
 

 معسكر البيان الرمضاني لكرة قدم الصاالت )بنين( 

 

 :األعمار

 سنة 14 -4 من 

 

 والسداد:التسجيل متطلبات 

o  استمارة التسجيلملء 

o  إرفاق صورة شخصية لالعب قياسx64 

o  صورة عن البطاقة المدنية لالعب 

o  صورة عن البطاقة المدنية لولي أمر الالعب 

حولي، خلف مستشفى دار الشفاء الجديد. الكائنة في في شركة فوزك التعليمية  المبلغ بالكاملتقديم األوراق المطلوبة و سداد 

 ظهرا  2:30صباحا حتى الساعة  7:30الساعة  يوم الخميس من حتىاألحد يوم من مواعيد السداد ستكون 

 .8602داخلي  22052888 هاتـــف –

 

 رسوم االشتراك:

 .2016يوليو  2وحتى يوم السبت  2016يونيو  6ثنين ابتداء من يوم اال طوال شهر رمضان ساعة تدريب 12شتراك حضور مل االيش 

  دينار كويتي. 40/-رسوم االشتراك من داخل مجتمع مدرسة البيان بقيمة 

مؤسسات الطلبة المسجلين حاليا في مدرسة البيان، أبناء خريجي مدرسة البيان، أبناء موظفي شركة فوزك والالفئات التالية: ويشمل

 التابعة لها. 

  كويتي. دينار 45/-بقيمة رسوم االشتراك من خارج مجتمع مدرسة البيان 

 

   :البرامج والمهارات

 هذه ممارسة في ستمرارالل متؤهله التيو رياضة كرة القدم في ساسيةاأل المهارات لتعلمهدف هذا المعسكر التدريبي هو توجيه الالعبين 

 ومعتمدين متخصصين مدربين يديأ على متطورة لمستويات بها واليصل باحتراف الرياضة

 المهارات األساسية لكرة القدم تشمل :

                                         التمرير واالستالم  مباريات تدريبية 

 المراوغة  مراكز الالعبين 

  التصويب على المرمى  

 

 



 

 

  :المواعيد
 

 2016 يوليو 2السبت  يوم وحتى 2016 يونيو 6األثنين  يوم من ابتداء  طوال شهر رمضان 

 من كل أسبوع  ( األربعاء –األثنين  –السبت أيام ) 

 

 التوقيت العمر

 بعد الظهر 04:00الساعة حتى  03:00من الساعة  سنوات 9الى  4األعمار من 

 

 التوقيت العمر

 بعد الظهر 05:15الساعة حتى  04:15من الساعة  سنة 14الى  10األعمار من 

 

 

 

 وذلك حسب جدول التالي: 

 سنة 14الى  10األعمار من  سنوات 9الى  4األعمار من  التاريخ اليوم

 الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة  بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  6/6/2016 األثنين

بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  8/6/2016 االربعاء الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة    

 الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة  بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  11/6/2016 السبت

بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  13/6/2016 األثنين الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة    

 الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة  الظهربعد  04:00الى  03:00من الساعة  15/6/2016 االربعاء

بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  18/6/2016 السبت الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة    

 الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة  بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  20/6/2016 األثنين

بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  22/6/2016 االربعاء الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة    

 الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة  بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  25/6/2016 السبت

الظهربعد  04:00الى  03:00من الساعة  27/6/2016 األثنين الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة    

 الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة  بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  29/6/2016 االربعاء

بعد الظهر 04:00الى  03:00من الساعة  2/7/2016 السبت الظهر بعد 05:15الى  04:15من الساعة    
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  :على التدريبالقائمون 

 متخصصين ومحترفين مدربينومدرسة البيان ثنائية اللغة على هذا المعسكر التدريبي الكابتن أحمد ناجي إضافة إلى موظفين من  فيشر

  مدرب معتمد من االتحاد اإلفريقي()كابتن أحمد ناجي 

o سنة 16ز الفني لمنتخب الكويت تحت مدرب الجها 

o  رخصة تدريب حاصل علىC&B  من االتحاد االفريقي 

o من سلوفاكياسنة  16تحت  تدريب األطفالدبلوم على  حاصل 

 

  :اإلشتراك شروط

 الرياضة لممارسة ا  صحي ا  الئق يكون الطفل نأ  

 المطلوبة األوراق كمالإ  

 مقدما شتراكاال قيمة سداد  

 

 

 : لمعسكر، يرجى االتصال علىاألية استفسارات حول 

  50808383  كابتن/ أحمد فودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      BBS Ramadan Indoor Soccer Camp (Boys) 

 

Ages: 

 Boys from 4 to 14 years. 
 

Registration requirements and payment: 
o Registration form 
o Recent passport size photo for the child  
o Civil ID copy of the child 
o Civil ID copy of the parent 

 

Kindly submit the required documents and pay the full amount at FAWSEC Educational 
Co. in Hawalli, behind Dar Al Shifa Hospital between 7:30 am and 2:30 pm on week days.  
For payment inquiries, please call (+965) 22052888 ext8602. 

 

 Registration fees: 

   The camp will start on Monday June 6th, 2016 until Saturday July 2nd, 2016, and it includes attending 12 
sessions during the month of Ramadan.  

 Fees for children from Al Bayan Community: KD 40/-   
(Current BBS students, sons of BBS Alumni, sons of FAWSEC and Subsidiaries’ staff) 

 Fees for children from outside Al Bayan Community: KD 45/- 
 

Skills & drills: 

The camp aims to let all participants reach their full technical, tactical and physical potential with the 
guidance and supervision of our professional and certified coaching staff  

Skills & drills include: 

o Passing and Receiving  o Dribbling 

o Shooting and weaving through o Players Positions 

o Training Matches   

 

 

 

 

 



 

 

Camp timing:  

The Camp will start on June 6th 2016 and end on July 2nd 2016, (Saturdays, Mondays and Wednesdays)  
 

Time Ages 

From 03:00PM to 04:00PM From 4 to 9 years old 

 

Time Ages 

From 04:15PM to 05:15PM From 10 to 14 years old 

 
 
Sessions schedule:  
 

From 10 to 14 years old From 4 to 9 years old Date Day 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 06/06/2016 Monday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 08/06/2016 Wednesday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 11/06/2016 Saturday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 13/06/2016 Monday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 15/06/2016 Wednesday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 18/06/2016 Saturday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 20/06/2016 Monday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 22/06/2016 Wednesday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 25/06/2016 Saturday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 27/06/2016 Monday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 29/06/2016 Wednesday 

From 04:15PM to 05:15PM From 03:00PM to 04:00PM 02/07/2016 Saturday 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coaches& supervisors:    

BBS Soccer camp will be supervised by professional certified coaches 

 Coach Ahmed Nagi 
o Kuwait football Association Coach (under 16 years) 
o Holds C&B certificate from African Federation  
o Holds a diploma from Slovakia in training children under 16 years 

 

Terms and conditions: 

• Child must be physically fit. 
• All required documents must be submitted. 
• Full Payment must be done in advance. 

 

For questions or inquires about the camp, please call: 

Coach/ Ahmed Fouda 

50808383 
 

 


