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* Cycling Tours Egypt.



 :اهلدف

الل ركوب الدراجاتتسليط الضوء على بعض األماكن األثرية ذات الطابع السياحي من خ•

 :الفئات املستهدفة
 [ . الشباب اجلامعي/ األجانب ]

 :اجلهات املتعاون معها

 .وزارة الداخلية-.                                      وزارة األثار-

 اجلامعات املصرية-.                       هيئة تنشيط السياحة-

 .بعض الرعاة-.                     بعض شركات السياحة-

 :عدد املشاركني

 . مشاركة/مشارك( 500)شارك باحلدث 



 :تاريخ ومكان التنفيذ

 .م مبحافظة الفيوم2016نوفمرب 25-

 .م مبحافظة اإلمساعيلية2016ديسمرب 10-

 .م مبحافظة القاهرة2017يناير 27-

 .م مبحافظة اجليزة2017يناير 28-

 .م مبحافظة األقصر2017فرباير 5اىل 2من -

 :األنشطة املنفذة

 .ماراثون دراجات 

 :املالياإلعتماد

 (ج177.050)إعانات //(              )باب رابع )//(                  باب أول 







 .«م2016ماراثون زايد اخلريي »الشراكة اجملتمعية -

 .«م2016بطولة كأس العامل للسالح رجال »الشراكة اجملتمعية -

 .«م2016بار بطولة كأس العامل للخماسي احلديث للك»الشراكة اجملتمعية -

 .«م2016يفرتفني بطولة األهرام الدولية للرجال والسيدات احمل»الشراكة اجملتمعية -

.  «م2017بار بطولة كأس العامل للخماسي احلديث للك»الشراكة اجملتمعية -

 .«م2017البطولة االفريقية للجودو للناشئني »الشراكة اجملتمعية 

 



 :اهلدف

.إشراك فئات اجملتمع بالعمل التطوعي بالبطوالت واألحداث الدولية

 :الفئات املستهدفة
 .طلبة وطالبات اجلامعات احلكومية واخلاصة

 :اجلهات املتعاون معها

 .وزارة الشباب والرياضة-

 .اجلامعات احلكومية-

 .اجلامعات اخلاصة-

 :عدد املشاركني

 .متطوعة/ متطوع ( 350)شارك باملاراثون عدد 



 :مكان التنفيذ

 التجمع اخلامس مبحافظة القاهرة

 :تاريخ التنفيذ 

 .م2016ديسمرب 16يوم اجلمعة املوافق 

 :آليات التنفيذ 

احلادث عان   اإلعالن عن احتيااج متطاوعني ا اجلامعاات اخلاصاة واحلكومياة للمشااركة ب      -

.طريق التنسيق مع شئون الطالب لكل جامعة 

.النوعيةحصر االعداد املطلوبة وادوارهم ا احلدث بالتنسيق مع مشرا اللجان-

.عمل مقابالت مع املتقدمني للعمل باحلدث-

.عمل خطابات تفرغ للجامعات للذين مت اختيارهم بفيفرتة تنفيذ احلدث-

.عمل فيفرتة تدريب قبل احلدث لتوزيع األدوار علي املتطوعني -



 :اهلدف

.إشراك فئات اجملتمع بالعمل التطوعي بالبطوالت واألحداث الدولية

 :الفئات املستهدفة
 .طلبة وطالبات اجلامعات احلكومية واخلاصة

 :اجلهات املتعاون معها

 .ارة األثاروز-.                      وزارة الشباب والرياضة-

 .وزارة الداخلية-.                               وزارة االتصاالت-

 .املصري للمالكمةاإلحتاد-

 :عدد املشاركني

 .متطوعة/ متطوع ( 75)شارك بالبطولة عدد 

 :تاريخ التنفيذ 

 م2016أكتوبر 5اىل 3خالل الفيفرتة من 



 :مكان التنفيذ

 التجمع اخلامس مبحافظة القاهرة

 :آليات التنفيذ 

ولااة عاان طريااق اإلعااالن عاان احتياااج متطااوعني ا اجلامعااات اخلاصااة و احلكوميااة للمشاااركة بالبط  -

.التنسيق مع شئون الطالب لكل كل جامعة 

.حصر االعداد املطلوبة وادوارهم ا البطولة بالتنسيق مع االحتاد -

.عمل مقابالت مع املتقدمني للعمل بالبطولة -

.عمل خطابات تفرغ للجامعات للذين مت اختيارهم بفيفرتة تنفيذ البطولة -

.عمل فيفرتة تدريب قبل البطولة لتوزيع األدوار علي املتطوعني -
 العمل بالبطولة -

 :املالياإلعتماد

 (ج35.000)إعانات )//(باب رابع )//(                   باب أول 



 :اهلدف

.إشراك فئات اجملتمع بالعمل التطوعي بالبطوالت واألحداث الدولية

 :الفئات املستهدفة
 .طلبة وطالبات اجلامعات احلكومية واخلاصة

 :اجلهات املتعاون معها
 .وزارة الشباب والرياضة-

 .اجلامعات احلكومية-

 .اجلامعات اخلاصة-

 :عدد املشاركني

 .متطوعة/ متطوع ( 80)شارك بالبطولة عدد 

 :تاريخ التنفيذ 

 م2016أكتوبر 29اىل 22خالل الفيفرتة من 



 :مكان التنفيذ

 .استاد القاهرة الدولي مبحافظة القاهرة

 :آليات التنفيذ 

ة عاان طريااق اإلعااالن عاان احتياااج متطااوعني ا اجلامعااات اخلاصااة واحلكوميااة للمشاااركة بالبطولاا    -

.التنسيق مع شئون الطالب لكل كل جامعة 

.حصر االعداد املطلوبة وادوارهم ا البطولة بالتنسيق مع االحتاد -

.عمل مقابالت مع املتقدمني للعمل بالبطولة -

.عمل خطابات تفرغ للجامعات للذين مت اختيارهم بفيفرتة تنفيذ البطولة -

.عمل فيفرتة تدريب قبل البطولة لتوزيع األدوار علي املتطوعني -
 :املالياإلعتماد

 (ج70.400)إعانات )//(باب رابع )//(                   باب أول 



 :اهلدف

.اليفرتويج لدور السياحة الرياضية مبصر

 :اجلهات املتعاون معها
 .وزارة الشباب والرياضة-

 .وزارة األثار-

 .وزارة السياحة-

 .االحتاد املصري لالسكواش-

 .الشركة القابضة للصوت والضوء-

 :تاريخ التنفيذ 

 .م2016سبتمرب 23اىل 17خالل الفيفرتة من 



 :مكان التنفيذ

 .سفح األهرامات مبحافظة اجليزة

 :آليات التنفيذ 

.خماطبة وزارة االثار للحصول علي التصاريح لالزمة إلقامة البطولة-

.التنسيق مع الشركة القابضة للصوت و الضوء لتفعيل احلفل-

.اء ماليةفعاليات البطولة دون حتمل الوزارة أي أعبالقامةالتنسيق مع وزارة السياحة -



 :اهلدف

.إشراك فئات اجملتمع بالعمل التطوعي بالبطوالت واألحداث الدولية

 :الفئات املستهدفة
 .طلبة وطالبات اجلامعات احلكومية واخلاصة

 :اجلهات املتعاون معها
 .وزارة الشباب والرياضة-

 .اجلامعات احلكومية-

 .اجلامعات اخلاصة-

 :عدد املشاركني

 .متطوعة/ متطوع ( 100)شارك بالبطولة عدد 

 :تاريخ التنفيذ 

 .م2016مارس 27اىل 20خالل الفيفرتة من 



 :مكان التنفيذ

 .استاد القاهرة الدولي مبحافظة القاهرة

 :آليات التنفيذ 

ة عاان طريااق اإلعااالن عاان احتياااج متطااوعني ا اجلامعااات اخلاصااة واحلكوميااة للمشاااركة بالبطولاا    -

.التنسيق مع شئون الطالب لكل كل جامعة 

.حصر االعداد املطلوبة وادوارهم ا البطولة بالتنسيق مع االحتاد -

.عمل مقابالت مع املتقدمني للعمل بالبطولة -

.عمل خطابات تفرغ للجامعات للذين مت اختيارهم بفيفرتة تنفيذ البطولة -

.عمل فيفرتة تدريب قبل البطولة لتوزيع األدوار علي املتطوعني -
 :املالياإلعتماد

 (ج131.120)إعانات )//(باب رابع )//(                   باب أول 



 :اهلدف

.إشراك فئات اجملتمع بالعمل التطوعي بالبطوالت واألحداث الدولية

 :الفئات املستهدفة
 .طلبة وطالبات اجلامعات احلكومية واخلاصة

 :اجلهات املتعاون معها
 .وزارة الشباب والرياضة-

 .االحتاد املصري للجودو-

 :عدد املشاركني

 .متطوعة/ متطوع ( 18)شارك بالبطولة عدد 

 :تاريخ التنفيذ 

 .م2017مايو 222اىل 20خالل الفيفرتة من 



 :مكان التنفيذ

 .استاد القاهرة الدولي مبحافظة القاهرة

 :آليات التنفيذ 

ة عاان طريااق اإلعااالن عاان احتياااج متطااوعني ا اجلامعااات اخلاصااة واحلكوميااة للمشاااركة بالبطولاا    -

.التنسيق مع شئون الطالب لكل كل جامعة 

.حصر االعداد املطلوبة وادوارهم ا البطولة بالتنسيق مع االحتاد -

.عمل مقابالت مع املتقدمني للعمل بالبطولة -

.عمل خطابات تفرغ للجامعات للذين مت اختيارهم بفيفرتة تنفيذ البطولة -

.عمل فيفرتة تدريب قبل البطولة لتوزيع األدوار علي املتطوعني -
 :املالياإلعتماد

 (ج)//إعانات )//(باب رابع )//(                   باب أول 

 .املصري للجودواإلحتادسيتم صرف مستحقات املتطوعني من قبل •


