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ABOUT ACADEMY 

Ajman Clubs Private Academy is an institute for youngAjman Clubs Private Academy is an institute for young

football enthusiasts that is aimed at teaching and trainingfootball enthusiasts that is aimed at teaching and training

the youths the foundation of football in order to performthe youths the foundation of football in order to perform

athletically and mentally on the pitch. We have a team ofathletically and mentally on the pitch. We have a team of

professional coaches to train, instruct and guide themprofessional coaches to train, instruct and guide them

towards the basis of football in line with internationaltowards the basis of football in line with international

standards.standards.  

The Academy was established on 2015 and holds a prestigeThe Academy was established on 2015 and holds a prestige

honor in developing young, creative and skilled playershonor in developing young, creative and skilled players

within the community.within the community.

  

At Ajman Private Academy, we organise gaming programmesAt Ajman Private Academy, we organise gaming programmes

strategically relevant to different age groups of players andstrategically relevant to different age groups of players and

prepare them for the next level of football. We focus onprepare them for the next level of football. We focus on

enabling the youth to develop simple decision making skillsenabling the youth to develop simple decision making skills

and independent thinking to practically implement on matchand independent thinking to practically implement on match

day. With weekly training provided throughout the season,day. With weekly training provided throughout the season,

we help the players evolve into becoming future professionalwe help the players evolve into becoming future professional

football players.football players.  



We highly focus in paving the way for our players to becomeWe highly focus in paving the way for our players to become

eligible to join Ajman Football Club. Registration comes witheligible to join Ajman Football Club. Registration comes with

Ajman Club Training Kit which includes:Ajman Club Training Kit which includes:

- Training Bag- Training Bag

- Jersey and Shorts- Jersey and Shorts

- Socks- Socks

We also provide a Certificate of Achievement upon completionWe also provide a Certificate of Achievement upon completion  

  of each players training period.of each players training period.    

Our program enables players to participate in friendly matchesOur program enables players to participate in friendly matches

against fellow Ajman Academy teams throughout the season.against fellow Ajman Academy teams throughout the season.

Players are taught to increase endurance, improve speed,Players are taught to increase endurance, improve speed,

defence mechanism and recovery tactics - all at the aim ofdefence mechanism and recovery tactics - all at the aim of

boosting their football IQ and morale.We grant exposure to theboosting their football IQ and morale.We grant exposure to the

players to learn how to play the game, solve tactical problemsplayers to learn how to play the game, solve tactical problems

and fairly compete.and fairly compete.  

Our players are taught to respect their coaches, team membersOur players are taught to respect their coaches, team members

and opposing players. This is a crucial element to develop aand opposing players. This is a crucial element to develop a

positive attitude, leadership skills and promote teamwork,positive attitude, leadership skills and promote teamwork,

inclusion and fair play.inclusion and fair play.

SERVICES



200 AED per person monthly (VAT inclusive)

300 AED 2 persons monthly (Discounted rate for sibling)

450 AED 3 persons monthly (Discounted rate for sibling)

Registration Form
Applicants parent must fill out the

registration form and provide valid Emirates

ID (parent & applicant) 

Applicant must provide a clear and updated

photo for records

Registration Fees



Applicants parent/guardian must fill out the registration form

and provide valid Emirates ID of parent & applicant.

Applicant must provide a clear and updated photo for records.

The applicant can attend the training once payment is issued

and provided with a receipt.

The academy holds the right to accept or decline a member to

register.

Player will receive a Certificate of completion at the end of

each training period .

Training schedules are strictly arranged by the coaches in the

academy.

All applicants must wear Ajman Academy sporting kit

provided.

In case of absence, kindly inform the relevant coach of the

specified unit in advance.

If an applicant decides to discontinue the following month in

the season, kindly provide a one month notice to the

academy.

All applicant must conduct themselves in a respectful manner

and show respect and diligence towards the Coaching staff,

team members and opposing players.

The academy holds the right to take and use photos/videos of

the players taken during their training and matches and use

them for Ajman Club Private Academy & Ajman Club official

media and social media channels without any charges, fees or

liability for such usage.

RULES & REGULATIONS 





SHEIKH RASHID BIN SAEED STADIUMSHEIKH RASHID BIN SAEED STADIUM  



TRAINING GROUNDTRAINING GROUND



JOIN US NOW

Contact: +971 52 944 5533 

Website: www.ajmanc.ae

Ajman Club Private Academy, Rashidiya 2, Ajman
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قائمة المحتوياتقائمة المحتويات
عن األكاديميةعن األكاديمية

الخدماتالخدمات

رسوم التسجيلرسوم التسجيل

استمارة و متطلبات التسجيلاستمارة و متطلبات التسجيل

القواعد و األنظمةالقواعد و األنظمة

المدربينالمدربين

ملعبملعب

"أســاس كــرة الــقــدم الــمــحــتــرفــة لــشــبــاب عــجــمــان""أســاس كــرة الــقــدم الــمــحــتــرفــة لــشــبــاب عــجــمــان"



عن األكاديميةعن األكاديمية

أكاديمية نادي عجمان الخاصة هي معهد لعشاق كرة القدم الشباب يهدفأكاديمية نادي عجمان الخاصة هي معهد لعشاق كرة القدم الشباب يهدف

إىل تعليم وتدريب الشباب عىل أساس كرة القدم من أجل األداء الرياضيإىل تعليم وتدريب الشباب عىل أساس كرة القدم من أجل األداء الرياضي

والعقلي عىل أرض الملعب. لدينا فريق من المدربين المحترفين لتدريبهموالعقلي عىل أرض الملعب. لدينا فريق من المدربين المحترفين لتدريبهم

و توجيههم نحو أساس كرة القدم بما يتماشى مع المعايير الدولية.و توجيههم نحو أساس كرة القدم بما يتماشى مع المعايير الدولية.

  

تأسست األكاديمية في عام تأسست األكاديمية في عام 20152015 وتحمل شرًفا مرموًقا في تطوير الالعبين وتحمل شرًفا مرموًقا في تطوير الالعبين

الشباب والمبدعين والمهرة داخل المجتمع.الشباب والمبدعين والمهرة داخل المجتمع.

  

في أكاديمية عجمان الخاصة، ننظم برامج ألعاب ذات صلة استراتيجيةفي أكاديمية عجمان الخاصة، ننظم برامج ألعاب ذات صلة استراتيجية

بالفئات العمرية المختلفة لالعبين ونجهزهم للمستوى التالي من كرة القدم.بالفئات العمرية المختلفة لالعبين ونجهزهم للمستوى التالي من كرة القدم.

نحن نركز عىل تمكين الشباب من تطوير مهارات صنع القرار و التفكيرنحن نركز عىل تمكين الشباب من تطوير مهارات صنع القرار و التفكير

المستقل للتنفيذ العملي في يوم المباراة، من خالل التدريب األسبوعيالمستقل للتنفيذ العملي في يوم المباراة، من خالل التدريب األسبوعي

الذي يتم توفيره طوال الموسم. نساعد الالعبين عىل التطور ليصبحوا العبيالذي يتم توفيره طوال الموسم. نساعد الالعبين عىل التطور ليصبحوا العبي

كرة قدم محترفين في المستقبل.كرة قدم محترفين في المستقبل.



نحن نركز بشدة في تمهيد الطريق لالعبينا ليصبحوا مؤهلين لالنضمام إىلنحن نركز بشدة في تمهيد الطريق لالعبينا ليصبحوا مؤهلين لالنضمام إىل

نادي عجمان لكرة القدم. يأتي التسجيل مع حقيبة تدريب نادي عجمان والتينادي عجمان لكرة القدم. يأتي التسجيل مع حقيبة تدريب نادي عجمان والتي

تشمل:تشمل:

- حقيبة التدريب- حقيبة التدريب

- زي النادي (جيرسي و شورت)- زي النادي (جيرسي و شورت)

- جوارب- جوارب

  

كما نقدم شهادة اإلنجاز عند االنتهاء من كل فترة تدريب لالعبين.كما نقدم شهادة اإلنجاز عند االنتهاء من كل فترة تدريب لالعبين.

  

يتيح برنامجنا لالعبين المشاركة في مباريات ودية ضد زمالئهم فرق أكاديميةيتيح برنامجنا لالعبين المشاركة في مباريات ودية ضد زمالئهم فرق أكاديمية

عجمان طوال الموسم. يتم تدريب الالعبين عىل زيادة القدرة عىل التحملعجمان طوال الموسم. يتم تدريب الالعبين عىل زيادة القدرة عىل التحمل

وتحسين السرعة و آلية الدفاع وتكتيكات االسترداد - كل ذلك بهدف تعزيزوتحسين السرعة و آلية الدفاع وتكتيكات االسترداد - كل ذلك بهدف تعزيز

معدل ذكائهم في كرة القدم ومعنوياتهم، فنحن نمنح الالعبين للتعرف عىلمعدل ذكائهم في كرة القدم ومعنوياتهم، فنحن نمنح الالعبين للتعرف عىل

كيفية لعب اللعبة و حل المشكالت التكتيكية والمنافسة العادلة.كيفية لعب اللعبة و حل المشكالت التكتيكية والمنافسة العادلة.

  

يتم تعليم العبينا عىل احترام مدربيهم وأعضاء الفريق و الالعبين المنافسين.يتم تعليم العبينا عىل احترام مدربيهم وأعضاء الفريق و الالعبين المنافسين.

هذا عنصر حاسم لتطوير موقف إيجابي ومهارات قيادية و تعزيز العملهذا عنصر حاسم لتطوير موقف إيجابي ومهارات قيادية و تعزيز العمل

الجماعي واإلدماج و اللعب النظيف.الجماعي واإلدماج و اللعب النظيف.

خدمات



200 درهم إماراتي للفرد شهريًا (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

300 درهم إماراتي لشخصين شهريًا (سعر مخفض لألخوة)

450 درهم 3 أفراد شهرياً (سعر مخفض لألخوة)

إستمارة تسجيل
يجب عىل ولي أمر المتقدم ملء استمارة التسجيل

وتقديم هوية إماراتية سارية (الوالد ومقدم الطلب)

 

يجب عىل مقدم الطلب تقديم صورة واضحة و

حديثة للسجالت

رسوم التسجيل



يجب عىل ولي األمر / الوصي المتقدمين ملء استمارة التسجيل وتقديم

هوية إماراتية سارية للوالدين ومقدم الطلب.

يجب عىل مقدم الطلب تقديم صورة واضحة ومحدثة للسجالت.

يمكن لمقدم الطلب حضور التدريب بمجرد إصدار الدفع و إيصاله.

لألكاديمية الحق في قبول أو رفض تسجيل العضو.

سيحصل الالعب عىل شهادة إتمام في نهاية كل فترة تدريب.

يتم ترتيب جداول التدريب بدقة من قبل المدربين في األكاديمية.

يجب عىل جميع المتقدمين ارتداء الزي الرياضي المقدم من أكاديمية

عجمان.

في حالة الغياب، يرجى إبالغ المدرب المختص بالوحدة المحددة مسبًقا.

إذا قرر مقدم الطلب التوقف عن الشهر التالي في الموسم، فيرجى تقديم

إشعار مدته شهر واحد إىل األكاديمية.

يجب عىل جميع المتقدمين من الالعبين التصرف بطريقة محترمة و إظهار

االحترام واالجتهاد تجاه طاقم التدريب و أعضاء الفريق و الالعبين

المنافسين.

لألكاديمية الحق في التقاط و استخدام صور / مقاطع فيديو لالعبين تم

التقاطها أثناء تدريباتهم و مبارياتهم و استخدامها في وسائل اإلعالم الرسمية

و قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنادي عجمان ونادي عجمان دون أي

 أو مسؤولية عن هذا االستخدام.

القواعد و األنظمة





ملعب الشيخ راشد بن سعيدملعب الشيخ راشد بن سعيد



ملعب التدريبملعب التدريب  



انضم إلينا اآلن

 5533 944 52 971+هاتف:

www.ajmanc.ae    :الموقع

أكاديمية نادي عجمان الخاصة ، الراشدية 2 ، عجمان


