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6201-1220لفترة النيابية  ــامعـــيـــــب الجــــرة للمكتــــــة المـديــــالهيئـتركيبة  

رئیــس الجامعةسلیم بن بوبكر
                                       نائب الرئیسمبارك الخماسي
        أمین المال مختار الصغیري

:األعضاء  
                                         رئیس اللجنة الطبیةمحسن الطرابلسي
                                              رئیس لجنة اإلعالم واإلستشهارعماد بوهاها
       لجنة التحكیمةرئیسإیناس همامي حفصة
ستشهارعضو بلجنة اإلعالم واإلعمر الطیب
ولید سقا                                                  رئیس لجنة التجدیف للمعاقین
رئیس لجنة تنظیم السباقاتمنیر الحمزاوي
                                      التجدیف للجمیعرئیس لجنة سمیر كریم
الریاضیینرئیس لجنة محمد أنیس عبد العزیز همامي
                                      رئیس لجنة التجدیف النسائيمحمد بنسالم

:المدير الفني الوطني
فیصل صولة
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ــةـــامعــالجـــــــفـــريــتعــةـــاقــــبطـ

1989:تاریخ التأسیس

1989أفریل 29بتاریخ 321عدد :التأشیرة.

تونس1003الطابق الخامس، الحي األولمبي " أ"دار الجامعات الریاضیة، عمارة :المقر.

تونس1004ـ المنزه األول ـ 284ص ب :العنوان البریدي.

التجدیف: األنشطة الریاضیة

6967557121600:الهاتف

8667507121600:الفاكس

موقع الواب:www.trf.org.tn

صفحة الفیس بوك:https://www.facebook.com/TunisianRowingFederation

البرید اإللكتروني:admi@trf.org.tn
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ـامعـــةت الجـــويـة تحــوادي المنضلجمعيـات والنـحسب ااإلجازات  توزيع

20122013ـاديـــــــالّنـة أو ــــالجمعّیــر/ع

3749الجمعية الرياضية للبحيرة1
3526بحلق الواديالجمعية الرياضية للكهرباء والغاز2
3734النـّادي البحري الّسوسي3
1015النادي البحري للبحرية التونسية4
1217جمعية قرقنة الرياضية5
29ـجمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة6
-5نادي أحباء دار الشباب بطبرقة7
الجمعية الرياضية للمعهد الثانوي ڤوستاف فـلوبار  8

1509المرسى

ــنادي المجدف التونسي   9
--النادي البحري البنزرتي10
1534المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة11
ـ12المدرسة الفيدرالية للتجديف ببنزرت12
1125المدرسة الفيدرالية للتجديف بطبرقة13
1017بقرقنةالمدرسة الفيدرالية للتجديف  14
10-سوسةالمدرسة الفيدرالية للتجديف ب15
1520مركز النهوض بالرياضة بالبحيرة16
4850تونس البحريةمركز النهوض ب17
5065مركز النهوض بالرياضة بطبرقة18
1209النهوض بالرياضة بقرقنةمركز  19

324409المجمــوع العــام
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ـــيــــر األدبــــــــريـــالتقــ

،والمرأة واألسرةـ السّید ممثل وزارة الشباب والریاضة
ـ الّسادة رؤساء وممّثلي النوادي،

أعضاء الجامعة،الّسادةـ 
إخواني، أخواتي الریاضیین،ـ 

ـ السادة الحضور،

الجلسة العامة اإلنتخابیة الي والمتكون من إثني عشر عضوا على إثرالمكتب الجامعي الحتخبإن
،2009ةسم الریاضیالمو ا عرض نشاط الجامعة لوقع خاللهو 2012أفریل06الجمعةالتي إنعقدت یوم

.2011و2010
والذي یلخص نشاط الجامعة من 2013و2012سنتینالتقریر األدبي للنعرض علیكم في ما یلي و 

: خالل أهم النقاط التالیة

البطولة الوطنیة والكأس .1
نشاط الفرق الوطنیة.2
تنظیم الدورات الدولیة.3
نشاط المركز الدولي للتجدیف.4
التنمیة بالجهات.5
التعاون الدولي.6
التدریس بالمؤسسات التعلیمیة.7
التجهیزات.8
صیانة مجرى السباقات.9

نشاط الجامعة على المستوى الدولي.10
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الكـأس  و الوطنية  البطـولـة  1
الموسم الّرياضي  2012 1.1

ولمبياألتجديفالبطولة  1.1.1

بدایة من جوالت بمعدل جولة في كل شهرین وذلك04على األولمبي الوطنیة للتجدیف نظمت الجامعة البطولة 
مائة وخمسون جّدافا یزید عنوقد شارك فیها ما البحیرة، ببالمجرى الدولي للسباقات 2012إلى سبتمبر شهر مارس 

:یةلینتمون إلى النوادي التا
 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
بحلق الواديالجمعیة الریاضیة للكهرباء و الغاز
 النادي البحري السوسي
بالبحیرة للتجدیفة الفیدرالیمدرسة ال
 جمعیة قرقنة الریاضیة
النادي البحري للبحریة التونسیة

:وكان الترتیب العام للبطولة كاآلتي ذكره
  والدنيواتصنف األداني

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

254345401531النادي البحري السوسي

231100342جمعية قرقنة الرياضية

0101012323لبحيرة  باللتجديفالمدرسة الفيدرالية

631111314الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

0184135الجمعية الرياضية بالبحيرة

300036النادي البحري للبحرية التونسية
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  والصغرياتصنف األصاغر

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

394341431661الجمعية الرياضية بالبحيرة

332931291222النادي البحري السوسي

1214158493الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

34117254بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية للتجديف

9500145جمعية قرقنة الرياضية

5045145النادي البحري للبحرية التونسية

وسطياتوالواسطصنف األ

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

444651501911الجمعية الرياضية بالبحيرة

213545311322النادي البحري السوسي

26302033993الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

14800224جمعية قرقنة الرياضية

000335النادي البحري للبحرية التونسية

صنف األكابر والكبريات

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

1018677603241الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

314261321662النادي البحري السوسي

353135411423النادي البحري للبحرية التونسية

18202110694الجمعية الرياضية بالبحيرة
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0040045المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة

بطولة تجديف البحر2.1.1

یقارب، وقد شارك فیها ما جولتینعلى البحرنظمت الجامعة بطولة تجدیف، 2012خالل الموسم الصیفي 
:على النحو التاليوجدافة جّدافتسعون
 21جدافة و65رقنة بمشاركة جزیرة ق- ابشاطئ سرسین2012جویلیة 15الجولة األولى لتجدیف البحر یوم

،ةجداف
 ینتمون جدافة 25جداف و47وادي بمشاركة بشاطئ حلق ال2012الجولة الثانیة لتجدیف البحر یوم غرة سبتمبر

:إلى النوادي التالیة

 النادي البحري السوسي
 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
بحلق الواديالجمعیة الریاضیة للكهرباء و الغاز
جمعیة قرقنة الریاضیة
النادي البحري للبحریة التونسیة
 المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بالبحیرة

:وكان الترتیب العام للبطولة كاآلتي ذكره
  والدنيواتاألداني  صغار  صنف

الترتيبالمجموعالجولة الثانيةالجولة األولىالجمعية

2322451الجمعية الرياضية بالبحيرة

1011212النادي البحري السوسي

0003جمعية قرقنة الرياضية



Tunisian Rowing Federationالجامعة التونسیة للتجدیف

10 2013و2012والمالي لسنتي التقریر األدبي

  والدنيواتصنف األداني
الترتيبالمجموعالجولة الثانيةالجولة األولىالجمعية

4136771النادي البحري السوسي

2018382جمعية قرقنة الرياضية

814223الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

86144للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

48125الجمعية الرياضية بالبحيرة

4046النادي البحري للبحرية التونسية

صنف األصاغر والصغريات
الترتيبالمجموعالجولة الثانيةالجولة األولىالجمعية

5340931الجمعية الرياضية بالبحيرة

2320432السوسيالنادي البحري  

135183الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

610164المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة

46105النادي البحري للبحرية التونسية

0006جمعية قرقنة الرياضية

صنف األواسط والوسطيات
الترتيبالمجموعالجولة الثانيةالجولة األولىالجمعية

3936751الجمعية الرياضية بالبحيرة

3430642النادي البحري السوسي

819273النادي البحري للبحرية التونسية

1611273الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

160165جمعية قرقنة الرياضية
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صنف األكابر والكبريات
الترتيبالمجموعالثانيةالجولة  الجولة األولىالجمعية

4544891الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

2437612النادي البحري السوسي

2023433النادي البحري للبحرية التونسية

100104الجمعية الرياضية بالبحيرة

كأس تونس3.1.1

والبحر، فقد نظمت الجامعة كأس تونس بالمجرى األولمبيللتجدیف تینالوطنیتینبطولالإلى جانب سباقات 
حیث نقطة133النادي البحري السوسي بمجموع هذا الموسم إلى لالكأس ت، وآل2012نوفمبر 18الدولي بالبحیرة یوم 

:كان الترتیب العام للنوادي كاآلتي

الترتيبمجموع النقـاطالجمعية

1331النادي البحري السوسي

1112الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

973الجمعية الرياضية بالبحيرة

694النادي البحري للبحرية التونسية

215للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

186جمعية قرقنة الرياضية

3120الموسم الّرياضي  2.1
الدورة الوطنية للتجديف داخل القـاعة1.2.1

،2013الدورة الوطنیة للتجدیف داخل القاعة لموسم بنادي البحیرة2013فیفري 17األحدیومالجامعة نظمت
على النحو النهائیة وكانت النتائج نفیدرالیتان انوادي ومدرستأربعةجدافة ینتمون إلى 42جداف و51ها عددوقد شارك فی

:التالي
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الترتيبمجموع النقـاطالجمعية

1301الجمعية الرياضية بالبحيرة  

702النادي البحري السوسي

553الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

334للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

325المدرسة الفيدرالية بطبرقة

96النادي البحري للبحرية التونسية

األولمبيتجديفالبطولة  2.2.1

بحیرة، وقد للبالمجرى الدولي للسباقات جوالت 04مدىعلىاألولمبي نظمت الجامعة البطولة الوطنیة للتجدیف 
:ینتمون إلى النوادي التالیةوجدافةمائة جّدافعن شارك فیها ما یفوق 

 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
بحلق الواديالجمعیة الریاضیة للكهرباء و الغاز
 النادي البحري السوسي
بالبحیرة للتجدیف ةالفیدرالیدرسةالم
المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بطبرقة
جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة
 جمعیة قرقنة الریاضیة
النادي البحري للبحریة التونسیة

:وكان الترتیب العام للبطولة كاآلتي ذكره
  صنف األداني

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

2420835871النادي البحري السوسي
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1481013452الجمعية الرياضية بالبحيرة  

016012283جمعية قرقنة الرياضية  

8865274للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

81004225بطبرقةللتجديف  المدرسة الفيدرالية  

000006جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

صنف الدنيوات

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

1010010301النادي البحري السوسي

00023232جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

000003جمعية قرقنة الرياضية  

000003للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

000003بطبرقةللتجديف  المدرسة الفيدرالية  

000003الجمعية الرياضية بالبحيرة

  صنف األصاغر

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

1691917611النادي البحري السوسي  

12121518572الجمعية الرياضية بالبحيرة

8101010383للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

96117334الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز

34210195بطبرقةللتجديف  المدرسة الفيدرالية  

080196جمعية قرقنة الرياضية

000557جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة
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100018النادي البحري للبحرية التونسية

  الصغرياتصنف

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

19241814751النادي البحري السوسي  

1041010342الجمعية الرياضية بالبحيرة

4555193للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

000004الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز

000004بطبرقةللتجديف  المدرسة الفيدرالية  

000004الرياضيةجمعية قرقنة  

000004جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

000004النادي البحري للبحرية التونسية

  صنف األواسط

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

503734411621الجمعية الرياضية بالبحيرة

1561412472النادي البحري السوسي

800083النادي البحري للبحرية التونسية

005054الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز

000555جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

000006للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  
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صنف الوسطيات

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

342434241161الجمعية الرياضية بالبحيرة

51080232النادي البحري السوسي

3554173للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

4440124النادي البحري للبحرية التونسية  

000555الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

000006جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

  صنف األكابر

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

363024501401الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

232436331162النادي البحري للبحرية التونسية  

1416512473النادي البحري السوسي

800084للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

000005الجمعية الرياضية بالبحيرة

صنف الكبريات

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة

الجولة  

الرابعة
الترتيبالمجموع

18152010631الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

6868282النادي البحري للبحرية التونسية  

5656223النادي البحري السوسي

10080184الجمعية الرياضية بالبحيرة  
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000005للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

بطولة تجديف البحر3.2.1

دارت فعالیتها، وقد متتالیةجوالت03البحر على نظمت الجامعة بطولة تجدیف، 2013خالل الموسم الصیفي 
ینتمون إلى جّداف وجدافة عشرةشارك فیها ما یفوق مائة و و . بشاطئ طبرقة2013أوت 18و17-16أیام 

:النوادي التالیة

 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة
 بحلق الواديالجمعیة الریاضیة للكهرباء و الغاز
 النادي البحري السوسي
 المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بالبحیرة
المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بطبرقة
جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة
النادي البحري للبحریة التونسیة

:وكان الترتیب النهائي للنوادي كاآلتي

  صنف صغار األداني

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجوالة  

الثالثة
الترتيبالمجموع

2121421-الجمعية الرياضية بالبحيرة

87152-بطبرقة  جمعية مدرسة الصيد البحري

64103-بطبرقة  للتجديف  المدرسة الفيدرالية  

46103-للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  
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  الدنيواتصغار  صنف

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجوالة  

الثالثة
الترتيبالمجموع

108181-الجمعية الرياضية بالبحيرة

810181-النادي البحري للبحرية التونسية  

100103-بطبرقة  للتجديف  المدرسة الفيدرالية  

6064-بطبرقة  البحريجمعية مدرسة الصيد  

  صنف األداني

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة
الترتيبالمجموع

4038781-النادي البحري السوسي

119202-بطبرقة  للتجديف  المدرسة الفيدرالية  

514193-الجمعية الرياضية بالبحيرة  

83114-بطبرقة  جمعية مدرسة الصيد البحري

55105-للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

صنف الدنيوات

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة الثالثة
الترتيبالمجموع

2618441-بطبرقة  جمعية مدرسة الصيد البحري

1010202-النادي البحري السوسي

0003-للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

0003-بطبرقة  للتجديف  المدرسة الفيدرالية  

0003-الجمعية الرياضية بالبحيرة
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  صنف األصاغر

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة
الترتيبالمجموع

2126471-النادي البحري السوسي  

1612282-بطبرقة  للتجديف  المدرسة الفيدرالية  

1010203-الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

98174-بطبرقة  جمعية مدرسة الصيد البحري

67135-الجمعية الرياضية بالبحيرة  

64106-للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

صنف الصغريات

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة
الترتيبالمجموع

2117381-النادي البحري السوسي  

88162-الجمعية الرياضية بالبحيرة  

57123-بطبرقة  للتجديف  المدرسة الفيدرالية  

46104-للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

0005-بطبرقة  جمعية مدرسة الصيد البحري

0005-الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

  صنف األواسط

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة
الترتيبالمجموع

4045431281الجمعية الرياضية بالبحيرة

222222662النادي البحري السوسي

433103بطبرقةجمعية مدرسة الصيد البحري
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00004الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

00004للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

00004النادي البحري للبحرية التونسية

صنف الوسطيات

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة
الترتيبالمجموع

181516491الجمعية الرياضية بالبحيرة

10810282الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

880163النادي البحري للبحرية التونسية

565163للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

00005النادي البحري السوسي

00005بطبرقة  جمعية مدرسة الصيد البحري

  صنف األكابر

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة
الترتيبالمجموع

242625751النادي البحري للبحرية التونسية  

262021672الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

161616483النادي البحري السوسي

صنف الكبريات

الجمعية
الجولة  

األولى

الجولة  

الثانية

الجولة  

الثالثة
الترتيبالمجموع

282826821الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

8610242النادي البحري السوسي
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686203النادي البحري للبحرية التونسية

كأس تونس4.2.1

، فقد نظمت الجامعة كأس تونس بالمجرى الدولي التي ورد ذكرها2013لموسم التظاهرات الوطنیة إلى جانب 
125بمجموع الجمعیة الریاضیة للكهرباء والغازكأس هذا الموسم إلى لقب وآل .2013نوفمبر17األحدبالبحیرة یوم

:حیث كان الترتیب العام كاآلتينقطة

الترتيبمجموع النقـاطالجمعية  

1251بحلق الواديالجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

1202النادي البحري السوسي

1133الجمعية الرياضية بالبحيرة

664النادي البحري للبحرية التونسية

435بطبرقة  جمعية مدرسة الصيد البحري

256بحيرة  للتجديف بالالمدرسة الفيدرالية

207بطبرقةللتجديفالمدرسة الفيدرالية

:نشـــاط الفــرق الـوطنيـــة2

تشجیع على مستوى الجامعة قصد وأمن قبل سلطة اإلشراف سواء المزید من الدعم بلتجدیفامنتخبات ىظتح
.   في المحافل الدولیة واإلقلیمیةعلى مزید التألق والنجاح ورفع الرایة الوطنیةالعناصر الوطنیة 

:2012الموسم الّرياضي  21.

:المشاركات الرسمية1.1.2
 2012ماي 28إلى 23سویسرا خالل الفترة الممتدة من "لوسرن"مدینة بللتجدیفلكأس العالم الثانیةالجولة ،

الحصولو "ج"وتمكن من المرور إلى النهائيالجولةأیمن الماجري أداء متوسط خالل هذه وقد قدم الجداف 
. 14على المرتبة 
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2012جوان 18إلى 11ألمانیا خالل الفترة الممتدة من " مونیخ"بمدینة الجولة الثالثة لكأس العالم للتجدیف ،
وقد قدم الجداف أیمن الماجري أداء مقبول خالل هذه الجولة أما بالنسبة للجدافة رجاء منصور فقد كان أدائها 

.ضعیف خالل السباقات

 الذي الجداف أیمن الماجري بمشاركة 2012أوت 05جویلیة إلى 23من "2012لندن "األلعاب األولمبیة
خالل السباقات مستوى فني قریب من المتوسط وكان في اإلمكان تحقیق نتائج أفضل وكذلك الشأن أظهر 

.بالنسبة للجدافة رشا صولة

تمكن خاللها الجداف ، ببلغاریا" بلوفدیف"بمدینة 2012أوت 21إلى 13من بطولة العالم لألواسط واألكابر
وتمكنت الجدافة رشا صولة من الحصول 19/25والحصول على المرتبة " د"أیمن الماجري من بلوغ النهائي 

تعتبر حیث عالمیا 12فقد تمكن من الفوز بالمرتبة ، أما بالنسبة للجداف یاسین شافي بالرحومة 22على المرتبة 
.هذه النتیجة ممتازة جدا

 تمكن خاللها تونسببحیرة2012أكتوبر 13إلى 11التي دارت فعالیاتها من التاسعةالبطولة العربیة ،
مع .المنتخب من الحصول على المرتبة األولى وفوز بلقب البطولة وذلك بسبعة میدالیات ذهبیة وأربعة فضیة

.بالقاهرة مصر2002العلم أن آخر لقب بطولة عربیة تحصل علیه منتخبنا كان سنة 

وقد بمدینة اإلسكندریة، 2012دیسمبر 02إلىنوفمبر28التي دارت فعالیاتها من ة اإلفریقیة الثامنةالبطول
وسّتة میدالیة ذهبیة، )01(: میدالیة)11(منتخبنا على المرتبة الرابعة بمجموع إحدى عشرة خاللها تحصل 

المنتخبات حیث كانت الظروف المحیطة بهذه التظاهرة غیر متكافئة بین برنزیة) 04(فضیة وأربعة ) 06(
.ةالمشارك

: الدورات الدولية2.1.2

مردود منتخبنا كان وقد ،2012أفریل 16إلى 10من خالل الفترة الممتدة بإیطالیا دورة بیدیلوكو الدولیة
قارب الفردي سكیف وزن خفیف أو على الماجري سواء بالنسبة للجداف أیمن خالل هذه المشاركة طیبا الوطني 

تحصلت على المرتبة الخامسة في التي بالنسبة للجدافة رجاء منصور على قارب الفردي سكیف وزن خفیف
.النهائي
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بالمجرى األولمبي للتجدیف بمدینة 2012ماي 06و05یومي دارت فعالّیاتها التيالدورة الدولیة لألواسط
حیث قّدم الجداف یاسین شافي بالرحومة مستوى طیب بالرغم من أنها أول مشاركة دولیة له، أما "ألمانیا"مونیخ 

بالنسبة للجدافات راشا صولة في صنف فردي وسطیات ولیندا فطایمیة وخدیجة الكریمي في صنف زوجي 
.متوسط عمومامردودفقد قدموا وسطیات 

بالمجرى الدولي 2012أكتوبر 14یوم التي دارت فعالیاتها الدورة الدولیة السادسة لبحیرة تونس للتجدیف
المنتخب الوطني بحصوله على المرتبة األولى بمجموع ثالثة خاللهاتأّلق وقد للسباقات ببحیرة تونس الشمالیة، 

.تسعة میدالیات ذهبیة، ثالثة فضیة ومیدالیة برنزیة: عشرة میدالیة

: التربصات3.1.2

 26إلى 13خالل الفترة الممتدة من "إسبانیا"یةبالمركز الدولي إلعداد النخبة بإشبیلتربص تحضیري
لفائدة الجدافین األفارقة الذي نظمه االتحاد الدولي للتجدیف في إطار التضامن األولمبي 2012فیفري 

.2012الذین ترشحوا للمشاركة في األلعاب األولمبیة لندن 

 وذلك لمدة سویسرا "لوسرن"كلم على 100التي تبعد "نیفار"مدینة ب"میلوز"بنهر تربص تحضیري
للمشاركة في الجولة الثالثة لكأس العالم ستعدادا في إطار اال2012جوان 11ماي إلى 29أسبوعین من 
.ألمانیا" مونیخ"بمدینة 2012جوان18إلى 12للتجدیف من 

 بمدینة تربص تحضیري"Hazewinkel "2012جویلیة 23إلى 03خالل الفترة الممتدة من بلجیكیاب
.2012ولمبیة لندن استعدادا للمشاركة  لأللعاب األ

 10جویلیة إلى 30أصاغر وصغریات من للمنتخب الوطنيفرنسا" ماكون"بمدینة تربص تحضیري
الثانیة لأللعاب والدورة 2014في إطار التحضیرات للمشاركة في األلعاب اإلفریقیة للشبان 2012أوت 

".2014نغنانجی"األولمبیة للشبان بالصین 
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:3201الموسم الّرياضي  2.2

:المشاركات الرسمية1.2.2

 بمشاركة 2013جوان 24الى 18خالل الفترة الممتدة من بتركیا "2013مرسین "األلعاب المتوسطیة
أظهر خالل السباقات مستوى فني قریب الذي أكابر وزن خفیف فردي لجداف أیمن الماجري في صنف ا

تحقیق نتائج أفضل لو لم كان في اإلمكانحیث "أ"في النهائي 5/6المرتبة وتحصل على من المتوسط 
في بدایة الثالثي الثاني من هذه السنة، والجدافة نور الهدى جعلته یتوقف لمدة شهریتعرض إلصابة

قدمت مردود طیب بالنظر لقلة خبرتها وصغر سنها حیث وزن خفیفكبریات فردي الطیب في صنف 
". أ"في النهائي 5/6المرتبة وتحصلت على حیث أنها تنتمي لصنف وسطیات

 وقد كان 2013أوت 11إلى 06من لوتوانیا" تراكاي"بمدینة التي دارت فعالیاتها واسطلأل بطولة العالم
وبحصول " د"في النهائي 2/4متوسطا عموما بحصول الجداف محمد الطیب على المرتبة عناصرنا أداء 

".    د"الجدافتین خدیجة الكریمي ونور الهدى الطیب على نفس المرتبة في النهائي 

 تمكن خاللها ، بكوریا الجنوبیة" تشانغ جو"بمدینة 2013سبتمبر 01أوت إلى 25من ألكابرلبطولة العالم
في نتیجة طیبة، ویعتبر ما حققه 17/28والحصول على المرتبة " ج"أیمن الماجري من بلوغ النهائي الجداف

.هذه البطولة

 09إلى 07التي دارت فعالیاتها من "2014نانجینغ "للشباب التصفیات القاریة لأللعاب األولمبیة
منتخبنا الوطني من خاللها تمكنوقد،بالمجرى الدولي للسباقات ببحیرة تونس الشمالیة2013أكتوبر

قارب فردي أواسط بالجداف محمد الطیب، قارب فردي وسطیات بالجدافة خدیجة : قوارب03ترشیح 
حصة نظرا أنو . قارب الزوجي أحادي المجداف بالجدافتین لیندا فطایمیة ومریم بوبكريالكریمي و 

تّم ، قارب ذكور وقارب إناث ال غیرفي تتمثل "2014نغنانجی"الترشیح لأللعاب األولمبیة للشباب 
.لعاباركة في هذه األشوفردي وسطیات للمترشیح القاربین فردي أواسط اإلختیار على 

بالمجرى الدولي للسباقات 2013أكتوبر 13إلى 11التي دارت فعالیاتها من البطولة اإلفریقیة التاسعة
)15(عشرة خمسةعلى المرتبة الثانیة بمجموع الوطني منتخبنا خاللها وقد تحصل ببحیرة تونس الشمالیة، 

.الجزائري حامل اللقبخلف المنتخب برنزیة) 05(خمسةفضیة و ) 05(خمسةذهبیة، )05(خمسة:میدالیة
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 حقق خاللها ، مدینة اإلسكندریةب2013مبرسدی18إلى 16التي دارت فعالیاتها من العاشرةالبطولة العربیة
: جدافة02، أیمن الماجري ومحمد الطیب: جداف02(ممتازة رغم العدد المحدود للمشاركین نتیجة منتخبنا 

زنا حر وأ)برنزیة02ذهبیة و04(على عدد ستة میدالیات حیث تحصل) خدیجة الكریمي ونور الهدى الطیب
.في الترتیب العام بمجموع المیدالیاتالمرتبة الثانیةعلى

: الدورات الدولية2.3.2

فردي شارك على قارب وقد ،2013أفریل 22إلى 19بإیطالیا التي دارت فعالیاتها من الدولیةدورة بیدیلوكو
، )5/6(تأهل للنهائي وتحصل على المرتبة سكیف أواسط كل من الجدافان محمد الطیب وبالل بالحاج الذي 

الجدافتان لیندا فطایمیة ونور الهدى الطیب اللتان ترشحتا للدور وعلى قارب فردي سكیف وسطیات شارك كل من 
.خالل هذه المشاركةالنهائي حیث قدموا جدافینا مردودا طیبا عموما

تأّلق وقد ،2013أكتوبر 06األحد یومالتي دارت فعالیاتها الدورة الدولیة السابعة لبحیرة تونس للتجدیف
تسعة میدالیات ذهبیة، : المنتخب الوطني بحصوله على المرتبة األولى بمجموع واحد وعشرون میدالیةخاللها

.ثمانیة فضیة وأربعة برنزیة

: التربصات3.3.2

 أفریل 18إلى 12خالل الفترة الممتدة من للمنتخب الوطني بایطالیابحیرة بیدیلوكوبتربص تحضیري
22إلى 19من التي تحمل اسم هذه البحیرة والمشار إلیها أعالهدورة المشاركة في الذي ختم بال2013
.2013أفریل 

 25إلى 10خالل الفترة الممتدة من "إسبانیا"بالمركز الدولي إلعداد النخبة بإشبیلیا تربص تحضیري
حیث یندرج هذا التربص الدولي ضمن برنامج لجنة التنمیة التابعة لالتحاد الدولي للتجدیف 2013فیفري 

ریو دي"وألعاب األولمبیة " 2014نانجینغ "بعنوان التحضیرات للمشاركة في األلعاب األولمبیة للشبان 
."2016جانیرو 

 من خالل الفترة الممتدة لألواسط والوسطیات للمنتخب الوطني لوتوانیا" تراكاي " بمدینة تربص تحضیري
في بطولة العالم أواسط خالل الفترة الممتدة من الذي ختم بالمشاركة في 2013أوت 05جویلیة إلى 27
. المشار إلیها أعاله2013أوت 11إلى 06
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 ندرج احیث 2013جوان 16إلى 04خالل الفترة الممتدة من إیطالیا -رنيبمدینة تیتربص تحضیري
".2013مرسین "األلعاب المتوسطیة هذا التربص في إطار التحضیرات للمشاركة في 

الــدوليــةتنظيـم الّتظاهــرات3

2012الموسم الّرياضي  1.3

بالمجرى الدولي للسباقات التي دارت فعالیاتها 2012أكتوبر 13إلى 11من البطولة العربیة التاسعة للتجدیف
الجزائر، المغرب، لیبیا، : دول وهي10وجدافة منجداف 70وقد شارك فیها عدد ببحیرة تونس الشمالیة 

ز منتخبنا بلقب البطولة بمجموع إحدى اوف.السودان، مصر، لبنان، فلسطین، العراق، الكویت، وتونس البلد المنّظم
بعة ذهبیة وأربعة فضیة حیث تجدر اإلشارة أّن آخر لقب بطولة عربیة تحصل علیه منتخبنا كان س: عشرة میدالیة

فّتي حیث أن معظم عناصر هامة جّدا ومشّجعة لمنتخبالمحققةهذه النتائجتعتبر و . بالقاهرة مصر2002سنة 
في تحقیق المنتخب الوطني المشاركة والتي حققت نتائج إیجابیة تنتمي إلى صنف األواسط، وهو ما عزز الثقة

.لنتائج طّیبة وأفضل و التّألق ورفع رایة تونس في المناسبات العربیة والقاریة والّدولیة القادمة

بمشاركة البلدان 2012أكتوبر 14التي دارت فعالیتها یوم األحد الدورة الدولیة السادسة لبحیرة تونس للتجدیف
وقد .مصر، الجزائر، العراق، المغرب، الكویت، لیبیا، لبنان والسودان إلى جانب تونس البلد المنظم: اآلتي ذكرها

ات ذهبیة، تسعة میدالی: تأّلق فیها المنتخب الوطني بحصوله على المرتبة األولى بمجموع ثالثة عشرة میدالیة
ثالثة فضیة ومیدالیة برنزیة، وقد كانت التظاهرة ناجحة على المستوى الریاضي والتنظیمي واإلعالمي والموارد 

.المالیة

 مصحوبتین بتربص تحضیري لفائدة البلدان المشاركة في إطار برنامج كانا كما تجدر اإلشارة  أّن هذین التظاهرتین
.2012أكتوبر 15إلى 05ك خالل الفترة الممتدة وذل2016- 2012التضامن األولمبي 

الموسم الّریاضي 2013 2.3

الجامعة التونسیة للتجدیف تحت إشراف وزارة الشباب والریاضة وبالتعاون مع اإلتحادین اإلفریقي والدولي تنّظم
2013أكتوبر 13إلى 02للتجدیف بالمجرى الدولي للسباقات ببحیرة تونس الشمالیة خالل الفترة الممتدة من 

:التظاهرات الریاضیة الدولیة التالیة
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 ؛2013أكتوبر 14إلى 02من : 2016- 2012تربص تحضیري في إطار برنامج التضامن األولمبي
؛2013أكتوبر 06یوم : الدورة الدولیة السابعة للتجدیف لبحیرة تونس
 ؛2013أكتوبر 10إلى 07من : )2014نانجینغ (التصفیات القاریة لأللعاب األولمبیة للشباب
2013أكتوبر 13إلى 11من : البطولة اإلفریقیة التاسعة للتجدیف.

،كینیا،مصرساحل العاج،،الكامیرون،بوتسوانا،أنغوال،الجزائر: البلدان التالیةهذه التظاهراتت فيشاركوقد
إلى جانب الكویت ،زیمبابوي،زامبیا،أوغندا،توغو،السودان،السنغال،نیجیریا،نامیبیا،المغرب،مدغشقر،لیبیا

.ال غیر وتونس البلد المنظمالدولیةالتي شاركت في مسابقات الدورة
قد حقق خاللها عناصر منتخبنا نتائج طیبة نذكر من أبرزها فوز منتخبنا بلقب الدورة الدولیة لبحیرة تونس في و 

وترشیحه لقاربین في صنف فردي ) برنزیة04فضیة و08ذهبیة، 09(میدالیة 21نسختها السابعة بمجموع 
إلى جانب إحرازه المرتبة الثانیة " 2014نانجینغ "باب شاألواسط ذكور و فردي األواسط إناث لأللعاب األولمبیة لل

. خالل مسابقات البطولة اإلفریقیة التاسعة بفارق میدالیة ذهبیة عن نظیره الجزائري

:ز الـدولـي للتجـدیــفنشــاط المـركـ4

:2012الموسم الّریاضي 1.4

تنظیم عدید التربصات بالتعاون مع لجنة التنمیة التابعة لإلتحاد الدولي للتجدیف وبدعم مالي من برنامج تمّ 
:التضامن األولمبي وهي كاآلتي

 من النیجر الذي تم ترشیحه للمشاركة في األلعاب األولمبیة " أحمدو تیدجاني یوسوفو"تربص تحضیري لفائدة الجداف
:على المراحل التالیةبمنشأ التجدیف بالبحیرة على قارب الفردي وذلك 2012لندن 

،2012ماي 12أفریل إلى 14من - 
،2012جوان 25ماي إلى 21من - 
.2012جویلیة 03جوان إلى 29من - 
 يشراف فني تونستحت إ2012جوان 07ماي إلى غایة 23للتجدیف من تربص تحضیري لفائدة المنتخب اللیبي.
 اإلتحاد الدولي للتجدیف في إطار برنامج تحت إشراف2012أكتوبر 13إلى04من تربص دولي تحضیري

المغرب، الجزائر، لیبیا، تونس، مصر، السودان، فلسطین، :يلجان أولمبیة وه10التضامن األولمبي وذلك فائدة 
تكفل التضامن األولمبي بمصاریف النقل الجوي واإلقامة وذلك لفائدة جداف واحد وجدافة حیث،ن، العراق والكویتلبنا

على هذا التربص بتكلیف المدیر الفني الوطني السید فیصل صولة واحدة ومدربهما من كل لجنة أولمبیة وقد أشرف
الوطنیینمدربین الفي تأطیر هذا التربص هوقد شاركابعة لهلتاعضو بلجنة المسابقات هبصفتالمذكور من اإلتحاد 

ي فلسطینالالمنتخبأما.مدربین10جدافات و 03جداف و11ووصل العدد الجملي للمشاركین إلى یینتونسال
نظرا لصعوبات 2013أكتوبر12تاریخ متأخرین ببما أنهم قدموا 2012أكتوبر 23غایةالتربص إلى واصل
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10على عدد خالل فعالیات هذا التربص تحصل قدهذا، والجدیر بالذكر أن المركز الدولي.التأشیرةالحصول على 

وذلك من یورومجادیف مزدوجة صنع أمریكي بقیمة خمسة أالف دوالر وقطاع غیار للقوارب بقیمة خمسة أالف 
.یفللنهوض بریاضة التجدالمركز الدولي أنشطة لدعم للتجدیف طرف اإلتحاد الدولي 

:2013الموسم الّریاضي 42.

التي تأتي ةفي إطار تعزیز المركز الدولي للتجدیف ببحیرة تونس بالقوارب المطلوبة إلعداد الفرق اإلفریقیة والعربی
الفترة دارت فعالیتها خاللالتي 2014للتربص والتكوین وبهدف إنجاح سباقات التأهیل لأللعاب األولمبیة للشباب 

في شهر 2016لأللعاب األولمبیة یةالتأهیلالسباقاتوكذلك إمكانیة تنظیم 2014أكتوبر 9إلى 7منالممتدة 
عدد (قارب تجدیف مجهزة 17تّم اإلتفاق مع اإلتحاد المذكور آنفا على المشاركة في تمویل إقتناء ، 2015أكتوبر 

قارب 02المجداف وأحادي المجداف صنف سباقات وقوارب زوجي مزدوج08قوارب فردي صنف سباقات و07
تبلغ قیمتها الجملیة ) "مزدوج"وصنف " أحادي"زوجي مزدوج المجداف صنف سباقات وكمیة من المجادیف صنف 

وهو ما یعتبر فرصة قیمة .دوالر أمریكي35.000دوالر أمریكي حیث تبلغ حصة جامعتنا منها ما قدره 84.850
ر قوارب حدیثة الصنع للمنتخبات الوطنیة مع إمكانیة تطعیم النوادي ومراكز النهوض بریاضة من شأنها توفیومشجعة 

.التجدیف بالقوارب المستعملة

لجنة 15إطار برنامج التضامن األولمبي لفائدة تحت إشراف االتحاد الدولي للتجدیف وفي تربص دولي تحضیري
والتي دارت فعالیاتها بالمجرى الدولي 2014األولمبیة للشباب نانجینج للمشاركة في سباقات التأهیل لأللعاب أولمبیة 

.2013أكتوبر 9و8و7لبحیرة تونس أیام 

:اتـــبالجھالتـنـمـیــة5
:2012الموسم الّریاضي 1.5
:الزیارات المیدانیة1.1.5

.ال شيء یذكر بالنسبة لھذا الموسم

:التحسیسیــةاألیــام 2.1.5

لتطعیم جدیدة شاف عناصر واعدة تكوفي نفس الوقت إفي إطار نشر ریاضة التجدیف وتشجیع الشبان على ممارستها
بالتنسیق مع المعهد األعلى للریاضة تنظیم یوم مفتوح 2012دیسمبر09یوم األحد تّم نوادي وجمعیات التجدیف،

.بطبرقةةالفیدرالیالمدرسةبشاطئ طبرقة ، وكان هذا الیوم إشارة إنطالق لنشاط والتربیة البدنیة بقصر السعید
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:ةـوینیـالتكاتـربصـالت3.1.5

 شارك المستشار الفني للجامعة السید نزار البریشني والمتصرف في اإلعالمیة بالجامعة السید حسان الحاج في دورة
تكوینیة في التسییر الریاضي موجهة لإلداریین والمتطوعین في مجال تسییر الجامعات والنوادي الریاضّیة من یوم 

طار برنامج التكوین إنزل المشتل بالعاصمة وذلك في ب2012مارس 24الى یوم السبت 2012مارس 19اإلثنین 
.لألكادیمیة الوطنیة األولمبیة التونسیة

 الجامعة التونسّیة للتّجدیف دورة في تكوین ورسكلة نظمتإختصاص تجدیف، في في إطار دعم الطاقم التحكیمي
الحكم الدولي التونسي السید أنس بن خضر، وذلك یومي السبت هاشرف علیأحكام للحصول على شهادة حكم وطني 

یوم الّسبت يجر أم هذا التربص بإمتحان تختأبفضاء نادي البحیرة تونس الشمالیة و 2012دیسمبر 16و 15واألحد 
.متربصین على إجازة حكم وطني في التجدیف09وحصول 2012دیسمبر 29

:الفیدرالیةدارسالم4.1.5

اجداف15: للتجدیف ببحیرة تونسةالفیدرالیالمدرسة.
ألفة الخماسيالسیدة : المدربة

 جدافا12: للتجدیف بقرقنةالمدرسة الفیدرالیة
بدأ النشاط ألسباب فنیة في شهر جوان(السید عادل برخیصة :المدرب(

 جدافا11: للتجدیف بطبرقةالمدرسة الفیدرالیة
السعیديسفیان السید :المدرب

جدافا12: المدرسة الفیدرالیة للتجدیف ببنزرت
السید بالل العویدیدي : المدرب

:مراكز النھوض بالتجدیف5.1.5

مركز النهوض بالمدرسة االبتدائیة بالرملة بجزیرة قرقنة متبني من طرف جمعیة قرقنة الریاضیة:
 تلمیذ20عدد.
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السید عادل برخیصة: مدرس تربیة بدنیة.
 مركز النهوض بالمدرسة االبتدائیة شارع الحبیب بورقیبة بطبرقة متبني من طرف الجمعیة الریاضیة لدار الشباب

:بطبرقة
 تلمیذ40عدد.
السید سفیان السعیدي: مدرس تربیة بدنیة.

مركز النهوض بالمدرسة االبتدائیة عبد الرزاق الشرایبي بتونس متبني من طرف جمعیة المجدف التونسي:
 تلمیذ50عدد.
السید صحبي الخرداني: أستاذ ریاضة إختصاص تجدیف.

مركز النهوض بالمدرسة االبتدائیة بالبحیرة متبني من طرف الجمعیة الریاضیة للبحیرة:
 تلمیذ20عدد.
السید أنیس جویني والسیدة إبتسام تریمش الشاذلي: مدرس ومدرسة ریاضة تجدیف .

 من مركز نهوض خاصة ببنزرت وقلعة األندلس وبني مطیر إال أن عدم توفر كان في اإلمكان بعث أكثر و
المقومات األساسیة منها الموارد البشریة والمعدات بالنوادي البحریة الموجودة بهذه الجهات حالت دون تحقیق ذلك، 

األساسیة واإلطار الفني وهنا نرجو من اإلدارة العامة للتربیة البدنیة والبحث العلمي العمل على أن توفر المعدات  
المشرف وسوف تكون الجامعة مستعدة أتم اإلستعداد لدعم هذه المراكز من ناحیة تكوین ورسكلة اإلطار الفني في 

.مجال اإلختصاص

:3120الموسم الّریاضي 2.5

:الزیارات المیدانیة1.2.5

في إطار خطة العمل التي أقرتها الجامعة إلستقطاب الشباب وتنشیط السواحل والموانئ تّم القیام بزیارات میدانیة 
توفیر المنشآت عمال على للعدید من المناطق الساحلیة بهدف تحسیس المسؤولین هناك بضرورة بعث نوادي في التجدیف 

:الزیاراتومن هذه، ریاضة وتعریف بهاهذه والمساحات لممارسة 

 تبعا لدعوة جمعیة مدرسة الصید البحري للریاضات البحریة بطبرقة لحضور إجتماع مع الهیئة المدیرة والقیام بزیارة
والسید منیر الحمزاوي، رئیس لسید مختار الصغیري، أمین مال الجامعة،اتحولفنیة لمنشآت النادي وتجهیزاته، 

2013أفریل 08المدیر الفني الوطني إلى مدینة طبرقة یـوم اإلثنین والسید فیصل صولةلجنة تنظیم السباقات، 

.للقیام بما یجب إجراءه في الغرض

:األیــام التحسیسیــة2.2.5

.ال شيء یذكر بالنسبة لهذا الموسم



Tunisian Rowing Federationالجامعة التونسیة للتجدیف

30 2013و2012والمالي لسنتي التقریر األدبي

:التـربصـات التكـوینیـة3.2.5

للسوفتبول والبایزبول والجامعة التونسیة للكانوي باإلشتراك مع الجامعة التونسیة التونسیة للتجدیف نظمت الجامعة
بالمنزه خالل الفترة " بیار دي كوبرتان"كایاك تربص تكوین مدربین درجة أولى جذع مشترك  وذلك  بالمعهد الریاضي 

وقد تم إلقاء المحاضرات ووضع اإلمتحانات من طرف أساتذة جامعیین، حیث 2013أفریل 31إلى25الممتدة من 
متربص من البازبول والسوفتبول حیث كان 27متربصین من الكانوي كایاك و09متربصین من التجدیف و07شارك 

إلقاء محاضرات في جذع اإلختصاص ثم تمّ . جامعات في تربص واحد للتقلیص من النفقات03الهدف من تجمیع 
متربصین وشملت أربعة 07ا حیث حضره2013جوان 16و15لفائدة المشاركین من التجدیف یومي السبت واألحد 

البیداغوجیة التطبیقیة في اإلختصاص، حیث دامت / فنیات التجدیف / تعدیل القوارب / تجهیزات التجدیف : مواد 
مدربین وبذلك 06وقد نجح 2013جویلیة 08وأقیمت اإلمتحانات التقییمیة ، یوم اإلثنین . ساعات10فترة التكوین 

.ي التدریبعلى الدرجة األولى فاتحصلو 

 بنزل المرادي بضاحیة قمرت إمتحان كتابي وشفاهي 2013أكتوبر 12یوم السبت نظم اإلتحاد الدولي للتجدیف
والسید ةرئیس لجنة التحكیم الدولی" Patrick Rombaut"حصول على الشارة الدولیة في التحكیم أشرف علیه السید لل
"Jérôme Mouly "ن رامي بن حمیدة و منتصر یداالسانحكامالنات اهذه اإلمتححیث نجح في،عضو بنفس اللجنة

من تكوینهم في الغرض وذلك لجنة الوطنیة للحكام التي قامت بالإختیارهم من طرف حكام تمّ 08بن خذر من ضمن 
.حكم وطني11خالل ورشات عمل حضرها 

وهو عدد مشرف جدا حیث یجعل تونس في ) رجال وٕامرأة واحدة06(07عدد الحكام الدولیین التونسیین بلغهذا وب
.المرتبة الثانیة إفریقیا من حیث عدد الحكام الدولیین للتجدیف

:الفیدرالیةدارسالم4.2.5

اجداف34: المدرسة الفیدرالیة للتجدیف ببحیرة تونس
الخماسيالسیدة ألفة : المدربة

جدافا17: المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بقرقنة
السید عادل برخیصة : المدرب

جدافا25: المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بطبرقة
السید سفیان السعیدي: المدرب
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جدافا10: المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بسوسة
2013بدأ النشاط منذ غّرة جویلیة (السید رامي بن حمیدة : المدرب(

:مراكز النھوض بالتجدیف5.2.5

وعددهم لقد تم التنسیق مع اإلدارة العامة للتربیة البدنیة والبحث العلمي بغیة إنجاح عمل مراكز النهوض بالتجدیف
:أربعة موزعین كاآلتي ذكره

 الریاضیة لقرقنةمركز النهوض بالمدرسة االبتدائیة بالرملة بجزیرة قرقنة متبني من طرف الجمعیة:
 تلمیذ30عدد.
السید عادل برخیصة: مدرس تربیة بدنیة.

 مركز النهوض بالمدرسة االبتدائیة شارع الحبیب بورقیبة بطبرقة متبني من طرف الجمعیة الریاضیة لدار الشباب
:بطبرقة
 تلمیذ70عدد.
السید سفیان السعیدي: مدرس تربیة بدنیة .

 االبتدائیة عبد الرزاق الشرایبي بتونس متبني من طرف جمعیة المجدف التونسي والذي مركز النهوض بالمدرسة
ةأوقف هذا المركز بصیف، هذا وقد تلمیذ تحت إشراف أستاذ ریاضة إختصاص تجدیف50نشط هذه السنة بعدد 

وقتیة عن النشاط نظرا لتنقل مدربه الصحبي الخرداني  إلى المعهد الریاضي بیار دي كوبرتان بالمنزه  للتدریس 
. وتدریب عناصر المنتخب الوطني للوسطیات والكبریات

 مركز النهوض بالمدرسة االبتدائیة بالبحیرة متبني من طرف الجمعیة الریاضیة للبحیرة والذي نشط هذه السنة بعدد
السیدة إبتسام تریمش وأستاذة ریاضة تجدیف السید أنیس جویني ریاضة تجدیف تلمیذا أشرف علیهم مدرس 20

لریاضي بیار دي كوبرتان بالمنزه  للتدریس المعهد اإلى 2014-2013التي تنقلت في بدایة السنة الدراسیة 
.وتدریب عناصر المنتخب الوطني أصاغر وصغریات

 كان في اإلمكان بعث أكثر من مركز نهوض خاصة بحلق الوادي وبنزرت وقلعة األندلس وبني مطیر إال أن عدم توفر
ودة بهذه الجهات حالت دون تحقیق ذلك، وهنا المقومات األساسیة منها الموارد البشریة والمعدات بالنوادي البحریة الموج

نرجوا من اإلدارة العامة للتربیة البدنیة والبحث العلمي العمل على أن توفر المعدات  األساسیة واإلطار الفني المشرف 
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اإلستعداد لدعم هذه المراكز من ناحیة تكوین ورسكلة اإلطار الفني في مجال وسوف تكون الجامعة مستعدة أتمّ 
.تصاصاإلخ

: التعــاون الـدولــي6

بفضل ما تعّزز لدیها واإلقلیميعلى المستوى الدوليمن إشعاع وتقدیرى به الجامعةظإعتبارا لما أصبحت تح
من إطارات فنیة كفأة وقدرة على تنظیم التظاهرات الریاضیة الدولیة، ساهمت الجامعة بطلب من اإلتحادات الدولیة بإیفاد 

على إمضاءالجامعة دأبت كما ،بعدة بلدان إفریقیةلى تربصات في تكوین مدربي تجدیففنیین مؤطرین لإلشراف ع
مساعدة في مجال المع اإلتحاد العام اللیبي للشراع والریاضات البحریة هدفها 2006من سنة إتفاقیة تعاون إبتداءا

:یليفي ما مفصلة والرسكلة للفنیین والفریق الوطنيالتكوین 

:1220الموسم الّریاضي 6.1

 المدیر الفني تنقلبطلب من اإلتحاد الدولي للتجدیف واإلتحاد اإلفریقي للتجدیف 2012جوان 26إلى 22من
إلى قابورون عاصمة بوتسوانا لمعاینة المنشآت الریاضیة عامة ومنشآت سباقات الوطني السید فیصل صولة

.2014التجدیف خاصة التي ستحتضن األلعاب اإلفریقیا الثانیة للشباب في شهر ماي 

 ى تنظیم تربص دولي علالمدیر الفني الوطني السید فیصل صولةأشرف2012أكتوبر 13إلى 04من
.تحضیري للبطولة العربیة التاسعة للتجدیف بتونس

  على تنظیم تربص  المدیر الفني الوطني السید فیصل صولةأشرف2012دیسمبر 2نوفمبر إلى 22من
دولي تحضیري للبطولة اإلفریقیة الثامنة للتجدیف باإلسكندریة نظمه اإلتحاد الدولي للتجدیف في إطار برنامج 

رئیس اللجنة الفنیة لإلتحاد اإلفریقي للتجدیف في هبصفتساهمو لجان أولمبیة، 10التضامن األولمبي لفائدة 
. 2012دیسمبر 2و1تنظیم البطولة اإلفریقیة الثامنة للتجدیف التي أقیمت باإلسكندریة یومي 

 تحت إشراف فني 2012جوان07ماي إلى غایة 23تربص تحضیري لفائدة المنتخب اللیبي للتجدیف من
.تبعا إلتفاقیة التعاون بین الطرفین التونسي واللیبيتونسي
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:3120الموسم الّریاضي 2.6

 أشرف المدیر الفني الوطني السید فیصل صولةبطلب من اإلتحاد الدولي للتجدیف 2013جانفي 29إلى 19من
في إطار برنامج الجزائر -األزرق األكبیر بمدینة تیبازةبمنتزه على تربص تكوین مدربین درجة أولى إتحاد دولي 

.2012- 2009حلة األولمبیة الفارطة التضامن األولمبي بعنوان التكوین والتأطیر للمر 

 المدیر الفني بطلب من اإلتحاد الدولي للتجدیف أشرفو بالمركز الدولي ببیدیلوكو 2013أفریل 18إلى 12من
.على تربص لفائدة منتخبات وطنیة من إفریقیا وأوروبا في إطار برنامج التنمیةالوطني السید فیصل صولة

 من طرف اإلتحاد الدولي للتجدیفالمدیر الفني الوطني السید فیصل صولةةتمت دعو 2013ماي 25إلى 21من
ة للتجدیف والنظر في برنامج ومعاینة المنشآت الریاضی" میشال دوتر"للقیام بزیارة فنیة صحبة الخبیر الدولي الفرنسي 

.2014ماي 31-22التحضیرات الخاص باأللعاب اإلفریقیة الثانیة للشبان 

 ،في إطار تنفیذ برنامج التعاون الفني بین الجامعة التونسیة للتجدیف واالتحاد العام اللیبي للشراع والریاضات البحریة
.بنادي البحیرة2013جوان 10ماي إلى 10ن قام المنتخب اللیبي بتربص صقل خالل الفترة الممتدة م

 من طرف اإلتحاد الدولي المدیر الفني الوطني السید فیصل صولةةتمت دعو 2013جویلیة 07إلى 04من
في إجتماع لجنة كذلك المشاركةللتجدیف لحضور الجولة الثالثة لكأس العام للتجدیف بمدینة لوسرن بسویسرا و 

وبرنامج الملتقى السنوي 2016موضوع برامج األلعاب األولمبیة إلى عضوا بها حیث تم التطرق هالمسابقات بصفت
وخالل هذه الزیارة تم اإلتفاق مع لجنة التنمیة لدعم تونس بالقوارب والمجادیف إلنجاح الدورة . 2013للمدربین لسنة 

.2013أكتوبر 09إلى 7تونس من والتي نظمتها" 2014نانجینج "یلیة لأللعاب األولمبیة للشباب التأه

 المدیر الفني الوطني السید فیصل ةتمت دعو بمدینة شانج جو بكوریا الجنوبیة2013سبتمبر 3أوت  إلى 23من
وذلك لمساعدة 2005عضوا بها منذ سنة هلجنة المسابقات التابعة لإلتحاد الدولي للتجدیف بصفتمن طرفصولة

أوت 25لجنة المناصفة ومراقبة السباقات خالل بطولة العالم لألكابر التي نظمت بمدینة شانجوا بكوریا الجنوبیة من 
من طرف اإلتحاد الدولي بمساعدة البلدان اإلفریقیة النامیة في هوخالل هذه الفترة تم تكلیف2013إلى غرة سبتمبر 

بمدینة شانج جو 2013سبتمبر 2شارك في الجلسة العامة لإلتحاد الدولي التي نظمت یوم اإلثنین كما.التجدیف



Tunisian Rowing Federationالجامعة التونسیة للتجدیف

34 2013و2012والمالي لسنتي التقریر األدبي

وقد مثلت تونس في . والتي من خاللها تم إنتخاب السید جون كرستوف روالن رئیسا  جدیدا لإلتحاد الدولي للتجدیف 
.التي  شاركت في البطولة المذكورة كحكمة دولیةهذه الجلسة العامة العضوة الجامعیة السیدة إیناس همامي حفصة 

في تنظیم البطولة العربیة التاسعةالمدیر الفني الوطني السید فیصل صولةساهم 2013دیسمبر 17إلى 16من
.یةر ندللتجدیف بمارینا العالمین اإلسك

:بالمؤّسسات التعلیمیةجدیفالت7

:الثانویةبالمعـاھـد 1.7
 وقد 2002وقع بعث نواة تجدیف بالمعهد الّریاضي بالمنزه منذ سنة : بالمنزه"بیار دي كوبرتان"الّریاضيالمعهد

أكرم تلمیذ بإشراف أستاذ التربیة البدنیة السید 13عدد 2012/2013السنة  الدراسیة  في بلغ عدد التالمیذ
.ویدیديالسید محمد الصادق عالمرحوم تجدیف الریاضة وأستاذ العثماني

ریاضة التجدیف السید الصحبي تحت إشراف أستاذ 14كان عدد التالمیذ 2013/2014بالنسبة للسنة الدراسیة و 
.إبتسام تریمش الشاذليةتجدیف السیدالریاضة ةوأستاذخرداني 
 جداف 40عدد 2120/3201السنة  الدراسیة  في قد بلغ عدد التالمیذ: 1938أفریل 09المعهد الّریاضي

02كان عدد التالمیذ2013/2014وبالنسبة للسنة الدراسیة ،نزار البرشینيبإشراف أستاذ التربیة البدنیة السید 
.جداف

:بالمعھد األعلى للریاضة والتربیة البدنیة بقصر الّسعید2.7

التجدیففي وأول دفعة تخرجبالمعهد امعة تّم إدراج إختصاص الّتجدیف بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الج
.السید محمد الصادق العویدیديالمرحوم ألستاذ الریاضة 2003كانت سنة 
 طلبة بالمعهد األعلى للریاضة والتربیة 09قد تم فتح اختصاص تجدیف في شعبة التربیة البدنیة بعدد :2011سنة

.البدنیة بقصر الّسعید
 بالمعهد األعلى للریاضة اختصاص تجدیف في شعبة التربیة البدنیة طلبة 01عدد : 2012/2013سنة دراسیة

.والتربیة البدنیة بقصر الّسعید
 طلبة اختصاص تجدیف في شعبة التربیة البدنیة بالمعهد األعلى للریاضة 02عدد : 2013/2014سنة دراسیة

.والتربیة البدنیة بقصر الّسعید
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:الـّتجھیــــــزات8
:1220الموسم الّریاضي 8.1

مجادیف مزدوجة صنع أمریكي بقیمة خمسة 10تحصل المركز الدولي للنهوض بریاضة التجدیف على عدد 
لدعم المركز الدوليللتجدیف وذلك من طرف اإلتحاد الدولي یوروأالف دوالر وقطاع غیار للقوارب بقیمة خمسة أالف 

.بتونس

:1320الّریاضي الموسم 2.8

قوارب زوجي مزدوج المجداف 08قوارب فردي صنف سباقات و07عدد (قارب تجدیف مجهزة 17تّم إقتناء 
" أحادي"قارب زوجي مزدوج المجداف صنف سباقات وكمیة من المجادیف صنف 02وأحادي المجداف صنف سباقات و

حیث تبلغ حصة بالشراكة مع اإلتحاد الدولي للتجدیف ریكي دوالر أم84.850تبلغ قیمتها الجملیة ) "مزدوج"وصنف 
.دوالر أمریكي35.000جامعتنا منها ما قدره 

:صیــانـة مجــرى السبـاقــات9

شركة البحیرة للتطهیر اتفاقیة مع 2006مجرى السباقات بالبحیرة فقد أبرمت الجامعة خالل سنة بخصوص 
ن ومقننة كما أفضاء نادي البحیرة بصفة رسمیة المتواجدة بواالستثمار الستغالل مجرى السباقات والتجهیزاتواالستصالح

.ابق مع المواصفات الدولیةبما یتطسباقات المجرى تأهیلو تهیئةلىلجامعة تسعى بالتعاون مع وزارة اإلشراف إا

:نشـاط الجـامعـة علـى المستـوى الّدولـي10
:1220الموسم الّریاضي 01.1

 اإلجتماعات السنویة المشتركة بین اللجان الفنیة واللجان فیصل صولة المدیر الفني الوطني في السید مشاركة
.2012مارس 10و09الطبیة ولجان التسویق التابعة لإلتحاد الدولي للتجدیف المنعقدة بلندن یومي 

 راقب سباقات التصفیات تكعضو بلجنة اإلنصاف التي المدیر الفني الوطني للجامعة فیصل صولة السید مشاركة
25إلى 23باألرجنتین من " بیونس أریس"فعالیتها بمدینة تر اوالتي د2012القاریة لأللعاب األولمبیة لندن 

.إلتحاد الدولي للتجدیفالتابعة لعضو بلجنة السباقاتوذلك بصفته 2012مارس 
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 والتي 93في نسختها " جانت"دورة الدولیة المشاركة السید أیمن الهّمامي، حكم تجدیف دولي، في تحكیم سباقات
.2012ماي 6و5دارت فعالیاتها بالمجرى الدولي للریاضات المائیة لمدینة جانت ببلجیكیا یومي 

 إجتماعات لجنة التنمیة ولجنة السباقات التابعتین لإلتحاد فیصل صولة المدیر الفني الوطني فيالسید مشاركة
.بمدینة لوسرن بسویسرا2012ماي 27إلى 23الدولي للتجدیف وذلك من 

باإلتحاد الدولي للتجدیف التجدیفقیام السید فیصل صولة، المدیر الفني الوطني للجامعة وعضو بلجنة سباقات
بوتسوانا إلستضافة " ابورونق"ي للتجدیف، بزیارة فنیة لمنشأ التجدیف بـ ورئیس اللجنة الفنیة باإلتحاد اإلفریق

اإلتحاد الدولي للتجدیف واإلتحاد اإلفریقي للتجدیف خالل ، وذلك بطلب من 2014األلعاب اإلفریقیة للشبان 
.2012جوان 26إلى 22الفترة الممتدة من 

 2012تحكیم سباقات األلعاب األولمبیة الموازیة لندن مشاركة الحكم الدولي التونسي السید أنس بن خضر في

.2012سبتمبر 04أوت إلى 28خالل الفترة الممتدة من 
 للتجدیف التي الدولي اإلتحاد مؤتمر مشاركة السید محمد بنسالم، العضو الجامعي، وتمثیل تونس في أشغال

.2012أوت 17یوم بلغاریا" بلوفدیف"بـإلتئمت 

 ولمبیة جمعیة اللجان الوطنیة األإجتماعات فیصل صولة المدیر الفني الوطني لجامعتنا فيمشاركة السید
.بـجزر الموریس2012سبتمبر 22إلى 18وذلك من اإلفریقیة 

 في إطار التأهیل الشامل لإلطار الفني للجامعة ولمزید اإلطالع على أحدث أسالیب التدریب في ریاضة التجدیف
وبالتالي إثراء معلومات لدى كافة اإلطار الفني  بالجامعة، شارك السید فیصل صولة، المدیر الفني الوطني 

یا اإلتحاد الدولي للتجدیف تحت إشراف أبرز للجامعة، في الندوة العالمیة لمدربي النخبة والتي ینظمها سنو 
بمدینة 2012نوفمبر 05أكتوبر إلى 31الخبراء والباحثین والمدربین في العالم وذلك خالل الفترة الممتدة من 

.ایرلندابلیماریك
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الجمعیة مشاركة السید سلیم بن بوبكر، رئیس الجامعة ونائب الثاني لرئیس االتحاد االفریقي للتجدیف، في أشغال
2012نوفمبر 09العمومیة لمجلس األعلى للریاضة بالقارة االفریقیة التي انعقدت  بمدینة برازافیل الكنغو بتاریخ 

.وذلك نیابة عن رئیس االتحاد االفریقي للتجدیف

 مشاركة السید سلیم بن بوبكر، رئیس الجامعة ونائب الثاني لرئیس االتحاد االفریقي للتجدیف، في أشغال الجمعیة
. باإلسكندریة2012نوفمبر 30العمومیة العادیة االنتخابیة لإلتحاد اإلفریقي للتجدیف یوم 

 تحكیم سباقات البطولة اإلفریقیة الثامنة مشاركة الحكمان الدولیان السیدان الصحبي الخرداني وأیمن همامي في
.2012دیسمبر 02نوفمبر إلى 28للتجدیف باإلسكندریة من 

:3120الموسم الّریاضي 02.1

المؤتمر الخارق للعادة لالتحاد لسید مبارك الخماسي، نائب رئیس الجامعة، وتمثیل تونس في أشغال مشاركة ا
.2013فیفري 17إلى 14الدنمارك خالل الفترة الممتدة من - بكوبنهاقنالدولي للتجدیف 

 باإلتحاد الدولي التجدیفالسید فیصل صولة، المدیر الفني الوطني للجامعة وعضو بلجنة سباقاتمشاركة
ك خالل الفترة التابعة لإلتحاد المذكور، وذلالتنمیةوتمثیل البلدان العربیة واإلفریقیة في إجتماعات لجنة للتجدیف،

.إسبانیا- بإشبیلیة2013فیفري 25إلى 18الممتدة من 

 2013الحكم الدولي التونسي السید أنس بن خضر في تحكیم سباقات األلعاب المتوسطیة بمرسین مشاركة
.2013جوان 24إلى 19خالل الفترة الممتدة من 

 أفریل 22إلى 18دورة بیدیلوكو الدولیة بإیطالیا من مشاركة الحكم الدولي السید سمیر كریم في تحكیم سباقات
2013.

 في إجتماع الجمعیة العمومیة لإلتحاد وتمثیله لجامعتنا ،أمین مال الجامعة، مختار الّصغیريالسید مشاركة
للفترة النیابیة ةدار اإلوشهد إنتخابات مجلس 2013دیسمبر 17العربي للتجدیف الذي انعقد یوم الثالثاء 

كعضو بالمكتب التنفیذي باالتحاد المذكور، والسید فیصل صولة هالتي أسفرت على إنتخاب2013-2017
.كرئیس للجنة الفنیة والسید أنس بن خضر كرئیس للجنة الحكام
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دیسمبر 31
2012

البیانات دیسمبر 31
2012

البیانات

األعباء اإلیرادات
أعباء األنشطة الجاریة المداخیل

38 010 مشتریات اللوازم الریاضیة وتموینات األخرى 1 605 إشتراكات المنخرطین

52 926 أعباء األعوان  341 981 منح التسیر

20 056 مخصصات اإلستهالكات و المدخرات  40 000 اإلستشهارمـوارد 

392 461 أعباء جاریة األخرى  8 359 مداخیل أخرى

503 453 مجموع أعباء النشاط الجاري 391 945 مجموع المداخیل
األرباح

الخسائر 75 التوظیفإیرادات 

-2 744

أعباء مالیة صافیة 
0

أقساط المنح و الحصص المسجلة ضمن 
النتائج

534 الخسائر األخرى  104 507 أرباح أخرى

-2 210 مجموع الخسائر 104 583 مجموع األرباح

501 244 مجموع األعباء 496 527 مجموع اإلیرادات
-4 717 عجز السنة المحاسبیة

دیسمبر 31
2013

البیانات دیسمبر 31
2013

البیانات

األعباء اإلیرادات
الجاریةأعباء األنشطة  المداخیل

33 455 مشتریات اللوازم الریاضیة وتموینات األخرى 1 633 إشتراكات المنخرطین

53 327 أعباء األعوان  455 041 منح التسیر

43 371 مخصصات اإلستهالكات و المدخرات  39 000 مـوارد اإلستشهار

457 294 أعباء جاریة األخرى  16 796 مداخیل أخرى

587 447 مجموع أعباء النشاط الجاري 512 470 مجموع المداخیل
األرباح

3 499 الخسائر 583 التوظیفإیرادات 

1 217 الخسائر األخرى  91 110 أرباح أخرى

4 716 مجموع الخسائر 91 693 مجموع األرباح

592 163 مجموع األعباء 604 163 مجموع اإلیرادات
12 000 فائض السنة المحاسبیة
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ـــــةــاتمــــــالخـ

حضــرات اإلخـــوة واألخـــوات 
أّیھا الجمــع الكـریــم

وقد كان حافال باألحداث 2013و2012سنتي لنشاط الجامعة خالل ضافي وشاملھذا عرض

والمواعید الّریاضّیة الھاّمة حققت من خاللھا الجامعة نتائج مشرفة على المستوى الدولي وھذا بفضل 

. ومن الھیاكل الدولیةبالخصوص،بھ ریاضتنا من قبل سلطة اإلشرافظىحتالدعم واإلھتمام الذي 

من مسؤولین التجدیفةز ریاضیمن أجل تمإلى كل الذین بذلوا جھودھم شكربالتقدموفي الختام ن

. ومسؤولین بالجامعةوأولیائھمبسلطة اإلشراف ومسؤولین بالّنوادي ومدّربین وریاضّیین

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


