


م اإلدارة العامة للتعلي

 العام واألزهري

 يةإدارة املدارس الرياض إدارة التعليم العام إدارة املعاهد االزهرية





 .املعسكر التدرييب للسرعة والتحمل-1

 .الدورة التنافسية لدوري القطاعات لتالميذ املدارس الرياضية-2

 .دورة صقل مدربي املدارس الرياضية-3

 مسابقات العاب املضرب لتالميذ املدارس الرياضية-4

 العروض الرياضية لتالميذ املدارس الراضية-5

األلعاب الشاطئية لتالميذ املدارس الرياضية-6



 :اهلدف

 .توسيع قاعدة املمارسة الرياضية-1

حتديد مدي تقدم مستوي اللياقة البدنية للتالميذ-2
 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلعدادية والثانوية 

 :املدارس املشاركة

 .حمافظة( 25)يشارك باللقاء مدارس رياضية بعدد •

 .مشاركة/مشارك( 150)إمجالي عدد التالميذ •

 :تاريخ التنفيذ

 .م2016ديسمرب 21إىل 18خالل الفرتة من 



 :مكان التنفيذ

–ببةةور فةة اداإلقامةةة سعسةةكر الكشةةافة الةةدولي ل طريةةو السةةبات  ةةوار املالحةةات 

 .حمافظة بورسعيد

 :آلية التنفيذ 
 .يتم التنفيذ على مرة واحدة•

 :املسابقات املنفذة
(م جري800م جري ل 400م عدو ل 100)سبات دراجات ل العاب قوي •

 :اإلعتماد املالي

 ()//إعانات (        ج100.000)باب رابع (       ج167.000)باب أول 





 :اهلدف

 .توسيع قاعدة املمارسة الرياضية-1

نِ خةةالل تنفيةةذ  تنشةةيا السةةياحة الداخليةةة وتنميةةة الةةوعي السةةياحي للمشةةاركني مةة      -2

.املشروع باملدن السياحية
 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلعدادية والثانوية 

 :املدارس املشاركة

 .حمافظة( 25)يشارك باللقاء مدارس رياضية بعدد •

 .مشاركة/مشارك( 336)إمجالي عدد التالميذ •

 :املسابقات املنفذة

 .كرة طائرة ل العاب قوي •



 :آلية التنفيذ 

 .يتم التنفيذ من خالل ثالثة قطاعات•

 :مكان وتاريخ التنفيذ

 ل الفةةةةرتة نةةةةادي الرياضةةةةات البحريةةةةة سحافظةةةةة جنةةةةوب سةةةةيناء خةةةةال : القطةةةةاع األول•

 .م2017فرباير 6اىل 4من 

 املدينةةةةةةةةة الشةةةةةةةةبابية سحافظةةةةةةةةة األق ةةةةةةةةر خةةةةةةةةالل الفةةةةةةةةرتة   : القطةةةةةةةةاع الثةةةةةةةةاني •

 .م2017فرباير 26اىل 24من 

 القطةةةةةةاع الثالةةةةةة  بيةةةةةةب الشةةةةةةباب سحافظةةةةةةة البحةةةةةةر األ ةةةةةةر خةةةةةةالل الفةةةةةةرتة        •

.م2017مارس 9اىل 7من 
 :اإلعتماد املالي

 (ج285.000)عانات إ)//(            باب رابع )//(           باب أول 





 :اهلدف

احةة الفرصةة ألكةرب    االرتقاء بالكفاءة املهنيةة ملةدربي األلعةاب الفرديةة وايماعيةة وإت     -1

 .عدد من املدربني ملمارسة النشاط العملي النظري

كةةادنييني ملةةدربي  نشةةر الثقافةةة الرياضةةية واملهةةارات العمليةةة والنظريةةة مةةن قبةةل األ       -2

.املدارس الرياضية
 :الفئات املستهدفة

 .مدربي ومدربات املدارس الرياضية 

 :املدارس املشاركة

 .حمافظة( 25)يشارك باللقاء مدربي ومدربات املدارس الرياضية بعدد •

 .مشاركة/مشارك( 50)إمجالي عدد املدربني واملدربات •



 :تاريخ التنفيذ

 م2017مارس 30اىل 27خالل الفرتة من 

 :مكان التنفيذ

 .معسكر الكشافة الدولي سحافظة بورسعيد

 :آلية التنفيذ 

 .يتم التنفيذ على مرة واحدة•

 :النشاط املنفذ

 .يتم تقديم جمموعة من احملاضرات النظرية وورش العمل•

 :اإلعتماد املالي

 (ج500.000)عانات إ)//(           باب رابع )//(           باب أول 





 :اهلدف

أهميةةة رارسةةة تالميةةذ املةةدارس الرياضةةية للمرحلةةة اإلعداديةةة ب تنميةةة الةةوعي لةةدي -1

.ارية لديهممهارات العاب املضرب را ي دي إىل رفع الكفاءة البدنية وامله

ايمهورية   وىنشر رياضة ألعاب املضرب داخل املدارس الرياضية على مست-2
 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلعدادية والثانوية 

 :املدارس املشاركة

 .حمافظة( 25)يشارك باللقاء مدارس رياضية بعدد •

 .مشاركة/مشارك( 150)إمجالي عدد التالميذ •



 :تاريخ التنفيذ

 م2017ابريل 12اىل 9خالل الفرتة من 

 :مكان التنفيذ

 .نادي الرياضات البحرية سدينة شرم الشيخ سحافظة جنوب سيناء

 :آلية التنفيذ 

 .يتم التنفيذ على مرة واحدة•

 :النشاط املنفذ

 (.ةالتنس األرضي ل وتنس الطاولة ل وكرة السرع)مسابقات يف •

 :اإلعتماد املالي

 //()إعانات (           ج130.000)باب رابع (           ج500.000)باب أول 





 :اهلدف

 .توسيع قاعدة املمارسة الرياضية-1

 .استغالل أوقات الفراغ لتالميذ املدارس الرياضية-2

 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلعدادية والثانوية 

 :املدارس املشاركة

 .حمافظة( 25)يشارك باللقاء مدارس رياضية بعدد •

 .مشاركة/مشارك( 480)إمجالي عدد التالميذ •

 :تاريخ التنفيذ

 .م2017كان مقرر له التنفيذ خالل الن ف الثاني من شهر مايو 



 :مكان التنفيذ

 .مدينة رأس الرب سحافظة دمياط

 :آلية التنفيذ 

 .داخل املدارس: مرحلة تدريبية•

 .يتم من خالله حتديد املراكز الفائزة: لقاء ختامي•

 :النشاط املنفذ

 .عروض رياضية•

 :اإلعتماد املالي

 (ج285.000)إعانات /(               )/باب رابع )//(                باب أول 





 :اهلدف

.توسيع قاعدة املمارسة الرياضية-1

استغالل أوقات الفراغ لتالميذ املدارس الرياضية-2
 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلعدادية والثانوية 

 :املدارس املشاركة

 .حمافظة( 25)يشارك باللقاء مدارس رياضية بعدد •

 .مشاركة/مشارك( 132)إمجالي عدد التالميذ •

 :تاريخ التنفيذ

 .م2017كان مقرر له التنفيذ خالل الن ف األول من شهر مايو 



 :مكان التنفيذ

 .مدينة رأس الرب سحافظة دمياط

 :آلية التنفيذ 

 .يتم التنفيذ على مرة واحدة•

 :النشاط املنفذ

 (.يةكرة القدم الشاطئية ل الكرة الطائرة الشاطئ)مسابقات يف •

 :اإلعتماد املالي

 (ج100.000)عانات إ//(                   )باب رابع )//(                 باب أول 







 .ليوم الرياضي لتالميذ املدارسا-1

 .داديةالدورة الرياضية أللعاب املضرب لتالميذ املدارس للمرحلة اإلعا-2

 املشروع القومي لنشر لعبة الشطرنج باملدارس-3

 املشروع القومي لنشر لعبة اهلوكي-4

دوري منافسات األلعاب الشاطئية لتالميذ املدارس اإلعدادية-5



 :اهلدف

 .رسة الرياضةإتاحة الفرصة لتالميذ املدارس اليت ال يوجد بها مالعب ملما-1

 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلعدادية 

 :ايهات املشاركة

 .مديرية( 13)مديريات الشباب والرياضة وعدد •

 .جهة( 65)ل ومراكز شباب وعددهم ( ومديرياتها)وزارة الرتبية والتعليم •

 مدرسة( 130)مدارس اعدادية وعددهم •

 .مشاركة/مشارك( 11.440)إمجالي عدد التالميذ •

 :تاريخ التنفيذ

 .م2017إبريل 25فرباير حتى 25خالل الفرتة من 



 :مكان التنفيذ
 .داخل كل حمافظة مشاركة

 :آلية التنفيذ 
قوم كةل حمافظةة   ينفذ املشروع يف أقرب مركز شباب من كل مدرسة مشاركة وت•

ملعلومةةات والقةةوانني  باختيةةار يةةوم للتنفيةةذ لتعلةةيم املهةةارات األساسةةية وتقةةديم بعةة  ا       
 .املبسطة لأللعاب املنفذة

ذة للمشةةروع ويةةتم ينفةةذ يةةوم رياضةةي لكةةل حمافظةةة تشةةارك فيةةه مجيةةع املةةدارس املنفةة •
.حتديد موعده من قبل املديريات 

 :النشاط املنفذ
 (.ليد ل العاب قويكرة القدمل كرة الطائرة ل كرة السلة ل كرة ا)مسابقات يف •

 :اإلعتماد املالي
 (ج130.000)نات إعا(              ج382.500)باب رابع (          ج666.000)باب أول 





 :اهلدف

 نشر العاب املضرب داخل املدارس االعدادية -1

 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلعدادية 

 :ايهات املشاركة

 .مديريات( 7)مديريات الشباب والرياضة وعددها •

 (.ومديرياتها)وزارة الرتبية والتعليم •

 .مدارس اعدادية•

 .مشاركة/مشارك( 329)إمجالي عدد التالميذ •



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017إبريل 16اىل 12خالل الفرتة من 
 :مكان التنفيذ

 .املدينة الشبابية بأبو قري سحافظة اإلسكندرية
 :آلية التنفيذ 

.مت تنظيم لقاء جممع لكل املدارس املشاركة•
 :النشاط املنفذ

 (.ريشة طائرة ل تنس طاولة ل كرة سرعة)مسابقات يف •
 :اإلعتماد املالي

 (ج200.000)انات إع)//(                 ابع باب ر)//(                    باب أول 





 :اهلدف

 .تنمية القدرات الذهنية للتالميذ•

 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلبتدائية 

 :ايهات املشاركة

 .مديريات( 4)مديريات الشباب والرياضة وعددها •

 (.ومديرياتها)وزارة الرتبية والتعليم •

 .اإلحتاد امل ري للشطرنج•

 .مدارس إبتدائية•

 .مشاركة/مشارك( 480)إمجالي عدد التالميذ •



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017مارس 15م إىل 2016توبر :أ15خالل الفرتة من 
 :مكان التنفيذ

 (.وبيةالقاهرة ل اإلسكندرية ل دمياط ل القلي)يتم التنفيذ سحافظات 
 :آلية التنفيذ 

.يتم تنفيذ املسابقات داخل احملافظات املشاركة•
 :النشاط املنفذ

 .التعليم والتدريب واملنافسة على لعبة الشطرنج•
 :اإلعتماد املالي

 (ج200.000)انات إع)//(                 ابع باب ر)//(                    باب أول 





 :اهلدف

 .نشر لعبة اهلوكي•

 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلبتدائية 

 :ايهات املشاركة

 .مديريات( 9)مديريات الشباب والرياضة وعددها •

 (.ومديرياتها)وزارة الرتبية والتعليم •

 .اإلحتاد امل ري للهوكي•

 .مدارس إبتدائية•

 .مشاركة/مشارك( 400)إمجالي عدد التالميذ •



 :تاريخ التنفيذ

 .م2016شهر متتالي للدورة الواحدة بداية من العام 24
 :مكان التنفيذ

 .مدرسة بكافة احملافظات املشاركة( 20)يتم التنفيذ داخل املدارس وعددهم 
 :آلية التنفيذ 

(.كل مرحلة مدتها عام كامل)يتم تنفيذ من خالل مرحلتني •
 :النشاط املنفذ

 .التعليم والتدريب واملنافسة على لعبة اهلوكي•
 :املالياإلعتماد
 (ج520.000)انات إع)//(                 ابع باب ر)//(                    باب أول 





 :اهلدف

إبةراز الةدور الةذي    إتاحة الفرصة لتالميةذ املةدارس ملمارسةة ونشةر األلعةاب الشةاطئية  و      •

 .تقوم به الرياضة يف نشر ثقافة رارسة الرياضة لدي النشء

 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)تالميذ املرحلة اإلعدادية 

 :ايهات املشاركة

 .مديريات( 8)مديريات الشباب والرياضة وعددها •

 (.ومديرياتها)وزارة الرتبية والتعليم •

 .مدارس اعدادية•

 .مشاركة/مشارك( 3200)إمجالي عدد التالميذ •



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017يونيو 15مارس إىل 1خالل الفرتة من 
 :مكان التنفيذ

 .داخل املديريات املشاركة بالدوري
 :آلية التنفيذ 

مشةاركة  /ماشةرك ( 400)يتم التنفيذ بداخل كل حمافظة مشاركة بالةدوري بواقةع   •
.يف كافة املسابقات لتحديد الثالثة مراكز األوىل

 :النشاط املنفذ
 (الراكيبعة ل كرة القدم ل الكرة الطائرة ل كرة السر)مسابقات يف ألعاب •

 :املالياإلعتماد
 (ج370.000)انات إع)//(                 ابع باب ر)//(                    باب أول 







.العروض الرياضية لتالميذ املعاهد األزهرية باملرحلة اإلعدادية-1
 .مسابقات األلعاب الفردية وايماعية لتالميذ املعاهد األزهرية-2

.األزهريةاملسابقات الرياضية ملنتخبات املعاقني باملعةاهد-3



 :اهلدف

.ر اللياقة البدنية رفع مستوي الكفاءة البدنية لتالميذ املعاهد األزهرية وتنمية عناص•
العمةةةل ايماعةةةةةةي   تنمية القدرات املهارية والفنية لتالميذ املعاهد األزهريةة ونشةر رو   •

 .بني التالميذ

 :الفئات املستهدفة

 .طالب املعاهد األزهرية باملرحلة االعدادية

 :ايهات املشاركة

 .بوزارة الرتبية والتعليمقطاع املعاهد األزهرية•

 .مديريات( 10)مديريات الشباب والرياضة وعددها •

.مناطو أزهرية علي مستوي ايمهورية(10)عدد•
 .[تلميذ باللقاء القمي( 300)يشارك منهم ] مشارك ( 2.500)إمجالي عدد التالميذ •



 :تاريخ ومكان التنفيذ
م داخةةل املعاهةةد  2017مةةارس 31ينةةاير إلةةي  1خةةالل الفةةرتة مةةن   : املرحلةةة التمهيديةةة •

 .األزهرية املشاركة
 .م سدينة الغردقة سحافظة البحر األ ر2017خالل شهر ابريل : اللقاء القمي•

 :آلية التنفيذ 
 .افظةةةتم داخل املعةاهد األزهرية الختيار منتخب لكل حمت: مرحلة متهيدية•
.تنفيذ لقاء جممع بإحدى حمافظات ايمهوريةيتم : لقاء قمي•

 :النشاط املنفذ
 .مسابقات يف العروض الرياضية•

 :املالياإلعتماد
 )//(عانات إ(                 ج300.000)باب رابع (               ج649.500)باب أول 





 :اهلدف

 .تنمية عناصر اللياقة البدنية•

 .اكتشاف العناصر املتميزة•

 .املنفذة بالدورةالعمل على نشر األلعاب•

 :الفئات املستهدفة

 (.بنات/بنني)طالب املعاهد األزهرية باملرحلة اإلعدادية 

 :ايهات املشاركة

 .بوزارة الرتبية والتعليمقطاع املعاهد األزهرية•

 .مديريات( 10)مديريات الشباب والرياضة وعددها •

 .مشاركة/مشارك( 409)إمجالي عدد التالميذ •



 :تاريخ ومكان التنفيذ
م داخةةل املعاهةةد  2017مةةارس 20ينةةاير إلةةي  1خةةالل الفةةرتة مةةن   : املرحلةةة التمهيديةةة •

 .األزهرية املشاركة
 .م سحافظة بورسعيد2017مارس 31إىل 26خالل الفرتة من : اللقاء القمي•

 :آلية التنفيذ 
 .حمافظةةةتم داخل املعةاهد األزهرية الختيار منتخب لكلت: املرحلة متهيدية•
.ديد املراكز األوىلللبنني وأخر للبنات لتحتنفيذ لقاء جممع يتم : القاء القمي•

 :النشاط املنفذ
 (.طاولة ل العاب قويكرة القدم ل كرة اليد ل الكرة الطائرة لتنس)مسابقات يف •

 :املالياإلعتماد
 (ج255.000)عانات إ(                 ج87.500)باب رابع )//(               باب أول 





 :اهلدف

تشجيعهم على وةتوسيع قاعدة املمارسة الرياضية للتالميذ ذوي االحتياجات اخلةةةةةةةةاص•

 .التفاعل إلجيابي مع اجملتمع

 .ب  رو  األمل والتفاؤل والقدرة على اإلنتاج هل الء التالميذ•

 :الفئات املستهدفة

 (.بنني)الطالب ذوى االحتياجات اخلاصة باملعاهد األزهرية باملرحلة اإلعدادية 

 :ايهات املشاركة

 .بوزارة الرتبية والتعليمقطاع املعاهد األزهرية•

 .مديريات( 4)مديريات الشباب والرياضة وعددها •

.مناطو أزهرية علي مستوي ايمهورية(4)عدد•
 .مشارك( 60)إمجالي عدد التالميذ •



 :تاريخ ومكان التنفيذ
م باحملافظةةةات 2017مةةةارس 31ينةةةاير إلةةةي 15خةةةالل الفةةةرتة مةةةن : املرحلةةةة التمهيديةةةة•

 .املشاركة
 .م سحافظة الغربية2017خالل شهر إبريل : اللقاء القمي•

 :آلية التنفيذ 
كةةل حمافظةةةةةالختيةةار منتخةةب لاحملافظةةات املشةةاركة تم داخةةل تةة: املرحلةةة متهيديةةة•

 .والتدريب على األنشطة الرياضية
.لتحديد املراكز األوىل تنفيذ لقاء جممع يتم : القاء القمي•

 :النشاط املنفذ
 (.الكرة الطائرة جلوس ل تنس الطاولة)مسابقات يف •

 :املالياإلعتماد
 (ج85.000)عانات إ)//(                 اب رابع ب)//(                          باب أول 




