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  النزل الكبیر بقرقنةفضاء  
2015 سبتمبر 12 سبتال  

  17:00بدایة من الساعة 
 

  
 
 
 
 
 

        

الجلســــة العامـــــــة التقی�م�ة      

للجامعـة التونسیـة للتجدیــف      

2014لسنة                
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  6201- 1220لفترة النيابية    ــامعـــيـــــب الجــــرة للمكتــــــة المـديــــالهيئـتركيبة  

  

  

 رئیــس الجامعة               سل�م بن بو��ر  

                                        نائب الرئ�س   م�ارك الخماسي 

         أمین المال                                  مختار الصغیر� 

                                                          

 :األعضاء  

 محسن الطرابلسي                                         رئ�س اللجنة الطب�ة 

 رئ�س لجنة اإلعالم واإلستشهار                                              عماد بوهاها 

        لجنة التح��م ةرئ�س                               إیناس همامي حفصة 

 عضو بلجنة اإلعالم واإلستشهار                                               عمر الطیب 

  ولید سقا                                                  رئ�س لجنة التجدیف للمعاقین 

  رئ�س لجنة تنظ�م الس�اقات                 منیر الحمزاو� 

                                       التجدیف للجم�عرئ�س لجنة           سمیر �ر�م 

 الر�اضیینرئ�س لجنة                              دمحم أن�س عبد العز�ز همامي 

                                       رئ�س لجنة التجدیف النسائي         دمحم بنسالم 

  :المدير الفني الوطني   

 ف�صل صولة  

  :كاتب العام القـارال

 حسان الحاج  
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  ــةـــامعــالجـــــ  ــفـــريــتعـ  ـةـــاقــــبطـ

  

  

  1989 :التأس�ستار�خ  

  

 1989أفر�ل  29بتار�خ  321عدد  :التأشیرة.  

  

 تونس 1003الطاب� الخامس، الحي األولمبي " أ"دار الجامعات الر�اض�ة، عمارة  :المقر.  

  

 تونس 1004ـ المنزه األول ـ  284ص ب  :العنوان البر�د�.  

  

 التجدیف: األنشطة الر�اض�ة   

  

 00 216 71 755 696 :الهاتف  

  

 00 216 71 750 866 :الفاكس 

 

 موقع الواب: www.trf.org.tn 

 

 صفحة الف�س بوك: https://www.facebook.com/TunisianRowingFederation  

                             

 البر�د اإللكتروني: admi@trf.org.tn  
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  ـامعـــةت الجـــويـة تحــوادي المنضلجمعيـات والنـحسب ااإلجازات    توزيع

  

  
  2014  ـاديـــــــة أو النّـــــالجمعیّــ  ر/ع

 62  الجمعية الرياضية للبحيرة  1

 43  بحلق الوادي  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  2

  66  النـّادي البحري الّسوسي  3

  30  النادي البحري للبحرية التونسية  4

 16  جمعية قرقنة الرياضية  5

  47  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  6

  10  النادي الرياضي للحرس الوطني  7

النادي الرياضي والثقـافي لإلدارة العامة للتكوين لألمن    8

  الوطني
-  

  16    الجمعية الرياضية للمعهد الثانوي ڤوستاف فـلوبار المرسى  9

  124  جمعية مدرسة قرطاج الدولية  11

  44  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  13

  25  المدرسة الفيدرالية للتجديف بطبرقة  14

  05  بقرقنةالمدرسة الفيدرالية للتجديف    15

  14  سوسةالمدرسة الفيدرالية للتجديف ب  16

  10  مركز النهوض بالرياضة بالبحيرة 17

  -  تونس البحريةمركز النهوض ب  18

  25  مركز النهوض بالرياضة بطبرقة 19

  30   مركز النهوض بالرياضة بقرقنة  20

   567  المجمــوع العــام
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  ـــيــــر األدبــــــــريـــالتقــ

  

  ـ السّید ممثل وزارة الش�اب والر�اضة،

  ـ الّسادة رؤساء وممّثلي النواد�،

  أعضاء الجامعة، الّسادةـ 

  ـ إخواني، أخواتي الر�اضیین،

  ـ السادة الحضور،

  

الجلسة العامة اإلنتخاب�ة  الي والمتكون من إثني عشر عضوا على إثرالم�تب الجامعي الح تخبإن  

 ةسم الر�اض�المو ا عرض نشا� الجامعة لوقع خاللهالتي و  2012 أفر�ل 06 الجمعة التي إنعقدت یوم

  .2011و 2010 ،2009

والذ� یلخص نشا� الجامعة من خالل النقا�  2014 سنةنعرض عل��م التقر�ر األدبي لف�ما یلي و   

  : التال�ة

  

 ال�طولة الوطن�ة والكأس  .1

 نشا� الفرق الوطن�ة .2

 تنظ�م الدورات الدول�ة .3

 نشا� المر�ز الدولي للتجدیف .4

 التنم�ة �الجهات .5

 التعاون الدولي .6

 التدر�س �المؤسسات التعل�م�ة .7

  ص�انة مجر� الس�اقات .8

  الدولينشا� الجامعة على المستو�  .9
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  الكـأس  و الوطنية  البطـولـة    1

  الدورة الوطنية للتجديف داخل القـاعة 1.1

        

دار الش�اب �مدینة سوسة �التعاون مع الناد� ال�حر� فضاء � 2014ف�فر�  08 األحد یوم الجامعة  نظمت        

مشار�ة الناد� الر�اضي للحرس الوطني التي شهدت  2014الدورة الوطن�ة للتجدیف داخل القاعة لموسم س�اقات السوسي 

وقد سجلت هذه الدورة رقما ق�اس�ا على مستو� عدد   ،رسم�ة له ضمن المسا�قات الوطن�ة للتجدیف �أول مشار�ة

�ما وفرت . مقارنة �المسا�قات الوطن�ة للمواسم الفارطة) جدافة 47جداف و 120( 167الجدافین المشار�ین الذ� بلغ 

للجدافین الفائز�ن �المرت�ة األولى في �ل التي تّم اسنادها ) منح الحوافز(تشج�ع�ة الجامعة من مواردها الذات�ة جوائز مال�ة 

  :على النحو التاليالنهائ�ة �انت النتائج حیث هذه الدورة،  صنف من أصناف س�اقات

  
  

  الترتيب  مجموع النقـاط  الجمعية

  1  132  الجمعية الرياضية بالبحيرة  

  2  82  النادي البحري السوسي

  3  76  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

  4  45  للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

  5  36  النادي البحري للبحرية التونسية

  6  33  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة

  7  32  المدرسة الفيدرالية بطبرقة

  8  17  بسوسةالمدرسة الفيدرالية  

  9  11  جمعية قرقنة الرياضية

  10  6  النادي الرياضي للحرس الوطني

  

 ولمبياأل تجديفالبطولة    12.

  

  : لتینعلى جو األولمبي الوطن�ة للتجدیف نظمت الجامعة ال�طولة          

 ، 2015جوان  15الجولة األولى یوم األحد  - 

 ، 2015سبتمبر  28الجولة الثان�ة والختام�ة یوم األحد  - 
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جّدافا ینتمون  أر�عون مائة و  یز�د عنوقد شارك فیها ما ، تونس الشمال�ة ال�حیرة��المجر� الدولي للس�اقات وذلك 

  :والمدارس الفیدرال�ة التال�ةالنواد�  إلى

  الجمع�ة الر�اض�ة �ال�حیرة 

  حل� الواد� الغازالجمع�ة الر�اض�ة للكهر�اء و�  

  الناد� ال�حر� السوسي 

  جمع�ة قرقنة الر�اض�ة 

 الناد� ال�حر� لل�حر�ة التونس�ة 

 جمع�ة مدرسة الصید ال�حر� �طبرقة 

 ال�حیرة  ة للتجدیفالفیدرال�مدرسة ال� 

  سوسةالمدرسة الفیدرال�ة للتجدیف� 

  طبرقةالمدرسة الفیدرال�ة للتجدیف� 

 

  :الترتیب العام لل�طولة �اآلتي ذ�رهو�ان               

   صنف األداني  

  الجمعية
الجولة  

  األولى

الجولة  

  الثانية
  الترتيب  المجموع

  1  42  16  26  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  24  10  14  جمعية قرقنة الرياضية

  3  18  13  5  النادي البحري السوسي

  3  18  10  8  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة  

  5  7  4  3   بسوسةالمدرسة الفيدرالية للتجديف  

  6  6  6  -   بطبرقةالمدرسة الفيدرالية للتجديف  

  7  5  5  0  النادي البحري للبحرية التونسية

  8  4  4  -  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  
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 صنف الدنيوات  

  الجمعية
الجولة  

  األولى

الجولة  

  الثانية
  الترتيب  المجموع

  1  20  10  10  الرياضية  جمعية قرقنة

  1  20  10  10  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  3  16  11  5  النادي البحري السوسي

  3  16  8  8   بسوسةالمدرسة الفيدرالية للتجديف  

  5  8  8  -   بطبرقةالمدرسة الفيدرالية للتجديف  

  6  6  -  6  النادي البحري للبحرية التونسية

  

   صنف األصاغر  

  الجمعية
الجولة  

  األولى

الجولة  

  الثانية
  الترتيب  المجموع

  1  61  35  26  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  49  27  22  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  3  15  5  10  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

  4  10  10  -  النادي البحري للبحرية التونسية

  5  6  1  5  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة

  6  5  0  5  قرقنة الرياضيةجمعية  

 7 3 3 0  النادي البحري السوسي

  

 صنف الصغريات  

  الجمعية
الجولة  

  األولى

الجولة  

  الثانية
  الترتيب  المجموع

  1  53  30  23  النادي البحري السوسي

  2  31  18  13  الجمعية الرياضية بالبحيرة
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  3  26  10  16  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة

  4  9  4  5  الرياضية  جمعية قرقنة

  5  3  3  0  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  

 واسطصنف األ 

  الجمعية
الجولة  

  األولى

الجولة  

  الثانية
  الترتيب  المجموع

  1  85  45  40  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  29  8  21  النادي البحري السوسي

  3  12  6  6  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  4  6  1  5  الفيدرالية للتجديف بالبحيرةالمدرسة  

  5  3  3  0  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

 

 صنف الوسطيات 

  الجمعية
الجولة  

  األولى

الجولة  

  الثانية
  الترتيب  المجموع

  1  61  33  28  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  6  6  0  المدرسة الفيدرالية للتجديف بالبحيرة

  

   صنف األكابر 

  الجمعية
الجولة  

  األولى

الجولة  

  الثانية
  الترتيب  المجموع

  1  92  42  50  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

  2  68  44  24  النادي البحري للبحرية التونسية

  3  30  20  10  النادي البحري السوسي

  4  14  8  6  الجمعية الرياضية بالبحيرة
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 صنف الكبريات 

  الجمعية
الجولة  

  األولى

الجولة  

  الثانية
  الترتيب  المجموع

  1  50  50  0   النادي البحري السوسي  

  2  42  18  24  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  3  35  10  25  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز

  4  6  6  0  النادي البحري للبحرية التونسية  

  

   بطولة تجديف البحر  3.1

  

جمع�ة مدرسة الصید ال�حر� للر�اضات ال�حر�ة �طبرقة �التعاون مع نظمت الجامعة ، 2014خالل الموسم الص�في       

شارك قد و . �شاطئ طبرقة 2014أوت  24و 23، 22وقد دارت فعالیتها أ�ام  تین،متتالی ینتجول�طولة تجدیف ال�حر على 

  :را�ة الجامعة اآلتي ذ�رهاالنواد� والمدارس الفیدرال�ة المنطو�ة تحت جّداف وجدافة ینتمون إلى  ستون فیها ما �فوق مائة و 

  

  الجمع�ة الر�اض�ة �ال�حیرة 

 حل� الواد� الجمع�ة الر�اض�ة للكهر�اء و الغاز�  

  الناد� ال�حر� السوسي 

  جمع�ة قرقنة الر�اض�ة 

 الناد� ال�حر� لل�حر�ة التونس�ة 

 جمع�ة مدرسة الصید ال�حر� �طبرقة 

  المدرسة الفیدرال�ة للتجدیف �ال�حیرة 

  سوسةالمدرسة الفیدرال�ة للتجدیف� 

  طبرقةالمدرسة الفیدرال�ة للتجدیف� 

  قرقنةالمدرسة الفیدرال�ة للتجدیف� 
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یوم ) ذ�ور واناث(داني أداني واالجراء س�اقات في صنف صغار األإحالة الطقس لم تسمح إال بمع العلم أن          

�ان الترتیب العام حیث  2014وت أ 24حد س�اقات في �ق�ة االصناف صب�حة یوم األجراء إ و  2014وت أ 23السبت 

  :لل�طولة �اآلتي ذ�ره

   األداني  صغار  صنف 

  الترتيب  المجموع  الجولة الثانية  الجولة األولى  الجمعية

  1  16  0  16  النادي البحري السوسي

  2  12  0  12  للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

  3  10  0  10  الرياضية  جمعية قرقنة

  4  8  0  8  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  5  5  0  5  النادي البحري للبحرية التونسية

  6  4  0  4  للتجديف بطبرقةالمدرسة الفيدرالية  

  

 صنف صغار الدنيوات  

  الترتيب  المجموع  الجولة الثانية  الجولة األولى  الجمعية

  1  10  0  10  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  8  0  8  قرقنة الرياضيةجمعية  

  2  8  0  8  للتجديف بطبرقةالمدرسة الفيدرالية  

  4  5  0  5  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  5  3  0  3  للتجديف بقرقنةالمدرسة الفيدرالية  

  6  1  0  1  للتجديف بسوسةالمدرسة الفيدرالية  

  

   صنف األداني  

  الترتيب  المجموع  الجولة الثانية  الجولة األولى  الجمعية

  1  17  0  17  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  13  0  13  جمعية قرقنة الرياضية

  3  10  0  10  للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  
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  3  10  0  10  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  5  8  0  8  للتجديف بطبرقةالمدرسة الفيدرالية  

  6  7  0  7  النادي البحري السوسي

  7  6  0  6  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

  8  2  0  2  النادي البحري للبحرية التونسية

  

 صنف الدنيوات  

  الترتيب  المجموع  الجولة الثانية  الجولة األولى  الجمعية

  1  18  0  18  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  2  10  0  10  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  3  8  0  8  للتجديف بسوسةالمدرسة الفيدرالية  

  3  6  0  6  النادي البحري للبحرية التونسية

  5  5  0  5  جمعية قرقنة الرياضية

  6  4  0  4  للتجديف بقرقنةالمدرسة الفيدرالية  

  7  3  0  3  طبرقةالمدرسة الفيدرالية للتجديف ب

  7  3  0  3  النادي البحري السوسي

  

   صنف األصاغر  

  الترتيب  المجموع  الثانيةالجولة    الجولة األولى  الجمعية

  1  26  18  8  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  25  9  16  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  3  10  5  5  النادي البحري للبحرية التونسية

  4  9  0  9  النادي البحري السوسي

  5  6  6  0  للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

  6  1  0  1  جمعية قرقنة الرياضية
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  6  1  1  0  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

  

 صنف الصغريات  

  الترتيب  المجموع  الجولة الثانية  الجولة األولى  الجمعية

  1  27  9  18  النادي البحري السوسي

  2  16  10  6  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  3  13  13  0  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  4  5  0  5  النادي البحري للبحرية التونسية

  5  4  4  0  للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

  

   صنف األواسط 

  الترتيب  المجموع  الجولة الثانية  الجولة األولى  الجمعية

  1  29  29  0  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  22  22  0  النادي البحري السوسي

  3  9  9  0  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  4  8  8  0  للبحرية التونسية  النادي البحري

  5  3  3  0  للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

  5  3  3  0  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

  

 صنف الوسطيات 

  الترتيب  المجموع  الجولة الثانية  الجولة األولى  الجمعية

  1  16  16  0  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  10  10  0  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  3  8  8  0  للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  
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   صنف األكابر 

  الترتيب  المجموع  الجولة الثانية  الجولة األولى  الجمعية

  1  30  30  0  النادي البحري السوسي

  2  24  24  0  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

  3  20  20  0  النادي البحري للبحرية التونسية

  4  1  1  0  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

 

      صنف الكبريات 

  الترتيب  المجموع  الجولة الثانية  الجولة األولى  الجمعية

  1  23  23  0  الجمعية الرياضية للكهرباء والغاز  

  2  19  19  0  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  3  18  18  0  النادي البحري السوسي

  4  6  6  0  للبحرية التونسية  النادي البحري

 

       

  كأس تونس 4.1

  

نوفمبر  02األحد  یوموال�حر، فقد نظمت الجامعة  األولمبيللتجدیف  تینالوطنی تین�طولالإلى جانب س�اقات          

 37جداف و 70وذلك �مشار�ة عدد  2014ب�حیرة تونس الشمال�ة فعال�ات �أس تونس للتجدیف للموسم الر�اضي  2014

حیث �ان الترتیب العام للنواد�  نقطة �181مجموع الجمع�ة الر�اض�ة لل�حیرة هذا الموسم إلى لالكأس  تآلقد ، و جدافة

  :�اآلتي

  

  الترتيب  مجموع النقـاط  الجمعية

  1  181  الجمعية الرياضية بالبحيرة

  2  161  النادي البحري السوسي

  3  68  النادي البحري للبحرية التونسية
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  4  42  للتجديف بالبحيرةالمدرسة الفيدرالية  

  5  40  جمعية مدرسة الصيد البحري بطبرقة  

  6  8  للتجديف بطبرقةالمدرسة الفيدرالية  

  6  8  للتجديف بسوسةالمدرسة الفيدرالية  

  
  

  :نشـــاط الفــرق الـوطنيـــة 2

  

تشج�ع على مستو� الجامعة قصد  وأمن قبل سلطة اإلشراف سواء المز�د من الدعم � لتجدیفامنتخ�ات  ىظتح  

، وف�ما یلي حصیلة نشا� في المحافل الدول�ة واإلقل�م�ة على مز�د التأل� والنجاح ورفع الرا�ة الوطن�ةالعناصر الوطن�ة 

    :2014الفرق الوطن�ة لموسم 

  

  :المشاركات الرسمية     1.2

  

  تأل� خاللها جّدافي ، 2014ما�  28إلى  20من خالل الفترة الممتدة  "2014قابرون "للش�اب األلعاب اإلفر�ق�ة

دمحم الطیب ونور الهد� الطیب بإحرازهما على میدالیتین ذهبیتین ومیدال�ة فض�ة مّما جعل تونس تحتل المنتخب 

 . "2014قابرون "صدارة الترتیب العام للمیدال�ات في ر�اضة التجدیف خالل األلعاب اإلفر�ق�ة للش�اب 

  

  جوان 22إلى  18من خالل الفترة الممتدة  �فرنسا "إیجب�الت" �مدینة لكأس العالم للتجدیفالثان�ة الجولة 

أّول شارك فیها منتخبنا الوطني ممثال في الجدافین أ�من الماجر� ودمحم الطیب الذ� مثلت له  قدو ، 2014

أداء طی�ا حیث تحصل  ینالجداف�لى قد قدم و  .)LM1X(مشار�ة دول�ة في صنف فرد� أكابر خفیف الوزن 

 .17ودمحم الطیب على المرت�ة  14على المرت�ة أ�من الماجر� 

 

  بإ�طال�ا" فاراز "�مدینة  2014 جو�ل�ة 28إلى  20من  سنة  23والكبر�ات دون  ألكابرل�طولة العالم ،

حیث �ان المردود المقدم  الجدافتان راشا صولة وخدیجة الكر�مي والجداف �اسین شافي �الرحومة�مشار�ة 

 .متوسطا عموما والنتائج المسجلة دون المطلوب

 

  إلى  5من خالل الفترة الممتدة  �ألمان�ا" هامبورج"التي دارت فعالیتها �مدینة  لألواس� والوسط�ات�طولة العالم

الجداف دمحم الطیب نتائج جدافینا المسجلة في هذه ال�طولة العالم�ة طی�ة حیث تم�ن ، و�انت 2014أوت  11
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عالم�ا وتم�نت الجدافة نور الهد� الطیب من الفوز  11/34الحصول على المرت�ة و " ب"بلوغ النهائي من 

 .عالم�ا �21/33المرت�ة 

 

  مّثل منتخبنا ، وقد 2014أوت  21إلى  17خالل الفترة الممتدة من  "2014نانجینغ "للش�اب األلعاب األولمب�ة

دمحم الطیب ونور الهد� حیث �انت النتائج الجدافین  لأللعاب األولمب�ة للش�ابالوطني في هذه النسخة الثان�ة من 

 .15/24و تحقی� نور الهد� الطیب للمرت�ة  14/24المسجلة مشرفة �حصول دمحم الطیب على المرت�ة 

 

 شار�ة الجداف أ�من الماجر� الذ� قّدم م، �2014أوت  31إلى  22من " أمستردام"�مدینة  لألكابر �طولة العالم

مستو� فني محترم وأظهر انض�اطا ونضجا تكت���ا �بیرا حیث �ان بإم�ان تحقی� نتیجة أفضل لوال العامل 

البدني من ناح�ة قّوة التحّمل نظرا للتوقف عن حصص التدر�ب �سبب اآلالم في الظهر في بدا�ة الموسم 

، حیث تحصل ال�طولةهذه متساو�ة طیلة أ�ام  فرصحالت دون تم�ین �ل المتسا�قین من المناخ�ة التي  والعوامل

 .21/28لمرت�ة اعلى المعني �األمر 

 

  الجزائر التي شهدت  –تی�ازة �مدینة  2014أكتو�ر  18إلى  16من التي دارت فعال�اتها  العاشرةال�طولة اإلفر�ق�ة

�فارق  إفر�ق�ا الثان�ةالمرت�ة منتخبنا على خاللها  أحرزوقد ، بلدا إفر�ق�ا 19من  جدافة وجداف 110مشار�ة 

میدال�ة  )05(: اتمیدال� )10(�مجموع عشرة و  میدال�ة ذهب�ة واحدة عن صاحب األرض وحامل اللقب الجزائر

الكبیرة التي بذلتها  المجهوداتوقد ساهم في تحقی� هذه النتیجة الطی�ة  .برنز�ة میدال�ةفض�ة و ) 04(وذهب�ة، 

، )تونس- الجزائر-تونس(مشار�ة عناصرنا الوطن�ة �القوارب التا�عة لها والتي تّم شحنها ونقلها برا الجامعة لضمان 

حیث �قیت لهذا الغرض تّم تهیئتها خص�صا التي بواسطة شاحنة  تحّمل) زوجي 03فرد� و 04(وعددها س�عة 

 .إلى منشأ التجدیف �ال�حیرة سالمة صح�ة الوفد إلى حین اإلنتهاء وٕاعادتها

  

  : الدورات الدولية    2.2

 

 في نسختها الثامنة  2014أفر�ل  13إلى  11من خالل الفترة الممتدة إ�طال�ا - �مدینة تارني دورة بیدیلو�و الدول�ة

دمحم الطیب �صعوده في  النتائج المسجلة جّیدة وممتازة خاصة �النظر إلى تأل� الجدافت �انوقد  ،والعشرون 

 .مناسبتین على منصة التتو�ج إلحرازه على میدالیتین ذهبییتن في صنف الفرد� أواس�
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  المجر� الدولي  2014 فر�لأ 27 األحد یومالتي دارت فعال�اتها  ل�حیرة تونس للتجدیف الثامنةالدورة الدول�ة�

خمسة المنتخب الوطني �حصوله على المرت�ة األولى �مجموع  خاللهاتأّل� وقد للس�اقات ب�حیرة تونس الشمال�ة، 

 .برنز�ة) 06(فض�ة و) 08(و، میدال�ة ذهب�ة ﴾11﴿: میدال�ة ﴾25﴿وعشرون 

 

 والتي شارك فیها ، 2014ما�  12إلى  08خالل الفترة الممتدة من  بلج���ا "نتج" الدورة الدول�ة للتجدیف �مدینة

حیث مثلت أّول مشار�ة لها على الساحة ) 1998من موالید (سیر�ن قل�م  منتخبنا الوطني ممثال في الجدافة

 2014ما�  10خالل الیوم األول للدورة  19/29من تحقی� المرت�ة وقد قدمت مستو� فني جید وتم�نت الدول�ة، 

  .خالل الیوم الثاني للدورة 18/38والمرت�ة 

 

 المجر� األولمبي للتجدیف �مدینة  2014ما�  11و 10یومي دارت فعالّ�اتها  التي الدورة الدول�ة لألواس��

عناصرنا الوطن�ة بإحراز الجداف دمحم الطیب على المیدال�ة تمیزت النتائج المسجلة بتأل�  حیث "ألمان�ا"مونیخ 

نور الهد� الطیب على میدال�ة فض�ة خاصة �النظر إلى المستو� الفني العالي لهذه  الذهب�ة وحصول الجدافة

 .الدورة التي یتّم من خاللها إنتقاء أفضل العناصر المشار�ة في �طوالت العالم لألواس�

 

   الدورة الدول�ة للتجدیف"Aegon Koninklijke - Holland Beker"  ة خالل الفتر  بهولندا "أمستردام" �مدینة

منتخبنا للوسط�ات ممثال في الجدافة نور الهد� الطیب والتي شارك فیها ، 2014جوان  30إلى  26من الممتدة 

 .التي تألقت بتقد�م أداء جید مّ�نها من اإلحراز على المیدال�ة فض�ة

 

  : التربصات    3.2
  

  ف�فر�  23إلى  09خالل الفترة الممتدة من  "إس�ان�ا" �ة�المر�ز الدولي إلعداد النخ�ة بإشبیلتر�ص تحضیر�

ضمن برنامج لجنة التنم�ة التا�عة لالتحاد الدولي للتجدیف �عنوان التحضیرات للمشار�ة في ، والذ� یندرج 2014

 .2016 جانیرو ر�و د�وألعاب األولمب�ة  2014 نانجینغاأللعاب األولمب�ة للش�ان 

 

  والذ� سب� المشار�ة  2014 أفر�ل 10إلى  06من خالل الفترة الممتدة  �مدینة بیدیلو�و بإ�طال�اتحضیر� تر�ص

 .2014أفر�ل  14إلى  11 في دورة بیدیلو�و الدول�ة من
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  تحت إشراف  2014أوت  4جو�ل�ة إلى  21خالل الفترة الممتدة من  �ألمان�ا" هامبورج"�مدینة تر�ص تحضیر�

 ."2014نانجینج "التحضیرات للمشار�ة في األلعاب األولمب�ة للش�اب إطار وذلك في ، للتجدیف اإلتحاد الدولي

 

  والذ� شارك ف�ه الجداف 2014أوت  21إلى  11خالل الفترة الممتدة من  "روتردام"�مدینة تر�ص تحضیر� ،

أوت  31إلى  22من " أمستردام"�مدینة �طولة العالم لألكابر إطار التحضیرات للمشار�ة في  أ�من الماجر� في 

2014. 

 

  2014أكتو�ر  15إلى  08تحت إشراف اإلتحاد الدولي للتجدیف من  الجزائر- �مدینة تی�ازة تر�ص تحضیر� ،

  .2014أكتو�ر  18إلى  16والذ� أختتم �المشار�ة في ال�طولة اإلفر�ق�ة العاشرة للتجدیف من 

  

  الــدوليــة  تنظيـم الّتظاهــرات  3

 
 

  مشار�ة البلدان  2014 أفر�ل 27التي دارت فعالیتها یوم األحد  ل�حیرة تونس للتجدیف الثامنةالدورة الدول�ة�

وقد  .إلى جانب تونس البلد المنظم ساحل العاجو   توغو، أوغندا، الكامیرون لیب�ا، الجزائر، السودان، : اآلتي ذ�رها

 ةمیدال� إحد� عشرة: میدال�ة وعشرون خمسة تأّل� فیها المنتخب الوطني �حصوله على المرت�ة األولى �مجموع 

برنز�ة، وقد �انت التظاهرة ناجحة على المستو� الر�اضي والتنظ�مي واإلعالمي  سّتةفض�ة و  ثمان�ةذهب�ة، 

  .رؤساء الوفود الر�اض�ة للبلدان المشار�ة �ذلك�شهادة ممثلي اإلتحاد الدولي واإلتحاد اإلفر�قي و  والموارد المال�ة

  

   للمشار�ة في األلعاب اإلفر�ق�ة للش�اب بتر�ص تحضیر�  ةمصحو� ت�انالدول�ة  اإلشارة أّن هذه التظاهرة�ما تجدر

لفائدة البلدان  2014أوت  28الى  12واأللعاب االولمب�ة للش�اب نانجینغ من  2014ما�  31إلى  �22قابرون من 

وساهم هذا  .2014 أفر�ل 28إلى  18ممتدة المشار�ة في إطار برنامج التضامن األولمبي وذلك خالل الفترة ال

وهذا یندرج ضمن  اإلفر�قي،التر�ص مساهمة فّعالة في إشعاع هذه الدورة ومز�د التعر�ف بها خاصة على مستو� 

إستراتیج�ة اإلتحاد الدولي للتجدیف التي تهدف إلى مساندة وتشج�ع مثل هذه الدورات اإلقل�م�ة لمز�د النهوض 

 .بر�اضة التجدیف
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  :نشــاط المـركـز الـدولـي للتجـدیــف 4
  

وٕاشعاعه على المستو� اإلقل�مي والقار�  دورهفي إطار نشا� المر�ز الدولي للتجدیف ب�حیرة تونس و لمز�د تفعیل 

خالل  هذا المر�ز شهدالدول�ة،  التر�صاتالتظاهرات و والدولي وذلك لما یتوفر ف�ه من مقومات أساس�ة إلنجاح 

  :2014الموسم الر�اضي 

  

  اإلتحاد الدولي للتجدیف في إطار برنامج التضامن  تحت إشراف 2014 فر�لأ 28 إلى 18من تر�ص دولي تحضیر�

إلى  ساحل العاجو   توغو، أوغندا، الكامیرون لیب�ا، الجزائر، السودان،  :يوهس�عة بلدان إفر�ق�ة فائدة لاألولمبي وذلك 

تكفل التضامن األولمبي �مصار�ف النقل الجو� واإلقامة وذلك لفائدة جداف واحد  حیث ،المنظمجانب تونس البلد 

على هذا التر�ص المدیر الفني الوطني السید ف�صل صولة  وجدافة واحدة ومدر�هما من �ل لجنة أولمب�ة وقد أشرف

مدر�ین الفي تأطیر هذا التر�ص  هوقد شار� ا�عة لهلتاقات �اعضو بلجنة الس ه�صفتالمذ�ور بتكلیف من اإلتحاد 

 . جدافةجداف و  47ووصل العدد الجملي للمشار�ین إلى  یینتونسال الوطنیین

 

 بتر�ص تحضیر� �المر�ز الدولي ) جدافین 5مدرب و(عناصر  06المنتخب الكو�تي للتجدیف المتر�ب من  ق�ام

لمنتخب الكو�تي لالجامعة  وفرت، حیث 2014نوفمبر  30إلى  �22ال�حیرة وذلك خالل الفترة الممتدة من للتجدیف 

 .�ّل المعدات والقوارب الالزمة إلنجاح هذا التر�ص�المناس�ة 

  

       
  :اتـــبالجھ التـنـمـیــة   5

   :الزیارات المیدانیة1.5

  
 .ال شيء یذكر بالنسبة لھذا الموسم  

  
  :األیــام التحسیسیــة 2.5

  
 .یذكر بالنسبة لھذا الموسم ال شيء       

  
  :ةـوینیـالتك اتـربصـالت  3.5

 

 جذع ( تر�ص تكو�ني للحصول على شهادة مدرب تجدیف درجة ثان�ةالجامعة التونس�ة للتجدیف  نظمت

أشرف على  وقد. 2014د�سمبر  04إلى  01ال�حیرة خالل الفترة الممتدة من � منشأ التجدیف�فضاء ) اإلختصاص

الخبیر والمستشار الفني  2014الفرنسي �عنوان سنة التونسي هذا التر�ص في إطار برنامج التعاون الفني  تأطیر
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الذ� �ان له المساهمة الفاعلة في إنجاح هذه الدروس "  Pascal Morel"الوطني للجامعة الفرنس�ة للتجدیف السّید 

یوم التكو�ني وقد تّم إجراء اإلمتحان الخاص بهذا التر�ص  .التكو�ن�ة سواء على المستو� النظر� أو التطب�قي

 .�مقر الجامعة التونس�ة للتجذیف تحت إشراف اإلدارة الفن�ة الوطن�ة 2014د�سمبر  24اإلر�عاء 

   

 س�اقات عدد مندعم الح�ام الدولیین التونسیین وذلك �مساعدتهم على المشار�ة في تح��م في الجامعة  ساهمت 

  :النشا� على النحو التالي ول�ة حیث �انالتظاهرات الد

  خالل الفترة  الدول�ة بإ�طال�ا دورة بیدیلو�وفي تح��م س�اقات سمیر �ر�م مشار�ة الح�م الدولي السید

الجامعة �مصار�ف التأشیرة واألداء على السفر والتنقل ، حیث تكفلت 2014 أفر�ل 14إلى  10من الممتدة 

 .الجو� 

 وسمیر �ر�م في تح��م  رامي بن حمیدةالسیدان السیدة إیناس همامي حفصة و ن یالدولی مشار�ة الحّ�ام

  19 إلى 14من خالل الفترة الممتدة  الجزائر- مدینة تی�ازة�العاشرة للتجدیف اإلفر�ق�ة  س�اقات ال�طولة

 .التنقل الجو�  الجامعة �مصار�فحیث تكفلت ، 2014 أكتو�ر

  

  :الفیدرالیة دارسالم  4.5
  

 اجداف 44: للتجدیف ب�حیرة تونس ةالفیدرال� المدرسة. 

 ألفة الخماسيالسیدة : المدر�ة 

 

  ینجداف 05: للتجدیف �قرقنةالمدرسة الفیدرال�ة. 

 السید عادل برخ�صة  :المدرب 

 

  جدافا 25: للتجدیف �طبرقةالمدرسة الفیدرال�ة  

 سف�ان السعید�السید  :المدرب 

 

 � اجداف 14: سوسةالمدرسة الفیدرال�ة للتجدیف  

 رامي بن حمیدةالسید : المدرب  
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  :مراكز النھوض بالتجدیف 5.5
  

 مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائ�ة �الرملة بجز�رة قرقنة متبني من طرف جمع�ة قرقنة الر�اض�ة:  

  تلمیذ 30عدد.  

 02 وزهیر بن عمر عادل برخ�صة انالسید: مدرس تر��ة بدن�ة. 

  

  مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائ�ة شارع الحبیب بورقی�ة �طبرقة متبني من طرف الجمع�ة الر�اض�ة لدار الش�اب

 :�طبرقة

  تلمیذ 25عدد.  

 السید سف�ان السعید�: مدرس تر��ة بدن�ة.  

  

 مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائ�ة عبد الرزاق الشرایبي بتونس متبني من طرف جمع�ة المجدف التونسي: 

  مدر�ه الصحبي  ةنظرا لنقل 2014-2013السنة الدراس�ة  خاللتوقف عن النشا�  �ص�فه وقت�ة

إلى المعهد الر�اضي ب�ار د� �و�رتان �المنزه  للتدر�س  ،أستاذ ر�اضة إختصاص تجدیف ،الخرداني

 .وتدر�ب عناصر المنتخب الوطني للوسط�ات والكبر�ات

 

 ال�حیرة متبني من طرف الجمع�ة الر�اض�ة لل�حیرة مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائ�ة�: 

  تلمیذ 10عدد. 

  السید أن�س جو�ني: مدرس ر�اضة تجدیف.  

  

  ان في اإلم�ان �عث أكثر من مر�ز نهوض خاصة ببنزرت وقلعة األندلس و�ني مطیر إال أن عدم توفر و�

المقومات األساس�ة منها الموارد ال�شر�ة والمعدات �النواد� ال�حر�ة الموجودة بهذه الجهات حالت دون تحقی� ذلك، 

مل على أن توفر المعدات األساس�ة واإلطار الفني وهنا نرجو من اإلدارة العامة للتر��ة البدن�ة وال�حث العلمي الع

اإلستعداد لدعم هذه المراكز من ناح�ة تكو�ن ورس�لة اإلطار الفني في  المشرف وسوف تكون الجامعة مستعدة أتمّ 

  .مجال اإلختصاص
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  : التعــاون الـدولــي 6
  

�فضل ما تعّزز لدیها  واإلقل�مي على المستو� الدولي من إشعاع وتقدیر ى �ه الجامعةظإعت�ارا لما أص�حت تح

من إطارات فن�ة �فأة وقدرة على تنظ�م التظاهرات الر�اض�ة الدول�ة، ساهمت الجامعة �طلب من اإلتحادات الدول�ة بإ�فاد 

  :یليما �مفصلة  ،�عدة بلدان مدر�ي تجدیفلل �ةتكو�نتحضیر�ة للجدافین و لى تر�صات فنیین مؤطر�ن لإلشراف ع

  

  المدیر الفني  �طلب من اإلتحاد الدولي للتجدیف واإلتحاد اإلفر�قي للتجدیف تنقل 2014 ما� 27إلى  21من

للتجدیف ورئ�س اللجنة الفن�ة  إلتحاد الدوليل�صفته عضو بلجنة الس�اقات التا�عة ، الوطني السید ف�صل صولة

 .للمساهمة في تنظ�م  األلعاب اإلفر�ق�ة الثان�ة للش�اببوتسوانا إلى قابورون عاصمة  للتجدیفلالتحاد اإلفر�قي 

 

 على تر�ص  2014 أكتو�ر 19إلى  08من خالل الفترة الممتدة  المدیر الفني الوطني السید ف�صل صولة أشرف

نظمه اإلتحاد الدولي للتجدیف  ، والذ�الجزائر –تی�ازة �مدینة للتجدیف  العاشرةدولي تحضیر� لل�طولة اإلفر�ق�ة 

 2018، 2016(�عنوان إعداد الر�اضیین الش�ان لأللعاب األولمب�ة القادمة األولمبي في إطار برنامج التضامن 

 العاشرةرئ�س اللجنة الفن�ة لإلتحاد اإلفر�قي للتجدیف في تنظ�م ال�طولة اإلفر�ق�ة  هساهم �صفتو ، )2020و

  .2014أكتو�ر  18إلى  16من  الم�انعلى عین للتجدیف التي أق�مت 

  

  :بالمؤّسسات التعلیمیة جدیفالت 7
  

  :الثانویةبالمعـاھـد   1.7
 

 وقد  2002وقع �عث نواة تجدیف �المعهد الّر�اضي �المنزه منذ سنة : �المنزه "ب�ار د� �و�رتان" المعهد الّر�اضي

أستاذ الصحبي خرداني، السید تلمیذ بإشراف  19عدد  2015/ 2014السنة  الدراس�ة   خالل بلغ عدد التالمیذ

  . تجدیفتدر�ب ر�اضي إختصاص  ةأستاذوالسیدة إبتسام تر�مش الشاذلي، ،تجدیفإختصاص ر�اضة 

  
  :بالمعھد األعلى للریاضة والتربیة البدنیة بقصر الّسعید  2.7

 

 التجدیففي  �المعهد وأول دفعة تخرجامعة تّم إدراج إختصاص الّتجدیف �فضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الج

  .السید دمحم الصادق العو�دید�المرحوم ألستاذ الر�اضة  �2003انت سنة 

  طل�ة �المعهد األعلى للر�اضة والتر��ة  09قد تم فتح اختصاص تجدیف في شع�ة التر��ة البدن�ة �عدد  :2011سنة

 .البدن�ة �قصر الّسعید
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  طل�ة اختصاص تجدیف في شع�ة التر��ة البدن�ة �المعهد األعلى للر�اضة  09عدد : 2014/2015سنة دراس�ة

  .والتر��ة البدن�ة �قصر الّسعید

  
  
  :صیــانـة مجــرى السبـاقــات 8 

  

شر�ة ال�حیرة للتطهیر اتفاق�ة مع  2006سنة  منذمجر� الس�اقات �ال�حیرة فقد أبرمت الجامعة بخصوص 

ن ومقننة �ما أفضاء ناد� ال�حیرة �صفة رسم�ة المتواجدة � واالستثمار الستغالل مجر� الس�اقات والتجهیزات واالستصالح

  .اب� مع المواصفات الدول�ة�ما یتطس�اقات المجر�  تأهیلو  تهیئة لىلجامعة تسعى �التعاون مع وزارة اإلشراف إا

  
  :نشـاط الجـامعـة علـى المستـوى الّدولـي 9

  

  التا�عة لالتحاد الدولي  لدول�ة للمسا�قاتاعضًوا �اللجنة �صفته ف�صل صولة المدیر الفني الوطني السید مشار�ة

 06المنعقدة بلندن یومي  المذ�وراإلجتماعات السنو�ة المشتر�ة بین لجان التا�عة لإلتحاد الدولي في للتجدیف 

 .2014مارس  09و

 

  أفر�ل  14إلى  10دورة بیدیلو�و الدول�ة بإ�طال�ا من مشار�ة الح�م الدولي السید سمیر �ر�م في تح��م س�اقات

2014. 

 

  المدیر الفني الوطني لجامعتنا والخبیر الدولي وممثل اإلتحاد اإلفر�قي للتجدیف ف�صل صولةالسید مشار�ة ،

التا�عة لإلتحاد الدولي للتجدیف، والح�مان الدول�ان  الس�اقات�صفته رئ�س اللجنة الفن�ة التا�عة له وعضو بلجنة 

�قابرون خالل الفترة الممتدة من  أق�متالسیدان سمیر �ر�م وأنس بن خضر في األلعاب اإلفر�ق�ة للش�اب التي 

  .2014ما�  31إلى  22

 

  لكأس العالم للتجدیفالجولة الثان�ة تح��م س�اقات في مشار�ة الح�م الدولي التونسي السید أنس بن خضر 

 .2014جوان  23إلى  18من  �فرنسا "إیجب�الت" �مدینة

   

  هامبورغ  " �مدینةلألواس� والوسط�ات �طولة العالم تح��م س�اقات في  أ�من هماميالح�م الدولي السید مشار�ة" 

 .2014أوت  11إلى  04من  �ألمان�ا
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  التجدیف في األلعاب األولمب�ة للش�اب تح��م س�اقات حفصة في  الح�مة الدول�ة السیدة إیناس هماميمشار�ة

 .2014أوت  22إلى  14خالل الفترة الممتدة من  نانجینغ

 

  صفة  2014مشار�ة المدرب الوطني للتجدیف السید ش�ر� بن م�الد في األلعاب األولمب�ة للش�اب نانجینغ�

 .2014أوت  22إلى  10رسمي فني خالل الفترة الممتدة من 

  

 

  الجولة  في 2014أوت  31إلى  11من خالل الفترة الممتدة المدیر الفني الوطني  ف�صل صولةالسید مشار�ة

 هفي إجتماع لجنة المسا�قات �صفت�ذلك �مدینة لوسرن �سو�سرا و فعالیتها الثالثة لكأس العام للتجدیف التي دارت 

  .عضوا بها

 

  ،المؤتمر في أشغال  المدیر الفني الوطني السید ف�صل صولةمعّ�ة مشار�ة السید سل�م بن بو��ر، رئ�س الجامعة

سبتمبر  02أوت إلى  29خالل الفترة الممتدة من  هولندا- �أمستردامالخارق العاد� لالتحاد الدولي للتجدیف 

2014. 

 

 س�اقات وسمیر �ر�م في تح��م  رامي بن حمیدةالسیدان السیدة إیناس همامي حفصة و ن یالدولی مشار�ة الحّ�ام

 .2014 أكتو�ر  19 إلى 14من خالل الفترة الممتدة  الجزائر- مدینة تی�ازة�العاشرة للتجدیف اإلفر�ق�ة  ال�طولة

 

  إجتماع لجنة التنم�ة التا�عة لإلتحاد الدولي لسید ف�صل صولة، المدیر الفني الوطني للجامعة، في امشار�ة

د�سمبر  11إلى  10فر�ق�ة وذلك خالل الفترة الممتدة من حول النهوض بر�اضة التجدیف في القارة اإل للتجدیف

 .السو�سر�ة "لوزان"�مدینة  2014
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