
Tunisian Rowing Federationالجامعة التونسیة للتجدیف

)ضفاف بحیرة تونس  الشمالیّة(فضاء نادي البحیرة 
2012أفریل 06الجمعة 

15:30بدایة من الساعة 

الجلســــة العامـــــــة اإلنتخابیـــة
التونسیـة للتجدیــفللجامعـة 



Tunisian Rowing Federationالجامعة التونسیة للتجدیف

2 2011إلى 2009والمالي للفترة النیابیة من التقریر األدبي
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ـامعـــةت الجـــویـة تحــوادي المنضلجمعیـات والنـحسب ااإلجازات توزیع

200920102011ـاديـــــــة أو الّنـــــالجمعّیــر/ع

313934الجمعیة الریاضیة للبحیرة1

333848الجمعیة الریاضیة للكھرباء والغاز2
426164الّنادي البحري الّسوسي3
ــ22النادي البحري البنزرتي4
080720النادي البحري للبحریة التونسیة5
ـ0413نادي األمن الوطني بصالمبو6
34320جمعیة قرقنة الریاضیة7
ـ2035جمعیة أشبال الریاضات الفردیة بقلعة األندلس8
ـ00نادي كاب المھدیة للریاضات الفردیة9

01208الشباب بطبرقةنادي دار 10
الجمعیة الریاضیة للمعھد الثانوي ڤوستاف 11

فلوبار المرسى
14ــ

0ــنادي المجدف التونسي   12

175140122للتجدیف بالبحیرةةالفیدرالیدرسةالم13
ــ12ببنزرتلتجدیفالفیدرالیة لدرسةالم14
021616بطبرقةلتجدیفالفیدرالیة لدرسةالم15
0914ـمركز النھوض بالریاضة بالبحیرة16
1460ـمركز النھوض بالریاضة بطبرقة17
0940ـمركز النھوض بالریاضة بقرقنة18

383425440المجمــوع العــام
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ـــيــــر األدبــــــــریـــالتقــ

،اللجنة العلیا النتخابات المكاتب الجامعیةممثل الّسادةـ 
،سّید ممثل وزارة الشباب والریاضةالـ

ـ الّسادة رؤساء وممّثلي النوادي،
أعضاء الجامعة،الّسادةـ 

ـ إخواني، أخواتي الریاضیین،
ـ السادة الحضور،

الجلسة العامة اإلنتخابیة إثرلى الي والمتكون من إثني عشر عضوا عالمكتب الجامعي الحتخبإن
لموسمین الریاضیین ا عرض نشاط الجامعة لوقع خاللھو2009أفریل28الثالثاءالتي إنعقدت یوم

.2009والثالثیة األولى من سنة 2008و2007

والذي 2011و2010، 2009سنوات الثالث نعرض علیكم التقریر األدبي للفي ما یلي و
: یلخص نشاط الجامعة من خالل أھم النقاط التالیة

البطولة الوطنیة والكأس .1
نشاط الفرق الوطنیة.2
تنظیم الدورات الدولیة.3
نشاط المركز الدولي للتجدیف.4
التنمیة بالجھات.5
التعاون الدولي.6
والرسكلةالدورات التكوینیة.7
التدریس بالمؤسسات التعلیمیة.8
التجھیزات.9

صیانة مجرى السباقات.10
نشاط الجامعة على المستوى الدولي.11
.نشاط اللجان. 12

الكـأس والوطنیة البطـولـة 1
الموسم الّریاضي 2009 1.1

العاديتجدیفالبطولة 1.1.1

جوالت بمعدل جولة في كل شھرین وذلك04على الوطنیة للتجدیف نظمت الجامعة البطولة 
یزید عنوقد شارك فیھا ما بالمجرى الدولي للسباقات البحیرة، 2009إلى سبتمبر بدایة من شھر مارس 

:یةلمائة وخمسون جّدافا ینتمون إلى النوادي التا
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 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
 الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز
 النادي البحري السوسي
 المركز الفیدرالي بالبحیرة
قرقنة الریاضیة جمعیة
 نادي األمن الوطني بصالمبو
النادي البحري للبحریة التونسیة
النادي البحري البنزرتي

:العام للبطولة كاآلتي ذكرهوكان الترتیب
الجمعیة الریاضیة بالبحیرة.1
الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز.2
النادي البحري السوسي.3
بالبحیرةالمركز الفیدرالي .4
جمعیة قرقنة الریاضیة.5
نادي األمن الوطني بصالمبو.6
النادي البحري للبحریة التونسیة.7
النادي البحري البنزرتي.8

بطولة تجدیف البحر2.1.1

، وقدجوالت03على البحرنظمت الجامعة بطولة تجدیف، 2009خالل الموسم الصیفي 
:جّدافا ینتمون إلى النوادي التالیةثالثونشارك فیھا ما یفوق مائة و

 النادي البحري السوسي
 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز
جمعیة قرقنة الریاضیة
النادي البحري للبحریة التونسیة
نادي األمن الوطني بصالمبو
النادي البحري البنزرتي

:كاآلتيوكان الترتیب النھائي للنوادي 
النادي البحري السوسي.1
الجمعیة الریاضیة بالبحیرة.2
الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز.3
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جمعیة قرقنة الریاضیة.4
النادي البحري للبحریة التونسیة.5
نادي األمن الوطني بصالمبو.6
النادي البحري البنزرتي.7

كأس تونس3.1.1

و البحر، فقد نظمت الجامعة كأس تونس للتجدیف العادي تینالوطنیتینبطولالإلى جانب سباقات 
ھذا الموسم إلى الجمعیة الریاضیة الكأس ت، و آل2009نوفمبر 08بالمجرى الدولي بالبحیرة یوم 

.نقطة145بالبحیرة بمجموع 

1020الموسم الّریاضي 2.1

العاديبطولة تجدیف12.1.

بحیرة، للبالمجرى الدولي للسباقات جوالت 03الوطنیة للتجدیف على نظمت الجامعة البطولة 
:جّدافا ینتمون إلى النوادي التالیةأربعونمائة وعن وقد شارك فیھا ما یفوق 

 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
 الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز
 النادي البحري السوسي
بالبحیرة ةالفیدرالیدرسةالم
 جمعیة قرقنة الریاضیة
 نادي األمن الوطني بصالمبو
النادي البحري للبحریة التونسیة
جمعیة أشبال الریاضات الفردیة بقاعة األندلس

:العام للبطولة كاآلتي ذكرهوكان الترتیب
الجمعیة الریاضیة بالبحیرة .1
الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز .2
النادي البحري السوسي .3
نادي األمن الوطني بصالمبو .4
المدرسة الفیدرالیة بالبحیرة .5
جمعیة قرقنة الریاضیة .6
النادي البحري للبحریة التونسیة.7
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جمعیة أشبال الریاضات الفردیة بقاعة األندلس.8

بطولة تجدیف البحر2.2.1

جوالت، وقد 03البحر على نظمت الجامعة بطولة تجدیف، 2010خالل الموسم الصیفي 
شارك فیھا ما یفوق مائة . دارت فعالیتھا بكل من شاطئ قلعة األندلس،شاطئ ھرقلة وشاطئ حلق الوادي

:جّدافا ینتمون إلى النوادي التالیةعشرةو
 النادي البحري السوسي
 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز
النادي البحري للبحریة التونسیة
الوطني بصالمبونادي األمن
نادي دار الشباب طبرقة
المدرسة الفیدرالیة بالبحیرة

:وكان الترتیب النھائي للنوادي كاآلتي
النادي البحري السوسي .1
الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز.2
الجمعیة الریاضیة بالبحیرة .3
النادي البحري للبحریة التونسیة.4
نادي األمن الوطني بصالمبو.5
المدرسة الفیدرالیة بالبحیرة.6
نادي دار الشباب طبرقة.7

كأس تونس3.2.1

للتجدیف العادي أو البحر، فقد نظمت الجامعة كأس تونس تینالوطنیتینبطولالإلى جانب سباقات 
النادي البحري السوسي ھذا الموسم تحصل علیھ، و 2010أكتوبر30بالمجرى الدولي بالبحیرة یوم 

.نقطة152بمجموع

1120الموسم الّریاضي 3.1
العاديبطولة تجدیف13.1.

بحیرة،للبالمجرى الدولي للسباقات جوالت 04نظمت الجامعة البطولة الوطنیة للتجدیف على 
:مائة وثالثون جّدافا ینتمون إلى النوادي التالیةحواليوقد شارك فیھا 
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 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
 الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز
 النادي البحري السوسي
 المدرسة الفیدرالیة بالبحیرة
النادي البحري للبحریة التونسیة

:العام للبطولة كاآلتي ذكرهوكان الترتیب
الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز .1
النادي البحري السوسي .2
الجمعیة الریاضیة بالبحیرة .3
المدرسة الفیدرالیة بالبحیرة .4
النادي البحري للبحریة التونسیة.5

بطولة تجدیف البحر2.3.1

بشاطئ 2011ماي 22نظرا لعدم إجراء الجولة األولى للبطولة الوطنیة لتجدیف البحر یوم 
ألسباب أمنیة ، قّرر 2011جویلیة 03سوسة نتیجة لسوء العوامل الجویة وعدم إجراء الجولة الثانیة یوم 

لختامیة للبطولة إلغاء الجولة الثالثة وا2011أكتوبر 20بتاریخ 13المكتب الجامعي في إجتماعھ عدد 
بشاطئ حلق الوادي بإعتبار أّنھ من غیر المنطقي 2011نوفمبر 13تجدیف البحر المبرمجة لیوم األحد 

إعتماد بطولة وطنیة لتجدیف البحر على أساس نتائج جولة واحدة وھذا القرار إتخذ لما فیھ من عدل 
.وإنصاف لجمیع النوادي

كأس تونس3.3.1

بالمجرى الدولي 2011سباقات كأس تونس لموسم 2011أكتوبر 02نظمت الجامعة یوم األحد 
:للبحیرة وكانت النتائج على النحو التالي

.نقطة193النادي البحري السوسي : المرتبة األولى
.نقطة178الجمعیة الریاضیة للكھرباء والغاز حلق الوادي : المرتبة الثانیة
.نقطة98الجمعیة الریاضیة للبحیرة : المرتبة الثالثة

.نقطة31الجمعیة الریاضیة للبحریة التونسیة : المرتبة الرابعة
.نقطة22المدرسة الفیدرالیة لبحیرة تونس : المرتبة الخامسة
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نادي البحري ین للمن صنف الشبان خاصة منھم المنتموتمیز ھذا الموسم بمشاركة عدد كبیر
كما الحظنا تحسن في المستوى الفني للجدافین الذین شاركوا في الجوالت البطولة والكأس السوسي 

المذكورتین أعاله وذلك بفضل عمل المدربین بالنوادي وبعد أن تم الترخیص للجدافین في جمیع األصناف 
تي تخول لھ بالمشاركة في جوالت البطولة والكأس إال بعد حصولھم على شھادة المجداف الفضي ال

السیطرة على القارب عند إرتفاع أمواج المسطح المائي الشيء الذي سھل في مھمة لجنة التحكیم ولجنة 
. اإلنقاذ عند السباقات

:نشـــاط الفــرق الـوطنیـــة2

على مستوى وأمن قبل سلطة اإلشراف سواء المزید من الدعم بالمنتخبات الوطنیة تحضى
.العناصر الوطنیة على التألّق وتحسین نتائجھم خالل المشاركات الدولیةتشجیع قصد الجامعة 

:0920الموسم الّریاضي 21.

:المشاركات الرسمیة1.1.2

 الدولیة في نطاق األندلس مشاركة المنتخب الوطني أكابر للتجدیف في كأس االتحاد الدولي ودورة
فیفري 22و21إسبانیا یومي "بإشبیلیا"دارت فعالّیاتھا التي ، اإلسبانيالتعاون الفني التونسي

إبتسام تریمش، الصحبي الخرداني، شمس الدین العشي ورحمة :بمشاركة كل من الجدافین 2009
.وكان المستوى طیب عموماالغربي

 اإلسكندریة"بمدینة 2009أكتوبر 31إلى 28والتي دارت فعالیاتھا من البطولة العربیة "
منتخب من الحصول على المرتبة الثانیة وذلك بمیدالیة ذھبیة، خمسة فضیة مكن خاللھا الت،مصرب

.وأربعة برنزیة

 وقد قدم الجداف أیمن 2009ماي 31إلى 29من "بانیوالس"مدینة باألولى لكأس العالم الجولة
سب خبرة ھامة، الماجري مردودا متوسطا بالمقارنة مع المشاركین العالمیین إال أنھ تمكن من ك

. كانت مشاركتھا متوسطة الغیرفأما بالنسبة للجدافة إبتسام تریمش 

 تمكن خاللھا الجداف محمد بفرنسا، "بریف"2009أوت 08إلى 03بطولة العالم أواسط من
حسام العویتي من الحصول على المرتبة الثامنة عالمیا مما أھلھ للترشح لأللعاب األولمبیة للشبان 

وتمكنت الجدافة رجاء منصور من الحصول على المرتبة الثالثة التي تصنفھا 2010بسانغافورة 
.  عالمیا27

: الدورات الدولیة2.1.2
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كانت وقد 2009أفریل 27إلى 21بإیطالیا والتي دارت فعالیاتھا من الدولیةدورة بیدیلوكو
النتائج متوسطة بالنسبة للجدافان أیمن الماجري وبالل العویدیدي أما الجداف شمس الدین العشي 
فقد قدم مستوا طیبا، كما قدمت أیضا الجدافة إبتسام تریمش مستوا طیبا وتمكنت من الترشح إلى 

.ھائي والحصول على المرتبة الخامسة في النھائيالدور الن

2009مارس 29و28یوميوالتي دارت فعالیاتھا لتجدیفرة الدولیة الرابعة لبحیرة تونس لالدو
إحدى : میدالیةثالثة وثالثینبمجموع ولىتألّق فیھا المنتخب الوطني بحصولھ على المرتبة األقدو

.المیدالیات الثالثةعشرة میدالیة في كل صنف من أصناف 

: تربصاتال3.1.2

 بفرنسا خالل الفترة الممتدة من " فیشي"بمدینة أواسطتربص تحضیري للمنتخب الوطني
أوت 08إلى 03بطولة العالم أواسط من ومشاركة في 2009أوت 02جویلیة إلى 21

. فرنساب" بریف"بمدینة 2009

:1020الموسم الّریاضي 2.2

:المشاركات الرسمیة1.2.2

بمدینة 2010جویلیة21إلى 14لكأس العالم والتي دارت فعالیاتھا من ثالثةالجولة ال
من الترشح إلى الدور الربع النھائيأیمن الماجريخاللھا الجداف بألمانیا، وتمكن" مونیخ"

یتمكن من المرور إلى ات أما في الدور الربع النھائي لموقدم مستوى طیبا في التصفی
.النھائي

 بمدینة 2010جویلیة 18إلى 13والتي دارت فعالیاتھا مناأللعاب اإلفریقیة للشباب
بالمغرب، تحصل كل من الجدافة سارة الطرابلسي والجداف محمد فارس العویتي " الرباط"

.على قارب الفردي أواسط والفردي وسطیاتعلى المیدالیة الفضیة

 أوت 08إلى یلیةجو23جمھوریة التشیك منبوالتي دارت فعالیاتھا عالم لألواسطالبطولة
والجدافة سارة 25المرتبة تحصل خاللھا الجداف محمد فارس العویتي على و2010

.18الطرابلسي على المرتبة 
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 وتأھل خاللھا الجداف 2010أوت 29إلى 09األلعاب األولمبیة للشباب بسنغفورة من ،
.حیث كانت نتائجھ دون المتوسط"ج"مد فارس العویتي إلى الدور النھائيمح

: الدورات الدولیة2.2.2

أظھر وقد 2010أفریل 25إلى 23بإیطالیا والتي دارت فعالیاتھا من الدولیةدورة بیدیلوكو
.طیبا عموما وتحسین الترتیب والمردودىعناصر المنتخب مستو

 2010أوت 04جویلیة إلى 31من " المملكة المغربیة"للمھرجان البحري بالرباط الدورة الثالثة.

: تربصاتال3.2.2

 تحضیري داخلي مغلق بالمجرى الدولي للسباقات ببحیرة تونس الشمالیة خالل تربص
22والثانیة من 2010مارس 20إلى 15عطلة الربیع وذلك على مرحلتین، األولى من 

ویندرج ھذا التربص في إطار االستعداد للمشاركة في التظاھرات .2010أفریل 27إلى 
.الدولیة

:1120الموسم الّریاضي 2.3

:المشاركات الرسمیة1.3.2

 بمدینة 2011ماي30إلى 23الجولة األولى لكأس العالم والتي دارت فعالیاتھا من
.أیمن الماجري من الترشح إلى الربع النھائيمكن خاللھا الجداف تألمانیا،ب" مونیخ"

بمدینة 2011یلیةجو10إلى 06لكأس العالم والتي دارت فعالیاتھا من ثالثةالجولة ال
بعة عشرةعلى المرتبة الساأیمن الماجريخاللھا الجداف تحصلبسویسرا" بلوسارن"

. وكان بإمكانھ تحسین مركزه

 إلى 12ھولندا منبأمستردامبمدینة والتي دارت فعالیاتھا سنة23عالم األقل من البطولة
.كان األداء متوسطا عموماقدو2011یلیةجو26

 تحصل خاللھا الجداف محمد فارس 2011أوت 07إلى 04بطولة العالم بانقلترا من ،
كما قدمت ". ب"وكان بإمكانھ المرور إلى النھائي 27على 14العویتي على المرتبة 

.19على 16الجدافة رشا صولة أداء طیبا في أول مشاركة لھا وتحصلت على المرتبة 
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01والتي دارت فعالیاتھا من 2012التصفیات القاریة الترشیحیة لأللعاب األولمبیة بلندن
حیث قدما الجدافة بجمھوریة مصر العربیة،" اإلسكندریة"بمدینة 2011نوفمبر03إلى 

.رشا صولة والجداف أیمن الماجري مستوى طیبا وتمكنا من الترشح

: الدورات الدولیة2.3.2

 تمكن خاللھا 2011جانفي 17إلى 10من " األقصر"دورة النیل  والتي دارت فعالیاتھا بمدینة
.الفضیةجداف المنتخب الوطني أكابر أیمن الماجري من الحصول على المیدالیة 

تمكن وقد 2011أفریل 17إلى 15بإیطالیا والتي دارت فعالیاتھا من الدولیةدورة بیدیلوكو
مردوده وبذلك تمّكن من ووقتھمن تحسین أیمن الماجريكابرالمنتخب الوطني أخاللھا جداف

.في مرحلة النھائیات6على 3على المرتبة تحقیق ترتیب متقّدم حیث تحصل

 2011جوان26إلى 25والتي دارت فعالیاتھا من لتجدیفالدولیة الثانیة لبحیرة تونس لالدورة
ةمیدالی24میدالیة منھا 45تمكن خاللھا المنتخب الوطني من الفوز بالمرتبة األولى بمجموع 

.میدالیات برنزیة07فضیة وةمیدالی14ذھبیة و

: تربصاتال3.3.2

 داخلي مغلق بالمجرى الدولي للسباقات ببحیرة تونس الشمالیة خالل تحضیري تربص
28والثانیة من 2011مارس 26إلى 21عطلة الربیع وذلك على مرحلتین، األولى من 

ویندرج ھذا التربص في إطار االستعداد للمشاركة في التظاھرات .2011أفریل 30إلى 
.الدولیة

 الدولیة " ماكون"دورة ومشاركة في ووسطیاتكبریاتمنتخب الوطني تحضیري للتربص
تمیزت . فرنساب" ماكون"بمدینة 2011ماي30إلى 23وذلك خالل الفترة الممتدة من 

خاللھا الجدافات رشا صولة ورجاء منصور وسارة الطرابلسي خالل السباقات من الناحیة 
.الفنیة والتكتیكیة مما مكنھن من الحصول على المراتب األولى

 تربص تحضیري داخلي مغلق بالمجرى الدولي للسباقات ببحیرة تونس الشمالیة وذلك على
دیسمبر31إلى 26والثانیة من 2011دیسمبر24إلى 19مرحلتین، األولى من 

.ویندرج ھذا التربص في إطار االستعداد للمشاركة في التظاھرات الدولیة. 2011

:الــدولیــةتنظیـم الّتظاھــرات3

الموسم الّریاضي 2009 1.3
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2009مارس 29و28یوميخالل نظمت الجامعة:لتجدیفلبحیرة تونس لرابعةالدورة الدولیة ال
إیطالیا، بالد الغال، : بمشاركة البلدان اآلتي ذكرھالتجدیفللبحیرة تونسالرابعةالدورة الدولیة 

تألّق فیھا المنتخب الوطني قدولى جانب تونس البلد المنظم ، الجزائر والمغرب إالكویت، مصر
إحدى عشرة میدالیة في كل صنف من : میدالیةثالثة وثالثینبمجموع ولىاألبحصولھ على المرتبة

واإلعالمي والتنظیميالتظاھرة ناجحة على المستوى الریاضيوقد كانتأصناف المیدالیات الثالثة
.والموارد المالیة

 بشاطئ سرسینا بجزیرة 2009أوت 09والتي نظمت یوم : البحرالتجدیفالدورة الدولیة الثانیة
قرقنة بمشاركة كل من إیطالیا وفرنسا والجزائر ولیبیا والكویت والمغرب والعدید من النوادي 

تصدرت تونس قائمة جدول المیدالیات بثمانیة میدالیات ذھبیة وستة فضیة وخمسة و.التونسیة
.وسجلت ھذه الدورة تنشیطا ریاضیا وسیاحیا ھاما بالجزیرة.نزیةبر

الموسم الّریاضي 2010 2.3

 جویلیة03و 01منوالتي دارت فعالیاتھا ببحیرة تونسلتجدیفلاإلفریقیة السابعة البطولة
كامرون، كوت نیجیریا، كینیا، المغرب، لیبیا، الجزائر، مصر، : بمشاركة البلدان التالیة2010

وقد توجت مصر .إلى جانب تونس البلد المنظموطوقو دیفوار،السودان، أنغوال، بوركینا فاسو
.مثل في سبعة میدالیات ذھبیة وستة فضیةتبالمرتبة األولى بمجموع ثالثة عشرة میدالیة ت

الموسم الّریاضي 2011 3.3

جوان26و 25والتي دارت فعالیاتھا یومي : لتجدیفالدورة الدولیة الخامسة لبحیرة تونس ل
وقد برز خاللھا المنتخب الوطني بفوزه بالمرتبة األولىعربیةبلدان ثالثةبمشاركة 2011

میدالیات 07میدالیات فضیة و14میدالیات ذھبیة و24میدالیة منھا خمسة وأربعونبمجموع 
.وجاءت تونس في المرتبة الثانیة.برنزیة

:المـركـز الـدولـي للتجـدیــفنشــاط 4

وذلك بتنظیم تربصات لفائدة منتخبات إفریقیة 2006نطلق منذ سنة إواصل المركز نشاطھ الذي 
: وكانت كما یليوالجامعة التونسیةلتجدیفوعربیة تحت إشراف اإلتحاد الدولي ل

الموسم الّریاضي 2009 1.4
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تربص تحضیري للفریق الجھوي للتجدیف لمقاطعة :2009مارس 13إلى فیفري 27من
األلمانیة بالمركز الدولي للتجدیف بتونس، وذلك في نطاق التعاون الفني علما " بادن فرتمبارغ"

.من قبل الجانب األلماني2008وأن ھذا التربص یمثل تكملة للتربص الذي تم تأجیلھ للسنة 

 ف، وذلك في إطار تي والمنتخب اللیبي للتجدیب الكویتربص المنتخ: 2009أوت 07إلى 01من
.2009أوت 09االستعدادات للمشاركة في الدورة الدولیة الثانیة لتجدیف البحر بقرقنة یوم األحد 

 تنظیم تربص تأھیلي في رسكلة حكام وطنیین للتجدیف إستعدادا : 2009نوفمبر 15إلى 13من
إلجتیاز إمتحان الحصول على إجازة حكم دولي في التجدیف بالمغرب، تحت إشراف المؤطر 

السید صحبي (حكام 02حكام تأھل منھم عدد 07وبمشاركة عدد التونسي أنیس بن خضر 
).كریمالخرداني والسید سمیر 

 تنظیم تربص تكوین ورسكلة مدربین درجة ثالثة، تحت إشراف : 2009دیسمبر 13إلى 07من
مدربا 20: متربصا22، وقد شارك في ھذا التربص عدد "Gilles Purrier"الخبیر الفرنسي 

ومن المغرب مدرب " Bassi Klebert Calvin"من تونس، مدرب الفریق الوطني الكامروني
.السید عبد هللا زھیريالفریق الوطني

الموسم الّریاضي 2010 2.4

 وتكوین مدربین درجة أولى وثانیة تحت إشراف تربص في رسكلة : 2010إلى فیفري 01من
08مدربین تونسیین وعدد 05الخبیر الدولي التونسي السید فیصل صولة، وبمشاركة عدد 

).لیبیا، لبنان، فلسطین، السودانالجزائر، مصر، العراق، (مدربین من بلدان عربیة 

 أشرف علیھ بلدان إفریقیة 10من تربص رسكلة مدربین : 2010جویلیة 03جوان إلى 26من
الخبراء الدولیین في التجدیف الفرنسي السید میشال دوتر والمصریة اآلنسة راشا غنیم والتونسي 

المرافقون لمنتخباتھم المشاركة في ، وقد شارك في ھذا التربص المدربون السید فیصل صولة
أنقوال، كوت دیفوار، لیبیا، المغرب، كینیا، بوركینا فاسو، (البطولة اإلفریقیة السابعة للتجدیف 
).كامرون، مدغشقر، السودان والطوقو

 جدافات 10جدافین و10تربص تدریب لفائدة عدد : 2010جویلیة 03جوان إلى 26من
أنقوال، كوت دیفوار، لیبیا، المغرب،  : لجان أولمبیة وطنیة وھي10وینتمي الجدافون إلى 

.صومالوالمصربوركینا فاسو، كامرون، مدغشقر، السودان، الجزائر، ساحل العاج،

الموسم الّریاضي 2011 3.4
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على إثر حذف میزانیة المركز الدولي للتجدیف ببحیرة تونس التي كانت ترصدھا سنویا سلطة 
وذلك ألسباب نجھلھا لم ینشط ھذا المركز بالرغم من كل ) 2010سنة في عشرة أالف دینار ( اإلشراف 

ما وفره من قوارب لفائدة الجامعة في شكل ھبة من اإلتحاد الدولي للتجدیف وكذلك من إشعاع على 
مع دولة جنوب حیث یمثل القطب الثاني في إفریقیاالصعید الدولي والقاري لبالدنا في مجال التجدیف 

.كوین المدربین والجدافینفي تإفریقیا

:اتـــبالجھالتـنـمـیــة5
:0920الموسم الّریاضي 1.5
:الزیارات المیدانیة1.1.5

القیام تّم ستقطاب الشباب وتنشیط السواحل والموانئ في إطار خطة العمل التي أقرتھا الجامعة إل
ھناك بضرورة بعث نوادي فيبزیارات میدانیة للعدید من المناطق الساحلیة بھدف تحسیس المسؤولین 

:ومن ھذه الزیاراتالتجدیف

میدانیة لنادي كاب المھدیةزیارة : 2009جانفي 21األربعاء یوم.

 عقد جلسة عمل مع رئیس النادي البحري السوسي: 2009فري یف04یوم األربعاء.

 میدانیة لنادي دار الشباب بطبرقة والیة جندوبةزیارة : 2009ماي 03یوم األحد.

:األیــام التحسیسیــة2.1.5

 تنظیم یوم مفتوح بشاطئ طبرقة وذلك في إطار النھوض : 2009جوان 21یوم األحد
بریاضة التجدیف ونشرھا بكامل جھات الجمھوریة، وكان ھذا الیوم إشارة إنطالق لنشاط 

.بطبرقةةالفیدرالیالمدرسة

 نظمت الجامعة في إطار النھوض بریاضة التجدیف، : 2009جویلیة 15یوم اإلربعاء
مفتوحا بشاطئ رواد والیة أریانة وذلك لمزید نشر ھذه الریاضة بكامل جھات یوما 

.الجمھوریة
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:ةـوینیـالتكاتـربصـالت3.1.5

 مدرب نادي كاب المھدیة (مدربین مبتدئین ليتكوینتربص : 2009مارس 13إلى 10من
).ومدرب نادي الریاضة البحریة السوسیة

 تنظیم تربص في تكوین مدربین درجة ثالثة بفضاء نادي تم : 2009دیسمبر 12إلى 07من
، وقد شارك في ھذا التربص "Gilles Purrier"البحیرة تحت إشراف المؤطر الفرنسي السید 

.من تونس ومدرب من الكامرون ومدرب من المغرب20: متربص22عدد 

:الفیدرالیةدارسالم4.1.5

جداف44: للتجدیف ببحیرة تونسةالفیدرالیالمدرسة.
ألفة الخماسي: المنشطة
محمد مھني: المدرب
أنیس الجویني: المدرب
أیمن الماجري: المدرب المتربص
شمس الدین العشي:المدرب المتربص

 جدافا18: للتجدیف بقرقنةالمدرسة الفیدرالیة
حسن بن عمر:المدرب

 جدافا16: للتجدیف ببنزرتالمدرسة الفیدرالیة
محمد أمین الشلبي: المدرب

 جدافین07: ر الشباب طبرقةاللتجدیف بدالمدرسة الفیدرالیة
سفیان السعیدي:المدرب

:مراكز النھوض بالتجدیف5.1.5

والمتبني من الجمعیة الریاضیة ،تالمیذ المدرسة اإلبتدائیة بالبحیرة: مركز النھوض ببحیرة تونس
.للبحیرة وتشرف علیھ السیدة إبتسام تریمش الشادلي مدرسة تدریب ریاضي إختصاص تجدیف

یشرف علیھ المؤطر السید عادل تالمیذ المدرسة اإلبتدائیة بالرملة، : مركز النھوض بقرقنة
.والمتبني من جمعیة قرقنة الریاضیةبرخیصة 
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 نادي دار شباب والمتبني من طبرقةتالمیذ المدرسة اإلبتدائیة ب: تونسمركز النھوض ببحیرة
.سفیان السعیديالمؤطر السیدشرف علیھ یوبطبرقة 

:1020الموسم الّریاضي 2.5

:األیــام التحسیسیــة1.2.5

 مشاركة الجامعة التونسیة للتجدیف في یوم مفتوح للریاضات : 2010ماي16السبتیوم
.تّم تنظیمھ من قبل المركز الثقافي والریاضي للشباب بالمنزه السادسالمائیة 

:التـربصـات التكـوینیـة2.2.5

27حلقة تكوینیة للحكام الجدد بمقر الجامعة بدار الجامعات الریاضیة، وقد : 2010نوفمبر 28و
07عدد أشرف على التكوین الخبیر الدولي التونسي في التحكیم السید أنیس بن خضر وحضره 

.مشاركین
 تربص تكویني بالمركز الدولي للتجدیف ببحیرة تونس وقد :2010دیسمبر 26إلى 17من

مدرب درجة 14وحضره عدد " Jerome Dechamp"سي السیدأشرف علیھ الخبیر الفرن
.أولى وثانیة وثالثة

:الفیدرالیةدارسالم3.2.5

 اجداف30: للتجدیف ببحیرة تونسالمدرسة الفیدرالیة
 جدافا20: للتجدیف بقرقنةالمدرسة الفیدرالیة
 اجداف25: ر الشباب طبرقةاللتجدیف بدالمدرسة الفیدرالیة

:مراكز النھوض بالتجدیف4.2.5

تالمیذ المدرسة اإلبتدائیة بالبحیرة، والمتبني من الجمعیة الریاضیة : مركز النھوض ببحیرة تونس
.للبحیرة وتشرف علیھ السیدة إبتسام تریمش الشادلي مدرسة تدریب ریاضي إختصاص تجدیف

علیھ المؤطر السید عادل تالمیذ المدرسة اإلبتدائیة بالرملة، یشرف : مركز النھوض بقرقنة
.برخیصة والمتبني من جمعیة قرقنة الریاضیة

تالمیذ المدرسة اإلبتدائیة بطبرقة والمتبني من نادي دار شباب : مركز النھوض ببحیرة تونس
.بطبرقة ویشرف علیھ المؤطر السید سفیان السعیدي
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اط نشـ"وض النھــي لمراكـز المھرجان الوطنتالمیذ المراكز الثالثة في كل شارك
.2010اي مـ22یوم السبـت ـس الشمالیـةببحیـرة تونلتجدیفالمجـرى الدولـي ل"التجدیف

وقد تم تكوین أستاذ ریاضة من أجل بعث مدرسة نھوض بسوسة إال انھ والسباب اداریة
العامة للتربیة البدنیة وتنسیقیة بین اطراف متدخلة في اتفاقیة تبني المركز تم االتفاق مع المصالح االدارة 

.2011والبحث العلمي على ان یبدأ العمل في موسم 
ال إكما كان في االمكان بعث اكثر من مركز نھوض خاصة ببنزرت وقلعة االندلس وبني مطیر 

ان عدم توفر المقومات االساسیة منھا الموارد البشریة والمعدات بالنوادي البحریة الموجودة بھذه الجھات 
. حالت دون تحقیق ذلك

:1120الموسم الّریاضي 3.5
:الزیارات المیدانیة1.3.5

 المجداف لنادي البحري بسوسة للقیام باختبارات زیارة میدانیة :  2011ماي 15یوم األحد
.الفضي المؤھلة للمشاركة في سباقات البطولة الوطنیة

:األیــام التحسیسیــة2.3.5

 المشاركة في الیوم المفتوح للریاضات المائیة المنظمة من قبل المركز الثقافي و الریاضي للشباب
السباحة، الغوص، األشرعة، (بمشاركة العدید من  االختصاصات في الریاضات المائیة األخرى 

.)الكانوي كایاك

تفادت الجامعة تنظیم أیام الجدافین سالمةلضمان نظرا للواقع الّراھن للبالد وألسباب أمنیة و
.تحسیسیة

:التـربصـات التكـوینیـة3.3.5

 تنظیم تربص رسكلة مدربین تحت اشراف الخبیر : 2011دیسمبر02إلى نوفمبر 28من
Gilles"السید  الفرنسي Purrier"بالمركز الدولي للتجدیف بالبحیرة.

 08نظمت لجنة الحكام التابعة لجامعتنا دورة تحضیریة یومي : 2011أكتوبر 09و08یومي
بنادي البحیرة 2011أكتوبر 17والتي كانت مشفوعة بتقییم كتابي نظم یوم 2011أكتوبر 09و

حكام وطنیین وھم اآلنستان منى 03ئدة إلجتیاز إمتحانات التحكیم الدولي لفاإستعداد بتونس
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وقد تحصل السید أیمن الھمامي على إجازة الحكم .الخماسي ومریم بالرقیقة والسید أیمن الھمامي
.الدولي للتجدیف

:الفیدرالیةدارسالم4.3.5

جداف37: المدرسة الفیدرالیة للتجدیف ببحیرة تونس.
ألفة الخماسي: المنشطة
مھنيمحمد : المدرب

جدافین16: المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بدار الشباب طبرقة
سفیان السعیدي:المدرب

:مراكز النھوض بالتجدیف5.3.5
لقد تم التنسیق مع اإلدارة العامة للتربیة البدنیة والبحث العلمي بغیة إنجاح عمل مراكز النهوض 
بالتجدیف الثالث وهم مركز النهوض بالمدرسة االبتدائیة بالبحیرة متبني من طرف الجمعیة الریاضیة 

لمدرسة والنادي، ومركز تلمیذا نظرا لعدم توفر وسیلة تنقل بین ا14للبحیرة والذي نشط هذه السنة بعدد 
النهوض بالمدرسة االبتدائیة بطبرقة متبني من طرف الجمعیة الریاضیة لدار الشباب بطبرقة والذي نشط 

تلمیذا بالرغم من قلة المعدات، ومركز النهوض بالمدرسة االبتدائیة بالجزیرة قرقنة 60هذه السنة بعدد 
تلمیذ نظرا 40هذه السنة بعدد ط بصفة متقطعة متبني من طرف الجمعیة الریاضیة لقرقنة والذي نش

روف األمنیة التي مرت بها الجهة والتي حالة كذلك دون تنظیم المهرجان الوطني لمراكز النهوض للظ
.بالریاضة والذي یشارك فیه التجدیف

ل في بعد أن تم اإلتفاق مع مصالح اإلدارة العامة للتربیة البدنیة والبحث العلمي على أن یبدأ العم
وبعد تكوین أستاذ ریاضة في الغرض و مرسم بالجهة، إال أنه وألسباب 2011-2010الموسم الدراسي 

إداریة وتنسیقیة بین األطراف المتدخلة في إتفاقیة تبني المركز  من النادي البحري السوسي لم ینطلق بعد 
.النشاط بهذا المركز
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نزرت وقلعة األندلس وبني مطیر إال أن كان في اإلمكان بعث أكثر من مركز نهوض خاصة بب
عدم توفر المقومات األساسیة منها الموارد البشریة والمعدات بالنوادي البحریة الموجودة بهذه الجهات حالت 

.دون تحقیق ذلك

: التعــاون الـدولــي6

بفضل واإلقلیميعلى المستوى الدوليتقدیرمن إشعاع وإعتبارا لما أصبحت تحضى بھ الجامعة
ما تعّزز لدیھا من إطارات فنیة كفأة وقدرة على تنظیم التظاھرات الریاضیة الدولیة، ساھمت الجامعة 

بعدة لى تربصات في تكوین مدربي تجدیفبطلب من اإلتحادات الدولیة بإیفاد فنیین مؤطرین لإلشراف ع
مع اإلتحاد العام اللیبي 2006من سنة إتفاقیة تعاون إبتداءاعلى إمضاءالجامعة دأبت كما ،بلدان إفریقیة

مفصلة والرسكلة للفنیین والفریق الوطنيمساعدة في مجال التكوین الللشراع والریاضات البحریة ھدفھا 
:یليفي ما 

:0920الموسم الّریاضي 6.1

 على تأطیر دورة في تكوین مدربات التحكیمأشرفت السیدة إیناس الھمامي حفصة، رئیسة لجنة ،
بمدینة طرابلس التي ینظمھا 2009أفریل 14إلى 07في ریاضة التجدیف خالل الفترة من 

.وتحت اشراف الجامعة التونسیة للتجدیفاالتحاد العام اللیبي للشراع والریاضات البحریة

 تكوین مدربین درجة أشرف السید فیصل صولة،المدیر الفني الوطني، على تأطیر تربص في
الى 04وذلك خالل الفترة الممتدة من في نطاق التضامن االولمبيلیبیا أولى بمدینة طرابلس ب

.بتكلیف من االتحاد الدولي للتجدیف بصفتھ خبیرا دولیا في التجدیف2009افریل 16

بالبحیرة أجریا المنتخبین الكویتي واللیبي للتجدیف تربص تحضیري بالمركز الدولي للتجدیف
.2009أوت 07وذلك الفترة الممتدة من غرة أوت إلى غایة یوم الجمعة 

:1020الموسم الّریاضي 2.6

االلمانیة في مجال تبادل "بادن فرتمبارغ"تطبیقا لبرنامج التعاون الفني بین تونس ومقاطعة
الفرق الوطنیة، استقبال الفریق الجھوي للتجدیف لمقاطعة بادن فرتمبارغ االلمانیة للقیام بتربص 

.2010مارس 12فیفري الى 26تحضیري بتونس من 
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 أشرف السید فیصل صولة، المدیر الفني الوطني، على تأطیر تربص في تكوین مدربي تجدیف
في نطاق .2010أفریل 03مارس إلى 26وذلك خالل الفترة الممتدة من درجة ثانیة بالكویت

.التضامن األولمبي وبتكلیف من االتحاد الدولي للتجدیف

 ودورة في تكوین حكام من 2010أفریل 15إلى 12دورة تدریبیة لصیانة قوارب التجدیف من
في اصالح وصیانة تحت اشراف الخبیرلیبیا ببمدینة طرابلس 2010أفریل 21إلى 16

القوارب والحكم الدولي التونسي السید أنس بن خضر وذلك في نطاق التعاون الفني في مجال 
رسكلة وتكوین االطارات الفنیة بین الجامعة واالتحاد العام اللیبي للشراع والریاضات البحریة 

.2010لسنة 

:1120الموسم الّریاضي 3.6

 للتجدیف تربصا في تكوین ورسكلة مدربین وذلك خالل الفترة الممتدة نظمت الجامعة التونسیة
بقاعة االجتماعات بنادي البحیرة تحت اشراف الخبیر 2011دیسمبر 03نوفمبر إلى 28من 

، تنفیذا لبرنماج التعاون الفني التونسي الفرنسي لسنة "Gilles Purrier"الفرنسي السید 
2011.

مدربین التونسیین المشرفین على النخبة الوطنیة للتجدیف، شارك كل في إطار التأھیل الشامل لل
من السید شكري بن میالد، مدرب المنتخب الوطني لألكابر واألواسط، و السید أكرم العثماني، 

في الندوة الدولیة السنویة لمدربي النخبة التي مدرب المنتخب الوطني لألصاغر والصغریات، 
نوفمبر 13الى 10بایطالیا من "Varese"جدیف ھذه السنة بمدینة ینظمھا االتحاد الدولي للت

2011.

 أشرف السیدان أنس بن خضر، حكم دولي مكلف بتكوین ورسكلة الحكام الوطنیین، والسید أكرم
العثماني، المدرب الوطني لألصاغر والصغریات، على تأطیر تربصین في تكوین حكام 

.2011سبتمبر 26إلى 18وذلك خالل الفترة الممتدة من ومدربین بمدینة دواال بالكامیرون

:الرسكلةوالــّدورات الـّتكـوینیــة7

:قامت الجامعة بتمویل من سلطة اإلشراف بالدورات والتربصات التالیة

:0920الموسم الّریاضي 1.7
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 لتحكیم سباقات التجدیف اإلجتماع السنوي للحكام الوطنیین المدعویین : 2009جانفي 10یوم
.حكم16، برئاسة الحكم الدولي السید أنس بن خضر، شارك في ھذا االجتماع عدد 2009لموسم 

 إجتماع لجنة التحكیم لدراسة مشروع النظام األساسي للحكام : 2009جانفي 28یوم اإلربعاء
.أنس بن خضرأعده الحكم الدولي السید الذي 

 ریاضي 17تنظیم ندوة تحكیمیة للریاضیین، وقد شارك فیھا عدد : 2009فیفري 14یوم السبت
من النخبة الوطنیة وریاضیین من المعھد الریاضي بیار دي كوبرتان، ترأس االجتماع الحكم 

.الدولي السید أنس بن خضر

 مدرب نادي كاب المھدیة (تربص تكویني لمدربین مبتدئین : 2009مارس 13إلى 10من
).ضة البحریة السوسيومدرب نادي الریا

 حكمة الدولیة إیناس الھمامي حفصة في تحكیم سباقات شاركت ال: 2009جویلیة 14إلى 07من
.الجولة الثانیة لكأس العالم بلوسارن سویسرا

 تنظیم دورة تأھیلیة، أشرف علیھا الحكم الدولي أنس بن خضر : 2009نوفمبر 15إلى 13من
حكام تأھل منھم إثنان بعد إجراء اإلمتحان التقییمي، وھما السیدان سمیر كریم 07بمشاركة عدد 

الثانیة، للمشاركة في بإحرازه على المرتبة األولى والصحبي الخرداني بإحرازه على المرتبة 
. تحان الحصول على إجازة حكم دوليإم

 تم تنظیم تربص في تكوین مدربین درجة ثالثة بفضاء نادي : 2009دیسمبر 12إلى 07من
، وقد شارك في ھذا التربص "Gilles Purrier"البحیرة تحت إشراف المؤطر الفرنسي السید 

.من تونس ومدرب من الكامرون ومدرب من المغرب20: متربص22عدد 

:1020الموسم الّریاضي 72.

أنس بن خضر، سمیر كریم، إیناس الھمامي حفصة :أشرف الحكام الدولیین األربعة السادة
إلقاء محاضرات في القوانین الجدیدة في التحكیم خاصة بالنسبة لتجدیف على والصحبي خرداني 

.قبل إنطالق الموسم أي خالل شھري فیفري ومارسالنواديببعضالبحر، وذلك 

 28و27نظمت الجامعة حلقة تكوینیة للحكام الجدد بمقر الجامعة بدار الجامعات الریاضیة یومي
أنس بن : ، وقد أشرف على التكوین الخبیر الدولي التونسي في التحكیم السید2010نوفمبر 
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للحصول علىبنفس المكان إمتحان كتابي ھذا ونظم بعد أسبوعین،مشاركین07خضر وحضره 
.إجازة حكم وطني

 وذلك 2010تم تنظیم تربص في تكوین مدربین درجة أولى وثانیة إتحاد دولي في شھر فیفري
فیصل : ونسي السیدبالمركز الدولي للتجدیف ببحیرة تونس تحت إشراف الخبیر الدولي الت

ـدد  متربصین من الجزائر، مصر، 08ـدد مدربین تونسیین وعــ05عـصولة، وبمشاركة
.وذلك في إطار التضامن األولمبيالعراق، لیبیا، لبنان، فلسطین والسودان

 تم تكوین السید زھیر بن عمر معلم تربیة بدنیة بوالیة سوسة بطلب من النادي البحري السوسي
لتأطیر تالمیذ مركز التنمیة للتجدیف بالمیناء البحري بسوسة وذلك بمقر نادي البحیرة خالل 

وأشرف على تكوین الجانب النظري المستشار الفني 2010سبتمبر 26و17الفترة الممتدة بین 
شكري بن : والجانب التطبیقي مدربي المنتخب الوطني السیدینالسید نزار البریشني طني الو

میالد و أكرم العثماني وقد كلل ھذا التربص بالنجاح وحصول المعني باألمر على شھادة منشط 
.ففي التجدی

 في إطار التعاون الفني التونسي الفرنسي في مجال تكوین ورسكلة اإلطارات، نظمت الجامعة
بالمركز 2010دیسمبر 11و 06تربص تكوین ورسكلة مدربین خالل الفترة الممتدة بین 

الدولي 
Jerôme Dechamp"للتجدیف ببحیرة تونس وقد أشراف علیھ الخبیر الفرنسي السید 

أغلبھم من النوادي ) ذكور12إناث و02(درب درجة أولى وثانیة وثالثة م14وحضره عدد "
.والمدارس الفیدرالیة ومراكز التنمیة للتجدیف باإلضافة للمدربین الوطنیین

:1120الموسم الّریاضي 3.7

 وھم اآلنستان منى الخماسي ومریم بالرقیقة والسید أیمن حكام وطنیین من تونس03تقدم
ذلك إلجتیاز إمتحانات التحكیم الدولي في التجدیف والتي نظمھا اإلتحاد الدولي الھمامي و

وإستعداد لھذه اإلمتحانات نظمت . لفائدة الحكام األفارقة2011أكتوبر 30للتجدیف بالقاھرة یوم 
والتي كانت مشفوعة 2011أكتوبر 09و08لجنة الحكام التابعة لجامعتنا دورة تحضیریة یومي 

وقد تحصل السید أیمن الھمامي .بنادي البحیرة بتونس2011أكتوبر 17تابي نظم یوم بتقییم ك
في التجدیف التونسیین على إجازة الحكم الدولي للتجدیف لیصبح العدد الجملي للحكام الدولیین 

بعد جمھوریة مصر وجنوب عربیا وإفریقیا و بذلك تتصدر تونس المرتبة الثالثة 05بتونس 
.إفریقیا
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 نظمت الجامعة في نطاق التعاون الفني التونسي الفرنسي تربص في رسكلة المدربین ببحیرة
المدیر " جیل باریا: "، أشرف علیھ السید2011دیسمبر 02نوفمبر إلى 28تونس وذلك من 

الفني الوطني المساعد للجامعة للفرنسیة للتجدیف وقد تم برمجت الفترة الصباحیة للتكوین في 
مدربین كما خصصت الفترة 09أصناف الشبان في التجدیف وكان عدد المشاركین مجال تدریب

المسائیة لرسكلة المدربین الوطنیین وذلك في مجال التعرف على األسالیب الحدیثة في تدریب 
.مدربین04النخبة وقد شارك في ھذه الحصص عدد 

:بالمؤّسسات التعلیمیةجدیفالت8

:الثانویةبالمعـاھـد 1.8

وقع بعث نواة تجدیف بالمعھد الّریاضي بالمنزه منذ :بالمنزه"بیار دي كوبرتان"المعھد الّریاضي
مسلك اجداف16عدد 2008/2009السنة  الدراسیة  في وقد بلغ عدد التالمیذ2002سنة 

ریاضة وأستاذأكرم العثمانيتلمیذ بإشراف أستاذ التربیة البدنیة السید 22ریاضي من مجموع 
.تجدیف السید محمد الصادق عویدیديال

مسلك ریاضي تجدیف 17منھم 20كان عدد التالمیذ 2009/2010بالنسبة للسنة الدراسیة و
تجدیف السید محمد الصادق الوأستاذ ریاضة أكرم العثمانيتحت إشراف أستاذ التربیة البدنیة السید 

.عویدیدي

مسلك ریاضي تجدیف 08منھم 14كان عدد التالمیذ 2010/2011بالنسبة للسنة الدراسیة و
تجدیف السید محمد الصادق الوأستاذ ریاضة أكرم العثمانيتحت إشراف أستاذ التربیة البدنیة السید 

.عویدیدي
1020/1120السنة  الدراسیة  في قد بلغ عدد التالمیذ: 1938أفریل 09المعھد الّریاضي

.نزار البرشینيبإشراف أستاذ التربیة البدنیة السید اجداف06عدد 

:بالمعھد األعلى للریاضة والتربیة البدنیة بقصر الّسعید2.8

بالمعھد وأول دفعة امعة تّم إدراج إختصاص الّتجدیف بفضل الجھود المتواصلة التي بذلتھا الج
.الصادق العویدیديالسید محمد ألستاذ الریاضة 2003كانت سنة التجدیففي تخرج

 أنیس الجویني معلم ریاضةعثماني أستاذ تربیة بدنیة والسیدالّسید أكرم ال2004سنة.
 إبتسام تریمشالسیدةتدریب ریاضي إختصاص تجدیفمعلمة 2005سنة.
 خردانيصحبي الالسید تدریب ریاضي إختصاص تجدیفأستاذ : 2008سنة.

 أمیرة العثمانياآلنسةتربیة بدنیةةأستاذ: 2009سنة.
.تربیة بدنیة السید بسام بن إبراھیمأستاذ 
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أساتذة في التدریب الریاضي اختصاص تجدیف السادة شمس الدین العشي وأیمن 
.الماجري وبالل العویدیدي

 بالمعھد األعلى طلبة 09قد تم فتح اختصاص تجدیف في شعبة التربیة البدنیة بعدد :2011سنة
.للریاضة والتربیة البدنیة بقصر الّسعید

:الـّتجھیــــــزات9
:0920الموسم الّریاضي 1.9

منذ بدایة ھذا الموسم وفي إطار مساعدة النوادي على مزید العمل والنھوض قامت الجامعة
"األمریكیة نوع  من الوالیات المتحدةجھاز تجدیف 21اء بشرالتجدیفبریاضات فأكثرأكثر

Concept 2 Model D " مجھزة بعداد إلكتروني متطور "MP4+ "جماعیة معفي شكل شراءات
وقد إنتفع من ھذه العملیة الوساطة الجمركیة والمعالیم الدیوانیة معة خاللھا مصاریف تحملت الجاالنوادي

النادي البحري للبحریة التونسیة وقلعة األندلس والجمعیة الریاضیة للكھرباء جمعیة قرقنة الریاضیة و
:كاآلتيوالغاز
 جھاز تجدیف02ـ عدد : الریاضیةقرقنة جمعیة
جھاز تجدیف02ـ عدد :النادي البحري للبحریة التونسیة
جھاز تجدیف01ـ عدد :                  األندلسقلعة
 جھاز تجدیف03ـ عدد :   الریاضیة للكھرباء والغازالجمعیة
جھاز تجدیف13ـ عدد :                             الجامعة

ونظرا ألھمیة مختلف التجھیزات والمعدات التي أصبحت تمتلكھا الجامعة فان عملیة جرد كل 
.بالتعاون اإلدارة الفنیةلجامعةاةبصفة مستمرة ودقیقة من قبل إداراالممتلكات یتم متابعتھ

:صیــانـة مجــرى السبـاقــات10

شركة اتفاقیة مع 2006مجرى السباقات بالبحیرة فقد أبرمت الجامعة خالل سنة بخصوص 
فضاء نادي المتواجدة بواالستثمار الستغالل مجرى السباقات والتجھیزاتالبحیرة للتطھیر واالستصالح

مجرى تأھیلوتھیئةلىلجامعة تسعى بالتعاون مع وزارة اإلشراف إن اكما أومقننةالبحیرة بصفة رسمیة 
.ابق مع المواصفات الدولیةبما یتطسباقات ال

:نشـاط الجـامعـة علـى المستـوى الّدولـي11
:0920الموسم الّریاضي 1.11

 و السید نائب أول لرئیس اإلتحاد العربيوعضو جامعي، صغیريالسید مختار المشاركة ،
فـي تنظیـم البطولة العربیـة ،رئیس اللجنة الفنیة باإلتحاد العربيومدیر فني، فیصل صولة

أكتوبر 25مـن لتجدیفبمصر و إجتماع الجمعیة العمومیـة لإلتحـاد العـربي للتجدیفالثامنـة ل
.2009نوفمبر 01إلى 
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:1020الموسم الّریاضي 2.11

التجدیف، مدیر فني و مدرب وطني أول، في الملتقى الدولي لمدربي صولةفیصل السیدمشاركة
بصفتھ عضو بلجنة المسابقات باإلتحاد ب كوبنھا ڤن ـ الدنمارك2010جانفي 24إلى 21من 

.الدولي للتجدیف

مارس 16إلى 14من فرنسا–قیـام المدیر الفني بزیارة للجداف محمد حسام العویتي بـتولوز
2010.

 إلى 07من لتجدیففي المؤتمر العادي لالتحاد الدولي ل، مدیر فني، فیصل صولةالسید مشاركة
.زیلندا الجدیدة–بمدینة كارابیرو2010نوفمبر 10

:1120الموسم الّریاضي 3.11

 یف یوم دفي المؤتمر العادي للجامعة الدولیة للتجرئیس الجامعة، السید عثمان بن عرفة،مشاركة
.بسلوفینیا2011سبتمبر 05

،نائب رئیس الجامعة، في إجتماع الجمعیة العمومیة العادیة لإلتحاد مشاركة السید سلیم بن بوبكر
.جمھوریة مصر العربیة-باإلسكندریة 2011نوفمبر 04أكتوبر إلى 31اإلفریقي للتجدیف من 

 لجنة الفنیة لإلتحاد اإلفریقي بصفتھ رئیس ال،مدیر فني وطني،فیصل صولةمشاركة السید
04أكتوبر إلى 31في إجتماع الجمعیة العمومیة العادیة لإلتحاد اإلفریقي للتجدیف من للتجدیف
.جمھوریة مصر العربیة-باإلسكندریة 2011نوفمبر 

 جان األولمبیة في إجتماع أعمال الكتاب العامین لل،مدیر فني وطني،فیصل صولةمشاركة السید
االتحاد الدولي للتجدیف بصفتھ 2011نوفمبر 18إلى 16مالي بتكلیف من-اإلفریقیة بباماكو

.خبیر دولي

:نشاط اللجان12

:تقریر اللجنة الطبیة1.12
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قامت اللجنة بمتابعة عناصر المنتخب الوطني وخاصة عندما یتعلق األمر باإلصابات العضلیة 
البلیغة وكانت المراجعة بدایة بالمركز الوطني للطب وعلوم الریاضة بالمنزه ثم بالمركز الوطني للحروق 

. البلیغة ببن عروس
وفات والصور لدعم ملف بتقریر طبي مدعم بالكش2010- 2009وتقدمت اللجنة في آخر موسم 

تجدید المنحة السنویة للتدریب والدراسة بالخارج لفائدة الجداف محمد حسام العویتي الذي لم یحقق 
األھداف المرسومة بالعقد المبرم بینھ وبین الجامعة بعنوان الموسم المذكور وذلك بسبب إصابة بلیغة 

.ود الفقري للظھرتتمثل في إعتالل قرصي على مستوى الفقرات السفلیة للعم
وإیماننا من اللجنة بالخدمات الجلیلة التي یقدمھا المركز الوطني للطب وعلوم الریاضة لفائدة 
جدافي النخبة سواء عالج أو إختبارات فسیولوجیة معمقة بالمخبر العلمي أو متابعة نفسیة أومراقبة وتغذیة 

. ینا نظرا لخبرتھا في میدان التجدیفوخاصة ما تقدمھ الدكتورة دنیا قوبعة مشكورة لفائدة جدف
نظرا لإلصابات المتكررة التي یتعرض لھا الجدافین وخاصة عناصر النخبة الوطنیة وذلك على مستوى 
أسفل العمود الفقري للظھر وذلك راجع لكثافة التدریب تقترح اللجنة الطبیة القیام بكشف سنوي بالتصویر 

. بالرنین المغنطیسي للظھر
لجنة الطبیة على تسھیل مھمة الوكالة الوطنیة لمكافحة تعاطي المنشطات سواء عند عملت ال

ثناء التدریب أو خالل جوالت البطولة والكأس وذلك لمراقبات الجدافین وأخذ العینات، أزیاراتھا  الفجئیة 
: موزعة على النحو التالیة2011إلى 2009لفترة من اخالل 49حیث بلغ عدد اإلختبارات 

جدافین06لفائدة یارة واحدة ز01عدد ): زیارات فجائیة( ند تدریب المنتخب بتونس ع
جداف43زیارات لفائدة  06عدد : بطولة والكأسلعند جوالت ا

.وكانت كل النتائج سلبیة ولم نسجل أیة حالة إیجابیة لتعاطي المنشطات

الدكتور محسن الطرابلسي: رئیس اللجنة الطبیة

:تحكیمتقریر لجنة ال2.12

:من األعضاء اآلتي ذكرھملتحكیمالجنة تتكون 
 رئیسة الجنة وحكم دولي: الھماميإیناس.
عضو وحكم دولي: أنس بن خضر.
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وحكم دوليعضو : سمیر كریم.
عضو وحكم دولي: صحبي الخرداني.

:و تتمثل مھام اللجنة في
تعیین الحكام في جوالت البطولة والكأس والدورات الوطنیة والدولیة التي تشرف علیھا الجامعة.
الحكام الوطنیین والدولیین، إلقاء المحاضرات لفائدة الجدافین واإلطار الفني رسكلة و تكوین

.التابعین للجمعیات والنواديواإلداري 
إلقاء المحاضرات دولیة بتونس وبالخارج.
متابعة مشاركات الحكام الدولیین في مختلف المسابقات الدولیة بالخارج.

:الحكام الوطنیینالرسكلة و تكوین1.2.12

البطولة و تشرف لجنة التحكیم على حلقات سنویة لرسكلة الحكام الوطنیین الذین ینشطون في
.تكوین الحكام الجدد وتھدف ھذه الحلقات إلى إعالم الحكام بأھم المستجدات في قانون سباقات التجدیف

حكام من سنة 10حكم و لقد ارتفع عدد الحكام ب27بتونس التجدیفلحكامالحاليالعددو لقد بلغ 

. أسفلھ1كما ھو مبین بالصورة عدد2011إلي سنة 2009

:الدولیینالحكاموینتك2.122.

تشرف لجنة التحكیم على حلقات تكوین الحكام الوطنیین الراغبین في اجتیاز اإلجازة لحكم دولي و 
. للتجدیفالدولياإلتحادمن قبل التجدیففيالدوليالتحكیمامتحاناتیتم تنظیم 
بالرقیقةومریمالخماسيمنىاآلنستانوھمتونسمنوطنیینحكام03، 2011سنة تقدم

والسید
للتجدیفالدولياإلتحادنظمھاوالتيالتجدیففيالدوليالتحكیمامتحاناتالجتیازالھماميأیمن

.األفارقةالحكاملفائدة2011أكتوبر30یومبالقاھرة
دورةللتجدیفالتونسیةللجامعةالتابعةالحكاملجنةاالمتحانات، نظمتلھذهواستعدادا
2011أكتوبر21یومنظمكتابيبتقییممرافقةكانتوالتي2011أكتوبر09و08یوميتحضیریة
.بتونسالبحیرةبنادي
للحكامالجمليالعددلیصبحللتجدیفالدوليالحكمإجازةعلىالھماميأیمنالسیدتحصلوقد
وجنوبمصرجمھوریةبعدالثالثةالمرتبةتونستتصدربذلكو05بتونسالتجدیففيالدولیین
.إفریقیا
بالرقیقةومریممني عبد الغنياآلنستان وھمتونسمنوطنیینحكام6، 2009سنة تقدم
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الدوليالتحكیمامتحاناتالجتیازصابر قدیشوتوفیق االعترسمیر كیرم وصحبي الخرداني ووالسادة 
.الناطقین باللغة الفرنسیةالحكاملفائدةباامغربللتجدیفالدولياإلتحادنظمھاوالتيالتجدیففي

تحضیریةدورةللتجدیفالتونسیةللجامعةالتابعةالحكاملجنةاالمتحانات، نظمتلھذهواستعداد
اثر ھذا التقییم تم بعث الحكمیین .بتونسالبحیرةكتابي بناديبتقییممرافقة2009في نوفمبر 

.أعلى عدد إلجتیاز اإلمتحان علىالوطنیین اللذان تحصال 
.للتجدیفالدوليالحكمإجازةعلىم یرسمیر كصحبي الخرداني وتحصال السیدان وقد

2011إلى سنة2009من سنة كام التجدیفعدد ح: 1صورة عدد 

:للجدافین واإلداریین والمدربینمحاضرات موجھة 3.2.12

أشرفت لجنة التحكیم علي إلقاء محاضرات تحكمیة موجھة إلي جذافي النوادي التابعة للجامعة من 
یلخص الجدول الموالي .أنس بن خضر،سمیر كریم وصحبي الخرداني قبل الحكام الدولین إیناس ھمامي،

:رزنامة المحاضرات 

الیومالناديالحكم
2010جانفي 16قرقنة الریاضیةصحبي الخرداني+ أنس بن خضر

2010جانفي 24التونسیة بسوسةللبحریةالبحريالناديالھماميإیناس + سمیر كریم
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2010جانفي 31نادي بنزرتسمیر كریم+ أنس بن خضر
2010فیفري 14نادي أشبال قلعة األندلسصحبي الخرداني+ الھماميإیناس 
2010فیفري 20نادي دار الشباب طبرقةسمیر كریم+ بن خضرأنس

2010مارس6النادي البحري للبحریة التونسیةسمیر كریم+ أنس بن خضر
المدرسة الفیدرلیة + بالبحیرة الریاضّیةالجمعّیةالھماميإیناس + سمیر كریم

لبحیرة تونس
2010مارس13

نادي الشرطة + والغاز للكھرباءالریاضیةالجمعیةصحبي الخرداني+ الھماميإیناس 
صالمبو

2010مارس14

قبل السباق ، أثناء السباق : وتھدف ھذه المحاضرات إلي توضیح التصرف للجداف عند السباقات 
.  و بالتالي نرقى بمستوى السباقات. وبعد السباق حتى یعرف حقوقھ و واجباتھ كجداف

:الدولیةالمشاركات 4.2.12

إلى جانب مشاركة الحكام في السباقات الوطنیة و الدورة الدولیة للتجدیف وتجدیف البحر التي 
للمشاركة فإن الجامعة الدولیة للتجدیف تقوم باستدعاء الحكام الدولیین. تنظمھما الجامعة التونسیة سنویا

.في التظاھرات الدولیة التي تشرف علیھا
:التونسیین في الجدول الذي یليركة الحكام الدولیینتتلخص مشا

السنةالمظاھرة الدولیةالحكم
تركیا-البطولة العالمیة لتجدیف البحر بإسطنبولأنس بن خضر

مصر-سباق النیل الدولي باألقصر
اإلسكندریة-سباقات التأھل لأللعاب األولمبیة للقارة اإلفریقیة -

مصر

2010
2011
2012

سویسرا-لوسرن-كأس العالم للتجدیف الدورة الثالثةالھماميإیناس 
جمھوریة تشیك -راشیتسي-بطولة العالم لألصاغر
إیطالیا-البطولة العالمیة لتجدیف البحربباري

2009
2010
2011

المظاھرة الدولیة بإیطالیا سمیر كریم
سویسرا-لوسرن-كأس العالم للتجدیف الدورة الثالثة
 اإلسكندریة-التأھل لأللعاب األولمبیة للقارة اإلفریقیةسباقات -

مصر

2010
2011

2012
2011ببولونیا-بوزنان- لألساتذةبطولة العالمصحبي الخرداني

:محاضرات الدولیةال5.2.12
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أنس بن خضرعلى حلقات تكوین حكام من لیبیا واللتي تمت بطرابلس لقد أشرف الخبیرالدولي السید
.كتابيبتقییممشفوعةولقد كانت. 2010أفریل 21إلى 16خالل الفترة 

إیناس الھماميالسیدة : التحكیمرئیسة لجنة

:تسویقالتقریر لجنة 3.12

:0920الموسم الّریاضي 1.12

الدورة الدولیة الرابعة 2009في سنةنظمت الجامعة:الدورة الدولیة الرابعة لبحیرة تونس للتجدیف
:  تیة مكنت الجامعة من الحصول على المداخیل اآلتاھرة  ظالتهو من خالل ھذ, لبحیرة تونس للتجدیف

.د54.800, 000
صفاقس –بجزیرة قرقنة یف البحــردلدورة الدولیة الثانیة لتجــا2009كما نظمت الجامعة في 

.د20.000,000وكانت المداخیل في حدود 

:1020الموسم الّریاضي 2.11
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كانت المداخیل في حدود ، ویفدالبطولة اإلفریقیة السابعة للتج2010نظمت الجامعة في 
.د50.500,000

:1120الموسم الّریاضي 113.

و كانت الموارد المالیة في حدود  یفدالدورة الدولیة الخامسة للتج2011نظمت الجامعة في 
.د16.000,000

تمكنت الجامعة من الحصول على دعم مادي من الشركات التي قامت 2011الى 2009من 
وذالك في حدود , ت الریاضیة المذكورة ااھرظمن خالل التبعملیات استشھار لفائدة الجامعة

. د140.500,000

:ل التالیة األعمابجنةللت قامت اااھرظھذه التوفي اطار
اعداد ملفات الرعایة
متابعة و رصد مطالب الحصول على الرعایة
صمیم مجلة اشھاریةت
االشھاریةفتاتاللاعداد ا
تنسیق مع المؤسسات المالیة والشركات التي دعمت الجامعة

:المؤسسات المالیة والشركات التي دعمت الجامعة 
 الشركة الوطنیة للمالحة
 البحیرة و اإلستصالح و اإلستثمارشركة
 شركةKOUSKOUS SUD
 شركةB.Gaz
  شركةSOFTEN
 شركةSEREPT
الشركة التونسیة للكھرباء و الغاز
البنك التونسي
بنك اإلسكان
البنك العربي التونسي
البنك الوطني الفالحي
الشركة التونسیة للبنك
بنك االمان
دیوان البحریة التجاریة و الموانئ
 شركةCAPUCCINO SARL
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Étude Développement Du SUD
Phosphates de Gafsa
شركة النور
الدیوان الوطني للسیاحة
 شركةSOTUBU

السید عماد بوھاھا: تسویقرئیس لجنة ال

:التنمیةتقریر لجنة 4.12

في االطار مزید التعریف بالتجدیف وتشجیع على تعاطي ھذه الریاضة، قامت الجامعة بتنظیم أیام 
:، من بینھامفتوحة وعدید األنشطة األخرى

2009جـوان 21یومبدار الشبابالتجدیفنادي جدید لتعاطي بطبرقة و بعثیوم مفتوح
.نادي الصید البحري بدار الشباب بطبرقة

16یوم األحــد المركـز الثقـافـي و الریاضـي بالمنـزه الیـوم المفتـوح فـي الریاضـات المائیـة
2010مـــاي 

 ببحیـرة لتجدیفالمجـرى الدولـي ل" التجدیفنشــاط " المھرجان الوطنــي لمراكــز النھــوض
2010مـــاي 22یوم السبـت تونـس الشمالیـة

المركـز 2011مـــاي 28یوم السبت . مفتـوح فـي الریاضـات المائیـةاإلشراف على یـوم
. والیة أریانة- 6الثقـافـي و الریاضـي بالمنـزه 

 زوجي، فردي ورباعــي بمناسبة اإلحتفال بالیوم العالمي : صنف) متر 350(سباقات تجذیف
.ـر رادسقنال تونس حلق الوادي، على مستوى جسـ2011سبتمبــر 23.للبحر



Tunisian Rowing Federationالجامعة التونسیة للتجدیف

36 2011إلى 2009والمالي للفترة النیابیة من التقریر األدبي

سمیر كریمالسید : تنمیةرئیس لجنة ال

:جرد المعدات واألثاثتقریر لجنة 5.12

قامت اللجنة بجرد جمیع المعدات الریاضیة من قوارب تجدیف ومجادیف وقوارب انقاذ لقد
البحیرة بالمحرك وقوارب مدربین وأجھزة تجدیف وتجھیزات لتقویة العضالت المتواجدة بنادي 

والموضوعة على ذمة عناصر المنتخبات الوطنیة وتالمیذ المعھد الریاضي والتي ھي على ملك الجامعة، 
وتم تدوین كل الممتلكات بالمنظومة المحسابیة التابعة . كما تم جرد أثاث المكاتب الموجودة بمقر الجامعة

. للجامعة

ّصغیريالسید مختار ال: جرد المعدات واألثاثرئیس لجنة 
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:مالحظة

:، فنذكر من أبرزھا2012النسبة ألنشطة الجامعة التونسیة للتجدیف خالل الثالثیة األولى لسنة ب
 یمتد 2012للقیام بتربص تحضیري لاللعاب االولمبیة لندن " إسبانیا"تنقل الوفد التونسي إلى إشبیلیا

:، والمتكون من2012فیفري 26إلى 13من 
محمد الصادق العویدیدي مدرب الكبریات والوسطیات
الجداف أیمن الماجري
الجدافة رشا صولة

ھذا، ویندرج ھذا التربص في إطار برنامج التنمیة لالتحاد الدولي للتجدیف المتعلق بالتحضیرات 
اد الدولي بمصاریف اإلقامة والمتابعة العلمیة حإلتحیث تكفل ا2012للمشاركة في األلعاب االولمبیة لندن 

.والتدریب

لبطولة الوطنیة للتجدیف بالمجرى الدولي للسباقات البحیرة، وقد لجولة األولى لالجامعة تنظیم
:شارك فیھا النوادي التالیة

 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
 الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز
 النادي البحري السوسي
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 المدرسة الفیدرالیة بالبحیرة
النادي البحري للبحریة التونسیة
الجمعیة الریاضیة بقرقنة
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و بناءا على ما تم ذكره و بیانھ بالتقریر األدبي نمر إلى التقریر المالي بجانبیھ المداخیل 
:للفترة النیابیة المنقضیة حیث كانت على النحو التاليوالمصاریف 

I. 2011دیسمبر 31إلى 2009أفریل 01التقریر المالي للمداخیل من

ت.د57.087,587..........................2009مـارس 31رصید بنكي إلى حد تاریخ 
ت.د661,604..........................2009مارس 31مال بالخزینة إلى حد تاریخ 

ت.د57.749,191...............................................................المجموع
2009أفریل 17شھادة اإلبراء بتاریخ : المرجع 

 ت.د247.870,035= 2009المداخیل لسنة
 ت.د127.917,796= 2009جوان 30أفریل إلى 01مجموع المداخیل من
 ت.د87.967,163= 2009سبتمبر 30جویلیة إلى 01مجموع المداخیل من
 ت.د31.985,076= 2009دیسمبر 31أكتوبر إلى 01مجموع المداخیل من

ت.د1.071,889..........................2009دیسمبـر 31رصید بنكي إلى حد تاریخ 
ت.د5,517..........................2009ر دیسمب31مال بالخزینة إلى حد تاریخ 

ت.د1.077,406................................................................المجموع

 ت.د522.825,421= 2010المداخیل لسنة
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 ت.د116.772,285= 2010مارس 31جانفي إلى 01مجموع المداخیل من
 ت.د165.500,818= 2010جوان 30ى أفریل إل01مجموع المداخیل من
 ت.د140.350,398= 2010سبتمبر 30جویلیة إلى 01مجموع المداخیل من
 ت.د100.201,920= 2010دیسمبر 31أكتوبر إلى 01مجموع المداخیل من

ت.د4.831,974............................2010دیسمبـر 31رصید بنكي إلى حد تاریخ 
ت.د260,823............................2010دیسمبر 31إلى حد تاریخ مال بالخزینة 

ت.د5.092,797..................................................................المجموع

 ت.د295.455,645= 2011المداخیل لسنة
 ت.د62.791,775= 2011مارس 31جانفي إلى 01مجموع المداخیل من
 ت.د163.249,064= 2011سبتمبر 30أفریل إلى 01مجموع المداخیل من
 ت.د69.414,806= 2011دیسمبر 31أكتوبر إلى 01مجموع المداخیل من

ت.د2.048,059............................2011دیسمبـر 31رصید بنكي إلى حد تاریخ 
ت.د31,073...........................2011دیسمبر 31مال بالخزینة إلى حد تاریخ 

ت.د2.079,132.................................................................المجموع

: و تحلل المداخیل على النحو التالي

ت وتمثل نسبة مئویة .د753.505,211بلغت : مختلف المنح المتأتیة من وزارة الشباب والریاضة
%70,68قدرھا 

ت وتمثل نسبة .د14.293,500بلغت : مختلف المداخیل المتأتیة من اإلنخراطات واإلجازات
%1,34مئویة قدرھا 

 ت وتمثل نسبة .د101.500,000المداخیل الخاصة بالمنح في إطار اإلشھار واإلستشھار بلغت
%9,52مئویة قدرھا 

 مفصلة %18,46قدرھا ت وتمثل نسبة مئویة.د196.852,390مداخیل أخرى مختلفة بلغت
:كاآلتي

ت.د11.149,000: مداخیل النوادي والمعاھد
تتعلق بتحمل مصاریف بعض الدول اإلفریقیة المشاركة في البطولة مداخیل من اإلتحاد الدولي

ت .د114.337,948: التنظیم للدورات الدولیة والبطوالت العربیةو مناإلفریقیة السابعة
ت.د70.000,000: قرض بنكي بما قیمة
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ت.د1.365,442: مرابیح من المعامالت البنكیة

II. 2011دیسمبر 31إلى 2009أفریل 01التقریر المالي للمصاریف من
ت.د227.492,809:العنوان األول و الخاص بمصاریف المقر)1
ت.د64.412,143: أجور الموظفین ومنح العملة
 صندوق الضمان اإلجتماعيCNSS:17.621,043ت.د
ت.د24.196,563: الخصم على المورد
ت.د56.427,661: مصاریف المقر والتسییر
ت.د49.674,231: تنظیم البطولة والكأس
ت.د7.237,863: معلوم اإلنخراط بالھیاكل الدولیة
ت.د7.923,305: المشاركة في مختلف نشاط الھیاكل الدولیة

: اإلطار الفني واإلطار الشبھ الطبيمنح و المنتخبات الوطنیةثاني و الخاص مصاریفالعنوان ال)2
ت.د468.791,718

ت.د276.120,521: المشاركة في مختلف البطوالت والدورات الدولیة، اإلفریقیة والعربیة
ت.د34.269,355: للتجذیفللفرق الوطنّیة ةداخلیالاتترّبصال
ت.د57.946,842: أثاث ریاضي وتجھیزات
 ت.د100.455,000: ر الشبھ الطبياإلطار الفني و اإلطامنح

ت.د28.093,589: التنمیةوتكوین ورسكلة اإلطارات الفنیة: ثالثالعنوان ال)3
 ّت.د28.093,589كوین والرسكلة بلغت جملة المصاریف الخاصة بالت

:والبطولة اإلفریقیة المنظمة بتونسالدولیة اتالدور)4
 مارس 29و 28بالمجرى الدولي لبحیرة تونس الدورة الدولیة الرابعة لبحیرة تونس للتجذیف

ت.د2009:38.476,222
2009أوت 09صفاقس–جزیرة قرقنة ،یف البحر شاطئ سرسینادلدورة الدولیة الثانیة لتجا:

ت.د19.221,646
2010جویلیة 03و 02، 01: المجرى الدولي لبحیرة تونس یفذالبطولة اإلفریقیة السابعة للتج :

ت.د98.232,293
 مارس 26و 25: المجرى الدولي لبحیرة تونسالدورة الدولیة الخامسة لبحیرة تونس للتجدیف

ت.د14.126,692: 2011
ت.د42.119,770: تھیئة المجرى الدولي لسباقات التجدیف ببحیرة تونس الشمالیة)5
ت.د24.000,000: المساھمة في مصاریف استغالل مقر تدریب المنتخبات بنادي البحیرة)6
ت.د55.335,320: مصاریف جداف المنتخب الوطني لألكابر محمد حسام العویتي المقیم بفرنسا)7
ت.د11.356,489:المركز الدولي للتجذیف)8
ت.د36.825,418: مصاریف اخرى مختلفة بما قیمة)9
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 ت.د1.066.151,101: 2011دیسمبر 31إلى 2009أفریل 01المجموع العام للمداخیل من
 ت.د1.064.071,969: 2011دیسمبر 31إلى 2009أفریل 01العام للمصاریف من المجموع
 ت.د2.048,059............................2011دیسمبـر 31رصید بنكي إلى حد تاریخ
 ت.د31,073...........................2011دیسمبر 31مال بالخزینة إلى حد تاریخ
ت.د2.079,132.................................................................المجموع

: الموازنــة
مجموع المصاریفمجموع المداخیل
ت .د1.066.151,101ت .د1.066.151,101

ت یمثل القسط .د15.000,000ھي دائنة لمبلغ ھذا و تجدر اإلشارة إلى أن الجامعة التونسیة للتجذیف
44.181,287: ، و مدینة لمبلغ جملي قدره2011الثاني و األخیر لمیزانیة المجرى الدولي للسباقات لسنة 

ت.د
ت.د5.400,000: مصاریف الّتربص الّداخلي للمنتخبات الوطنیة
ت.د18.000,000: رةالمساھمة في مصاریف استغالل مقر تدریب المنتخبات بنادي البحی
 ّأخیر الحاصل في الحصول ة باإلقامة و اإلعاشة نظرا للتّ مبلغ بعنوان سلفة لسداد مصاریف متعلق

في 2011لسنة جداف المنتخب الوطني لألكابر محمد حسام العویتي المقیم بفرنساعلى منحة 
ت.د5.600,000:آجالھا

ت.د4.000,000: مبلغ لفائدة الجامعة الفرنسیة للتجذیف
ت.د1.500,000: مصاریف التنقل لعناصر المنتخبات الوطنیة
 صندوق الضمان اإلجتماعيCNSS ت.د2011:1.914,159للثالثیة الرابعة لسنة
ت.د787,128: 2011لشھر دیسمبر الخصم على المورد
 ت.د2.500,000: 2011معالیم الكھرباء و الھاتف القار و الفاكس للثالثیة الرابعة لسنة
ت.د2.000,000: تھیئة المجرى الدولي لسباقات التجدیف ببحیرة تونس الشمالیةالید العاملة ل
 ت.د840,000: 2010منح لفائدة المدربین المتربصین بعنوان السداسیة الثانیة لسنة
 ت.د840,000: 2011منح لفائدة المدربین المتربصین بعنوان سنة
ت.د800,000: محروقات لفائدة المدیر الفني

من إعداد أمین المال مختار الصغیري
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ـــــةــاتمــــــالخـ

حضــرات اإلخـــوة واألخـــوات 
أّیھا الجمــع الكـریــم

لنشاط الجامعة خالل المّدة الّنیابّیة المنقضیة وقد كان حافال باألحداث ضافي وشاملھذا عرض
والمواعید الّریاضّیة الھاّمة حققت من خاللھا الجامعة نتائج مشرفة على المستوى الدولي وھذا بفضل 

. ومن الھیاكل الدولیة،بالخصوصبھ ریاضتنا من قبل سلطة اإلشرافىحضتالدعم واإلھتمام الذي 

من مسؤولین التجدیفةز ریاضیإلى كل الذین بذلوا جھودھم من أجل تمشكربالتقدمالختام نوفي 
كما نوصي . ومسؤولین بالجامعةوأولیائھمّنوادي ومدّربین وریاضّیینسؤولین بالبسلطة اإلشراف وم

المستوى دعم اإلنجازات المحققة والمضي قدما لمزید نشر ریاضتنا وتطویرھا على بالمكتب الجدید 
.المحلي والتألق بھا على المستوى الدولي

.ھوشكرا لكم جمیعا على حسن انتباھكم والّسالم علیكم ورحمة ّهللا وبركات


