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 :التكوين والرسكلة .1
 

حيث كان على النحو  الحكامفي تكوين المدربين الجامعة واصلت  2016-2012تنفيذا لبرنامج الرباعية 

 التالي:

 

 تكوين المدربين:      1.1

 

دولي للتجذيف بحيرة تونس، المركز الوذلك ب 2014ديسمبر  04إلى  01من الممتدة الفترة خالل نظمت الجامعة 

السيد " تم دعوة لإلشراف على هذا التربص  جذع اإلختصاص وفي  تربص تكوين مدربي تجديف درجة ثانية

PASCAL MORELلثماني " المستشار الفني للجامعة الفرنسية للجديف والمدرب الوطني المساعد لقارب ا

مدرب:  13وشارك في التربص عدد  .2014سنة  تفاقيةار التعاون الفني التونسي الفرنسي تنفيذا إلفي إطأكابر 

 إناث . 02و ذكور 11

المختصة بوزارة الرياضة على أن يكون موعد بقية التربص التكويني في هذا وتم اإلتفاق مع المصلحة 

 .2015جذعه المشترك، أن يكون في النصف الثاني من شهر مارس 

 

 تكوين الحكام: 2.1

 

دعم على  هذه السنة لكن اقتصرت الجامعة تربصات تكوين أو رسكلة لفائدة الحكام الوطنيين نظملم ت

 نشاطحيث كانت ال عديد التظاهرات الدولية تحكيم بمساعدتهم على المشاركة في الحكام الدوليين التونسيين وذلك

 على النحو التالي:

  وتكفلت الجامعة بتغطية  ببيديلوكو بإيطاليا في شهر أفريلحّكم السيد سمير كريم في الدورة  الدولية

 مصاريف التنقل الجوي واألداء على السفر والتأشيرة.

 األلعاب اإلفريقية للشباب بمدينة قابرون ببتسوانا في شهر  فير وسمير كريم ضأنيس بن خ حّكما السيدين

 ماي.

 بالة فرنسا في شهر جوان.ڤثانية لكأس العالم ببحرية  أالمرحلة ال فير أنيس بن خض حّكم السيد 

 .حّكمت السيدة إيناس الهمامي في األلعاب األولمبية  للشباب بنانجينج بالصين في شهر أوت 

  السيد أيمن الهمامي في بطولة العالم لألواسط بمدينة هامبورج بألمانيا في شهر أوت.حّكم 

 البطولة اإلفريقية العاشرة بالجزائر في وإيناس الهمامي وسمير كريم  ادة والسيدة رامي بن حفيدةحّكما الس

الحكم الدولي  في شهر أكتوبر وتكفلت الجامعة بمصاريف التنقل الجوي علما وأن السيد سمير كريم عوض

 ناسك الحج.يد السيد منتصر بن خذر الذي إعتذر بدوره للقيام بمالجد

 

          :التونسياإلطار الفني إحصائيات حول  3.1
 

 

 :المدربين 

المدربين  السنة

 درجة أولى

المدربين درجة 

 ثانية

المدربين 

 درجة ثالثة

المدربين 

المتعاقدين 

 مع النوادي

المدربين 

بالمنتخبات 

 الوطنية

المدربين 

بمراكز 

 النهوض

المدربين 

بالمدارس 

 الفيدرالية

2012 15 10 3 6 4 5 3 

2013 21 10 3 6 5 5 4 

2014 21 12 3 8 5 4 6 
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 الحكام:

الحكام  السنة

 المتربصين

الحكام 

 الوطنيين

الحكام الذين نشطوا  الحكام الدوليين

 في البطولة الوطنية

الحكام الذين 

 شاركوا دوليا

2012 2 16 05 23 04 

2013 9 16 07 26 04 

2014 0 25 07 25 06 

 
 : 2014إحصائيات حول مشاركة الحكام التونسيين للتجديف في التظاهرات الوطنية والدولية بعنوان 

 اإلسم واللقب العدد

يم
حك
الت
ة 
ج
ر
د

ع  
 م
ي
ول
 د
يم
حك
ت

عة
ام
ج
ال

د  
حا
 إت
مع
م 
كي
ح
ت

ي
ول
د

ل  
خ
دا
ة 
ر
دو ة 
ع
قا
ال

8 
ي
ر
يف
ف

س  
ون
بت
د 
ة 
ر
دو
ال

2
7

 
ل
ري
أف

ى  
ول
أل
 ا
لة
جو
ال

1
5

 
ن
وا
ج

ر  
ح
الب
ة 
ول
ط
ب

2
3

-
2
4

 
ت
أو

ة  
ني
ثا
 ال
لة
جو
ال

2
8

 
ر
مب
بت
س

 

س 
ون
 ت
س
كأ

ر 2
مب
وف
ن

ع  
مو
ج
م

ت
كا
ر
شا
لم
ا

 

 4   1     1   1 1 دولية حفصة إيناس الهمامي 1

 6 1     1 1 1 2   دولي انيس بن خضر 2

 7   1 1 1 1   1 2 دولي سمير كريم 3

 1   1             دولي الصحبي الخرداني  4

 2 1           1   دولي ايمن الهمامي 5

 3 1   1   1       دولي منتسر بن خذر 6

 5     1 1 1 1   1 دولي رامي بن حميدة 7

 1 1               وطنية مريم بن رقيقة 8

 3 1     1   1     وطنية منى الحماسي 9

 0                 وطنية منى عبدالغني 10

 1     1           وطنية منية ونيس 11

 0                 وطنية ألفة الخماسي 12

 1   1             وطني أحمد الهاللي 13

 4 1   1 1   1     وطني لطفي القصوري 14

 2     1 1         وطني عماد الغالي 15

 3 1 1       1     وطني صابر قديش 16

 1         1       وطني هشام بوبكري 17

 1       1         وطني عمار الشابي 18

 1         1       وطني أحمد بن مصباح 19

 1         1       وطني بالل العويديدي 20

 1           1     وطني محمد توفيق نعماني 21

 0                 وطني ـرباجڤمحرز  22

 0                 وطني البريشني نزار 23

 0                 وطني زياد شيحة 24

 0                 وطني توفيق لعتر 25

 0                 وطني علي الكحالوي 26

 2 1     1         وطني حسين ونيس 27

 1     1           وطني لياس الهمامي 28

 1   1             وطني وجدي الترعي 29

 0                 وطني حسام الدشراوي 30

 0                 وطني الصحبي خالد الطيب 31

 1   1             وطني بالل الجالصي 32

 1     1           وطني ـرباجڤمحمد بالل  33

 2   1     1       وطني ـمرةڤمحمد أمين بن  34

 8 8 8 8 9 6 5 4   عدد الحكام بالجولة  
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الحكام  بعض إيناس الهمامي حفصة أن عدم مشاركةلقد بينت رئيسة لجنة الحكام السيدة 

متعلقة بعدم اإلستجابة لدعوة الحضور للجولة منها ال أعاله راجع لعدة أسباب بالجدول ينالمذكور

أو جداف  متعاقدلحكام الذين يشغلون منصب مدرب تجديف وخاصة أن اعائلية اللتزامات اإلأو 

  . ال يحق لهم التحكيم في نفس الوقت ناشط بالبطولة

 

 التنمية  .2

 
 :تجديفلباالنهوض نشاط مراكز  1.  2

 

النهوض  تم التنسيق مع اإلدارة العامة للتربية البدنية والبحث العلمي بغية إنجاح عمل مراكز 

 كاآلتي ذكره:وعددهم أربعة موزعين  بالتجديف

مركز النهوض بالمدرسة االبتدائية بالرملة بجزيرة قرقنة متبني من طرف الجمعية الرياضية لقرقنة والذي   

 تربية بدنية. معلمتلميذ تحت إشراف  30نشط بصفة متقطعة هذه السنة بعدد 

 

  مركز النهوض بالمدرسة االبتدائية شارع الحبيب بورقيبة بطبرقة متبني من طرف الجمعية الرياضية لدار

 . تربية بدنية تلميذا بإشراف مدرس 70الشباب بطبرقة والذي نشط هذه السنة بعدد 

 

 

  المجدف التونسي معية عبد الرزاق الشرايبي بتونس متبني من طرف جمركز النهوض بالمدرسة االبتدائية

مدربه الصحبي الخرداني  إلى  تنظرا لنقل 2014-2013في السنة الدراسية  بصيفه وقتية  عن النشاط توقف

المعهد الرياضي بيار دي كوبرتان بالمنزه  للتدريس وتدريب عناصر المنتخب الوطني للوسطيات 

 والكبريات.

 09بعد نقلت أستاذ رياضة التجديف من معهد  2015-2014تم إعادة النشاط بداية من السنة الدراسية  ثم

  .أفريل بتونس إلى هذا المركز
 

 

  هذه هوالذي نشط بحيرةالرياضية لل جمعيةمتبني من طرف البالبحيرة  االبتدائيةمركز النهوض بالمدرسة

 مربي رياضة.بإشراف  اتلميذ 20السنة بعدد 

  

بنزرت وقلعة األندلس وبني مطير إال أن بحلق الوادي واإلمكان بعث أكثر من مركز نهوض خاصة  في 

بالنوادي البحرية بهذه الجهات حالت  والقوارب عدم توفر المقومات األساسية منها الموارد البشرية والمعدات

 .تحقيق ذلكدون 

  المعداتاإلدارة العامة للتربية البدنية والبحث العلمي العمل على أن توفر من رجوا ن وفي هذا الصدد

لدعم هذه المراكز من ناحية تكوين الجامعة مستعدة أتم اإلستعداد سوف تكون اإلطار الفني المشرف واألساسية و

 .ورسكلة اإلطار الفني
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 :الفيدراليةنشاط المدارس      1. 2

 

 هم: ة ورس فيدراليامد أربعةة مع تم العمل هذه السن 

 

 السيدة ألفة الخماسي الرياضية عليها المنشطة اوالتي يشرف )والية تونس( تونس ةلية ببحيراالمدرسة الفيدر 

أستاذ رياضة إختصاص تجديف( وطارق الغول ) المدربين المتربصين السيدين وجدي الترعي الضاوي

من جدافة  26و  جداف 18 حيث تم تكوين عدد طالب سنة أولى رياضة وجداف بالمنتخب الوطني( )

  .الصغرى العمرية األصناف

 

 حيث  مربي رياضة والتي يشرف عليها المدرب سفيان السعيدي )والية جندوبة( المدرسة الفيدرالية بطبرقة

 من األصناف الصغرى. ة جداف 08و  جداف 17عدد تم تكوين 

 

 تربية بدنية أستاذ والتي يشرف عليها المدرب عادل بالرخيصة )والية صفاقس( المدرسة الفيدرالية بقرقنة 

وهو عدد ضعيف جدا بالمقارنة  الصغرى العمرية من األصناف جدافة 02ين و جداف 03عدد  وينكحيث تم ت

متعلقة بالسالمة بشاطئ الرملة حيث ستعمل ، وذلك راجع ألسباب ىاألخر المدارسالعدد الذي تم تكوينه بب

   الجامعة على إيجاد حل لهذه المسألة.

 

 عدد والتي يشرف عليها المدرب رامي بن حميدة حيث تم تكوين  )والية سوسة( المدرسة الفيدرالية بسوسة

 الصغرى. العمرية من األصناف جدافة 08و  جداف 06

 

)العنوان الثالث(  المرصودة من طرف سلطة اإلشراف في الغرضالمتواضعة ووتجدر اإلشارة أن الميزانية 

بالسدود  سواء داخل البالد إحداث مدارس جديدة بالجهات لم تعد تكفي بالحاجة لمواصلة دعم جميع المدارس أو

      .على الشريط الساحلي وأ والبحيرات الجبلية

 

 

 نشاط النوادي المنخرطة: .3
 

 :2014إلى سنة  2009إحصائيات حول عدد المجازين والنوادي المنخرطة من سنة  1.  3

 

 

  السنة

  عدد المجازين حسب الصنف العمري المنخرطين
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2009 03 10 20 72 39 60 40 26 257 17 41 20 17 13 28 136 393  

2010 02 09 75 36 32 45 59 21 273 47 25 12 18 20 26 152 425 8+  

2011 02 09 99 49 29 43 30 38 303 62 31 13 16 11 13 137 440 4+  

2012 03 10 73 14 21 19 30 27 184 56 13 10 11 09 13 112 296 -32 

2013 04 07 30 45 37 36 37 28 213 08 27 14 13 16 12 90 303 +2  

2014 04 09 71 28 30 31 14 21 195 84 48 68 60 33 40 342 537 77+ 

 (2014إلى  2009 منعدد النوادي المنخرطة والمجازين ل)جدول إحصائي 

 

في عدد اإليجابي  رتفاعبالمقارنة مع اإل يعرف تطور لم عدد النوادي أعاله أن بالجدولكما هو مبيّن 

 ، كما أن األرقام المكتوبة باألحمر تشير وأنه يجب العمل على تدارك هذه األصناف في المستقبل.المجازين 
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 :2014لموسم والكأس  تينمشاركة النوادي في جوالت البطول نتائج 1. 3
 

 :المبينة أسفله 2014تطبيقا للرزنامة الوطنية لموسم 
 

 التّـاريــخ المسـافــة واألصنـاف المكـــان الّتظـــاهـــرة
الدورة الوطنية للتجديف داخل 

 القاعة
 سوسة

على جهاز التجديف  كم 2
 أكابر أواسط وأصاغر

 فيفري 08األحد 

الدورة الدولية الثامنة لبحيرة 
 تونس

 المجرى الدولي لبحيرة تونس
متر: أكابر وأواسط  500

ناث -وأصاغر   ذكور وا 
 أفريل 27األحد 

 المجرى الدولي لبحيرة تونس الجولة األولى للبطولة الوطنية
كم  1,5وأواسط /  أكابر كم 2

 أدانيكم  1/  أصاغر
 جوان 15األحد 

الدورة الوطنية لتجذيف 
 أيام متتالية( 03البحر)

 أواسط  وأكابر  كم 6 شاطئ طبرقة
 وأداني كم  أصاغر 04

 أوت  24إلى  22الجمعة من 

 المجرى الدولي لبحيرة تونس الجولة الثانية للبطولة الوطنية
كم  1,5وأواسط /  أكابر كم 2

 أدانيكم  1/  أصاغر
 سبتمبر 07األحد 

الجولة الختامية للبطولة 
 الوطنية

 المجرى الدولي لبحيرة تونس
كم  1,5وأواسط /  أكابر كم 2

 أدانيكم  1/  أصاغر
 سبتمبر 28األحد 

 المجرى الدولي لبحيرة تونس كأس تونس
متر: أكابر وأواسط  1000

 أكتوبر 26األحد  وأصاغر 

 نادي بحيرة تونس  تلوناالدورة الوطنية للبي
كلم ثم تجذيف :  04ركض: 

 كلم أكابر أواسط أصاغر 04
 ديسمبر 28األحد 

 

 

 كما يلي:حيث كانت النتائج  الوطنية للبياتلونعدى الدورة  المذكورة بالجدول مااألنشطة تم تطبيق كل 

 

o 2014 الدورة الوطنية للتجديف داخل القاعة : 

 

الدورة الوطنية للتجديف داخل القاعة  بدار الشباب بسوسة 2014فيفري  08نظمت الجامعة يوم األحد   

الجامعة جوائز مالية للفائزين بالمراتب األولى في جميع  فرتوو  (Concept2على جهاز األرجوميتر )

سجلنا خالل هذه الدورة رقم قياسي في عدد وقد  وكذلك كؤوس للنوادي الفائزة األصناف العمرية للذكور واإلناث

النحو  على العامة نتائجالكانت حيث  مدارس فيدرالية  03و  نوادي 07جداف ينتمون إلى  120جدافة و  47

 : التالي

 نقطة 132..... ........................الجمعية الرياضية بالبحيرة........................... .1

 نقطة 82 .........................النادي البحري السوسي.................................... .2

 نقطة 76..... .........................الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز حلق الوادي.. .3

 نقطة 45................. .........................المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس ....... .4

 ةنقط 36.............. ........................النادي البحري للبحرية التونسية............ .5

 نقطة 33....... الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة..................... .6

 نقطة 32...... ................................................المدرسة الفيدرالية بطبرقة .. .7

 نقطة 17............. ........................................... سوسةالمدرسة الفيدرالية ب .8
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 نقطة 11...................... الجمعية الرياضية بقرقنة.................................... .9

 نقاط 6الجمعية الرياضية للحرس الوطني .............................................   .10

 

جمعية جديدة في البطولة وهي  الجمعية الرياضية للحرس الوطني بعد أن تم  ةمع المالحظ وأننا سجلنا مشارك

 ة بمدرسة الطالئع بقرية واد الزرقة.إحداث فرع التجديف الذي يتدرب بسد واد الزرق

  

o 2014لسنة  والعادي البطولة الوطنية لتجديف األولمبي: 

 

بالنسبة للتجديف األولمبي فقد دارت كل الجوالت بالمجرى الدولي لبحيرة بما أنه المنشأ الوحيد    

جانب تكافئ فرص التنافس في تونس الذي تتوفر فيه أغلب مقومات نجاح سباقات التجديف األولمبي خاصة من 

من حيث توفر القوارب والمعدات وسالمة المكان كما دارت السباقات في صنف القارب الفردي والزوجي 

 .المزدوج أكابر مفتوح الوزن وأكابر وزن خفيف وأواسط وأصاغر وأداني وصغار األداني  ذكور وإناث

 

 03نوادي و 06جدافة ينتمون إلى  29وجداف  75وقد بلغ عدد المشاركين في البطولة الوطنية    

 .مدارس فيدرالية للتجديف

 

بالمجرى الدولي للتجديف بالبحيرة الجولة األولى  2014 جوان 15نظمت الجامعة يوم األحد                  

كانت حيث  مدارس فيدرالية  04نوادي و  05جداف ينتمون إلى  83دافة و ج 36للتجديف العادي بمشاركة 

 :النتائج العامة النحو التالي

 

 (:2001و  2000)مواليد سنة  صنف األداني

 نقطة 36..... .........................الجمعية الرياضية بالبحيرة........................... .1

 نقطة 14جمعية قرقنة الرياضية .............................................................. .2

 نقطة 08المدرسة الفيدرالية ببحيرة تونس .................................................. .3

 طانق 05النادي البحري السوسي.............................................................  .4

 نقاط 03..... المدرسة الفيدرالية بسوسة .................................................... .5

 نقطة 00النادي البحري للبحرية التونسية..................................................  .6

     
 (:2001و  2000)مواليد سنة  صنف الدنياوات

 نقطة 10..... .........................................................جمعية قرقنة الرياضية .1

 نقطة 08الفيدرالية بسوسة...........................................................المدرسة  .2

 نقطة 06التونسية.................................................... النادي البحري للبحرية .3

 طانق 05النادي البحري السوسي.............................................................  .4

 نقاط 00المدرسة الفيدرالية ببحيرة تونس..................................................  .5

 نقاط 00......................................................... الجمعية الرياضية بالبحيرة .6

 
 (:1999و  1998)مواليد سنة  صنف األصاغر

 نقطة 26..... ...........................................بالبحيرة.........الجمعية الرياضية  .1

 نقطة 22الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة.............................. .2

 نقطة 10الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز بحلق الوادي................................ .3

 طانق 05.............................. ....................الفيدرالية ببحيرة تونسالمدرسة  .4

 نقاط 05جمعية قرقنة الرياضية..............................................................  .5

 نقاط 00المدرسة الفيدرالية بطبرقة.........................................................  .6

 نقاط 00............................................................. النادي البحري السوسي .7
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 (:1999و  1998)مواليد سنة  الصغرياتصنف  
 نقطة 23..... .......................................................النادي البحري السوسي .1

 نقطة 16تونس..................................................المدرسة الفيدرالية ببحيرة  .2

 نقطة 13.........................................................الجمعية الرياضية بالبحيرة .3

 طانق 05.............. ...............................................جمعية قرقنة الرياضية .4

 نقاط 00الرياضية للكهرباء والغاز بحلق الوادي............................... الجمعية  .5

 نقاط 00المدرسة الفيدرالية بطبرقة.........................................................  .6

 نقاط 00الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة.............................  .7

  
 (:1997و  1996)مواليد سنة  األواسطصنف 
 نقطة 40..... ...........................................الجمعية الرياضية بالبحيرة......... .1

 نقطة 21..............................................................النادي البحري السوسي .2

 نقطة 06بطبرقة...............................الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري  .3

 طانق 05.............. .....................................المدرسة الفيدرالية ببحيرة تونس .4

 نقاط 00الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز بحلق الوادي................................  .5

 
 (:1997و  1996)مواليد سنة  صنف الوسطيات

 نقطة 28..... ...........................................الجمعية الرياضية بالبحيرة......... .1

 نقطة 00الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز بحلق الوادي................................ .2

 نقطة 00..............................................................النادي البحري السوسي .3

 طانق 00............. .....................................المدرسة الفيدرالية ببحيرة تونس .4

 نقاط 00الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة.............................  .5

 

 :صنف األكابر
 نقطة 50..... ..........................الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز بحلق الوادي .1

 نقطة 24النادي البحري للبحرية التونسية................................................... .2

 نقطة 10.............................................................النادي البحري السوسي .3

 طانق 06.............. .................................الجمعية الرياضية بالبحيرة......... .4

 
 صنف الكبريات:

 نقطة 50..... ..........................الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز بحلق الوادي .1

 نقطة 24..........................................................الجمعية الرياضية بالبحيرة .2

 نقطة 10......................النادي البحري للبحرية التونسية.............................. .3

 طانق 06... ................................................النادي البحري السوسي......... .4

 
لقد سجلنا تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع الموسم الفارط من ناحية المستوى الفني والبدني لجدافين           

ي األداني المشاركين من كل النوادي المشاركة في الجوالت المذكورة بالجداول أعاله وخاصة منهم جدافي صنف

 آخر جولة. حتى كبير  الذين كان عددهم هام وأضاف للبطولة تنافس ذكور وإناثألواسط وا
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o  2014البطولة الوطنية لتجديف البحر لسنة: 

       

وذلك  2014أوت  24إلى  22من  تين جول شاطئ طبرقة إشتملت على نظمت الجامعة دورة وطنية ب  

الفردي والزوجي المزدوج أكابر وأواسط  يفي قارببالتعاون مع جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة وذلك 

 04جمعيات و 06جداف من  110جدافة و  60وأصاغر وأداني وصغار األداني  ذكور وإناث، بمشاركة 

 :ذكره تيكاآلمدارس فيدرالية، حيث تم نقل كل المعدات والقوارب من تونس إلى مدينة طبرقة وكانت النتائج 

 

 جداف . 12عدد المشاركين  (2003و 2002)مواليد سنة األداني صغار صنف 

 المجموع 2الجولة   1 الجولة الجمعية المرتبة

 16  16 النادي البحري السوسي  1

 12  12 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس  2

 10  10 جمعية قرقنة الرياضية 3

 8  8 الجمعية الرياضية بالبحيرة  4

 5  5 النادي البحري للبحرية التونسية  5

 4  4 بطبرقة  المدرسة الفيدرالية 6

 0  0 بسوسة  المدرسة الفيدرالية 7

 0  0 المدرسة الفيدرالية بقرقنة 7

 0  0 الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 7

 

 جدافة. 08عدد المشاركات  (2003و 2002مواليد سنة )  الدنياوات صغار صنف

 المجموع 2 الجولة  1 الجولة الجمعية المرتبة

 10  10 الجمعية الرياضية بالبحيرة 1

 8  8 جمعية قرقنة الرياضية 2

 8  8  بطبرقة  المدرسة الفيدرالية 2

 5  5  الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 4

 3  3 المدرسة الفيدرالية بقرقنة  5

 1  1  بسوسة  المدرسة الفيدرالية 6

 0  0  السوسيالنادي البحري  7

 0  0 البحري للبحرية التونسيةالنادي  7

 0  0 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 7

 

 جداف . 26عدد المشاركين  (2001و 2000)مواليد سنة صنف األداني 

 المجموع 2الجولة   1 الجولة الجمعية المرتبة

 17  17 الجمعية الرياضية بالبحيرة 1

 13  13 جمعية قرقنة الرياضية 2

 10  10 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 3

 10  10 الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 3

 8  8  بطبرقة  المدرسة الفيدرالية 5

 7  7 النادي البحري السوسي  6

 6  6 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز حلق الوادي  7

 2  2 النادي البحري للبحرية التونسية 8

 0  0 قرقنة ب  المدرسة الفيدرالية 9

 0  0 بسوسة  المدرسة الفيدرالية 9
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 جدافة. 15عدد المشاركات  (2001و 2000مواليد سنة )  صنف الدنياوات

 المجموع 2الجولة   1 الجولة الجمعية المرتبة

 18  18 الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 1

 10  10 بالبحيرةالجمعية الرياضية  2

 8  8 بسوسة  المدرسة الفيدرالية 3

 6  6  النادي البحري للبحرية التونسية 4

 5  5 جمعية قرقنة الرياضية  5

 4  4 المدرسة الفيدرالية بقرقنة 6

 3  3 بطبرقة  المدرسة الفيدرالية 7

 3  3 النادي البحري السوسي 7

 0  0 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 9

 0  0 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز حلق الوادي 9

 

 جداف. 29عدد المشاركين  (1999و 1998)مواليد سنة  صاغرصنف األ

 المجموع 2الجولة   1 الجولة الجمعية المرتبة

 26 18 8 الجمعية الرياضية بالبحيرة 1

 25 9 16  الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 2

 10 5 5 النادي البحري للبحرية التونسية 3

 9 0 9 النادي البحري السوسي  4

 6 6 0 تونسالمدرسة الفيدرالية لبحيرة  5

 1 0 1 جمعية قرقنة الرياضية 6

 1 1 0 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز حلق الوادي  6

 0 0 0 بطبرقة  المدرسة الفيدرالية 8

 

 جدافة. 18عدد المشاركات  (1999و 1998مواليد سنة )صنف الصغريات 

 المجموع 2الجولة   1 الجولة الجمعية المرتبة

 34 16 18 النادي البحري السوسي  1

 12 12 0 الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 2

 11 5 6 الجمعية الرياضية بالبحيرة  3

 5 0 5 النادي البحري للبحرية التونسية  4

 3 3 0 الفيدرالية لبحيرة تونس المدرسة 5

 0 0 0 جمعية قرقنة الرياضية 6

 0 0 0 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز حلق الوادي 6

 0 0 0 بطبرقة  المدرسة الفيدرالية 6

 

 جداف. 19عدد المشاركين  (1997و 1996)مواليد سنة واسط صنف األ

 المجموع 2الجولة   1 الجولة الجمعية المرتبة

 31 31 0 الجمعية الرياضية بالبحيرة 1

 19 19 0  النادي البحري السوسي 2

 10 10 0  الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 3

 8 8 0 النادي البحري للبحرية التونسية 4

 3 3 0 المدرسة الفيدرالية لبحيرة 5

 3 3 0 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز حلق الوادي  5
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 جدافة. 05عدد المشاركات  (1997و 1996مواليد سنة )صنف الوسطيات 

 المجموع 2الجولة   1 الجولة الجمعية المرتبة

 16 16 0 الجمعية الرياضية بالبحيرة  1

 10 10 0  الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 2

 8 8 0 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس  3

 0 0 0 النادي البحري السوسي  4

 0 0 0 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز حلق الوادي  4

 0 0 0 النادي البحري للبحرية التونسية 4

 

 جداف. 20عدد المشاركين األكابر صنف 

 المجموع 2الجولة   1 الجولة الجمعية المرتبة

 30 30 0  النادي البحري السوسي 1

 24 24 0 للكهرباء والغاز حلق الواديالجمعية الرياضية  2

 20 20 0  النادي البحري للبحرية التونسية 3

 1 1 0 الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 4

 0 0 0 الجمعية الرياضية بالبحيرة 5

 

 جدافة. 15عدد المشاركات صنف الكبريات 

 المجموع 2الجولة   1 الجولة الجمعية المرتبة

 16 16 0 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز حلق الوادي  1

 10 10 0 الجمعية الرياضية بالبحيرة  2

 8 8 0 النادي البحري السوسي 3

 0 0 0 النادي البحري للبحرية التونسية 4

 0 0 0 الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة 5

  

كان المستوى الفني للبطولة متوسط نظرا إلرتفاع األمواج على مستوى الشاطئ مما أجبر لجنة التنظيم          

على إيقاف عديد الجوالت واإلكتفاء في بعض الحاالت بجولة واحدة وهو غير كافئ لتحديد مستوى قدرات 

 القوارب المتنافسة.

ز قاعدة المشاركين في هذ اإلختصاص الرياضي وإيالئه العناية يجب العمل في السنة القادمة على تعزي         

الكاملة نظرا لتواجده رسميا ضمن البرنامج العام لأللعاب المتوسطية الشاطئية التي ستقام بمدينة بسكارا بإطاليا 

 .2015في شهر سبتمبر 

 

o  2014كأس تونس لسنة: 
 
 70دافة و ج 26بمشاركة  2014جولة كأس تونس لموسم  2014نوفمبر  02نظمت الجامعة يوم األحد   

وذلك في صنفي: قارب الفردي وقارب الزوجي مزدوج المجداف  مدارس فيدرالية 03نوادي و 04جداف من 

للذكور واإلناث أكابر وأواسط وأصاغر وأداني ودارت كل السباقات بالمجرى الدولي  للتجديف ببحيرة تونس 

متر ما عدى أصناف األداني  1000المسافة لجميع األصناف المذكورة أعاله أروقة حيث كانت  06على 

 متر. 500ن تسابقوا على مسافة يوالدنياوات اللذ

     

بعد جمعها ألكبر عدد من لنقاط ثم جاء  2014بكأس تونس لموسم الجمعية الرياضية بالبحيرة وقد فازت   

 :2014النادي البحري السوسي في المرتبة الثانية وفي ما يلي الترتيب لجولة الكأس لموسم 

 



  

18/12  :صفحة                                            م ف و / فيصل صولة                  2014تقرير اإلدارة الفنية لسنة   

                                                              

 الترتيب مجموع النقاط الجمعية أو المدرسة الفيدرالية

 1 181 الجمعية الرياضية بالبحيرة

 2 161 النادي البحري السوسي

 3 68 التونسيةالنادي البحري للبحرية 

 4 42 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس

 5 40 بطبرقة  للرياضات البحرية جمعية مدرسة الصيد البحري

 6 8 المدرسة الفيدرالية بطبرقة

 6 8 سوسةالمدرسة الفيدرالية ب

 

ألسباب مع المالحظ وأن الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز بحلق الوادي لم تشارك في جولة الكأس   

 تتعلق بالتسيير اإلداري.

هذا وقد ساهم الحكام ولجنة تنظيم السباقات ولجنة التحكيم التابعين للجامعة وكذلك المسؤول عن        
  اإلعالمية للتصرف في نتائج السباقات في إنجاح جوالت البطولة والكأس لهذا الموسم الرياضي.

 
 :2014األصناف في سنة إحصائيات حول مشاركة الجمعيات حسب   2. 3

               

 

دد
ع

 

 الجمعية / المدرسة الفيدرالية 

  التي شاركت في البطولة األضنا ف العمرية

ع 
 م

ن
و
رب

تد
ي

ي
اد

لن
ا

 

ن 
و
رب

تد
ي

 
ب

خ
نت
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ن
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ش
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ا

 
ن

يي
عل

لف
ا

 

ن
زي

جا
لم

 ا

 أكابر أواسط األصاغر األداني  صغار األداني

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

 43 27 2 25 5 9 1 4 0 0 4 4 0 0 جمعية الكهرباء والغاز حلق الوادي 1

 62 49 15 34 3 2 5 17 3 9 1 6 1 2 الجمعية الّرياضية للبحيرة 2

 16 12 0 12 0 0 0 0 0 2 2 3 2 1 جمعية قرقنة الرياضية 3

 30 23 2 21 2 7 0 2 1 4 2 3 0 2 النادي البحري للبحرية التونسية 4

 66 30 2 28 7 6 0 8 6 4 2 4 0 3 النادي البحري بسوسة 5

 72 31 2 29 0 1 2 3 4 9 5 5 1 1 مدرسة الصيد البحري بطبرقةجمعية  6

 10 10 0 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 النادي الرياضي للحرس الوطني 7

 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فلوبار وستافڤالمعهد الثانوي جمعية  8

 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمعية المدرسة الدولية بقرطاج 9

 25 10 0 10 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 المدرسة الفيدرالية للتجديف بطبرقة 10

 44 18 0 18 0 0 1 4 4 5 0 5 2 3 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 11

 14 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 المدرسة الفيدرالية للتجديف بسوسة 12

 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 المدرسة الفيدرالية للتجديف بقرقنة 13

 537 218 23 195 17 36 9 38 18 35 19 35 11 15 المجموع
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يمكن اإلستنتاج من الجدول المبين أعاله أن هنالك تحسن نوعي عال مستو لتوزن بين األصناف   
على غرار جمعيتي مدرسة العمرية في جوالت البطولة والكأس وأن هنالك جمعيات ذات سبغى تكوين فقط 

نتج كذلك قرطاج الدولية ومعهد قوستاف فلوبار وأخرى تشارك في البطولة في األصناف الصغرى كما نست
عمل الجمعية الرياضية بالبحيرة التي لها نصيب األسد في عدد رياضي النخبة وذلك راجع لمقومات العمل 

 المتوفرة به والتي تفوق نسبيا النوادي األخرى.
مرافقة مما يستوجب دعم النوادي المنخرطة حسب نقاط الضعف المبينة بالجدول وذلك بوضع برنامج    

المساهمة في دفع قسط من المعدات حسب اإلمكانيات المتوفرة مع دعمهم بالقوارب ومن جانب  النواديلهذه 

 منحة مدرب النادي وذلك بعد إبرام عقد أهداف بين الجامعة والجمعية 

  

 شاط المنتخبات الوطنية:ن .4
 

 :واسطاألالمنتخب الوطني لألكابر و 1.  4

 

  متفرغ لدى الجامعة(.المدرب: شكري بن ميالد: أستاذ تربية بدنية( 

 .)المدرب المساعد : محمد المهني )منشط رياضي 

 :المجرى الدولي لبحيرة تونس. مكان التدريب اليومي 

  حصة في األسبوع.  11إلى  9أيـام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل من 

 

 :األهداف العامة للموسم 

 

 2014ماي  31-23جابرون بوتسوانا  األلعاب اإلفريقية للشباب. 

 2014 أوت 31-17نانجينج الصين  للشبابألولمبية األلعاب ال 

 2014كابر بيروت لبنان سبتمبر لألواسط واأل العاشرة البطولة العربية . 

 2014أكتوبر  18-16 لألواسط واألكابر البطولة اإلفريقية العاشرة الجزائر. 

 

 :قائمة منتخب األواسط واألكابر 

 النادي أو الجمعية واللقباإلسم  ع الصنف
 النادي البحري للبحرية التونسية أيمن الماجري 1 

 النادي البحري للبحرية التونسية أحمد كزدغلي 2 األكابر

 يتدرب بالجامعة األمريكية "أُكلهُوما سيتي" ياسين شافي بالرحومة 3 

 الجمعية الرياضية للبحيرة محمد الطيب 1 

 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز محمد أمين ساسي 2 

 الجمعية الرياضية للبحيرة خليل المرزوقي 3 األواسط

 الجمعية الرياضية للبحيرة بالل بالحاج 4 

 النادي البحري السوسي عبد هللا العدواني 5 

 الجمعية الرياضية للبحيرة اسكندر الشارني 6 

 

لم يتم تنظيم البطولة العربية للتجديف الحادية عشرة لصنفي الكبريات والوسطيات ، المزمع إنعقادها             

 .أسباب إلغائها وال موعد تأجيلها ولم نتمكن من معرفة ال 2014ببيروت في شهر سبتمبر 
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  2014النتائج المحققة في التظاهرات الرسمية لسنة: 

 برنزية فضية ذهبية الوزن القارب الصنف الرياضي التظاهرة ع/ر

1 

 األلعاب اإلفريقية للشباب

 31-23جابرون بوتسوانا 

  2014ماي 

     1   فردي  أواسط محمد الطيب

محمد الطيب ونور 

 الهدى الطيب
 زوجي مختلط أواسط

 
1 

  

2 

 للشبابألولمبية الاأللعاب 

 31-17نانجينج الصين 

 2014 أوت

 فردي أواسط محمد الطيب
 

 24/  14المرتبة   

3 

لألكابر   عاشرةالبطولة اإلفريقية ال

أكتوبر   18-16 تيبازا الجزائر

2014 

 خفيف فردي أكابر أيمن الماجري 
 

 1   

   1   مفتوح فردي أكابر أيمن الماجري 

4 

  واسطلأل عاشرةالبطولة اإلفريقية ال

أكتوبر   18-16تيبازا الجزائر 

2014 

     1   فردي أواسط محمد الطيب

       محمد الطيب 

 إسكند الشارني
 أواسط

زوجي مزدوج 

   المجداف
1 

  

محمد الطيب         

   عبد هللا العدواني 

 محمد خليل المنصوري 

 محمد بن سيدهم

 أواسط
رباعي مزدوج 

 المجداف
   1 

 
  

 2 7         المجموع  
 

   09           المجموع العام  

         

 الواليات المتحدةذي يتدرب بال بالرحومة شافي ياسين منتخب األكابر افاإلطار الفني جد ادع هذا وقد

في لمشاركة وذلك بجامعة "أكالهوما سيتي" كرياضي نخبة دراسته في إطار مواصلة  2013منذ شهر أوت 

في  2014جويلية  27إلى  23بإيطاليا من سنة التي دارت فعالياتها بمدينة فارز  23بطولة العالم ألكابر دون 

 صنف الفردي وزن مفتوح حيث كانت النتيجة المحققة متوسطا جدا.

 

لقد تم تحقيق األهداف المرسومة لهذا الموسم بفضل العمل المتواصل بالرغم من توقفات بعض الجدافين 

      جميع التظاهرات الرسمية.تميز الجداف محمد الطيب خالل مشاركته في وقد  عن التدريب بسبب اإلصابات

   

" بسبب تنقله للعمل بقطر في شهر نوفمبر  1هذا وقد تم إيقاف عقد أهداف الجداف أيمن المجري " د

2014. 

      

 كبريات والوسطيات.للمنتخب الوطني لا 2. 4  
 

 : دي كوبرتان المنزه( بالمعهد الرياضي بيار تجديف صحبي الخرداني )أستاذ رياضةال المدرب 

  التابع للمدرسة اإلبتدائية بالتجديف  رياضة بمركز النهوضالمدرب المساعد: أنيس الجويني )مدّرس

 بالبحيرة تونس(

 :المجرى الدولي لبحيرة تونس. مكان التدريب اليومي 

  حصة في األسبوع. 11إلى  9من أيـام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل 

 

  العامة للموسم:األهداف 

 2014ماي  31-23جابرون بوتسوانا  األلعاب اإلفريقية للشباب. 

 2014 أوت 31-17نانجينج الصين  للشبابألولمبية األلعاب ال 

 2014أواسط وأكابر بيروت لبنان سبتمبر  العاشرة البطولة العربية . 

 2014أكتوبر  18-16 لألواسط واألكابر البطولة اإلفريقية العاشرة الجزائر. 
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  والوسطيات لكبرياتاقائمة منتخب 

 النادي أو الجمعية اإلسم واللقب ع/ر الصنف

 كبريات

 الجمعية الرياضية للبحيرة رجاء منصور 1

 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز رشا صولة 2

 الجمعية الرياضية للبحيرة خديجة الكريمي 3

 الرياضية للبحيرةالجمعية  نور الهدى الطيب 1 

 الجمعية الرياضية للبحيرة ليندا فطايمية 2 

 الجمعية الرياضية للبحيرة مريم بوبكري 3 وسطيات

 الجمعية الرياضية للبحيرة مالك ونيس 4 

 
  2014النتائج المحققة في التظاهرات الرسمية لسنة: 

 برنزية فضية ذهبية الوزن القارب الصنف الرياضي التظاهرة ع/ر

 

 األلعاب اإلفريقية للشباب

 31-23جابرون بوتسوانا 

 2014ماي 

 فردي وسطيات نورالهدى الطيب
  

1 
 

محمد الطيب ونور 

 الهدى الطيب
 زوجي مختلط وسطيات

 
1 

  

2 

 للشبابألولمبية األلعاب ال

 31-17نانجينج الصين 

 2014 أوت

 فردي وسطيات نورالهدى الطيب
 

 24/  15المرتبة   

3 

  لكبرياتل عاشرةاإلفريقية ال البطولة

أكتوبر   18-16تيبازا الجزائر 

2014 

 خفيف فردي كبريات  خديجة الكريمي
  

1 

   1   مفتوح فردي كبريات  خديجة الكريمي

  

 خديجة الكريمي

 نورالهدى الطيب
 كبريات

زوجي مزدوج 

 المجداف
 خفيف

 
 1   

4 

  سطياتللو عاشرةالبطولة اإلفريقية ال

أكتوبر   18-16تيبازا الجزائر 

2014 

     1   فردي وسطيات نورالهدى الطيب

نور الهدى الطيب 

 مالك ونيس
 وسطيات

زوجي مزدوج 

   المجداف
1 

  

 1 3 3         المجموع  

   07           المجموع العام  

 

 

لقد تم تحقيق األهداف المرسومة لهذا الموسم بفضل العمل المتواصل بالرغم من توقفات بعض الجدافين 

تميزت الجدافة نور الهدى الطيب خالل مشاركتها في كل التظاهرات عن التدريب بسبب اإلصابات وقد 

 الرسمية.

ة من المنتحب الوطني بقرار لمدة سن 2014وقد تم إستبعاد الجدافة راشا صولة منذ بداية شهر سبتمبر 

 من مجلس التربية التابع للمكتب الجامعي وذلك ألسباب تتعلق بسوء السيرة.

عن التدريب كليا بعد تعرضها إلى إصابة حادة  2014كما توقفت الجدافة رجاء منصور منذ شهر أوت 

 في العمود الفقري قرر وذلك بقرار من اللجنة الطبية.

 

تم تصنيف نور الهدى الطيب وعمال بلوائح تصنيف وإستهداف رياضي النخبة  ة على إثر النتائج المحقق

 .وإبرام العقود في الغرض 2015بعنوان سنة  " 2" ومواصلة تصنيف خديجة الكريمي " د 2" د
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 المنتخب الوطني لألصاغر والصغريات. 3 . 4
 
 ابتسام تريمش   :ةالمدرب 

 :لبحيرة تونس الشماليّة.المجرى الدولي  مكان التدريب اليومي 

  حصص في األسبوع. 09إلى 04أيام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل 

 

 :األهداف العامة للموسم 

لتطعيم منتخبي األواسط  1997-1996العمل على تعزيز رصيد الجامعة من الجدافين الشبان  من مواليد 

 ووسطيات في المواسم القادمة.

 
  والصغرياتمنتخب األصاغر قائمة: 

 الجمعية االسم و اللقب ر /ع الصنف

 األصاغر

 بالبحيرة الجمعية الرياضية نذير بن فرحات 1

  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة مؤمن الماجريمحمد  2

 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة مهران المالئكي 3
بالبحيرة الجمعية الرياضية هادي المصلي 4  

بالبحيرة الجمعية الرياضية عمر لعتر 5  

 الصغريات

 النادي البحري السوسي سيرين قليم 1

بالبحيرة الجمعية الرياضية سارة بوالعراس 2  

بالبحيرة الجمعية الرياضية فرح بن علي 3  

 
 :اإلستنتاج العام 4.4

 
بالرغم من  الموسمهذا خالل  ممتازةنتائج للتجديف المذكورة أعاله  ات الوطنيةلقد حققت عناصر المنتخب

المكتب  ااإلمكانيات المتواضعة والمحدودة سواء المرصودة من سلطة اإلشراف أو تلك التي يُوفرها مشكور  

 منتخبات التجديف الساهر على تدريب اإلطار الفني الوطنيالذي قدمه يجب أن نثني على العمل لكن الجامعي 

الطبية لجامعتنا والسيد سفيان القاسمي  جنةللارابلسي رئيس أتقدم بالشكر للدكتور محسن الط ال يفوتني أن كما

في  واساهم نلذيا المركز الوطني للطب وعلوم الرياضةطباء والخبراء العاملين بألاإخصائي العالج الطبيعي و

أنيس بن ، كما أشكر السيد لنفسية والعالج الطبيعي  لعناصر المنتخبات الوطنيةاالعلمية والطبية و إنجاح المتابعة

ر ميكانيكي القوارب الذي لم يدخر أية جهد في إعداد وصيانة القوارب والمعدات الخاصة بتدريب عناصر خض

 وفي األخير أشكر السيد منير الحمزاوي إداري الفرق الوطنية . الفرق الوطنية للتجديف

 

 النشاط الدولي : .5

 

 : جديف ببحيرة تونسنمية التالمركز الدولي للتنشاط  1.  5
          

بالمجرى الدولي لبحيرة تونس  الدورة الدولية الثامنة  2014أفريل  27نظمت الجامعة يوم األحد           

للتجديف لبحيرة تونس و ذلك في صنف األكابر والكبريات واألواسط والوسطيات على قربي الفردي والزوجي 

لتونس البلد المستضيف وكانت عدد الرياضين  المزدوج المجداف وقد حضر هذه الدورة سبعة بلدان باإلضافة

 :ليبيا/  ذكور 01 :الكامرون/  إناث 01ذكور  01 / ساحل العاج: إناث 02ذكور و  5 :موزعين كاآلتي: الجزائر

ذكور  16:تونس//  إناث 03ذكور  02 :أوغندا/  إناث 01 :وڤالطو/  إناث 01ذكور  01 :السودان/  ذكور 02

 برنزية(. 6فضية و  08ذهبية و  11ميدالية ) 25ونس على المرتبة األولى بمجموع ، حيث تحصلت تإناث 09

أفريل  28إلى  18هذا وقد سبق هذه الدورة تربص دولي بنفس المكان وذلك خالل الفترة الممتدة من    

األولمبي في إطار نشاط المركز الدولي لتنمية التجديف وبتمويل من اإلتحاد الدولي للتجديف والتضامن  2014
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وقد أشرفت شخصيا على التربص  بصيفتي خبير دولي ورئيس اللجنة الفنية لإلتحاد اإلفريقي للتجديف ومستشار 

لبرنامج التنمية في إفريقيا كما تمت دعوة المدربين الوطنين مشكورين لمد المساعدة في تأطير التربص وإنجاحه 

ق تونس قطب يشع على إفريقيا والقطر العرب  في مجال بهدف إشعاع تونس على الصعيد اإلقليمي والدولي لتب

 تكوين الرياضيين والمدربين عامة وفي التجديف خاصة.

 

نوفمبر قام المنتخب الوطني الكويتي للتجديف بتربص بالمركز الدولي للتجديف لبحيرة  30إلى  22من 

 جدافين ومدرب. 5كان متكون من  تونس وقد تم توفير كل المعدات والقوارب إلنجاح التربص علم وأن الفريق

 

 على الصعيد الدولي :والخبراء التونسيين نشاط اإلدارة الفنية  2.   5

 

:  شاركت في اإلجتماع السنوي للجان اإلتحاد الدولي للتجديف بصفتي 2014مارس  09إلى  06من         

ا باللجنة لدولية للمسابقات والتي دارت فعالياته بلندن وتم  التطرق لعديد المواضيع خاصة منها البحث لحل عضو 

وكذلك تحديد  2016للتساوي بين الجنسين في عدد الرياضيين المرشحين للمشاركة في األلعاب األولمبية القادمة 

جلسة عمل مع لجنة  حضرتكما  .2016مواعيد وأماكن الدورات الترشيحية القارية لأللعاب األولمبية رييوا 

الدولي للتجديف لدرس مشروع تنظيم دورة تدريبية لفائدة الجدافين والمدربين األفارقة بتونس التنمية باإلتحاد 

لبحيرة تونس التي  الثامنة تختتم بالمشاركة في الدورة الدولية 2014أفريل  28إلى  18خالل الفترة الممتدة من 

 للتجديف والتضامن األولمبي.بدعم مالي وفني من اإلتحاد الدولي وذلك  2014أفريل  27نظمت يوم األحد 

 

:  تنقلت إلى جابرون عاصمة بوتسوانا للمساهمة في تنظيم  األلعاب اإلفريقية 2014ماي  27إلى  21من          

الثانية للشباب بجابرون عاصمة بوتسوانا بصفتي رئيس اللجنة الفنية لإلتحاد اإلفريقي للتجديف وقد ساهمت بكل 

 .مهمة عناصرنا الوطنية والبلدان اإلفريقية المشاركةما أتيت من جهد لتسهيل 

مدربة من  03مدرب و عدد  12جدافة و عدد  15جداف و عدد  24وقد شارك في هذا التربص عدد 

لجنة أولمبية إفريقية وهم كاآلتي: الجزائر / البينين / ساحل العاج / مصر / غانا / كينيا / المغرب /  19عدد 

توغو / تونس / أوغندا / زمبيا /  المالي / مدغشقر / جزر الموريس / ناميبيا / نيجيريا / السنغال / السودان /

 زمبابوي. 

 

ُدعيت من طرف اإلتحاد الدولي للتجديف لحضور الجولة الثالثة لكأس العام  2014أوت  31إلى  11من         

للتجديف التي دارت بمدينة لوسرن بسويسرا وفي نفس الوقت شاركت في إجتماع لجنة المسابقات بصفتي عضوا 

وبرنامج الملتقى السنوي للمدربين المزمع إنعقاده  2016وضوع برامج األلعاب األولمبية بها حيث تم التطرق لم

وحضرت مع رئيس الجامعة فعاليات الجمعية  .بمدينة رييو ديجينارو بالبرازيل 2014نوفمبر  9إلى  7من 

 . 2014سبتمبر  01العمومية العادية للجامعة الدولية للتجديف بمدينة أمستردام بهولندا يوم 

 

تمت دعوتي من طرف اإلتحاد الدولي للتجديف، لإلشراف على  2014أكتوبر  19إلى  08من             

التربص الدولي للتجديف الذي أقيم بمناسبة إنعقاد البطولة اإلفريقية الحادية عاشرة للتجديف أواسط وأكابر ذكور 

ذلك في إطار برنامج التضامن األولمبي بعنوان إعداد وإناث  وذلك خالل الفترة الممتدة بمدينة تيباز بالجزائر، و

( وقد رافقني إلنجاح هذه  المهمة مدربة 2020و  2018، 2016الرياضيين الشبان لأللعاب األولمبية القادمة )

أشرف صحبتي بالجزائر على التربص من زمبابوي ومدرب من مصر ومدربين وميكانيكي قوارب من تونس. و

درب الوطنية السيدة إبتسام تريمش الشاذلي والمدرب الوطني السيد الصحبي الخرداني المذكور أعاله : الم

وميكانيك القوارب السيد أنيس بن خذر وقد كان أدائهم ممتاز جدا ولقيا رضاء وإعجاب كل الحضور من 

ر رياضيين ومدربين مشاركين في هذا التربص مما زاد في تسويق صورة تونس في مجال التكوين والتأطي

الرياضي من ناحية و عززد ثـقة اإلتحاد الدولي للتجديف في إشراف اإلطار التونسي على مثل هذه التربصات 

 الهامة سواء نظمت بالمركز الدولي للتجديف ببحيرة تونس أو بالخارج.

رئيس اإلتحاد الدولي للتجديف السيد "جون  2014أكتوبر  16وقد زارنا خالل التربص يوم              

أيام الخبير الدولي الفرنسي "ميشال دوتر" الذي مثل  05كريستوف روالن" كما تابع كذلك هذا التربص لمدة 
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عشر التي نظمت بنفس مكان التربص بسد  اإلتحاد الدولي للتجديف كمندوبا عنها خالل البطولة اإلفريقية الحادية

 .2014أكتوبر  18إلى  16بوكردان بمدينة تيبازا من 

 

 لعام:االتقييم            
 

بنسبة تفوق الثمانين  2014المرسومة لسنة العامة واألهداف الخاصة  لقد تم تحقيق األهداف   

حاور منها في عديد الماألهداف وقد تحققت هذه سلطة اإلشراف  معالتي تم وضعها في بداية الموسم وبالمائة 

نتائج  للتجديف مستوى التنمية فقد حقق مشروع مراكز النهوض المشاركات في التظاهرات الرسمية وكذلك على

 كما أن النوادي والجمعيات من حيث عدد الناشطين من تالميذ المدارس المتبنية لمراكز التجديف ممتازة

 المشاركات في جوالت البطولتين والكأس من خاللجيد ومقبول والحظنا قدمت هذا الموسم عمل  المنخرطة

بالرغم من بشكل ملحوظ  تطورالذي تعدد المجازين  وكمي من جانبتحسن نوعي على مستوى الجدافين 

س الفيدرالية من تفعيل عمل المدار وقد تمكنا  .هذه السنة النوادي الرياضيةالصعوبات المالية التي عرفها 

 . وفي جانبواإلستثمار فيها لتطعيم منتخب األصاغر والصغريات وبعض النوادي المجاورة لهذه المدارس

 ثانية في اإلختصاصتكوين عدد إضافي من المدربين تجديف درجة فقد تمكنا من  ورسكلة اإلطاراتالتكوين 

 ات دولية.الدوليين للتنقل إلى الخارج لتحكيم سباقالحكام دعم مشاركة و

 

 

لفائدة الجامعة بعد التنسيق مع لجنة التنمية التابع موارد مالية  جلب فيلقد ساهمت اإلدارة الفنية               

 .والعربية لفائدة البلدان اإلفريقيةبتنظيم تربصات لإلتحاد الدولي للتجديف 

 

 .والدولية التي نظمتها جامعتناكل التظاهرات الوطنية كما ساهمت اإلدارة الفنية في إنجاح   

 

بفضل تضافر جهود جميع األطراف وبذلك يمكن تقييم هذا الموسم بأنه جيد على عديد المستويات وهذا   

إدارة الجامعة  وشبه طبي وخاصةطبي ومدربي نوادي وإطار فني للجامعة وحكام وإطار  جدافين ومسؤوليمن 

 .يمكتب الجامعال و أعضاء
 
 

 الوطني المدير الفني
 

  فيصل صولة   
 

 

 

 

 

  


