


 ةاإلدارة العامة للقاعدة الشعبي

 إدارة االحتفاالت واملهرجانات إدارة املشروعات





 .نس الطاولةمسابقات اليوم الرياضي لأليتام يف مخاسيات كرة القدم وت-1

 (.تنس طاولة/كرة طائرة/كرة قدم)اللقاءات الرياضية الشاطئية للفتيات والشباب -2

 .اللقاءات الرياضية للفتيات يف مخاسي كرة القدم-3

 .دوري األندية الصغرية واألحياء الشعبية خلماسي كرة القدم-4

 .الدورة التدريبية ملتطوعي أنشطة وبرامج التنمية الرياضية-5

 .الدورة الرمضانية-6

.سباقات اجلري واملشي والدراجات-7



 :اهلدف
اليتيمإظهار البسمة على وجوه األطفال و مشاركتهم يف االحتفال بيوم-1

ازاله الفوارق بني أفراد اجملتمع جبميع طوائفه و اجتاهاته-2
 املؤدةإظهار مدى تالحم إفراد اجملتمع ووضح من خالل جو يسوده احلب و-3

 :الفئات املستهدفة
 (. بنات/بنني)سنة15الي 12سن مناملرحلة العمرية 

 :املديريات املشاركة

 .مديرية شباب ورياضة ( 23)يشارك باملسابقات عدد •

–البحععر اال ععر –جنععوب سععيناء –مشععال سععيناء ) مجيععع افافتععات فيمععا عععدا •

 .مشاركة/مشارك( 300)بإمجالي عدد (الوادي اجلديد 



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017إبريل 13اىل 6خالل الفرتة من •

 :مكان التنفيذ

 .املدينة الشبابية مبحافتيت األقصر وأسوان

 :األنشطة املنفذة 

 [.تنس الطاولة / مخاسيات كرة القدم ] مسابقات رياضية يف 

 :آلية التنفيذ

 .فرق10التصفية بني : « افافتاتداخل »تدريبية مرحلة •

.مشاركة مجيع الفرق احلاصلة على املركز األول: مرحلة ختامية •
 :اإلعتماد املالي

 (ج200.000)إعانات (  ج200.000)باب رابع (   ج150.000)باب أول 





 :اهلدف
 إتاحة الفرصة ملمارسة أنشطة رياضية حمببة يف مواقع غري منطية

 :الفئات املستهدفة
 (. بنات/بنني)سنة18الي 16سن مناملرحلة العمرية 

 :املديريات املشاركة

 .مديرية شباب ورياضة ( 27)يشارك باملسابقات عدد •

 .مشارك( 324)عدد البنني •

 .مشاركة( 230)عدد البنات •

 .مشاركة/مشارك( 554)إمجالي عدد املشاركني •



 :تاريخ التنفيذ

 .م2016خالل شهر سبتمرب •

 :مكان التنفيذ

 .شاطئ وفندق القوات املسلحة بأبي قري مبحافتة اإلسكندرية

 :األنشطة املنفذة 

 [.طاولة تنس ال/ الكرة الطائرة / كرة القدم ] مسابقات رياضية يف 

 :آلية التنفيذ

 .افافتات املشاركةيتم التنفيذ من خالل لقاء واحد قمي ويتم التصفية بني مجيع•

 :اإلعتماد املالي

 (ج360.000)عانات إ)//(          باب رابع (          ج150.000)باب أول 





 :اهلدف
 .حق الفتاة يف ممارسة النشاط الرياضي-1

 .مشاركة الفتاة يف ممارسة خمتلف األنشطة-2

 :الفئات املستهدفة
 . سنة18الي 16سن منالبنات باملرحلة العمرية 

 :املديريات املشاركة

 .مديرية شباب ورياضة( 14)يشارك باملسابقات عدد •

 .مشاركة( 554)إمجالي عدد البنات املشاركات باللقاء •

 :تاريخ التنفيذ

 .م2017اىل إبريل 2016خالل الفرتة من ديسمرب •



 :مكان التنفيذ

 .ايدمالعب مركز شباب الشيخ ز/ املدينة الشبابية مبحافتة اإلمساعيلية 

 :األنشطة املنفذة 

 [.مخاسيات كرة القدم ] مسابقات رياضية يف 

 :آلية التنفيذ

 .«افافتاتداخل »متهيدية مرحلة •

.لقاء قمي •
 :اإلعتماد املالي

 ()//إعانات (          ج200.000)باب رابع (          ج150.000)باب أول 





 :اهلدف
.توسيع قاعدة املمارسة الرياضية-1

.سنة35عنصر اللياقة البدنية لدى االفراد فوق تنمية-2
 .الرتكيز على شرائح اجملتمع اليت ال متارس الرياضة-3

 :الفئات املستهدفة
 . سنه30الشباب باملرحلة العمرية فوق 

 :املديريات املشاركة

 .مديرية شباب ورياضة( 24)يشارك بالدوري عدد •

بإمجعالي  (اجلديعد العوادي –الفيوم –سيناء جنوب ) مجيع افافتات فيما عدا •
 .مشارك( 300)عدد 



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017مايو 7فرباير اىل 1خالل الفرتة من •

 :مكان التنفيذ

 .املركز األوليميب لتدريب الفرق واملنتخبات القومية باملعادي

 :األنشطة املنفذة 

 [.مخاسيات كرة القدم ] مسابقات رياضية يف 

 :آلية التنفيذ
 .حدفريق بنتام دوري من دور وا32يتم التصفية بني : « افافتاتداخل »متهيدية مرحلة •

.اصلة على املركز األوليتم التصفية بني الفرق احل: « باملركز األوليميب»لقاء قمي •
 :اإلعتماد املالي

 (ج565.000)عانات إ)//(          باب رابع (          ج150.000)باب أول 





 :اهلدف
اركة يف أنشطة وبرامجصقل واعداد وتدريب القيادات املتطوعة لالستفادة منهم يف املش-1

.االدارة املركزية للتنمية الرياضية

.رة التدريبيةتطوير فكر ومهارات املتطوعني من افافتات املشاركة يف الدو-2
 . املتطوعنيتنمية روح الوالء واالنتماء واملواطنة وتبادل اخلربات واملهارات بني-3

 :الفئات املستهدفة
 (. بنات/بنني)سنه 25اىل 21املرحلة العمرية من سن 

 :املديريات املشاركة

 .مديرية شباب ورياضة( 24)يشارك بالدورة عدد •

(وادي اجلديععدالعع–البحععر األ ععر–سععيناء مشععال ) مجيععع افافتععات فيمععا عععدا •
 .مشارك( 300)بإمجالي عدد 



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017خالل الفرتة من مارس إىل مايو •

 :مكان التنفيذ

 .حمافتة اإلسكندرية/ حمافتة اإلمساعيلية / حمافتة اجليزة 

 :آلية التنفيذ
 .مشاركة/مشارك120مبشاركة : املرحلة األولي•

.مشاركة/مشارك72مبشاركة : املرحلة الثانية•

.مشاركة/مشارك48مبشاركة : املرحلة الثالثة•
 :اإلعتماد املالي

 (ج200.000)إعانات )//(باب رابع )//(               باب أول 

 .مل يتم تنفيذ املشروع لعدم وجود الدعم املادي: مالحتة •



 :اهلدف
 .توسيع قاعدة املمارسة الرياضية-1

 .ضاناستغالل أوقات الفراغ يف تنفيذ أنشطة رياضية خالل شهر رم-2

 :الفئات املستهدفة
 .سنه ( 12اىل 10)البنني باملرحلة العمرية من سن •

 .سنه ( 15اىل 13)البنني باملرحلة العمرية من سن •

 :املديريات املشاركة

 .مديرية شباب ورياضة( 22)يشارك بالدورة عدد •

–وادي اجلديعد  الع –البحعر األ عر  –سعيناء  جنوب ) مجيع افافتات فيما عدا •

 .مشارك( ألف15اىل 11من )بإمجالي عدد (الفيوم-اجليزة 



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017( شهر رمضان املبارك)خالل شهر يونيو •

 :مكان التنفيذ

 .املدينة الشبابية بأبي قري مبحافتة اإلسكندرية

 :آلية التنفيذ
 فريعععق ( 32)ة يعععتم التصعععفيات علعععى مسعععتوى كعععل حمافتعععة مبشعععارك: املرحلعععة التمهيديعععة•

 .يف كل مرحلة سنية 

رحلة سنية علعي مسعتوي   يتم تصعيد الفائزين باملراكز األوىل من كل م: املرحلة اخلتامية •

كل حمافتة
 :اإلعتماد املالي

 (ج375.000)إعانات (        ج150.000)باب رابع (     ج150.000)باب أول 





 :اهلدف
 .توسيع قاعدة املمارسة الرياضية -1

 .ل مشكالت اجملتمع مبمارسة الرياضةح-2

 :الفئات املستهدفة
 (.بنات/بنني)سنه 24اىل 16املرحلة العمرية من سن •

 :املديريات املشاركة

 .مديرية شباب ورياضة( 20)يشارك بالدورة عدد •

–وادي اجلديعد  الع –البحعر األ عر  –سعيناء  مشعال  ) مجيع افافتات فيما عدا •

 (الدقهلية –بين سويف –الفيوم –مرسي مطروح 
 .مشاركة/مشارك( أالف4اىل 3من )إمجالي عدد املشاركني •



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017/ 2016على مدار العام املالي •

 :مكان التنفيذ

 .املشاركة باحلدث20يتم التنفيذ بالطرق الرئيسية بافافتات الع 

 :آلية التنفيذ
 .مشاركة/مشارك( 2500)يتم تنتيم مسابقات للدرجات بكل حمافتة مبشاركة •

 .مشاركة/مشارك( 1500)يتم تنتيم مسابقات للمشي واجلري بكل حمافتة مبشاركة •

 :اإلعتماد املالي

 (ج300.000)إعانات (          ج200.000)باب رابع (        ج150.000)باب أول 







 .املشروع القومي للقرى اليت ال يتوافر بها خدمات رياضية-1

 .املشروع القومي لرياضة الفتاه واملرأة-2

 .للرواداملشروع القومي -3

 .املشروع القومي لألفراد ذوي اإلعاقة-4

 .املشروع القومي للياقة البدنية-5

 .لأللعاب الرتوحيية والبيئية والشعبيةياملشروع القوم-6



 :اهلدف

تلف أفراد القرى من  إتاحة الفرص املتعددة ملمارسة األنشطة الرياضية  املتنوعة ملخ-1

.    كافة املراحل العمرية ولكال اجلنسني

بيةمتكني إفراد اجملتمع من استثمار وقت الفراغ يف أنشطة إجيا-2
 دعم احلركة الرياضية بالقرى -3

 :الفئات املستهدفة

 .كافة املراحل العمرية ولكال اجلنسني من اهل القرية 

 :املديريات املشاركة

 .مديرية شباب ورياضة( 16)يشارك باملسابقات عدد •

 : مكان التنفيذ

 مل حيدد بعد



 :تاريخ التنفيذ

لنشععاط الععداخلي يف الوقععت لعععدم وصععول املبلععص املخصعع  لتنفيععذ ا ])مل يععتم التنفيععذ بعععد •

 ([ .اإلعانات)املناسب 

 :املسابقات املنفذة

 [العاب قوي/ تنس طاولة / كرة طائرة / مخاسيات كرة القدم ]

 :آلية التنفيذ

 .ة للمشروعتم بني القري املنفذت: « افافتاتداخل »التصفيات مرحلة •

.فياتمبشاركة الفرق احلاصلة علي املركز االول بالتص: مرحلة ختامية •
 :اإلعتماد املالي

 (ج110.000)إعانات (  ج330.000)باب رابع (   ج300.000)باب أول 





 :اهلدف

ملرأة لكافة نواحي احلياة نشر الوعي بأهمية املمارسة الرياضية و تأثريها على الفتاة و ا-1

(.اللياقة البدنية–احلالة الصحية –احلالة النفسية )
 .  السيدات  توسيع قاعدة املمارسة الرياضية ألكرب عدد ممكن من الفتيات و-2

 :الفئات املستهدفة

 .سنه فيما فوق14الفتاة واملرآة باملرحلة العمرية اعتبارًا من سن 

 :املديريات املشاركة

 مديرية شباب ورياضة ( 27)يشارك باملسابقات عدد •

 .مشاركة جبميع حمافتات اجلمهورية( 3500)بإمجالي عدد •



 :مكان وتاريخ التنفيذ

 .م2017/ 2/ 25-22خالل الفرتة من : حمافتة أسوان •

 .م2017/ 5/ 22-19خالل الفرتة من : حمافتة اإلمساعيلية •

 :املسابقات املنفذة

 [عروض رياضية/ تنس طاولة / كرة طائرة / كرة اليد ]

 :آلية التنفيذ

 .تيتم التنفيذ مبراكز املرآة بكافة افافتا: مرحلة التصفيات •

.يتم التنفيذ بثالثة قطاعات: القطاعات مرحلة •
 :اإلعتماد املالي

 (ج840.000)إعانات (          ج125.000)باب رابع )//(          باب أول 





 :اهلدف

رياضي ملمارسة النشاط ال( فما فوق -40من سن ) إتاحة الفرصة لتلك الفئة العمرية-1

(.اللياقة البدنية–احلالة الصحية –العمر)املناسب وفقا العتبارات 
 توسيع قاعدة املمارسة الرياضية-2

 :الفئات املستهدفة

 .سنه فيما فوق40باملرحلة العمرية اعتبارًا من سن ( الرواد)الرجال 

 :املديريات املشاركة

 مديرية شباب ورياضة ( 27)يشارك باملسابقات عدد •

 .مشاركة جبميع حمافتات اجلمهورية( 3000)بإمجالي عدد •



 :مكان وتاريخ التنفيذ

 .م2017/ 2/ 4-7خالل الفرتة من : حمافتة األقصر•

 .م2017/ 5/ 25-21خالل الفرتة من : حمافتة اإلمساعيلية•

 :املسابقات املنفذة

 [تنس طاولة/ كرة طائرة / مخاسيات كرة القدم]

 :آلية التنفيذ

 .تيتم التنفيذ مبراكز الرواد بكافة افافتا: مرحلة التصفيات •

.يتم التنفيذ بثالثة قطاعات: القطاعات مرحلة •
 :اإلعتماد املالي

 (ج700.000)إعانات (          ج125.000)باب رابع )//(          باب أول 





 :اهلدف

.ارسة الرياضةمع اجملتمع من خالل مم( حركيا)العمل على اندماج الفرد املعاق -1
 .ما فقده من قدراتعهمساعدة الفرد املعاق على تنمية لياقته البدنية وكفاءته وتعويض-2

 :الفئات املستهدفة

 .سنه فيما فوق14املعاقني حركيًا باملرحلة العمرية اعتبارًا من سن 

 :املديريات املشاركة

دا حمافتة مديرية شباب ورياضة مجيع افافتات فيما ع( 25)يشارك باملسابقات عدد •

 (.الوادي اجلديد/ البحر األ ر )

 .مشاركة جبميع حمافتات اجلمهورية( 2300)إمجالي عدد •

 :أمكان التنفيذ

 (اجليزة)خلتامي ، ا( الغربية/االمساعلية/بور سعيد/قنا/املنيا/اإلسكندرية)القطاعات 



 :تاريخ التنفيذ

 .م2017/ 6/ 20-16خالل الفرتة من ( باملعادياألوليبميباملركز )القطاع اخلتامي 

 :املسابقات املنفذة

 [رفع أثقال/ تنس طاولة / العاب قوي/ كرة طائرة جلوس ]

 :آلية التنفيذ

 .يتم التنفيذ بكافة افافتات املشاركة: لقاءات داخلية•

 (.الغربية/ عليةاالمسا/ بور سعيد/ قنا/ املنيا/ اإلسكندرية: )لقاءات جممعة•

.حمافتة اجليزة–باملركز األوليميب باملعادي : لقاء ختامي •
 :اإلعتماد املالي

 (ج1.000.000)إعانات (          ج1.200.000)باب رابع (          ج300.000)باب أول 





 :اهلدف

.افتاتتوسيع قاعدة املمارسة الرياضية واجلماعية للشباب والفتيات باف1

.مراضاألحي والوقاية من املساهمة يف رفع معدالت اللياقة البدنية لتحسني املستوي الص-2
 .نشر ثقافة املمارسة الرياضية الذاتية لألسرة املصرية-3

 :الفئات املستهدفة

 .سنوات فيما فوق8كال اجلنسني باملرحلة العمرية اعتبارًا من سن 

 :املديريات املشاركة

 .مديرية شباب ورياضة( 27)يشارك باملسابقات عدد •

 .مشاركة جبميع حمافتات اجلمهورية/ مشارك ( 14.300)إمجالي عدد •



 :أمكان التنفيذ

 .التنفيذ بكافة احناء افافتات باجلمهورية

 :تاريخ التنفيذ

 .م2017/ 2016طوال العام املالي 

 :آلية تنفيذ املسابقات 

.بكل حمافتةرياضية للياقة البدنيةالمراكز تنتيم مسابقات لل•

.بكل حمافتةمسابقات األقوى واالسرعتنتيم •

.بكل حمافتةمسابقات التحديات البدنيةتنتيم •
 :اإلعتماد املالي

 (ج910.000)إعانات (          ج230.000)باب رابع (          ج200.000)باب أول 





 :اهلدف

.ياضةتنشيط املواطنني باألحياء السكنية من خالل جذبهم ملمارسة الر-1

.احياء الرتاث البيئي والشعيب لأللعاب الرياضية-2

.استثار دافعية الطلبة وتشجعيهم على ممارسة الرياضة-3
 .باملناطق العشوائيةالرياضة يف تهذيب سلوك األطفال والشبابتاثرياستخدام قوة -4

 :الفئات املستهدفة

 (.ابطال اجملتمع)بربنامج سنة بنني وبنات 12اىل6سن من•

 .لكال اجلنسنيمجيع االعمار يف االحياء السكنية •

 .االبتدائيةسنة بنني وبنات باملدارس14اىل6سن من•

 :املديريات املشاركة
 مشاركة/مشارك( 9.000)عدد بامجاليمديرية شباب ورياضة ( 27)يشارك باملسابقات عدد •



 : مكان التنفيذ

 .األمسرات، حي بكافة افافتات( املدارس ، واألحياء السكنية ، واحلدائق العامة )

 :تاريخ التنفيذ

 م2017/ 6/ 30م اىل 2016/ 12/ 1خالل الفرتة من •

 :آلية التنفيذ

.(كرة قدم)القاهرةحمافتة (تمسراحي األ)برنامج ابطال اجملتمع•

.(جري ، ومشي ، ولياقة)حمافتات(10)تنشيط الرياضة باألحياء السكنية •

.حمافتة( 13)تشجيع ممارسة الرياضة لطالب املدارس االبتدائية •
 :اإلعتماد املالي

 (ج350.000)إعانات (  ج420.000)باب رابع (   ج282.500)باب أول 




