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. 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

  
  :2016أفريل  21إلى  18دورة تكوين مدبي تجديف بحيرة تونس من 

بادرت  مت عقود أهداف لتكوين الشبانبرأحديثا مع الجامعة والتي في إطار تكوين مدربي النوادي المنخرطة 
مدربين تابعين لهذه النوادي خالل أربعة أيام أشرف عليها ثلة من مدربي المنتخبات  06الجامعة بتكوين عدد 

  الوطنية حيث حضر الدورة التكوينية:
o  من جمعية قابس للرياضات البحرية / عاطف الصويعي  
o  رضوان الجويلي حمدي موسى وللغوص جربة أجيم / من نادي تيبازا  
o نعيم قرطبة  ات البحرية /ضمن جمعية جربة للريا  
o / البيّوض  يعل من جمعية صفاقس للرياضات البحرية  
o  النادي الرياضي بغار الملح / عبد الباقي الصدّورمن  

   مبتدئ في تدريب التجديف وقد تم تسليمهم شهادة منشط
 

  الحكام: ورسكلة تكوين /2.1
  

 :بمقر الجامعة  2016سبتمبر  19و  18دورة رسكلة حكام يومي نظمت الجامعة 
أشرف على الدورة الحكم الدولي أنس بن خذر حيث تم عرض عديد المحاضرات في إطار اإلستعداد إلختبارات 

سبتمبر تزامنا مع  05الحصول على اإلجازة الدولية في التحكيم والتي كانت ستنظيمهم بتونس يوم اإلثنين 
. البطولة اإلفريقية للتجديف الثانية عشرة إلى أن تأجيل موعد هذه البطولة إلى السنة القادمة حال دون ذلك

  .وحضر الدورة ثلة من الحكام الفيدراليين التونسيين
 

          : 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  
2016 21 24  4  15  5  7  2  

 
  
  
  
  
  
  



  

. 2015التقرير الفني لإلدارة الفنية الوطنية لجامعة التجديف لسنة   

 صفحة : 3 

 الحكام:
الحكام  السنة

 المتربصين
الحكام 
 الوطنيين

الحكام الذين نشطوا  الحكام الدوليين
 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 
2016  4 29  08  26  04  
  

 : 2016إحصائيات حول مشاركة الحكام في التظاهرات الوطنية والدولية بعنوان 

 اإلسم واللقب العدد
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 8 1    1    1  2 1دولية إيناس الهمامي حفصة 1

 6  1     1 1  1  2دولي انيس بن خضر 2

 8   1 1  1  1 1 2دولي سمير كريم 3

 6   1  1  1   1 1     دولي الصحبي الخرداني  4
 0           1    دولي ايمن الهمامي 5
 4    1 1 1        2دولي ر بن خذرصمنت 6
 4         1  2دولي رامي بن حميدة 7
 2 1 1   1    2 دولي  حسين ونيس 8
 3   1    1    1   1 وطنية مريم بن رقيقة 9

 3    1 1   1  1   1 وطنية منى الحماسي 10

 5     1 1    1     1 وطنية منية ونيس 11
 2        1       1 وطني أحمد الهاللي 12
 4 1   1 1       1 وطني لطفي القصوري 13
 1       1       1 وطني عماد الغالي 14
 2 1            2 وطني صابر قديش 15
 0               1 وطني هشام بوبكري 16
 3   1     1       1 وطني عمار الشابي 17
 0               2 وطني أحمد بن مصباح 18
 3         1       وطني بالل العويديدي 19
 0                1 وطني نزار البريشني 20
 1 1        1وطني لياس الهماميإ 21
 2    1 1 1   1       1وطني وجدي الترعي 22
 3   1     1        2 وطني بالل الجالصي 23
 2 1  1           1 وطني ـمرةڤمحمد أمين بن  24
    1 1  1    وطني  أميمة الطنوبي 25
    1 1  1    وطني  أحمد مرابط 26

  8 8 9 9 8 9 4 5 0   عدد الحكام بالجولة  

 
ام إيناس الهمامي حفصة أن عدم مشاركة بعض الحكرئيسة لجنة الحكام السيدة  بيّنت

اللجنة المذكورة كما أن الحكام الذين دم اإلستجابة لدعوة لع راجع المذكورين بالجدول أعاله
في الجوالت  التحكيم أو جداف ناشط بالبطولة ال يحق لهيشغلون منصب مدرب تجديف متعاقد 

  .  الوطنية
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 صفحة : 4 

 
  التنمية  / .2
  

 نشاط مراكز النهوض بالتجديف: / 1. 2
 

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

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

 لم تربية بدنية.معـــدد 02عـتلميذ تحت إشراف  12الرياضية 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.  40الشباب بطبرقة والذي نشط هذه السنة بعدد 
  جمعية المجدف التونسي مركز النهوض بالمدرسة االبتدائية عبد الرزاق الشرايبي بتونس متبني من طرف

  جداف بالرغم من الصعوبات المتمثلىة في نقص القوارب.          65والذي نشط بعدد 
 هذه  مركز النهوض بالمدرسة االبتدائية بالبحيرة متبني من طرف الجمعية الرياضية للبحيرة والذي نشطه

  تلميذا بإشراف مربي رياضة. 10السنة 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.

 
 

 :بتونس البحيرة  الفيدرالية ةنشاط المدارس / 2. 2
 
 نسرين الخماسي أستاذة رياضة ومدربة درجة أولى.و منشطة رياضة: ألفة الخماسي الضاوي  مدربينال  
  إناث. 16ذكور و 43جداف منهم  59: 2016الذين تم تكوينهم في سنة  عدد الجدافين  
 األهداف العامة  

ن جدافين قادرين على تطعيم النوادي المجورة والمنتخب الوطني للشبان مع التركيز على حسن آداء تكوي
  الجدفة وتطوير قدراتهم في التملك في رياضة التجديف.

 :برنامج التدريب  
احية في األسبوع هذا حصص صب 04وذلك بمعدل الزمن المدرسي وضع  جدول أوقات تدريب يتماشى مع 

وقد تم التركيز على التدريب على حسن آداء الجدفة بالتقنيات المطلوبة في هذه المرحلة العمرية وكان 
  التدريب على قوارب الفردي والزوجي مزدوج وكذلك على جهاز التجديف.

   علما وأنه لم تتوقف حصص التدريب في شهر رمضان
  .والكأس البطولةجوالت جميع قد شاركت المدرسة في هذا و

                         وبرز من خالل هذه المشاركات  عدد من الجدافين والذي تم دعوة البعض منهم لتعزيز النخبة الشابة.
 
 

 نشاط النوادي  / .3
  

بعث رياضتنا في كل من حيث تم التخطيط  بالجهاتالتجديف نشر تحت شعار  2016سنة  وضعتم     
 ناطقإلى هذه الماإلدارة الفنية الوطنية مدينة غار الملح وقليبية وصفاقس وقابس وجربة كمرحلة أولى وتنقلت 
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 صفحة : 5 

حداث النشاط بالنوادي البحرية الموجودة بهذه الجهات حيث على إثر الزيارات الميدانية تلقينا متكامل إلبمشروع 
   :نوادي جدد وهم 06إنخراط 

  لح (والية بنزرت)الجمعية الرياضية بغاراالم .1
  جمعية قليبية للرياضات البحرية (والية نابل) .2
  (والية صفاقس) صفاقس للرياضات البحريةجمعية  .3
  (والية قابس) جمعية قابس للرياضات البحرية .4
  ربة (والية مدنين)نادي تبازا للغوص والرياضات البحرية بج .5
  جمعية جربة للرياضات البحرية (والية مدنين)  .6
 2016أفريل  21إلى  18في مرحلة أولى على تنظيم تربص تكوين مدربين بتونس من وتم اإلتفاق     

جمعية قليبية للرياضات  تتكفل الجامعة من خالله باإلقامة واإلعاشة لمدرب واحد من كل جمعية علما وأن 
المذكورة  لها مدرب تجديف وفي مرحلة ثانية سوف تنظم تنظم الجامعة أيام مفتوحة لفائدة الجمعيات البحرية

أعاله يتم خالل توزيع القوارب والمعدات لبداية النشاط بعد إبرام عقد أهدف مع كل جمعية حيث تم برمجة هذه 
  األيام كما يلي:

  قليبية بشاطئماي يوم مفتوح  08يوم األحد  
  ميناء الصيد البحري بقابس ماي يوم مفتوح ب 14يوم السبت  
  ة ماي يوم مفتوح بأجيم جرب 15يوم األحد  
  ماي يوم مفتوح بشاطئ الكزينو بصفاقس 29يوم األحد  

    
  :النوادي المستهدفة من طرف الجامعة/  1.3

  
وهم المجدف التونسي، الجمعية الرياضية  2016تم تجديد العقود مع النوادي المستهدفة بعنوان سنة     

النادي الثقافي والرياضي لألدارة بقرقنة وللصيد البحري بطبرقة، الجمعية الرياضية بالبحيرة، الجمعية الرياضية 
ديون هذا النادي المتخلدة  خالص بعد أن تمالنادي البحري السوسي  في شهر أوتو العامة للتكوين لألمن الوطني

  لدى الجامعة.
  

  :2016إلى سنة  2012إحصائيات حول عدد المجازين والنوادي المنخرطة من سنة  / 2.3
  

على إثر الزيارات الميدانية واأليام المفتوحة والتحسيسية بالجيهات التي تم التخطيط لها للرباعية 
نوادي جدد والرفع في عدد  06مع التركيز على هذه السنة بالخصوص نتج على ذلك إنخراط  2016ـ2012

أن التوزيع  لإلناث إال % 36مع التوزيع بين الذكور واإلناث بطريقة معقولة بلغ نسبة  % 56المجازين بنسبة 
  ويجب العمل على تداركه كما هو مبين بالرسم أسفله: غير متوازن بقي للممارسين الجغرافي

 

 السنة

 عدد المجازين حسب الصنف العمري الجمعياتعدد 
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2012 03 10 7314 21 193027184561310110913112296 
2013 04 07 3045 37 36372821308271413161290 303%02+ 
2014  04  09  8448 68 603340342712830311421195537 %77+ 
 ـ2429251816121375%29 5234372559 70 1349 10 02 2015

2016  01  14  4076 100895080435215755432743246681 + 56 %

إذا إحتسبنا المجازين في صنف التجديف للجميع وجدافي  2016علما وأن المجموع العام للمجازين بعنوان سنة 
  مجاز 738مراكز النهوض المرسمين بالجامعة يبلغ عدد 
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 صفحة : 6 

لكن توقف نشاط الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز مولد حلق الوادي وجمعية الحرس الوطني ألسباب 
  صلب هيآتها المديرة. داخلية

 
  : التظاهرات الوطنية النوادي فينشاط /  3.3

    
  :2016والكأس لسنة  الوطنية رزنامة البطوالت

  
 التّـاريــخ المسـافــة واألصنـاف المكـــان التّظـــاهـــرة

الدورة الوطنية للتجديف داخل 
 القاعة

 تونس
كم على جهاز التجديف  2

 أكابر أواسط وأصاغر
  2016جانفي  31األحد  

الجولة األولى للبطولة الوطنية 
 للتجديف األولمبي

المجرى الدولي 
 لبحيرة تونس

كم  1,5كم أكابر وأواسط /  2
 كم أداني 1أصاغر / 

 2016مارس  20األحد  

الجولة الثانية للبطولة الوطنية 
 للتجديف األولمبي

المجرى الدولي 
 لبحيرة تونس

كم  1,5كم أكابر وأواسط /  2
 كم أداني 1أصاغر / 

 2016ماي  01األحد  

الوطنية   الجولة الثالثة للبطولة
 للتجديف األولمبي

المجرى الدولي 
 لبحيرة تونس

كم  1,5كم أكابر وأواسط /  2
 كم أداني 1أصاغر / 

 2016جويلية  17األحد 

الدورة الدولية التاسعة لبحيرة 
 تونس

 المجرى الدولي
 لبحيرة تونس

متر: أكابر وأواسط  500
 ذكور وإناث -وأصاغر 

 2015أكتوبر  02األحد 

الجولة الرابعة والختامية للبطولة 
 الوطنية للتجديف األولمبي

المجرى الدولي 
 لبحيرة تونس

كم  1,5كم أكابر وأواسط /  2
 كم أداني 1أصاغر / 

 2016أكتوبر  30األحد    

 كأس تونس
المجرى الدولي 

 لبحيرة تونس
متر: أكابر وأواسط  1000

 وأصاغر 
 2016نوفمبر  13األحد  

البطولة الوطنية لتجذيف البحر 
 (جولتين)

 أجيم جزيرة جربة
 كم أكابرو أواسط  6

 كم  أصاغر وأداني 04
  2016نوفمبر  29و  28

 
التي  الظروف المناخيةوقد ساهمت ذكورة بالرزنامة أعاله كل الجوالت الم نفيذالجامعة من ت تتمكنلقد     

  .بجزيرة جربة خالل بطولة تجديف البحرلتجديف سواء بالمجرى الدولي للبحيرة أو كانت مالئمة ل
تجديف البطولة الوطنية لالتجديف داخل القاعة و دورةسجلة في البطولة والكأس ويلي أهم النتائج الم وفي ما 

  . البحر
  

  :نية للتجديف داخل القاعة الدورة الوط         
  
جهاز  12بقاعة الكاراتي بحي الشباب بالمنزه وذلك بإستعمال  2016جانفي  31نظمت الجامعة يوم األحد  

تجديف تم ربطهم بوصلة كهربائية بحيث يتم مشاهدة كل األجهزة على شاشة عرض كبيرة لمتابعة السباقات 
 مشهد شيق للمتفرج و جلب عديد الحضور كما من طرف الجماهير الحاضرة بالقاعة مما أعطى

الجامعة جوائز مالية للفائزين بالمراتب األولى في جميع األصناف العمرية للذكور واإلناث وكذلك وفرت  
جداف  224كؤوس للنوادي الفائزة وقد سجلنا خالل هذه الدورة رقم قياسي في عدد المشاركين حيث بلغ  

  مدرسة فيدرالية  نوادي و  05ميع األصناف العمرية والذين ينتمون إلى ذكور من ج 145إناث و 97منهم  
 :النتائج كاآلتي ذكره و كانت
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 نقطة 102للبحيرة..................................................................الجمعية الرياضية  .2
 نقطة  101.................................... الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة .3
 نقطة 75...... ................................................................النادي البحري السوسي .4
 نقطة 28........................................................... المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس  .5
 نقطة 19جمعية قرقنة الرياضية......................................................................... .6
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 نقطة 18...................................................جمعية  المجذف التونسي.................... .7
 نقاط 03......................  .النادي الثقافي والرياضي لألدارة العامة للتكوين لألمن الوطني .8

 
 تغيب عن المشاركة أربعة نوادي وهم على التوالي  هذا وقد    

  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز بحلق الوادي 

 النادي الرياضي للحرس الوطني  
 جمعية أحباء دار الشباب بصيادة  

  الجمعية الرياضية بغار الملح
 .حيث علمنا وأن سبب الغياب متعلق بعدم توفر الميزانية

 
  البطولة الوطنية لتجديف األولمبي :         

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

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

  غر وأداني ذكور وإناث.أكابر مفتوح الوزن وأكابر وزن خفيف وأواسط وأصا
 وشارك في جوالت البطولة الجمعيات التالية:

 .النادي البحري بسوسة .1
 .لجمعية الرياضية للبحيرةا .2
  .المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة .3
                .النادي البحري للبحرية التونسية .4
  .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة .5
  .النادي الرياضي بغار الملح .6
  .نادي المقذف التونسي .7
  .جمعية قرقنة الرياضية .8
 النادي الرياضي والثقافي لإلدارة العامة للتكوين  .9

 
  النوادي المذكورة أعاله.جدافة ينتمون إلى  50جداف و 105رياضي منهم  155بلغ عدد المشاركين  

  
 :العامة ترتيبال
  

  :2003و  2002مواليد من  صنف األداني 
األولىالجولة  الجمعية المرتبة  المجموعالجولة الرابعة الجولة الثالثة الجولة الثانية 

 76 17 19 21 19 النادي البحري السوسي 1

 66 16 16 16 18 النادي البحري للبحرية التونسية 2

 43 8 15 8 12 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 3

الصيد البحري بطبرقةمدرسة  جمعية 4  5 10 10 8 33 

الرياضية للبحيرةالجمعية  5  8 4 2 18 32 

 14 0 0 8 6 جمعية قرقنة الرياضية 6

 6 1 0 5 0 النادي الرياضي لألدارة العامة للتكوين بصالمبو 7
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  :2003و  2002من مواليد  صنف الدنياوات 
 المجموع الجولة الرابعة الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعية المرتبة

 78 18 20 20 20 جمعية الصيد البحري بطبرقة  1

 54 18 11 14 11 الجمعية الرياضية للبحيرة 2

 20 10 12 0 8 النادي البحري للبحرية التونسية  3

  
  

 :2001و  2000نف األصاغر من مواليد ص  
 المجموع الجولة الرابعة الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعية المرتبة

 76 31 16 6 23 جمعية الصيد البحري بطبرقة 1

 74 21 21 8 24 النادي البحري للبحرية التونسية 2

 73 14 29 15 15 الجمعية الرياضية للبحيرة 3

لنادي البحري السوسيا 4  9 4 6 9 28 

 15 3 6 3 3 النادي الرياضي لألدارة العامة للتكوين بصالمبو 5

 4 0 0 0 4 جمعية قرقنة الرياضي 6

  
 :2001و  2000من مواليد  صنف الصغريات

 المجموع الجولة الرابعة الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعية المرتبة

 106 28 25 24 29 جمعية الصيد البحري بطبرقة 1

 70 20 18 16 16 النادي البحري للبحرية التونسية 2

 29 6 9 10 4 النادي البحري السوسي 3

 25 7 9 4 5 الجمعية الرياضية للبحيرة 4

 18 0 0 8 10 جمعية قرقنة الرياضي 5

 10 2 2 3 3 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 6

  
 : 1999و 1998 من مواليد صنف األواسط

 المجموع الجولة الربعة الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعية المرتبة

للبحرية التونسيةالنادي البحري  1  24 32 30 30 116 

 97 23 26 18 30 الجمعية الرياضية للبحيرة 2

 54 15 13 16 10 جمعية الصيد البحري بطبرقة 3

 20 1 2 9 8 النادي البحري السوسي  4

 3 3 0 0 0 المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس 

 2 0 0 1 1 النادي الرياضي لألدارة العامة للتكوين بصالمبو 
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 : 1999و  1998من مواليد  صنف الوسطيات

 المجموع الجولة الرابعة الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعية المرتبة

 94 10 28 29 27 الجمعية الرياضية للبحيرة 1

 79 15 18 21 25 النادي البحري السوسي 2

 39 12 9 10 8 النادي البحري للبحرية التونسية 3

 14 6 5 0 3 جمعية الصيد البحري بطبرقة 4

والنادي الرياضي لألدارة العامة للتكوين بصالمب     0 0 0 3 3 

  
 صنف األكابر:

 المجموع الجولة الرابعة الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعية المرتبة

 239 62 63 74 40 النادي البحري للبحرية التونسي  1

ةالجمعية الرياضية للبحير  2  15 30 41 50 174 

 49 6 14 12 17 النادي البحري السوسي 3

 19 0 0 12 7 جمعية الصيد البحري بطبرقة 4

  
 :  صنف الكبريات

 المجموع الجولة الرابعة الجولة الثالثة الجولة الثانية الجولة األولى الجمعية المرتبة

 189 48 37 55 49 الجمعية الرياضية للبحيرة 1

 167 29 56 38 5 النادي البحري السوسي 2

 70 27 15 13 15 الجمعية الرياضية للبحيرة 3

 
في تحسن بالمقارنة مع الموسم  للتجديف األولمبي فني للبطولة الوطنيةمستوى هذا الموسم سجلنا    

  .الفارط
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 
  غير مسؤولة على توفير القوارب. والرياضين يشاركوا بقواربهم الخاصة وأن الجامعة أو الجهة المنظمة

  
  الوطنية لتجديف البحر :الدوررة               

     
بطولة تجديف البحر على  نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحريةنظمت الجامعة بالتعاون مع        

هذا، وأّما على . بجزيرة جربة "شاطئ أجيم" 2016نوفمبر  29و 28يومي جولتين متتاليتين، وقد دارت فعاليتها 
صعيد مجريات السباقات كان انطالقها مرتبطا بحركة المدّ والجزر حيث خصص اليوم األول ألصناف صغار 
األداني واألداني واألصاغر ذكور وإناث واليوم التالي والختامي لبقية األصناف المتمثلة في األواسط واألكابر 

 جدافا منتميين للنوادي التالية: 165دد المشاركين الذي ذكور وإناث حيث بلغ ع
  الجمعية الرياضية للبحيرة. .1
  نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية. .2
  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة. .3
 النادي البحري للبحرية التونسية.                .4
  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة. .5
 الرياضية.                        جمعية قرقنة .6



  

. 2015التقرير الفني لإلدارة الفنية الوطنية لجامعة التجديف لسنة   

 صفحة : 10 

  نادي المقذف التونسي. .7
 النادي الرياضي والثقافي لإلدارة العامة للتكوين. .8
  النادي الرياضي بغار الملح. .9

  نادي الرياضات البحرية بقليبية. .10
  التجديف للجميع. .11
 ) البحريةمبعوث من اإلتحاد الليبي للشراع والرياضات  النادي الليبي ذات السواري (بصيفته ضيف .12

نادي الرياضات البحرية و مع العلم، أن بالنسبة لمشاركة نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية       
في فعاليات هذه البطولة تعتبر أول مشاركة لهما ضمن المسابقات الوطنية للتجديف. كما تّم على هامش  بقليبية

لقوارب التقليدية لفائدة بحارة منطقة وتّم كذلك تكريم الفائزين هذه التظاهرة الوطنية تنظيم سباق تجديف على ا
تشجيعا لهم للمحافظة على هذا النوع من القوارب الذي يندرج ضمن المخزون التراثي للجهة ويساهم في 

 التسويق لصورة الجزيرة السياحية. 
          

  العامة: ترتيبال  
 

  2005و  2004صنف صغار األداني من موليد سنة 
 المجموع  الجمعية الترتيب

 16 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   1
 10نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية  2
 8  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  3
 8نادي المقذف التونسي                    3
 5  الجمعية الرياضية بالبحيرة  5

 
 2005و  2004من مواليد  صنف صغار الدنيوات 

 المجموع  الجمعية الترتيب

 10 جمعية قرقنة الرياضية  1
 10 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  1
 8نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية  3
 5 الجمعية الرياضية للبحيرة  4

 
  2003و  2002صنف األداني من مواليد  

 المجموع  الجمعية الترتيب

 15 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  1
 12نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية  2
 11 النادي البحري للبحرية التونسية  3
 10 جمعية قرقنة الرياضية  4
 8  النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  5
 8 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  5
 6  بالبحيرة الجمعية الرياضية  7
 4 نادي المقذف التونسي  8
  1  نادي الرياضات البحرية بقليبية  9
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  2001 و 2000صنف الدنيوات من مواليد 
 الترتيب المجموع  الجمعية

  1 23 الجمعية الرياضية بالبحيرة 

  2 19 النادي البحري للبحرية التونسية 

جمعية مدرسة الصيد البحري 
 بطبرقة 

12 3  

  4 3  نادي الرياضات البحرية بقليبية

 
  2001و  2000صنف األصاغر من مواليد 

 المجموع  الجمعية الترتيب

 33 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  1
 19 الجمعية الرياضية بالبحيرة  2
 10 النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  3
 10  النادي البحري للبحرية التونسية  3
 6  جمعية قرقنة الرياضية  5

 
  2001و  2000صنف الصغريات من مواليد 

 المجموع  الجمعية الترتيب

 29جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  1
 14 النادي البحري للبحرية التونسية  2
 11  الجمعية الرياضية بالبحيرة  3
 8 جمعية قرقنة الرياضية  4
  7  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  5

 
  1999و  1998صنف األواسط من مواليد 

 المجموع  الجمعية الترتيب

 32 النادي البحري للبحرية التونسية  1
 23 الجمعية الرياضية بالبحيرة  2
 10جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  3
 6  نادي الرياضات البحرية بقليبية  4
  4  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  5

 
  1999و  1998صنف الوسطيات من مواليد 

 المجموع  الجمعية الترتيب

 14  النادي البحري للبحرية التونسية  1
 10 الجمعية الرياضية بالبحيرة  2
 10جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  2
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  صنف األكابر 
 المجموع  الجمعية الترتيب

 33 الجمعية الرياضية بالبحيرة  1
 15 للبحرية التونسيةالنادي البحري   2
 7  التجديف للجميع  3
 5 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  4
 3 نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية  5

 
      صنف الكبريات 

 المجموع  الجمعية الترتيب

 26النادي البحري للبحرية التونسية  1
 22  الجمعية الرياضية بالبحيرة  2

 
   

        
 :كأس تونس 

  
ببحيرة تونس الشمالية فعاليات كأس تونس للتجديف للموسم  2016نوفمبر  13يوم األحد نظمت الجامعة 

 . جدافة 41جداف و 74وذلك بمشاركة عدد  2016الرياضي 
نقطة حيث كان  129بمجموع الجمعية الرياضية للبحيرة وقد آلت الكأس في صنف الذكور لهذا الموسم إلى        

  الترتيب العام للنوادي كاآلتي:

 
  مجموع النقـاط  الجمعية  الترتيب

  129  الجمعية الرياضية بالبحيرة  1

  123  النادي البحري للبحرية التونسية  2

  38  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  3

  17  النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  4

  16  للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية    5

  0  النادي الرياضي بغار الملح  6

  0  نادي المقذف التونسي  6

 
كما أحرز النادي البحري للبحرية التونسية على كأس تونس للتجديف بعنوان هذا الموسم في صنف اإلناث         

 حيث كان الترتيب العام كالتالي:
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  مجموع النقـاط  الجمعية  الترتيب

  83  البحري للبحرية التونسيةالنادي    1

  75  الجمعية الرياضية بالبحيرة  2

  48  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  3

  16  النادي البحري بسوسة  4

  5  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  5

      
  :2016إحصائيات حول مشاركة الجمعيات حسب األصناف في سنة  2.3 /
               

 

دد
ع

 

 الجمعية / المدرسة الفيدرالية 

  والكأس األضناف العمرية التي شاركت في البطولة
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 أكابر أواسط األصاغر األداني صغار األداني

إناثذكور إناثذكور إناثذكور إناثذكور إناثذكور 

 70 40 14 26 5 6 6 7 2 7 4 3 0  0 الجمعية الّرياضية للبحيرة 1

 68 50 8 42 3 7 2 12 4 8 6 5 1 2 النادي البحري للبحرية التونسية 2

 21 10 0 10 0 2 0 0 2 1 3 1 1 0 جمعية قرقنة الرياضية 3

 57 29 2 27 3 4 4 4 1 5 0 6 1 1 النادي البحري بسوسة 4

 84 38 4 34 0 0 1 2 9 10 3 4 5 4 البحري بطبرقةجمعية مدرسة الصيد  5

 17 11 0 11 0 4 2 0 0 2 1 1 0 1 نادي المجدف التونسي 6

 28 15 0 15 0 0 1 2 1 9 0 2 0 0 النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو 7

 26 20 0 20 0 9 0 2 0 1 0 5 1 2نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية 8

 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 الرياضي بغار الملح النادي 9

 29 10 0 10 0 0 0 3 0 1 1 5 0 0  نادي الرياضات البحرية بقليبية 10

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمعية جربة للرياضات البحرية 11

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمعية قابس للرياضات البحرية 12

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  البحري بصفاقسالنادي الرياضي  13

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  النادي الرياضي البحري البنزرتي 14

 59 20 1 19 0 0 1 3 2 1 0 7 1 5 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة 15

 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  بطبرقة ص بجمعية مدرسة مركز النهوض ب 16

 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  جمعية قرقنة الرياضية النهوضمركز  17

 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  الجمعية الّرياضية للبحيرةمركز النهوض  18

 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  بجمعية المجذف التونسيمركز النهوض  19

 54 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *التجديف للجميع 20
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 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  الكندية بتونسالمدرسة  21

 738 247 29 218           المجموع

جدافين في صنف المتقدمين من التجذف للجميع ولم يتم إدراجه بالجدول ألنه تم إحتسابه كصنف إستعراضي في هذا  03شارك *
  .2017هذا الصنف رسميا من طرف كل الجمعيات في موسم  على أن يتم إعتماد الموسم

سجلنا تحسنا ملحوظا من ناحية عدد المجازين بالجمعيات وعدد المشاركين والمشاركات في جوالت     
  .زن بين األصناف العمريةالتوا ىمستو على اوعيهذا التحسن كان نأعاله الجدول البطولة والكأس وهو ما يبينه 

لكن غياب الكلي لبعض النوادي في نشاط الرياضي للجامعة راجع لعدم توفر اإلمكانيات المادية      
والمعدات لممارسة التجديف لخوض المسابقات وسوف تعمل الجامعة على تدارك هذا الوضع بوضع خطة تنمية 

 لكل جمعية حسب ضروفه ومكانياته. 
   

 شاط المنتخبات الوطنية:ن / 4
 

 :واألواسط الوطني لألكابرالمنتخب  / 1.4
 
 .(متفرغ لدى الجامعة) المدرب: شكري بن ميالد أستاذ تربية بدنية 
 .المدرب المساعد: محمد المهني منشط رياضي 
 .مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي لبحيرة تونس 
  حصة في األسبوع.  11إلى  9أيـام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل من  
 العامة للموسم: األهداف 

o  2016أوت  14إلى  07/ من  2016المشاركة المشرفة في األلعاب األولمبية رييُو. 
o  2016أكتوبر  08إلى  06البطولة العربية الحادية عشر للتجديف / بحيرة تونس من. 
o  2016أكتوبر  13إلى  11البطولة اإلفريقية الثانية عشر للتجديف / بحيرة تونس من. 

 
  ألكابرالوطني لقائمة منتخب: 

ة اإلس واللقبع ع اد أو ال  ال

 نادي إيتوف االلماني محمد الطيب 1
 الجمعية الرياضية للبحيرة اسكندر الشارني2
   محمد بن سيدهم3
  محمد خليل المنصوري4
النادي البحري للبحرية التونسية بلحسن التواتي5
  
 قائمة منتخب الوطني لألكابر: 

ة واللقباإلس ع ع اد أو ال  ال

 الجمعية الرياضية للبحيرة هادي المصلي 1
 النادي البحري للبحرية التونسية ياسين قادري2
 الجمعية الرياضية للبحيرة نذير بن فرحات3
 النادي البحري للبحرية التونسية غيث قادري4
جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة محمد مؤمن ماجري5
 الجمعية الرياضية للبحيرةالدين الزغالميضياء  6
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 2016  محققة في التظاهرات الرسمية لسنةالنتائج ال : 
  

 13إلى  11بحيرة تونس من المزمع تنظيمها بالثانية عشر للتجديف لقد تم تأجيل البطولة اإلفريقية 
اإلفريقي للتجذيف وذلك للعدد المحدود للبلدان  إلى السنة القادمة بقرار من المكتب التنفيذي لإلتحاد أكتوبر

  والفرق التي ترشحات المشاركة.
  

  نتائج األكابر واألواسط:

  صنــف القــارب اإلســم واللّقــب  التظاهرة ع/ر
  النتائج المحققة

  برنزية  فضيّة  ذهبية

01  

  األلعاب األولمبية
 "2016"ريو  

أوت  14جويلية إلى  30من 
2016  

  الطيبمحمد 
فردي أكابر وزن مفتوح  

M1x  
  32على  27المرتبة 

02  

 سنة 23دون أكابر بطولة العالم 
   2016أوت  28ـ20هولندا 

  
  محمد الطيب

 LMفردي أكابر وزن خفيف  
11+131x  

المرتبة العاشرة في الترتيب 
) 10/27العالمي (  

03  

  
  البطـولـة العربية  للتجـديـف

 2016أكتوبر  13ـ11بحيرة تونس
  

  
  محمد الطيب

  
  
  
  
  
  

أكابر وزن خفيف فردي 
  BLM1xسنة  23دون

1      

04  
فردي أكابر وزن خفيف  

LM1x  
1      

05  
سنة  23أكابر دون فردي 

BM1X  
1      

06  
سنة     23أكابر دون زوجي   محمد الطيب

BM2X  
  

1      
اسكندر 
  الشارني

07  
اسكندر 
  الشارني

فردي أكابر وزن مفتوح  
M1x  

1      

08  

محمد بن 
أكابر وزن خفيف زوجي   سيدهم

  BLM2Xسنة 23دون
  1    

محمد خليل 
  منصوري

09  

محمد بن 
أكابر وزن خفيف زوجي   سيدهم

LM2X  
  1    

محمد خليل 
  منصوري

10  

محمد مؤمن 
 JM2Xزوجي أواسط   الماجري

  
  1    

نذير بن 
  فرحات

11  
محمد مؤمن 

  الماجري
 JM1Xفردي أواسط 

  
1      

  0  03  6  ميداليات 09المجموع..................    
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وكذلك بالمائة بفضل العمل المتواصل  مائةلقد تم تحقيق األهداف المرسومة لهذا الموسم بنسبة تفوق 
امعة من الجدافين األواسط واألصاغر وخاصة المجمعين من الموارد البشرية المتوفرة للجاإلمكانيات المتوفرة 

  بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان المنزه.
  

 .والوسطيات المنتخب الوطني للكبريات / 42.
 

 (أستاذ رياضة تجديف بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان المنزه) المدرب : الصحبي الخرداني 
  لبحيرة تونس.مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي 
  حصة في األسبوع.  11إلى  9أيـام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل من  
 :األهداف العامة للموسم   
  2016أوت  14إلى  07/ من  2016المشاركة المشرفة في األلعاب األولمبية رييُو. 
  2016أكتوبر  08إلى  06البطولة العربية الحادية عشر للتجديف / بحيرة تونس من. 
  2016أكتوبر  13إلى  11البطولة اإلفريقية الثانية عشر للتجديف / بحيرة تونس من. 

  
  قائمة منتخب الكبريات 
 النادي أو الجمعية اإلسم واللقبع/ر

 الجمعية الرياضية للبحيرة مالك ونيس 1

 النادي البحري للبحرية التونسية خديجة الكريمي 2

 االلماني نادي إيتوف  نور الهدى الطيب 3

 فرنسا)) Aviron Décinois  أنيسة عائشة الغمام 4
  

  قائمة منتخب الكبريات 
 النادي أو الجمعية اإلسم واللقبع/ر

 النادي البحري السوسي سيرين قليم 1

 الجمعية الرياضية للبحيرة سارة بولعراس 2
 

  6201النتائج المحققة في التظاهرات الرسمية لسنة: 
  

بحيرة تونس المزمع تنظيمها بالثانية عشر للتجديف كما هو مذكور أعاله قد تم تأجيل البطولة اإلفريقية 
إلى السنة القادمة بقرار من المكتب التنفيذي لإلتحاد اإلفريقي للتجذيف وذلك للعدد  أكتوبر 13إلى  11من 

  المحدود للبلدان والفرق التي ترشحات المشاركة.
  

 والوسطيات:نتائج الكبريات 
  

  صنــف القــارب  اإلســم واللّقــب  التظاهرة  ع/ر
  النتائج المحققة

  برنزية  فضيّة  ذهبية
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1  

  األلعاب األولمبية
 "2016"ريو  

جويلية إلى  30من 
  2016أوت  14

  خديجة الكريمي
زوجي كبريات وزن خفيف    

LW2x  
  20المرتبة 

 
  نور الهدى الطيب

2  

البطـولـة العربية 
الحادية عشرة 

  للتجـديـف
  بتونس

 13إلى  11من 
  2016أكتوبر 

  نور الهدى الطيب
فردي كبريات وزن خفيف 

  BLW1X سنة  23دون
1      

  نور الهدى الطيب  3
فردي كبريات وزن خفيف  

LW1x  
  1    

  خديجة الكريمي  4
  سنة 23فردي كبريات  دون

BW1X  
1      

5  
زوجي كبريات وزن خفيف   خديجة الكريمي

    BLW2X  سنة 23دون
1      

  نور الهدى الطيب

6  
 زوجي كبريات وزن خفيف   خديجة الكريمي

LW2X  
  1    

  نور الهدى الطيب

7  
 23زوجي كبريات  دون  خديجة الكريمي

  BW2Xسنة
1      

  نور الهدى الطيب

8  
  

  سارة بولعراس
  
  
  

  JW1Xفردي وسطيات  
  

  1    

    W1X    1فردي كبريات    9

10  
  سارة بولعراس

    W2X    1زوجي كبريات   

  سيرين قليم

11  
  سارة بولعراس

      JW2X  1زوجي وسطيات 
  سيرين قليم

  0  5  5  ميداليات 10المجموع..................

12  

بطولة العالم لتجديف 
بمدينة  البحر

 21من " موناكو"
أكتوبر  22إلى 

2016  

  خديجة الكريمي

  CW2Xزوجي كبريات 

تحصلتا على الميدالية البرونزية 
نالتا شرف إحراز أول ميدالية في و

مسيرة رياضة التجديف التونسية في 
  نور الهدى الطيب  بطولة عالمية

  
  

بفضل العمل المتواصل بالرغم من  %100بنسبة تفوق  لقد تم تحقيق األهداف المرسومة لهذا الموسم
تميزت الجدافة نور الهدى الطيب خالل مشاركتها في عن التدريب بسبب اإلصابات وقد  اتتوقف بعض الجداف

  .كل التظاهرات الرسمية
وقد حققا الجدافتان نور الهدى الطيب وخديجة الكريمي نتيجة ممتازة وعي ألول مرة في تاريخ التجديف 

  بميدالية برنزية في بطولة العالم لتجديف البحر.التونسي بفوزهما 
  كما تميزت الجدافة الواعدة من خالل مشاركتها في البطولة العربية للتجديف وأكدت مستواها الرفيع.

 
 . سنة 16دون  للشبانالمنتخب الوطني  / 43.
 
o :الرياضي بالمنزه.هد العثماني / أستاذ تربية بدنية في خطة أستاذ تجديف بالمع مأكر المدرب  
o .مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي لبحيرة تونس الشماليّة 
o  حصص في األسبوع. 09إلى 04أيام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل 
o :األهداف العامة للموسم 
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لتطعيم منتخبي األواسط  2001و 2000العمل على تعزيز رصيد الجامعة من الجدافين الشبان  من مواليد 
 ووسطيات في المواسم القادمة.

  
  
  
 
  ب ة م ان دون قائ ة 16لل  :س
 الجمعية االسم و اللقبر /ع

  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة محمد خليل زواوي 1
 المدرسة الفيدرالية للتجديف البحيرة إلياس الحسني 2
 للبحيرةالجمعية الرياضية   محمد ياسين الرياني 3
 النادي البحري للبحرية التونسية ياسين المذبوح 4
 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة إياد عياد 5

 الجمعية الرياضية للبحيرة ريان األسود 6
 النادي البحري للبحرية التونسية قيس سالمة 7

 المدرسة الفيدرالية للتجديف البحيرة محمد الهادي حريبة 8
 

 .سنة  إناث  16للشبان دون / المنتخب الوطني  44.
 
o إبتسام تريمش الشادلي / أستاذ رياضة في خطة أستاذ تجديف بالمعهد الرياضي بالمنزه.: ةالمدرب  
o .مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي لبحيرة تونس الشماليّة 
o  حصص في األسبوع. 09إلى 04أيام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل 
o :األهداف العامة للموسم 

لتطعيم منتخبي األواسط  2001و 2000العمل على تعزيز رصيد الجامعة من الجدافين الشبان  من مواليد 
 ووسطيات في المواسم القادمة.

 
  ب ة م ان دون قائ ة إناث 16لل  :س

 الجمعية االسم و اللقبع/ ر
  للبحرية التونسيةالنادي البحري  نور ثريه 1
 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة سارة زمالي 2
 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة أمينة زمالي 3
 النادي البحري للبحرية التونسية فطومة المذبوح 4
 الجمعية الرياضية للبحيرة إيمان مباركي 5
 النادي البحري السوسي مريم فوزية القمودي 6
 الجمعية الرياضية للبحيرة آية الفريخة 7

  
 .التقييم العام لمنتخبات التجديف/  45.

  
 نسبة المائة بالمائة فاقت لقد حققت عناصر المنتخبات الوطنية للتجديف المذكورة أعاله نتائج ممتازة

، باإلضافة للنتيجة 2016عند وضع برنامج إعداد المنتخبات بعنوان سنة  الموسم األهداف المرسومة في بداية
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التي حققها قارب الزوجي بحر فتيات المتكون من خديجة الكريمي ونور الهدى الطيب بفوزهما بالميدالية 
  البرنزية في بطولة العالم لتجديف البحر المقامة بإمارة موناكو في شهر أكتوبر الفارط.

على تدريب ومتابعة  ونيسهر نالذي هذه النتائج هي ثمرة عمل المدربين واإلطار الطبي والشبه الطبي  
أعضاء المكتب وكذلك للقيمة المضافة التي يوفرها  ميدانيا وخارج فضاء التدريب، نشاط جدافي النخبة الوطنية

في  السيد منير الحمزاوي إداري الفرق الوطنيةو الجامعي دون أن ننسى المجهود القيم المقدم من إدارة الجامعة
 اإلجتماعية لعناصر المنتخبات تغطيةالمالي لجميع الملفات المتعلقة بالمشاركات والجانب التسهيل اإلداري و

  الوطنية وخاصة منها المستهدفة.
المتواضعة والمحدودة عتمادات المالية بالرغم من اإل لقد تمكنا من تحقيق األهداف المرسومة لهذا الموسم

كتمويل ذاتي أو تلك المرصودة  المكتب الجامعيرها راف أو تلك التي يُوفالمرصودة من سلطة اإلشمنها سواء 
  .في إطار برامج وطنية أو برامج التضامن األولمبي اللجنة األولمبية الوطنيةمن طرف 

 
 

 :النشاط الدولي /5
  

 لتجديف ببحيرة تونس :ل نشاط المركز الدولي  /1.5
  

في تحضيراته  2016الذي ترشح لأللعاب أولمبية رييوا  الحسين محفوظ ڤمبور واصل الجذاف الليبي
بدعم مالي من تحت إشراف اإلتحاد الدولي للتجديف وبالمركز الدولي للتجديف للمشاركة في هذه األلعاب 

إلى  جانفي 06خالل الفترة الممتدة من وذلك بعنوان المنحة األولمبية للرياضيين األولمبيين  التضامن األولمبي
  .2016 أكتوبر 09

 
"، للقيام بتربص AYIVON Akossiwa Claire" التوغوليةجدافة الإستضافة جامعتنا كما 

تحت إشراف اإلتحاد الدولي للتجديف والتضامن " 2016دي جانيرو  ريو"الولمبياد تحضيري استعدادا 
 بالبحيرة خالل الفترات التالية: منشأ التجديفاألولمبي ب
o 2016 أفريل 12 إلى 04 من 
o 2016 جويلية 11 إلى جوان 30 من، 
o 2016 جويلية 24 إلى 15 من.  

  
  والخبراء التونسيين على الصعيد الدولي : الحكامنشاط  / 2.5

 
  نشاط الحكام الدوليين التونسيين: /1.2.5

  
   / 2016أفريل  17 إلى 15 من

  شارك أنيس بن خذر في تحكيم الجولة األولى لكأس العالم بمدينة فاريزي بإيطاليا.
  

  / 2016سبتمبر  11 إلى  09 من
  حّكم سمير كريم في األلعاب البرالمبية في التجديف البرالمبي.

  
  /  2016أكتوبر  22إلى  20من 

  حّكم رامي بن حميدة بطولة العالم لتجديف البحر بإمارة مونكو.
  

  / 2016 أكتوبر 13إلى  11من 
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  حميدة في البطولة العربية بتونس. شارك السادة أنيس بن خذر وسمير كريم ورامي بن كما 
   

  
  
  
  
  

   :لخبراء التونسيينالدولي ل نشاطال /2.2.5
  

  / 2016مارس  06إلى  03من 
من طرف اإلتحاد الدولي للتجديف للمشاركة في اإلجتماع السنوي للجان المختصة التابعة له وذلك  ينادُع

  نا التالية بصيفتي
  عضوا بلجنة سباقات التجديف الدولية فيصل صولة

  إناس الهمامي حفصة عضوة بلجنة حكام التجديف الدولية
  دنيا العيادي قوبعة عضوة بالجنة الطبية الدولية للتجديف

مارس إلى مدينة  لندن أقمت بنزل "كراون بالزا هيثروا" أين عقدت  03يوم الخميس  ناوصولإثر
ية نفس اليوم بدأنا في اإلجتماعات صلب لجنتنا إلعداد النقاط التي سيتم اإلجتماعات ككل سنة حيث أنه في عش

التطرق إليها مع  بقية اللجان المختصة وفي اليومين المواليين واصلنا اإلجتماعات حيث كان المحور الرئيسي 
ولمبية المقترحة من السيد: طوماس باخ  رئيس اللجنة األ 2020للنقاشات والتداول النظر في مشروع أجندة 

  الدولية.
  

  / 2016ماي  28إلى  24من 
لكأس العام للتجديف التي دارت بمدينة  ثانيةلدُعيت من طرف اإلتحاد الدولي للتجديف لحضور الجولة ا 

ومن شاركت في إجتماع لجنة المسابقات بصفتي عضوا بها حيث  2016ماي  29إلى  27من لوسرن بسويسرا 
في وبرنامج الملتقى السنوي للمدربين المزمع إنعاقده  2016تم التطرق لموضوع برامج األلعاب األولمبية  خالله

  بمدينة فنكوفر بكندا. 2017شهر جانفي 
  

  / 2016ماي  19إلى  08من 
من طرف اإلتحاد السعودي للرياضات البحرية لإللقاء محاضرات نظرية وتطبيقية في  تمت دعوتيد 

تجديف بمحافظة ينبع التابعة للمدينة المنورة والتي أشرف عليها معهد إعداد القادة التابع للرئاسة تكوين مدربي 
شارك في هذه الدورة ، وإلقاء المحاضرات بمعدل حصتين في اليوم تم  العامة لرعاية الشباب للمملكة السعودية

البحرية السعودية حيق لم نجد مدرس ومدرب رياضة بعضهم من وزارة التربية واآلخرين حرس الحدود  13
صعوبة في إيصال المعلومات الفنية  دنانب العلمي للمحاضرات إال أننا وجصعوبة في إيصال المعلومة في الجا

هذا وقد  نظرا لعدم معرفة المشاركين للرياضة التجديف والخلط بين الكاياك والكانوي ورياضتنا المختلف تماما.
السعودي للرياضات  المعهد إعداد القادة السعودي وأعضاء مجلس إدارة اإلتحادلقيت الدورة إستحسان مسؤولي 

البحرية وخاصة المشاركين في الدورة كما تم تغطيتها بالصحف المحلية وطلب مسؤولوا اإلتحاد المزيد من 
 التعاون الفني سواء مع اإلتحاد الدولي للتجديف أو الجامعة التونسية للتجديف.

 
  / 2016نوفمبر  11إلى  01من 

من طرف اإلتحاد السعودي للرياضات البحرية لإللقاء محاضرات  ي الحكم الدولي أنس بن خذرعودُ  
معهد إعداد القادة تحت إشراف تجديف بمحافظة ينبع التابعة للمدينة المنورة  حكامنظرية وتطبيقية في تكوين 

لقيت وقد مدرس ومدرب رياضة  11شارك في هذه الدورة يث حالتابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب للمملكة 
السعودي للرياضات  الدورة إستحسان مسؤولي المعهد إعداد القادة السعودي وأعضاء مجلس إدارة اإلتحاد

  .البحرية
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  تنظيم التظاهرات الدولية بتونس: /3.5
  

عاون مع               ال اب والراضة و ت إشراف وزارة شؤون ال ف ت د ة لل ن امعة ال ت ال ّ ن
دة م  رة ال ة خالل الف ال نس ال رة ت اقات ب ر الدولي لل ال ف  د ادی العري والدولي لل   09اإلت

ر  13إلى  ة: 2016أك ال ة ال ة الدول اهرات الراض  ال
o 2016أكتوبر  09العاشرة لبحيرة تونس للتجديف                         : يوم  الدورة الدولية، 
o  2016أكتوبر  10الجمعية العمومية العادية لإلتحاد اإلفريقي للتجديف                  : يوم، 
o  2016أكتوبر  10الجمعية العمومية العادية لإلتحاد العربي للتجديف                    : يوم، 
o  2016أكتوبر  13إلى  11البطولة العربية الحادية عشرة للتجديف                               : من. 

 

ع  09وشارك          ة  رة جداف وجدافة 111بلدان عر ة ع اد لة ال ا /  في ال زائر / ل : ال وه
ث  نس ح اإلضافة إلى ت ة  ر / أمارات العر ان / ق ت / ل ر / ال غرب / م اسّاال ا ق ث  مّل رق م ح

ة ار لدان ال ذل عدد ال قة، و  عدد الراض و ا الدورات ال دةقارنة  روف ال انب  هذا راجع لل م ال
ي ي وال فرها  الف ي ت اجامال د  ع افع ةإس اقات دول   .ها ل

  
ار    عدد ال

 المرافقون الحكام الرسميون الجملة
البلدان  الرياضيون

 المشاركة
 ع/ر

 إناث  ذكور
 1 الجزائر 9 15 4 2 3 33
 2 ليبيا 0 6 1 0 1 8
 3 المغرب 1 5 3 0 1 10
 4 مصر 15 15 3 2 3 38
 5 الكويت 0 5 1 0 1 6

  6  لبنان 0 1 1 0 1 3

  7  اإلمارات  1 7 2 0 1 10

 8 قطر 1 0 1 0 2 5
  9 تونس 15 15 5 6 4 45

158 16 10 21 
 المجموع 42 69

111 
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  على النحو التالي:  في البطولة العربية رتيب العام للفرقتوكان ال
  

  ميداليات فضية. 8ميداليات ذهبية و 11/ تونس بعدد  المرتبة األولى
  ميداليات برنزية. 06ميداليات فضية و 04ميداليات ذهبية و 06/ الجزائر بعدد  الثانيةالمرتبة 

  ميداليات برنزية.  08ميداليات فضية  07ميداليات ذهبية و 03/ مصر بعدد  المرتبة الثالثة
  ميدالية برنزية.  01ميدالية فضية  01/ دورة اإلمارات بعدد  المرتبة الرابعة

  ميدالية برنزية.  01لمغرب بعدد / ا خامسةالمرتبة ال
          

وأشرف المدير الفني الوطني على تنظيم البطولة العربية المذكورة أعاله بصيفته رئيس اللجنة الفنية  
  لإلتحاد العربي للتجديف.

 

 ./ التقييم العام6
 

بالمائة  التسعينبنسبة تفوق  2016لقد تم تحقيق األهداف العامة واألهداف الخاصة المرسومة لسنة     
والتي تم وضعها في بداية الموسم مع سلطة اإلشراف وقد تحققت هذه األهداف في عديد المحاور منها 

فقد حقق مشروع مراكز النهوض للتجديف  ،المشاركات في التظاهرات الرسمية وكذلك على مستوى التنمية
لمراكز التجديف كما أن النوادي والجمعيات  نتائج ممتازة من حيث عدد الناشطين من تالميذ المدارس المتبنية

المنخرطة قدمت هذا الموسم عمل جيد ومقبول والحظنا من خالل المشاركات في جوالت البطولتين والكأس 
  . تحسن نوعي على مستوى الجدافين بالرغم من الصعوبات المالية التي عرفها النوادي الرياضية هذه السنة

بأكثر نجاعة بهدف  امواإلستثمار فيههدفة من الجامعة تالشبان بالنوادي المسمن تفعيل تكوين وقد تمكنا     
  تطعيم منتخب الشبان وتوسيع القاعدة من الجدافين المتميزين.

 حسب حاجيات النوادي المحدثة  تم تكوين عدد من المدربينفقد في جانب التكوين ورسكلة اإلطارات أما     
 .للتنقل إلى الخارج لتحكيم سباقات دولية دعم مشاركة الحكام الدوليينكما تم 
منحة بعنوان  الوطنية  من اللجنة األولمبية مالية تمكنت اإلدارة الفنية من الحصول على مواردلقد     

   .لعاب القاريةلألالرياضيين  إعداد للشبان ومنحة الرياضيين المشاركين في األلعاب األولمبية
 نجاح كل التظاهرات الوطنية والدولية التي نظمتهاإلدها وى جهالوطنية أقص اإلدارة الفنية بذلتو    

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

من جدافين ومسؤولي ومدربي نوادي وإطار فني للجامعة وحكام وإطار طبي وشبه طبي وخاصة إدارة الجامعة 

 .سهم السيد سليم بوبكر رئيس الجامعةأوعلى ر وأعضاء المكتب الجامعي

 

  
  

 
  


