
 االندماج بواسطة الرياضة
كيف أجد النادي 

 الرياضي املناسب يل؟

 االحتادات البلدية واإلقليمية للرياضة•
 االحتادات واجلمعيات الرياضية على مستوى الوالية•
 إدارات البلديات•
 دوائر الرياضة•
 املدارس•
 مراكز الشباب•

ناٍد رياضي وميكن  وجد يف أملانيا أكثر من ي
 ك.تبر قمبه احدإجتد عادة ما عليها يف كل مدينة. و العثور 

 
نوادي  عناوين معلومات حول وميكنك أن حتصل على

 وخدماهتا على سبيل املثال عند:  الرياضية
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 النادي الرياضي
 ركةشريكك يف احل

 ماذا تقدم األندية الرياضية؟
أن تلعب دورا فّعاال يف النادي الرياضي  ميكنك•

وتعمل ألجل اآلخرين وتقوم بعمل تطوعي 
 وتساهم يف تنسيق أنشطة النادي.

تتعرف يف األندية الرياضية على أصدقاء وجتد 
التعايش والتضامن واحلس اجلماعي.

تعىن األندية الرياضية باحلركة والرتيض باإلشرتاك يف •
 مصدر التمتع.

تعني الرياضة يف النادي على تشجيع النمو الشخصي 
لألطفال والشباب على السواء.

سليمةتعني الرياضة على حياة صحية و 

 
 ؟االندماج بواسطة الرياضةالمشاركة في برنامج  األساسية األندية الرياضيةبه  تقومذا ما
 

 يف أملانيا وحتاول أن تيسر عليهم شخاص جددتنسق بعض األندية الرياضية أنشطة وبرامج خاصة أل
 يف قضاياهم اليومية اخلارجة عن موضوع الرياضة.  أيضا الدخول يف جمموعات جديدة وترشدهم

 
 لالحتاد األملاين االندماج بواسطة الرياضةوتعثر على هذه األندية األساسية وكذا معلومات أخرى حول برنامج 

 على الرابط التايل:  األومليب للرياضة 
 

 من قبل الوزارة االحتادية االندماج بواسطة الرياضة يدعم برنامج
 ون الالجئني.لية والدائرة االحتادية للهجرة وشؤ للداخ 

mailto:office@dosb.de
http://www.dosb.de/
http://www.integration-durch-sport.de/


تكاليف النادي الرياضي؟ما هي   
ية قيمة اشرتاك صغرية يدفع أعضاء األندية الرياض

حسب قيمة االشرتاك مبلغ تلف وخببشكل منتظم. 
 العمر أو عدد أفراد العائلة.

 
وكثريا ما تكون قيمة االشرتاك مرخصة للتالميذ 

عمل. وكذلك حلجم  من ليس لهوالطالب أو 
 مبلغ قيمة االشرتاك.النادي ونوع الرياضة أثر يف 

املال ويسدد به مجلة يقوم النادي بإدارة 
 التكاليف منها:

 
 األجرة للمنشآت أو القاعات الرياضية•
 أجور املدربني/املدربات واملمرنني/املمرنات•
 األجهزة الرياضية•
 تكاليف املسابقات•
 التأمني على احلوادث•
 

الرياضي عبارة عن جتمع اختياري  ادينال •
 .من قبل أشخاص يريدون الرتيض معا

األندية الرياضية هي املقدم األكرب للنشاط  •
  . ااجلسدي والرياضة يف أملاني

األندية الرياضية مؤسسات مستقلة قائمة  •
 بنفسها غري هادفة للربح.

يقوم األعضاء املشاركون بتنظيم وإدارة ومتويل  •
 بأنفسهم.نواديهم الرياضية 

تقام األنشطة الرياضية واأللعاب يف املنشآت  •
الرياضية التابعة للبلديات واملدارس أو النادي 

الرياضي، وذلك يف نطاق واسع وبشكل 
  رخيص.

 

 ألطفال،لالنادي الرياضي مفتوح للجميع:  •
لنساء، للعائالت، للبالغني، ل، لشبابل
لمتقدمني/املتقدمات يف العمر، للرجال، ل
 /الرياضياترياضينيلل ،املعوقني ألشخاصل
 /الرياضياتوالرياضيني فاترت /احملاحملرتفنيو 

 ألجل الرتفيه.

النادي الرياضي؟ هوما   
 المشاركة في األنشطة الرياضية

أن يشارك يف احلق يف النادي  عضو يفلكل 
  أنشطة النادي الرياضية

 تدريب المجموعات الرياضية
 تأهيلي ميكن لكل أحد أن يشرتك يف تدريب

فيعمل مدربا/مدربة أو ممرنا/ممرنة ويشرف على 
بأن ويسعد النادي جمموعات رياضية للنادي. 

 يقدم لكم املزيد من املعلومات عن ذلك.

 مساعدات صغيرة (بدون عضوية)
كثريا ما ُحيتاج إىل مساعدة بسيطة ، على سبيل 
املثال لتنظيم رحالت إىل مسابقات او إلعداد 

 حفالت يقيمها النادي وما إىل ذلك.

 

 

 

 

 

 الشرفي والتطوعيالعمل 

النادي الرياضي أن عضو يف ميكن لكل 
 فيه بشكل تطوعي وذلك مثال كـ ميساه

 مدرب/مدربة أو ممرن/ممرنة•
 ن االندماجؤو مفوض/مفوضة لش•
 عضو اجمللس اإلداري•
 مساعد/مساعدة يف مناسبات النادي•
 املتقدمني يف العمرمشرف/مشرفة على •
 

  كيف أشارك؟
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 الرياضة   الجماعة  النادي الرياضي

 رياضة ترفيهية• 
 دورات رياضية•
 منافسات رياضية•
 رتافية عاليةحرياضة ا•
 رياضة عائلية•
 رياضة للنساء•
 رياضة لألطفال•
 رياضة صحية•
 رياضة اللياقة•
 عوقنيمرياضة لل•

 رحالت •
 احتفاالت•
 مناسبات•
 عالقات•
 صداقة•
 وطن•
 برامج العطلة•
 برامج أوقات الفراغ•
 عمل تطوعي•
 يف بيتكبأنك شعور •
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 االندماج بواسطة الرياضة
كيف أجد النادي 

 الرياضي املناسب يل؟

 االحتادات البلدية واإلقليمية للرياضة•
 االحتادات واجلمعيات الرياضية على مستوى الوالية•
 إدارات البلديات•
 دوائر الرياضة•
 املدارس•
 مراكز الشباب•

ناٍد رياضي وميكن  وجد يف أملانيا أكثر من ي
 ك.تبر قمبه احدإجتد عادة ما عليها يف كل مدينة. و العثور 

 
نوادي  عناوين معلومات حول وميكنك أن حتصل على

 وخدماهتا على سبيل املثال عند:  الرياضية

 

 

 النادي الرياضي
 ركةشريكك يف احل

 ماذا تقدم األندية الرياضية؟
أن تلعب دورا فّعاال يف النادي الرياضي  ميكنك •

وتعمل ألجل اآلخرين وتقوم بعمل تطوعي 
 وتساهم يف تنسيق أنشطة النادي.

 

تتعرف يف األندية الرياضية على أصدقاء وجتد  •
 التعايش والتضامن واحلس اجلماعي.

تعىن األندية الرياضية باحلركة والرتيض باإلشرتاك يف  •
 مصدر التمتع.

 

تعني الرياضة يف النادي على تشجيع النمو الشخصي  •
 لألطفال والشباب على السواء.

 

 .سليمةتعني الرياضة على حياة صحية و  •

 
 ؟“االندماج بواسطة الرياضة”المشاركة في برنامج  األساسية األندية الرياضيةبه  تقومذا ما
 

 يف أملانيا وحتاول أن تيسر عليهم شخاص جددتنسق بعض األندية الرياضية أنشطة وبرامج خاصة أل
 يف قضاياهم اليومية اخلارجة عن موضوع الرياضة.  أيضا الدخول يف جمموعات جديدة وترشدهم

 
 لالحتاد األملاين “االندماج بواسطة الرياضة”وتعثر على هذه األندية األساسية وكذا معلومات أخرى حول برنامج 

 على الرابط التايل:  DOSBاألومليب للرياضة 
 

www.integration-durch-sport.de      

 

 

 من قبل الوزارة االحتادية “االندماج بواسطة الرياضة ”يدعم برنامج
 ون الالجئني.لية والدائرة االحتادية للهجرة وشؤ للداخ 
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تكاليف النادي الرياضي؟ما هي   
ية قيمة اشرتاك صغرية يدفع أعضاء األندية الرياض

حسب قيمة االشرتاك مبلغ تلف وخببشكل منتظم. 
 العمر أو عدد أفراد العائلة.

 
وكثريا ما تكون قيمة االشرتاك مرخصة للتالميذ 

عمل. وكذلك حلجم  من ليس لهوالطالب أو 
 مبلغ قيمة االشرتاك.النادي ونوع الرياضة أثر يف 

املال ويسدد به مجلة يقوم النادي بإدارة 
 التكاليف منها:

 
 األجرة للمنشآت أو القاعات الرياضية •
 أجور املدربني/املدربات واملمرنني/املمرنات •
 األجهزة الرياضية •
 تكاليف املسابقات •
 التأمني على احلوادث •
 

الرياضي عبارة عن جتمع اختياري  ادينال•
 من قبل أشخاص يريدون الرتيض معا

األندية الرياضية هي املقدم األكرب للنشاط •
  . ااجلسدي والرياضة يف أملاني

األندية الرياضية مؤسسات مستقلة قائمة •
 بنفسها غري هادفة للربح.

يقوم األعضاء املشاركون بتنظيم وإدارة ومتويل •
 بأنفسهم.نواديهم الرياضية 

تقام األنشطة الرياضية واأللعاب يف املنشآت •
الرياضية التابعة للبلديات واملدارس أو النادي 

الرياضي، وذلك يف نطاق واسع وبشكل 
  رخيص.

 ألطفال،لالنادي الرياضي مفتوح للجميع: •
لنساء، للعائالت، للبالغني، ل، لشبابل
لمتقدمني/املتقدمات يف العمر، للرجال، ل
 /الرياضياترياضينيلل،املعوقني ألشخاصل
 /الرياضياتوالرياضيني فاترت /احملاحملرتفنيو 

 ألجل الرتفيه.

النادي الرياضي؟ هوما   
 المشاركة في األنشطة الرياضية

أن يشارك يف احلق يف النادي  عضو يفلكل 
  أنشطة النادي الرياضية

 تدريب المجموعات الرياضية
 تأهيلي ميكن لكل أحد أن يشرتك يف تدريب

فيعمل مدربا/مدربة أو ممرنا/ممرنة ويشرف على 
بأن ويسعد النادي جمموعات رياضية للنادي. 

 يقدم لكم املزيد من املعلومات عن ذلك.

 مساعدات صغيرة (بدون عضوية)
كثريا ما ُحيتاج إىل مساعدة بسيطة ، على سبيل 
املثال لتنظيم رحالت إىل مسابقات او إلعداد 

 حفالت يقيمها النادي وما إىل ذلك.

 

 

 

 

 

 الشرفي والتطوعيالعمل 

النادي الرياضي أن عضو يف ميكن لكل 
 فيه بشكل تطوعي وذلك مثال كـ ميساه

 مدرب/مدربة أو ممرن/ممرنة•
 ن االندماجؤو مفوض/مفوضة لش•
 عضو اجمللس اإلداري•
 مساعد/مساعدة يف مناسبات النادي•
 املتقدمني يف العمرمشرف/مشرفة على •
 

  كيف أشارك؟

  

 

  

 الرياضة +  الجماعة = النادي الرياضي

 رياضة ترفيهية • 
 دورات رياضية •
 منافسات رياضية •
 رتافية عاليةحرياضة ا •
 رياضة عائلية •
 رياضة للنساء •
 رياضة لألطفال •
 رياضة صحية •
 رياضة اللياقة •
 عوقنيمرياضة لل •

 رحالت •
 احتفاالت •
 مناسبات •
 عالقات •
 صداقة •
 وطن •
 برامج العطلة •
 برامج أوقات الفراغ •
 عمل تطوعي •
 يف بيتكبأنك شعور  •
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تكاليف النادي الرياضي؟ما هي   
ية قيمة اشرتاك صغرية يدفع أعضاء األندية الرياض

حسب قيمة االشرتاك مبلغ تلف وخببشكل منتظم. 
 العمر أو عدد أفراد العائلة.

 
وكثريا ما تكون قيمة االشرتاك مرخصة للتالميذ 

عمل. وكذلك حلجم  من ليس لهوالطالب أو 
 مبلغ قيمة االشرتاك.النادي ونوع الرياضة أثر يف 

املال ويسدد به مجلة يقوم النادي بإدارة 
 التكاليف منها:

 
 األجرة للمنشآت أو القاعات الرياضية•
 أجور املدربني/املدربات واملمرنني/املمرنات•
 األجهزة الرياضية•
 تكاليف املسابقات•
 التأمني على احلوادث•
 

الرياضي عبارة عن جتمع اختياري  ادينال•
 من قبل أشخاص يريدون الرتيض معا

األندية الرياضية هي املقدم األكرب للنشاط •
  . ااجلسدي والرياضة يف أملاني

األندية الرياضية مؤسسات مستقلة قائمة •
 بنفسها غري هادفة للربح.

يقوم األعضاء املشاركون بتنظيم وإدارة ومتويل •
 بأنفسهم.نواديهم الرياضية 

تقام األنشطة الرياضية واأللعاب يف املنشآت •
الرياضية التابعة للبلديات واملدارس أو النادي 

الرياضي، وذلك يف نطاق واسع وبشكل 
  رخيص.

 ألطفال،لالنادي الرياضي مفتوح للجميع: •
لنساء، للعائالت، للبالغني، ل، لشبابل
لمتقدمني/املتقدمات يف العمر، للرجال، ل
 /الرياضياترياضينيلل،املعوقني ألشخاصل
 /الرياضياتوالرياضيني فاترت /احملاحملرتفنيو 

 ألجل الرتفيه.

النادي الرياضي؟ هوما   
 المشاركة في األنشطة الرياضية

أن يشارك يف احلق يف النادي  عضو يفلكل 
  .أنشطة النادي الرياضية

 تدريب المجموعات الرياضية
 تأهيلي ميكن لكل أحد أن يشرتك يف تدريب

فيعمل مدربا/مدربة أو ممرنا/ممرنة ويشرف على 
بأن ويسعد النادي جمموعات رياضية للنادي. 

 يقدم لكم املزيد من املعلومات عن ذلك.

 مساعدات صغيرة (بدون عضوية)
كثريا ما ُحيتاج إىل مساعدة بسيطة ، على سبيل 
املثال لتنظيم رحالت إىل مسابقات او إلعداد 

 حفالت يقيمها النادي وما إىل ذلك.

 

 

 

 

 

 الشرفي والتطوعيالعمل 

النادي الرياضي أن عضو يف ميكن لكل 
 فيه بشكل تطوعي وذلك مثال كـ ميساه

 مدرب/مدربة أو ممرن/ممرنة •
 ن االندماجؤو مفوض/مفوضة لش •
 عضو اجمللس اإلداري •
 مساعد/مساعدة يف مناسبات النادي •
 املتقدمني يف العمرمشرف/مشرفة على  •
 

 كيف أشارك؟
 

 

 

 

 

.  

 
 

 الرياضة   الجماعة  النادي الرياضي

 رياضة ترفيهية• 
 دورات رياضية•
 منافسات رياضية•
 رتافية عاليةحرياضة ا•
 رياضة عائلية•
 رياضة للنساء•
 رياضة لألطفال•
 رياضة صحية•
 رياضة اللياقة•
 عوقنيمرياضة لل•

 رحالت•
 احتفاالت•
 مناسبات•
 عالقات•
 صداقة•
 وطن•
 برامج العطلة•
 برامج أوقات الفراغ•
 عمل تطوعي•
 يف بيتكبأنك شعور •
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 االندماج بواسطة الرياضة
كيف أجد النادي 

 الرياضي املناسب يل؟

 االحتادات البلدية واإلقليمية للرياضة •
 االحتادات واجلمعيات الرياضية على مستوى الوالية •
 إدارات البلديات •
 دوائر الرياضة •
 املدارس •
 مراكز الشباب •

ناٍد رياضي وميكن  91.000وجد يف أملانيا أكثر من ي
 ك.تبر قمبه احدإجتد عادة ما عليها يف كل مدينة. و العثور 

 
نوادي  عناوين معلومات حول وميكنك أن حتصل على

 وخدماهتا على سبيل املثال عند:  الرياضية
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 النادي الرياضي
 ركةشريكك يف احل

 ماذا تقدم األندية الرياضية؟
أن تلعب دورا فّعاال يف النادي الرياضي  ميكنك•

وتعمل ألجل اآلخرين وتقوم بعمل تطوعي 
 وتساهم يف تنسيق أنشطة النادي.

تتعرف يف األندية الرياضية على أصدقاء وجتد 
التعايش والتضامن واحلس اجلماعي.

تعىن األندية الرياضية باحلركة والرتيض باإلشرتاك يف •
 مصدر التمتع.

تعني الرياضة يف النادي على تشجيع النمو الشخصي 
لألطفال والشباب على السواء.

سليمةتعني الرياضة على حياة صحية و 

 
 ؟االندماج بواسطة الرياضةالمشاركة في برنامج  األساسية األندية الرياضيةبه  تقومذا ما
 

 يف أملانيا وحتاول أن تيسر عليهم شخاص جددتنسق بعض األندية الرياضية أنشطة وبرامج خاصة أل
 يف قضاياهم اليومية اخلارجة عن موضوع الرياضة.  أيضا الدخول يف جمموعات جديدة وترشدهم

 
 لالحتاد األملاين االندماج بواسطة الرياضةوتعثر على هذه األندية األساسية وكذا معلومات أخرى حول برنامج 

 على الرابط التايل:  األومليب للرياضة 
 

 من قبل الوزارة االحتادية االندماج بواسطة الرياضة يدعم برنامج
 ون الالجئني.لية والدائرة االحتادية للهجرة وشؤ للداخ 
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