
مبادرات وحلول رياضية



من نحن

تقديم   االستشارات   في   مجال اإلدارة واإلستثمار 
 توفير   برامج   التعليم   و   التدريب   الملبية   لألحتياج

توفير   برامج   السفر   والسياحة 
توفير برامج الرياضة والترفية  

 اإلشراف   والمتابعة   على   المشاريع   التطويرية   وفق   المعايير   الدولية  
 تحديث   الشراكات   المحلية   والدولية   لتحقيق   خدمات   عالية الجودة   

االهداف :     

 

02

القيم:  

الثقة

١

الرؤیة:
 أن نكون الخيار األفضل في تقديم برامج التعليم والتدريب والسفر والسياحة والرياضة والترفية والخدمات

الداعمة لهذه البرامج مساهمين في تعزيز العالقات والتواصل المباشر بين بريطانيا والسعودية. 

الرسالة :
 ملتزمون بالتميز والمبادرة في تطبيق المعايير الدولية لتقديم خدمات إستشارية ذات جودة عالية لتحقيق

تطلعات وتلبية إحتياجات عمالئنا.

المصداقية

٢

اإلهتمام

٣

رضا العمالء

٥

جودة الخدمات

٤

تتمتع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة استراتيجية وتبادل اقتصادي في شتى
المجاالت  في ضوء خارطة الطريق التي توفرها رؤية ٢٠٣٠ وما تتضمنه من فرص إستثمارية إستثنائية في
قطاعات التعليم والتدريب والسفر والسياحة والرياضة والترفية بين البلدين لذا جاء  تأسيس مجموعة
الرضوان في المملكة المتحدة ليخدم هذا التوجه ولتعزيز العالقات والتبادل اإلقتصادي في هذه المجاالت
من خالل االستفادة من مهارات الشركات البريطانية والسعودية والخبرات والتجارب الرائدة لتحقيق

تطلعات البلدين. 



03

 إشراف مباشر على البرامج المنفذة ومعالجة المشكالت

لماذا نحن؟

 قدرة على تقديم اإلستشارات  والمبادرات والحلول الرياضية  

 مقرنا الرئيسي في بريطانيا ومنسوبي المجموعة من السعوديين والبريطانيين

خبرة طويلة في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات الداعمة

 شراكات مع جامعات وأندية وأكاديميات رياضية محلية ودولية

١

٢

٣

٥

٤



البرامج والدورات

لغة إنجليزية مع تدريب كرة القدم

البرامج الجامعية 

برامج ودورات التدريب والتطوير 
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يهدف البرنامج لتعليم اللغة االنجليزية وتطوير مهارات وفنون
كرة القدم من خالل التدريب العملي بأكاديمات الكرة البريطانية
واألسبانية. يتضمن البرنامج تقديم المحاضرات ومشاهدة
مباريات لغرض تحليلها وتقييم فعاليتها. تغطي المحاضرات
جوانب هامة مثل التكتيك ومهارات وفنون الكرة وأدبيات علم
النفس الرياضي، والتعرف على طرق وأساليب التغذية السليمة

لالعبين.
 

كما يهدف البرنامج إلستقطاب  الموهوبين  بإشراف مباشر
من مدربي كرة القدم وبحضور  وسطاء العبين. 

 

باقة من البرامج الجامعية لمختلف التخصصات الرياضية
والدرجات العلمية ( دبلوم - بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه)
وكذلك برامج االتصال والبحث العلمي وبرامج اإلشراف

المشترك.  

حزمة من دورات التدريب والتطوير للقيادات اإلدارية والرياضية
والالعبين والطواقم الفنية في مختلف األلعاب. تنفذ من قبل
األكاديميات  واألندية األوربية  تتضمن برامج  خاصة كبرامج
المعايشة وبرامج تدوير الالعبين وذلك لتأهيل وتمكين
المشاركين في هذه البرامج من القيام بالمهام واألدوار

المناطة بهم بمهنية واحترافية عالية.
 



 خدماتنا على ٣ مراحل

  أثناء الوصول
اإلستقبال في المطار

توفير السكن والوجبات 
توفير الرعاية الصحية 

توفير المواصالت 
استخراج بطاقة االقامة 

اإلشراف علي البرامج  ومعالجة المشكالت
توفير الدعم االداري واللوجيستي  

عند المغادرة  
تقارير نهاية الدورات والبرامج 

التخرج
الشهادات

إخالء الطرف  
المغادرة 

تقييم فعالية البرامج المنفذه 
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حريصيون على تحقيق األهداف والتطلعات
 

تحديد االحتياج
التسجيل والقبول

الحجوزات 
برامج اإلعداد والتهيئة 

استخراج التأشيرة
 

قبل الوصول



الحلفاء 
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جامعات   موصى بها من وزارة التعليم

أندية وأكاديميات   
مراكز   التدريب   

معاهد ومراكز اللغة االنجليزية
شركات السفر والسياحة والترفية

مقدمي الخدمات   اللوجستية   

حلفاءنا في المملكة المتحدة وأسبانيا:  

 

مع حلفاءنا الموثوق بهم، يمكننا تقديم  برامج التعليم والتدريب 
 والرياضة والترفية في أندية وأكاديميات كرة القدم اإلنجليزية

واألسبانية الشهيرة.



مجموعه من الخبراء الثقه اعتز بالتعامل معهم لصدق التعامل وأمانه النصيحة وجودة العمل
وعلى رأسهم االستاذ طاهر

 

مصداقية واحترافية فائقة بالتعامل ودقة بالمواعيد وانا مسؤول امام الله عن هذا الكالم ليس
مدح او مجاملة،تعاملت مع كثير لكن لم اتعامل من مثلهم في امور السفر والسياحة والدراسة

خارج المملكة،شكراً جزيال الدكتور ابو عبد الرحمن الدكتور طاهر على ماقمت به

محمد السحيم،

 آراء عمالئنا الكرام 
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التميز،االبداع،التفرد،المصداقية،حب العمل، تجسد في هذا المجموعة التي سخرت جهودها
لخدمة العلم وطالبه،في مكان هو خارج وطنهم، يفتقرون فيه للمعرفة، وفي حاجة ماسة لمد

يد العون لهم،فحق لنا جميعاً االفتخار بهم،فكل الشكر والعرفان لهم على ماقدموه، وجعل
.التميز دائماً حليفهم

دكتوره بسمه الحربي،

احترافية، مصداقية، نزاهة في العمل و التعامل. شكراً جزيًال دكتور طاهر على كل ما قمت به
من جهد معنا في الحصول على قبول الجامعة. نسأل الله لك و لفريق العمل في مجموعة

.الرضوان التوفيق و السداد

عبدالله القحطاني،

جامعة اسيكسعبدالله بن عسكر،

معهد انقلو كونتننتل

جامعة ليدز

معهد ال اس اي وجامعة بورتسموث



Halpern House, 1 Hampshire Terrace, Southsea,
Portsmouth, UK, PO1 2QF

Tel:
UK Mob: 
KSA Mob: 
Email:
Website:

+44 2392439679
+44 7776306161
+966 556669630
info@alradwan-group.com
www.alradwan-group.com

@alradwangroup

للتواصل
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