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. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  2 

 faysal.soula@trf.org.tn:  Email  

  والرسكلة: التكوين/ 1
  
الخطة ذ يتنف في . واصلنا 2020ـ  2017لبرنامج الرباعية في اما جاء تنفيذا حرصا من اإلدارة الفنية على    

   وتربص تكوين حكام درجة وطني. ملتقى وطني للمدىبينحيث تم اتظيم  الحكاموالمدربين  ورسكلة تكوينلالعامة 
 
  :المدربين ورسكلة تكوين  / 1.1

 
سنة" في المنتدى الدولي لمدربي   16شاركت السيدة  إبتسام تريمش الشادلي، مدربة المنتخب الوطني للشبان "دون   

تطرق من خالله ألحدث الدراسات في أساليب حيث    2019نوفمبر    21إلى    19التجديف والذي نظم بمدينة لندن من  
  تدريب تجديف النخبة.

 الجهات.  ب نظمت الجامعة إجتماعات  فرعية فنية لفائدة مدرسي مراكز النهوض بالتجديف
 

  الحكام: ورسكلة تكوين/ 2.1
  

حكمات "درجة وطنية" من طرف أعضاء لجنة التحكيم بالجامعة التونسية للتجديف بغية المشاركة  03تم رسكلة 
يومي  في اإلمتخان الحصول على الشارة الدولية للتحكيم الذي نظمه اإلتحاد الدولي للتجديف بضاحية قمرت من 

قيقة بن جميع في إجتياز اإلمتحنات النظرية وقد تمكنت العضوة الجامعية السيدة مريم بر  2019أكتوبر  10و 9
  .والتطبيقية للحصول على الشارة الدولية للتحكيم الدولي في التجديف

  
، حيث ألقى من 2019أكتوبر  12و  11يومي  بنزل المرادي   التحكيم  كما نظم اإلتحاد الدولي للتجديف منتدى

الشارة الدولية للتحكيم  خالله خبراء من لجنة التحكيم الدولية محاضرات لرسكلة الحكام الدوليين بهدف تجديد 
حكام ومن الجزائر حكمين ومن جنوب  05حكام ومن تونس  03للسنواب األربعة المقبلة حيث حضر من مصر 

  إفريقيا حكم واحد.
. 2019جانفي  19وطني ليوم السبت لتحكيم الجازة االحصول على إ امتحانات وتم برمجة  

            : والحكام إحصائيات حول اإلطار الفني/  3.1
 

  المدربين :

  



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  3 

  
  الحكام: 

 
 

  : 2019إحصائيات حول مشاركة الحكام في التظاهرات الوطنية والدولية بعنوان 
 

  اإلسم واللقب العدد 
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  أسباب عدم

  المشاركة   

  أو عدم  

  اإلستجابة 

  للدعوة 

  للتحكيم

   

   6     1   1     1   3  دولية  إيناس الهمامي حفصة 1
   6   1 1   1 1     1 1  دولي انيس بن خضر  2
   7 1 1 1     1 1 1   1  دولي سمير كريم  3
   4 1         1 1     1  دولي الصحبي الخرداني   4
مقيم بالخارج  1                   1  دولي ايمن الهمامي  5
   4     1 1 1     1      دولي خذر منتصر بن  6
   3             1 1   1  دولي رامي بن حميدة  7
   3             1 1   1  دولي حسين ونيس  8
   6 1 1   1 1 1     1    دولي مريم بن رقيقة  9

   1           1          وطنية  منى الخماسي  10
   3       1     1   1    وطنية  منية ونيس  11
   1               1      وطني أحمد الهاللي  12
   6 1 1 1 1     1   1    وطني لطفي القصوري  13
   5 1 1   1 1 1          وطني عماد الغالي  14
   6 1 1 1     1 1   1    وطني صابر قديش  15
مدرب مباشر  1     1                وطني هشام بوبكري  16
   6 1 1 1 1 1   1        وطني الشابي عمار   17
مدرب مباشر  2   1 1                وطني أحمد بن مصباح  18
   1               1      وطني بالل العويديدي  19
مدرب مباشر  3   1 1         1      وطني نزار البريشني  20
   1         1            وطني إلياس الهمامي  21
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. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  4 

مقيم بالخارج  0                      وطني وجدي الترعي  22
   1 1                    وطني بالل الجالصي  23
   0                      وطني محمد أمين بن ڤـمرة 24
   3         1 1   1      وطني أميمة الطبوبي  25
بالخارج مقيم  0                      وطني أحمد مرابط  26
مقيم بالخارج  0                      وطني فراس البغدادي  27
  0                      وطني توفيق لعتر  28

مدرب مباشر  0                      وطني أيمن الماجري  29
مقيم بالخارج  0                      وطني دشراوي حسام 30
مقيم بالخارج  0                      وطني الصحبي خالد الطيب 31
مدربة مباشرة  0                      وطني ألفى الخماسي  32
 جدافة  0                     متربص  فاطمة الزهراء تقية  33
أسباب خاصة 1     1                وطني محمد بالل قرباج  34
مدرب مباشر  0                      وطني محرز قرباج  35
مدرب مباشر  1     1                وطني أحمد بن مصباح  36
   3     1 1     1       متربص  محمد عزيز البحري  37
   1   1                 متربص  حسان الحاج 38
   3 1 1     1           متربص  وائل المرزوقي 39
   3     1 1   1         متربص  بالل بالحاج 40
   1     1               متربص  حسام الدين السويسي 41
   1   1                 متربص  أحمد قلديش  42
   0                     متربص  آمنة جمور  43
     9 12 15 8 9 9 9 9 5 10   عدد الحكام بالجولة   

 
  التنمية  / .2
  

  نشاط مراكز النهوض بالتجديف:  / 1.2
  

  إحصائيات لمراكز النهوض بالتجديف:

 
 

حيث كانت  عمل مراكز النهوض بالتجديفتم التنسيق مع اإلدارة العامة للتربية البدنية والبحث العلمي بغية إنجاح  
  :وإضافة نشاط خالية التطوير ضمن المهرجان الوطني هذه السنة متمسزة بإضافة مركز جديد بجربة

  
 المهرجان الوطني لمراكز النهوض:   
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2019عدد الموأطرين والتالميذ بمراكز النهوض بالتجديف سنة  

تالميذ إناث تالميذ ذكور الموأطرين



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  5 

بالمهرجان الوطني لمراكز النهوض التي إلتأم خالله نشاط التجديف   2019ـ2018ختتم هذا الموسم الدراسي أٌ 
بمجرى الّسباقات الدّولي وأشرف عليه الجامعة التّونسية للتّجديف واإلدارة العامة  2017ماي  13يوم األحد 

كل من إلى  مينتتلميذ وتلميذة من 60عدد للتّربية البدنيّة و التّكوين و البحث، حيث شارك في مسابقات التجديف 
هوض برياضة ة من والية صفاقس و مركز النّ ياضيّ ة قرقنة الرّ ابع لجمعيّ يف التّ جدبرياضة التّ هوض مركز النّ 

هوض برياضة ة بطبرقة من والية جندوبة و مركز النّ ياضات البحريّ يد البحري للرّ ابع لمدرسة الصّ يف التّ جدالتّ 
التّابع لنادي  يفجدهوض برياضة التّ مركز النّ و من والية تونس  ة للبحيرةياضيّ ة الرّ ابع للجمعيّ يف التّ جدالتّ 

من والية  نادي تيبازا للّرياضات البحريّة بجربةالمقذف التّونسي من والية تونس وكذلك المركز الجديد التابع ل
  وكانت النتائج على النحو التالي: مدنين

 
  الوالية  للمركز / (مجموع النقاط) الجمعية المتبنية المرتبة

  جندوبة نقطة)  60/ (  البحري للّرياضات البحريّة بطبرقة جمعية مدرسة الّصيد  1
  صفاقس  نقطة) 47/ ( جمعية قرقنة الّرياضيّة والية صفاقس  2
  تونس   نقطة) 44/ ( الجمعيّة الّرياضيّة للبحيرة  3
  تونس  نقطة) 36/ ( نادي المقذف التّونسي  4
  مدنين   نقطة) 28/ ( نادي تيبازا للّرياضات البحريّة بجربة   5

  
  

  خاليا التطوير بالمدارس اإلعدادية: / نشاط 2.2
 

تطوير رياضة  البحث والتّكوين، نّظمت الجامعة مهرجان وطني لخاليا وبية البدنيّة  بالتّنسيق مع اإلدارة العاّمة للتّر
الفضاء التّرفيهي غروب الّشمس بأجيم جربة ب 2019فريل أ 06الّسبت  وذلك يوم  .داديّةبالمدارس اإلعالتّجديف 

  .من والية مدنين
البحريّة   نادي تيبازا ألنشطة الغوص و الّرياضاتمن    مجازينالجدّافين  الجدّافات والحيث شارك في هذا المهرجان  

 مدرسة الّصيد البحري للّرياضات البحريّة بطبرقة من والية جندوبة من بأجيم جربة من والية مدنين، و 
ميداليّات على الكأس وال بتوزيع ،تطوير رياضة التّجديف بالمدارس اإلعداديّة أختتم المهرجان الوطني لخالياو

نادي تيبازا ألنشطة  نقطة 46بمجموع  لمرتبة األولىعلى ا تحّصلحيث  لمشاركينلجوائز كذلك الالفائزين، و
جمعيّة مدرسة الّصيد البحري للّرياضات البحريّة . وآلت المرتبة الثانية لوالّرياضات البحريّة بأجيم جربة الغوص

   .نقطة 44بطبرقة بمجموع 
 

  :التنمية في األيام المفتوحة نشاط 2.2
  

   2019جوان  15اليوم الوطني للرياضة / 
  
للرياضة الذي نظمته وزارة شؤون الشباب  ليوم الوطنيبا االحتفاالتالجامعة التّونسيّة للتّجديف في شاركت  

بأغلب الواليات حيث كان  اليوم نفسكذلك في ، و2019جوان  15يوم السبت  قصر الّرياضة بالمنزهوالرياضة ب
  .منخرطة بالجامعةات أندية وجمعيّ  انحتضنذان يمدنين جندوبة اللّ  يفي واليات التجديف

  
  لجهات.بااأليام المفتوحة 

  
والدولية  رصدت سلطة اإلشراف ميزانية إستثنائية لجامعتنا حيث نظمت   في إطار دعم التظاهرات الوطنية

الجامعة التونسية للتجديف أيام مفتوح في عديد المناطق تحت عنوان: "التجديف من أجل بحر نظيف" 
Row4cleansea  شخص والتي إمتدت على شهر أوت من      إلى      أوت  2000حيث شارك  فيهم أكثر من

  لنشاط على النحو التالي:وكانت ا 2019



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  6 

  الـواليـــــــة  الــمــــكـــــــان  التّـــــاريــــــخ ر/ع
  والية مدنين  معتمدية أجيم بجزيرة جربة   2019أوت  03يوم الّسبت   01
  والية صفاقس  شاطئ الّرملة بأرخبيل قرقنة  2019أوت  09يوم الجمعة   02
  والية جندوبة  مدينة طبرقةشاطئ   2019أوت  17يوم الّسبت   03
  والية سوسة  شاطئ أبو جعفر بمدينة سوسة   2019أوت  31يوم الّسبت   04

 

  :  برنامج األنشطة

تنظيم حملة دعائيّة للتّظاهرات و األيّام المفتوحة بجميع الجهات المذكورة ، و ذلك بآستغالل إذاعات داخليّة عن  
  طريق عربات متجّولة ، بتوزيع مطبوعات و تعليق الفتات .

 تنظيم ورشات تطبيقيّة في شكل مسلك لفائدة جدّافي و جدّافات نادي الجهة تعّرف  بمختلف تقنيّات التّجديف . 
  تجديف. أجهزة القوارب تجديف بحر، وعلى بتنظيم سباقات 

  عدد المشاركين
  عدد الحاضرين  عدد المشاركين  الــمــــكـــــــان  ر/ع
  350حوالي   150حوالي   والية مدنينمعتمدية أجيم بجزيرة جربة ،   01
  250حوالي   100حوالي   شاطئ الّرملة بأرخبيل قرقنة ، والية صفاقس  02
  500حوالي   200حوالي   شاطئ مدينة طبرقة ، والية جندوبة  03
  400حوالي   150حوالي   شاطئ أبو جعفر بمدينة سوسة ، والية سوسة  04

  
 :بتونس البحيرة  الفيدرالية ةرسدنشاط الم / 3.2

 
  : بمركز النهوض لمدرسة البحيرة تدريب رياضي معلم أول( أنيس الجونينيالمدرب.(  
  .(أستاذ تربية بدنية غير مباشر) المدرب: حسام الدّين الّسوسي  
 ناث.إ 10ذكور و 27: )37(  2019الذين تم تكوينهم في سنة  عدد الجدافين 

  
 األهداف العامة:  

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

  
 :برنامج التدريب  

حصص صباحية في األسبوع هذا  04وذلك بمعدل الزمن المدرسي وضع  جدول أوقات تدريب يتماشى مع 
تركيز على التدريب على حسن آداء الجدفة بالتقنيات المطلوبة في هذه المرحلة العمرية وكان التدريب وقد تم ال

  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
ن إلتحق العديد منهم إلى النوادي بحكم بلوغهم السن خالل هذه المشاركات  عدد من الجدافين والذيوبرز من 
 .سنة) المسموح به للبقاء بالمدرسة الفيدرالية 18األقصى (

                                   

  نشاط النوادي / .3
  

تم تعزيز حيث    النوادي في تكوين األصناف الشابةفقة  امرفي خطة    الوطنية للجامعةواصلت اإلدارة الفنية      
 ة.خاصة منها طبرقة وجرب بالجهاتالتجديف 

    



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  7 

  :النوادي المستهدفة من طرف الجامعة/  1.3
  
   بالعقد: الشروط المطلوبةأسفله والتي إستوفت ين المذكور الجمعيات والمدربينمع  أهداف قودإبرام عتم     

 .ومدربه عبد هللا ماطر) والية مدنين(جربة ألنشطة الغوص والرياضات البحرية بأجيم  تبازا جمعية  ) 1
 .غير منتدبةأستاذة تربية بدنية    ومساعدة مدربه سارة الطرابلسي)  والية تونس(الجمعية الرياضية للبحيرة   ) 2
 .ومدربه هشام بوبكري) والية تونس(النادي الثقافي والرياضي لألدارة العامة للتكوين لألمن الوطني  ) 3
  .ومدربه سفيان السعيدي) والية جندوبة(جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  ) 4
  

 2019لموسم إحصائيات حول عدد المجازين والنوادي المنخرطة  / 2.3
  

  
  

حيث لم يرتفع عدد النوادي في إنظار إعادة نشاط الجمعية الرياضية     2طفيف بنسبة    إرتفاعأن عدد المجازين عرف  
 ، للمولد الكهرباء بحلق الوادي ونادي المجدف التونسي
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51; جمعية تيبازا أجيم 

4; جمعية قرقنة الرياضية

;  النادي البحري السوسي
101

; الجمعية الرياضية للبحيرة
69

النادي البحري للبحرية 
55; التونسية
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. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  8 

  
  : التظاهرات الوطنية النوادي فينشاط /  3. 3
   

  : 2019 والكأس لسنة الوطنية رزنامة البطوالت
 التّـاريــخ المسـافــة واألصنـاف المكـــان التّظـــاهـــرة

الدورة الوطنية للتجديف داخل 
 على جهاز التجديف القاعة

قاعة الرياضية 
 بحلق الوادي

كم أكابر أواسط وأصاغر/  2
 م لصغار األداني وبراعم 500

  2019جانفي   20األحد 

الجولة األولى للبطولة الوطنية 
 للتجديف األولمبي

المجرى الدولي 
 لبحيرة تونس

م أكابر وأواسط وأصاغر  500
 وأداني وصغار األداني 

 2019مارس  17د األح

الجولة الثانية للبطولة الوطنية 
 للتجديف األولمبي

المجرى الدولي 
 لبحيرة تونس

  م أواسط  2000
 م أداني   1000و 

 2019أفريل   28األحد 

الجولة الثالثة للبطولة الوطنية   
 للتجديف األولمبي

المجرى الدولي 
 لبحيرة تونس

م أكابر وأواسط وأصاغر  500
 وأداني وصغار األداني 

 2019جوان  30األحد 

ـ  أواسطكم  40ـ  أكابركم  60  شاطئ طبرقة  الوطنية لتجديف البحرالبطولة 
ـ  أداني كم  20ـ  أصاغركم  30
 صغار األدانيكم  10

  2019 سبتمبر 06إلى  04من 

الجائزة الكبرى لتجديف السرعة 
  الشاطئي

شاطئ الباجية 
  بطبرقة

  2019 سبتمبر 08إلى  07من    ركض على الرمال ثم تجديف

الرابعة والختامية للبطولة الجولة 
  الوطنية للتجديف األولمبي

المجرى الدولي 
  لبحيرة تونس

  1000متر : أواسط و  2000
 متر أداني

  2019سبتمبر  29األحد 

المجرى الدولي   كأس تونس
  لبحيرة تونس

متر: أكابر وأواسط  1000
 وأصاغر

  2019نوفمبر   27األحد 

 
  .أعاله المبينة 2019لموسم ا ذكورة برزنامةكل الجوالت الم وحسن تنظيم نفيذالجامعة من ت تتمكنلقد 

  تجديف البحر.البطولة الوطنية لالتجديف داخل القاعة و  دورةسجلة في البطولة والكأس ويلي أهم النتائج الم  وفي ما
  

  :نية للتجديف داخل القاعة الدورة الوط  1.3.3       
  

وذلك بإستعمال أجهزة تجديف  بالقاعة الرياضية بحلق الوادي 2019جانفي  20نظمت الجامعة يوم األحد 
"Concept2"  ى شاشة كبيرة لمتابعة السباقاتوعرض النتائج والمسافة المقطوعة لكل متسابق عل 

  .من طرف الجماهير الحاضرة بالقاعة مباشراتا 
 الجامعة جوائز مالية للفائزين بالمراتب األولى في جميع األصناف العمرية وكذلك كؤوسقدمت و            

سجلنا خالل هذه الدورة رقم هام في عدد  وحوافز متاية للجمعيات الثالث األولى حسب الترتيب العام ، حيث
  إناث) موزعين حسب األصناف العمرية كاآلتي : 99ذكور و  147جداف (  246المشاركين بلغ  

 :متر. 500السباق إناث  => مسافة  07ذكور و 11 ................ صنف البراعم  
 : متر. 500إناث => مسافة السباق  17ذكور و 24 ....... صنف صغار األداني  
  : متر. 1000إناث =>  مسافة السباق  17ذكور و 25............... صنف األداني  
  : متر.  2000إناث => مسافة السباق  27ذكور و 35...........  صنف األصاغر  
 : متر. 2000إناث =>  مسافة السباق  12ذكور و 26 ............. صنف األواسط  
 : متر.  2000إناث =>  مسافة السباق  10ذكور و 14..............  صنف األكابر 
 متر.  2000إناث =>  مسافة السباق  09ذكور و 12:  وزن خفيف صنف األكابر 

 
مدرسة فيدرالية ومجموعة الجدافين ال من ضمنهم اتجمعي 10وشارك في هذه الدورة الوطنية        
  النتائج كاآلتي ذكره: حيث كانت ىالقدام

 
  نقطة 139النادي البحري للبحرية التونسية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .1
 نقطة 120الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .2
 نقطة 81ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمعية الرياضية للبحيرة ـــــــــــــــــ .3



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  9 

 ةنقط  61ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نادي تبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية بأجيم  .4
 نقطة 57النادي البحري السوسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .5
  نقطة 34النادي الثقافي والرياضي لألدارة العامة للتكوين لألمن الوطني ـــــــــــــــــــــــــــ  .6
 نقاط 33ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــالجمعية الرياضية بغار الملح  .7
 نقطة 16المدرسة الفيدرالية لبحيرة تونس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .8
 نقطة 06ــــــــــــــــــــــــــــــ مجموعة الجدافين القدامى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .9

 نقط 02ونسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنادي المجذف ال .10
11.   
  البطولة الوطنية لتجديف األولمبي : 2.3.3

  
المنشأ الوحيد في تونس الذي تتوفر فيه  ،بالمجرى الدولي لبحيرة الوطنية للتجدديف األولمبي ل الجوالتدارت ك

القوارب والمعدات  اجدمقومات سباقات التجديف األولمبي خاصة من جانب تكافئ فرص التنافس من حيث تو
 تشاركالعمرية كما    فنا جميع األص  في  الفردي والزوجي المزدوج  على قاربيوسالمة المكان كما دارت السباقات  

 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
  .جمعية قرقنة الرياضية .7
 .الرياضي والثقافي لإلدارة العامة للتكوينالنادي  .8
 نادي تيبازا ألنشطة الغوص والرياضات البحرية. .9

 مجموعة التجديف للجميع. .10
تم إحتساب نقاط حيث  ،نظرا لكثافة النشاط الدولي واإلقليمي للمنتخبات الوطنية الرابعة تم إلغاء الجولةعلما وأنه 

حسب  2019لسنة  الوطنية كان الترتيب العام للبطولةحيث ، 2019لتحديد أبطال الموسم لسنة  سابقةجوالت الال
  :األصناف العمرية كاآلتي

  
 متر. 500مسافة السباقات :   /) 2008و  2007(مواليد سنة   صغار األدانيصنف 

 المجموع  4 جولة  3 جولة   2 جولة   1جولة   الجمعية  المرتبة

62 الصيد البحري بطبرقة جمعية مدرسة   1   24  05  
 38  26  12  ر ب  نادي تيبازا ألنشطة الغوص  2
 23  15  8  النادي البحري بسوسة  3
 4  2  2  ع ت النادي الرياضي والثقافي لإلدارة   4
 0  0  0  الجمعية الرياضية للبحيرة  5

 
 متر. 500السباقات : مسافة  /) 2008و  2007(مواليد سنة   الدنياواتصغار صنف 

 المجموع  4 جولة  3 جولة   2 جولة   1جولة   الجمعية  المرتبة

 30  16  14 ر ب  نادي تيبازا ألنشطة الغوص  1
 20  10  10 الجمعية الرياضية للبحيرة  2
 19  10  9 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   3
 0  0  0  النادي البحري بسوسة  4
 à  0  0  ع ت النادي الرياضي والثقافي لإلدارة   4

 
 



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  10 

  
 متر 500و متر 1000:  مسافة السباقات / )2006و  2005(مواليد سنة   صنف األداني

  
  المرتبة

  
  الجمعية

  1جولة 
   م 500

  2 جولة
   م 1000

  3 جولة
  م 500

 المجموع  4 جولة

 56  19 22 15 ع ت النادي الرياضي والثقافي لإلدارة   1
 55  25 19 11 النادي البحري بسوسة  2
 42  13 17 12 ر ب  نادي تيبازا ألنشطة الغوص  3
 24  13 4 7 الجمعية الرياضية للبحيرة  4
 23  8 6 9 مدرسة الصيد البحري بطبرقة جمعية   5
 13  0 5 8 النادي البحري للبحرية التونسية  6
 9  1 2 2  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  7

 
 متر  500متر و  1000مسافة السباقات :  /) 2006و  2005(مواليد سنة   صنف الدنياوات

  
  المرتبة

  
  الجمعية

  1جولة 
  م  500

  2 جولة
   م 1000

  3 جولة
  م 500

 المجموع  4 جولة

 75  28 23 14 الجمعية الرياضية للبحيرة  1
 38  13 11 14 النادي البحري بسوسة  2
مدرسة الصيد البحري بطبرقة جمعية   2  11 14 13  38 
 16  6 8 2 ر ب  نادي تيبازا ألنشطة الغوص  4
 12  5 1 6 النادي البحري للبحرية التونسية  5
ع ت النادي الرياضي والثقافي لإلدارة   6  0 0 2  2 
بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية للتجديف   7  0 0 0  0 

  
  متر.  1500 م و500 المسافة: /) 2004و 2003(مواليد سنة صنف األصاغر 

  1جولة   الجمعية  المرتبة
  م  500

  2 جولة
  

  3 جولة
  م 500

  4 جولة
 م  1500

 المجموع

 38  18  20 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   1
 37  14  23  النادي البحري للبحرية التونسية  2
 24  10  14 الجمعية الرياضية للبحيرة  3
 22  16  6 النادي البحري بسوسة  4
 16  8  8 ر ب نادي تيبازا ألنشطة الغوص  5
 13  6  7 ع ت النادي الرياضي والثقافي لإلدارة   6
 5  5  0  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  7
نادي الرياضي بغار الملحال  8  0  0  0 
 0  0  ـ جمعية قرقنة الرياضية  9

 
  . متر 1500 م و500المسافة:  /) 2004و  2003(مواليد سنة صنف الصغريات 

  1جولة   الجمعية  المرتبة
  م  500

  2 جولة
  

  3 جولة
  م 500

  4 جولة
 م  1500

 المجموع

البحري للبحرية التونسيةالنادي   1  24  21  45 
بطبرقة جمعية مدرسة الصيد البحري   2  19  14  33 
 32  18  14 الجمعية الرياضية للبحيرة  3
 20  8  12 النادي البحري بسوسة  4
ر ب نادي تيبازا ألنشطة الغوص  5  6  10  16 
 6  6  0 المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  6
ع ت الرياضي والثقافي لإلدارة  النادي  7  0  1  1 
الملحنادي الرياضي بغار ال  8  0  0  0 
 0  0  ـ جمعية قرقنة الرياضية  8

 



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  11 

  
 متر  2000متر و 500المسافة:  /) 2002و  2001 (مواليد سنةصنف األواسط 

  1جولة   الجمعية  المرتبة
  م  500

  2 جولة
  م 2000

  3 جولة
  م 500

  4 جولة
  

 المجموع

 92  30 33 29  النادي البحري للبحرية التونسية  1
 50  18 14  18 الصيد البحري بطبرقة جمعية مدرسة   2
 38  16 14 8 الجمعية الرياضية للبحيرة  3
 22  4 11 7 النادي البحري بسوسة  4
ع ت الرياضي والثقافي لإلدارة  النادي  5  13 1 7  21 
ر ب ادي تيبازا ألنشطة الغوصن  6  2 5 3  10 
 0  0 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضية  7
 0  0 0 0  بغار الملحنادي الرياضي ال  7

  متر 2000متر و 500المسافة:  /) 2001و  2000(مواليد سنة صنف الوسطيات 
  1جولة   الجمعية  المرتبة

  م  500
  2 جولة

  م 2000
  3 جولة
  م 500

  4 جولة
  

 المجموع

 89  24 34 31  النادي البحري للبحرية التونسية  1
 45  18 12 16 جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   2
 14  5 5 4 الجمعية الرياضية للبحيرة  3
 4  4 0 0 ر ب ادي تيبازا ألنشطة الغوصن  4
 3  3 0 0  النادي البحري بسوسة  5
 3  0 0 3  نادي الرياضي بغار الملحال  5
 0  0 0 0   ع تالنادي الرياضي والثقافي لإلدارة   7
 0  0 ـ ـ جمعية قرقنة الرياضية  7

  
  .متر 2000متر و  500 المسافة: / األكابرصنف 

  1جولة   الجمعية  المرتبة
  م  500

  2 جولة
  

  3 جولة
  م 500

  4 جولة
  م 2000

 المجموع

 90  44  46 النادي البحري للبحرية التونسية  1
 46  20  26  النادي البحري بسوسة  2
 42  24  18 الجمعية الرياضية للبحيرة  3
 38  20  18 بطبرقة جمعية مدرسة الصيد البحري   4
 11  5  6  ر ب ادي تيبازا ألنشطة الغوصن  5
 11  6  5  مجموعة الرياضة للجميع  5
 10  5  5 ع ت النادي الرياضي والثقافي لإلدارة   7
 10  3  7  النادي الرياضي بغار الملح  7
 0  0  ـ جمعية قرقنة الرياضية  9

  
  متر. 2000متر و 500 / المسافة: الكبرياتصنف 

  1جولة   الجمعية  المرتبة
  م  500

  2 جولة
  

  3 جولة
  م 500

  4 جولة
  م 2000

 المجموع

 84  42  42 النادي البحري للبحرية التونسية  1
 70  43  27 النادي البحري بسوسة  2
 23  10  13  الجمعية الرياضية للبحيرة  3
 19  5  14  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   4

 0  0  ـ  قرقنة الرياضيةجمعية   
 0  0  0  ع ت النادي الرياضي والثقافي لإلدارة   5
 0  0  0 النادي الرياضي بغار الملح  5
 0  0  0 ر ب ادي تيبازا ألنشطة الغوصن  5



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  12 

 0  0  0  مجموعة الرياضة للجميع  5
  

  مجمعة. الترتيب العام للبطولة في كل األصناف
 المجموع  4 جولة  3 جولة  2 جولة  1جولة   الجمعية  المرتبة

 462  180 73 209النادي البحري للبحرية التونسية جمعية    1
 354  148 46 160 مدرسة الصيد البحري بطبرقة   2
 299  147 4 111  النادي البحري بسوسة  3
 292  134 46 112 الجمعية الرياضية للبحيرة  4
 183  91 30 62  ر ب ادي تيبازا ألنشطة الغوصن  5
ع ت النادي الرياضي والثقافي لإلدارة   6  42 23 42  107 
 20  12 2 6  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  7
 13  3 0 10  لنادي الرياضي بغار الملح  8
 11  5 ـ 5  مجموعة الرياضة للجميع  9

 0  0 ـ ـ  جمعية قرقنة الرياضية  
  

  .2019سبتمبر  05و 04طبرقة يومي البطولة الوطنية لتجديف البحر، شاطئ  3.3.3
  

هذا الموسم على مرحلة واحدة وذلك  بشاطئ طبرقة بعد    دارت فعاليات البطولة الوطنية لتجديف البحر             
تنسيقي ثاني وذلك بمقر   أن تم التنسيق مع والية جندوبة في إجتماع أول بمقر الوالية ثم مع بلدية طبرقة في إجتماع

  البلدية بحضور جميع األطراف المعنية بتنظيم التظاهرات الرياضية والثقافية بمدينة طبرقة.
حيث تم نقل قوارب تجديف البحر على مجرورة الجامعة من المركز الدولي للتجديف ببحيرة تونس إلى              

لمتعلقة بإقامة ونقل الحكام وأعضاء لجنة التنظيم واألعوان مدينة طبرقة كما تكفلت الجامعة بجميع المصاريف ا
  . 2019سبتمبر  08و  04الذين أشرفوا على تنظيم السباقات وذلك خالل الفترة الممتدة بين 

 :المذكورة أسفلهالنوادي  2019وقد شارك في بطولة تجديف البحر لسنة              
 .الجمعية الرياضية للبحيرة .1
 .لبحرية التونسيةالنادي البحري ل .2
 .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة .3
 .النادي البحري السوسي .4
 .النادي الرياضي والثقافي لإلدارة العامة للتكوين بصالمبو .5
 .نادي تيبازا لألنشطة الغوص بأجيم جربة .6
 .مجموعة التجديف للجميع .7
 .المدرسة الفدرالية لبحيرة تونس .8
 .جدافة 66جداف و  121بلغ عدد المشاركين حيث 

  
 : فازوا بالمرتبة األولى في كل صنف  نالذي الرياضيين اءتجدون أسفله أسمو
 

  2008و   2007صنف صغار الدنيوات من مواليد 
 نادين حوالى من الجمعية الرياضية للبحيرة. /الفردي صغار الدنيوات 
 .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةطالل البراولي من  /الفردي صغار األداني 

 .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة رائد عثماني وهيثم عبيدي  /الزوجي صغار األداني 
   من جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةردينة بوزيدي ويولدس عثماني   /الزوجي صغار الدنيوات      

 
  : 2006و  2005صنف األداني من مواليد 

 .من النادي البحري السوسي مالك الجبالي /الفردي أداني 
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النادي الرياضي والثقافي لإلدارة العامة للتكوين محمد حبيب دريس محمد أمين حرشي من  /الزوجي أداني       
 .بصالمبو

 .النادي البحري السوسي هالى محمد بالحاج من  /الفردي دنيوات 
 .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةمن  تسنيم باباعلي ويارى صبري  /الزوجي دنيوات      

 
  : 2004و  2003صنف األصاغر والصغريات من مواليد 

 من جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةأمينة زمالي  / صغرياتالفردي      
 .من النادي البحري للبحرية التونسية وهيبة بن بوبكرسيرين بيار  / صغرياتالزوجي      

 .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةمن  فادي خمراني  / صاغرالفردي أ
 .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةمن  محمد لوأي خذراوي ووسيم حمدي من  / أصاغرالزوجي 

 
  : 2002و  2001صنف األواسط والوسطيات من مواليد 

 .من جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة هاني سبايبية /الفردي أواسط 
  .من النادي البحري للبحرية التونسيةأحمد بن بوبكر ومحمد زروق  /الزوجي أواسط 

 .من جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةسارة الزمالي  /الفردي وسطيات 
 

 :األكابر والكبرياتصنف 
 .خديجة الكريمي  النادي البحري للبحرية التونسية /الفردي كبريات 

 .النادي البحري للبحرية التونسية فاطمة الزهرة تقية ومريم بوبكري من  /الزوجي كبريات 
 ضياء الزغالمي من  الجمعية الرياضية بالبحيرة. / أكابرالفردي 

  
  وذلك بالجدول أسفله:إثر الجولتين على وادي نالترتيب العام للتجدون  حيث

  
  المجموع  الجمعية  الترتيب 

  172  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   1

  157  النادي البحري للبحرية التونسية   2

  97  الجمعية الرياضية بالبحيرة  3

  74  النادي البحري السوسي  4

  33  ةالبحري  ياضاتروالنادي تيبازا ألنشطة الغوص   5

  33  النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  5

  19  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  7

  0  مجموعة التجديف للجميع  8

  
  . 2019سبتمبر  075و 06شاطئ الباجية بطبرقة يومي  ، سرعة تجديف الشاطئيلجائزة الكبرى لال 4.3.3

 
نظمت الجامعة بشاطئ الباجية بطبرقة الجائزة الكبرى للتجديف الشاطئي سرعة وذلك في صنف الفردي           

  ذكور والفردي آنسات والزوجي مختلط 
 250متر ذهاب و  250متر على الرمل ثم تجديف بالمنعرجات على مسافة  30طريقة السباق / ركض           

  تر على الرمل (خط اإلنطالق هو نفس خط الوصول).م 30متر إياب وفي الختام ركض 
  المنافسة / في شكل سباق فريق ضد فريق.

نظام الترشح للنهائي / سباقات في شكل منافسة مباشرة ومقابالت فريق ضد فريق وذلك بداية من مرحلة الثمن 
  حد النهائي للفوز بالمركز األول خالل سباق النهائي النهائي إلى

  على المرتبة الثالثة للفوز بالميدالية البرنزية. ثًم سباق الحصول



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  14 

في مرحلة أول قبل المنافسات الترشيحية يتم ترتيب المشاركين بعد القيام بسباق ضد الزمن حيث يكون ترتيب 
أول قارب هو الذي يحقق أقل زمن في سباق التجديف الشاطئي سرعة المحدد لكل المشاركين حيث تجدون أسفله 

  ين حسب الزمن المحقق.برتيب المتنافس
ويتم توزيع المتنافسين خالل األدوار األولى الترشيحية بالطريقة الجاري بها العمل في كرة المضرب ( األول 

  ضد األخير والثاني ضد القبل األخير وهكذا دوليك...). 
  

  األكابر/  الفردي صنف
  المرتبة األولى: حسان الحاج من مجموعة التجديف للجميع.

  .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةالمرتبة الثانية: هاني سبايتي من 
  المرتبة الثالثة: ضياء الدين الزغالمي من الجمعية الرياضية للبحيرة. 

  
  الكبريات/  الفردي صنف

  .النادي البحري للبحرية التونسيةالمرتبة األولى: خديجة الكريمي 
  .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة المرتبة الثانية: سارة الزمالي من 

  المرتبة الثالثة: مالك ونيس من الجمعية الرياضية للبحيرة. 
  

  أكابر/ الزوجي المختلط  صنف
  .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةالمرتبة األولى: سحر مومني ومهران مالكي من 

  .النادي البحري للبحرية التونسيةوغيث القادري من  المرتبة الثانية: خديجة الكريمي
  المرتبة الثالثة: سارة بولعراس وجهاد بوزيدي من الجمعية الرياضية للبحيرة. 

  
   /سنة 17ذكور دون  الفردي صنف

  .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةالمرتبة األولى: فادي حمراني من 
  المرتبة الثانية: صدري الدريدي من الجمعية الرياضية للبحيرة. 

  المرتبة الثالثة: محمد الكريمي من المدرسة الفيدرالية للبحيرة. 
        

   /سنة 17إناث دون  الفردي صنف
  .المرتبة األولى: آية خراط من الجمعية الرياضية للبحيرة

  . والثقافي لإلدارة العامة للتكوين بصالمبوالنادي الرياضي المرتبة الثانية: روآى الهذلي من 
  . النادي البحري للبحرية التونسيةالمرتبة الثالثة: سلمى بياري من 

  
   /سنة 17الزوجي المختلط دون  نفص

  .جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقةالمرتبة األولى: رحمة هويسي ووسيم حمدي من 
  .نادي تيبازا لألنشطة الغوص بأجيم جربة المرتبة الثانية: أميمة هسيس وعزيز وريش من
  . النادي البحري للبحرية التونسيةالمرتبة الثالثة: سيرين بيار وأحمد بوسالح من 

  
  جدول الميداليات 

  المجموع  برنزية  فضية   ذهبية   الجمعية  الترتيب 
  5  0  2  3  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   1

  4  2  1  1  التونسية النادي البحري للبحرية    2

  2  0  1  1  ةالبحري  ياضاتروالنادي تيبازا ألنشطة الغوص   
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  1  0  0  1  مجموعة التجديف للجميع  3

  4  3  1  0  الجمعية الرياضية بالبحيرة  4

  2  1  1  0  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  5

  0  0  0  0  النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  5

  18  6  6  6  االمجموع  7

  
            

 : 2018لموسم  كأس تونس 4.3.3
 

  2018لموسم بحيرة كأس تونس للتجديف بالمجرى الدولي ل 2018نوفمبر  11يوم األحد نظمت الجامعة 
  جدافة )  52جداف و  116جداف ( 161جمعيات بــعدد  08شارك في الجولة  وقد

كما شارك وألول مرة المنتخب ساحل العاج في كأس تونس بصيفة ضيف والذي إلى تونس قبل للقيام 
  بتربص تحضيري.

            
مجموع  حيث كانناث على كأس تونس في صنفي الذكور واإل النادي البحري للبحرية التونسية أحرزو          

  اآلتي:ك النقاط 
  

  مجموع النقـاط  الجمعية  الترتيب 
  124  النادي البحري للبحرية التونسية   1

  76  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   2

  55  النادي البحري السوسي  3

  39  الجمعية الرياضية بالبحيرة    4

  27  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  5

  17  النادي الرياضي لتكوين األمن الوطني بصالمبو  6

  9  النادي الرياضي بغار الملح  7

  8  مجموعة التجديف للجميع  8

  عائبة  جمعية قرقنة الرياضية  9

  غائب  ةالبحري  ياضاتروالنادي تيبازا ألنشطة الغوص   9

  
والكأس : تالتقييم الفني للبطوال 5.3.3  

 
  .2019شاركوا في التظاهرات الوطنية لسنة عدد الجدافين الذين 
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والمشاركات وتوازن في الجندر لكن لم نتمكن من تحسين  على المستوى العددي للمشاركين طورلقد سجلنا ت   
.في كل التظاهرات الوطنية دد النوادي المشاركة  
الجامعة   هتفقد وجلبطولة والكأس  خالل جوالت ا  من طرف الجامعة للنوادي  السباقات  قوارب  أما بخصوص توفير

الجامعة بمفردها غير قادرة على غير أن تداعيات  سلبية  المسألةوكان لهذه  المشاركين صعوبة إلرضاء جميع
  .من سنة إلى أخرى للجدافين المتزايدة عددللمن القوارب  توفير الكم الهائل

  فني للجمعيات بدأ يتحسن ويتقارب بين النوادي بالجهات وجمعيات العاصمة.الحظنا أن المستوى ال
  
  

 شاط المنتخبات الوطنية:ن .4
 

 :واألواسط المنتخب الوطني لألكابر / 1.4
 
 .(متفرغ لدى الجامعة) المدرب: شكري بن ميالد أستاذ تربية بدنية 
 .المدرب المساعد: محمد المهني منشط رياضي 
  التدريب اليومي: المجرى الدولي لبحيرة تونس.مكان 
  حصة في األسبوع.  11إلى  9أيـام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل من  
 2019 هداف العامة لموسماأل : 

o 2019جزان  15ـ14جزيرة صال بالرأس األخضر  /األلعاب الشاطئية اإلفريقية األولى. 
o 2019أوت  23ـ20مدينة الرباط  / الثانية عشر األلعاب اإلفريقية.  
o 2019 أوت 31ـ25/ مدينة باتراس اليونان  الشاطئية الثانية المتوسط  البحر األبيض ألعاب. 
o 2019أكتوبر  13ـ10/ بحيرة تونس  2020طوكيو  الدورة التأهيلية لأللعاب األولمبية . 
o  / 2019أكتوبر  16ـ14س بحيرة تونالبطولة اإلفريقية للتجديف أكابر وأواسط . 
 

  ألكابرالوطني لقائمة منتخب: 
 

ة اإلس واللق ع   ال
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2019عدد الجدافين حسب األصناف التي شاركت في جوالت البطولة لسنة 

النوادي الذكور اإلناث
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  نادي إيتوف االلماني محمد الطيب  1
  الجمعية الرياضية للبحيرة  اسكندر الشارني 2
  الجمعية الرياضية للبحيرة  محمد بن سيدهم 3
  الجمعية الرياضية للبحيرة  محمد خليل المنصوري 4
  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   عيادإياد   5
  الجمعية الرياضية للبحيرة  ضياء الدين الزغالمي  6
  النادي البحري للبحرية التونسية   غيث قـادري  7
  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   محمد خليل الزواوي  8
  النادي البحري للبحرية التونسية   ياسين قـادري  9

  البحري للبحرية التونسية النادي    أحمد قـلديش  10
  
 واسط قائمة منتخب الوطني لأل: 

اد أو  اإلس واللق ع ةال  ال

  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  هاني سبايتية   11
  المدرسة الفيدرالية للتجديف البحيرة  صدري الدريدي  12
  النادي البحري للبحرية التونسية   ياسين المذبوح 13
  الجمعية الرياضية للبحيرة  ريان لسود 14
  المدرسة الفيدرالية للتجديف البحيرة  فـادي بن حمودة 15
  النادي البحري للبحرية التونسية   حمزة عزيزي 16
  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   أسامة اليحياوي 17
  النادي البحري السوسي  أسامةالغندري 18
  للبحيرةالجمعية الرياضية    جهاد بوزيدي 19

  
 2019 محققة في التظاهرات الرسمية لسنةالنتائج ال 

  
 . 2019جوان  15ـ14بجزيرة صال بالرأس األخضر األلعاب الشاطئية اإلفريقية  المشاركة في

      
  أحرزت الجداف محمد خليل المنصوري على الميدالية الفضية في قارب الفردي سرعة تجديف شاطئي.

  رفقة الجداف سارة الزمالي في قارب الزوجي مختلط.والميدالية البرنزية 
  

 .  2019 جويلية 28ـ  24سنة ساراسوتا  23المشاركة في بطولة العالم دون 
  

سنة بمدينة ساراسوتا بالواليات المتحدة األمريكية   23شارك محمد خليل المنصوري في بطولة العالم دون           
  . 07:'21."56عالميا بتوقيت:  14وقد حقق يحصل على المرتبة  2019جويلية  28إلى  20وذلك من 

  
  :المشاركات الرسمية  
  

 . 2019أوت  23ـ  20بالرباط األلعاب اإلفريقية  المشاركة في
  

  ميداليات برنزية.  01ميدالية فضية و 01ميداليات ذهبية و 03تحصل المنتخب الوطني لألكابر على 
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  متر / ميدالية ذهبية. 1000محمد الطيب في صنف الفردي مفتوح رجال على مسافة 
  متر سرعة / ميدالية ذهبية. 500محمد الطيب في صنف الفردي مفتوح رجال على مسافة 

  متر سرعة / ميدالية ذهبية. 500محمد خليل المنصوري في صنف الفردي وزن خفيف رجال على مسافة 
  متر / ميدالية فضية. 500×2محمد الطيب وخديجة الكريمي في صنف الفردي مختلط تتابع 

  متر / ميدالية برنزية. 1000محمد خليل المنصوري في صنف الفردي وزن خفيف رجال على مسافة 
  

هذه النتيجة ممتازة جدا بالنظر لإلمكانيات المتواضعة التي تم توفيرها لمنتخباتنا الوطنية مقارنتا  وتعتبر
  بالمنتخبات اإلفريقية.

  
 .2019أوت  27ـ  25المتوسطية الشاطئية بمدينة باطراس اليونان  األلعابالمشاركة 

  
  ميداليات فضية وذلك في األصناف التالية.  02على  تحصل المنتخب الوطني  لألكابر

  
  صنف الفردي رجال / محمد خليل المنصوري.

  صنف الزوجي رجال / ضياء الدين الزغالمي وغيث القادري.
  

 المتوسطية الشاطئية الثانية حيث كانت هذه النتائج الرقم األقصى الذي عزز الحصيلة العامة للتونس في األلعاب
  ميداليات فضية في المجموع العام. 04وز عدد والتي لم تتجا

  
 . 2019أكتوبر  13ـ10/ بحيرة تونس  2020طوكيو  الدورة التأهيلية لأللعاب األولمبيةالمشاركة في 

  
شارك ثالثة عناصر من المنتخب الوطني أكابر، محمد الطيب على قارب الفردي و محمد خليل المنصوري وغيث 
  القادري على قارب الزوجي مزدوج وزن خفيف حيث لم يتمكنا من الترشح بالرغم من النتائج الجيدة المبينة أسفله:

ترشح القوارب الخمسة األوائل لكن تقص  محمد الطيب على قارب الفردي تحصل على المرتبة الثالث حيث يتم
كل القوارب التي تأتي بعد القارب األول في حالة ترشح صنف آخر بالمرتبة األولى حيث أن ترشح الزوجي 

  خديجة الكريمي ونور الهدى الطيب عند حصولهما على المرتبة األولى أقصى آليا الجداف محمد الطيب.
ى قارب الزوجي مزدوج وزن خفيف فازا بالمرتبة الثانية حيث يتم محمد خليل المنصوري وغيث القادري عل

 ترشح األول فقط.
  

 . 2019أكتوبر  16ـ14بحيرة تونس البطولة اإلفريقية للتجديف أكابر وأواسط / المشاركة في 
  

سنة وجدافين من منتحب األواسط حيث كانت النتائج  23جدافين من المنتخب الوطني أكابر ودون  05شارك 
  تي:كاآل

ا  اضة إسم و لقب ال   الوزن  ال
اإلختصاص 

ا    ال
الصنف 
  العمري

ة  دال م
ة   ذهب

ة  دال م
ة   فض

ة  دال م
ة   برن

ب ف األولم  محمد الط ح  التجد ابر  الفردي  مفت    1    أ

ب ف األولم   محمد الط ح  التجد   مفت
  الزو 

ابر    1    أ

اء الدين الزغال  ف   ض ح  األولم التجد ابر  مفت         أ

اء الدين الزغال  ف األولم   ض ح  التجد  1      سنة 23دون   الفردي  مفت

اء الدين الزغال  ف األولم   ض ح  التجد   مفت
  الزو 

   1    سنة 23دون 

اد اد ع ف األولم   إ ح  التجد         سنة 23دون   مفت

ل منصوري ف   محمد خل ف  األولم التجد ابر  الفردي خف    1    أ

ل منصوري ف األولم   محمد خل ف  التجد    1    سنة 23دون   الفردي خف

ل منصوري ف األولم   محمد خل ف  التجد ابر  الزو  خف      1  أ
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اء الدين الزغال  ف األولم   ض ف  التجد ابر خف         أ

ل منصوري ف األولم   محمد خل ف  التجد  خف
  الزو 

     1  سنة 23دون 

ث القادري  ف األولم   مع غ ف  التجد         سنة 23دون  خف

ة  اي ف األولم   ها س      1  أواسط الفردي    التجد

ة  اي ف األولم   ها س     التجد
 الزو 

     1  أواسط

ف األولم   مع فادي بن حمودة         أواسط    التجد

ع  1 5 4        المجم

   
  لقد حقق عناصر المنتخب األهداف المنتظر والمرسومة بعقود األهداف للموسم.

  
 .والوسطيات  المنتخب الوطني للكبريات  / 2.4

 
 (أستاذ رياضة تجديف بالمعهد الرياضي بيار دي كوبرتان المنزه) المدرب : الصحبي الخرداني 
 .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  جويلية. 30إلى  28من 27األلعاب المتوسطية / تاراقونا إسبانيا  
o  جويلية. 22إلى  18األلعاب اإلفريقية للشباب والتأهيلية لأللعاب األولمبية للشباب / الجزائر من  
o  جويلية. 29إلى  25من  مدينة بوزنان بولونيا  /سنة  23دون  كبرياتبطولة العالم 
o  2018سبتمبر  16إلى  9من  فديف البلغاريةولمدينة ب /بطولة العالم كبريات.  
 

  
  قائمة منتخب الكبريات 
 النادي أو الجمعية اإلسم واللقب ع/ر

  النادي البحري للبحرية التونسية  خديجة الكريمي 1
  نادي إيتوف االلماني  نور الهدى الطيب 2
     سيرين قـليم 3
  الجمعية الرياضية للبحيرة  سارة بولعراس 4
  النادي البحري السوسي  مريم فوزية القمودي   5
  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   أميمة طرابلسي  6
  

 وسطياتقائمة منتخب ال  
 النادي أو الجمعية اإلسم واللقب ع/ر

  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  سهر مومني 1
  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   سارة زمالي 2
  النادي البحري للبحرية التونسية   فطومة المذبوح 3
  النادي البحري للبحرية التونسية   ثريهنور    
 

  2019النتائج المحققة في التظاهرات الرسمية لسنة : 
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 . 2019جوان  15ـ14بجزيرة صال بالرأس األخضر األلعاب الشاطئية اإلفريقية  المشاركة في

      
أللعاب الشاطئية األولى للقد برز المنتخب التونسي للتجديف إناث بجدافة واحدة، من خالل مشاركته في النسخة 

، حيث أحرزت الجدافة 2019جوان    23إلى    14والتي دارت فعالياتها من  جزيرة صال بالرأس األخضر  باإلفريقية  
 المتألقة سارة الزمالي على الميدالية الذهبية في قارب الفردي سرعة تجديف شاطئي.

  
 . 2019أوت  23ـ  20بالرباط األلعاب اإلفريقية  المشاركة في

  
  ميداليات برنزية.  01ميداليات فضية و 03تحصل المنتخب الوطني للكبريات على 

  متر / ميدالية فضية. 1000خديجة الكريمي في صنف الفردي وزن خفيف سيدات على مسافة 
  متر سرعة / ميدالية فضية. 500خديجة الكريمي في صنف الفردي وزن خفيف سيدات على مسافة 

  متر / ميدالية فضية. 500×2الكريمي في صنف الفردي مختلط تتابع  محمد الطيب وخديجة
  متر / ميدالية برنزية. 1000نور الهدى الطيب في صنف الفردي وزن مفتوح سيدات على مسافة 

وتعتبر هذه النتيجة ممتازة جدا بالنظر لإلمكانيات المتواضعة التي تم توفيرها لمنتخباتنا الوطنية مقارنتا 
  بالمنتخبات العربية واإلفريقية.

 
  

 .2019أوت  27ـ  25المتوسطية الشاطئية بمدينة باطراس اليونان  األلعابالمشاركة 
  

  ميداليات فضية وذلك في األصناف التالية. 01تحصل المنتخب الوطني للكبريات على 
  صنف الزوجي سيدات / سارة الزمالي وسحر المومني.

 المتوسطية الشاطئية الثانيةحيث كانت هذه النتائج الرقم األقصى الذي عزز الحصيلة العامة للتونس في األلعاب 
  ميداليات فضية في المجموع العام. 04والتي لم تتجاوز عدد 

  لقد حقق عناصر المنتخب األهداف المنتظر والمرسومة بعقود األهداف للموسم
 

 . 2019أكتوبر  13ـ10/ بحيرة تونس  2020طوكيو  التأهيلية لأللعاب األولمبيةالدورة المشاركة في 
  

شارك ثالثة عناصر من المنتخب الوطني للكبريات، سارة الزمالي على قارب الفردي ونور الهدى الطيب رفقة 
خديجة الكريمي على قارب الزوجي مزدوج وزن خفيف حيث ترشح قارب الزوجي ولم يترشح قارب الفردي 

  وكانت النتائج على النحو التالي:
سارة الزمالي على قارب الفردي تحصلت على المرتبة الخامسة حيث يترشح القوارب الخمسة األوائل لكن يتم 
إقصاء القوارب التي تأتي بعد القارب األول في حالة ترشح صنف آخر بالمرتبة األولى حيث أنه بعد ترشح الزوجي 

  لطيب عند حصولهما على المرتبة األولى أقصى آليا الجدافة سارة الزمالي.خديجة الكريمي ونور الهدى ا
ونور الهدى الطيب وخديجة الكريمي على قارب الزوجي مزدوج وزن خفيف تحصلتا على المرتبة  األولى 

  .2020وترشحتا لأللعاب األولمبية طوكيو 
 

 . 2019أكتوبر  16ـ14تونس بحيرة البطولة اإلفريقية للتجديف أكابر وأواسط / المشاركة في 
  

سنة وجدافين من منتحب األواسط حيث كانت النتائج  23جدافين من المنتخب الوطني أكابر ودون  05شارك 
  كاآلتي:

 

ا  اضة إسم و لقب ال   الوزن  ال
اإلختصاص 

ا    ال
الصنف 
  العمري

ة  دال م
ة   ذهب

ة  دال م
ة   فض

ة  دال م
ة   برن
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جة ال  ف األولم  خد ف  التجد ات  الفردي خف      1  ك

جة ال  ف األولم   خد ح  التجد   مفت
  الزو 

ات      1  ك

ب  ف األولم   نورالهدى الط ح  التجد ات  مفت         ك

جة ال  ف األولم   خد ف  التجد  خف
  الزو 

ات    1    ك

ب  ف األولم   نورالهدى الط ف  التجد ات خف         ك

ل  مة الطرا ف األولم   أم ح  التجد ات  الفردي  مفت  1      ك

ف األولم   سارة الزما  ف  التجد    1    سنة 23دون   الفردي خف

ف األولم   أمينة زمالي ف  التجد  خف
  الزو 

   1    سنة 23دون 

ف األولم   سهر مومني  ف  التجد         سنة 23دون  خف

ف األولم   أمينة زمالي ف  التجد  خف
  الزو 

ات  1      ك

ف األولم   سهر مومني  ف  التجد ات خف         ك

ف األولم   سارة الزما  ات الفردي    التجد    1    وسط

ف األولم   سارة الزما      التجد
 الزو 

ات    1    وسط

مة الزما  ف األولم   أم ات    التجد        وسط

ع  2 5 2        المجم

 
 .  سنة  16دون  للشبانالمنتخب الوطني  / 43.
 
 إبتسام تريمش الشادلي / أستاذ رياضة في خطة أستاذ تجديف بالمعهد الرياضي بالمنزه.: ةالمدرب  
 .مكان التدريب اليومي: المجرى الدولي لبحيرة تونس الشماليّة 
  حصص في األسبوع. 09إلى 04أيام التدريب: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل 
 :األهداف العامة للموسم 

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

  ة م اتقائ ا ة 16دون  ال  :س
  النادي  اللقباالسم و  ع ر
  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  أمينة زمالي 01
  الجمعية الرياضية للبحيرة  إيمان مباركي 02
  النادي البحري السوسي  هالة ابن الحاج محمد 03
  الجمعية الرياضية للبحيرة  آية الخياري04
  الجمعية الرياضية للبحيرة  هناء البرادعي 05
  النادي البحري السوسي  عبد العزيز  عائشه  06
  الجمعية الرياضية للبحيرة  سيرين حوالة 07

 

  ة م ا قائ ا ة 16دون ن و ال  :س
  النادي  االسم و اللقب ع ر
  المدرسة الفيدرالية للتجديف البحيرة حسن الوسالتي 08
  المدرسة الفيدرالية للتجديف البحيرة  مهدي الهادي بريك 09
  النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو  الحبيب دريسمحمد   10
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  النادي الرياضي لألمن الوطني بصالمبو  محمد أمين هرشي11
  النادي البحري السوسي  جاسر الغندري 12
  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   فـادي حمراني 13
  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة   محمد لؤي خذراوي 14
  نادي الغوص تيبازا جربة   البشوالريان   15

 
  2019النتائج المحققة في التظاهرات الرسمية لسنة : 

 
  كاآلتي: ها حيث كانت نتائج 05الجدافة أمينة الزمالي لتعزيز منخب الكبريات في قارب الزوجي كيشرتم ت

 

ا  اضة إسم و لقب ال   الوزن  ال
اإلختصاص 

ا    ال
الصنف 
  العمري

ة  دال م
ة   ذهب

ة  دال م
ة   فض

ة  دال م
ة   برن

ف األولم   أمينة زمالي ف  التجد  خف
  الزو 

   1    سنة 23دون 

ف األولم   سهر مومني  ف  التجد         سنة 23دون  خف

ف األولم   أمينة زمالي ف  التجد  خف
  الزو 

ات  1      ك

ف األولم   سهر مومني  ف  التجد ات خف         ك

ع  1 1         المجم

 
  

  البرالمبي ذكور.  / المنتخب الوطني 4.4
  
 أيمن الماجري / أستاذ تدريب رياضي بمركز النهوض بالتجديف بالمدرسة االبتدائية :  المدرب الوطني

 .بالبحيرة (جوان)
 المركز الدولي للتجديف بالبحيرة. مكان التدريب اليومي : 
 حصة في األسبوع. 11إلى  10كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل  : أيام التدريب  
 
 األهداف العامة للموسم : 
  
o 2019أكتوبر  13ـ10/ بحيرة تونس  2020طوكيو  بيةبارمالدورة التأهيلية لأللعاب ال.  
o  / 2019أكتوبر  16ـ14بحيرة تونس البطولة اإلفريقية للتجديف . 

 
 . 2019أكتوبر  13ـ10/ بحيرة تونس  2020طوكيو  يةبارلمبالتأهيلية لأللعاب الالدورة المشاركة في 

  
الجداف ماهر الرحماني عضو المنتخب الوطني ، 2020 طوكيو يةبارلمبالدورة التأهيلية لأللعاب الشارك في 

) PR1 M1x( ) ، على قارب الفرديPR1وصاحب اإلعاقة الحركية "شلل في األعضاء السفلية" ( البارلمبي
 حيث تحصل على المرتبة الثانية ولم يترشح حيث أنه يترشح سوى المتحصل على المرتبة األولى فقط ال غير. 

  
 . 2019 أكتوبر 16ـ14بحيرة تونس البطولة اإلفريقية للتجديف أكابر وأواسط / المشاركة في 

  
شارك نفس الجداف ماهر الرحماني عضو المنتخب الوطني البارلمبي وصاحب اإلعاقة الحركية "شلل في 

  ) حيث تحصل على المرتبة الثانية.PR1 M1x) ، على قارب الفردي (PR1األعضاء السفلية" (
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ا  اضة إسم و لقب ال   الوزن  ال
اإلختصاص 

ا    ال
الصنف 
  العمري

ة  دال م
ة   ذهب

ة  دال م
ة   فض

ة  دال م
ة   برن

ف األولم  ماهر الرحما  ارلم     التجد ابر الفردي     1    ارالم أ

ع  0 1 0        المجم

    
ألنه جاء في المرتبة الثانية بعد الجداف  ولم يشارك الجداف ماهر الفطناسي عضو المنتخب الوطني البارلمبي

  ماهر الرحماني عند اإلختبارات الميدانية قبل التظاهرات المذكورة أعاله.
  

  البرالمبي إناث. / المنتخب الوطني 5.4
  
 بمركز النهوض بالتجديف بالمدرسة االبتدائية بالبحيرةة:  ألفة الخماسي / منشطة رياضية الوطني ةالمدرب 
 المركز الدولي للتجديف بالبحيرة. مكان التدريب اليومي : 
 حصة في األسبوع. 11إلى  10: كل يوم ما عدى يوم األحد بمعدل  أيام التدريب  

 
 األهداف العامة للموسم : 
  
o 2019أكتوبر  13ـ10/ بحيرة تونس  2020طوكيو  بيةبارمالدورة التأهيلية لأللعاب ال.  
o  / 2019أكتوبر  16ـ14بحيرة تونس البطولة اإلفريقية للتجديف . 
o  
  

 . 2019أكتوبر  13ـ10/ بحيرة تونس  2020طوكيو  يةبارلمبالدورة التأهيلية لأللعاب الالمشاركة في 
  

الجدافة  لبنى الجردي صاحبت اإلعاقة الحركية   ،2020 طوكيو يةبارلمبالدورة التأهيلية لأللعاب الشاركت في 
) حيث تحصلت على المرتبة الثالثة ولم PR1 W1x( ) ، على قارب الفرديPR1"شلل في األعضاء السفلية" (

  حيث  أنه تترشح سوى المتحصلة على المرتبة األولى فقط ال غير.  تترشح 
  

 . 2019أكتوبر  16ـ14بحيرة تونس أواسط / البطولة اإلفريقية للتجديف أكابر والمشاركة في 
  

  ) من البطولة.PR1 W1xإناث (  نظرا لضعف عدد المشاركات تم حذف صنف  قارب الفردي
 
  

  . لتجديفالوطنية ل منتخبات نتائج الالتقييم العام ل/  6.4
  

التظاهرات الرياضية  لسنة 
2019 

 النتائج المحققة  النتائج المرتقبة 

 ميدالية برنزية  ميدالية فضية  ميدالية ذهبية  ميدالية برنزية  ميدالية فضية  ميدالية ذهبية 

األلعاب الشاطئية اإلفريقية 
 األولى 

2 1  1 1 1 

األلعاب اإلفريقية الثانية  
 عشر 

2 2  3 3 2 

بطولة العالم أكابر  
 وكبريات 

 تانهائي "ج"
واأللعاب لم نشارك بسب تزامن البطولة مع األلعاب اإلفريقية 

 المتوسطية الشاطئية 

أأللعاب الشاطئية 
 المتوسطية الثانية 

1 1   3  
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الدورة التأهيلية لأللعاب 
 2020األولمبية 

2 1 1 1 2  

في الفردي رجال   2020الترشح لأللعاب األولمبية 
 والزوجي سيدات 

في الزوجي سيدات فقط بقي  2020ترشحنا لأللعاب األولمبية 
 2020شهر ماي التدارك في 

الدورة التأهيلية لأللعاب 
 2020االبرالمبية 

في الفردي رجال   2020الترشح لأللعاب البرالمبية 
 أو الفردي سيدات 

 لم نتمكن من الترشح مع إمكانية طلب دعوة مشاركة 

    1 1 

 3 11 6  3 4 13البطولة اإلفريقية 

 7 21 11 1 8 11  المجموع 

  39 20  المجموع 

  
  

هذه النتائج هي ثمرة عمل المدربين واإلطار الجامعة حققت بنسبة كبيرة األهداف المرتقبة و  يبين الجدول أعاله أن  
ميدانيا وخارج فضاء  على تدريب ومتابعة نشاط جدافي النخبة الوطنية ونيسهر نالذي الطبي والشبه الطبي

الجامعي دون أن ننسى المجهود القيم المقدم من إدارة أعضاء المكتب  وكذلك للقيمة المضافة التي يوفرها    التدريب،
جانب التسهيل اإلداري والمالي لجميع الملفات المتعلقة في  السيد منير الحمزاوي إداري الفرق الوطنيةو الجامعة

  الوطنية وخاصة منها المستهدفة. اإلجتماعية لعناصر المنتخبات تغطيةبالمشاركات وال
التي تبقى المتواضعة وعتمادات المالية  بالرغم من اإل  اف المرسومة لهذا الموسملقد تمكنا من تحقيق األهد

  ضعيفة بالمقارنة بميزانيات إعداد البلدان العربية على غرار المنتخب الجزائري أو المنتخب المصري للتجديف.
 
 

  :النشاط الدولي / 5
 
 تحضير دوليأول ترص اإلتحاد الدولي للتجديف بالتعاون مع نظمت الجامعة /  1920فيفر 10إلى  03من 

لإلتحاد الدولي لفائدة   ولجنة التجديف البارلمبي  التنمية  ةتم اإلعداد له من طرف لجنبالقارة اإلفريقية حيق    بارالمبي
الخبراء   حيث أطر التربص  وهم وهم ليبيا ، نيجيريا ، جنوب إفريقيا ،السودان وتونس  مشارك من خمسة بلدان  12

  حسب اإلعاقة:لجدافات والجدافين االتربص تصنيف  تم خالل كما المذكورين أسفله  دوليينال
 " منسق بلجنة التنمية باالتحاد الدولي للتجديف (هولندا)  Yihuan Chang "السيد 

 (بريطانيا) التجديف البارلمبي"  خبيرة في التصنيف  Simon Goodey السيدة "
 (استراليا) التجديف البارلمبي" خبيرة في التصنيف  Cindy Davis السيدة "
 " مدرب اتحاد دولي للتجديف (جنوب افريقيا) Barry McNeice السيد "
  " مدرب اتحاد دولي للتجديف (ايطاليا)  Luca Vigentini السيد "

  
الدورة الدولية الثانية عشر لبحيرة تونس حيث شارك سبعة بلدان في  نظمت الجامعة/   2019فيفري  10يوم 

أروقة وبلغ العدد الجملي للمشاركين من رسميين ورياضيين كما   06متر في    500السباقات المبرمجة على مسافة  
  هو مبين أسفله:

 الجملة الرسميون الحكام المرافقون الجدافات الجدافين البلدان/الهيكل ع/ر
  58  20  10  4  10  20  تونس  1
  12  0  0  3  0  9  ليبيا  2
  8  2  0  2  0  4  اإلمارات  3
  1  0  0  0  0  1  ساحل العاج  4
  1  0  0  0  0  1  السودان  5
  3  0  0  1  1  1  نيجيريا  6



 

. 2019 الوطنية لجامعة التجديف لسنة الفنيةالتقرير الفني لإلدارة   

 صفحة :  25 

  2  0  0  1  1  0 جنوب إفريقيا  7
  5  5         اإلتحاد الدولي  8
  90  27  10  11  12  36  المجموع  
  

بصفة خبير دولي وعضو بلجنة المسابقات باإلتحاد الدولي للتجديف على تربص دولي  أشرفت 2019فيفري  17
متبوعا البطولة األولى الجهوية لوسط شرق إفريقيا وذلك بمدينة الخرطوم بالسودان وقد شارك فيه ثالثة بلدان: 

م الدولي التونسي السيد الحكأوغندا ، الصومال والسودان البلد المضيف للتربص الدولي والبطولة هذا وقد أشرف 
 أنس بن خذر على دورة تحكيم وأشرف تحكيم البطولة.

 
بصفة خبير دولي في محاضرات األكادمية الدولية للتجديف بالمركز شاركت    2019فيفري إلى غرة مارس    24من  

 الدولي للتجديف. التنمية إلتحاد األولمبي اليوناني للتجديف والكاياك وذلك تحت إشراف قسم
  

بدعوة من اإلتحاد الدولي للتجديف على تربص دولي بمدينة بيديلوكو إيطاليا أشرفت    2019أفريل    14إلى    07من  
  متبوعا بالدورة الدولية لبيديلوكو وذلك خالل الفترة الممتدة 

  
في   أشرفت على تربص األولمبيوالتضامن بدعوة من اإلتحاد الدولي للتجديف  ،9201جوان  24إلى   6من 

الشاطئية اإلفريقية تكوين مدربين بجزيرة سال بالرئس األخضر ثم أشرفت على تنظيم سباقات التجديف باأللعاب 
 .  بصفتي الممثل الفني لإليحاد اإلفريقي 2019جوان   15إلى  09األولى بجزيرة صال بالرأس األخضر من 

 
ارة األولى المبرمجة ضمن برنامج تطوير المنظومة الرياضية للتجديف قمت بالزي 2019جوان  30إلى  24من 

) وتأتي هذه الزيارة DNSSبلبنان في إطار برنامج التضامن األولمبي بعنوان تطوير المنظومة الرياضية للهياكل (
 بعد إختياري خبير دولي لمتابع تنفيذ البرنامج المذكور.

  
ة  ثم من  10إلى  8من  دولي من طرف اتعيني تم  ،2019أوت  23إلى  16جويلـي واإلتحـاد اإلفريقي  إلتحـاد اـل

مندوب فني للتجديف مع خبير فرنسي السيد باسكال جولي عضو لجنة تنظيم التظاهرات باإلتحاد الدولي   للتجديف
ــة  ــر ـبالرـباط المغرب، حـيث قمـنا بزـيارة  التـجديف ـباأللـعاب اإلفريقـية الـثا للتـجديف للمـتابـعة الفنـية لرـياضــ نـية عشــ

  للمتابعة الفنية واإلرشاد في تنظيم مسابقات التجديف.
  

ــبتمبر  1أوت إلى  25من  ــا   لعاب اإلفريقيةتنقلت مباشــــرت إثر األ  ،2019ســ من الرباط إلى مدينة لينز بالنمســ
ــابقات ب للمشــاركة في بطولة العالم لألكابر  ، تحاد الدولي للتجديف وخبير دولي،  باإل صــيفتي عضــو بلجنة المس

حيث تابعت إجتمعات اللجنة المذكورة وباشـــرت نشـــاط لجنة التنمية مع بلدان التنمية الذين شـــاركوا في بطولة  
  العالم.

  
تم إستقتال  الجدافين من   2020بعنوان منحة الرياضيين األولمبيين طوكيو  في إطار برنامج التضامن األولمبي

 19الليبي للتجديف: حسين قمبور و عبد السالم السيد اللذان تحصال على هذه المنحة وذلك بداية من منتخب ال
  .2019أكتوبر  12إلى  10جويلية إلى حد موعد التصفيات األولمبية التي نظمت ببحيرة تونس من 

لفائدته إلى حد موعد  على قارب الفردي أكابر تم تمديد البرنامج المذكورحسين قمبور  وبعد أن ترشح الجداف 
  .  حيث سيواصل التدريب بتونس تحت إشراف افطار الفني التونسي 2020األلعاب األولمبية طوكيو 

  
 التربص التحضيري الدولي البارالمبي واألولمبي: ،2019أكتوبر  09إلى  04من 

" Agitos Foundationالدولي للتجديف على التربص الدولي بتمويل جانب منه من طرف " أشرف اإلتحاد
والتضامن األولمبي حيث تم اإلعداد له من طرف لجنة التنمية التابعة لإلتحاد الدولي المذكور لفائدة ثالثة وأربعون 

) بلدا حيث أطر 21من واحد عشرون ( ) جدافة وجداف بارالمبي14) جدافة وجداف أولمبي وأربعة عشر (43(
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مثّل هذا التربص مناسبة للقيام بالتصنيف الطبي للجدافات  التربص ثلة من الخبراء والمدربين الدوليين. كما 
  .والجدافين البارلمبيين المشاركين

 : متكون من في الصنف األولمبيعلى التربص  اإلطار الفني والطبي المشرفحيث كان 
 " منسقة بلجنة التنمية باالتحاد الدولي للتجديف (البرتغال)  Daniela  GOMES "السيدة 
 " مدربة اتحاد دولي للتجديف (تونس)Ibtissem TRIMECH "السيدة 
 لالتحاد الدولي للتجديف (جنوب إفريقيا) ممثل فني" Selwyn JACKSON "السيد 
 " خبير اتحاد دولي للتجديف (تونس)Fayçal SOULA "السيد 
 " خبير اتحاد دولي للتجديف (فرنسا)Michel Doutre "السيد 
 " مدرب اتحاد دولي للتجديف (فرنسا)Vincent  TASSERY "السيد 
 " مدرب اتحاد دولي للتجديف (جنوب افريقيا)Sizwe NDLOVU "السيد 
 " مدرب اتحاد دولي للتجديف (المغرب)Ali ABOUELOUAFA "السيد 
 " مدرب اتحاد دولي للتجديف (تونس)Anis  JOUINI "السيد 

 :متكون من في الصنف األولمبيعلى التربص  اإلطار الفني والطبي المشرف أما 
 " منسق بلجنة التنمية باالتحاد الدولي للتجديف (هولندا)  Yihuan Chang "السيد 

 "  خبيرة في التصنيف الطبي (هولندا)Frederieke Van der Blom السيدة "
 " خبيرة في التصنيف الطبي (استراليا) Cindy Davis السيدة "
 " مدرب اتحاد دولي للتجديف (ايطاليا) Franco Parnigotto السيد "
  " مدرب اتحاد دولي للتجديف (ايطاليا)  Luca Vigentini السيد "
 )تونس" مدرب اتحاد دولي للتجديف (  Aymen Mejri السيد "

  مدرب. 17مدربة و 02جداف و 26و ةجداف 17 :ولمبيمشاركا في الصنف األ 62
  

فني  مندوب للتجديفواإلتحاد اإلفريقي إلتحاد الدولي تم تكليفي من طرف ا، 2019أكتوبر  12إلى  10من 
أكتوبر  12ـ10التي أقيمة  بحيرة تونس  2020طوكيو  بيةبارمالدورة التأهيلية لأللعاب اللإلشراف على كل من 

سلفين  السيد مع  وذلك 2019أكتوبر  16ـ14بحيرة تونس البطولة اإلفريقية للتجديف التي نظمة ب، ثم 2019
 .فقط  بيةبارمالدورة التأهيلية لأللعاب اللمتابعة  لالتحاد الدولي للتجديف فني ندوبم جنوب إفريقيا جاكسن من 

      
بمدينة لندن، بريطانيا العضمى بصفته عضو بلجنة سباقات التابعة  شاركتُ ، 2019نوفمبر  21إلى  19من 

لإلتحاد الدولي في الملتقى الدولي للمدربين مع إبتسام تريمش الشادلي المدربة الوطنية بدعوة من اإلتحاد الدولي 
  الذي تكفل بكل مصاريف المشاركة. 

  
كُت بصفتي عضو بلجنة سباقات التابعة بمدينة لندن، بريطانيا العضمى شار 2019نوفمبر  24إلى  22من 

لإلتحاد الدولي في اإلجتماعات السنوية للجان المختصة التابعة لإلتحاد الدولي للتجديف كما حضر هذه 
اإلجتماعات : الدكتورة دنيا العيادي قوبعة عضوة باللجنة الطبية و إيناس الهمامي حفصة عضوة اللجنة الدولية 

  تها الجديدة عضوة بلجنة الرياضة للجميع التابعة لإلتحاد الدولي للتجديفوإبتسام تريمش الشادلي بصف
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بالجهات الداخلية وإرتفاع بالنظر للنتائج المحققة للمنتخبات الوطنية وتطور المستوى الفني للجمعيات خاصة منها  
إنزالق  لتداركميزانية العنونين األول والثاني  عدد المشاركين في التظاهرات الوطنية وبالرغم من عدم إرتفاع 

  2019حققت اإلدارة الفنية األهداف المرسومة لسنة    الدينار وإرتفاع أسعار تذاكر السفر واإلقامة واإلعاشة بالخارج
  .بنسبة كبيرة

 ت هذه األهداف في عديد المحاور منها المشاركات في التظاهرات الرسمية وكذلك على مستوى تنميةوقد تحقق
نتائج ممتازة من حيث عدد الناشطين من  وخاليا التطوير فقد حقق مشروع مراكز النهوض للتجديف ،التجديف

  والخاليا.  مراكزهذه الالمتبنية ل اإلعدادية تالميذ المدارس
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قدمت هذا الموسم عمل جيد والحظنا من خالل المشاركات في  بالجامعة النوادي والجمعيات المنخرطةكما أن 

  لتمويل المشاركات جوالت البطولتين والكأس تحسن نوعي على مستوى الجدافين بالرغم من الصعوبات المالية 
بأكثر نجاعة بهدف تطعيم  ا ممار فيهواإلستثهدفة من الجامعة تمن تفعيل تكوين الشبان بالنوادي المسوقد تمكنا 

  منتخب الشبان وتوسيع القاعدة من الجدافين المتميزين.
    

تكوين كما تم    والمنتحبات  حسب حاجيات النوادي  المدربين  رسكلتتم  فقد  في جانب التكوين ورسكلة اإلطارات  أما  
  حكام وطنين جدد.

    
وساهمت  الجامعة نجاح كل التظاهرات الوطنية التي نظمتهاإلدها والوطنية أقصى جه اإلدارة الفنية كما قدمت

الموارد العينية  غير مباشر بحكم التواجد بلجنة السباقات الدولية العضوية بلجنة التنمية الدولية من عديدبطريقة 
مشاركة المنتخبات الوطنية جار القوارب عند وإإقامة ومصاريف في نفقات  اإلتحاد الدولي للتجديف مساهماتك

  .الدورة الدولية ببيديلوكوفي وبطولتي العالم لألكابر واألواسط و
    

 الجمعيات والمدرسة الفيدراليةبفضل تضافر جهود جميع األطراف من جدافين ومسؤولي ومدربي  هذا النجاح كان  
سهم أعلى ر، وحكام وإطار طبي وشبه طبي وخاصة إدارة الجامعة وأعضاء المكتب الجامعي ومدربين وطنيين

     .السيد سليم بوبكر رئيس الجامعة


