
 

 

  
 

 

 

 مهرجان األسر الرياضية

 

 

 

 معد التقرير : ماهيتاب وجيه محمد

                       الفرقة الثالثة

ة          شعبة االدارة الرياضي  

  



 

 

 

 

 

 

مساءا 4 الساعة 16/11/2015 الموافق االثنين يوم لتاريخ : ا  

صباحا 9 الساعة 17/11/2015 الموافق الثالثاء يوم                

المدينة الشبابية بأبوقيرالمكان :   

االدارة العامة للرياضةالقائمين على التنفيذ :   

     –طالبات الفرقة الثالثة شعبة االدارة الرياضية                                 

  بكلية التربية الرياضية للبنات                                        

  

 

 

  

  معلومات اولية: 

 مكان الممارسة مالعب المدينة الشبابية بأبوقير
محافظة 27  عدد المحافظات المشاركة 

أفراد ( 4أسر ) كل أسرة من  3  كل محافظة تشترك بعدد 

أسرة 81  عدد االسر المشاركة  

2015( نوفمبر  17/  16يومين )   مدة المهرجان 

 

 مهرجان األسر الرياضية

 فاعليات المهرجان



 

 

 

 

 

 استقبال االسر و تسكينها  

 اجتماع مع رئيس النشاط  فى صالة معسكر سعد زغلول  

 اجتماع لمشرفين المحافظات مع مسئول النشاط  

 شرح مسابقات المهرجان و تقسيمة الفرق على مشرف كل محافظة  

المسابقة  –تتكون مسابقات اليوم االول من ) مسابقة الكرة الطائرة   

 الثقافية (

 توزيع المحافظات و تقسيمها الرقام  

 توزيع بونات خاصة بالوجبات بعدد االسر الموجودة  

اعالن السياسات العامه للتعامل مع المحافظات الموجودة و التى لم   

 تحضر

اسرة  16مجموعات كل مجموعه تحتوى على  5تقسيم االسر الى   

 أسرة 17فيماعدا المجموعة الخامسة تحتوى على 

تم اختيار المحافظات بالقرعة و بناءا عليه تم ترتيب المحافظات و   

االسر مع مراعاه ان تكون كل اسرة من نفس المحافظة فى مجموعة 

 مختلفة

 تم ترقيم االسر من الشمال الى اليمين بترتيب متوالى  

محافظة و استبعاد محافظة الجيزة بسبب عدم حضورها  26تم حضور   

 فى اليوم االول 

المسابقة  –م توزيع المجموعات على انشطة اليوم االول ) كرة الطائرة ت  

 الثقافية (

ترتيب الفرق المشاركة فى نشاط الكرة الطائرة عن طريق خروج   

 المغلوب من مرة

 

 

 ما تم تنفيذة فى اليوم االول



 

 

 

 

 تم التجمع فى أرض الملعب صباحا الستكمال االنشطة 
 تم تجهيز الملعب لنوعية االنشطة المقامة عليه  
 تم توزيع المشرفين على كل لعبة 
 تم التاكيد على قواعد كل لعبة 
تم تسليم الجداول الخاصة باللعبة لتسجيل النتائج فيها تحتوى على رقم  

 االسرة و اسمائها و العدد او الزمن الذى انجزوه فى النشاط
 تم بدأ فاعليات اليوم الثانى بنزول الفرق المشاركة الرض الملعب  
باقى المجموعات جلست فى اماكن االنتظار المخصصه لهم حتى يأتى  

 دورهم للمشاركة 
 تم توزيع المجموعة االولى على االنشطة المقامه 
يتم تسجيل النتائج أول بأول للتجهيز بأعالن النتائج فور االنتهاء من  

 شطة االن
 انتهاء االنشطة و التجهيز لمنصة تسليم الجوائز و اعالن النتائج 
 تم اجتماع كل الفرق المشاركة فى ارض الملعب كل محافظة على حدى 
 تم اعالن اسماء الفائزين و تسليم الجوائز لهم  
 تم تسليم جوائز رمزية لكل المشاركين فى المهرجان 

 

 

 

 

 تكوين صداقات وعالقات بين االسر -1

 و الروح الرياضيةبث روح التنافس   -2

 الرياضة عنصر هام فى الحياة   -3

 ما تم تنفيذه اليوم الثانى

 الهدف من المهرجان



 

 

  تنمية عناصر اللياقة للفئة المشاركة فى للمهرجان  -4

 توطيد عالقات االسرة مع بعضها البعض  -5

 تنمية روح المشاركة و التعاون   -6

 

 

 ما قبل التنفيذ :

 تحديد مطلبات المهرجان  -1

 لمالعب التى سينفذ عليها المهرجانحجز ا  -2

  اطبة الهيئات المشاركة فى المهرجانمخ  -3

 شراء هدايا و جوائز للالعبين  -4

  اعداد جدول المباريات و كشوف تسجيل النتائج  -5

 : اثناء تنفيذ المهرجان

 استقبال المشاركين و تسجيلهم فى الكشوف الخاصة بالفرق   -1

 اعداد و تجهيز المالعب   -2

 تنفيذ النشاط طبقا لنظام المهرجانالبدء فى  -3

 بعد التنفيذ :

 توزيع الجوائز على الفائزين  -1

 اعداد تقرير عن تنفيذ المشروع  -2

 

 

 االجراءات

 السياسات



 

 

 التزام الالعبين بالزى الرياضى  -1

 التزام الحكام بالحضور قبل المشروع بساعة   -2

 التزام الجمهور بعدم مخاطبة الحكم   -3

 التزام الجمهور بالمقاعد الخاصة بهم   -4

 التزام الالعبين بالسلوك الرياضى   -5

 :هرجانالجهة المسئولة عن الم

  االدارة العامة للرياضة  

 :  االنشطة الخاصة بالمهرجان

 تعتمد على السرعة  جميع االنشطة

 ثانية 30اللعبة االولى : ميدان موانع زمن 

 ثانية 30اللعبة الثانية : تصويب االقماع زمن 

 دقائق  3اللعبة الثالثة : نقل الكرات زمن 

 ثانية  30اللعبة الرابعة : الطواء زمن 

 ) المسابقة الثقافية ( اللعبة الخامسة : معلومات عامة 

 اللعبة السادسة : كرة الطائرة 

 

 

 المادية :

  مالعب 

 كرات طبية 

 االمكانات



 

 

  اطواق 

  اقماع 

  كرات 

 البشرية :

  طالبات الفرقة الثالثة شعبة االدارة الرياضية 

  مشرفين االدارة العامة للرياضة 

 لالعبين ) االسر (ا 

 معلوماتية :

  عدد الالعبين 

  مكان اقامة النشاط 

  المشاركة فى النشاطالمحافظات  

 

 

 االيجابيات :

 تشجيع العمل فى فريق واحد   -1

 تعلم الطالبات كيفية تنظيم البطوالت   -2

 توفير جميع االمكانات   -3

 تواجد مشرفين االدارة العامة للرياضة  -4

 توجيه الطالبات نحو عملهم   -5

 توفير وسائل تكنولوجية  -6

الرؤية الخاصة 

 بالمهرجان



 

 

 توفير لجان طبية   -7

 السلبيات :

 عدم وجود الجمهور فى االماكن الخاصة بهم   -1

 الكافية االمن و السالمة عدم وجود عوامل  -2

 عدم االلتزام بالمواعيد المحددة  -3

  عدم وجود التنظيم الكافى -4

 المقرحات :

 توفير مقاعد كافية   -1

 توفير شاشات عرض لعرض كيفية طريقة اللعب   -2

 التعليمات او االلتزام بهاوضع قواعد صارمة كعقوبة لعدم تنفيذ  -3

 

 

أ.م.د / سماح احمد صالح الدين  : تحت أشراف  

                 أ.م.د / رحاب على امين

     م.د / ايمان محمد عبد الرحيم االشقر

                


