربص مدربي حراس المرمى أما بالنسبة للمستوى الثالث،)و الثانيلمستوى األولا(للمدربين 
:تيالرابطة الجهوية لكرة القدم باتنة عبر البريد االلكتروني اآلإلى) مرفق في نهاية اإلعالن(كامال 

directiontechniquefootball05@gmail.com

هندسة الشهادات

الحجم الساعي  المطلوب الشهادة

.جتمع واحدساعة40-50
ساعات لكل 4اثنني حجم (زايد نصف يوم دراسي 

.)جتمع 
اية النصف دراسي الثايناوامتحان كت يب جيرى يف 

.املستوى الدراسي األوىل ثانوي فما فوق.
امارسو السنة الرابعة متوسط بالنسبة لالعبني الذين (

يثبت ذلك و مبوافقة ايقدم ملفا خاص،كرة القدم
.)املدير الفين اجلهوي

.ن يتمتع بصحة جيدةأ.

حد الفرق حتت غطاء أكان العب كرة القدم يف .
.االحتاد اجلزائري لكرة القدم

. أن جيتاز امتحان االنتقاء.

)1(مدرب فيدرايل مستوى 
FAF1

مرتبص 30يضم كل فوج 



ساعة جتمع واحد40
ساعات لكل 4اثنني حجم (زايد نصف يوم دراسي 

)جتمع 
اية النصف دراسي اوامتحان كت الثاينيب جيرى يف 

األول متحصل عليه منذ ستة املستوىدبلوم فيدرايل.
على األقل أشهر

)2(مدرب فيدرايل مستوى 
FAF2

مرتبص30يضم كل فوج 

ساعة جتمعني 80 الثاين متحصل عليه منذ سنةاملستوىدبلوم فيدرايل.
األقلعلى 

)3(مدرب فيدرايل مستوى 
FAF3

مرتبص30يضم كل فوج 
ساعة جتمع واحد40-50 .املستوى الدراسي األوىل ثانوي فما فوق.

امارسو السنة الرابعة متوسط بالنسبة لالعبني الذين (
كرة القدم يقدم ملفا خاص يثبت ذالك و مبوافقة 

)املدير الفين اجلهوي
.ن يتمتع بصحة جيدةأ.
كان العب كرة القدم يف إحدى الفرق حتت غطاء .

.القدماالحتاد اجلزائري لكرة

األولراس املرمى املستوى مدرب ح

NIVEAU 1

مرتبص30يضم كل فوج 

ساعة مقسمة يف جتمعني اثنني80-90 دبلوم فيدرايل املستوى األول متحصل عليه منذ سنتني 
.على األقل) 2(

الثاينراس املرمى املستوى مدرب ح

NIVEAU 2
مرتبص30يضم كل فوج 

ساعة مقسمة على ثالثة جتمعات120

2022جويلية 14إىل10من األولالرتبص 

متحصل عليه منذ سنة دبلوم فيدرايل املستوى الثالث 
.على األقل

)ج(الكاف إجازة
Licence CAF C

مرتبص30يضم كل فوج 

جتمعات أربعةساعة مقسمة على 160

باتنةمرتبصني ميثلون الرابطة اجلهوية 8
04/08إىل31/07الرتبص مربمج من 

و قسنطينةأبعنابة 

على سنتنيمتحصل عليه منذ ) س(الكاف إجازة
األقل

)ب(الكاف إجازة
Licence CAF B

مرتبص25يضم كل فوج  

تكوين الملف

.الرياضيةاأللبسةخطي حيدد طبيعة الرتبص وعنوان املرتشح ورقم اهلاتف وقياس طلب .1
السرية الذاتية.2
شهادة امليالد.3
شهادة مدرسية .4
. على ممارسة كرة القدماملرشحشهادة طبية تثبت قدرة .5
ة مشسيةصور .6
.نسخة من بطاقة اهلوية .7
حد الفرق حتت غطاء االحتاد اجلزائري أن املعين كان العبا مع أو نسخة من شهادة مسلمة من طرف الرابطة تثبت أالالعب إجازةنسخة من .8
.)األعلىاملستوى للمرشحنيبالنسبة (نسخة من الدبلوم من املستوى السابق .9

.ي ملف غري مكتملأسوف يتم رفض / هام


