
اإلدارة املركزية للتنمية الرياضية



هدأف أإلدأرة ألمركزية للتنمية ألرياضية 
 
-:أ

:وزارة الشباب و الرياضة 

 وقات الفراغ لدى الشباب واستثمارها وبث روح التعاون من خالل العمل الجماعي
 
العمل على شغل ا

 سلوب حياة
 
والمشىالجرى وتحسين الصحة العامة من خالل ممارسة رياضة العمل على ان تصبح الرياضة ا

 داء
 
الرياضىتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة واستثمار طاقات الشباب واالرتقاء بمستوى اال

 الرياضيةلالنشطةوالبدنية وتوسيع قاعدة الممارسين المهاريةالنهوض بقدرات التالميذ

نشر الثقافة الرياضية وكذا مفهوم الروح الرياضية

لعاب الفردية والجماعية واك تشاف المواهب الرياضية
 
توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لال



وزارة الشباب و الرياضة

-:ة إلدأرة ألمركزية للتنمية ألرياضيلألتنظيمىألهيكل 

دارة العامة  االإ
للقاعدة الشعبية

ادارة 
دارة التعليم العامالمدارس الرياضية دارة اإ اإ

االزهرى التعليم 

دارة الكليات  اإ
المتخصصة

دارة العامة  االإ
لالتحادات النوعية 

دارة  ألعامةاالإ
واالزهرى للتعليم العام 

االحتفاالت الرياضيةالمشروعات القومية

الجامعاتادراة
اللجان الرياضيةاالتحادات النوعية

أإلدأرة ألعامة 
ألطالبىللنشاط 

أإلدأرة ألعامة 
للسياحة ألرياضية

ادارة 
السياحىالترويج 
والمناسبات لالحداث

الرياضية

ادارة 
االحداثمنظمى

الرياضية

ادارة 
مشروعات السياحة 
الرياضية



وزارة الشباب و الرياضة

اإلدارة العامة للقاعدة الشعبية 



وزارة الشباب و الرياضة
أهداف اإلدارة العامة للقاعدة الشعبية

نحاء ألجمهورية •
 
ألوصول بالخدمات ألرياضية لجميع أ

فرأد ألشعب بالمحافظات وألمناطق ألنائية وألم•
 
ث روح أالنتماء للوطن من مة لبحرو تفعيل دور مديريات ألشباب وألرياضة بالمحافظات في ألوصول بالخدمة ألرياضية إلي جميع أ

نشطة ومرأكز رياضية تبرز دور ألدولة في أالهتمام بهذه ألفئة ونشر ألوعي ألصحي ألرياضي 
 
.خالل إقامة مهرجانات وأ

سلوب حياه •
 
فرأد ألشعب بان ألرياضة جزء من حياتهم أليومية للحفاظ علي ألصحة ألعامة وأن ألرياضة أ

 
ألوصول بجميع أ

ك ثر أحتياجا للخدمات ألرياضية •
 
نشطة ألرياضية لالماكن أال

 
ماكن ألعشوأئية )ألوصول بالبرأمج وأال

 
(لخأ....-ألقرى ألتي ال تتوأفر بها خدمات رياضية –أال

نشطة ألرياضية ألمتنوعة لمختلف أفرأد ألقري مكن كافة ألمرأحل ألعمرية ولكال ألجنسين •
 
.أتاحة ألفرص ألمتعددة لممارسة أال

نشطة إيجابية •
 
وقات ألفرأغ في أ

 
.تمكين أفرأد ألمجتمع من أستثمار أ

نشطة ألتي تتناسب مع ميولهم ورغابتهم •
 
أنتقاء ألموهوبين رياضيا وتوجيههم نحو أال

طفال ألشوأرع ) أبرأز ألدور ألمجتمعي للرياضة في دمج ألفائت ألمهمشة •
 
مرأض ألمزمنة / أاليتام / أالحدأث / أ

 
طفال ألمصابين باال

 
ألخ/......أ

.أالهتمام باليتيم طوأل ألعام من خالل تنفيذ مرأكز لتنمية ألمهارأت ألرياضة وألكشفية •
تعزيز دور ألمشروعات وبرأمج ألرياضية في أالحتفال بشهر رمضان ألكريم •
نشطة وبرأمج و•

 
عياد ألقومية ألتي يحتفل بها ألشعب في توجيه ألموأطنين لممارسة ألرياضية من خالل تنفيذ أ

 
.اضية ومنافسات ترويحية رياضيةاب ريألعأستثمار كافة ألمناسبات وأال



وزارة الشباب و الرياضة

ألعمل علي نشر ثقافة ممارسة رياضة ألدرأجات ألهوأئية وتشجيع ألممارسين علي أستخدأمها لالنتقال أليومي•
تنظيم مارأثونات للجري للهوأة •
نشطة وبرأمج تستهدف زيادة قاعدة ألممارسة•

 
.أبرأز وتعظيم دور ألمدرب ألمجتمعي من خالل تنفيذ أ

صيل ألشعور ألوطني وغرس روح أالنتماء للوط•
 
 ألموأطنة وإزألة ألفوأرق بين أفرأد ألمجتمع بجميع طوأئ فه وأتجاهاته وتا

 
كيد على مبدأ

 
ن ألتا

نشطة ألرياضية لتنمية أللياقة ألبدنية وأشباع ألحاجات ألنفسية •
 
.ةجتماعيوأالألعمل علي دمج ذوي أالحتياجات ألخاصة مع ألمجتمع من خالل ممارسة أال

نشطة وألبرأمج ألرياضية ألتي تنفذ بمح•
 
فرأد ألشعب من ألطفولة إلي ألكهولة عن طريق ألمهرجانات وأال

 
.  هوريةات ألجمافظأالهتمام برفع أللياقة ألبدنية ال

نشطة وبرأمج ومسابقات رياضية وترويحية وتنفيذ نشاط صيفي بالمحافظات ألساحلية•
 
مثل للشوأطئ وألمالعب ألرملية في تنفيذ أ

 
ستغاللها في توسيع قاعدة ألممارسة أوأالستغالل أال

.ألرياضية
( .أللياقة ألبدنية–ألحالة ألصحية –ألعمر )أتاحة ألفرصة لكبار ألسن لممارسة ألنشاط ألرياضي ألمناسب وفقا العتبارأت •
ة لكافة ألمستويات ألطبقية لرفع معدالت ألممارسة ألرياضية•

 
.تحديد منظومة خاصة لرياضة ألفتاة وألمرأ

لعاب ألبيئة وألشعبية •
 
ألعمل على أحياء ألترأث ألرياضي من خالل تنفيذ أال

ألتعاون مع مؤسسات ألمجتمع ألمدني وألجمعيات أالهلية •



وزارة الشباب و الرياضة

2017/2018االعتمادات المالية على مستوى التنفيذ للعام المالي 

بنود االعانات الخاصة باإلدارة العامة للقاعدة الشعبية

دارة العامة للقاعدة الشعبية االإ

البرنامجم
ة1

 
المشروع القومي للمرا

المشروع القومي للرواد 2
عاقة3 فراد ذوي االإ

 
المشروع القومي لال

المشروع القومي للياقة البدنية4

المشروع القومي للقري التي ال يتوافر بها خدمات رياضية5

لعاب الرياضية الترويحية والبيئية والشعبية وتنمية المجتمع6
 
المشروع القومي لال

الدورة الرمضانية7
(  كرة طائرة/كرة قدم)اللقاءات الشاطئية للفتيات والشباب 8
(لست وحدك)مسابقات اليوم الرياضي لليتيم تحت شعر 9

مسابقات الجري والمشي والدراجات  10
حياء الشعبية في خماسيات كرة القدم 11

 
ندية الصغيرة لال

 
دوري اال

اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم 12
طفال التوحد13

 
مركز تدريب ال

مراكز التنمية الرياضية بالمحافظات14
جمالي االإ



القومي لرياضة الروادالمشروع

وزارة الشباب و الرياضة

لممارسة النشاط الرياضي المناسب وفقا العتبارات  ( فما فوق -40من سن ) إتاحة الفرصة لتلك الفئة العمرية-: دف                     أله
.، توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ( اللياقة البدنية–الحالة الصحية –العمر)

مديريات الشباب والرياضة–وزارة الشباب والرياضة : الجهات المشاركة

الرياضيةاألستادات-مراكز الشباب    -األندية الرياضية  :ذ      التنفيمكان 

مشارك تقريبا8000:        ين    عدد المشارك

توطيد العالقات والروح الرياضية –( سنة فما فوق 40)توسيع قاعدة ممارسة الرياضة لفئة الرجال من سن :     العائد من البرنامج 

تتم المتابعة من خالل وزارة الشباب والرياضة و مديريات الشباب والرياضة:        ة               المتابع



وزارة الشباب و الرياضة
القومي لرياضة الفتاة والمرأةالمشروع

صحية  الحالة ال–الحالة النفسية )نشر الوعي بأهمية الممارسة الرياضية و تأثيرها على الفتاة و المرأة لكافة نواحي الحياة -: دف                     أله
.، توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ألكبر عدد ممكن من الفتيات و السيدات  ( اللياقة البدنية–

مديريات ألشباب وألرياضة–وزأرة ألشباب وألرياضة :               ألمشاركةألجهات 

ندية ألرياضية  : ذ      ألتنفيمكان 
 
ستادأت-مرأكز ألشباب    -أال

 
ألرياضيةأال

مشاركة تقريبا8000:ين    عدد ألمشارك

همية ممارسة ألرياضة ، وتوسيع قاعدة ألممارسة ألرياضية للفتاة وأل:                ألعائد من ألبرنامج 
 
ة لممارسة ألرياضة ونشر ألوعي با

 
ثير على ألفتاة وألمرأ

 
 ألحث وألتا

 
ةمرأ

تتم ألمتابعة من خالل وزأرة ألشباب وألرياضة و مديريات ألشباب وألرياضة:ة               ألمتابع



وزارة الشباب و الرياضة

القومي لألفراد ذوي اإلعاقةالمشروع

دماجعلىالعمل:دف                     أله- فراداإ
 
عاقةذوياال وتوجيهوك فاءتهالبدنيةلياقتهتنميةعلىومساعدتهالمجتمعمع(حركيا)االإ

.والدوليةالمحليةالبطوالتحيثالمصريةالبارالمبيةباللجنةللتسجيلرياضياالمتميزين

محافظة( 25)وزأرة ألشباب وألرياضة ومديريات ألشباب وألرياضة لعدد :                     ألجهات ألمشاركة

ندية ألرياضية ، :                     ذ      ألتنفيمكان 
 
ألرياضيةأإلستادأتمرأكز ألشباب ، أال

مشارك ومشاركة تقريبا2000:                     ين    عدد ألمشارك

طفال وتوجيههم للجنة :             ألعائد من ألبرنامج 
 
ألبارألمبيةدمج ألمشاركين مع ألمجتمع من خالل ممارسة ألرياضة ، أك تشاف ألموهوبين رياضيا من أال

تتم متابعة تنفيذ ألمشروع من خالل وزأرة ألشباب وألرياضة ومديريات ألشباب وألرياضة :                     ة               ألمتابع



وزارة الشباب و الرياضة
القومي للقرى التي ال تتوافر خدمات رياضيةالمشروع

:الهدف

إتاحة الفرص المتعددة لممارسة األنشطة الرياضية  المتنوعة لمختلف أفراد القرى من         -

.    كافة المراحل العمرية ولكال الجنسين

تمكين إفراد المجتمع من استثمار وقت الفراغ في أنشطة إيجابية-

الكشف المبدئي عن الموهوبين رياضيا وتوجيههم نحو األنشطة الرياضية التي  -
.إستعدادتهمتتناسب مع 

:الجهات المشاركة

( .  اإلدارة المركزية للتنمية الرياضية ) وزارة الشباب و الرياضة -

مديريات الشباب والرياضة على مستوي المحافظات المشاركة-

مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات المشاركة-
:مكان التنفيذ

محافظة بالقرى المحرومة من الخدمات الرياضية بمدارس التربية والتعليم16قرية يمثلون 133عدد -
: موعد التنفيذ 

م2018/4/30الى2017/10/1شهور من 7ونفذ هذا العام لمدة 4/30حتى 7/1يتم التنفيذ لمده عشرة شهور سنويا من 
:عدد المشاركين 

مشارك ومن الجنسين من اهل القرى 133000



وزارة الشباب و الرياضة

:العائد من البرنامج 

زيادة عدد الممارسين للنشاط الرياضي-

الوصول بالناشئين ألداء مهاري جيد-

رفع مستوى اللياقة البدنية لدى الشباب -
: المتابعة

.  يتم المتابعة من خالل إرسال التقارير من مديريات الشباب والرياضة 

(متابعة اإلدارة العامة للمهرجانات و التنسيق وال) يتم المتابعة الميدانية من قبل لجنة مشكلة من اإلدارة المركزية للتنمية الرياضية 



وزارة الشباب و الرياضة
القومي لرفع معدالت اللياقة البدنيةالمشروع

:دف                     أله

بناء منظومة هيكلية للياقة ألبدنية في مصر.

رفع مستوى ألوعي ألرياضي ألصحي وتنمية ثقافة ألممارسة ألذأتية.

زيادة قاعدة ألممارسة ألرياضية ألذأتية بهدف أالرتقاء بالمستوي ألصحي

 فضل لممارسة ألنشاط ألبدني ألمنظم
 
توفير فرص أ

:ألجهات ألمشاركة

 ( . أإلدأرة ألمركزية للتنمية ألرياضية ) وزأرة ألشباب و ألرياضة

مديريات ألشباب وألرياضة على مستوي ألمحافظات ألمشاركة

 ندية ألرياضية ، : ذ      ألتنفيمكان
 
ألرياضيةأإلستادأتمرأكز ألشباب ، أال



وزارة الشباب و الرياضة

طوأل ألعام: ذ     ألتنفيموعد 

مشارك ومشاركه30000: ين    عدد ألمشارك

 ألعائد من ألبرنامج:

  (ألضغط –ألسمنة –ألسكر ) توعية ألموأطنين بمخاطر قلة ألحركة وأمرأض ألعصر

 ( المعاقين–المراة–الرواد ) توسيع قاعدة ألممارسة ألرياضية بالمحافظات وخدمة ألمشروعات ألقومية

تتم متابعة تنفيذ ألمشروع من خالل وزأرة ألشباب وألرياضة ومديريات ألشباب وألرياضة : ة               ألمتابع



وزارة الشباب و الرياضة

تمعالقومي لأللعاب الرياضية الترويحية والبيئية والشعبية وتنمية المجالمشروع

وال
 
لعاب ألرياضية ألترويحية ألبيئية وألشعبية: أ

 
أال

اإلسهام في المحافظة على التراث الثقافي وزيادة الطلب والوعي باأللعاب الترويحية و البيئية و الشعبية : دف                     أله

وزأرة ألشباب وألرياضة و مديريات ألشباب وألرياضة:         ألجهات ألمشاركة

ندية ألرياضية ، :          ذ      ألتنفيمكان 
 
ألرياضية ، ألحدأئق وألشوأطئ ألعامةأإلستادأتمرأكز ألشباب ، أال

طوأل ألعام :           ذ     ألتنفيموعد 

مشارك ومشاركة تقريبا10000:          ين    عدد ألمشارك

همية ممارسة ألرياضة وألمحافظة على :         ألعائد من ألبرنامج 
 
ألثقافي من خالل ممارسة ألرياضةألثرأثزيادة ألوعي با

تتم متابعة تنفيذ ألمشروع من خالل وزأرة ألشباب وألرياضة ومديريات ألشباب وألرياضة :                   ة               ألمتابع



وزارة الشباب و الرياضة

معالقومي لأللعاب الرياضية الترويحية والبيئية والشعبية وتنمية المجتالمشروع

برأمج تنمية ألمجتمع: ثانيا 
حياء ألسكنية ، تشجيع ممارسة ألرياضة بمدأرس ألتربية وألتعليم ، تهذيب سلوك أالطفال في ألمناطق :              دف                     أله

 
تنشيط ألموأطنين باال

ألنائية وألعشوأئية ، ترسيخ ونشر قيم ومبادئ أالخالق ألرياضية بالمجتمع ألمصري 
وزأرة ألشباب وألرياضة و مديريات ألشباب وألرياضة:         ألجهات ألمشاركة

ندية ألرياضية ، :          ذ      ألتنفيمكان 
 
ألرياضية ، مدأرس ألتربية وألتعليمأإلستادأتمرأكز ألشباب ، أال

مشارك ومشاركة تقريبا10000:          ين    عدد ألمشارك

.  اتاحه فرص الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري :         ألعائد من ألبرنامج 

تتم متابعة تنفيذ ألمشروع من خالل وزأرة ألشباب وألرياضة ومديريات ألشباب وألرياضة :                   ة               ألمتابع



وزارة الشباب و الرياضة   
اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم

ساسية في كرة القدم ) 
 
(تعليم المهارات اال

:ألهدف
حق الفتاة في ممارسة النشاط الرياضي 
استغالل وقت الفراغ في نشاط بناء

ساسية في كرة القدم للفتيات 
 
تعليم المهارات اال

:ألجهات ألمشاركة
وزارة الشباب والرياضة

مديريات الشباب والرياضة المنفذ بها المشروع
المجلس الثقافي البريطاني

:مكان ألتنفيذ
قصر ) محافظات 8

 
سيوط –اسوان –بني سويف –المنيا –سوهاج –اال

 
(قنا  –الوادي الجديد –ا

: موعد ألتنفيذ 
خالل الفترة من شهر مارس الي شهر يونية

:عدد ألمشاركين 
فتاة1000
:ألعائد من ألبرنامج 

نشر لعبة لكرة القدم للفتات في محافظات الصعيد
: ألمتابعة

دارة العامة للقاعدة الشعبية االإ



وزارة الشباب و الرياضة 
يتام 
 
مسابقات اليوم الرياضي لال

" (رياضيا وكشفيا " مراكز تدريب مهارات االيتام ) 

:ألهدف
نشطة 

 
دماج تلك الفئة بالمجتمع من خالل مشارك تهم في تلك اال طفالوالعمل علي اإ

 
ظهار البسمة على وجوه اال اإ

فراد المجتمع بجميع طوائفه و اتجاهاته
 
.ازاله الفوارق بين ا

:ألجهات ألمشاركة
وزارة الشباب والرياضة

مديريات الشباب والرياضة المنفذ بها المشروع
:مكان ألتنفيذ

سكندرية )محافظات 18 سماعيلية / الغربية / السويس / القليوبية / الشرقية / دمياط / االإ /  الدقهلية / المنوفية / البحيرة / بورسعيد / االإ
سيوط / المنيا / بني سويف 

 
قصر / قنا / سوهاج / ا

 
(اسوان / اال

: موعد ألتنفيذ 
ابريل30يناير الي 1خالل الفترة من 

:عدد ألمشاركين 
يتيم900

:ألعائد من ألبرنامج 
ربعة اشهر بواقع يذةتنفمن خالل برنامج رياضي وكشفي يتم ( الخ.. كيفية القيادة، التابعية، والعمل في جماعة ،)البرنامج الكشفي علي هذه الفئة من االيتام تاثراظهار 

 
2لمدة ا

سبوع لعدد 
 
.يتيم من كل محافظة 25حصة تدريبية في اال

: ألمتابعة
دارة العامة للقاعدة الشعبية االإ



وزارة الشباب و الرياضة 
الدورة الرمضانية

:ألهدف
.توسيع قاعدة الممارسة الرياضية 

كبر عدد من الممارسين للرياضة في الشهر الفضيل
 
مشاركه ا

:ألجهات ألمشاركة
وزارة الشباب والرياضة

مديريات الشباب والرياضة المنفذ بها المشروع
:مكان ألتنفيذ

سماعيلية –المنيا –ك فر الشيخ –البحيرة –المنوفية –القليوبية ) محافظات 17 سيوط –بني سويف –االإ
 
دمياط –الغربية –ة الدقهلي–الشرقية –سوهاج –ا

قصر –السويس –
 
(الوادي الجديد –اسوان –اال

: موعد ألتنفيذ 
خالل شهر رمضان المبارك

:عدد ألمشاركين 
مشارك11000
:ألعائد من ألبرنامج 

لعاب الرياضية
 
وقات الفراغ في ممارسه اال

 
ترسيخ اهميه شهر رمضان الفضيل في استثمار وشغل ا

: ألمتابعة
دارة العامة للقاعدة الشعبية االإ
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اللقاءات الرياضية الشاطئية للفتيات والشباب 

:ألهدف
.رفع الك فاءة البدنية للمشاركين
وقات فراغ الشباب

 
.  استثمار ا

:ألجهات ألمشاركة
وزارة الشباب والرياضة

مديريات الشباب والرياضة المنفذ بها المشروع
:مكان ألتنفيذ

سيوط )محافظات 16
 
قصر -الغربية -ا

 
سوان -سوهاج -اال

 
-دمياط -بورسعيد -يس السو-جنوب سيناء -بني سويف -الوادي الجديد -المنوفية -القليوبية -الدقهلية -قنا -المنيا -ا

سكندرية  (االسماعيلية -االإ
: موعد ألتنفيذ 

خالل الفترة من شهر مارس الي شهر ابريل
:عدد ألمشاركين 

مشارك ومشاركة 3000
:ألعائد من ألبرنامج 

وقات الفراغ 
 
نشطة رياضية محببة في مواقع غير نمطية خالل ا

 
تاحة الفرصة لممارسة ا .اإ

: ألمتابعة
دارة العامة للقاعدة الشعبية االإ
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مسابقات المشي والجري والدراجات

:ألهدف
المركباتمنبدالا الدراجاتاستخدامعودةخاللمنالتلوثمنوالحدالزحاممنالتقليل
البدنيةاللياقةمعدالترفع
:ألجهات ألمشاركة

وزارة الشباب والرياضة
مديريات الشباب والرياضة المنفذ بها المشروع

:مكان ألتنفيذ
سكندرية –قنا –البحيرة )محافظات 8 سماعيلية –بورسعيد –االإ الدراجات( المنيا  –دمياط –السويس –االإ
قصر –القاهرة )محافظة 11

 
ري المشي والج(  سوهاج –الجيزة –الغربية –ك فر الشيخ –الفيوم –بني سويف –الوادي الجديد –جنوب سيناء –اسوان –اال

: موعد ألتنفيذ 
خالل الفترة من شهر مايو الي شهر اك توبر

:عدد ألمشاركين 
مشارك ومشاركة6800
:ألعائد من ألبرنامج 
المواطنينبينالدرجاتوركوبالجري رياضةممارسةثقافةنشرعليالعمل

: ألمتابعة
دارة العامة للقاعدة الشعبية االإ



دوري االندية الصغيرة واالحياء الشعبية

وزارة الشباب و الرياضة                                                                                                

:ألهدف
زيادة قاعدة الممارسة

.تنمية عنصر اللياقة البدنية لدى االفراد
رادة وتحقيق النصر على الذات .قراءة جديدة لنشر الثقافة الرياضية حتى تكون مثال اعلي في التصميم واالإ

:ألجهات ألمشاركة
وزارة الشباب والرياضة

مديريات الشباب والرياضة المنفذ بها المشروع
:مكان ألتنفيذ

سماعيلية –المنيا –ك فر الشيخ –البحيرة –المنوفية –القليوبية )محافظة 20 سيوط –بني سويف –االإ
 
دمياط –الغربية –الدقهلية–الشرقية –سوهاج –ا

قصر –السويس –
 
سكندرية –قنا –جنوب سيناء –الوادي الجديد –اسوان –اال (االإ

: موعد ألتنفيذ 
خالل الفترة من شهر ابريل الي شهر مايو

:عدد ألمشاركين 
مشارك7000

:ألعائد من ألبرنامج 
التركيز على شرائح المجتمع التي ال تمارس الرياضة وال الحركة الرياضية

: ألمتابعة
دارة العامة للقاعدة الشعبية االإ



وزارة الشباب و الرياضة                                                                                                
طفال التوحد تحت شعار 

 
"نتوحد من اجلهم" مركز تدريب ال

:ألهدف
حد العالجات المهمة وتوفر جلسات التمارين الحركية مناخا صا

 
همية الحركة لنمو وتطور الطفل تم االعتماد على العالج بالحركة كا

 
ماعيا لتطوير مهارات اللغة وحيطا اجتلحانظرا ال

.والتواصل الحسي مع البيئة المحيطة
:ألجهات ألمشاركة

وزارة الشباب والرياضة
مديريات الشباب والرياضة المنفذ بها المشروع

:مكان ألتنفيذ
(الغربية–البحيرة -القليوبية-السويس -االسماعيلية-بورسعيد)محافظات 6
: موعد ألتنفيذ 

خالل الفترة من شهر يناير الي شهر ابريل
:عدد ألمشاركين 
طفل240

:ألعائد من ألبرنامج 
عاقة الذهنية وتساعدهم على تحويل طاقتهم البدنية وتوترهم الى حركات وظيفية فيا يجابيا على الطفل ذوي االإ ثيرا اإ

 
.مارين حركية رياضيةرة تصو لعالج بالحركة يؤثر تا

: ألمتابعة
دارة العامة للقاعدة الشعبية االإ
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دارة العامة لالتحادات النوعية واللجان الرياضية االإ



وزارة الشباب و الرياضة                                                                                                    
المقدمة

 دارة العام   ة لالتح   ادات النوعي   ة واللج   ان الرياض   ية ف   ي ض   وء احك   ام ق   انون الرياض   ة رق   م لس   نة ( 71)تتعام   ل االإ
والئح ة النظ ام االساس ي للج ان 2017لس نة ( 579)والئحة النظام االساسي لالتحادات النوعي ة رق م 2017
.2017لسنة ( 595)الرياضية 

-: مفهوم االتحاد النوعي

 ساس ي لالتح ادات النوعي ة رق م 2017لس نة 71وفق ا للق انون رق م
 
ه  و 2017لس نة 579والئح ة النظ ام اال

ندية والهي تت الرياض ية والش باب
 
ية الت ي تتماث ل ف ي اغراض ها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية االعتبارية ويتكون من اال

وج  ه ه  ذا النش اط وتنس  يقة بينه  ا وتب  ادل االس تفادة بمنش  
 
تها وتنظ  يم مص  ادر ونش اطها كل  ه او بعض  ة بقص د تنظ  يم ا

 
ا

.تمويلها 

دارة العامة من ادارتين فرعيتين وهما  -:وتتكون االإ

 دارة االتحادات النوعية .  اإ

 دارة اللجان الرياضية .اإ
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وال 
 
ادارة االتحادات النوعية. ا

 دارة مع -:وتتعامل االإ

 وال
 
-:االتحادات النوعية وهي . ا

 (2017( 817)قرار التشكيل ). االتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة

 (2017( 814)قرار التشكيل ). االتحاد المصري العام للرياضة للجمي           ع

 لع       اب االلك تروني       ة
 
(2017( 813)قرار التشكيل ). االتحاد المص      ري لال

 (2017( 815)قرار التشكيل ). االتحاد المص       ري للثقاف        ة الرياضي            ة

 (2017( 816)قرار التشكيل ). االتح     اد المص      ري للمالح      ة الرياضي      ة
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 وهي 2017لسنة 71اتحادات ذات طابع خاص وفقا للقانون رقم . ثانيا:-

 (2017( 594)قرار الالئحة -2017( 819)قرار التشكيل )-:االتحاد العام الرياضي للشركات

 وجه النشاط المختلفة
 
رض هذا النشاط وتمثيله ف ي واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها ، وعباالنديةيهدف الي تنظيم ا

(ث من ذات القانونالباب الثال). والمرافق الرياضية واالجتماعية وتنظيم مصادر تمويلها بالمنشاتالداخل والخارج وتبادل االستفادة 

 (2018( 22)قرار التشكيل )-:االتحاد المصري للرياضة المدرسية

  نش  طة الرياض  ية ف  ي الم  دارس والمعاه  د وغيره  ا م  ن المؤسس  ات التعليمي  ة ف  ي مرحل  ة التعل  يم قب  ل الج
 
امعي ، ويض  م ف  ي يت  ولى جمي  ع اال

ََ للنظام االساسي يصدر باعتم  اد  لهذا الغرض وفقَا
 
ندية والجمعيات التي تنشا

 
قليمية واال مخت       ق  رار م  ن الوزي    ر العضويته االتحادات االإ

(من ذات القانون52ماده –الباب الرابع . )بع     د موافقة الوزير المخت  بالتربية والتعليم 

 (2017( 790)قرار الالئحة -2018( 23)قرار التشكيل )-:االتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا

 نش  طة الرياض  ية ف  ي الجامع  ات والمعاه  د العلي  ا وف  وق المتوس  طة ، ويض  م ف  ي
 
ندي       ة االتح  ادات االقلعض  ويتةيت  ولى جمي  ع اال

 
يمي     ة واال

ََ للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزي  ر المخت      بع    د موافق    ة  له    ذا الغرض وفقَا
 
ي    ر التعلي     م العال     ي ز و والجمعي    ات الت    ي تنش     ا

(من ذات القانون 53مادة  –الباب الرابع . )للجامع     ات االعل    يوالمجل     س 
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 المصرية البارالمبيةاللجنة . ثالثا:-

 ة الرياضات هي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية االعتبارية ، تتولي رعاي( 48)مادة –الفصل الخامس -2017لسنة ( 71)وفقا للقانون
 البارالمبيالمدرجة في البرنامج 

 
.الخ ...... عضاء بهدف تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية والتنسيق بين الهيتت اال

 االنتخاب الالئحة الخاصة بها واعتمادها في جمعية عمومية خاصة ومجلس ادارتها بباعدادالمصرية البارالمبيةوتقوم اللجنة.

 البارالمبىبالبرنامج المدرجهاالتحادات . رابعا:-

 الذهنية لالعاقاتاالتحاد الرياضي المصري.

 االتحاد المصري لرياضات المك فوفين.

 عاقة ) االرضىللتنس المصرى االتحاد ( .لجنه متحدى االإ

 عاقة ) للتنس الطاولة المصرى االتحاد ( .لجنه متحدى االإ

 عاقة ) للقوس والسهم المصرى االتحاد ( .لجنه متحدى االإ

 عاقة )للتراثيلونالمصرى االتحاد ( .لجنه متحدى االإ
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 نضاموجارى -:المصرية  البارالمبيةباللجنهاالتحادات التالية لعضوية الجمعية العمومية اإ

 للكرة الطائرة جلوس المصرى االتحاد.

 متحركة كراسىلكرة السلة المصرى االتحاد.

 الدماغىللشل المصرى االتحاد.

 عاقة ) للريشة للطائرة المصرى االتحاد ( .لجنه متحدى االإ

 عاقة ) للدارجات المصرى االتحاد ( .لجنه متحدى االإ

 عاقة ) للرماية المصرى االتحاد ( .لجنه متحدى االإ
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 دارة اللجان الرياضية . ثانيا -:اإ

 مفهوم اللجان الرياضية:-

 ساسي للجان الرياضية رقم 2017لسنة 71وفقا للقانون رقم
 
 2017لسنة 595والئحة النظام اال

 
هي اللجنة الرياضية الت ي تنش ا

دارة المحلية او الهيئ و احدى وحدات االإ
 
ة العامة او اى م نحال تعتذر النادى الرياضي للشركة او المصنع او الوزارة او المصالح الحكومية ا

جهزة الدولة او سلطاتها 
 
.ا

 ض افة ال ي 829يصل عدد اللجان الرياضية علي مستوي جمهورية مصر العربي ة لجن ة رياض ية بم ديريات الش باب والرياض ة 27لجن ة باالإ
.بالمحافظات ، واللجنة الرياضية بالمجلس القومي للرياضة ، واللجنة الرياضية بالمجلس القومي للشباب 

 القومي للش باب وم ن لجنة رياضية بمديريات الشباب والرياضة اللجنة الرياضية بالمجلس القومي للرياضة والمجلس27الدعم المالي الى
خرى عن طرق تقديم طلب دعم عن طريق مديرية الشباب والرياضة الواقع في نطاقها اللج

 
.  نة الرياضية الممكن دعم بعض اللجان اال

 عضائها وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لش
 
وق ات ف راغهم فيم ا يع ود تقوم اللجان الرياضية بنشر الرياضية وبث الروح االجتماعية بين ا

 
غل ا
ن تتخذ كافة الوسائل والسبل لتحقيق هذه

 
هدافعليهم بالفوائد الرياضية والبدنية والصحية واالجتماعية وللجنة ا

 
اال
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خطة اللجان الرياضية 
مالحظات الفترة الزمنية مكان التنفيذ النشاط

طوال العام  جميع المحافظات 
ة بالمحافظات دوري اللجان الرياضية السنوي للعاملين بمديريات الشباب والرياض

علي مستوي الجمهورية

طوال العام  جميع المحافظات 
نشطة رياضية متنوعة 

 
/  مارثون /تنس طاولة / كرة طائرة / خماسي قدم ) تنفيذ ا

ي الجمهورية  باللجان الرياضية علي مستو/ ...... (  العاب شاطئية / العاب ترويحية 

2018يونيو / مايو  جميع المحافظات  الدورة الرمضانية

2019ابريل / فبراير  جميع المحافظات  االشتراك بدوري المصالح الحكومية 

خالل العام المالي 

2018/2019
جميع المحافظات  سرهم

 
يوم رياضي للعاملين وا

غسطس/ يوليو /يونيو 
 
ا

2019
جميع المحافظات  مسابقات شاطئية

مبر نوف/سبتمبر/يونيو /ابريل 

2019
جميع المحافظات  قامة يوم رياضي ترويحي  اإ

يونيو / مايو / ابريل 

2019نوفمبر/
جميع المحافظات  دوري في خماسي كرة القدم 

ك توبر /مايو /ابريل 
 
2019ا جميع المحافظات  دوري في تنس الطاولة 



الطالبىاإلدارة العامة للنشاط 
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وزارة الشباب و الرياضة                                                                                                
-:للنشاط الرياضى الطالبى أهداف اإلدارة العامة 

.غرس الدافع الذاتي للبذل و العطاء لدى الطالب دون انتظار عائد مادي -1

. العمل بروح الفريق الواحد و التعود على تحمل المسئولية لطالب المرحلة الجامعية-2

.اكتشاف المواهب الرياضية المختلفة من طالب المرحلة الجامعية وصقلها -3

.الخاصة من خالل المشاركة في اللقاء الخاص بهم اإلحتياجاتبطالب الجامعات من ذوى اإلهتمام-4

.تفريغ طاقات الشباب الجامعي من خالل مجموعة من األلعاب الترويحية الهادفة  المبتكرة-5

.تنمية روح اإلبداع و االبتكار و التميز وذلك من خالل المشاركة في األنشطة -6

.زيادة روح التنافس الشريف بين طالب الجامعات و الكليات المختلفة وزيادة التقارب و التعارف بينهم -7

.تقييم أداء الجامعات و الكليات المتخصصة في ضوء ما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج -8
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أولمبياد الفتاه الجامعية

نشطة رياضية بناءة : الهدف•
 
.تحسين مستوى الصحة العامة للفتاه الجامعية من خالل ممارسة ا

احدى مديرية الشباب والرياضية+ جامعة مصرية 21:: الجهات المشاركة•

حمر: المتوقع مكان التنفيذ•
 
المدينة الشبابية بالبحر اال

2019خالل شهر فبراير : : المتوقعموعد التنفيذ •

طالبة 450::المتوقع  عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبى :  المتابعة• عن طريق االإ
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الجامعات المصرية بارالمبياد

.تشجيع الطالب على ممارسة الرياضة .: الهدف•

احدى مديرية الشباب والرياضية/ منتخب وزارة التعليم العالي /جامعة مصرية 19::  الجهات المشاركة•

المدينة الشبابية ابى قير / مالعب كلية تربية رياضية ابى قير : المتوقع مكان التنفيذ•

2018خالل شهر نوفمبر : : المتوقع موعد التنفيذ •

طالب وطالبة 500::المتوقععدد المشاركين•

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبى :  المتابعة• عن طريق االإ
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المهرجانات الرياضية داخل الجامعات والكليات المتخصصة 

نشطة رياضية داخل الجامعات والكليات  .: الهدف
 
.توسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خالل تنفيذ ا

جامعة 15::  الجهات المشاركة•

داخل مالعب الجامعات المشاركة: مكان التنفيذ•

2019/2018الدراسىخالل فترة العام : : موعد التنفيذ •

طالب وطالبة 15000:: المتوقع عدد المشاركين•

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبى :  المتابعة• عن طريق االإ
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(مستحدث )ماراثون الجامعات المصرية 

بطائه ا .: الهدف نس ان واإ ثار الشيخوخة عند االإ
 
م راض التقلي ل م ن ك تل ة الجس م، ممع ا يعم ل،.توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ، الحد من ظهور ا

 
ق اء ش رأق ا

عل ى اتق
خرى كالسكري، والضغط ، تحقيق التواصل بين الطالب 

 
مراض اال

 
مراض القلبية، والعديد من اال

 
ة، واال وعية الدمويع

 
اال
جامعة 15::  الجهات المشاركة•
يحدد من قبل الجامعة : مكان التنفيذ•
2019/2018الدراسىخالل فترة العام : : موعد التنفيذ •

طالب وطالبة 10200:: المتوقع عدد المشاركين•

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط :  المتابعة• الطالبىعن طريق االإ

دف المرجو ى تحقيق الهتم استبداله بمشروع ملتقى قادة الرياضة الجامعية والسبب من اختيار المشروع هو استفادة اكبر عدد من المشاركين مما يساعد عل•
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اللقاء الترويحي لطلبة وطالبات الكليات المتخصصة

لعاب الترويحية  .: الهدف
 
بداع في تصميم اال .زيادة االبتكار واالإ

احدى مديرية الشباب والرياضية+  كلية تربية رياضية 34::  الجهات المشاركة•

محافظة جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ: المتوقع مكان التنفيذ•

خالل شهر نوفمبر : : المتوقع موعد التنفيذ •

طالب وطالبة 340::عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبى :  المتابعة• عن طريق االإ
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لقاء العروض الرياضية لطلبة وطالبات  للكليات المتخصصة

ستعانهالتعرف علي العروض المتميزة :  الهدف• حتفاالتبها في واالإ تحاداتوالبطوالت التي تنظمها الوزارة و االإ .الرياضية االإ

المناسبات القومية االستفادة من العروض المتميزة في المشروعات و.زيادة القدرات الفنية والرياضية والحركية لجميع المشاركين في فعاليات اللقاء

احدى مديرية الشباب والرياضية+ كلية تربية رياضية 25::  الجهات المشاركة•

قصر: المتوقع مكان التنفيذ•
 
محافظة اال

2019خالل شهر مارس : : المتوقع موعد التنفيذ•

طالب وطالبة 800:     :عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبى :  المتابعة• عن طريق االإ
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(  مستحدث)لطلبة  وطالبات الكليات المتخصصة cross fitمهرجان 

التعرف علي كل ما هو جديد في عالم اللياقة البدنية:  الهدف•

احدى مديرية الشباب والرياضية+ كلية تربية رياضية 30::  الجهات المشاركة•

محافظة بورسعيد : المتوقع مكان التنفيذ•

2019خالل شهر ابريل : : المتوقع موعد التنفيذ•

طالب وطالبة 300:     :عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبي :  المتابعة• عن طريق االإ

المتخصصة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية والكلياتالرياضىتم استحداث المشروع ووضعه داخل الخطة التنفيذية بدل مشروع لقاء اليوم •
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اإلدارة العامة للنشاط الرياضي الطالبي 
مشروعات وبرامج خارج اخلطة التنفيذية 

م2019/2018املاىلللعام 



وزارة الشباب و الرياضة                                                                                                
ة مهرجان المواهب والمهارات الرياضية لطلبة وطالبات الجامعات المصري

Sport Talentالختيار افضل موهبة رياضية بالجامعات 

(  مستحدث خارج الخطة)

.توفير البيئة المناسبة الك تشاف المواهب والقدرات والمهارات الكامنة لدى الشباب وتوجيهها :  الهدف•

الجامعات المصرية  + كليات التربية الرياضية ::  الجهات المشاركة•

داخل الجامعات المصرية : المتوقع مكان التنفيذ•

2019/2018الدراسىطوال العام : :  المتوقع موعد التنفيذ•

طالب وطالبة 7000:     :المتوقع  عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبي :  المتابعة• عن طريق االإ
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منشطي الرياضة بالجامعات والكليات    

(  مستحدث خارج الخطة)

ب الرياضي النشط توفير فرص عمل للشبا، .في الصباح الباكر بالجامعات والكليات ( ، التمريناتالمشىالجري ، )نشر ثقافة ممارسة رياضة :  الهدف•
.( للعمل كمنشط رياضي بالجامعة)بالجامعات والكليات 

الجامعات المصرية  ::  الجهات المشاركة•

داخل الجامعات المصرية : المتوقع مكان التنفيذ•

2019/2018الدراسىطوال العام : :  المتوقع موعد التنفيذ•

طالب وطالبة 10000:     :المتوقع  عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبي :  المتابعة• عن طريق االإ
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مبادرة صحتك تهمنا 

(  مستحدث خارج الخطة)

، نشر ثقافة ممارسة الرياضة .الوقوف على الحالة الصحية والبدنية للطالب :  الهدف•

الجامعات المصرية  ::  الجهات المشاركة•

داخل الجامعات المصرية : المتوقع مكان التنفيذ•

2019/2018الدراسىطوال العام : :  المتوقع موعد التنفيذ•

طالب وطالبة 10000:     :المتوقع  عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبي :  المتابعة• عن طريق االإ
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اللقاء الرياضي للمعاهد العليا والمتوسطة

خارج الخطة

واصر الصداقة بين طلبة وطالبات المعاهد العليا والمتوسطة على مستوى الجمهورية : الهدف•
 
.توطيد ا

لعاب المنفذة ::  الجهات المشاركة•
 
وائل مناطق الجمهورية في اال

 
احدى مديرية الشباب والرياضية/  وزارة التعليم العالي /ا

لم يحدد بعد : المتوقع مكان التنفيذ•

خالل شهر فبراير: موعد التنفيذ •

طالب وطالبة 800::عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبى :  المتابعة• عن طريق االإ



وزارة الشباب و الرياضة                                                                                                
–بولالبس–كرة العين -الطبق الطاير)مهرجان العاب جديدة داخل الكليات 

(الرجبىكرة 

(  مستحدث خارج الخطة)

لعاب الرياضية الحديثة داخل الجامعات المصرية:  الهدف•
 
العمل علي نشر عدد من اال

تحادات/ كليات التربية الرياضية ::  الجهات المشاركة• لعاباالإ
 
المصرية لهذه اال

داخل كليات التربية الرياضية: المتوقع مكان التنفيذ•

2019/2018الدراسىطوال العام : :  المتوقع موعد التنفيذ•

طالب وطالبة 3000:     :المتوقع  عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبي :  المتابعة• عن طريق االإ
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.دوري الكليات المتخصصة في األلعاب الجماعية والفردية 

(  مستحدث خارج الخطة)

ليهم  ، خلق روح المنافسة ما بين الطلبة والطالبات بعضهم البع:  الهدف• نشطة الرياضية المحببة اإ
 
.ض استثمار طاقة الشباب في اال

كليات التربية الرياضية ::  الجهات المشاركة•

قمىولقاء تمهيدىداخل  احدى كليات التربية الرياضية  لقاء : المتوقع مكان التنفيذ•

2019/2018الدراسىطوال العام : :  المتوقع موعد التنفيذ•

طالب وطالبة 4000:     :المتوقع  عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبي :  المتابعة• عن طريق االإ
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.مهرجان األلعاب الرياضية المائية للكليات المتخصصة 

(  مستحدث خارج الخطة)

نشطة الرياضية عن المعتاد:  الهدف•
 
.، خلق روح المنافسة ما بين الطلبة والطالبات بعضهم البعض .تغيير نمط ممارسة اال

احدى مديريات الشباب والرياضة  / كليات التربية الرياضية ::  الجهات المشاركة•

داخل  احدى المحافظات الساحلية او : المتوقع مكان التنفيذ•

خالل شهر ابريل: :  المتوقع موعد التنفيذ•

طالب وطالبة 1000:     :المتوقع  عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبي :  المتابعة• عن طريق االإ
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.(. نيل نظيف)تحدي عبور النيل تحت شعار 

(  مستحدث خارج الخطة)

همية رياضة التجديف ومدي فائدتها على الجسم:  الهدف•
 
كيد على ا

 
..التا

مديريات الشباب والرياضة  / كلية تربية الرياضية 14::  الجهات المشاركة•

مجرى النيل : المتوقع مكان التنفيذ•

خالل شهر ابريل: :  المتوقع موعد التنفيذ•

طالب وطالبة 1400:     :المتوقع  عدد المشاركين •

تحقيق الهدف من اللقاء:: العائد من البرنامج •

دارة العامة للنشاط الطالبي :  المتابعة• عن طريق االإ
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اإلدارة العامة للتعليم العام واألزهري
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دارة العامة  االإ

زهري ل
 
للتعليم العام واال

دارة المدارس الرياضيةاإ دارة التعليم العام دارة اإ التعليم االزهري اإ
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-:لبرامج النشاط الرياضي بالتعليم العام واالزهريأهداف اإلدارة العامة 

- لي  دارة العامة لبرامج النشاط الرياضي بالتعليم العام واالزهري اإ :تهدف االإ

وقات الفراغ للمشاركين في ن-1
 
همية الرياضة والتشجيع علي ممارستها واستغالل ا

 
يجابي طشاتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر الوعي الثقافي نحو ا اإ

.هادف وانشاء صداقات جديدة بين المشاركين 

.تحسين مستوي الصحة العامة للتالميذ من خالل ممارسة الرياضة واللياقة البدنية -2

نشطة الرياضية -3
 
عاقة بالمجتمع من خالل اال شخاص ذوي االإ

 
.دمج اال

.نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين التالميذ -4

.تنشيط السياحة الداخلية وذلك من خالل تنفيذ المشروعات بالمدن السياحية -5

لعاب الفردية والجماعية المختلفة -6
 
ساسية لال

 
.تنمية المهارات اال

.  صقل وتدريب الكوادر من مدرسي التربية الرياضية العاملين بمشروعات االدارة -7
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باتوالمناسلألحداثالسياحيالترويجمجالفيالدولةخططبدعمالرياضيةللسياحةالعامةاإلدارةتهدف

ذاتاضيةريمشروعاتوتنفيذ(الرياضة/السياحة)بمجاليالمعنيةالجهاتمعبالتعاونالرياضيةوالمهرجانات

غيريةرياضألحداثبرامجووضعالسياحيواالشغالالترددزيادةاليتهدفسياحيةوبرامجاقتصاديةعوائد

.الرياضيةبالسياحةالمعنيةوالجهاتالمجلسبينالعالقةودعمالسياحةتنشيطفيتسهمرسمية
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مؤشرات االداء ةالعوائد االقتصادي أليات العمل النشاط
المشروع  

البرنامج/

.اليالي السياحية•

.ةتحقيق قيم مالي•

توريددددددددد قيمددددددددة •

االشددددددددددددددتراكات

بالحساب الخاص

مشددددددددددددددروعات )

(.االدارة

االعدددددددالن الرسدددددددمي علدددددددى •

ة الصددفحات والجرائددد المحليددد

.والعالمية

التعمدددددديم علددددددي االنحددددددادات •

.الرياضية

اعتمدددددداد مشددددددروعات و ارة •

الشددددددددددباب الرياضددددددددددية ذات 

.المستوى الدولي

تفعيددددددددل الموقددددددددع الخدددددددداص •

ي بالسياحة الرياضية أو من فد

.حكمه

-االجنددددددددة الرسدددددددمية•

الخاصة

الهيئدددددددددددددة المصدددددددددددددرية )

(لالستعالمات

1

ري
ت ال
سبا
ث والمنا

حدا
ال
ي ل
ح
سيا
ج ال
روي
الت

ضية 
ا
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مؤشرات االداء يةالعوائد االقتصاد أليات العمل النشاط
المشروع  

البرنامج/

اعداد الرحالت•

.اعداد المشاركين•

ات  المناسددب/تحديددد البطددوالت•

.الدولية االحداث الرسمية•

2

ت 
حية للبعثا

سيا
ت ال
ال
ح
ر

ضية 
ريا
ال
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مؤشرات االداء يةالعوائد االقتصاد الجهة أليات العمل النشاط
المشروع  

البرنامج/

منح تخفيضات

و ارة السياحة•

المصدددددرية لتنشددددديطالهيئدددددة•

السياحة

اتحاد الغرف السياحية•

و ارة االثار •

الهيئددددددددددددددددة المصددددددددددددددددرية •

لالستعالمات

اللجندددددددددة المشدددددددددتركة •

بو ارة السياحة
ن مددع تجديددد اتفاقيددات التعدداو•

الجهات المعنية

3

ي
س
س
ن المؤ

التعاو
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مؤشرات 

االداء

العوائد 

االقتصادية
الجهة االحداث المقترحة  النشاط

المشروع  

البرنامج/

عدددددددد اليددددددالي 

السياحية

.القيم المالية

تشددددددددددددددددددددغيل •

المنشدددددددددددددددات 

الرياضدددددددددددددية

والسياحية

د تحقيددق عوائدد•

اقتصددادية مددن

رسوم اشتراك

مؤسسة ابن رشد بروتوكدددول تعددداون مدددع مؤسسدددة ابدددن رشدددد 1.

.التعليمية

تنفيددذ احددداث•

رياضددددددددددددددية 

بالتعدداون مددع

القطددددددددددددددددداع  

.الخاصة

1

ضية
ريا
ث ال
حدا
ال
ي ا
ظم
من
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مؤشرات 

االداء

العوائد 

االقتصادية
الجهة االحداث المقترحة  النشاط

المشروع  

البرنامج/

عدددددددد اليددددددالي 

السياحية

.القيم المالية

تشددددددددددددددددددددغيل •

المنشدددددددددددددددات 

الرياضدددددددددددددية

والسياحية

د تحقيددق عوائدد•

اقتصددادية مددن

رسوم اشتراك

شددركة  يددن للمعددارض

بشددددددراكة مددددددن دولددددددة 

.االمارات

ة المؤتمر والمعرض الدولي الخدام  للرياضد2.

ي المركددد  االولمبددد)واللياقدددة البدنيدددة والصدددحة

(بالمعادي

تنفيددذ احددداث•

رياضددددددددددددددية 

بالتعدداون مددع

القطددددددددددددددددداع  

.الخاصة

1

ضية
ريا
ث ال
حدا
ال
ي ا
ظم
من
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مؤشرات 

االداء
يةالعوائد االقتصاد الجهة االحداث المقترحة  النشاط

المشروع  

البرنامج/

عددددددددد اليدددددددالي 

السياحية

.القيم المالية

تشدددددددددددددددددددددغيل •

المنشدددددددددددددددددات 

الرياضددددددددددددددية

والسياحية

تحقيدددق عوائدددد•

اقتصدددادية مدددن 

رسوم اشدتراك

.

KONZEPT 

EXHIBITION  

co.

اضددة ؤتمر والمعددرض العددالمي للرياستضددافة الدد3.

(لمنارةبا)سبورتيف-واللياقة البدنية والصحة

تنفيدددذ احدددداث•

رياضدددددددددددددددية 

بالتعددداون مدددع

القطدددددددددددددددددداع  

.الخاصة

1

ضية
ريا
ث ال
حدا
ال
ي ا
ظم
من
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مؤشرات 

االداء

العوائد 

االقتصادية
الجهة االحداث المقترحة  النشاط

المشروع  

البرنامج/

عدددددددد اليددددددالي 

السياحية

تشددددددددددددددددددددغيل •

المنشدددددددددددددددات

السياحية

نددددددددددددادي روتدددددددددددداري 

اإلسددددددكندرية كو مددددددو 

بوليتان

تحدي عبور مصر4.

تنفيددذ احددداث•

رياضددددددددددددددية 

بالتعدداون مددع

القطددددددددددددددددداع  

.الخاصة

1

ضية
ريا
ث ال
حدا
ال
ي ا
ظم
من

عددددددد الليدددددالي 

السياحية 

نسددبة الرسددوم•

المقررة

Nile Kayak 

Club.co

.بين قارتي افريقيا وآسياالكياكماراثون . 5

.coTrust
مهرجدان الصديف / مهرجان األلعداب الموسدمية .6

summer festival games

Sky Sports .co
7 .FAI 3rd World Paramotor Slalom –

Championship 2018

احداث اخرى
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مؤشرات 

االداء

العوائد 

االقتصادية

احداث رياضية 

2018/2019من الموازنة تم اعتمادها

ج21620
النشاط

المشروع  

البرنامج/

عددددددددددددددددددددددددددددد 

المشاركين
يةتنمية مجتمع•

حمية البطولة االفريقية للدراجة الجبلية بم1.

.وادي دجلة

قال باستادالبطولة االفريقية للشباب لرفع االث2.

القاهرة 

ةبطولة الجمهورية للناشئين لكرة السرع3.

اجندددددددددددددددددددددة •

االحدددددددددددددداث 

الرسمية

2

حة 
سيا
ج ال
رام
جتمعية لب

راكة الم
ش
ال

ضية
ريا
ال
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الفترة
اتحادات /الجامعة/المحافظة

رياضية 
النشاط

المشروع  

البرنامج/

2018سبتمبر  الشرقية مهرجان الخيول الدولي

3

ت
جانا
ر
المه

-
ت  الدولية 

را
المؤتم

2019مار   االسماعلية مهرجان الهجن الدولي

طوال العام

(اتحادات/محافظات) اخريمهرجانات

جامعات  مؤتمرات متخصصة 
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المستهدف التوقيت المكان  البرنامج/المشروع  

مشارك15000 2019إبريل
مرسى علم/البحر االحمر

(بورتوغالب)مقترح 
ماراثون مصر الدولي

Egypt annual marathon

غواص200 2019نوفمبر االسكندرية
اكتشاف المدينة الغارقة

(غوص)



املركزية لربامج التنمية الرياضيةاالدراةمع حتيات 


