
	
	

 الجامعة التونسية للتجديف
 

 ةالتقرير السنوي لنشاط اإلدارة الفنية الوطني
 

	
  2015 الموسم الرياضي

 

 

 تكوين ورسكلة اإلطارات الفنية .1
 التنمية  .2
 النوادينشاط  .3
 نشاط المنتخبات الوطنية .4
 النشاط الدولي .5
 التقييم العام. .6

 
 
 
 

 
 
 
 

 فيصل صولة المدير الفني الوطني
 
www.trf.org.tn 
 

faysal.soula@trf.org.tn:  Email 
 

 
 
 



  

. 2015التقرير الفني لإلدارة الفنية الوطنية لجامعة التجديف لسنة   

 صفحة : 2 

  والرسكلة:التكوين  /1
  
الحكام حيث كان على النحو وواصلت الجامعة في تكوين المدربين  2016- 2012تنفيذا لبرنامج الرباعية   
  التالي:
 
 :المدربين ورسكلة تكوين  / 1.1

 
مع جامعة الكيوكيشنكاي  تربص تكوين مدربين درجة ثانية جذع مشترك وذلك خالل  نظمت الجامعة        

بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان المنزه وأشرف على التربص ثلة  2015مارس  21و  16الفترة الممتدة بين 
أشرف  إلختصاصامدربين من التجديف علما وأن تربص التكويني في  03ذة جامعيين وحضره عدد تمن أسا

   جديف.تالمستشار الفني للجامعة الفرنسية لل باسكال ُمرالالسيد عليه الخبير الفرنسي 
          

في إطار البرنامج التكوين المستمر للمدربين الوطنين ومدربي النوادي والمدارس الفيدرالية          
بمقر الجامعة  2015ماي  24الجامعة  باشراف المدير الفني الوطني يوم السبت نظمت  ومراكزالنهوض 

ر حول األساليب الحديثة إلصالح آداء الجدفة وكان ذلك والتونسية للتجديف يوم تكويني للمدربين الوطنين تمح
بصفتي محاضر وخبير  افي شكل  مجموعة محاضرات وورشات عمل تم إعدادها وتنشيطها من طرفي شخصي

ائط  اإللكترونية الحديثة إليصال المعلومة   وقد أثرى الندوة دولي في التجديف حيث تم من خاللها إستعمال الوس
حضور المدربين الوطنين في ورشات العمل لعرض خبراتهم واإلستفادة منها وشارك في اليوم التكويني عدد  

 .مدربات من النوادي المنخرطة بالجامعة ومراكز النهوض بالتجديف والمدارس الفيدرالية 03مدرب و  12
 

 الحكام: ورسكلة ينتكو /2.1
  

لفائدة الحكام الوطنيين تربص تأهيلي  إستعدادا  إلجتياز   2015سبتمبر  19و  18نظمت الجامعة يومي         
 2015أكتوبر  6و  5ي تحاد الدولي للتجديف  بتونس يومالنات الحصول على اإلجازة الدولية التي نظمها ااإمتح

 التونسي المكلف بتأطير الحكام السيد : أنيس بن خذر. وقد أشرف على هذه الدورة الحكم الدولي
 

مترشحين وذلك بمقر  08وين للحصول عل إجازة حكام وطنين بمشاركة الجامعة دورة تكنظمت           
د أشرف على هذه ديسمبر وق 19ثم اإلمتحانات بنفس المكان يوم السبت  2015ديسمبر  12و 11الجامعة يومي 

  التونسي المكلف بتأطير الحكام السيد : أنيس بن خذر. الدورة الحكم الدولي

إمتاحنات الحصول على  2015أكتوبر  6و  5بنزل الُمرادي قمرت يومي  نظم اإلتحاد الدولي للتجديف          
جاروم مولي من فرنسا جنة الدولية للتحكيم وهما السيدان لاإلجازة الدولية للتجديف بإشراف عضوين من ال

شبك من إيطاليا ونجح من خالله من تونس السيد حسين ونيس و حكمين من مصر فقط الغير من وفابيو بوت
  مشاركين. 8ضمن 

يوم لرسكلة الحكام الدوليين  2015أكتوبر   8 بتاريخبنزل الُمرادي قمرت  نظم اإلتحاد الدولي للتجديف          
لية لأللعاب األولمبية والبطولة اإلفريقية الحادية حكم من تونس والمشاركين في الدورة التأهي 15شارك فيه عدد 

 عشر وأشرفت عليه السيدة إيناس الهمامي حفصة عضوة باللجنة الدولية للحكام.
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          : والحكام إحصائيات حول اإلطار الفني/  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

201215 10 3 6 4 5 3 
201321 10 3 6 5 5 4 
201421 12 3 8 5 4 6 
201521 15 4 10 5 5 3  

 
 الحكام:
الحكام  السنة

 المتربصين
الحكام 
 الوطنيين

الحكام الذين نشطوا  الدوليينالحكام 
 في البطولة الوطنية

الحكام الذين 
 شاركوا دوليا

2012 2 18 05 23 04 
2013 9 20 07 26 04 
2014 0 29 07 25 06 
2015 0 29 08 23 07 

 
 : 2015إحصائيات حول مشاركة الحكام التونسيين للتجديف في التظاهرات الوطنية والدولية بعنوان 

 واللقباإلسم العدد
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 8    1    1 1  4 1دولية إيناس الهمامي حفصة 1
 6 1 1    1     دولي انيس بن خضر 2

 8  1 1 0 0 1   2 3دولي سمير كريم 3

 6   1 1  1   1   1  1 دولي الصحبي الخرداني  4
 6     1  1   1  2  1دولي ايمن الهمامي 5
 4 0   1   1   1   1دولي ر بن خذرصمنت 6
 4        2  2دولي رامي بن حميدة 7
 2  1  1     دولي  حسين ونيس 8
 3 1   1    1      وطنية مريم بن رقيقة 9
 3 1     1   1    وطنية منى الحماسي 10
 0                وطنية منى عبدالغني 11
 5 1  1   1   1  1    وطنية منية ونيس 12
 0                وطنية ألفة الخماسي 13
 2   1 1           وطني أحمد الهاللي 14
 4 1 1  1        وطني لطفي القصوري 15
 1     0 1        وطني عماد الغالي 16
 2 1      1      وطني صابر قديش 17
 0               وطني هشام بوبكري 18
 3   1     1  1     وطني عمار الشابي 19
 0         0      وطني أحمد بن مصباح 20
 3  1  1    1       وطني بالل العويديدي 21
 0           0    وطني محمد توفيق نعماني 22
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 0                وطني ـرباجڤمحرز  23
 0                وطني نزار البريشني 24
 0                وطني زياد شيحة 25
 0                وطني توفيق لعتر 26
 0                وطني علي الكحالوي 27
 1   1       لياس الهماميإ 28
 2  1  0 1          وطني وجدي الترعي 29
 0   0            وطني حسام الدشراوي 30
 0                وطني الصحبي خالد الطيب 31
 3       1   1  1    وطني بالل الجالصي 32
 0               وطني ـرباجڤمحمد بالل  33
 2   1     0 1     وطني ـمرةڤمحمد أمين بن  34
 0          منير الحمزاوي 35
 0          منية رمول 36
 0          أيمن ماجري 37

  8 9 9 8 9 7 12 9   عدد الحكام بالجولة  

 
إيناس الهمامي حفصة أن عدم مشاركة بعض الحكام رئيسة لجنة الحكام السيدة  بيّنت

المذكورين بالجدول أعاله راجع لعدة أسباب منها المتعلقة بعدم اإلستجابة لدعوة الحضور للجولة 
أو اإللتزامات العائلية وخاصة أن الحكام الذين يشغلون منصب مدرب تجديف متعاقد أو جداف 

  الوقت.  ناشط بالبطولة ال يحق لهم التحكيم في نفس 
 
  التنمية  / 2
  

 نشاط مراكز النهوض بالتجديف: / 1. 2
 

وعددهم  تم التنسيق مع اإلدارة العامة للتربية البدنية والبحث العلمي بغية إنجاح عمل مراكز النهوض بالتجديف
  أربعة موزعين كاآلتي ذكره:

 
  بجزيرة قرقنة متبني من طرف علي  والمدرسة االبتدائية أوالد بومركز النهوض بالمدرسة االبتدائية بالرملة

 معلم تربية بدنية.ـــدد 02عـتلميذ تحت إشراف  60الرياضية والذي نشط هذه السنة بعدد قرقنة الجمعية 
  مركز النهوض بالمدرسة االبتدائية شارع الحبيب بورقيبة بطبرقة متبني من طرف الجمعية الرياضية لدار

 تلميذا بإشراف مدرس تربية بدنية.  70الشباب بطبرقة والذي نشط هذه السنة بعدد 
 ونسي مركز النهوض بالمدرسة االبتدائية عبد الرزاق الشرايبي بتونس متبني من طرف جمعية المجدف الت

  جداف بالرغم من الصعوبات المتمثلىة في نقص القوارب.          20والذي نشط بعدد 
 هذه  مركز النهوض بالمدرسة االبتدائية بالبحيرة متبني من طرف الجمعية الرياضية للبحيرة والذي نشطه

  تلميذا بإشراف مربي رياضة. 20السنة بعدد 
  

الموارد البشرية غياب أكثر من مركز نهوض خاصة بحلق الوادي وبنزرت إال أن  إحداثفي اإلمكان كان 
من اإلدارة العامة للتربية  وفي هذا الصدد نرجوتحقيق ذلك،  القوارب بالنوادي البحرية بهذه الجهات حالت دونو

تكون الجامعة  األساسية واإلطار الفني المشرف وسوفلعلمي العمل على أن توفر المعدات البدنية والبحث ا
 مستعدة أتم اإلستعداد لدعم هذه المراكز.
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 نشاط المدارس الفيدرالية: / 2. 2
 

 :  فقط  تين فيدراليتينمدرس علىهذه السنة تمت المحافظة 
 
المدرسة الفيدرالية ببحيرة تونس (والية تونس) والتي يشرف عليها المنشطة الرياضية السيدة ألفة الخماسي  .1

جداف  18حيث تم تكوين عدد  ) رياضة وجداف بالمنتخب الوطني ثانيةطالب سنة (وطارق الغول الضاوي 
 جدافة من األصناف العمرية الصغرى.  26و 

 
المدرسة الفيدرالية بطبرقة (والية جندوبة) والتي يشرف عليها المدرب سفيان السعيدي مربي رياضة حيث  .2

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

لمرافقتها ودعمها وبذلك تم  البعض منها النوادي أبرمت الجامعة عقود أهداف سنوية معتنمية  إطار برنامجفي 
 نواة لتطعيم منتخبات الشباناللتكون كز تكوين للشبان اتتحول إلى نوع من مرل غلق المدارس الفيدرالية المتواجدة

  .وقاعدة النادي
 

 :النوادي المنخرطةنشاط  / .3
 

 :2015إلى سنة  2009إحصائيات حول عدد المجازين والنوادي المنخرطة من سنة  / 1. 3
 

 السنة

 عدد المجازين حسب الصنف العمري الجمعياتعدد 
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2009 03 10 2072 39 604026257174120171328136393 
2010 02 09 7536 32 455921273472512182026152425%08+
2011 02 09 9949 29 43303830362311316111313744004%+
ـ193027184561310110913112296%32 21 7314 10 03 2012
2013 04 07 3045 37 36372821308271413161290 303%02+
2014  04  09  8448 68 603340342712830311421195537 %77+

ـ2429251816121375%29 5234372559 70 1349 10 02 2015

 )2015إلى  2009(جدول إحصائي لعدد النوادي المنخرطة والمجازين من 
 

وهو راجع في حقيقة األمر  اهام انخفاضاالمجازين المنخرطين بالجامعة عدد عرف كما هو مبيّن بالجدول أعاله 
صنفي المدارس مجاز في  134 عدد مجازيها قرطاج والذي بلغالدولية ب مدرسةية العدم مشاركة جمع إلى

  .2014سنة  وصغار األداني
 العمل على تدارك هذدفع اإلدارة الفنية لل 2015بالنسبة لسنة  ألحمرون الللسلبية باا األرقامدوين وقد تم تهذا 

 .السنة القادمةفي الخلل 
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  التظاهرات الوطنية: النوادي فينشاط  /  3.2
  

  2015والكأس لسنة  الوطنية رزنامة البطوالت
  المسـافــة واألصنـاف  المكـــان  التّظـــاهـــرة  التّـاريــخ

  2015فيفري  01األحد 
الدورة الوطنية للتجديف 

  داخل القاعة
 نادي البحيرة 

كم على جهاز التجديف  2
  أكابر أواسط وأصاغر

  2015  مارس 22األحد 
الجولة األولى للبطولة 

  الوطنية للتجديف األولمبي
لبحيرة المجرى الدولي 

 تونس
 1,5كم أكابر وأواسط /  2

  كم أداني 1أصاغر / كم 

  2015ماي  03األحد 
الجولة الثانية للبطولة 

  الوطنية للتجديف األولمبي
المجرى الدولي لبحيرة 

 تونس
 1,5كم أكابر وأواسط /  2

  كم أداني 1أصاغر / كم 

  2015جوان  14األحد 
الجولة الثالثة والختامية 

  الوطنية ت أولمبيللبطولة 
المجرى الدولي لبحيرة 

 تونس
 1,5كم أكابر وأواسط /  2

  كم أداني 1أصاغر / كم 
 13و  12و  11أيام  

  سبتمبر 
الدورة الوطنية لتجديف 

  البحر 
 جزيرة قرقنة

 كم أكابرو أواسط  6
  كم  أصاغر وأداني 04

  2015أكتوبر  04األحد 
الدورة الدولية التاسعة  

  لبحيرة تونس
المجرى الدولي لبحيرة 

 تونس
  متر: أكابر وأواسط  500

  

  أكتوبر 7,  6و  5أيام 
الدورة التأهيلية لأللعاب 

  2016األولمبية رييوا 
المجرى الدولي لبحيرة 

 تونس
م أكابر  فردي  2000

  زوجي 

  أكتوبر 11و  10و  9أيام 
البطولة اإلفريقية الحادية 

  عشر للتجديف 
المجرى الدولي لبحيرة 

 تونس
م أكابر و أواسط  2000

  فردي زوجي ورباعي

  كأس تونس  ديسمبر  27األحد 
المجرى الدولي لبحيرة 

 تونس
متر: أكابر وأواسط  1000

  م لألداني500وأصاغر. 
 

أن الظروف المناخية كانت طيبة ذكورة بالرزنامة أعاله حيث الجامعة من تطبيق كل الجوالت الم تتمكنلقد 
  التجديف سواء بالمجرى الدولي للبحيرة أو بقرقنة.وسانحة للممارسة 

  . التجديف داخل القاعة وتجديف البحر دورتيسجلة في البطولة والكأس ويلي أهم النتائج الم وفي ما 
  

  :2015رة فيفيري نية للتجديف داخل القاعة األحد غالدورة الوط         
  
الدورة الوطنية للتجديف داخل لنادي البحيرة  ةالمغطابالقاعة  2015فيفري  01نظمت الجامعة يوم األحد  

ووضعت الجامعة جوائز مالية للفائزين بالمراتب   )Concept2القاعة على جهاز األرجوميتر من نوع (
األولى في جميع األصناف العمرية للذكور واإلناث وكذلك كؤوس للنوادي الفائزة وقد سجلنا خالل هذه 

ذكور من جميع األصناف  124إناث و 52جداف منهم  176المشاركين حيث بلغ الدورة رقم قياسي في عدد 
 :كانت النتائج كاآلتيحيث  مدارس فيدرالية  03نوادي و  05العمرية والذين ينتمون إلى 

 
 نقطة 180..... ....................................................الجمعية الرياضية بالبحيرة .1
 نقطة 75............................................................. السوسيالنادي البحري  .2
 نقطة  75..... .......................................جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة .3
 نقطة 49...... .............................................االنادي البحري للبحرية التونسية .4
 نقطة 19..... ..............................................رسة الفيدرالية لبحيرة تونس المد .5
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 نقاط 19.............  .النادي الثقافي والرياضي لألدارة العامة للتكوين لألمن الوطني .6
 نقطة 11...........................................................المدرسة الفيدرالية بطبرقة  .7
  نقاط 07............................................................المدرسة الفيدرالية بسوسة  .8

 
  :2015البطولة الوطنية لتجديف األولمبي والعادي لسنة          

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

تونس الذي تتوفر فيه أغلب مقومات نجاح سباقات التجديف األولمبي خاصة من جانب تكافئ فرص التنافس من 
رب الفردي والزوجي المزدوج حيث توفر القوارب والمعدات وسالمة المكان كما دارت السباقات في صنف القا

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

 02نوادي و عدد  06جدافة ينتمون إلى  44جداف و 88رياضي منهم  132بلغ عدد المشاركين    
 كاألتي: حسب األصنافرس فيدرالية حيث كانت النتائج  امد
  

 : 2002و  2001مواليد من  صنف األداني 

 المجموع الجولة الثالثة الجولة الثانيةالجولة األولى الجمعية المرتبة

 61 22 23 16 النادي البحري للبحرية التونسية 1

 53 16 18 19 الجمعية الرياضية للبحيرة 2

 38 13 15 10 النادي البحري السوسي 3

الصيد البحري بطبرقةمدرسة  جمعية 4  12 12 13 37 

 29 9 10 10 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 5

 17 5 9 3 النادي الرياضي لألدارة العامة للتكوين بصالمبو 6

 3 0 1 2 المدرسة الفيدرالية بطبرقة 7

 2 2 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضية 8

 
 : 2002و  2001من مواليد  صنف الدنياوات 

الثانيةالجولة  الجولة األولى الجمعيةالمرتبة  المجموع الجولة الثالثة 

 54 19 17 18 جمعية الصيد البحري بطبرقة  1

 46 18 18 10 الجمعية الرياضية للبحيرة 2

 28 9 10 9 النادي البحري للبحرية التونسية  3

 13 3 4 6 النادي البحري السوسي 4

 0 0 0 0 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 5

 0 0 0 0لألدارة العامة للتكوين بصالمبوالنادي الرياضي  5

 0 0 ـ ـ المدرسة الفيدرالية بطبرقة 5

 0 0 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضية 
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 :2000و  1999صنف األصاغر من مواليد   

 المجموع الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعيةالمرتبة

 59 16 15 28 الجمعية الرياضية للبحيرة 1

 51 20 16 16 جمعية الصيد البحري بطبرقة 2

 45 13 19 13 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 3

 33 11 11 11 النادي البحري للبحرية التونسية 4

 11 5 6 0 المدرسة الفيدرالية بطبرقة 5

 10 6 8 6 لنادي البحري السوسي 6

 1 1 0 0بصالمبوالنادي الرياضي لألدارة العامة للتكوين  7

 0 0 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضي 8

  
 : 2000و  1999من مواليد  صنف الصغريات

 المجموع الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعيةالمرتبة

 54 18 18 18 الجمعية الرياضية للبحيرة 1

 49 27 18 4 النادي البحري السوسي 2

بطبرقةجمعية الصيد البحري  3  5 5 5 15 

 8 4 4  0 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 4

 0 0 0 0النادي الرياضي لألدارة العامة للتكوين بصالمبو 5

 0 0 0 0 النادي البحري للبحرية التونسية 5

 0 0 0 0 النادي البحري للبحرية التونسية 5

 0 0 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضي 5

  
 : 1998و  1997من مواليد  صنف األواسط

 المجموع الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعيةالمرتبة

 100 31 36 33 الجمعية الرياضية للبحيرة 1

 34 8 10 16 النادي البحري للبحرية التونسية  2

 33 5 14 14 جمعية الصيد البحري بطبرقة 3

 11 0 6 5 االنادي البحري السوسي 4

  
 : 1998و  1997من مواليد  صنف الوسطيات

 المجموع الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعيةالمرتبة

 96 25 33 38 الجمعية الرياضية للبحيرة 1

 41 14 14 13 النادي البحري السوسي 2

 8 4 4 0 جمعية الصيد البحري بطبرقة 3

 0 0 0 0 النادي البحري للبحرية التونسية   4
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 صنف األكابر:

 المجموع الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعيةالمرتبة

 123 34 42 47 النادي البحري للبحرية التونسي  1

 99 21 30 48 النادي البحري السوسي 2

 77 24 35 18 الجمعية الرياضية للبحيرة 3

 12 4 4 4 جمعية الصيد البحري بطبرقة 4

  
 : صنف الكبريات

 المجموع الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعيةالمرتبة

 80 26 16 38 الجمعية الرياضية للبحيرة 1

 47 8 31 8 النادي البحري السوسي 2

 28 8 10 10 الجمعية الرياضية للبحيرة 3

 0 0 0 0 جمعية الصيد البحري بطبرقة 4

 
فني للبطولة الوطنية متوسط وفي بعض األصناف قريب من الحسن خاصة عند مستوى هذا الموسم سجلنا  

ة يالصيد البحري بطبرقة الذي ركز على الشبان منذ بداية نشاطه كما  أن غياب الجمعبعض الجدافين من جمعية 
البطولة بالرغم الرياضية للكهرباء والغاز حلق الوادي من جميع اإلنشطة الرياضة هذا الموسم أثر الكثير على 

من تدخالت الجامعة إلرجاع النشاط في اسرع وقت ممكن إيمانا منا أن هذا النادي يعتبر ركيزة اساسية لمنظومة 
عمل الجامعة وأن توقف نشاطه أثر سلبا على التجديف بتونس وطنيا ودوليا خاصة بعد ان أصبح رياضييه 

  الدوليين بدون جمعية تأويهم.
أما بخصوص توفير القوارب للنوادي المشاركة وما لهذه المسألة من تداعيات  سلبية  فالجامعة بمفردها غير 
قادرة على توفير الكم الهائل والمتزايدة من سنة إلى أخرى إذا علمنا أنه في كل بلدان العالم النوادي والرياضين 

  غير مسؤولة على توفير القوارب. يشاركوا بقواربهم الخاصة وأن الجامعة أو الجهة المنظمة
أشهر فقط و في آخر الموسم وذلك  04إنحصرت في  2015كما أن جدولة رزنامة بطولة التجديف األولمبي 

بسبب حلول شهر رمضان في النصف األول من جوان والنصف الثاني من جويلية مع برمجة البطوالت العالمية 
وأوت مما أجبر النوادي علي تركيز التحضيرات والتدريب على سنة وأواسط  في شهري جولية  23أكابر ودون 

مدة ال تتجوز الستة شهر والحال وأن اإلستعداد والتدريب لموسم كامل يتطلب برمجة بإحدى عشرة شهر وهو 
 المعمول به دوليا.

    
  :2015الوطنية لتجديف البحر لسنة الدوررة               

           
بعد الموافقة على طلب الجمعية  2015تنظيم الدورة الوطنية لتجديف البحر لسنة تم إختيار جزيرة قرقنة ل

  الرياضية بقرقنة للتكفل بالتنظيم حسب شروط كراس تنظيم البطولة.
بشاطئ الرملة بمشاركة عدد   2015 سبتمبر 12و  11دارت فعاليات البطولة أيام الجمعة والسبت الموافقين لـــ

  : جداف وجدافة موزعين كالآلتي ذكره 155مدارس فيدرالية حيث جمعت هذه الدورة عدد  03نوادي و 05
وتكفلت الجامعة بنقل القوارب من تونس إلى جزيرة قرقنة قبل يوم من موعد السباقات مع توفير الطاقم الفني 

سؤولي النوادي لتين لنقل الرياضيين ومففي هذه المهمة كما نسقت مع نوادي العاصمة إليجار حا المختص
والحكام ولجنة التنظيم والرسميين من الجامعة حيث تم تقاسم المصاريف المنجرة على هذه العملية بين النوادي 

 االفرق والمشاركون موزعين بين المركز اإلصطياف بالرملة ونزل الكبير بسرسين تالمعنية الجامعة وأقام
  رائد. قرقنة سنتر وإقامةوإقامة الفهري بالعباسية ونزل 
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   ة.أمنت نفس الحافالت التنقل الداخلي بالجزير ثحي
ومين/ الجمعة والسبت من الساعة الواحدة ظهرا إلى حد الساعة السادسة مساءا يدارت فعاليات الجولتين  على  

وهي الفترة الوحيدة في تلك التاريخ التي يرتفع فيها مستوى الماء للتجديف على شاطئ الرملة بمفعول المد 
جزر حيث تم إختيارها حسب الرزنامة السنوية للغرض مما أجبر لجنة التنظيم على تقليص المسافة المبرمجة وال

  .للسباقات حسب األصناف ألن زمن إستعمال المسطح المائي غير كاف
أما بالنسبة للمكان المخصص للسباقات فهو مقبول إجماال حيث تم توفير مشرب على ملك  خواص تم   فتحه  

عند إنتهاء السباقات   إال ،إستثائية لوضعه على ذمة لجنة التنظيم  إليواء منظومة التصرف في السباقاتبصفة 
  .تبين وأنه قد أجره للجمعية الرياضية بقرقنة حيث تكفلت الجامعة بجزء من هذه المصاريف الغير المبرمجة

، تنظيم جولة تجديف من الجانب المالي لقد الحظنا عدم إلتزام جمعية قرقنة الرياضية بما جاء في كراس شروط
التنضيم التابعة للجمعية من إداريين وفنيين   يمكن تفهمه بحجة ضعف موارد الجمعية لكن عدم إلتزام لجنة والذي

 .بالحضور في الوقت المطلوب شيء لم نفهمه بالمرة
  ألصناف.احسب  2015الترتيب العام بالفرق للبطولة الوطنية للتجديف البحر لموسم  وكان

                          
 جداف 12عدد المشاركين  2004و  2003مواليد سنة من  صنف صغار األداني

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية المرتبة
 50 27 23 النادي البحري السوسي  1
 16 6 10 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس  2
 14 8 6 جمعية قرقنة الرياضية  3
 9 4 5 النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  4
 5  3 2  الجمعية الرياضية بالبحيرة  5
 3 0 3الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة  6
 1  1  0  المدرسة الفيدرالية  بطبرق  7
 0  0  0  النادي البحري للبحرية التونسية  8

  
 جدافة . 08) عدد المشاركات 2004و  2003(مواليد سنة صنف صغار الدنياوات 

المرتب
  ة

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية

 21 11 10 جمعية قرقنة الرياضية  1
 18 8 10 الجمعية الرياضية بالبحيرة  2
 18 10 8الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة  2
 14 7 7 المدرسة الفيدرالية  بطبرق   4
 6  3 3  النادي البحري للبحرية التونسية  5
 0 0 0 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس   6
 0  0  0  النادي البحري السوسي  7
 0  0  0  النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  8

 
 جداف. 32) عدد المشاركين 2002و 2001(مواليد سنة   صنف األداني

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية المرتبة
 39 23 16 النادي البحري للبحرية التونسية  1

 38 22 16الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة  2
 25 14 11 الجمعية الرياضية بالبحيرة  3
 22 7 15 النادي البحري السوسي  4
 19  12 7  النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  5
 14 10 4 الفيدرالية لبحيرة تونس المدرسة  6
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 8  0  8  جمعية قرقنة الرياضية   7
 0  0  0  بطبرقة  المدرسة الفيدرالية  8

 
 جدافة. 14) عدد المشاركات 2002و 2001(مواليد سنة   صنف الدنياوات

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية المرتبة

 35 14 21 النادي البحري للبحرية التونسية  1
 34 18 16الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة  2
 32  14 18  جمعية قرقنة الرياضية  3
 24 14 10 الجمعية الرياضية بالبحيرة  4
 5  2  3  المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس  5
 3  1  2  النادي البحري السوسي  6
 1  0  1  المدرسة الفيدرالية  بطبرقة   7
 0  0  0  لتكوين األمن الوطني بصالمبوالنادي الرياضي   8

  
 جداف. 27) عدد المشاركين 2000و 1999(مواليد سنة صنف األصاغر 

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية المرتبة

 25 18 7الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة  1
 24 14 10 النادي البحري السوسي  2
 22 17 5  للبحرية التونسيةالنادي البحري   3
 14 8 6 المدرسة الفيدرالية  بطبرقة  4
 12  2  10  المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس  5
 11 10 1 الجمعية الرياضية بالبحيرة  6
 7  7  0  جمعية قرقنة الرياضية  7
 2  2  0  النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  8

  
 جدافة. 13) عدد المشاركات 2000و 1999(مواليد سنة صنف الصغريات 

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية المرتبة

 18 18 0 النادي البحري السوسي  1
 14 14 0 الجمعية الرياضية بالبحيرة  2
 13 13 0  جمعية قرقنة الرياضية  3
 6 6 0 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس  4
 6  6  0 البحري بطبرقة الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد  5
 3  3  0  النادي البحري للبحرية التونسية  6
 0  0  0  المدرسة الفيدرالية  بطبرقة   7
 0  0  0  النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  8

  
 جداف. 15) عدد المشاركين 1998و 1997(مواليد سنة صنف األواسط 

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية المرتبة

 33 17 16 النادي البحري للبحرية التونسية  1
 31 23 8 الجمعية الرياضية بالبحيرة  2
 23 19 4  النادي البحري السوسي  3
 15  10  5 الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة  4
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 جدافة. 12) عدد المشاركات 1998و 1997(مواليد سنة صنف الوسطيات 

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية المرتبة

 24 24 0 الجمعية الرياضية بالبحيرة   1
 23 23 0 النادي البحري السوسي   2
 6 6 0  النادي البحري للبحرية التونسي   3
 5 5 0الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة  4

 
 جداف. 20عدد المشاركين صنف األكابر 

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية المرتبة

 41 26 15 النادي البحري للبحرية التونسية   1
 39 33 6 النادي البحري السوسي  2
 18 10 8  الجمعية الرياضية بالبحيرة  3
 6 6 0الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة  4

  
 جدافة. 15عدد المشاركات صنف الكبريات 

 المجموع  الجولة الثانية الجولة األولى  الجمعية المرتبة

 26 26 0 النادي البحري السوسي  1
 18 18 0  الجمعية الرياضية بالبحيرة  2
 10 10 0 النادي البحري للبحرية التونسية  3
 0  0  0 الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة  4

   
قريب من الحسن بالنظر للمعدات والقورب المتوفرة للنوادي لممارسة تجديف البحر  المستوى الفني إجماال كان

باقات على المسطح المائي محدودة بحكمة المد سوبإعتبار ظروف التنظيم المتوسطة حيث المساحة الزمنية لل
ننا من قياس مستوى والجزر بالجزيرة   مما أجبر لجنة التنظيم على التقليص في مسافات السباقات  هذا ما لم يمك

  الفريق في الظروف العادية المطلوبة. 
يجب العمل في السنة القادمة على تغير شكل السباقات من تجديف بحر إلى تجديف شاطئي على منوال برنامج 

 م الركض على  الشاطئ  ثمّ ضلتي تنظم في كل أربع سنوات حيث تالتجديف بالأللعاب  المتوسطية الشاطئية ا
  متر بالتنافس المباشر فريق ضد فريق. 300التجديف بالمنعرجات على مسافة 

سهولة فهم وهذا الشكل الجديد من السباقات يستقطب الجماهير وذلك لعدة عوامل منها القرب من المتفرج 
 المتفرج.السباقات ويجعل المتفرج يتفاعل مع اللعبة كما يمنح لإلعالم واإلتصال مشهد رياضي تفاعلي يشد 

 
 :2015كأس تونس لسنة           

      
 2015لسنة  للتجديف بالمجرى الدولي للتجديف كأس تونس 2015ديسمبر  27جامعة يوم األحد نظمت ال
 شاب موزعين كاآلتي  97فتات و 45جداف منهم  142بمشاركة 

  جداف 37 عدد :)ASL( لبحيرةالرياضية لجمعية  .1
  جداف 30 عدد :)CNS( النادي البحري السوسي .2
  جداف 27 عدد :)CNMT( النادي البحري للبحرية التونسية .3
  جداف 20 عدد :)AEPT( لصيد البحري بطبرقةجمعية ا .4
  جداف 07 عدد :)CSDGS( النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو .5
  جدافين 04 عدد :)ASK( الجمعية الرياضية بقرقنة .6
  جداف 02 عدد :)AT( المجذف التونسي .7
  جداف 12: عدد )EFLT( الفيدرالية بالبحيرةالمدرسة  .8
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 صفحة : 13 

  جداف 03: عدد )EFT( المدرسة الفيدرالية بطبرقة .9
  

  وفاز بكأس تونس للذكور بمجموع النقاط لكل األصناف العمرية الجمعية الرياضية للبحيرة.
  حصل على كأس تونس للفتيات بمجموع النقاط لكل األصناف النادي البحري للبحرية التونسية.كما ت

  وتجدون حوصلة ألهم النتائج حسب لكل األصناف:
  

  متر  500:  مسافة السباقات / )2002و 2001(مواليد سنة   صنف األداني
  زدوج المجدافمالزوجي القارب   الفرديقارب   المرتبة 

  )ASLياسين ريان و محمد كاريم بن رمضان (محمد   )EFLT( مذبوحياسين   1
  )AEPTسبايتي و لوأي حمدي (هاني   )CNMT( بن بوبكرأحمد   2
  )CNMTبن حسين و محمد زروق (زيدان   )AEPT( عالء الدريسيمحمد   3
  )CNSعزيزي السبوعي و زياد بن عمار (محمد   )AEPT( عتايميآدم   4
  )CSCDGFمالك العريبي (الكافي و سكندر   )ASLحروش (علي   5
  )ASLلعتر و وسيم درويش (عمر   )CNMTهارون شريحة (محمد   6

  
 متر. 500مسافة السباقات :  /) 2002و 2001(مواليد سنة   صنف الدنياوات

  زدوج المجدافمالزوجي القارب   الفرديقارب   المرتبة 
  )AEPT(مومني و آمنة ركايبية سحر   )CNMT(مذبوح فطومة   1
    )CNMTتقية (زينب   2
    )AEPTالزمالي  (سارة   3
    )AEPTهذلي (مريم   4
    )CNMTثرية (نور   5
    )AEPTدوايدي (نسرين   6

  
  متر. 1000المسافة:  /) 2000و 1999(مواليد سنة صنف األصاغر 

  زدوج المجدافمالزوجي القارب   الفرديقارب   المرتبة 
 )EFLTقادري و غيث قادري (ياسين   )AEPT( مؤمن الماجريمحمد   1
  )CNMT(بوزكري و زياد سحراوي ياسين   )ASLبن فرحات (نذير   2
  )AEPTعياد و محمد خليل الزواوي (إياد   )CNMTسالمة (قيس   3
  )ASLعجابي و عاي الورغي (أمين   )ASLالزغالمي (ضياء   4
  )AEPTبونوارة و يعقوب التريكي (عمر   )CNSالزقارني (صادق   5
 )CNS( حبةالدين بوعسيدة و محمد بُ سيف   )EFLTمالك أبواألذنين (محمد   6

  
  .متر 1000المسافة:  /) 2000و 1999(مواليد سنة نف الصغريات ص

  زدوج المجدافمالزوجي القارب   الفرديقارب   المرتبة 
  )AEPTالطرابلسي و آيى الهمامي (أميمية   )ASLبولعراس (سارة   1
  )CNSبن محمود و ميسة الغول (حبيبة   )ASLبن علي (فرح   2
  )EFLT( العياري و سيرين ريحانةنور   )CNSزنتور (أميمية   3
  )CNSرويس و درة بن ناهية (سلمة   )AKSهماني (يسمين   4
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 صفحة : 14 

  
  .متر 1000المسافة:  /) 1998و 1997(مواليد سنة صنف األواسط 

  زدوج المجدافمالزوجي القارب   الفرديقارب   المرتبة 
  )AEPT(طراد و مهران الماليكي أحمد   )ASL(خليل منصوري محمد   1
  )ASLمملوك و مهدي مملوك (مجدي   )ASLعزيز الشعاوري (محمد   2
  )CNMTأمين يحي و سهيل بالحاج علية (محمد   )ASLالمصلّي (الهادي   3
  )CNSعدنان بالحاخ يةسف ( بن غانم وغادي   )CNMTالتواتي (بالحسن   4
    )CNSبن عبدالقادر (مكرم   5
   )ATالمثلوثي (ماهر   6

  
  .متر 1000المسافة:  /) 1998و 1997(مواليد سنة صنف الوسطيات 

  زدوج المجدافمالزوجي القارب   الفرديقارب   المرتبة 
  )ASLبن محمود و إسالم بن محمود (آية   )CNS(قلّيم سيرين   1
  )ASLالمباركي و آمنة نجيب (سارة   )ASLونيس (مالك   2
    )ASLالحفصي (نور   3
    )CNSعياد (وفاء   4
    )CNMTالصمعي (شيماء   5

  
  .متر 1000المسافة:  /  صنف األكابر

  زدوج المجدافمالزوجي القارب   الفرديقارب   المرتبة 
  )ASLالطيب و سكندر الشارني (محمد   )ASL(الطيب محمد   1
 )CNSبغدادي و أحمد مرابط (فارس   )CNMTالكزدغلي (أحمد   2
  )CNMTالكزدغلي  محمد أمين الريابي (أحمد   )CNSالعدواني (عبدهللا   3
  )ASLبالطيب و عبد العزيز قلعاوي (بلحسن   )CNSالدين السوداني (شمس محمد   4
  )CNMTالغول و حسام بن سويس (طارق   )ATيسري بالخير (محمد   5
  )ATالمثلوثي و مروان اليوسفي (ماهر  )CNMTاليوسفي (مروان   6

  
  .متر 1000المسافة:  / وزن خفيف صنف األكابر

  زدوج المجدافمالزوجي القارب   الفرديقارب   المرتبة 
  )CNMTهللا الريابي و طارق الغول (أمين   )ASL(الطيب محمد   1
  )CNSالغدادي و محمد يسري بالخير (فارس   )CNMTالغول (طارق   2
    )CNMTبن سويسي (حسام   3
    )CNMTهللا الرياحي (أمين   4
    )AEPTالغربي (حسان   5
   )CNSرويس (ياسين   6

  
  .متر 1000المسافة:  /صنف الكبريات 

 قارب الزوجي المزدوج المجداف قارب الفردي  المرتبة 
 )CNMT(خديخة الكريمي و ألفة الخماسي  )ASL(نور الهدى الطيب   1
 )SLوداد العرفاوي و أميمية العرفاوي ( )CNMTفاطمة الزهرة تقية (  2
 )CNMTفاطمة الزهرة تقية و راشا صولة ( )CNMTراشا صولة (  3
 )CNSرغدا كحلول و درة زنزولي ( )CNSشعبان (رحمة بن   4
  )ASLآمنة جاليصية (  5
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  )CNSضحى بن نجيمة (  6
 

 .متر 1000المسافة:  / وزن خفيف صنف الكبريات
  الفرديقارب   المرتبة 

  )CNMT(الزهرة تقية فاطمة   1
  )CNMTالخماسي (ألفة   2
  )CNSكحلول (رغدة   3
  )CNSبن شعبان (رحمة   4

  
  :2015إحصائيات حول مشاركة الجمعيات حسب األصناف في سنة  2.3/  
               

 

دد
ع

 

 الجمعية / المدرسة الفيدرالية 

 األضنا ف العمرية التي شاركت في البطولة 

ي
اد

الن
ع 

 م
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رب
تد

ي
 

ب
تخ

من
بال

ن  
بو

در
يت

 

ين
علي

الف
ن 

كي
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مش
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ين
از

مج
 ال

صغار 
 األداني

 أكابر أواسط األصاغر األداني 

إناثذكور إناثذكور إناثذكور إناثذكور إناثذكور 

 68 48 19 49 5 5 7 8 2 8 2 8 1 2 الجمعية الّرياضية للبحيرة 1

 38 27 6 32 4 7 1 3 0 4 3 5 0 0 لبحري للبحرية التونسيةالنادي ا 2

 12 10 0 12 0 0 0 0 1 2 3 1 2 1 قرقنة الرياضيةجمعية  3

 57 40 2 55 4 7 3 4 6 3 1 6 1 5 النادي البحري بسوسة 4

 52 28 5 47 0 2 2 5 2 5 5 4 1 2 رسة الصيد البحري بطبرقةجمعية مد 5

 4 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 المجدف التونسينادي  6

 14 13 0 14 0 0 0 0 0 3 0 6 0 4 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 7

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 باء دار لشباب بصيادةأحجمعية  8

 7 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 لرياضي للحرس الوطنيالنادي ا 9

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الكهرباء والغاز حلق الواديجمعية  10

 63 22 3 60 0 0 0 0 2 8 2 8 1 1 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 11

 20 8 0 20 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 طبرقةالفيدرالية للتجديف ب المدرسة 12

 4 4 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 *سوسةالفيدرالية للتجديف بلمدرسة ا 

 339 202 35 334           المجموع

ن عوإبرام عقد برنامج مع النادي البحري بسوسة عوضا  ألسباب فنية المدرسة الفيدرالية بسوسة في آخر شهر مارسق تم غل*
  ذلك.

لتوزن بين األصناف العمرية في ا ىمستو ىبين أعاله أن هنالك تحسن نوعي عليمكن اإلستنتاج من الجدول الم
فقط على غرار جمعيتي مدرسة قرطاج الدولية  تكوين صبغةجوالت البطولة والكأس وأن هنالك جمعيات ذات 

ومعهد قوستاف فلوبار وأخرى تشارك في البطولة في األصناف الصغرى كما نستنتج كذلك عمل الجمعية 
والتي الرياضية بالبحيرة التي لها نصيب األسد في عدد رياضي النخبة وذلك راجع لمقومات العمل المتوفرة به 

مما يستوجب دعم النوادي المنخرطة حسب نقاط الضعف المبينة بالجدول وذلك تفوق نسبيا النوادي األخرى 
مرافقة لهذه النوادي من جانب دعمهم بالقوارب والمعدات حسب اإلمكانيات المتوفرة مع بوضع برنامج 

  .المساهمة في دفع قسط من منحة مدرب النادي وذلك بعد إبرام عقد أهداف بين الجامعة والجمعية
   



  

. 2015التقرير الفني لإلدارة الفنية الوطنية لجامعة التجديف لسنة   

 صفحة : 16 

 المنتخبات الوطنية:شاط ن / 4
 

 المنتخب الوطني لألكابر: / 1.4
 

 .(متفرغ لدى الجامعة) المدرب: شكري بن ميالد: أستاذ تربية بدنية 
 .مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي لبحيرة تونس 
  حصة في األسبوع.  11إلى  9أيـام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل من  
  للموسم:األهداف العامة  

o  2015سبتمبر  06أوت إلى  28األلعاب البحر المتوسط  الشاطئية األولى ببسكارا إيطاليا من.  
o  2015أكتوبر  7إلى  5/ بحيرة تونس من  2016الدورة التأهيلية لأللعاب األولمبية ريو.  
o 2015أكتوبر  11إلى  9للتجديف / بحيرة تونس من  ةالبطولة اإلفريقية الحادية عشر. 

  ألكابر:الوطني لقائمة منتخب 

ة اإلسم واللقب ع  الناد أو الجمع

 النادي البحري للبحرية التونسية أحمد كزدغلي  1
 يتدرب بالجامعة األمريكية "أُكلُهوما سيتي" ياسين شافي بالرحومة 2
 الجمعية الرياضية للبحيرة محمد الطيب 3
 النادي البحري السوسي عبد هللا العدواني 4
 الجمعية الرياضية للبحيرة اسكندر الشارني 5
 
 

  5201النتائج المحققة في التظاهرات الرسمية لسنة: 
برنزيةفضيةذهبيةالوزن القارب الرياضي التظاهرةع/ر

1 
األلعاب البحر المتوسط  الشاطئية األولى 

  سبتمبر 06أوت إلى  28ببسكارا إيطاليا من 
 بحر الزوجي إسكندر الشارني

 طمخطل تناوب
 مفتوح 

  1   

    العدوانيعبدهللا 

2 
 للتجديف ةالبطولة اإلفريقية الحادية عشر

 أكتوبر  11إلى  9/ بحيرة تونس من  أكابر

مزدوج الرباعي  الشارني إسكند 
 *المجداف

خفيف
    1 

       العدوانيعبدهللا 

فرديال محمد الطيب    1 مفتوح 

 3 
 2016الدورة التأهيلية لأللعاب األولمبية ريو 

 أكتوبر  7إلى  5بحيرة تونس من  /
فرديال محمد الطيب   خفيف 

الثانية والترشح المرتبة 
 لأللعاب األولمبية 

  1 1  1       المجموع العام  

ليل المنصوري ومحمد مؤمن خ: محمد االرباعي مزدوج الجدافين المذكورين باإلضافة إلى جدافين من صنف األوسط وهم*
  الماجري.

  
بالرغم وبفضل العمل المتواصل بالمائة  80بنسبة تفوق لقد تم تحقيق األهداف المرسومة لهذا الموسم 

تميز الجداف محمد الطيب خالل مشاركته في من توقفات بعض الجدافين عن التدريب بسبب اإلصابات وقد 
      .جميع التظاهرات الرسمية
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 :/ المنتخب الوطني لألواسط 2.4
 

  :ياضي (متفرغ لدى الجامعة).رمنشط المدرب: محمد المهني 
 .مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي لبحيرة تونس 
  حصة في األسبوع.  11إلى  9أيـام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل من  
 :األهداف العامة للموسم  

o 2015أكتوبر  11إلى  9للتجديف / بحيرة تونس من  ةالبطولة اإلفريقية الحادية عشر. 
 واسطقائمة منتخب الوطني لأل: 

ة اإلسم واللقب ع  الناد أو الجمع

 الجمعية الرياضية للبحيرة بن سيدهممحمد   1
 الجمعية الرياضية للبحيرة خليل تالمنصوريمحمد  2
 الجمعية الرياضية للبحيرة فرحاتنذير  3
 مدرسة الصيد البحري بطبرقةجمعية  الماجريمؤمن محمد  4
 الجمعية الرياضية للبحيرة عزيز الشعاوريمحمد  5
  النادي البحري للبحرية التونسية  لتواتيبالحسن   6
 

  5201النتائج المحققة في التظاهرات الرسمية لسنة: 
برنزيةفضيةذهبيةالوزن القارب الرياضي التظاهرةع/ر

1 
األلعاب البحر المتوسط  الشاطئية األولى 

 سبتمبر 06أوت إلى  28ببسكارا إيطاليا من 
   1   مفتوح  بحرالفردي  بن سيدهممحمد 

2 
 للتجديف ةالبطولة اإلفريقية الحادية عشر

أكتوبر  11إلى  9/ بحيرة تونس من  أوسط

 بن سيدهممحمد 
 أواسطالزوجي 

1 
 

    
 خليل المنصوريمحمد 

بن سيدهممحمد    1  خفيف الفردي 

مؤمن  الماجريمحمد 

أواسطالرباعي    1   
بن سيدهممحمد   

خليل المنصوريمحمد 

بن فرحاتنذير   

   2 2       المجموع العام  

         
وكذلك اإلمكانيات بالمائة بفضل العمل المتواصل  مائةلقد تم تحقيق األهداف المرسومة لهذا الموسم بنسبة تفوق 

امعة من الجدافين األواسط واألصاغر وخاصة المجمعين بالمعهد من الموارد البشرية المتوفرة للجالمتوفرة 
  الرياضي بيار دي كوبرتان المنزه.

  
 .المنتخب الوطني للكبريات / 3.4

 
  بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان المنزه)المدرب : الصحبي الخرداني (أستاذ رياضة تجديف 
 .مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي لبحيرة تونس 
  حصة في األسبوع.  11إلى  9أيـام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل من  
 :األهداف العامة للموسم   

o  2015أكتوبر  7إلى  5/ بحيرة تونس من  2016الدورة التأهيلية لأللعاب األولمبية ريو.  
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o 2015أكتوبر  11إلى  9للتجديف / بحيرة تونس من  ةالبطولة اإلفريقية الحادية عشر.  
  قائمة منتخب الكبريات 
 النادي أو الجمعية اإلسم واللقبع/ر

 الجمعية الرياضية للبحيرة الهدى الطيبنور  1

 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز خديجة الكريمي 2

 الفرنسي "Aviron Décinois"نادي    مالغما عائشةأنيسة  3
 

  5201النتائج المحققة في التظاهرات الرسمية لسنة: 
برنزيةفضيةذهبيةالوزن  القارب الرياضي التظاهرةع/ر

1 
الدورة التأهيلية لأللعاب األولمبية ريو 

 7إلى  5/ بحيرة تونس من  2016
  أكتوبر

مزدوج زوجي   الكريميخديجة 
  وزن خفيف

األولى و المرتبة  خفيف
الترشح لأللعاب 

 خفيف  الهدى الطيبنور  األولمبية 

2 
 للتجديف ةالبطولة اإلفريقية الحادية عشر

 11إلى  9/ بحيرة تونس من  كبريات
  أكتوبر 

  الكريميخديجة 
زن فردي 

  خفيف
 خفيف

 1  

مزدوج زوجي  الكريميخديجة 
 وزن خفيف

 خفيف
 1   

 خفيف  الطيبالهدى نور 

الكريميخديجة   
مزدوجزوجي   

 مفتوح
 1  

الهدى الطيبور ن  مفتوح 

مغوماالعائشة أنيسة   1   مفتوح فردي  

  1 3        المجموع العام  

  
عن  اتلقد تم تحقيق األهداف المرسومة لهذا الموسم بفضل العمل المتواصل بالرغم من توقفات بعض الجداف

 .نور الهدى الطيب خالل مشاركتها في كل التظاهرات الرسمية تميزت الجدافةالتدريب بسبب اإلصابات وقد 
لمدة سنة من المنتحب الوطني بقرار من مجلس  2014وقد تم إستبعاد الجدافة راشا صولة منذ بداية شهر سبتمبر 

 التربية التابع للمكتب الجامعي وذلك ألسباب تتعلق بسوء السيرة.
عن التدريب كليا بعد تعرضها إلى إصابة حادة في  2014رجاء منصور منذ شهر أوت  كما توقفت الجدافة

 العمود الفقري قرر وذلك بقرار من اللجنة الطبية.
على إثر النتائج المحققة وعمال بلوائح تصنيف وإستهداف رياضي النخبة التابع لسلطة اإلشراف تم تصنيف نور 

 وإبرام العقود في الغرض. 2015" بعنوان سنة  2جة الكريمي " د" ومواصلة تصنيف خدي 2الهدى الطيب " د
 
 المنتخب الوطني للوسطيات./  4.4   

 
 رياضة تجديف بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان المنزه) ة(أستاذ ليذإبتسام تريمش الشا:  ةالمدرب 
 .مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي لبحيرة تونس 
  حصة في األسبوع.  11إلى  9أيـام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل من  
  :األهداف العامة للموسم  

o  2015سبتمبر  06أوت إلى  28األلعاب البحر المتوسط الشاطئية األولى ببسكارا إيطاليا من.  
o 2015أكتوبر  11إلى  9للتجديف / بحيرة تونس من  ةالبطولة اإلفريقية الحادية عشر. 
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 قائمة منتخب الكبريات والوسطيات 
 النادي أو الجمعية اإلسم واللقبع/ر

 الجمعية الرياضية للبحيرة ونيسمالك  1

 الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز قليمسيرين  2

 الجمعية الرياضية للبحيرة بولعراسسارة  3

 الجمعية الرياضية للبحيرة علي بن فرح  1
  
  

  5201المحققة في التظاهرات الرسمية لسنة النتائج: 
برنزيةفضيةذهبية القارب الرياضي التظاهرةع/ر

1 
األلعاب البحر المتوسط  الشاطئية األولى 

 سبتمبر 06أوت إلى  28ببسكارا إيطاليا من 

  1   بحرالزوجي  ونيسمالك 

  قليمسيرين 
  بحرالزوجي 

  لطتمخ
  بولعراسسارة   1 

  الونيسمالك 

2 
 للتجديف ةالبطولة اإلفريقية الحادية عشر

 11إلى  9/ بحيرة تونس من  وسطيات
 أكتوبر 

 قليمسيرين 
   1  الزوجي مزدوج

  ونيسمالك 

ونيسمالك     1 الفردي 

  1 2  1     المجموع العام  

 
عن  اتلقد تم تحقيق األهداف المرسومة لهذا الموسم بفضل العمل المتواصل بالرغم من توقفات بعض الجداف

 .التدريب بسبب اإلصابات
 

 .المنتخب الوطني لألصاغر والصغريات / 45.
 
o :أنيس الجويني (مدرس رياضة بمركز النهوض ببحيرة تونس). المدرب  
o  لبحيرة تونس الشماليّة.مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي 
o  حصص في األسبوع. 09إلى 04أيام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل 
o :األهداف العامة للموسم 

لتطعيم منتخبي األواسط  1997-1996العمل على تعزيز رصيد الجامعة من الجدافين الشبان  من مواليد 
 ووسطيات في المواسم القادمة.

 
  والصغرات:قائمة منتخب األصاغر 

 الجمعية االسم و اللقبر /ع الصنف

 األصاغر

حیرة تونس قيس سالمة 1 ة  ل   المدرسة الفیدرال

 الجمعية الرياضية للبحيرة عمر األعتر 2
 الجمعية الرياضية للبحيرة ضياء الزغالمي 3
 الجمعية الرياضية للبحيرة محمد ياسين الرياني 4
الجمعية الرياضية للبحيرة محمد كريم بن رمضان 5
حیرة تونس محمد هارون شريح 6 ة  ل المدرسة الفیدرال
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الصغريات

 الجمعية الرياضية للبحيرة كوثر ثامر 7
الجمعية الرياضية للبحيرة نورالمرزوقي 8
حیرة تونس نور ثره 9 ة  ل المدرسة الفیدرال
حیرة فطومة المذبوح 10 ة لل ة الراض الجمع
مة بن عمر 11 حیرة أم ة لل ة الراض الجمع

  :جات اإلستنتا / 6.4
  

لقد حققت عناصر المنتخبات الوطنية للتجديف المذكورة أعاله نتائج ممتازة خالل هذا الموسم بالرغم من 
اإلمكانيات المتواضعة والمحدودة سواء المرصودة من سلطة اإلشراف أو تلك التي يُوفرها مشكوًرا المكتب 

لساهر على تدريب منتخبات التجديف الجامعي لكن يجب أن نثني على العمل الذي قدمه اإلطار الفني الوطني ا
كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر للدكتور محسن الطرابلسي رئيس اللجنة الطبية لجامعتنا والسيد سفيان القاسمي 
إخصائي العالج الطبيعي واألطباء والخبراء العاملين بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة الذين ساهموا في 

العلمية والنفسية والعالج الطبيعي  لعناصر المنتخبات الوطنية، كما أشكر السيد أنيس بن إنجاح المتابعة الطبية و
خضر ميكانيكي القوارب الذي لم يدخر أية جهد في إعداد وصيانة القوارب والمعدات الخاصة بتدريب عناصر 

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

 :النشاط الدولي /5
  

 لتجديف ببحيرة تونس :ل نشاط المركز الدولي  /1.5
          

في إطار نشاط المركز تم اإلتفاق مع اإلتحاد الدولي للتجديف وبدعم مالي من التضامن األولمبي تم  إستقبال 
وطنية و المذكورة بالجدول أسفله في إطار المنحة األولمبية المرصودة لرياضي لجان أولمبية  03جدافين من 

بعنوان منحة أولمبية  للتدريب بمركز إعداد نخبة دولي حيث كانت  2016النخبة إلعداد األلعاب األولمبية رييو 
 : الفترات على النحو التالي

 
رةالفت الرياضيين اللجنة األولمبية الوطنيةعدد الرياضيين   

أوت 16أفريل إلى  15من    Vanuatu Luigi MartienTeilemb / فانواتو 01  

  الحسين محفوظ قمبور ليبيا 02
 محمد سعود إبراهيم 

أكتوبر 12ماي إلى  08من   
أكتوبر 12ماي إلى  26من   

أكتوبر  13جويلية إلى  15من  Togo Akossiwa Claire Ayvon / التوقو 01  

 
تدريب المجموعة المذكورة أعاله من طرف اإلطار الفني التونسي وبالتنسيق مع لجنة التنمية  ةهذا وتم متابع

  لإلتحاد الدولي للتجديف.
          

في إطار برنامج التضامن دولي تربص تحضيري تم تنظيم ، ] FISAاإلتحاد الدولي للتجديف [تحت إشراف 
لجنة أولمبية مع التكفل  24لفائدة وذلك  2015أكتوبر  8سبتمبر إلى  26خالل الفترة الممتدة من  األولمبي

والتي  2016لأللعاب األولمبية رييو  يةالتأهيل تحضيرا للمشاركة في الدورةبمصاريف النقل الجوي واإلقامة 
  كاآلتي:كان توزيع البلدان المشاركة و 2015أكتوبر   7إلى  5دارت فعالياتها بالمجرى الدولي لبحيرة تونس من 
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  عدد المدربين  عدد الجدافات  عدد الجدافين  البلد  ر /ع 
  1  1  1  الجزائري  1
  1  1  1  ليبيا  2
  1  1  1  المغرب  3
  1  0  2  ساحل العاج  4
  1  0  1  الكامرون  5
  1  0  2  كينيا  6
  0  0  2  أنغوال  7
  1  1  1  مدغشقر  8
  1  0  2  الموريسجزر   9
  1  0  1  نيجر  10
  1  1  1  بيجيريا  11
  1  0  1  مالي  12
  1  1  1  الطوغو  13
  1  3  1  ناميبيا  14
  1  1  1  السنغال  15
  1  1  1  السودان  16
  1  1  2  بنينال  17
  0  0  2  أوغندا  18
  1  0  1  زمبيا  19
  1  1  1  مصر  20
  1  0  1  زمبابوي  21
  1  1  1  جيبوتي  22
  1  1  0  غانا   23
  1  1  1  تونس 24
  22  17  30  المجموع  

     
  طرين وهم كاآلتي :ؤم 06رفقة عدد بتكليف من اإلتحاد الدولي للتجديف وأشرف على هذا التربص 

o " السيدIan Shor.مدرب ومكون دولي من بريطانيا "  
o السيدة "Rachel Davis.مدربة المنتخب الزمبابوي "  
o السيد "John Parker.مدرب أمريكي "  
o  للوسطياتالمنتخب الوطني  ةمدربالسيدة إبتسام الشاذلي تريمش.  
o  للكبرياتالمنتخب الوطني الصحبي الخرداني مدرب السيد.  
o مدرب منتخب الشبان. السيد أنيس الجويني  
o  .السيد رياض بن خذر مسؤول على توزيع وصيانة القوارب  

  
وركود إقتصادي وسياحي ال نحسد  صعبة أمنيةلهذا التربص الدولي الصدى اإليجابي في ظروف حيث كان 

 ،األمنية ومنشآتنا الرياضية والسياحية ؤسستنامالتربص بشكل مباشر و غير مباشر في نجاح وقد ساهم . عليه
  .هامةكما أنعش خزينة الجامعة بموارد مالية 

جميع البلدان المشاركة فيه وكذلك اإلتحاد الدولي على لسان رئيسه السيد جون  هذا التربص إستحسان لقد لقي
  .2016لأللعاب األولمبية  كريستوف روالن الذي حضر فعاليات الدورة التأهيلية

 08البلدن المشاركة طلبت خالل الجمعية العمومية لإلتحاد اإلفيقي المنعقدة بنزل المرادي بتاريخ  أغلبعلما وأن 
فرة بالمركز بتونس نظرا للتسهيالت وجميع مقومات النجاح المتو 2016تنظيم البطولة اإلفريقية القادمة  أكتوبر

   الدولي لتنمية التجديف لبحيرة تونس.
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  والخبراء التونسيين على الصعيد الدولي : الحكامنشاط  / 3.5
 

  نشاط الحكام الدوليين التونسيين: /1.2.5
  

ت يلق قد التونسيين لتحكيم التظاهرات الرسمية المبينة أسفله وكانت مشاركتهمتمت دعوة الحكام الدوليين 
  الحكام لإلتحاد الدولي للتجديف: إستحسان لجنة

بطولة العالم لألكابر واالكبريات  دون في  أيمن الهماميالسيد  الحكم الدوليم حكّ  2015 جويلية 26إلى  23من 
  .سنة بمدينة بلوفديف ببلغاريا 23
و دي لألواسط بمدينة ريبطولة العالم في سمير كريم السيد  كم الدوليالحم حكّ  2015 أوت 09إلى  06من 
  .رو البرازيليجين
المتوسط   األبيض عاب البحرألالحكم الدولي السيد رامي بن حميدة بحّكم  2015 سبتمبر 06أوت إلى  28من 

  .الشاطئية األولى ببسكارا إيطاليا
شاركت الحكمة الدولية السيدة إيناس الهمامي حفصة بصفتها كعضوة في لجنة  2015 سبتمبر 6أوت إلى  30من 

  التحكيم باإلتحاد الدولي للتجديف ببطولة العالم أواسط بالبرازيل وبطولة العالم أكابر بفرنسا.
ريُو الدورة التأهيلية لأللعاب األولمبية شارك أربعة حكام دوليين من تونس في  2015أكتوبر  7إلى  5من 

  .أيمن الهمامي/  رامي بن حميدة/  سمير كريم /إيناس الهمامي حفصة و هم على التوالي : حيرة تونس بب 2016
 البطولة اإلفريقية الحادية عشر للتجديفدوليين من تونس في شارك خمسة حكام  2015أكتوبر  11إلى  9من 

رامي /  منتصر بن خذر/  أنيس بن خذر/  كريمسمير /  إيناس الهمامي حفصةوهم على التوالي:  بحيرة تونسب
  .بن حميدة

  
   :لخبراء التونسيينالدولي ل نشاطال /2.2.5

  
مارس دُعيت من طرف اإلتحاد الدولي للتجديف للمشاركة في اإلجتماع السنوي للجان المختصة  08إلى  05من 

إلى   2015مارس  05وصولي يوم الخميس  إثر سباقات التجديف الدوليةالالتابعة له وذلك بصفتي عضوا بلجنة 
لندن واإلقامة بفندق "كراون بالزا هيثروا" وهو نفس مكان اإلجتماعات ككل سنة حيث أنه في عشية نفس اليوم 
بدأنا في اإلجتماعات صلب لجنتنا إلعداد النقاط التي سيتم التطرق إليها مع  بقية اللجان المختصة وفي اليومين 

 2020إلجتماعات حيث كان المحور الرئيسي للنقاشات والتداول النظر في مشروع أجندة المواليين واصلنا ا
  المقترحة من السيد: طوماس باخ  رئيس اللجنة األولمبية الدولية.

  
دُعيت من طرف اإلتحاد الدولي للتجديف لحضور الجولة الثالثة لكأس العام  2015جويلية  13إلى  09من 

شاركت في إجتماع لجنة المسابقات بصفتي عضوا بها حيث  حيثلوسرن بسويسرا  للتجديف التي دارت بمدينة
 19 سنوي للمدربين المزمع إنعاقده منوبرنامج الملتقى ال 2016تم التطرق لموضوع برامج األلعاب األولمبية 

  .ساراسوتا بوالية فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكيةبمدينة  2015نوفمبر  22إلى 
رئيس الجامعة فعاليات الجمعية العمومية العادية للجامعة  السيد سليم بن بوبكر حضرت مع  2015مبرسبت 7يوم 

  .شومبري بفرنساالدولية للتجديف بمدينة 
  

اإلتحاد الدولي  هنظمفي المنتدى الدولي السنوي لمدربي التجديف الذي شاركت  2015نوفمبر  21إلى  19من 
والذي تر كزعلى عديد المحاور من  ةالفلوريدا بالواليات المتحدة األمريكي للتجديف بمدينة ساراسوتا بوالية

جهاد واإلرهاق تجنب اال ،المقاربة الميدانية للتغذية عند الجدافم اإلمكانيات البدنية بالمحروقات، تضخيأهمها 
ن الرياضة بالجامعة اإلنتقال م، مراقبة اآلداء عند الرياضيين، البحث عن الوقود النفسي للمدرب، عند المدرب

أحسن  ائزووخالل حفل توزيع ج. القيادة في األداء العالي للرياضي، ند الجدافعتأهيل التحمل ، إلى النخبة
ر السكرتار التفيذي لإلتحاد الدولي تونس على نجاحها الباهر في تنظيم كش 2015رياضي وأحسن فريق في سنة 

    .2015أكتوبر  7ى إل 5الدورة التأهيلية لأللعاب األولمبية من 
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  تنظيم التظاهرات الدولية بتونس: /3.5
  

  2015أكتوبر  04الدورة الدولية التاسعة لبحيرة تونس األحد:  
  
  على التوالي :  همإفريقي و بلد 20شارك هذه السنة في الدورة الدولية عدد  

 /السنغال مدغشقر / المغرب / بيجيريا /  /ليبيا  دجيبوتي / /كينيا  /الكامرون   /ساحل العاج  الجزائر / أنغوال /
وأجريت  السباقات زمبيا / البنين / مالي / جزر الموريس.  /تونس /  الزمبابوي /أوغندا  /الطوغو  /السودان 

اف في الزوجي مزدوج المجدقارب متر بالمجرى الدولي للبحيرة وذلك على قاربي الفردي و 500على مسافة 
ميداليات  06فازت تونس بالمرتبة األولى بعدد قد وكل من صنف األكابر والكبريات واألوساط والوسطيات. 

  ثم الزمبابوي. بنينالجزائر ثم الميداليات برنزية تليها  03ميداليات فضية و 05ذهبية و
  
  أكتوبر  7إلى  5 من بحيرة تونسالمجرى الدولي ل 2016الدورة التأهيلية لأللعاب األولمبية ريو

2015:  
        

ـدد  بالمقارنة مع الدورة 24تميزت الدورة برقم قياسي من عدد اللجان األولمبية الوطنية المشاركة حيث بلغ عـ
أجريت . وقد 17باإلسكندرية بمصر والذي بلغ عدد البلدان المشاركة فيها  2011الفارطة التي نظمت في سنة 

 نظام  لوائحقانون وصنف مبرمج باأللعاب األولمبية وهذا حسب  14السباقات في أربعة أصناف من ضمن 
في صنف و  ترشح في صنف قارب الفردي ذكور: مصر/ تونس / الجزائر / الزمبابوي.وقد التأهيلي القاري

في و ذكور: أنغوال ج خفيففي صنف الزوجي مزدوو رمبابوي / الجزائر / نيجيريا / مص: الزإناثالفردي 
ه ال يمكن ترشيح إال قاربين فقط من جنس مختلف من علما وأن : مصر.إناث صنف الزوجي مزدوج وزن خفيف

  األصناف األربعة المبرمج في التصفيات القارية.
ي مساء للفردوالتدارك  لكل األصناف لسباقات التصفيات صباحاأكتوبر  5الموافق لإلثنين  خصص اليوم األول

 7وقد دارت النهائيات يوم اإلربعاء  وفي اليوم الثاني نظم سباقات التدارك للزوجي والنصف النهائي للفردي.
  ورئيس اإلتحاد اإلفريقي للتجديف. وحضره رئيس اإلتحاد الدولي للتجديف 2015أكتوبر 

ممثلي اإلتحاد ن جانب خاصة ملقي التنظيم واإلقامة والنقل الداخلي إستحسان جميع المشاركين والشكر لقد 
  .جون كرستوف روالناإلفريقي واإلتحاد الدولي في شخص رئيسه السيد 

ديف حيث كلف أألشخاص التالي ذكرهم والمنتمين لمختلف لجانه أشرف على هذه السباقات اإلتحاد الدولي للتج
  القارة:

  تنظيم تظاهرات لالدولية  لجنةالعضو والمندوب الفني للسباقات  امن جنوب إفريقيالسيد سلفين جاكسن
  التجديف.

  هينيغ باي نيلسن من الدنمارك طبيب السباقات عضو اللجنة الدولية الطبية للتجديف.السيد  
 التجديف.  عضوة بلجنة الدولية لحكام رئيسة الحكام للسباقات السيدة إيناس الهمامي حفصة من تونس  
  مكلف بإفريقيا.السيد ميشال دوتر من فرنسا مستشار دولي في التجديف  
 مارتين دايمون من الكامرون / سامي أبو العُلى و أحمد عيسى  :الحكام الدوليين للسباقات السادة والسيدات

فيترن و جون بول ومؤنس السرقي من مصر / رامي بن حميدة وأيمن الهمامي من تونس / كاترين 
  من البرتغال / بيتر فجفر من سلوفانيا.أجوستين من فرنسا / نيكوال موتشاال من إيطاليا / نونو بوتالوا 

  وطنيين من تونس.حكام  06شارك في التحكيم أشرف على التنظيم الفني للسباقات السيد أنيس بن خذر ووقد 
  
  2015أكتوبر  11إلى  09البطولة اإلفريقية الحادية عشر للتجديف المجرى الدولي لبحير تونس من. 
 

مشارك  181بمشاركة فريقي للتجديف البطولة اإلفريقية الحادية عشرة اإلتحاد اإل تحت إشرافالجامعة نظمت 
  رسمي موزعين حسب الجدول أسفله: 

  
 



  

. 2015التقرير الفني لإلدارة الفنية الوطنية لجامعة التجديف لسنة   

 صفحة : 24 

ام الرسمیون  الجملة البلدان  الراضیون  المرافقون  الح
ة  المشار

 ع/ر
ور  إناث  ذ

 1 الجزائر 5 13 5 3 2 28
ا 0 4 4 0 2 10  2 لیب
 3 المغرب 4 7 3 0 3 17
 4 مصر 7 16 5 6 6 40
 5 السودان 2 1 1 0 3 7
  6 التوغو 1 1 1 0 0 3
فوار 0 2 1 0 0 3  7 الكوت د
 8 ألكامرون  1 1 1 1 1 5
 9 بنین 1 2 3 0 0 6
 10 أنغوال 0 5 2 0 2 9
 11 مدغشقر 1 1 1 0 0 3
ابو  1 1 1 0 0 3  12 زم
 13 تونس 6 8 6 4 20 44
 14 جزر مورس 0 2 1 0 0 3

181  39  14  35  64  29   المجموع
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  رتيب العام للفرق على النحو التالي: توكان ال

  
 ميدالية  برنزية. 4و  فضيةميدالية  5ذهبية و ميدالية  5بعدد  / مصر  المرتبة األولى  
 ميدالية برنزية. 4ميدالية فضية و  4ميدالية ذهبية و  5الجزائر بـعدد  / المرتبة الثانية  
  برنزية. 02ميدالية فضية و ميدالية  5ميدالية ذهبية و 04/ تونس بعدد  الثالثةالمرتبة  
  / ميدالية برنزية. 02بعدد  أنغوالالمرتبة الرابعة  
  ميدالية برنزية. 01المرتبة الخامسة / المغرب بعدد  

  
 2015أكتوبر  08رادي قمرت يوم الخميس العمومية لإلتحاد اإلفريقي نزل المُ جمعية ال.  
  

ت له بصفتي رئيسا للجنته الفنية يدُعالعمومية العادية لإلتحاد اإلفريقي للتجديف حيث  الجامعة الجمعيةت نظم
يحّق لها المشاركة  إتحادا 29إتحادا إفريقيا من مجموع  15. وحضرفعاليات الجمعية  ممثلين عن 2008منذ سنة 

 ميشال دوتر ممثال عن اإلتحاد الدولي للتجديف.العمومية العادية إلى جانب حضور السيد  في أشغال الجمعية
 .32عدد  2015علما وأن عدد اإلتحادات اإلفريقية باإلتحاد الدولي بلغ إلى حد سبتمبر 

مسألت طلب بعض البلدان تغير القانون األساسي لإلتحاد اإلفريقي وهو ما تم فعال في أهم ما تم التطرق إليه ومن 
  .2014سنة  زائربالجآخر جمعية عمومية منعقدة 

إسترتجية  طرحتعرضت تقرير اللجنة الفنية ومن خالل مداخلتي و السنوية قرائة اللجان المختصة لتقاريرهم تمّ 
، وقد لقي العرض إستحسان 2020و  2016اإلتحاد الدولي للتجديف في مجال التنمية للفترة الممتدة بين 

هذا وقد تم إتخاذ بعض . المالي  تقارير اللجان والتقرير ادقة على التقرير األدبي،لمصاوقد تمت  الحضور.
القرارت من أهمها عقد الجمعية العمومية القادمة بتونس في نفس فترة البطولة اإلفريقية الثانية عشر خالل 

  لتنظيم هذه التظاهرة.  ترشحها بعد سحب مصروذلك  بطلب من الحضور  2016الثالثي الرابع لسنة 
   



  

. 2015التقرير الفني لإلدارة الفنية الوطنية لجامعة التجديف لسنة   

 صفحة : 25 

  :  للمدير الفني الوطني المالية المحققة من النشاط الدولي/ الموارد  4.5
  

نظرا للموقع الذي يشغله المدير الفني الوطني في اإلتحاد الدولي للتجديف فقد تمكن من خالل عالقاته باللجنة 
أواسط كته في بطولة العالم الدولية للتنمية من الحصول على اإلقامة مجانا للمنتخب الوطني لألواسط خالل مشار

في تربص بفرنسا ثم المشاركة في نارو بالبرازيل واإلقامة مجانا للمنتخب الوطني للتجديف أكابر يدي ج بريو
يلية لأللعاب هبلد للقيام بتربص دولي بتونس قبل المشاركة في الدورة التأ 24بطولة العالم كما نجح في جلب 

  :األولمبية حيث كانت المداخيل تقريبا على النحو التالي
 3.300ليلة =  11× أشخاص  3× أورو  100: بالبرازيلخالل بطولة العالم لألواسط والنقل الداخلي اإلقامة 

  أورو
 22× أشخاص  7× أورو  80تربص و مشاركة في بطولة العالم أكابر بفرنسا: خالل  والنقل الداخلي اإلقامة

  أورو 12.320ليلية = 
  أورو 20.000 ما يعادلأكتوبر  8إلى  تمبرسب 26 مرابيح التربص الدولي للتجديف بتونس من

  أورو 10.000 ما يعادل الطوقومن ليبيا و فانواتو و مرابيح تربصات الجدافين المتحصلين على المنحة األولمبية
  دينار. 100.360أورو وهو ما يعادل  45.620 يساوي المجموع

  
 

 : التقييم العام  / .6
 

بالمائة والتي تم  التسعينبنسبة تفوق  2015لقد تم تحقيق األهداف العامة واألهداف الخاصة المرسومة لسنة 
وضعها في بداية الموسم مع سلطة اإلشراف وقد تحققت هذه األهداف في عديد المحاور منها المشاركات في 

النهوض للتجديف نتائج ممتازة من فقد حقق مشروع مراكز  ،التظاهرات الرسمية وكذلك على مستوى التنمية
حيث عدد الناشطين من تالميذ المدارس المتبنية لمراكز التجديف كما أن النوادي والجمعيات المنخرطة قدمت 
هذا الموسم عمل جيد ومقبول والحظنا من خالل المشاركات في جوالت البطولتين والكأس تحسن نوعي على 

  . لمالية التي عرفها النوادي الرياضية هذه السنةمستوى الجدافين بالرغم من الصعوبات ا
واإلستثمار هدفة من الجامعة توخاليا تكوين الشبان بالنوادي المس عمل المدارس الفيدراليةمن تفعيل وقد تمكنا 

  بأكثر نجاعة بهدف تطعيم منتخب الشبان وتوسيع القاعدة من الجدافين المتميزين. امفيه
تمكنا من تكوين عدد إضافي من المدربين تجديف درجة ثانية في فقد في جانب التكوين ورسكلة اإلطارات أما 

 .اإلختصاص ودعم مشاركة الحكام الدوليين للتنقل إلى الخارج لتحكيم سباقات دولية
لتنمية التابع لإلتحاد لفائدة الجامعة بعد التنسيق مع لجنة ا مباشرة لقد ساهمت اإلدارة الفنية في جلب موارد مالية

من  مالية تمكنت اإلدارة الفنية من الحصول على مواردكما  .أعاله 4.5 كما هو مبين بالعنصرالدولي للتجديف 
 إعداد للشبان ومنحة الرياضيين المشاركين في األلعاب األولمبيةمنحة بعنوان  الوطنية  اللجنة األولمبية

   .لعاب القاريةلألالرياضيين 
الجامعة. نجاح كل التظاهرات الوطنية والدولية التي نظمتهاإلدها والوطنية أقصى جه اإلدارة الفنية بذلتما ك

وبذلك يمكن تقييم هذا الموسم بأنه جيد على عديد المستويات وهذا بفضل تضافر جهود جميع األطراف من 
ي وخاصة إدارة الجامعة جدافين ومسؤولي ومدربي نوادي وإطار فني للجامعة وحكام وإطار طبي وشبه طب

 .سهم السيد سليم بوبكر رئيس الجامعةأوعلى ر وأعضاء المكتب الجامعي

 

  
        المدیر الفني الوطني                                                                        

 

صل صولة                                                                                          ف

 
  


