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الفصل الثالث : خطوات الرمى 

مقدمة : 

نســعى مــن خــال برنامجنــا الوصــول إلــى التميــز فــي رياضــة القــوس والســهم ، مــع تســخير كافــة االمكانيــات مــن رياضييــن وموظفــي 
الدعــم واملدربيــن مــع أعتمــاد كافــة الوســائل لتحقيــق هدفنــا .

“ االفضل في العالم “

الرسالة :

تطويــر وتعزيــز مكانــة رياضــة القــوس والســهم علــى املســتوى املحلــى ، مــع تعزيــز الهــدف النهائــي وهــو تأهيــل العبييــن أوملبيــن 
وأبطــال عاملييــن ، مــن خــال توفيــر القيــادة وهيــكل النمــو وتنميــة االمتيــاز التناف�ســي املســتدام فــي رياضــة القــوس والســهم .

الرؤية :

 ” تعزيــز التمتــع برياضــة القــوس والســهم علــى املســتوى الوطنــي كهوايــة ، والتــي ســيكون الهــدف النهائــي منهــا التفــوق الريا�ســي 
علــى املســتوى الدولــي فــي جميــع البرامــج ” .

نرغــب مــن خــال برنامجنــا  فــي أن نكــون ” املعيــار الذهبــي ” لرياضــة القــوس والســهم فــي جميــع أنحــاء العالــم مــن خــال خلــق 
ثقافــة التميــز فــي القيــادة واإلعــداد للمنافســة وخاصــة علــى املســتوى األوليمبــي .

المبادئ اإلرشادية التي ستتحكم في سعينا من أجل تحقيق الرسالة و الرؤية :

االلتزام بالصدق والنزاهة واإلنصاف في الكام واألفعال .	 
احترام الكرامة اإلنسانية .	 

املساءلة عن اإلجراءات .	 

الشفافية في الحكم .	 

التفاني في اداء املهمة ونيل ثقة الشركاء .	 

الوالء والثقة واإلنتماء .	 

شغف التميز .	 

االلتزام بالتحسين املستمر من خال العمل الجماعي والتفكير اإليجابي واالبتكار .	 

إمكانية الوصول إلى املعلومات من خال االتصال املفتوح وفي الوقت املناسب .	 

تنمية عاقات التآزر .	 
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الفصل الثالث : خطوات الرمى 

مهمتنا : 

 مــن العبــى القــوس االوليمبــى والقــوس املركــب ، مــن خــال تطبيــق مبــادئ البرنامــج الوطنــى االوليمبــى ، وبرنامــج العبــى 
ً
تطويــر كا

النخبــة لرفــع كفــاءة الاعبيــن واالرتقــاء باملســتوى الفنــى ، للمنافســة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي .

كعضــو فــي  برنامــج  رعايــة املوهوبيــن ، مــن املتوقــع أن يطــور الرياضيــون مهاراتهــم ليكونــوا قادريــن علــى خــوض غمــار املنافســة 
ســواء علــى املســتوى الوطنــي أو الدولــي . يتوقــع الرياضيــون مــن خــال البرنامــج أن يتلقــوا نهــج احترافــي لتدريبهــم ، والعمــل مــع 

مدربــي برنامــج النخبــة لتحديــد أهــداف املرحلــة القادمــة ، والتدريــب بكفــاءة .

تتجسد قيم هذا البرنامج في مستوى وروح األداء العالي التى يتسم بها البرنامج :

التواصل : من خال شبكة اتصال ثنائية االتجاه والتى تقدم الدعم املطلوب في الوقت املناسب .

ــع : نحتــرم أقراننــا مــن خــال الحــوار الجــاد والهــادف واالســتماع إلــى مختلــف اآلراء ، والتأكيــد علــى  ــة والتواض ــرام والنزاه االحت

مبــدا أننــا جميعــا علــى قــدم املســاواة واالعتــراف بجميــع اآلراء الفرديــة و االختافــات .

الثقــة ومعاييــر عاليــة مــن التميــز : نبقــي أنفســنا مســؤولين وعلــى درجــة عاليــة مــن اإلنضبــاط عــن طريــق فعــل الصــواب حتــى 

فــى غيــاب الرقابــه املســتمرة .

واجــب وإرث ولعــب جماعــى : نحــن نفــرض االحتــرام والوحــدة والــروح الرياضيــة ، مــن خــال العمــل كقــادة والعبيــن فــي الفريــق 

داخــل وخــارج امللعــب . 

ــم : نحــن نســمح ألنفســنا أن نتطــور مــن خــال الصــدق والنزاهــه ومراعــاة ردود الفعــل والثقــة فــي أن املدربيــن  ــاركة و الدع المش

يريــدون األفضــل لنــا .

 على املسار الصحيح 
ً
األولويات والمتابعه : نحن نحدد خطط عملنا ونتابعها من خال تحليل وتقييم املخرجات للبقاء دوما

النجاح : نسعى لتحقيق النجاح داخل وخارج امليدان ، ومكاسبنا وخسارتنا يتم قياسها وتحمل نتائجها كفريق .
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الفصل الثالث : خطوات الرمى 

الشـارقة         البـــــــطائح           المـــدام  
الــــــــذيد         مليحــــــــــة           الحمرية 
خورفكان          دبا الحصن            كلــــباء 

يلتــزم أعضــاء برنامــج املوهوبيــن لتطويــر العبــى القــوس والســهم  بأعلــى املعاييــر . إدارة البرنامــج لديهــا توقعــات عاليــة للغايــة 
للرياضييــن واملدربيــن واملوظفيــن . تلــك التوقعــات تكــون موجهــه ويتحكــم بهــا عــن طريــق امليثــاق األخاقــي عالــي األداء ، وكفاءاتنــا 

فــي تطويــر الرياضييــن .

سيتألف البرنامج من تسعة فرق في جميع أنحاء إمارة الشارقة ، مقسمة إلى ما يلي :
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الفصل الثالث : خطوات الرمى 

دليل كفاءة الرياضيين :

 ملعرفــة مــدى تقــدم الريا�ســي داخــل البرنامــج وتزويــد 
ً
 مرجعيــا

ً
يوفــر دليــل كفــاءة ريا�ســي القــوس والســهم بإمــارة الشــارقة ، إطــارا

 ناجًحــا .
ً
الاعــب بملــف تعريــف عــن الصفــات التــي يتمتــع بهــا لكــى يكــون العبــا

تشمل عناصر تنمية كفاءة الرياضيين :

	 تطوير الرياضى : من الناحية التقنية والقوة والتكييف والتدريب و النتائج .

	 القيادة : املبادرة ، تنمية الشخصية ، األخاق ، التدريب الذاتي .

	 الواجبات : أخاقيات العمل املنهي ، وثقافة الفريق ، والتواصل .

	 التكتيك : املثابرة والصابة العقلية ، وضبط كفاءة املعدات .

	 الهدف :  تحقيق النجاح داخل وخارج امليدان .
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الفصل الثالث : خطوات الرمى 

المشاركين واإللتزام :

هــذه الخطــة نتــاج تفاعــل ومشــاركة بيــن العديــد مــن الهيئــات واملؤسســات علــى مســتوى عالــى مــن الكفــاءة والخبــرة والتــى تتفاعــل 
 وتبــذل أق�ســى طاقاتهــا وإمكانياتهــا للوصــول إلــى طمــوح املشــاركة األوملبيــة .

ً
ســويا

الطموح والنتائج : 

 ، وذلــك إذا تــم وضــع 
ً
أثبتــت التجــارب أن الوصــول إلــى النجــاح علــى املســتوى العالمــى فــى رياضــة القــوس والســهم أصبــح ممكنــا

برنامــج جيــد ولفتــرة زمنيــة كافيــة والتــى يتــم تقديرهــا إلــى مايقــارب مــن 3 ســنوات ولذلــك فقــد تــم إقتــراح البــدء فــى البرنامــج فــى 
بدايــة عــام 2022 وذلــك حتــى الوصــول إلــى حلــم املشــاركة فــى أوملبيــاد باريــس  2024 .

شروط البرنامج :

لكى نصل إلى الهدف املرجو من البرنامج يجب اإللتزام  ببعض النقاط أهمها  :

- التفرغ التام للبرنامج وحتى إنتهاء مدته وتحقيق أهدافه .

- اإللتزام التام بمواعيد البرنامج وتنفيذ املهام املطلوبة بمنتهى الدقة .

- إلتزام الاعبين بالسلوك الجيد وإتباع األوامر والتعليمات طوال مدة البرنامج .

- توفير األدوات واألجهزة الازمة واملهمات املساعدة فى التدريب .

- اإلهتمام بالتوازن أثناء تطبيق البرنامج بين مواعيد التدريبات واألوقات الخاصة بالدراسة .

- اإلهتمام بالنواحى املالية واملصروفات الخاصة بالبرنامج .

 وذلــك 
ً
• العامــل األسا�ســى لنجــاح هــذا البرنامــج هــو تســليط الضــوء خــال مــدة الثاثــة اعــوام علــى الاعبيــن املوهوبيــن رياضيــا

ينطبــق علــى جميــع املشــاركين فــى البرنامــج . 

• هــذا البرنامــج ليــس إال أداة مرنــه لتحقيــق النجــاح ويجــب أن يخضــع إلــى الضبــط والتعديــل فــى حالــة تغيــر الظــرووف املحيطــة 
بالبرنامــج حتــى الوصــول إلــى حلــم املشــاركة األوليمبيــة .
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الرياضيين :

إن وصــول الاعــب إلــى اإلشــتراك فــى مثــل هــذا البرنامــج يعتبــر فرصــة فريــدة للحصــول علــى خبــرة رياضيــة كبيــرة ، ولكــى يصــل 
الاعــب إلــى هــذه الخبــرة يجــب أن يبــذل الكثيــر مــن الجهــد باإلضافــة إلــى اإللتــزام كفــرد مــن أعضــاء الفريــق ، والــذى ســوف يؤهلــه 
إلــى مســتوى عالــى مــن الكفــاءة والخبــرة للحــاق بمســتوى عالــى مــن الاعبيــن املتميزيــن ويعــد أســتثمار جيــد لطاقاتــه وخبراتــه 

للمشــاركة فــى املنتخــب الوطنــى . 

عدد الرياضيين : 

 علــى متطلبــات التدريــب ومامــح تطبيــق 
ً
 بنــاءا

ً
يتوقــف عــدد الرياضييــن علــى الهــدف مــن البرنامــج وســوف يتــم تغييــر ذلــك ســنويا

البرنامــج والــذى يصــل إلــى :
- عام 2022 م          16 العب والعبه  .
- عام 2023 م         10 العب والعبه  . 
- عام 2024 م          8  العب والعبه  . 

أختيار الالعبين : 

يتــم أختيــار الاعبيــن بعنايــة وعلــى قــدر كبيــر مــن اإلنضبــاط والكفــاءة ، ويعتبــر هــذا هــو العامــل األسا�ســى فــى نجــاح البرنامــج ألن 
أى إخــال أو تقصيــر فــى إلتــزام الاعبيــن أو إنحرافهــم عــن الســلوك الســوى ســيؤدى إلــى تعطيــل البرنامــج ، ويجــب التركيــز علــى 

النواحــى التاليــة :

- املواهب الفنية                                                          -  النواحى العقلية 
- النواحى البدنية                                                         -  اإللتزام التام باألوامر .
- اإللتزام باألخاق واألداب العامة .                           -  املهارات اإلجتماعية . 

إلتزام الالعبين :

يجب على كل العب مشترك فى أحد مراحل البرنامج أن يكون على إلتزام تام خال البرنامج من خال :

- معرفة توقعات الاعبين وطموحاتهم تجاه البرنامج .
- اإللتزام بحقوق الاعبين من خال توقيع عقود سنوية   .

- األهداف الفردية .
- أسلوب التقييم  .

إمتيازات الالعبين :

يتــم توفيــر اإلقامــة والوجبــات واملصــروف الشــخ�سى لاعبيــن خــال فتــرة التجمعــات واملعســكرات ، وتعتمــد قيمــة الحافــز 
املــادى علــى خبــرة الاعــب وكفاءتــه فــى التدريــب ، هــذا باإلضافــة إلــى مراعــاة اوقــات الدراســة  ،  وكذلــك مســاعدة بعــض الاعبيــن 

اللذيــن أنهــوا دراســتهم ملســاعدتهم علــى اإلســتمرار فــى التدريــب والتوفيــق بيــن موعــد التدريــب ومواعيــد العمــل .
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الهدف العام :

 علــى طبيعــة الاعبيــن وقدراتهــم البدنيــة والفنيــة ، إال أن ذلــك ينــدرج تحــت الهــدف العــام 
ً
رغــم أن الهــدف ذا طابــع فــردى معتمــدا

للبرنامج :

- عام 2022 م تحديد نقاط الضعف والعمل على تطويرها .
- عام 2023 م محاكاة املستوى العالمى من خال املعسكرات الخارجية .

- عام 2024 م محاكاة املستوى األوليمبى .

فريق العمل :

يحتــاج مثــل هــذا البرنامــج إلــى فريــق عمــل علــى قــدر كبيــر مــن الخبــرة والكفــاءة ، لكــى يســاعد علــى تطويــر املواهــب الرياضيــة 
للوصــول إلــى املســتوى العالمــى ، كمــا يحتــاج أن يكــون فريــق العمــل علــى قــدر كبيــر مــن التناغــم علــى كافــة املســتويات لتحقيــق 

الهــدف العــام مــن البرنامــج .

- املشرف العام على البرنامج             دوام جزئى .

- املدير الفنى                                       دوام كـامل .

- املدرب  .                                             دوام كـامل .
- مساعد املدرب .                               دوام جزئى .
- إدارى الفريق                                    دوام جزئى .

مكان التدريب :

جميع التدريبات سوف تكون فى املركز التدريبيى الخاص بالقوس والسهم » ماعب نادى الشارقة الريا�سى »  

المسابقات :

اإلشــتراك فــى املســابقات ســوف يتــم بشــكل دورى بمــا يتناســب وأهــداف البرنامــج وإســتعداد الاعبيــن الفنــى واملهــارى ســواء فــى 
 لخــوض املنافســات العامليــة .

ً
البطــوالت املحليــة أو األقليميــة إســتعدادا

األدوات :

بعــد أختيــار الاعبيــن ، وإكتمــال الشــكل العــام للبرنامــج ، فإنــه يتحتــم توفيــر افضــل األدوات الخاصــة بالتدريــب إلظهــار هــذا 
املســتوى بالشــكل الائــق ، والوصــول إلــى اعلــى النتائــج وتحقيــق أفضــل األرقــام . 

- مشــاركة الرعــاة فــى توفيــر أفضــل األدوات املســتخدمة فــى التدريــب ، باإلضافــة إلــى توفيــر املابــس واملهمــات الخاصــة بالاعبيــن 
واملدربيــن .

- توفير حاجات الاعبين من األهداف واألشكال الخاصة بالتدريب .
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التمويل : 

يعتمد نجاح البرنامج على توفير التمويل الازم خال فترة التطبيق ، ويتمثل على النحو التالى :

                                     * جميع املبالغ بالدرهم االماراتى . 

الجهات المتوقعة لتغطية مصروفات البرنامج :

- الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة .
- اللجنة األوملبية .

- مجلس الشارقة الريا�سى .
- إتحاد االمارات للقوس والسهم . 

- الرعاة الرسميون .
- التبرعات 

إعداد
اسامة محمود الجميزى

املدير الفنى لفريق القوس والسهم 
نادى الشارقة الريا�ضى 

ت : 0558731397 
www.archeryacademy.net

عام 2024عام 2023 عام 2022البندم

195.000195.000200.000الرياضيين1

180.000180.000180.000فريق العمل2

100.000100.000100.000 مالبس  + مساعدات التدريب3

200.000200.000300.000المسابقات والمعسكرات4

100.00050.00050.000االدوات5

755.000725.000830.000االجمالى6


