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 معد التقرير : ماهيتاب وجيه محمد

الفرقة الثالثة                                                          

 شعبة االدارة الرياضية         

 

 



 

 

 

 

   صباحا 10 الساعة 19/11/2015 الموافق الخميس يوم:  التاريخ

     صباحا 7:30 الساعة 2015/  20/11 الموافق الجمعة يوم             

الرياضة و الشباب ريةيمد الخميس يوم:  المكان  

االنفوشى شباب مركز الى جليم من الجمعة يوم  

ادارة الطالئعالقائمين على التنفيذ :   

  –طالبات الفرقة الثالثة شعبة االدارة الرياضية                                

بكلية التربية الرياضية للبنات                                          

 

 

 

 

 

  تم التأكد من المحافظات المشاركة فى المهرجان و عدد الالعبيين الفعلى و

 هما كاالتى :

 العجل المطلوب المشرفين عدد الطالئع المحافظات
 10 1 25 كفر الشيخ

 15 2 50 الغربية
 15 2 30 البحيرة

مهرجان      

 الدرجات الهوائية

 فاعليات المهرجان

 ما تم تنفيذة فى اليوم االول

 )تحضيرات البطولة (



 

 25 5 50 االسكندرية
ذوى االحتياحات 

 الخاصة
50 11 50 

 40 5 40 مؤسسة بالن   
 .تم توزيع المهام و التأكد على الطالبات من معرفة اللجنه الخاصة بهم 

   قامت اللجنه المختصه باالرقام بتصميم كشوف تسجيل االسماء و االرقام و

 ايصاالت التسليم.

  .قامت لجنه الجوائز بتجهيز الجوائز مع المشرفين 

   قام المشرفين بتصميم بطاقات تعريف خاصة بالطالبات ك ) منظمين

 للمهرجان (.

   وضع عليها قامت بعض الطالبات بتصميم اللوحات الخاصة بكل محافظه

 شعار المديرية و اسم المحافظة و شعار االدارة ) ادارة الطالئع (.

 

 

 

 .تم توزيع اللجان على حسب االختصاص المفوض لكل لجنه 

   بدأ لجنه االرقام تسجيل أسماء الالعبين و التأكد من جواز اشتراكهم فى

 المهرجان.

   ثم قامت لجنه االرقام بتوزيع االرقام الخاصة بكل محافظه على 

 مشرفين المحافظات بعدد الالعبين المشاركين فى المهرجان.

   قامت اللجنه الخاصة بالدرجات بتسليم مشرفين المحافظات عدد الدرجات

 المطلوب لكل محافظة.

   مشرف قامت اللجنه المسؤلة عن التيشيرتات بتسليم التيشيرتات لكل

 محافظة بعدد اسماء المشتركين المقيدين بالكشف ) المشتركين الفعليين (.

   تم استبعاد محافظتى الغربية و كفرالشيخ من السباق لعدم حضورهم و

 التزامهم بالمواعيد المتفق عليها.

   تم التأكد من استالم كل العب الرقم الخاص به للسباق و التيشيرت الخاص

 بالمهرجان.

 ما تم تنفيذة اليوم الثانى

 ) يوم البطولة (



 

  كد من وجود كل من سيارة االسعاف و شرطة المرور .تم التأ 

   قام الالعبين بأخذ وضع االستعداد فى الحارات الخاصة بكل محافظة

 استعدادا لبدأ السباق.

  .تأكيد المسؤليين على عوامل األمن و السالمة و أمالءوها على الالعبين 

  لنهاية.تم أعطاء الالعبين كافة االرشادات الخاصة بالسباق و نقطة ا 

   ص. 10تم أطالق أشارة البدأ فى تمام الساعه ال 

   )تم التوجه بعد االنطالق الى نقطة النهاية وهى )مركز شباب االنفوشى

الستكمال فاعليات المهرجان و استكمال باقى ادوار اللجان واالعالن عن 

 اسماء الفائزين و توزيع الجوائز عليهم.

  وض الرياضية لفرق الطالئع المشتركة بدأت حفلة الختام بعرض بعض العر

 من مركز شباب االنفوشى و مركز شباب الشالالت.

   قامت اللجنه الخاصه بتسليم الجوائز بتجهيز المنصه و الجوائز لتسليمها

 للفائزين.

   ,, اوال تم توزيع الجوائز على ذوى االحتياجات الخاصة المشاركين بالسباق

 فى السباق و تسليمهم الجوائز.  3ثم  تم اعالن اسماء الفائزين بالمراكز ال

   تم ختام فاعليات اليوم بقيام اللجنه المسؤله عن التغذية بتوزيع الوجبات

 م الخاص به.  على الالعبين المشاركين بعد تسليم كل العب الرق

 

 

 

 

 

 

 .نشر الوعى الثقافى الرياضى 

 .توسيع قاعدة ممارسين ركوب الدرجات 

  التوعيه بأهمية ممارسة رياضة ركوب الدرجات لما لها من فوائد صحية

 و ترويحيه

  تكوين صداقات وعالقات بين الالعبين 

  بث روح التنافس 

 الهدف من المهرجان



 

  الرياضة عنصر هام فى الحياة 

 وى اللياقة للفئة المنفذة للمهرجانرفع مست  

 

 

 

 ما قبل التنفيذ :

 تحديد مطلبات المهرجان  -1

 طبة الهيئات المشاركة فى المهرجانمخا  -2

 شراء هدايا و جوائز للالعبين  -3

 و كشوف تسجيل النتائج  اعداد سجالت تسجيل اسماء الالعبيين  -4

 : اثناء تنفيذ المهرجان

 استقبال المشاركين و تسجيلهم فى الكشوف الخاصة بالفرق   -1

 اعداد و تجهيز الشارع  -2

 تنفيذ النشاط طبقا للخطة الموضوعه البدء فى -3

 بعد التنفيذ :

 توزيع الجوائز على الفائزين  -1

 اعداد تقرير عن تنفيذ المهرجان -2

 

 

 

 التزام الالعبين بالزى الرياضى  -1

 بساعة  لتزام الحكام بالحضور قبل المهرجانا  -2

 التزام الجمهور بعدم مخاطبة الحكم   -3

 االجراءات

 السياسات



 

 التزام الجمهور بالمقاعد الخاصة بهم   -4

 التزام الالعبين بالسلوك الرياضى   -5

 التزام الالعبيين بالقواعد الخاصة بالنشاط -6

 : الجهة المسئولة عن المهرجان

 ادارة الطالئع

 النشاط الممارس بالمهرجان :

 نشاط ركوب الدرجات

 هو نشاط يعتمد على الزمن 

 )تسجيل المسافة المطلوبة فى اقل زمن ممكن (

 

 

 

 مادية :ال

 الدراجات 

  كوتش 

 البشرية :

  طالبات الفرقة الثالثة شعبة االدارة الرياضية 

 طالئعمشرفين ادارة ال 

  الالعبين 

 مشرفين المحافظات 

 معلوماتية :

  عدد الالعبين 

 االمكانات



 

  مكان اقامة النشاط 

  المحافظات المشاركة فى النشاط 

 

 

 

 

 

 

 االيجابيات :

 تشجيع العمل فى فريق واحد   -1

 تعلم الطالبات كيفية تنظيم البطوالت   -2

 توفير جميع االمكانات   -3

 تواجد مشرفين االدارة الطالئع  -4

 توجيه الطالبات نحو عملهم   -5

 توفير وسائل تكنولوجية  -6

 توفير لجان طبية   -7

 السلبيات :

 عدم وجود الجمهور فى االماكن الخاصة بهم   -1

 عدم وجود عامل االمن و السالمة  -2

 عدم تعاون االدارة مع طلبات الفرقة الثالثة -3

 عدم وجود تنظيم   -4

  عدم االلتزام بمواعيد السباق  -5

 المقرحات :

  وجود مرشدين لمتابعة السباق 

 

الرؤية الخاصة 

رجانهبالم  



 

 

 

 

 : لجنه الدرجات 

 مهام لجنه الدرجات اسماء الطالبات
 ايات صبرى -
 نعمه محمد -
 دينا أشرف -
 منه هللا محمود -

 استالم الدرجات -
 سالمتهاالتأكد من  -
دراجه على  50توزيع  -

 مشرف كل محافظة
ابالغ مسؤل الصيانه عن اى  -

 خلل
استطفاف كل محافظة  -

 بالحارة الخاصة بها
  

  : لجنه االرقام 

 اسماء الطالبات مهام لجنه االرقام
عمل كشوف لالسماء  -

 باالرقام
 100تسلسل االرقام من  -

  350الى 
 كشف خاص بكل محافظه -
الكشوف و االرقام و  -

الدبابيس الخاصه بتعليق 
 الرقم

عمل كشف بعدد الدرجات  -
 و التيشيرتات و الوجبات

 دينا بهاء -
 االء رضا -
 أمانى خميس -
 رضوى حسنى -

كشف التوزيع على اللجان              

و مهام كل لجنة      



 

 : لجنه التيشيرتات و الوجبات 

 اسماء الطالبات مهام لجنه التيشيرتات والوجبات
تسليم التيشيرتات الخاصة  -

بكل محافظه للمشرف 
 المسؤل عن المحافظة

الوجبات لمشرف  تسليم -
المحافظة بعد استالم االرقام 

 الخاصة بالالعبيين

 امانى محمود -
 هدير عبد الحميد -
 اسماء سعد -
 ماهيتاب و جيه -

 : لجنه الجوائز 

 اسماء الطالبات مهام لجنه الجوائز
 تكريم المعاقين -
 الجوائز المالية -
 عمل المنصه للفائزين -
عمل منصه الهدايا و  -

 الجوائز
 كشف الفائزين -
 تعليق بنر البطولة -

 الفت السيد -
 دينا مصطفى -
 ياسمين محمد -

 

 

 

 


