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 ) دار الجامعات الریاضیة( قاعة اإلجتماعات 
2021 فیفري 13 السبت  

  00:10بدایة من الساعة 
 

  
 

اإلنتخابیةالجلســــة العامـــــــة            
للجامعـة التونسیـة للتجدیــف       
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 التقــــــریـــــــر األدبـــــــي 

 
 ، واإلدماج المهني ـ السّید (ة) ممثل (ة) وزارة الشباب والر�اضة

 ـ السّید (ة) ممثل (ة) اللجنة الوطنیة األولمبیة التونسیة، 
 ، التونسیة البارالمبیةلجنة الوطنیة ـ السّید (ة) ممثل (ة) ال

 الّسادة رؤساء وممّثلي النوادي، ـ 
 ـ الّسادة أعضاء الجامعة، 

 ـ إخواني، أخواتي الر�اضیین، 
 ـ السادة الحضور،

 
إنتخب المكتب الجامعي الحالي والمتكون من إثني عشر عضوا على إثر الجلسة العامة اإلنتخابیة   

 . �فضاء النادي البحري �البحیرة 2016 د�سمبر  09التي إنعقدت یوم الجمعة 
الذي یلخص نشاط الجامعة من   2020و   2019  تي في ما یلي نعرض علیكم التقر�ر األدبي لسن و  

 خالل أهم النقاط التالیة:  
 
 

 البطولة الوطنیة والكأس   .1
 نشاط الفرق الوطنیة  .2
 الدولیة التظاهراتتنظیم  .3
 نشاط المر�ز الدولي للتجد�ف .4
 التنمیة �الجهات .5
 التعاون الدولي .6
 �المؤسسات التعلیمیة التدر�س  .7
 التجهیزات .8
 . صیانة مجرى السباقات9

 . نشاط الجامعة على المستوى الدولي10
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 بطـــــاقــــة  تعـــریـــــف  الجــــــامعــــــة 
 
 
 :1989 تاریخ التأسیس. 
 
 :1989أفریل  29بتاریخ   321عدد  التأشیرة . 
 
 :تونس.  1003دار الجامعات الریاضیة، عمارة "أ" الطابق الخامس، الحي األولمبي  المقر 
 
 :تونس.  1004ـ المنزه األول ـ  284ص ب  العنوان البریدي 
 
  :التجدیف  األنشطة الریاضیة 
 
 :00 216 71 696 755 الھاتف 
 
 :00 216 71 866 750 الفاكس 

 
 :موقع الواب www.trf.org.tn 

 
 التظاھرات الدولیة للتجدیف بتونس:  واب موقع www.tunisrowing.ent.tn 

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

                             
 admi@trf.org.tn البرید اإللكتروني:

 
 

 
 

 
 

 2020-6201لفترة النیابیة لللمكتـــــب الجـــــامعـــي  تركیبة الھیئـــــة المـدیـــــــرة
 
 
  رئیــس الجامعة           سلیم بن بوبكر 

http://www.trf.org.tn/
http://www.tunisrowing.ent.tn/
https://www.facebook.com/TunisianRowingFederation
mailto:admi@trf.org.tn
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                   السیدة مریم برقیقة بن    نائب الرئیس                                 مبارك الخماسي)
 إستقالة السید مبارك الخماسي) على إثر  2020سبتمبر  02بدایة من الجامعة جمیع في خطة نائب رئیس  

                         أمین المال                          مختار الصغیري 
                                                           

 األعضاء : 
  دنیا العیادي قوبعة                                        رئیسة اللجنة الطبیة 
                              لجنة الطبیةالعضو ب                  محسن الطرابلسي 
                    رئیسة لجنة التحكیم                       إیناس ھمامي حفصة 
                                 رئیس لجنة اإلعالم واإلستشھار                    عمر الطیب 
      عضو بلجنة اإلعالم واإلستشھار                                             محمد بنسالم 
 رئیس لجنة تنظیم السباقات                        منیر الحمزاوي 
                                       رئیس لجنة التجدیف للجمیع             سمیر كریم 
                         رئیس لجنة الریاضیین                       الحبیب بنمساھل 
                              لجنة التجدیف النسائي  ةرئیس           مریم برقیقة بن جمیع 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اإلطار اإلداري للجامعة التونسیة للتجدیفتركیبة 
 
 

 الخّطة بالجامعة االسم واللقب  ع/ر

 كاتب عام قار حسان الحاج  01

 محاسبة ومتصرفة مالیة مساعدة آمال كوكي  02
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 اإلطار الفني للجامعة التونسیة للتجدیف تركیبة 

 
 

متصرف مساعد للمركز الدولي للنھوض بریاضة  ریاض بن خضر  03
 التجدیف 

 متصرف اداري اختصاص اعالمیة  نصر الدین سلطاني  04
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بالجامعة  الخطة الفنیة اإلسم واللقب  ع/ر
 2019لموسم 

بالجامعة  الخطة الفنیة
 2020لموسم 

 مدیر فني وطني  فیصل صولة  1
 - مستشار فني وطني  حازم مباركي  2

 مستشار فني وطني  - محمد العلمي  3
ودون   مدرب وطني لألكابر مدرب وطني أكابر وأواسط شكري بن میالد  4

 سنة  23
مدرب وطني مساعد أكابر   محمد المھني  5

 وأواسط  
مدرب وطني لألواسط  

 سنة  16ودون  
مدرب وطني كبریات   الصحبي خرداني  6

 ووسطیات 
مدرب الوطني للكبریات 

 سنة  23ودون  
مدربة وطنیة للوسطیات  شبانللمدربة وطنیة  ابتسام تریمش الشاذلي  7

 سنة  16ودون  
8 

 أكرم العثماني 
مدّرب وطني بارالمبي  

 ذكور 
 ماي)     (جانفي 

- 

9 
 أیمن ماجري 

مدّرب وطني بارالمبي  
 ذكور 

 (جوان      دیسمبر) 

مدّرب وطني بارالمبي  
 ذكور 
 

 مدّربة وطنیة بارالمبي إناث ألفة الخماسي 10
11 

 أنس بن خضر 
أخصـائي في إصالح 

ومعدات  وصیانة قوارب
 التجدیف 

 مدرب وطني مساعد
 للمنتخبات وطنیة للتجدیف

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلطار الشبھ الطبي للجامعة التونسیة للتجدیفتركیبة 
 

 الخطة   اإلسم واللقب  ع/ر
 2019بالجامعة لموسم 

 الخطة  
 2020بالجامعة لموسم 
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 مدلك إختصاص عالج طبیعي  سفیان القاسمي 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجــامعـــة المنخرطة بحسب الجمعیـات والنــوادي  المجازینتوزیع 
 
 
 

ع/
 ر

 2020موسم  2019موسم  الجمعیّــــــة أو النّـــــــــادي

 60 69 الجمعیة الریاضیة للبحیرة  1
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 72 101 النّادي البحري بسوسة  2
 74 69 النادي البحري للبحریة التونسیة  3
 35 4 جمعیة قرقنة الریاضیة  4
 116 110 جمعیة مدرسة الصید البحري للریاضات البحریة بطبرقة  5
النادي الریاضي والثقافي لإلدارة العامة للتكوین لألمن   6

 الوطني 
50 50 

 17 24 النادي الریاضي بغار الملح 7
 65 51 نادي تیبازا ألنشطة الغوص والریاضات البحریة  8
 36 37 بالبحیرة المدرسة الفیدرالیة للتجدیف  9
 0 1 نادي المقذف التونسي  10
 0 - النادي البحري بالحمامات 11
 1 0 الجمعیة الریاضیة للكھرباء و الغاز بحلق الوادي 12
 38 63 مركز النھوض بریاضة التجدیف بالبحیرة  13
 23 42 مركز النھوض بریاضة التجدیف بتونس البحریة  14
 57 63 التجدیف بطبرقة مركز النھوض بریاضة  15
 12 64 مركز النھوض بریاضة التجدیف بقرقنة   16
 40 61 مركز النھوض بریاضة التجدیف بأجیم  17
 57 48 التجدیف للجمیع  18

 753 857 المجمــوع العــام

 
 
 الكـأس  و الوطنیة البطـولـة       1

 1.1     الموسم الّریاضي 2019
 للتجدیف داخل القاعة الدورة الوطنیة   1.1.1

یوم  نظمت            الوادي    2019  جانفي  20  األحد   الجامعة  �حلق  الر�اضیة  داخل �القاعة  للتجد�ف  الوطنیة  الدورة 

لموسم   رقما    ،2019القاعة  الدورة  هذه  مستوى    هاماوقد سجلت  الجدافینعلى  بلغ    عدد  الذي    147(   246المشار�ین 

و مالیة  جدافة)    99جداف  جوائز  الذاتیة  مواردها  من  الجامعة  وفرت  �ما  الفارطة.  للمواسم  الوطنیة  �المسا�قات  مقارنة 

اسنادها   تّم  التي  الحوافز)  (منح  و تشجیعیة  النقاط  �مجموع  العام  الترتیب  األولى حسب  الثالث  الفائز�ن  للنوادي  للجدافین 

 على النحو التالي: النهائیة �انت النتائج حیث  هذه الدورة، سباقات رتبة األولى في �ل صنف من أصناف �الم
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 الجمعیة
مجموع  
 النقاط 

 الترتیب 

 1 139 النادي البحري للبحریة التونسیة

 2 120 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

 3 81 لبحیرة  لالجمعیة الریاضیة 

 4 67 بسوسةالنادي البحري 

 5 61 نادي تیبازا ألنشطة الغوص والریاضات البحریة       

 6 34 والثقافي لإلدارة العامة للتكوین النادي الریاضي 

 7 33 النادي الریاضي بغار الملح                     

 8 16 للتجدیف بالبحیرة المدرسة الفیدرالیة 

 9 6 التجدیف للجمیع

 10 2 نادي المقذف التونسي

 
 األولمبي  بطولة التجدیف   1.12.

 
 :  مؤلفة من ثالثة جوالت وهي التالیةاألولمبي نظمت الجامعة البطولة الوطنیة للتجد�ف          

 ، 2019مارس  17الجولة األولى یوم األحد  -

 ، 2019 أفر�ل 28الجولة الثانیة یوم األحد  -

   .2019  جوان 30ة والختامیة یوم األحد الجولة الثالث -

جّدافا ینتمون    أر�عون ، وقد شارك فیها ما یز�د عن مائة و تونس الشمالیة  البحیرة��المجرى الدولي للسباقات  وذلك  

 :والمدارس الفیدرالیة التالیةالنوادي  إلى

   لبحیرة  ل الجمعیة الر�اضیة 

   سوسة النادي البحري�   

   جمعیة قرقنة الر�اضیة 

  النادي البحري للبحر�ة التونسیة 

   مدرسة الصید البحري �طبرقة جمعیة 

  النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن 

   المدرسة الفیدرالیة للتجد�ف �البحیرة 

             النادي الر�اضي �غار الملح 
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  التجد�ف للجمیع 
        نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ة          

 

 و�ان الترتیب العام للبطولة �اآلتي ذ�ره:               

  األداني صغار صنف 
 الجمعیة

الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

 1 50 24 - 26 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

والریاضات   الغوص  ألنشطة  تیبازا  نادي 
 2 38 26 - 12 البحریة 

بسوسةالنادي البحري   8 - 15 23 3 

العامة   لإلدارة والثقافي النادي الریاضي
 4 4 2 - 2 للتكوین  

 5 0 0 - 0 الجمعیة الریاضیة للبحیرة 

 
 
 
 
 

  الدنیوات صغار صنف 
 الجمعیة

الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

والریاضات  الغوص  ألنشطة  تیبازا  نادي 
 البحریة 

14 - 16 30 1 

 2 20 10 - 10 الجمعیة الریاضیة للبحیرة 
 3 19 10 - 9 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

بسوسةالنادي البحري   0 - 0 0 4 
النادي الریاضي والثقافي لإلدارة العامة  

  للتكوین
0 - 0 0 4 

 
  صنف األداني 

 الجمعیة
الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

النادي الریاضي والثقافي لإلدارة العامة  
  للتكوین

15 22 19 56 1 

بسوسةالنادي البحري   11 19 25 55 2 

والریاضات   الغوص  ألنشطة  تیبازا   3 42 13 17 12نادي 
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 البحریة 
 3 24 13 4 7 الجمعیة الریاضیة للبحیرة 

 5 23 8 6 9 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

41 1 5 8 النادي البحري للبحریة التونسیة  6 

 7 8 0 2 6 المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بالبحیرة 

 
  صنف الدنیوات 

 الجمعیة
الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

 1 75 28 23 14 الجمعیة الریاضیة للبحیرة 
بسوسةالنادي البحري   14 11 13 38 2 

 3 38 13 14 11 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 
والریاضات   الغوص  ألنشطة  تیبازا  نادي 

 البحریة 
2 8 6 16 4 

 4 12 5 1 6 النادي البحري للبحریة التونسیة
النادي الریاضي والثقافي لإلدارة العامة  

  للتكوین
0 0 2 2 6 

 7 0 0 0 0 المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بالبحیرة 
 
  صنف األصاغر 

 الجمعیة
الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

 1 38 18 - 20 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

 2 37 14 - 23 النادي البحري للبحریة التونسیة

 3 24 10 - 14 الجمعیة الریاضیة للبحیرة 

 4 22 16 - 6 النادي البحري بسوسة

نادي تیبازا ألنشطة الغوص والریاضات  
 البحریة 

8 - 8 16 5 

النادي الریاضي والثقافي لإلدارة العامة  
 للتكوین 

7 - 6 13 6 

 7 5 5 - 0 المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بالبحیرة 

 8 0 0 - 0 النادي الریاضي بغار الملح

 8 0 0 - ـ جمعیة قرقنة الریاضیة 

 
  صنف الصغریات 

 الجمعیة
الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

 1 51 27 - 24 النادي البحري للبحریة التونسیة
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 2 33 14 - 19 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

 3 32 18 - 14 الجمعیة الریاضیة للبحیرة 

 4 20 8 - 12 النادي البحري بسوسة

نادي تیبازا ألنشطة الغوص والریاضات  
 البحریة 

6 - 10 16 5 

الریاضي والثقافي لإلدارة العامة  النادي 
 للتكوین 

0 - 1 1 6 

 7 0 0 - 0 المدرسة الفیدرالیة للتجدیف بالبحیرة 
 7 0 0 - 0 النادي الریاضي بغار الملح

 7 0 0 - 0 جمعیة قرقنة الریاضیة 
 
 
 
 

 صنف األواسط 
 الجمعیة

الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

 1 92 30 33 29 النادي البحري للبحریة التونسیة

 2 50 18 14 18 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

 3 38 16 14 8 الجمعیة الریاضیة للبحیرة 

 4 22 4 11 7 النادي البحري بسوسة

النادي الریاضي والثقافي لإلدارة العامة  
 5 21 7 1 13 للتكوین 

ألنشطة الغوص والریاضات  نادي تیبازا 
 البحریة 

2 5 3 10 6 

 7 0 0 ـ ـ جمعیة قرقنة الریاضیة 

 7 0 0 0 0 النادي الریاضي بغار الملح

 
  صنف الوسطیات 

 الجمعیة
الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

 1 89 24 34 31 النادي البحري للبحریة التونسیة

 2 46 18 12 16 مدرسة الصید البحري بطبرقة جمعیة 

 3 14 5 5 4 الجمعیة الریاضیة للبحیرة 

نادي تیبازا ألنشطة الغوص 
 4 4 4 0 0 والریاضات البحریة 

 5 3 3 0 0 النادي البحري بسوسة

 5 3 0 0 3 النادي الریاضي بغار الملح
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النادي الریاضي والثقافي لإلدارة 
 7 0 0 0 0 العامة للتكوین 

 7 0 0 ـ ـ جمعیة قرقنة الریاضیة 

 
 
 
 
 
 

  صنف األكابر 
 الجمعیة

الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

 1 90 44 ـ 46 النادي البحري للبحریة التونسیة

84 30 ـ 18 الجمعیة الریاضیة للبحیرة    2 

64 20 ـ 26 النادي البحري بسوسة  3 

 4 38 20 ـ 18 مدرسة الصید البحري بطبرقة جمعیة 

نادي تیبازا ألنشطة الغوص 
 5 11 5 ـ 6 والریاضات البحریة 

 5 11 6 ـ 5 التجدیف للجمیع

 7 10 5 ـ 5 النادي الریاضي بغار الملح 

النادي الریاضي والثقافي لإلدارة 
 7 10 3 ـ 7 العامة للتكوین 

 9 0 0 ـ ـ جمعیة قرقنة الریاضیة 

 
  صنف الكبریات 

 الجمعیة
الجولة 
 األولى

الجولة 
 الثانیة 

الجولة 
 الختامیة

 الترتیب  المجموع

 1 84 42 ـ 42 النادي البحري للبحریة التونسیة

 2 70 43 ـ 27 النادي البحري بسوسة

 3 23 10 ـ 13 الجمعیة الریاضیة للبحیرة 

 4 19 5 ـ 14 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

 5 0 0 ـ ـ قرقنة الریاضیة جمعیة 

النادي الریاضي والثقافي لإلدارة 
 العامة للتكوین 

 5 0 0 ـ 0

 5 0 0 ـ 0 النادي الریاضي بغار الملح

نادي تیبازا ألنشطة الغوص 
 والریاضات البحریة 

 5 0 0 ـ 0
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 5 0 0 ـ 0 التجدیف للجمیع

 
 
 

 بطولة تجدیف البحر  1.13.
 للر�اضات البحر�ة �طبرقة  جمعیة مدرسة الصید البحري �التعاون مع  نظمت الجامعة ،  2019خالل الموسم الصیفي        

�الشاطئ المحاذي لنزل   2019سبتمبر    05و  04یومي  وقد دارت فعالیتها    تین،متتالی   ینتجول�طولة تجد�ف البحر على  

 : والمدرسة الفیدرالیة التالیةالنوادي  ینتمون إلى جداف  121جدافة وعدد  66عدد  وقد شارك فیها. "أیترو�یكا"

 

   لبحیرة  ل الجمعیة الر�اضیة 

   سوسة النادي البحري�   

  النادي البحري للبحر�ة التونسیة 

  جمعیة مدرسة الصید البحري �طبرقة 

  النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن 

   المدرسة الفیدرالیة للتجد�ف �البحیرة 

  التجد�ف للجمیع 
                نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ة 

 

     كان الترتیب العام للبطولة �اآلتي ذ�ره:و          
 

 الترتیب  المجموع الجولة الثانیة  الجولة األولى  الجمعیة
 1 172 89 83 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

 2 157 83 74 النادي البحري للبحریة التونسیة
 3 97 21 76 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة 

 4 74 38 36 النادي البحري بسوسة
نادي تیبازا ألنشطة الغوص والریاضات  

 5 33 14 19 البحریة 

إلدارة العامة  لوالثقافي النادي الریاضي 
 5 33 6 27 تكوین  لل

 7 19 6 13 الفیدرالیة للتجدیف بالبحیرة المدرسة 
 8 0 0 - التجدیف للجمیع
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 جائزة تونس الكبرى للتجدیف الشاطئي سرعة 1.14.

جائزة تونس الكبرى للتجد�ف الشاطئي سرعة التي دارت فعالیتها یومي    ،�طولة تجد�ف البحر  تلى مباشرة تنظیم        
"الباجیة" �مدینة طبرقة،    2019سبتمبر    07و   06 الفردي ذ�ور و �شاطئ  أكابر  والزوجي مختلط  �ناث  وذلك في صنف 

 سنة.   17ودون 
 

     ذ�ره:  �اآلتيلهذه التظاهرة كان الترتیب العام و          
 

 الترتیب  المجموع برنزیة فضیة ذھبیة الجمعیة
 1 5 0 2 3 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

 2 4 2 1 1 النادي البحري للبحریة التونسیة
نادي تیبازا ألنشطة الغوص والریاضات  

 3 2 0 1 1 البحریة 

 4 1 0 0 1 التجدیف للجمیع
 5 4 3 1 0 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة 

 6 2 1 1 0 الفیدرالیة للتجدیف بالبحیرة المدرسة 
إلدارة العامة  لوالثقافي النادي الریاضي 
 7 0 0 0 0 تكوین لل

 
 كأس تونس  1.15.

 
، الكبرى للتجد�ف الشاطئي سرعة   تونسجائزة  و   إلى جانب سباقات البطولتین الوطنیتین للتجد�ف األولمبي والبحر 

ببحیرة تونس الشمالیة فعالیات �أس تونس للتجد�ف للموسم الر�اضي    2019د�سمبر    01األحد    یومفقد نظمت الجامعة  

م ألصناف صغار األداني    500وقد تّم إجراء السباقات على مسافة    .جدافة  46جداف و   113وذلك �مشار�ة عدد    2019

و�ناث ومسافة   ذ�ور  السباق  1000واألداني  هذه  أولى  دارت  المشار�ة حیث  لبقیة األصناف  قوارب  م  �المجرى على  ات 

تجد�ف البحر لكن مع ارتفاع سرعة الر�اح وحفاظا على سالمة الجدافین أوال والمعدات ثانیا تّم إجراء �قیة السباقات على  

"أرقومتر".   التجد�ف  و جهاز  قّرر  هذا،  المجازات،  عدد  تكثیف  على  النوادي  وتشجیع  التناصف  مبدأ  تكر�س  على  عمال 

 إسناد �أسین:  2015د�سمبر   15جتماعه بتار�خ  المكتب الجامعي خالل إ

  ؛  إناث   كأس تونس للتجد�ف 

  ذ�ور   كأس تونس للتجد�ف و.   
نقطة حیث �ان    102�مجموع  النادي البحري للبحر�ة التونسیة  هذا الموسم إلى  لفي صنف الذ�ور  الكأس    ت آل قد  و        

 الترتیب العام للنوادي �اآلتي:
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 الترتیب  مجموع النقاط  الجمعیة

 1 102 النادي البحري للبحریة التونسیة 

 2 75 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة  

 3 61  بسوسةالنادي البحري 

 4 50 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة 

إلدارة العامة  لوالثقافي النادي الریاضي 
 تكوین  لل

45 5 

 6 14 للتجدیف بالبحیرة المدرسة الفیدرالیة 

 7 10 التجدیف للجمیع

 8 4 النادي الریاضي بغار الملح

�عنوان هذا الموسم في صنف اإلناث حیث ا أحرز النادي البحري للبحر�ة التونسیة على �أس تونس للتجد�ف  �م        

 كان الترتیب العام �التالي: 

   
 الترتیب  مجموع النقاط  الجمعیة

 1 88 النادي البحري للبحریة التونسیة 

 2 62 الجمعیة الریاضیة بالبحیرة 

 3 56 جمعیة مدرسة الصید البحري بطبرقة 

 4 52  بسوسةالنادي البحري 

 5 8 التجدیف للجمیع

إلدارة العامة  لوالثقافي النادي الریاضي 
 تكوین  لل

5 6 

 7 3 للتجدیف بالبحیرة المدرسة الفیدرالیة 
 8 0 النادي الریاضي بغار الملح

 
 
 

 2.1     الموسم الّریاضي 2020
 الدورة الوطنیة للتجدیف داخل القاعة   .121.

الوادي    2020  جانفي  19  األحد   یوم  الجامعة    نظمت            �حلق  الر�اضیة  داخل  �القاعة  للتجد�ف  الوطنیة  الدورة 

بلغ    ،2020القاعة لموسم   الذي  المشار�ین  الجدافین  الدورة رقما هاما على مستوى عدد     141(  246وقد سجلت هذه 

و مالیة    111جداف  الذاتیة جوائز  مواردها  من  الجامعة  وفرت  �ما  الفارطة.  للمواسم  الوطنیة  �المسا�قات  مقارنة  جدافة) 
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الحواف (منح  و تشجیعیة  النقاط  �مجموع  العام  الترتیب  األولى حسب  الثالث  للنوادي  اسنادها  تّم  التي  الفائز�ن  ز)  للجدافین 

 على النحو التالي: النهائیة �انت النتائج هذه الدورة، حیث  �المرتبة األولى في �ل صنف من أصناف سباقات 

 

 الجمعیة
مجموع  
 النقاط 

 الترتیب 

 1 178 بطبرقة جمعیة مدرسة الصید البحري 

 2 108 النادي البحري للبحریة التونسیة

 3 92 نادي تیبازا ألنشطة الغوص والریاضات البحریة 

 4 77 لبحیرة  لالجمعیة الریاضیة 

 5 44 للتجدیف بالبحیرة المدرسة الفیدرالیة 

 6 37 بسوسةالنادي البحري 

 7 23 والثقافي لإلدارة العامة للتكوین النادي الریاضي 

 8 12 جمعیة قرقنة الریاضیة 

 9 7 النادي الریاضي بغار الملح                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 : نشـــاط الفــرق الـوطنیـــة 2
 

منتخبات      تشجیع    التجد�فتحظى  قصد  الجامعة  مستوى  على  أو  اإلشراف  سلطة  قبل  من  سواء  الدعم  من  �المز�د 
التألق والنجاح ورفع الرا�ة الوطنیة الدولیة واإلقلیمیة  العناصر الوطنیة على مز�د  ، وفیما یلي حصیلة نشاط  في المحافل 

     :2020و  2019الفرق الوطنیة لموسمي 
 

 : 9201الموسم الّریاضي     21.
 

 : المشاركات الرسمیة     .211.
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  جمهور�ة الرأس " �سال�مدینة "  2019  جوان  15و   14یومي   2019سال  -الدورة األولى لأللعاب اإلفر�قیة الشاطئیة

المشار�ة  و ،  األخضر هذه  و تمیزت  بتأّلقها  فني مشرف  الوطنیة مستوى  میدالیات   03على    احصولهبتقد�م عناصرنا 

 كاآلتي:

 في صنف فردي �بر�ات، زمالي  سارة: ذهبیة میدالیة    01 -

 ، في صنف فردي أكابرمحمد خلیل المنصوري  :فضیة میدالیة    01  -

 . في زوجي مختلطخلیل المنصوري  محمد �سارة زمالي  :نز�ة و بر میدالیة    01  -

أولى المیدالیات التي تتحصل علیها بالدنا لیرفع علم تونس �أول    �انت   هذه المیدالیة الذهبیةمن الجدیر �الذ�ر أن  و       

 علم ضمن سباقات هذه الدورة.

 

  منصوري محمد  جداف    مشار�ة �ألمانیا    خلیل  العالم  في  المقیم  "   سنة   23دون  �طولة    -فلور�دا(  " ساراسوتا   �مدینة 

مناسبة لمز�د إكتساب التي مثلت  ،  2019  جو�لیة  28إلى    24من  خالل الفترة الممتدة    ) الوال�ات المتحدة األمیر�كیة

البطولة.   لهذه  الجید  الفني  المستوى  مع  عالي خاصة  ذوي مستوى  جدافین  مع  و�حتكاك  من  الخبرة  �ان  وأّنه  علما، 

ضیاء  المساعد السید محمد المهني والجداف    المدرب الوطنيالمنتظر أن �شارك المعني �األمر في هذه البطولة معیة  

سفارة الوال�ات المتحدة األمر�كیة بتونس، حیث رافقت هذا الجداف من  الدین الزغالمي لكنهما لم یتحصال على تأشیرة  

التدر�ب، وخبیرة االتحاد الدولي  المدر�ة الوطنیة للشبان  ،  إبتسام تر�مش الشاذليلسیدة  اخالل مشار�ته   للتجد�ف في 

لتأطیر المشار�ین من بلدان التنمیة في التجد�ف خالل هذه البطولة دعوتها من قبل االتحاد الدولي المذ�ور تي تّمت ال

أما على مستوى  المتعلقة �النقل الجوي واإلقامة واإلعاشة والتنقل الداخلي للمعنیة �األمر.كافة المصار�ف  الذي تكفل �و 

 . 21/ 14ا حیث تمكن الجداف محمد خلیل المنصوري من تحقیق المرتبة  النتائج المسجلة �عتبر مردود جدافنا طیب 

 

  شارك ،  2019أوت    11إلى    07خالل الفترة الممتدة من    "طو�یو" الیا�ان �مدینة    �طولة العالم لألواسط والوسطیات

تمكن  حیث  ،  شكري بن میالد   المدرب الوطنيمعّیة    سبایتیةوهاني    سارة زماليفیها منتخبنا الوطني ممثال في الجدافة  

في حین �ان أداء الجدافة سارة زمالي دون   "79: 20: 7من تحقیق أفضل توقیت له بـ"  سبایتیةخاللها الجداف هاني  

 متوسط.
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   20من  خالل الفترة الممتدة    الر�اط�مدینة  التي دارت فعالیتها    "2019الدورة الثانیة عشر لأللعاب اإلفر�قیة "المغرب  

 میدالیات �اآلتي: 08والتي تمیزت بتألق منتخبنا الوطني �إحرازه ، 2019 أوت  23إلى 

 ،  متر 500على مسافة  وزن مفتوح  أكابر في صنف فردي  الطیب  : محمد ذهبیة میدالیة    03   -

 ، متر 1000على مسافة  وزن مفتوح أكابر محمد الطیب في صنف فردي                      

 متر.  500على مسافة خفیف الوزن  في صنف فردي أكابرمحمد خلیل المنصوري                           

 ، متر 500× 2محمد الطیب وخد�جة الكر�مي في صنف الفردي مختلط تتا�ع   :میدالیة فضیة   01  -

 ،متر 500مسافة �بر�ات خفیف الوزن على في صنف فردي خد�جة الكر�مي                      

 متر. 100�بر�ات خفیف الوزن على مسافة في صنف فردي خد�جة الكر�مي                      

 متر،  1000خفیف الوزن على مسافة  في صنف فردي أكابرمحمد خلیل المنصوري  :میدالیة برونز�ة   01  -

 . متر 1000�بر�ات وزن مفتوح على مسافة في صنف فردي  نور الهدى الطیب                        
 

   من خالل الفترة الممتدة �مدینة "�اتراس" التي دارت فعالیتها  "2019الدورة الثانیة لأللعاب المتوسطیة الشاطئیة "الیونان

وطنیة  ،  2019أوت    27  إلى   25 عناصر  حیث حصدت  الوطني  منتخبنا  بتألق  من    03وتمیزت  فضیة  میدالیات 

 مجموع أر�عة میدالیات تحصلت علیها تونس في هذه التظاهرة، وذلك �اآلتي:  

 سارة زمالي وسهر مومني في صنف زوجي سیدات، -

 رجال،  في صنف فرديمحمد خلیل المنصوري  -

 صنف زوجي رجال.ضیاء الدین الزغالمي وغیث القادري في  -

 

   اإلفر�قیة فعالیاتها    عشرة   الثالثة البطولة  دارت  تونس    2019أكتو�ر    16إلى    14من  التي  ببحیرة  التجد�ف  �منشأ 

�مجموع  و   مصر صاحبة اللقب �عد    إفر�قیا  الثانیةالمرتبة  على  األولمبي والبارالمبي  منتخبنا  خاللها    أحرزوقد  ،  الشمالیة

 .  برنز�ة  میدالیة )03() فضیة و11(میدالیة ذهبیة،  )06( : میدالیة )20( ون عشر 

 
  " األولمبیة  لأللعاب  التأهیلیة  من    2020"  طو�یو السباقات  الممتدة  الفترة  �منشأ    2019أكتو�ر    12إلى    10خالل 

الشمالیة،   تونس  ببحیرة  الوطنيتمیز و التجد�ف  المنتخب  بتأّلق  والبارالمبي  ت  نور  بترشیح    األولمبي  الهدى الجدافتان 

 . لأللعاب األولمبیة المذ�ورة )LW2X( الطیب وخد�جة الكر�مي القارب زوجي �بر�ات وزن خفیف
 

 
 الدورات الدولیة:      .212.
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   المجرى الدولي    2019  فیفري   10  األحد   یومالتي دارت فعالیاتها    لبحیرة تونس للتجد�ف   الثانیة عشرة الدورة الدولیة�

�حصوله على المرتبة األولى  واألولمبي  البارالمبي  المنتخب الوطني    خاللهاتأّلق  وقد  للسباقات ببحیرة تونس الشمالیة،  

 .برنز�ة) 07فضیة و  07ذهبیة،  11میدالیة ( 25�عدد 

 

  الدولیة بیدیلو�و  تارني  دورة  الممتدة  إ�طالیا  -�مدینة  الفترة  الثالثة    في  2019أفر�ل    14إلى    12  منخالل  نسختها 

سارة    ةتألق الجدافالنتائج المسجلة تعتبر جّیدة خاصة �النظر إلى  ت  وقد �ان  ،بلدا  34والثالثون التي سجلت مشار�ة  

فردي    زمالي القارب  منصة  )  JW1X(  وسطیات على  على  �صعودها  للدورة  الختامي  الیوم  فعالیات  التتو�ج  خالل 

 ."08:58:82على المیدالیة الفضیة بتوقیت "  احرازهإل

 
   دورة"Gavirate بلدا  17التي سجلت مشار�ة    2019أفر�ل    19إلى    17  منخالل الفترة الممتدة  �إ�طالیا    " الدولیة، 

معیة المدر�ان الوطنیان    الجباليصباح  و   ماهر الفطناسيشارك فیها منتخبنا الوطني البارالمبي ممثال في الجدافان  وقد  

  18المر�ز    PR1حقق الجداف ماهر الفطناسي في صنف  البارالمبیان ألفة الخماسي الضاوي وأكرم العثماني حیث  

الفردي على مسافة    23على   القارب  البلدان  2000�النسبة لصنف  المرتبة األولى عر�یا و�فر�قیا بین  بذلك  م محتال 

 ث. 51ودق   13المشار�ة وذلك بتوقیت 

 
   العالم للتجد�ف   الثانیة الجولة الفترة الممتدة    بولندا  -بوزنان   �مدینة  لكأس    قدو ،  2019  جوان  24إلى    19من  خالل 

مستهدف �عقد أهداف "ر�اضي نخبة مقیم  محمد الطیب المقیم �ألمانیا والالجداف  شارك فیها منتخبنا الوطني ممثال في  

بن میالد،   الوطني شكري  المدرب  معّیة  الطیب    تمكن خاللهاوالتي  �الخارج"  توقیت جید الجداف محمد  تحقیق  من 

مع اإلشارة أنها أول مشار�ة له في هذا الصنف في مثل  )  M1X(مفتوح  على القارب فردي أكابر وزن  "  07:00.80بـ"

 . هذا المستوى العالمي

 
 التربصات:      .213.
 

  تحضیري الممتدة  تونس  ب   دولي   تر�ص  الفترة  البلدان   2019  فیفري   09إلى    02من  خالل  لفائدة  انتظم  الذي 

ولنظیرتها   للتجد�ف لإلعداد اإلفر�قیة  الدولي  االتحاد  إشراف  التضامن األولمبي وتحت  برنامج  إطار  العر�یة في 

. 2019للمشار�ة في التصفیات التأهیلیة لأللعاب األولمبیة والبارالمبیة التي احتضنها بالدنا خالل شهر أكتو�ر  
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ا هذا  في  للتجد�ف  لتر�ص  وشارك  البارالمبي  اختتم  منتخبنا  المذ�و حیث  في    رالتر�ص  الدولیة �المشار�ة  الدورة 

 .2019فیفري   10یوم األحد  الثانیة عشرة لبحیرة تونس للتجد�ف

 

  تحضیري الممتدة  تونس  ب   مغلق  تر�ص  الفترة  المنتخب   2019  فیفري   09إلى    07من  خالل  عناصر  لفائدة 

الدورة الدولیة الثانیة عشرة لبحیرة تونس للتجد�ف یوم  حیث اختتم هذا التر�ص �المشار�ة في    األولمبي للتجد�ف

    .2019فیفري   10األحد 

 
  مغلق داخلي  من    ترّ�ص  الممتدة  الفترة  خالل  �البحیرة  التجد�ف  اإلقامة   2019مارس    20إلى    17�منشأ  مع 

حیث تجدر اإلشارة أن هذا التر�ص ،  خارج تونس الكبرى النوادي الكائنة  �المر�ب الشبابي �المرسى للمشار�ین من  

 اعدة.المنتخبات الوطنیة للتجد�ف �العناصر الو  ختبارات الهادفة إلى تطعیمندرج ضمن اإلا

 
  مغلق داخلي  �البحیرة  ترّ�ص  التجد�ف  الممتدة    �منشأ  الفترة  لفائدة   2019أفر�ل    07إلى  مارس    23من  خالل 

الشارني   إسكندر  الوطني  المنتخب  �الخارج  جدافى  المقیمان  المنصوري  خلیل  التر�ص �محمد  هذا  مّثل  حیث 

�اإلختبارات   �األمر  المعنیان  لقیام  مناسبة  الر�اضة التحضیري  وعلوم  للطب  الوطني  �المر�ز  التأهیلیة  الطبیة 

 .بتونس

 
  " جداف لفائدة    2019أفر�ل    07مارس إلى   31من   خالل الفترة الممتدة" اإل�طالیة فار�زي  تر�ص تحضیري �مدینة

عّیة  مستهدف �عقد أهداف "ر�اضي نخبة متألق مقیم �الخارج " ممحمد الطیب المقیم �ألمانیا والالمنتخب الوطني  

 .المدرب الوطني لألكابر واألواسط السّید شكري بن میالد 

 
   العناصر الوطنیة المشار�ة في لفائدة    2019  أفر�ل  11إلى    07من  اإل�طالیة    بیدیلو�و ببحیرة  تر�ص تحضیري

 نسختها الثالثة والثالثون. فيدورة بیدیلو�و الدولیة 

 

   مدینة " تر�ص تحضیري�Gavirate "    العناصر الوطنیة المشار�ة لفائدة    2019  ماي  16إلى    12من  اإل�طالیة

 . �إ�طالیا" الدولیة Gavirate"في دورة 
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   والذي   2019 جوان  12إلى   08من  خالل الفترة الممتدة    " �جمهور�ة الرأس األخضرسال " �مدینة تحضیري تر�ص

 . 2019سال  -الشاطئیةالدورة األولى لأللعاب اإلفر�قیة اختتم �المشار�ة 

 

 " والذي سبق    2019أوت    06جو�لیة إلى    28خالل الفترة الممتدة من    الیا�انیة "  طو�یو   تر�ص تحضیري �مدینة

 . 2019أوت  12إلى  07من �طولة العالم لألواسط والوسطیات  المشار�ة في

 
   اإل�طالیة "بوز�انو"  �مدینة  تحضیري  معیة    2019أوت    17إلى    01من  تر�ص  الكر�مي  خد�جة  الجدافة  لفائدة 

المقیمان  المدرب الوطني الصحبي خرداني، رافقهما في هذا التر�ص الجدافان نور الهدى الطیب �محمد الطیب  

 . 2019�الخارج " �عنوان سنة  مستهدفان �عقد أهداف "ر�اضي نخبة متألق مقیم وال�ألمانیا 

 
  حیث تجدر اإلشارة أن هذا      2019أوت    18إلى    14ن  م خالل الفترة الممتدة    �مدینة طبرقة   ترّ�ص داخلي مغلق

   ".2019في الدورة الثانیة لأللعاب المتوسطیة الشاطئیة "الیونان ندرج في إطارات التحضیرات للمشار�ة إالتر�ص 

 
  " سبق المشار�ة   والذي  2019  أوت   24إلى   20خالل الفترة الممتدة من   الیونانیة " �اتراس  تر�ص تحضیري �مدینة

 . 2019 وت أ  27إلى   25من " 2019في الدورة الثانیة لأللعاب المتوسطیة الشاطئیة "الیونان  في

 
  لفائدة الجدافة خد�جة الكر�مي   2019أكتو�ر   05سبتمبر إلى    21من  تر�ص تحضیري �مدینة "بوز�انو" اإل�طالیة

الوطني الصحبي خرداني،   المدرب  لوذلك  معیة  التحضیرات  ل  لمشار�ة فيفي إطار  التأهیلیة  أللعاب التصفیات 

 .الثالثة عشرة بتونس ة" والبطولة اإلفر�قی2020"طو�یو   األولمبیة

 
  المشار�ة �ختتم  أالذي    2019  أكتو�ر  09إلى    04من  خالل الفترة الممتدة  بتونس    �ارالمبي  دولي   تر�ص تحضیري

(طو�یو  في   والبارالمبیة  األولمبیة  لأللعاب  القار�ة  التأهیلیة  عشرة و )  2020التصفیات  الثالثة  اإلفر�قیة  البطولة 

ب   دارت التي    2019أكتو�ر    16إلى    10من    للتجد�ف التجد�ف  لسباقات  الدولي  �المجرى  تونس فعالیتها  بحیرة 

 .الدولي واإلفر�قي للتجد�فو�التعاون مع اإلتحادین   واإلدماج المهني تحت إشراف وزارة شؤون الشباب والر�اضة

 
  المشار�ة �ختتم  أالذي    2019أكتو�ر    09إلى    05من  خالل الفترة الممتدة  بتونس    أولمبي  دولي   تر�ص تحضیري

(طو�یو  في   والبارالمبیة  األولمبیة  لأللعاب  القار�ة  التأهیلیة  عشرة و )  2020التصفیات  الثالثة  اإلفر�قیة  البطولة 
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تونس   دارت التي    2019أكتو�ر    16إلى    10من    للتجد�ف ببحیرة  التجد�ف  لسباقات  الدولي  �المجرى  فعالیتها 

 .الدولي واإلفر�قي للتجد�فو�التعاون مع اإلتحادین   واإلدماج المهنيتحت إشراف وزارة شؤون الشباب والر�اضة 
 

 
 : 2020الموسم الّریاضي     22.
 

 : المشاركات الرسمیة     .221.
 

  نوفمبر   28وم السبت  یللتجد�ف داخل القاعة  عالم  والمؤهلة لبطولة ال   البطولة اإلفر�قیة للتجد�ف داخل القاعة عن �عد

 برونز�ة.  08فضیة و 05ذهبیة و  12) میدالیة:  25خمسة وعشرون (�على المرتبة األولى   تونسوقد تحّصل . 2020

 
 

 الدورات الدولیة:      .222.
 

 
   الدولیة عشرة الدورة  للتجد�ف   الثالثة  تونس  فعالیاتها    لبحیرة  دارت  �المجرى    2020  فیفري   16  األحد   یومالتي 

المنتخب الوطني �حصوله على المرتبة األولى �مجموع   خاللهاتأّلق  وقد  الدولي للسباقات ببحیرة تونس الشمالیة،  

  برنز�ة. 02فضیة و 11ذهبیة،   14: میدالیة  ﴾27﴿ سبعة وعشرون 
 
 عد   الدولیة   الدورة� عن  القاعة  داخل  السبت    للتجد�ف  تحّصل  .  2020نوفمبر    28یوم  المرتبة   تونسوقد  على 

 برونز�ة.  12فضیة و 10ذهبیة و 17) میدالیة: 39( بتسعة وثالثون األولى 

 
 

 
 التربصات:      .223.
 

  تحضیري الممتدة  تونس  ب   مغلق  تر�ص  الفترة  المنتخبات   2020  فیفري   15إلى    12من  خالل  عناصر  لفائدة 

للتجد�ف   �المشار�ة في  الوطنیة  التر�ص  للتجد�ف یوم حیث اختتم هذا  لبحیرة تونس  الثالثة عشرة  الدولیة  الدورة 

   . 2020فیفري   16األحد 
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  تجدر اإلشارة أن هذا    حیث  2020أوت    23إلى    17ن  مخالل الفترة الممتدة    �مدینة طبرقة   ترّ�ص داخلي مغلق

سنة  ندرج  إالتر�ص   �عنوان  والوسطیات  األواسط  منتخب  إعداد  برنامج  إطار  التجد�ف   2020في  صنف  في 

 . 2024الشاطئي الذي سیكون ضمن األلعاب األولمبیة �ار�س 

 
  تجدر اإلشارة أن هذا   حیث   2020سبتمبر    13إلى    06من  الفترة الممتدة  خالل    جز�رة جر�ة�   ترّ�ص داخلي مغلق

في صنف التجد�ف الشاطئي   2020والكبر�ات �عنوان سنة    لألكابرفي إطار برنامج إعداد منتخب  التر�ص إندرج  

 . 2024الذي سیكون ضمن األلعاب األولمبیة �ار�س  

 
   مدینة� تحضیري  الممتدة   األلمانیة"  هامبورغ " تر�ص  الفترة  الجدافان   2020  أوت   22إلى    08من  خالل  لفائدة 

في إطار التحضیرات للمشار�ة في الدورة التأهیلیة لأللعاب األولمبیة  وذلك  غیث القادري �محمد خلیل المنصوري  

 . على قارب الزوجي وزن خفیف 2020طو�یو  

 
 

 : الــدولیــة  تنظیـم التّظاھــرات  3
 1.3   الموسم الّریاضي  2019

 
 الدولي    �التعاون مع اإلتحاد اإلدماج المهني  الجامعة التونسیة للتجد�ف تحت إشراف وزارة الشباب والر�اضة و   ت نّظم

من   الممتدة  الفترة  خالل  الشمالیة  تونس  ببحیرة  للسباقات  الدولي  �المجرى    2019  فیفري   10إلى    03للتجد�ف 

 التظاهرات الر�اضیة الدولیة التالیة: 

  2019 فیفري   10إلى   03: من دولي �ارالمبي                                              تر�ص تحضیري ، 
   2019 فیفري   10 األحد  : یوم         لبحیرة تونس للتجد�ف                   یة عشرة  ن االث الدورة الدولیة . 

 
"  Agitos Foundationاإلتحاد الدولي للتجد�ف على التر�ص الدولي بتمو�ل جانب �بیر منه من طرف "أشرف        

حیث تم اإلعداد له من طرف لجنة التنمیة التا�عة لإلتحاد الدولي المذ�ور لفائدة اثنا عشر مشارك من خمسة بلدان حیث  

في    لقیام �التصنیف الطبي للجدافات والجدافین المشار�ینمّثل هذا التر�ص مناسبة لو أطر التر�ص ثلة من مدر�ین دولیین.  

ا إحتضن إطار  التي  والبارالمبیة  األولمبیة  لأللعاب  التأهیلیة  التصفیات  في  للمشار�ة  أكتو�ر  تإلعداد  بالدنا خالل شهر  ها 

حیث ا الثانیة عشرة  �ما �ان هذا التر�ص دافعا هاما لنجاح تنظیم الدورة الدولیة لبحیرة تونس للتجد�ف في نسخته  .2019

 تعتبر هذه التظاهرة األولى من نوعها التي تحتضنها بالدنا في صنف التجد�ف البارالمبي. 

الثانیة عشرة بلدان المشار�ة في ال)  07(ل عدد السبعة  لقد مثّ و        الدولیة  البارالمبي والدورة  تر�ص التحضیري الدولي 

أولى التظاهرات من نوعها التي تحتضنها بالدنا  رقما طیبا سّجلته الجامعة التونسیة للتجد�ف في    لبحیرة تونس للتجد�ف
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مما �ساهم على أن تكون تونس وجهة لتنظیم مثل هذه األحداث الر�اضیة الكبرى. وتجسد  ،  صنف التجد�ف البارالمبيفي  

اقات القار�ة التأهیلیة لأللعاب األولمبیة والبارالمبیة  �احتضان تونس للسباقات التأهیلیة للسب   2019هذا خالل شهر أكتو�ر  

الدولیة   مناسبة لإلعداد لتنظیم هذه خالل شهر فیفري  والبطولة اإلفر�قیة للتجد�ف حیث مّثل التر�ص التحضیري والدورة 

 التظاهرات خاصة على مستوى التجد�ف البارالمبي. 

 

 الدولي    ین �التعاون مع اإلتحاد اإلدماج المهني  الجامعة التونسیة للتجد�ف تحت إشراف وزارة الشباب والر�اضة و   ت نّظم

من  واإلفر�قي   الممتدة  الفترة  خالل  الشمالیة  تونس  ببحیرة  للسباقات  الدولي  �المجرى    أكتو�ر   16إلى    04للتجد�ف 

 التظاهرات الر�اضیة الدولیة التالیة:  2019

  2019أكتو�ر  10إلى   04ري أولمبي و�ارالمبي في إطار برنامج التضامن األولمبي       : من تر�ص تحضی ، 
   2019أكتو�ر  13إلى   10: من )  2020التصفیات التأهیلیة القار�ة لأللعاب األولمبیة والبارالمبیة (طو�یو ، 
                                 2019أكتو�ر  16إلى   14: من     البطولة اإلفر�قیة الثالثة عشرة للتجد�ف.     
 

لفائدة البلدان اإلفر�قیة وتحت إشراف   2019أكتو�ر    09إلى    04التر�ص التحضیري البارالمبي واألولمبي من  انتظم      

والبارالمبیة التأهیلیة لأللعاب األولمبیة  التصفیات  للمشار�ة في  للتجد�ف لإلعداد  الدولي  الدولي أشرف  و   .االتحاد  اإلتحاد 

" طرف  من  منه  جانب  بتمو�ل  الدولي  التر�ص  على  تم  Agitos Foundationللتجد�ف  حیث  األولمبي  والتضامن   "

) جدافة وجداف أولمبي وأر�عة  43اإلعداد له من طرف لجنة التنمیة التا�عة لإلتحاد الدولي المذ�ور لفائدة ثالثة وأر�عون (

  ) بلدا حیث أطر التر�ص ثلة من الخبراء والمدر�ین الدولیین. 21واحد عشرون () جدافة وجداف �ارالمبي من  14عشر (

   .مّثل هذا التر�ص مناسبة للقیام �التصنیف الطبي للجدافات والجدافین البارلمبیین المشار�ینو 

ثالثة عشرة. و�ان  �ان هذا التر�ص دافعا هاما لنجاح تنظیم هذه التصفیات التي تلتها البطولة اإلفر�قیة في نسختها الو    

والتشجیع على ممارسة ر�اضة التجد�ف خاصة في الصنف   مز�د التحفیزلهذا النجاح األثر اإل�جابي سواء على مستوى  

البارالمبي أو على مستوى التنشیط الر�اضي والثقافي الذي ساهم في انتعاش النشاط االقتصادي من خالل تأمین اإلقامة  

 خلي للوفود المشار�ة ومستلزمات التنظیم.   واإلعاشة والتنقل الجوي والدا

التصفیات التأهیلیة القار�ة تر�ص التحضیري الدولي البارالمبي و ) بلدا مشار�ا في ال21لقد مثل عدد الواحد وعشرون (    

أولى التظاهرات  رقما متمیزا سّجلته الجامعة التونسیة للتجد�ف خاصة في    )2020لأللعاب األولمبیة والبارالمبیة (طو�یو  

 .  صنف التجد�ف البارالمبيالرسمیة من نوعها التي تحتضنها بالدنا في 

إستضافة وتنظیم مثل هذه التظاهرات الر�اضیة �عكس مجددا قدرة تونس و�فاءتها  أن    تجدر اإلشارة،  السیاقوفي هذا      

والتقالی المجال،العالیة  تمتلكها في هذا  التي أصبحت  العر�قة  لتنظیم مثل هذه   د  تكون تونس وجهة  �ساهم على أن  مما 
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فیفري   الكبرى. وتجسد هذا خالل شهر  الر�اضیة  لتر�ص    2020األحداث  تونس  الدولیة   تكو�ني دولي�احتضان  والدورة 

لالتحاد   السنو�ة  الروزنامة  إقلیمیة ضمن  �تظاهرة  لترسیخها  الجامعة  تسعى  التي  عشرة  الثالثة  نسختها  في  تونس  لبحیرة 

 الدولي للتجد�ف.

 
 2.3   الموسم الّریاضي 2020

 
 التعاون مع اإلتحاد الدولي  اإلدماج المهني  الجامعة التونسیة للتجد�ف تحت إشراف وزارة الشباب والر�اضة و   ت نّظم�

من   الممتدة  الفترة  خالل  الشمالیة  تونس  ببحیرة  للسباقات  الدولي  �المجرى    2020  فیفري   16إلى    07للتجد�ف 

 التظاهرات الر�اضیة الدولیة التالیة: 

  2020فیفري  12إلى   07كو�ن المدر�ین                                  : من تر�ص لتكو�ن خبراء في ت ، 
  2020فیفري   16الدورة الدولیة الثالثة عشرة لبحیرة تونس للتجد�ف                        : یوم األحد . 
 

برنامج التضامن األولمبي من  أشرف اإلتحاد الدولي للتجد�ف على التر�ص الدولي بتمو�ل جانب �بیر منه من طرف      

التونسیة، اللجنة الوطنیة األولمبیة  التالي:    خالل  لفائدة عشرة مشارك من خمسة بلدان إفر�قیة موزعین على النحو  وذلك 

  01مدر�ة من مصر و   01مدرب من المغرب،    01مدرب من الجزائر،    02مدر�ة و  01  ،جنوب افر�قیامدرب من    02

و تونس  02مدر�ة  التر�ص    قد و   .مدرب من  "أطر  السیدة  للتجد�ف  الدولي  االتحاد  " من  Sallie Jane MALT خبیرة 

 .المملكة الممتحدة

نظمت الجامعة التونسیة للتجد�ف تحت إشراف وزارة شؤون الشباب والر�اضة و�التعاون مع االتحاد الدولي للتجد�ف كذلك  

عشرة  الثالثة  نسختها  في  للتجد�ف  تونس  لبحیرة  الدولیة  البلدان    الدورة  لفائدة  تحضیري  بتر�ص  مصحو�ة  �انت  والتي 

) جدافین من �ل اتحاد وطني لمدة ثالثة  04اإلفر�قیة ولنظیرتها العر�یة حیث تكفلت الجامعة �إقامة و�عاشة عدد أر�عة ( 

 ، حیث �ان هذا التر�ص دافعا هاما لنجاح تنظیم هذه الدورة الدولیة.2020فیفري  17إلى  14لیالي من  

في   المشار�ة  بلدان  ثمانیة  عدد  مثل  الدولیة  لقد  للتجد�فالثالثة  الدورة  تونس  لبحیرة  الجامعة   عشرة  سّجلته  طیبا  رقما 

مما �ساهم على أن تكون  ،  صنف التجد�ف البارالمبيهذه التظاهرة خاصة مع تسجیل مشار�ین في  التونسیة للتجد�ف في  

الر�اضیة   األحداث  هذه  مثل  لتنظیم  وجهة  ضمن  تونس  إقلیمیة  �تظاهرة  الدورة  هذه  لترسیخ  الجامعة  وتسعى  الكبرى. 

 الروزنامة السنو�ة لالتحاد الدولي للتجد�ف.

 
 : نشــاط المـركـز الـدولـي للتجـدیــف  4
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تفعیل       ببحیرة تونس و لمز�د  للتجد�ف  الدولي  المر�ز  والقاري   دورهفي إطار نشاط  المستوى اإلقلیمي  و�شعاعه على 
الدولیة، شهد هذا المر�ز خالل الموسمین    التر�صات التظاهرات و والدولي وذلك لما یتوفر فیه من مقومات أساسیة إلنجاح  

 الر�اضیین : 
 

 1.4   الموسم الّریاضي 2019
 األجانب الریاضیین التدریب لفائدة    .1.41

 
   ر�اضیان جدافان من دولة  عبد السالم محمد لسیدان الحسین محفوظ ڨمبور و ل  الجامعة التونسیة للتجد�فإستضافة ،

�المر�ز الدولي للنهوض بر�اضة التجد�ف �البحیرة  "  2020  طو�یو"الولمبیاد  لیبیا، للقیام بتر�ص تحضیري استعدادا  

الفترة الممتدة من  تحت إشراف المدرب السید أنیس جو�ني   التأهیلیة  حدود  إلى    2019جو�لیة    19خالل  التصفیات 

من   بتونس  والبارالمبیة  األولمبیة  لأللعاب  التضامن  ،  2019أكتو�ر    13إلى    10القار�ة  برنامج  إطار  في  وذلك 

 .تحت إشراف اإلتحاد الدولي للتجد�ف 2020األولمبي لإلعداد للمشار�ة في األلعاب األولمبیة طو�یو  

 

      لفائدة البلدان ربصاتالت   .1.42
 
  ّالمر�ز الدولي للنهوض   2019  فیفري   10إلى    03من  خالل الفترة الممتدة  دولي  �ارالمبي  تر�ص تحضیري  تنظیم    تم�

التجد�ف   إشرافبر�اضة  تحت  "  �البحیرة  طرف  من  منه  �بیر  جانب  بتمو�ل  للتجد�ف  الدولي   Agitosاإلتحاد 

Foundation حیث تم اإلعداد له من طرف لجنة التنمیة التا�عة لإلتحاد الدولي المذ�ور لفائدة اثنا عشر مشارك من "

للقیام �التصنیف الطبي للجدافات  مّثل هذا التر�ص مناسبة  و خمسة بلدان حیث أطر التر�ص ثلة من مدر�ین دولیین.  

إلعداد للمشار�ة في التصفیات التأهیلیة لأللعاب األولمبیة والبارالمبیة التي إحتضنتها  في إطار ا  والجدافین المشار�ین

 . 2019بالدنا خالل شهر أكتو�ر 
  
   بر�اضة التجد�ف �المر�ز الدولي للنهوض    2019أكتو�ر    09إلى    04انتظم تر�ص تحضیري �ارالمبي وأولمبي من

أشرف اإلتحاد  لفائدة البلدان اإلفر�قیة لإلعداد للمشار�ة في التصفیات التأهیلیة لأللعاب األولمبیة والبارالمبیة. و �البحیرة  

" والتضامن األولمبي  Agitos Foundationالتر�ص الدولي بتمو�ل جانب منه من طرف "هذا  الدولي للتجد�ف على  

) جدافة وجداف 43طرف لجنة التنمیة التا�عة لإلتحاد الدولي المذ�ور لفائدة ثالثة وأر�عون (حیث تم اإلعداد له من  

) بلدا حیث أطر التر�ص ثلة من الخبراء  21) جدافة وجداف �ارالمبي من واحد عشرون (14أولمبي وأر�عة عشر (

 .ات والجدافین البارلمبیین المشار�ینمّثل هذا التر�ص مناسبة للقیام �التصنیف الطبي للجدافوالمدر�ین الدولیین. و 

 
 2.4   الموسم الّریاضي 2020
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 التدریب لفائدة الریاضیین األجانب    .421.
 
   للتجد�فإستضافة التونسیة  محفوظ  ل  الجامعة  الحسین  من  ڤمبورلسید  جداف  ر�اضي  لیبیا،  بتر�ص دولة  للقیام   ،

استعدادا   جو�ني  "  2020  طو�یو"الولمبیاد  تحضیري  أنیس  السید  المدرب  إشراف  للنهوض تحت  الدولي  �المر�ز 

نظرا لإلجراءت المتخذة   2020إلى حدود أوائل شهر مارس    2019د�سمبر    04بر�اضة التجد�ف �البحیرة بدا�ة من  

 .للحد من انتشار فیروس �ورونا
 

      التربصات لفائدة البلدان   .422.
 
  ّالمر�ز الدولي    2020فیفري    12إلى    07خالل الفترة الممتدة من    تكو�ن المدر�ینلتكو�ن خبراء في  تر�ص  تنظیم    تم�

برنامج  ف اإلتحاد الدولي للتجد�ف بتمو�ل جانب �بیر منه من طرف  اشر تحت إ  للنهوض بر�اضة التجد�ف �البحیرة 

التونسیة، الوطنیة األولمبیة  اللجنة  إفر�قیة    التضامن األولمبي من خالل  بلدان  لفائدة عشرة مشارك من خمسة  وذلك 

التالي:   النحو  على  من    02موزعین  افر�قیامدرب  و   01  ،جنوب  الجزائر،    02مدر�ة  من  من   01مدرب  مدرب 

خبیرة االتحاد الدولي للتجد�ف  أطر التر�ص    وقد   .مدرب من تونس  02مدر�ة و   01مدر�ة من مصر و   01المغرب،  

 ." من المملكة الممتحدة Sallie Jane MALT السیدة "

 
 
 
 

ــ بالجھ التـنـمـیــة        5  : ات ـ
 : 9201الموسم الّریاضي       1.5
   الزیارات المیدانیة:  .1.51

 
   ات نادي الر�اضلمیدانیة  ز�ارة  بالسّید حازم مبار�ي، المستشار الفني الوطني،    : قام2019مارس    24یوم األحد

�قلیبیة و حضور  بهدف    البحر�ة  البحر�ة  الر�اضات  في  مفتوح  یوم  المدیرة فعالیات  الهیئة  مع  عمل  جلسة  �جراء 

 للنادي للنظر في سبل إعادة نشاط فرع التجد�ف.

 
 األیــام التحسیسیــة:  12..5
 

   الخمیس لفائدة أعوان وموظفي    نظمت :  2019جانفي    17یوم  للتجد�ف یوم تنشیطي  التونسیة  الجامعة 

 �منشأ التجد�ف �البحیرة. مغازة "د�كاتلون" 
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   فعالیات االحتفال �الیوم العالمي  في  الجامعة التونسیة للتجد�ف    شار�ت  : 2019جانفي    24یوم الخمیس

 �قصر الر�اضة �المنزه.   للر�اضة النسائیة
 
   الخمیس الفنّیة    �قرقنة:   2019فیفري    21بتونس والخمیس    2019جانفي    31یومي  المرافقة  في إطار 

النهوض  لنشاط   لمراكز  الوطني  للمهرجان  والتحضیرات  المدرسي  الوسط  في  للتجد�ف  التنمو�ة  الخال�ا 

الدراسیة   للسنة  �اإلعدادي  التجد�ف  تطو�ر  وخال�ا  �اإلبتدائي  الجامعة  ،  2020/ 2019�التجد�ف  قامت 

لل وتوجیه بتنظیم    تجد�فالتونسیة  إرشاد  واإلقلیمیة  یوم  الجهو�ة  الدورات    ن مدّرسی اللفائدة    �خصوص 

بوال  الخمیس    جندو�ةو تونس    یتيالمباشر�ن  الجامعة،  2019جانفي    31یوم  الخمیس    �مقر    21و�وم 

  یتي المباشر�ن بوال  نمدّرسی�مر�ز التر�صات واالصطیاف �الرملة من معتمد�ة قرقنة لفائدة ال 2019فیفري  

    .نومدنی  صفاقس
 

   السبت للتجد�ف    تنظیم:  2019مارس    09یوم  التونسیة  �مناسبة  لالجامعة  النسائي  للتجد�ف  مفتوح  یوم 

 اإلحتفال �الیوم العالمي للمرأة �منشأ التجد�ف �البحیرة. 
 

   األحد والطبیعة    شار�ت :  2019أفر�ل    07یوم  للر�اضة  تحسیسي  یوم  في  للتجد�ف  التونسیة  الجامعة 

�المسلك الصحي �المنزه السادس، وذلك بدعوة من جمعیة الحما�ة والتنمیة المستد�مة للمنطقة الخضراء 

 �المنزه السادس.
 

   في  شار�ت  :  2019أفر�ل    14واألحد    2019أفر�ل    06السبت  یومي للتجد�ف  التونسیة  الجامعة 

�جز�رة   2019أفر�ل  06المهرجان الوطني السنوي لخال�ا تطو�ر التجد�ف �المدارس اإلعداد�ة یوم السبت 

األحد   یوم  االبتدائیة  �المدارس  �التجد�ف  النهوض  لمراكز  السنوي  الوطني  والمهرجان  أفر�ل   14جر�ة 

 �منشأ التجد�ف �البحیرة.  2019

 
   السبت الت: شار�ت  2019جوان    15یوم  للتجد�ف  الجامعة  �الیوم  في  ونسیة  االحتفال  الوطني  فعالیات 

 �قصر الر�اضة �المنزه.  للر�اضة
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   تنفیذ التظاهرات الر�اضیة ذات طا�ع وطني والمدرجة ضمن برنامج نشر الممارسة الر�اضیة،  في إطار

للتجد�ف    قامت  التونسیة  والر�اضة  الجامعة  الشباب  وزارة  إشراف  المهني  تحت  مع  واإلدماج  و�التنسیق 

الجهات   من  �عدد  التجد�ف  لر�اضة  مفتوحة  أ�ام  بتنظیم  �حر  النوادي  أجل  من  "التجد�ف  شعار  تحت 

 �اآلتي:  2019)، وذلك خالل شهر أوت Row 4 Clean Seaنظیف" ( 

   نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ةجر�ة �التعاون مع -�أجیم 2019أوت    03یوم. 

   جمعیة قرقنة الر�اضیة�جز�رة قرقنة �التعاون مع  2019أوت    09یوم. 

   جمعیة مدرسة الصید البحري �طبرقة �مدینة طبرقة �التعاون مع  2019أوت    17یوم. 

   سوسة.ري النادي البح�مدینة سوسة �التعاون مع  2019أوت    31یوم� 

اإل�جابي األثر  التظاهرات  لهذه  �ان  ر�اضة    حیث  ممارسة  على  والتشجیع  التحفیز  مستوى  على  سواء 

 التجد�ف أو على مستوى التنشیط السیاحي والثقافي الذي �ساهم في انتعاش النشاط االقتصادي �الجهات.

 

   للتجد�ف نظمت    : 2019أكتو�ر    23واٍإلر�عاء    2019نوفمبر    06اإلر�عاء  یومي التونسیة    الجامعة 

إخباري  الجهو�ة    اجتماع  الدورات  سباقات  مستجدات  �خصوص  النهوض  مراكز  مدرسي  وتوجیه  إلرشاد 

واإلقلیمیة بوال   نمدّرسیاللفائدة    والوطنیة  اإلر�عاء    جندو�ةو تونس    یتيالمباشر�ن    2019نوفمبر    06یوم 

لتر�صات واالصطیاف �الرملة من معتمد�ة قرقنة  �مر�ز ا  2019أكتو�ر   23و�وم اٍإلر�عاء    �مقر الجامعة،

 ومدنین.  صفاقس یتيالمباشر�ن بوال نمدّرسیلفائدة ال

 

 : ةـوینی ـالتك  اتـربص ـالت  5.13.
 

   للتجد�ف التونسیة  للجامعة  التا�عة  التحكیم  لجنة  (رسكلة    علىأشرفت  �غیة  )  03ثالثة  وطنیة"  "درجة  حكمات 

إمت في  قمرت حالمشار�ة  �ضاحیة  للتجد�ف  الدولي  اإلتحاد  نظمه  الذي  للتحكیم  الدولیة  الشارة  على  الحصول  ان 

إجتیاز اإلمتحنات   من تمكنت العضوة الجامعیة السیدة مر�م برقیقة بن جمیع    وقد .  2019أكتو�ر    10و  9یومي  

 للحصول على الشارة الدولیة للتحكیم الدولي في التجد�ف.بنجاح النظر�ة والتطبیقیة 

 

  ّحیث ألقى من 2019أكتو�ر      12و   11  یومي  العاصمة�أحد نزل   التحكیم منتدىم اإلتحاد الدولي للتجد�ف  نظ ،

للتحكیم   الدولیة  الشارة  تجدید  بهدف  الدولیین  الحكام  لرسكلة  محاضرات  الدولیة  التحكیم  لجنة  من  خبراء  خالله 
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حكام ومن الجزائر حكمین    05  حكام ومن تونس   03من مصر  هذا المنتدى  األر�عة المقبلة حیث حضر    ت للسنوا

 ومن جنوب إفر�قیا حكم واحد. 

 
 الفیدرالیة:  دارسالم  4.1.5 
 

  � إناث  10ذ�ور و 27( جدافا 37بحیرة: الالمدرسة الفیدرالیة للتجد�ف( . 

  السو�سيحسام الدین بن أنیس جو�ني و المدر�ان: السیدان 

 
 مراكز النھوض بالتجدیف:   1.55.

 
   الرملة� �المدرسة االبتدائیة  النهوض  �جز�رة قرقنة متبني من طرف جمعیة والمدرسة اإلبتدائیة أوالد بوعلي  مر�ز 

 قرقنة الر�اضیة:  
  تلمیذ.   64عدد 
 02  وزهیر بن عمر عادل برخیصة انمدرس تر�یة بدنیة: السید . 

 
 

   متبني من طرف �طبرقة  بورقیبة  الحبیب  االبتدائیة شارع  �المدرسة  النهوض  البحري مر�ز  الصید  جمعیة مدرسة 
 : للر�اضات البحر�ة �طبرقة

  تلمیذ.   63عدد 
  .مدرس تر�یة بدنیة: السید سفیان سعیدي 

 
 ف التونسي: قذ جمعیة المي بتونس متبني من طرف مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائیة عبد الرزاق الشرایب 

  تلمیذ.   42عدد 
  نزار البر�شنيتر�یة بدنیة: السید  أستاذ  . 
 السید أنیس جو�ني. أستاذ ر�اضة إختصاص تجد�ف : 

 

 :مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائیة �البحیرة متبني من طرف الجمعیة الر�اضیة للبحیرة 
  تلمیذ.  63عدد 
  أ�من ماجري.السید : أستاذ ر�اضة إختصاص تجد�ف   
 والسید محمد المهني الضاوي  منشطان ر�اضیان: السیدة ألفة الخماسي 
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  نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ةمر�ز النهوض �المدرسة اإلبتدائیة �أجیم جر�ة متبني من طرف: 
  تلمیذ.  61عدد 
   طارق الفقیه.مدرس ر�اضة تجد�ف: السید   

 
   أكثر من مر�ز نهوض إال أن عدم توفر المقومات األساسیة منها الموارد البشر�ة والمعدات  و�ان في اإلمكان �عث

البدنیة للتر�یة  العامة  اإلدارة  من  نرجو  وهنا  ذلك،  تحقیق  دون  حالت  �الجهات  الموجودة  البحر�ة    والتكو�ن   �النوادي 

اإلستعداد   تكون الجامعة مستعدة أتمّ   والبحث العمل على أن توفر المعدات األساسیة واإلطار الفني المشرف وسوف

 لدعم هذه المراكز من ناحیة تكو�ن ورسكلة اإلطار الفني في مجال اإلختصاص. 

 
  :النوادي المستھدفة  1.56.

عدد           تكثیف  و�ذلك  ممارستها،  على  وتشجیع  التجد�ف  بر�اضة  والنهوض  التعر�ف  مز�د  إلى  السعي  سیاق  في 

الر�اعي   للبرنامج  وتنفیذا  الجامعة  المنخرطة صلب  للنوادي  الجغرافي  التوز�ع  وتعز�ز  أبرمت لالمجاز�ن  الجامعي،  لمكتب 

) المستهدفة  النوادي  مع  للتجد�ف  التونسیة  و الجامعة  وذلك النوادي  الجدافین  تكو�ن  مقومات  فیها  تتوفر  التي  الجمعیات 

للر�اضیین الهام  والعدد  التجد�ف  للممارسة  المائي  المسطح  أهداف  بتواجد  عقود  النادي    الجامعة تعهدات  تتضمن  )  تجاه 

نشاطه...) أو دعم نشاط فرع التجد�ف سواء على المستوى الفني (اإلشراف على تكو�ن مدرب النادي، رسكلته ومتا�عة  ل

على مستوى المادي (إعارة النادي قوارب ومعدات للتجد�ف، المشار�ة ضمن الشراءات المشتر�ة للجامعة، والمساهمة في  

) مقابل تعهدات النادي المعني �توفیر مستودع للمعدات المذ�ورة، اإللتزام بتكو�ن عدد ...المنحة الشهر�ة لمدرب النادي

 . لمشار�ة حسب االمكانیات المتاحة في التظاهرات الوطنیة للتجد�فمعین من المجاز�ن الشبان، ا

 

 :2019وفیما یلي قائمة النوادي التي أبرمت الجامعة معها عقود أهداف و�تفاقیات مع مدر�یها �عنوان سنة  

 

 النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن لألمن الوطني : 

  مجاز. 50عدد 

  هشام البو�كري. : السید المتعاقد المدرب 

 

 نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ة : 

  مجاز. 51عدد 

  عبد هللا ماطر: السید المدرب المتعاقد . 
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 الجمعیة الر�اضیة للبحیرة : 

  مجاز. 69عدد 

  اآلنسة سارة الطرابلسي: المدرب المتعاقد . 

 

  البحري �سوسةالنادي : 

  مجاز.  101عدد 

  رغدة �حلول السیدة: المتعاقد المدرب. 

 

  جمعیة مدرسة الصید البحري للر�اضات البحر�ة �طبرقة: 

  مجاز.  110عدد 

  سفیان سعیدي.: السید المدرب المتعاقد 

 
 : 2020الموسم الّریاضي     2.5

   الزیارات المیدانیة:  .521.
 
   قام2020  مارس   09  االثنین یوم السید  السّید    :  الوطني  الفني  میدانیةب  فیصل صولةالمدیر  تیبازا    ز�ارة  لنادي 

والر�اضات البحر�ة للنظر في برنامج تطو�ر نشاط فرع التجد�ف صلب النادي والنهوض بر�اضة  ألنشطة الغوص 

 التجد�ف في الجهة.

 

   مدرسة لجمعیة  ز�ارة میدانیة  ب  المدیر الفني الوطني السید فیصل صولةالسّید    : قام2020  أكتو�ر   08  الخمیس یوم

للنظر في اإلستعدادات األولیة لتنظیم البطولة اإلفر�قیة األولى للتجد�ف   الصید البحري للر�اضات البحر�ة �طبرقة

أ�ام   والتجد�ف   2021جوان    27و  26،  25الشاطئي  البحر  لتجد�ف  دولي  مر�ز  �عث  ومشروع  طبرقة  �مدینة 

 . الصید البحري �طبرقة الشاطئي صلب مدرسة

 
 التحسیسیــة:  األیــام 2.1.5
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   الوطني   �العید فعالیات االحتفال  في  الجامعة التونسیة للتجد�ف    شار�ت  : 2020  أوت   13یوم الخمیس 

 �المنزه.التونسیة �الحي الوطني الر�اضي  للمرأة 
 

   تنفیذ التظاهرات الر�اضیة ذات طا�ع وطني والمدرجة ضمن برنامج نشر الممارسة الر�اضیة،  في إطار

للتجد�ف    قامت  التونسیة  مع  الجامعة  و�التنسیق  المهني  واإلدماج  والر�اضة  الشباب  وزارة  إشراف  تحت 

الجهات   من  �عدد  التجد�ف  لر�اضة  مفتوحة  أ�ام  بتنظیم  �حر  النوادي  أجل  من  "التجد�ف  شعار  تحت 

 �اآلتي:  2020)، وذلك خالل شهر أوت Row 4 Clean Seaنظیف" ( 

   جز�رة جر�ة �التعاون مع نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ة  2020أوت    05یوم اإلر�عاء� 

   جز�رة قرقنة �التعاون مع جمعیة قرقنة الر�اضیة  2020أوت    07یوم الجمعة� 

   مدینة طبرقة �التعاون مع جمعیة مدرسة الصید البحري �طبرقة   2020أوت    16یوم األحد� 

   لتعاون مع النادي البحري �الحمامات �مدینة الحمامات �ا  2020أوت    23یوم األحد 

 
 

اإل�جابي األثر  التظاهرات  لهذه  �ان  ر�اضة    حیث  ممارسة  على  والتشجیع  التحفیز  مستوى  على  سواء 

 التجد�ف أو على مستوى التنشیط السیاحي والثقافي الذي �ساهم في انتعاش النشاط االقتصادي �الجهات.

 
 المدارس الفیدرالیة:   1.53. 
 

  � إناث  10ذ�ور و 26( جدافا 36بحیرة: الالمدرسة الفیدرالیة للتجد�ف( . 

 المدر�ان: السیدان أنیس جو�ني وحسام الدین بن السو�سي 

 
 مراكز النھوض بالتجدیف:   1.54.

 
   الرملة� �المدرسة االبتدائیة  النهوض  �جز�رة قرقنة متبني من طرف جمعیة والمدرسة اإلبتدائیة أوالد بوعلي  مر�ز 

 قرقنة الر�اضیة:  
  تلمیذ.   12عدد 
 02  وزهیر بن عمر عادل برخیصة انمدرس تر�یة بدنیة: السید . 
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   متبني من طرف �طبرقة  بورقیبة  الحبیب  االبتدائیة شارع  �المدرسة  النهوض  البحري مر�ز  الصید  جمعیة مدرسة 

 : للر�اضات البحر�ة �طبرقة
  تلمیذ.   57عدد 
  .مدرس تر�یة بدنیة: السید سفیان سعیدي 

 
 ف التونسي: قذ جمعیة المي بتونس متبني من طرف مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائیة عبد الرزاق الشرایب 

  تلمیذ.   23عدد 
  نزار البر�شنيتر�یة بدنیة: السید  أستاذ  . 
 السید أنیس جو�ني. أستاذ ر�اضة إختصاص تجد�ف : 

 

 :مر�ز النهوض �المدرسة االبتدائیة �البحیرة متبني من طرف الجمعیة الر�اضیة للبحیرة 
  تلمیذ.  38عدد 
   أ�من ماجري.مدرس ر�اضة تجد�ف: السید  
 منشطان ر�اضیان: السیدة ألفة الخماسي الضاوي والسید محمد المهني 

 
  نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ةمر�ز النهوض �المدرسة اإلبتدائیة �أجیم جر�ة متبني من طرف: 

  تلمیذ.  40عدد 
   طارق الفقیه.مدرس ر�اضة تجد�ف: السید   

 
   و�ان في اإلمكان �عث أكثر من مر�ز نهوض إال أن عدم توفر المقومات األساسیة منها الموارد البشر�ة والمعدات

البدنیة للتر�یة  العامة  اإلدارة  من  نرجو  وهنا  ذلك،  تحقیق  دون  حالت  �الجهات  الموجودة  البحر�ة    والتكو�ن   �النوادي 

اإلستعداد   والبحث العمل على أن توفر المعدات األساسیة واإلطار الفني المشرف وسوف تكون الجامعة مستعدة أتمّ 

 لدعم هذه المراكز من ناحیة تكو�ن ورسكلة اإلطار الفني في مجال اإلختصاص. 

 
  :النوادي المستھدفة  1.55.

عدد           تكثیف  و�ذلك  ممارستها،  على  وتشجیع  التجد�ف  بر�اضة  والنهوض  التعر�ف  مز�د  إلى  السعي  سیاق  في 

الر�اعي   للبرنامج  وتنفیذا  الجامعة  المنخرطة صلب  للنوادي  الجغرافي  التوز�ع  وتعز�ز  أبرمت لالمجاز�ن  الجامعي،  لمكتب 

) المستهدفة  النوادي  مع  للتجد�ف  التونسیة  و الجامعة  وذلك النوادي  الجدافین  تكو�ن  مقومات  فیها  تتوفر  التي  الجمعیات 
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للر�اضیین الهام  والعدد  التجد�ف  للممارسة  المائي  المسطح  أهداف  بتواجد  عقود  النادي    الجامعة تعهدات  تتضمن  )  تجاه 

..) أو دعم نشاط فرع التجد�ف سواء على المستوى الفني (اإلشراف على تكو�ن مدرب النادي، رسكلته ومتا�عة نشاطه.ل

على مستوى المادي (إعارة النادي قوارب ومعدات للتجد�ف، المشار�ة ضمن الشراءات المشتر�ة للجامعة، والمساهمة في  

) مقابل تعهدات النادي المعني �توفیر مستودع للمعدات المذ�ورة، اإللتزام بتكو�ن عدد ...المنحة الشهر�ة لمدرب النادي

 . ة حسب االمكانیات المتاحة في التظاهرات الوطنیة للتجد�فمعین من المجاز�ن الشبان، المشار�

 

 :2020وفیما یلي قائمة النوادي التي أبرمت الجامعة معها عقود أهداف و�تفاقیات مع مدر�یها �عنوان سنة  

 

 النادي الر�اضي والثقافي لإلدارة العامة للتكو�ن لألمن الوطني : 

  مجاز. 50عدد 

  هشام البو�كري. : السید المدرب المتعاقد 

 

 نادي تیبازا ألنشطة الغوص والر�اضات البحر�ة : 

  مجاز. 65عدد 

  عبد هللا ماطر: السید المدرب المتعاقد . 

 

 الجمعیة الر�اضیة للبحیرة : 

  مجاز. 60عدد 

  اآلنسة سارة الطرابلسي: المدرب المتعاقد . 

 

  جمعیة مدرسة الصید البحري للر�اضات البحر�ة �طبرقة: 

  مجاز.  116عدد 

  سفیان سعیدي.: السید المدرب المتعاقد 

 

  قرقنة الر�اضیةجمعیة : 

  مجاز. 35عدد 

 دان زهیر بن عمر وعادل برخیصة: السیالمدر�ان المتعاقدان. 
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  : التعــاون الـدولــي      6
 

على المستوى الدولي واإلقلیمي �فضل   من إشعاع وتقدیرالتونسیة للتجد�ف  إعتبارا لما أصبحت تحظى �ه الجامعة

�طلب من اإلتحادات  ما تعّزز لدیها من إطارات فنیة �فأة وقدرة على تنظیم التظاهرات الر�اضیة الدولیة، ساهمت الجامعة  

ب و   تمكینالدولیة  تر�صات  و فنیین  حكام  على  لإلشراف  و مؤطر�ن  للجدافین  و   یةتكو�ن تحضیر�ة  تجد�ف  المدر�ي  للحكام 

 ما یلي: �، مفصلة الخارجتونس و�ب

 
 : 2019الموسم الّریاضي     6.1

 
   اإلتحاد   السیدان فیصل صولة، المدیر الفني الوطني وعضو بلجنة السباقات أشرفا    :2019فیفري    18إلى    10من�

أنس بن خضر، حكم دولي ورئیس لجنة الحكام �اإلتحاد العر�ي ، و وخبیر دولي في ر�اضة التجد�فالدولي للتجد�ف  
تأطیر التظاهرات الر�اضیة المبینة أدناه �مدینة الخرطوم على  الجامعة السودانیة للتجد�ف  من قبل    بدعوة  للتجد�ف،

 تحت إشراف االتحاد الدولي للتجد�ف:
 تر�ص تكو�ن مدر�ي تجد�ف (درجة أولى اتحاد دولي)،  -
 تكو�ن حكام تجد�ف، تر�ص  -

    دورة إقلیمیة للتجد�ف لمنطقة شرق إفر�قیا. -

 

   ة دعو ب  ،حكم دولي ومدرب وطني �بر�ات ووسطیات ،  الصحبي خردانيالسید    ساهم  :2019فیفري    24إلى    19من 

 .�الصاالت بلیبیا البطولة األولى للتجد�ف اإلشراف على التحكیم و  دورة في تأطیراالتحاد اللیبي للتجد�ف من قبل 

 
 

   وخبیرة االتحاد الدولي  المدر�ة الوطنیة للشبان  ،  إبتسام تر�مش الشاذليلسیدة  اأطرت  :  2019أفر�ل    10إلى    03من

مدر�ین في ر�اضة    تر�ص تكو�ناالتحاد�ة الجزائر�ة لجمعیات التجد�ف والكانوي  من قبل    بدعوة للتجد�ف في التدر�ب، 

 تحت إشراف االتحاد الدولي المذ�ور. التجد�ف �الجزائر 

 
   السباقات   ساهم:  2019أفر�ل    14إلى    07من بلجنة  وعضو  الوطني  الفني  المدیر  فیصل صولة،  �اإلتحاد    السید 

للتجد�ف   التجد�فالدولي  ر�اضة  في  دولي  قبل    بدعوة،  وخبیر  للتجد�ف  من  الدولي  تر�ص في  اإلتحاد  تأطیر 

 . تحضیري �مدینة بیدیلو�و اإل�طالیة
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   بدعوة ، حكم دولي ومدرب وطني �بر�ات ووسطیات،  الصحبي خردانيالسید  مشار�ة    : 2019مارس    29إلى    27من  

 .البطولة األولى للتجد�ف األولمبي بلیبیاإلشراف على في ااالتحاد اللیبي للتجد�ف من قبل 

 
  اإلتحاد الدولي  السید فیصل صولة، المدیر الفني الوطني وعضو بلجنة السباقات : أّطر 2019  جوان 16إلى  06من�

التجد�فللتجد�ف   ر�اضة  في  دولي  قبل    بدعوة،  وخبیر  تجد�ف  من  مدر�ي  تكو�ن  تر�ص  المذ�ور  الدولي  االتحاد 

في الدورة األولى لأللعاب اإلفر�قیة الشاطئیة  االتحاد الدولي للتجد�ف    مّثل�مدینة سال �جمهور�ة الرأس األخضر ثّم  

 . 2019جوان   16إلى   12" خالل الفترة الممتدة من  2019"سال 

 

   أّطر  2019  جو�لیة  03إلى    جوان  23من فی:  السباقات السید  بلجنة  وعضو  الوطني  الفني  المدیر  صولة،   صل 

اللجنة األولمبیة اللبنانیة دورة إعداد وصقل من قبل    بدعوة،  وخبیر دولي في ر�اضة التجد�ف�اإلتحاد الدولي للتجد�ف  

 تحت إشراف االتحاد اللبناني للتجد�ف.  للمدر�ین في ر�اضة التجد�ف ببیروت 

 
   اإلتحاد الدولي    السید فیصل صولة، المدیر الفني الوطني وعضو بلجنة السباقات :  2019جو�لیة    10إلى    08من�

االتحاد الدولي المذ�ور تحّول إلى المغرب �ممثال فنیا عنه  من قبل  ، بدعوةوخبیر دولي في ر�اضة التجد�فللتجد�ف 

اإلفر�قیة لأللعاب  الثانیة عشر  الدورة  تنظیم  لجنة  مع  عقدت  التي  االجتماعات  منشأ  "  2019"المغرب    ضمن  وز�ارة 

 .التجد�ف

 
 الوطني وعضو  :  2019  سبتمبر  01إلى    أوت   16ن  م الفني  المدیر  السباقات السید فیصل صولة،  �اإلتحاد    بلجنة 

االتحاد الدولي المذ�ور تحّول إلى المغرب �ممثال من قبل    بدعوة،  وخبیر دولي في ر�اضة التجد�فالدولي للتجد�ف  

عنه   اإلفر�قیةفنیا  لأللعاب  عشر  الثانیة  الدورة  في 2019"المغرب    ضمن  �مستشار  �النمسا  "لینز"  مدینة  إلى  ثّم   "

 التنمیة.

 
   العضوة  السّیدة  مشار�ة  :  2019أوت    24إلى    17من همامي حفصة  الدولي  بلجنة  إیناس  لالتحاد  التا�عة  التحكیم 

 ". 2019للتجد�ف �صفة رئیسة الحكام في فعالیات الدورة الثانیة عشر لأللعاب اإلفر�قیة "المغرب 
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   العیادي قو�عةالسیدة الد�تورة  أمنت    :2019  أكتو�ر  13إلى    10من وعضوة    الطبیة  الجامعیة  اللجنة�  عضوة،  دنیا 

التا�عتان لالتحاد الدولي  Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques�اللجنة الطبیة ورئیسة لجنة "  "

التصفیات  االتحاد الدولي المذ�ور التغطیة الطبیة ومراقبة تعاطي المنشطات ضمن فعالیات  من قبل    بدعوة،  للتجد�ف

 . بتونس) 2020ة لأللعاب األولمبیة والبارالمبیة (طو�یو التأهیلیة القار� 

 
   التحكیم التا�عة لالتحاد الدولي  بلجنة  إیناس همامي حفصة العضوة  السّیدة  مشار�ة  :  2019أكتو�ر    13إلى    10من

القار�ة لأللعاب األولمبیة والبارالمبیة (طو�یو  فعالیات  للتجد�ف �صفة رئیسة الحكام في   التأهیلیة  )  2020التصفیات 

 .بتونس

 
   اإلتحاد    السید فیصل صولة، المدیر الفني الوطني وعضو بلجنة السباقات   تكلیف  تمّ :  2019أكتو�ر    13إلى    10من�

للتجد�ف   التجد�فالدولي  ر�اضة  في  دولي  الدولي  ،  وخبیر  اإلتحاد  للتجد�ف المذ�ور  من طرف  اإلفر�قي  واإلتحاد 

التأھ ك الدورة  من  �ل  لإلشراف على  فني  و لأللعاب    ةی لیمندوب    12إلى    10من    2020طو�یو  البارالمبیة  األولمبیة 

التي    ثمّ   2019أكتو�ر   للتجد�ف  اإلفر�قیة  من  البطولة  فعالیتها  التجد�ف   2019  أكتو�ر  16إلى    14دارت  �منشأ 

من جنوب إفر�قیا مندوب فني لالتحاد الدولي للتجد�ف لمتا�عة الدورة   "سلفین جاكسن"  د وذلك مع  السیببحیرة تونس،  

 . البارالمبیةاألولمبیة و لأللعاب  ةی لیالتأھ

 

   بدعوة ، حكم دولي ومدرب وطني �بر�ات ووسطیات،  الصحبي خردانيلسید  : أشرف ا2019د�سمبر    19إلى    09من

 .تایالند -تكو�ن مدر�ین �مدینة �اتا�ا  االتحاد اآلسیوي للتجد�ف على دورةمن قبل 

 
 

 : 2020الموسم الّریاضي     2.6
 

 
 أنس بن خضر، حكم تونسي دولي ورئیس لجنة التحكیم صلب االتحاد العر�ي للتجد�ف، والسیدة   السید   إشراف

بلجنة التحكیم صلب االتحاد الدولي للتجد�ف، على تأطیر إیناس همامي حفصة، حكمة تونسیة دولیة وعضوة  

المملكة العر�یة السعود�ة �  دورة تكو�نیة لحكام التجد�ف واإلشراف على تنظیم دورة وطنیة للتجد�ف داخل القاعة

، وذلك في إطار التعاون الثنائي الفني بین الجامعة التونسیة للتجد�ف ونظیرها  2020  د�سمبر   19إلى    08من  

 عودي. الس
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 : بالمؤّسسات التعلیمیة جدیفالت 7
 بالمعـاھـد الثانویة:  .71
 

 وقد    2002: وقع �عث نواة تجد�ف �المعهد الّر�اضي �المنزه منذ سنة  المعهد الّر�اضي "بیار دي �و�رتان" �المنزه

أستاذ ان شكري بن میالد،  تلمیذ �إشراف السید   12عدد    2019/2020   السنة الدراسیة  خالل  بلغ عدد التالمیذ 

تدر�ب   ةأستاذ   والسیدة إبتسام تر�مش الشاذلي،  ،تجد�فإختصاص  أستاذ ر�اضة  الصحبي خرداني،  ، و تر�یة بدنیة

 .تجد�فر�اضي إختصاص 

 
  أستاذ تر�یة  ان شكري بن میالد،  السید تحت إشراف    11�ان عدد التالمیذ    2021/ 2020�النسبة للسنة الدراسیة  و

و بدنیة خرداني،  ،  ر�اضة  الصحبي  الشاذلي،  ،تجد�فإختصاص  أستاذ  تر�مش  إبتسام  تدر�ب   ةأستاذ   والسیدة 

 .تجد�فر�اضي إختصاص 

 
 

 : بالمعھد األعلى للریاضة والتربیة البدنیة بقصر الّسعید  .72
 

إدراج إختصاص الّتجد�ف �المعهد وأول دفعة تخرج في التجد�ف �فضل الجهود المتواصلة التي بذلتها الجامعة تّم  
 ألستاذ الر�اضة المرحوم السید محمد الصادق العو�دیدي. 2003كانت سنة  

   عدد    :2011سنة� البدنیة  التر�یة  شعبة  في  تجد�ف  اختصاص  فتح  تم  للر�اضة   09قد  األعلى  �المعهد  طلبة 
 والتر�یة البدنیة �قصر الّسعید.

 شعبة اإلجازة التطبیقیة في التدر�ب الر�اضي �المعهد العالي للر�اضة طلبة    05: عدد  2019/2020  سنة دراسیة�
 .والتر�یة البدنیة �قصر السعید 

   شعبة اإلجازة التطبیقیة في التدر�ب الر�اضي �المعهد العالي للر�اضة طلبة    06: عدد  2020/2021سنة دراسیة�
 .والتر�یة البدنیة �قصر السعید 

 
  :  الـتّجھیــــــزات 8
 : 2019الموسم الّریاضي     .81

 
 لتر�ص تحضیري دولي للتجد�ف البارالمبي وذلك �المجرى الدولي للسباقات    الجامعة التونسیة للتجد�ف  �مناسبة تنظیم

و�ستعداد لتنظیمها للسباقات القار�ة التأهیلیة    2019فیفري    10إلى    03ببحیرة تونس الشمالیة خالل الفترة الممتدة من  

طو�یو   والبارالمبیة  األولمبیة  وت  2020لأللعاب  للتجد�ف  الدولي  االتحاد  مع  الشباب  �التعاون  وزارة  إشراف  حت 
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  ، تلقت الجامعة في شكل هبة من قبل االتحاد الدولي للتجد�ف 2019خالل شهر أكتو�ر  واإلدماج المهني   والر�اضة

)FISA  قوارب فردي وقارب ر�اعي    5(قوارب تجد�ف �ارالمبي    06زوج مجداف و  18) تجهیزات ر�اضیة تتمثل في

 �قائد الدفة). 
 
   المنتخبات الوطنیة للتجد�ف عناصر  قارب زوجي مع المجاد�ف لفائدة    02قارب فردي وعدد    05إقتناء الجامعة لعدد 

واإلدماج المهني، وذلك على   من وزارة شؤون الشباب والر�اضة  بتمو�ل  "FILIPPI LIDOالمصنع اإل�طالي "  من

البطولة اإلفر�قیة  و   القار�ة لأللعاب األولمبیة والبارالمبیةالتصفیات التأهیلیة  هامش مشار�ة النخبة الوطنیة للتجد�ف في  

للتجد�ف من    الثالثة عشرة  الممتدة  الفترة  �البحیرة خالل  التجد�ف  �منشأ  بالدنا  احتضنتها  أكتو�ر    16إلى    10التي 

2019. 
 
 : 2020الموسم الّریاضي     8.2

 
  البطولة لتنظیم سباقات  اإلستعداد  و�مناسبة  �البحیرة  التجد�ف  بر�اضة  للنهوض  الدولي  المر�ز  دعم نشاط  إطار  في 

الشاطئ للتجد�ف  األولى  المهني خالل شهر جوان اإلفر�قیة  واإلدماج  والر�اضة  الشباب  وزارة شؤون  إشراف  تحت  ي 

) تجهیزات ر�اضیة تتمثل FISA(  �مدینة طبرقة، تلقت الجامعة في شكل هبة من قبل االتحاد الدولي للتجد�ف  2021

 زوج مجداف. 10في 
 
 : صیــانـة مجــرى السبـاقــات  9 

 
الجامعة   أبرمت  فقد  �البحیرة  السباقات  مجرى  للتطهیر   2006سنة    منذ �خصوص  البحیرة  شر�ة  مع  اتفاقیة 

واالستصالح واالستثمار الستغالل مجرى السباقات والتجهیزات المتواجدة �فضاء نادي البحیرة �صفة رسمیة ومقننة �ما أن  
 ل مجرى السباقات �ما یتطابق مع المواصفات الدولیة.الجامعة تسعى �التعاون مع وزارة اإلشراف إلى تهیئة وتأهی

 
 : نشـاط الجـامعـة علـى المستـوى الّدولـي 10

 : 2019الموسم الّریاضي     01.1
 
   السید فیصل ، و المدر�ة الوطنیة للشبان،  إبتسام تر�مش الشاذليلسیدة  ا  مشار�ة:  2019مارس    02فیفري إلى    24من

اإلتحاد الّدولي   أكاد�میة  في  �اإلتحاد الدولي للتجد�ف،  سباقات الوعضو بلجنة    تناالوطني لجامعصولة، المدیر الفني  

 �الیونان (أثینا).  سكینیاس"�مدینة " 2019للمدر�ین �عنوان سنة  للّتجد�ف
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   مشار�ة  2019ماي    12إلى    09من العضوة  السّیدة  :  همامي حفصة  التا�عة  بلجنة  إیناس  الدولي  التحكیم  لالتحاد 

 للتجد�ف في فعالیات الجولة األولى لكأس العالم للتجد�ف �مدینة "بلوفد�ف" ببلغار�ا.

 
   الجولة األولى لكأس تحكیم سباقات    في  السید رامي بن حمیدةمشار�ة الحكم الدولي  :  2019ماي    12إلى    09من

   العالم للتجد�ف �مدینة "بلوفد�ف" ببلغار�ا.

 

   تحكیم سباقات    وسمیر �ر�م في   السیدان أنس بن خضر  ان الدولی  انكمامشار�ة الح:  2019جوان    15إلى    14من

 . "2019الدورة األولى لأللعاب اإلفر�قیة الشاطئیة "سال  

 

   اللجنة  وعضوة    الطبیة  الجامعیة  اللجنة �  عضوة،  دنیا العیادي قو�عةالسیدة الد�تورة  :  2019جو�لیة    15إلى    11من�

، " التا�عتان لالتحاد الدولي للتجد�فAutorisation d'Usage à des fins thérapeutiquesالطبیة ورئیسة لجنة " 

الجولة الثالثة  التغطیة الطبیة ومراقبة تعاطي المنشطات ضمن فعالیات    أمنت االتحاد الدولي المذ�ور  من قبل    بدعوة

 . ھولندا - روتردام لكأس العالم للتجد�ف �مدینة 

 
   الدولي  :  2019جو�لیة    28إلى    24من الحكم  خردانيمشار�ة  الصحبي  سباقات    في  السید  العالم تحكیم  �طولة 

   سنة �مدینة "ساراسوتا" �الوال�ات المتحدة األمر�كیة. 23للتجد�ف دون 

 
   العضوة  السّیدة  مشار�ة    :2019أوت    11إلى    05من همامي حفصة  الدولي  بلجنة  إیناس  لالتحاد  التا�عة  التحكیم 

 للتجد�ف في فعالیات �طولة العالم لألواسط والوسطیات �مدینة "طو�یو" الیا�ان. 

 

   التجد�ف في الدورة الثانیة  تحكیم سباقات    في  السید حسین ونیسمشار�ة الحكم الدولي  :  2019أوت    24إلى    17من

 ". 2019اإلفر�قیة "المغرب عشر لأللعاب 

 

 العیادي قو�عةالسیدة الد�تورة  مشار�ة  :  2019أوت    31إلى    28  من وعضوة    الطبیة  الجامعیة  اللجنة�  عضوة ،  دنیا 

التا�عتان لالتحاد الدولي  Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques�اللجنة الطبیة ورئیسة لجنة "  "

 . النمسا –لینز   �مدینة  العالم للتجد�ف�طولة �التزامن مع فعالیات   اللجنة الطبیةاجتماع في ، للتجد�ف
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   مشار�ة السید مبارك الخماسي، نائب رئیس الجامعة التونسیة للتجد�ف، في فعالیات  2019سبتمبر    05إلى    01من :

العاد�ة   العامة  انعقدت    للتجد�ف  الدوليلإلتحاد  الجلسة  السنوي ،  �النمسا  "لینز"  �مدینةالتي  للبرنامج  وفقا  وذلك 

 . 2019سنة   للمشار�ات في إجتماعات الهیاكل الدولیة �عنوان

 
 

   تحكیم سباقات   وسمیر �ر�م في  السیدان أنس بن خضر   انالدولی  انكما مشار�ة الح:  2019أكتو�ر    16إلى    10من

األولمبیة  فعالیات   لأللعاب  القار�ة  التأهیلیة  (طو�یو  التصفیات  عشرة    ) 2020والبارالمبیة  الثالثة  اإلفر�قیة  والبطولة 

 للتجد�ف بتونس. 

 
   طولة العالم لتجد�ف تحكیم سباقات    في  السید أ�من الهماميمشار�ة الحكم الدولي  :  2019نوفمبر    03إلى    01من�

   " �الصین.هونغ �ونغ البحر �مدینة "

 
  وخبیرة االتحاد الدولي   المدر�ة الوطنیة للشبان ، إبتسام تر�مش الشاذليلسیدة ا مشار�ة: 2019نوفمبر    24إلى   03من 

التدر�ب   في  لندن،  للتجد�ف   Women’s Sport Leadership Academy High Performence" في  �مدینة 
Coaches (WSLA HPC)"    ى  إل  20والندوات المشتر�ة لالتحاد الدولي للتجد�ف من    2019نوفمبر    19إلى    03من

 .2019نوفمبر    24
 
  والمستشار    السید فیصل صولة، المدیر الفني الوطني وعضو بلجنة السباقات : مشار�ة  2019نوفمبر  25إلى   19من

خالل الفترة الممتدة من   لندن�مدینة    المنعقدةفي الندوة الدولیة لمدر�ي التجد�ف  في التنمیة �اإلتحاد الدولي للتجد�ف،  
�  2019نوفمبر    22إلى    20 للجانوالمصحو�ة  المشتر�ة  السنو�ة  یومي   اإلجتماعات  للّتجد�ف  الّدولي    23اإلتحاد 
 . 2019نوفمبر  24و
 
   وعضوة   الطبیة  الجامعیة   اللجنة�  عضوة،  دنیا العیادي قو�عةالسیدة الد�تورة  مشار�ة  :  2019نوفمبر    25إلى    21من

التا�عتان لالتحاد الدولي  Autorisation d'Usage à des fins thérapeutiques�اللجنة الطبیة ورئیسة لجنة "  "

قبل    بدعوة،  للتجد�ف في  من  للمشار�ة  المذ�ور  الدولي  الطبیةاجتماع  االتحاد  اإلجتماعو   اللجنة  ة  السنو�   ات في 

 �مدینة لندن.  اإلتحاد الّدولي للّتجد�ف انللج المشتر�ة
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   التحكیم التا�عة لالتحاد الدولي بلجنة  إیناس همامي حفصة العضوة  السّیدة  ار�ة  مش:  2019نوفمبر    24إلى    22من

 انللج  ة المشتر�ةالسنو�  ات في اإلجتماع و   لجنة التحكیماجتماع  االتحاد الدولي المذ�ور في  من قبل    بدعوة  للتجد�ف

 �مدینة لندن.  اإلتحاد الّدولي للّتجد�ف
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 ـــــة ــاتمــــــالخـ
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 حضــرات اإلخـــوة واألخـــوات  

 أّیها الجمــع الكـر�ــم 

 

 

 بالتظاھرات وقد كان حافال    2020و   2019سنتي  لنشاط الجامعة خالل    ضافي وشامل  هذا عرض

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

الذي   واإلھتمام  اإلشراف    ظىح تالدعم  سلطة  قبل  من  ریاضتنا  الدولیةو بھ  مساھمة    الھیاكل  وكذلك 

 .  المستشھرین

 

من مسؤولین    التجدیف  ةز ریاضی إلى كل الذین بذلوا جھودھم من أجل تم  شكر بال  تقدموفي الختام ن 

 ومسؤولین بالجامعة.    وأولیائھم  بسلطة اإلشراف ومسؤولین بالّنوادي ومدّربین وریاضّیین

 

 .ھ وشكرا لكم جمیعا على حسن انتباھكم والّسالم علیكم ورحمة ّ� وبركات  
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