
 مدرسة رايز لكرة السلة -أكاديمية رايز للرياضة 

 

اكة مع مد - ي ستبدأ نشاطاتها  مدرسة رايز لكرة السلة"الفرندز؛ " رسةتقدم أكاديمية رايز للرياضة، أحد أكبر برامجها بالشر
والت 

ي 
ي مدرسة الفرندز  1/10/2022التدريبية ف 

ي ملعب كرة السلة الداخلي ف 
ة(ف  ي الببر

ما بعد ساعات الدوام المدرسي  الثانوية )ف 

ة. مدرسة رايز لكرة السلة تستهدف طالب المدارس عامة من الذكور وال  اوح بير  مباشر  . سنة 18و 5ناث بأعمار تب 

 

ي مجال تدريب كرة السلة لطالب المدارس  ريباتسوف يقود التد -
ة طويلة ف  ي مدرسة رايز لكرة السلة مدرب أمريكي ذو خبر

ف 

ي مجال كرة السلة. واألكاديميات، وب
ة واسعة ف   مساعدة مساعد/ة مدرب ذو/ذات خبر

اف إدارة الفنية لمدرسة كرة السلة ستكون تحت ال  -  .ابراهيم حبش وتامر حبششر

بأعل مستويات مهنية  ريباتسيتم توزي    ع الطالب عل مجموعات حسب الفئات العمرية والكفاءات، وسيتم تخطيط وتنفيذ التد -

 حيث ستتبع المدرسة 
 
  منهاجا

 
  تطويريا

 
ي التد واضحا
شهر بطريقة لضمان تطوير قدرات ومهارات الطالب عل مدار األ  ريباتف 

 ممنهجة. 

اوح مدة الموسم الواحد بير   - ي  3-2ال يسمح للطالب من التسجيل لمدة أقل من موسم واحد، حيث تب 
شهر، ليتكمن الطاقم الفت 

 . من تطبيق المنهاج المعتمد وضمان تطور الالعبير  

 سنة.  18 - 8سبوعيا لألعمار بير  أساعات  3سنوات و 7 - 5سبوعيا لألعمار بير  أساعة  2سيتم تدريب كل مجموعة بمعدل  -

ي الفرندز ال يستقوم أكاد -  سبوعيا لكل فريق. أساعات  3ناث والذكور بمعدل مية رايز أيضا بتدريب كال منتختر

 

للصفوف من السادس  الثانوية المبدئية الخاصة بطالب مدرسة الفرندز  ريباتدناه لتفاصيل مواعيد التدأالرجاء التوجه للجدول 

اك، مع العلم  حت   ي عشر خالل الموسم األول، ورسوم االشب 
 نه سوف يتم ال أالثان 

 
عن أكاديمية رايز وجميع برامجها  عالن رسميا

 
 
  وفتح باب التسجيل قريبا

 
ي سيتم تزويده خوللمدارس األ  األساسيةلطالب مدرسة الفرندز  جدا

ون  رى، من خالل موقع الكب 

تكم.   لحض 

 

 مالحظات هامة: 

ي خاص باألكاديمية لكل طالب.  .1
اك يشمل زي رياض   االشب 

ي  1/10/2022سيبدأ الموسم األول من  .2
 . 15/12/2022وينتهي ف 

 خوة. % لأل 10سيتم منح خصم بقيمة  .3

اك للموسم دفعة واحدة إ .4  و عل دفعات شهرية. أمكانية دفع االشب 

 

Days Time 
from - to 

Teams/ Grades Fees ($)/  
student for 1st 

Semester 

Mondays/ Wednesdays 3:00 - 4:30 RFS 6th/ 7th/ 8th $250 
($100/month) 

Thursdays 
 Saturdays 

3:00 - 4:30 
2:15 - 3:45 

RFS 9th/10th/11th/ 12th $250 

Two days 
To be determined 

1.5 hrs/ Day 
To be determined 

RFS Girls Team $0 

Two days 
To be determined 

1.5 hrs/ Day 
To be determined 

RFS Boys Team $0 



 


