
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : الدورة الرياضية اإللكترونية األولي للجامعاتالبرنامج الزمني المقترح لفاعليات 
 مالحظات البيان التاريخ م

  ارسال الخطابات الي الجامعات م0202يوليو  11 1

 لكترونياالتسجيل ا فتح باب التسجيل في مسابقات الدورة الرياضية م0202يوليو  02 - 11 0

 م0202يوليو  02 3
 عالن كشوف المشاركين في مسابقاتإ

 اإللكترونية األولي للجامعات الدورة الرياضية

صفحة االتحاد 

"Facebook" 

  اجازة عيد األضحى المبارك أغسطس 3 –يوليو  32 4

  فاعليات مسابقات الدورة الرياضية االلكترونية االولي م0202أغسطس  00 – 2 1

 



 

 لجان تشكيل
  

 

 
 

  :  اللجنة العلياتشكيل أوالً : 
 رئيسا   أ.د / هشام الجيوشي .1
 مقرر أ . بهاء مختار .2
 أعضاء أعضاء مجلس إدارة االتحاد .3

 
  :  اللجنة التنفيذية: تشكيل  ثانياً 

 رئيسا   أ . بهاء مختار .1
 مقرر ك . طاهر الزيني  .2
 عضو د . شادي عبد العزيز .3
 عضو ك . إبراهيم عبد الله .4
 عضو أ.م.د. طه جمال .5
 عضو د . عمر الطحان .6
 عضو ك . أسامة خير .7

 
 اللجنة الفنية :  : تشكيل  ثالثاً 

 رئيسا   أ.م.د. طه جمال .1
 مقرر د . عمر الطحان .2
 عضو د . اسالم الحلواني .3
 عضو ك . عمر مصطفي .4
 عضو ك . أيمن عبد العزيز .5
 عضو مديري الرياضة بالجامعات .6



 

 تشكيل لجان
  

 

 
 

  :  المسابقاتلجنة : تشكيل  عاً راب
 رئيسا   ك . ياسر مبروك .1
 مقرر محمد رمضان. د  .2
 عضو عمرو فاروق . د  .3
 عضو ك . محمد جاد .4
 عضو د . أحمد بسيوني .5
 عضو ك . محمد عرفة .6
 عضو ك . ياسر عبد اللطيف .7

 
  :  مديري المسابقاتلجنة : تشكيل  خامساً 

 اتحاد المسابقة عضو عضو الجامعات عضو االتحاد المسابقة
 --------- ك . أيمن عبد العزيز أ.م.د. طه جمال الجملة الرياضية

 --------- محمد جادك .  عمر الطحاند .  البرنامج التخصصي

 --------- عمر مصطفيك .  أ.م.د. طه جمال الثقافة الرياضية

 --------- أحمد بسيونيك .  د . عمرو فاروق  األسرة النشيطة

 مندوب اتحاد السالح محمد عرفةك .  ياسر مبروك. ك السالح
 مندوب اتحاد الخماسي محمد امامك .  محمد رمضان. د  بالليزر الرماية

 مندوب اتحاد الكاراتيه ك . ياسر عبد اللطيف عمر الطحاند .  الكاراتيه )الكاتا(
 مندوب اتحاد الشطرنج عضو الجامعات د . عمرو فاروق  الشطرنج

 مندوب اتحاد االلعاب االلكترونية ك . ابراهيم عبد الله د . اسالم الحلواني االلكترونيةااللعاب 

 



 

 تشكيل لجان
  

 

 
 

  : واإلعالم العالقات العاميةلجنة : تشكيل  سادساً 
 رئيسا   ك . باسم زيادة .1
 عضو  .2
 عضو  .3

 
 :   لجنة نظم المعلومات: تشكيل  سابعاً 

 رئيسا   أسامة خير الدين. ك  .1
 ضوع  .2
 عضو  .3

 
 

 : الفئات المستهدفة
 ( في كل مسابقةطالب 2مشاركة عدد ) طالب الجامعات والمعاهد المصرية. 
 ( في كل مسابقةطالب 2مشاركة عدد ) طالبات الجامعات والمعاهد المصرية. 
 ( في كل مسابقةطالب 2مشاركة عدد ) الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة من الجامعات والمعاهد المصرية. 
 

  :االشتراكطريقة 
 .(عد والشروط المحددة لكل مسابقةطبقا للقواالمصرية ) والمعاهد دارات الرياضة بالجامعاتاالعن طريق  أوال  : 

سائل ( عبر الروابط االليكترونية التي سيتم نشرها عبر و الكلية هضرورة وجود كارنيمباشرة )بصورة  االشتراكيحق للطالب ثانيا  : 
 (طبقا للقواعد والشروط المحددة لكل مسابقةالتواصل االجتماعي )

  



 

 :الجملة الرياضية مسابقة  أوالً :
 

 .القاعدة العريضة من الطالب غير المشاركين بقطاع البطولة لمستهدفة :الفئة ا

 .عبارة عن أداء جملة تمارين رياضية مصورة لمدة دقيقة التنفيذ : 

 : نموذج الجملة الرياضية
  دات.ع 8 (فتح وضم القدمين مع تحريك الذراعين )التمرين:جانبا  الذراعينوقوف فتحا 
  وقوف فتحا الذراعين اماما(التمرين squat )8 عدات. 

 األليات :
 ( طالب توزيعهم كالتالي 6تشارك كل جامعة بعدد )اإلعاقة(+ طالبتان + طالب من ذوى اإلعاقة + طالبة من ذوى  )طالبان  
 يجوز مشاركة الطالب مباشرة عن طريق التسجيل في الروابط االليكترونية التي سيتم نشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
  م.8282يوليو  82 - 71خالل الفترة من  الرياضية الجملةمسابقات فتح باب التسجيل في يتم 
  م8282يوليو  82 يوم الدورة الرياضية اإللكترونية األولي للجامعات عالن كشوف المشاركين في مسابقاتإ يتم. 
  لىع بث مباشر االجتماعمع نشر فعاليات  زووملكل المشاركين عن طريق تطبيق  يوليو 2٢الفني للبطولة يوم  االجتماعيتم عقد 

 .عي الخاصة باالتحادوسائل التواصل االجتما
 ة كافة التعليمات الخاصة بالمسابق إلصدارلك انشاء جروب خاص بالمسابقة علي واتس أب يضم كل المشاركين في المسابقة وذ 
  م.8282أغسطس  88 – 2تبدأ فاعليات مسابقات الدورة الرياضية االلكترونية االولي خالل الفترة من 
  ةثاني 22لمدة  جملة تمرين رياضي بسيط او مركبيقوم كل طالب بإعداد وتصوير. 
  .ان يكون الممارس مرتدي زي رياضي 
 .مكان الممارسة يجب ان يكون مناسب للتمرين ومناسب للتصوير 
  للكاميراثابت أو متحرك اإلضاءة مناسبة للتصوير من وضع. 
 عن طريق رابط االيفينتم 8282أغسطس  2يوليو حتى  82خالل الفترة من م استقبال فيديوهات المشاركين يت (Event)  المخصص

 .الفني( االجتماع)يتم نشره خالل  Facebookعلي الفيسبوك  االتحادوالموجود علي صفحة الجملة الرياضية للمسابقة 
 بعد تقييم الفيديو من الناحية الفنية.مسابقة الجملة الرياضية لالتحاد المصري نشر الفيديو على صفحة قبول تم ي 
  (يتم تحديد الفائز من خالل أكبر عدد منReact.األعجاب بالفيديو والمشاركات ) 
  م.8282أغسطس  82يتم اعالن النتائج يوم 

 الجوائز :
 

 
 

 

 جنيه 1111 قدرها جائزة ماليةوتقدم  رياضيةجملة  عروض (3) اختيار أحسن:  ذوي اإلعاقة والطالبات الطالب.  

 المركز الثالث المركز الثاني المركز األول الفئة المسابقة م

1 
 مسابقة

 ياضيةالجملة الر
 511 1111 1511 طلبة

 511 1111 1511 طالبات



 

 :البرنامج الرياضي التخصصيمسابقة  انيًا :ث
 

 .الطالب الرياضيين المشاركين بقطاع البطولة والمنافسة الفئة المستهدفة :

 09مدة لللحفاظ علي لياقته البدنية والمهارية  اة بديلة لرياضة التخصص ن أداء وحدة تدريبية رياضية مصورة بأدععبارة  التنفيذ : 

 .ثانية

 قواعد خاصة بالمسابقة : 
  اإلعاقة(+ طالبتان + طالب من ذوى اإلعاقة + طالبة من ذوى  )طالبان( طالب توزيعهم كالتالي 6تشارك كل جامعة بعدد ) (7
 .يجوز مشاركة الطالب مباشرة عن طريق التسجيل في الروابط االليكترونية التي سيتم نشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي (8
م ، من 8282يوليو  82يوليو ويغلق باب التسجيل يوم الثالثاء الموافق  71ق فتح باب التسجيل في المسابقة يوم الجمعة المواف (3

 . االتحادخالل استمارة التسجيل المعتمدة من قبل 
 م .8282يوليو  82اعالن كشوف المشاركين في المسابقة يوم األربعاء الموافق  (4
 .يعوسائل التواصل االجتما على بث مباشرو  زووملكل المشاركين عن طريق تطبيق  للمسابقةالفني  االجتماعيتم عقد  (2
 ابقة كافة التعليمات الخاصة بالمس إلصدارلك انشاء جروب خاص بالمسابقة علي واتس أب يضم كل المشاركين في المسابقة وذ (6
  eventعلي ايقونة المسابقة م 8282أغسطس  2يوليو وحتي  82استقبال الفيديوهات الخاصة بالمسابقة خالل الفترة من  (1

 Facebookعلي  االتحادالبرنامج الرياضي التخصصي علي صفحة 
أغسطس  2بداية من يوم   Facebookعلي  االتحاد (Event) االيفنت  تنشر الفيديوهات المستوفاة الشروط المحددة علي صفحة (2

 م 8282
 ومدي مناسبة الوحدة التدريبية لرياضة التخصص . االبتكاريةيحدد الفائز من خالل لجنة فنية لتقييم عامل  (2

 م 8282اغسطس  82أعالن كشوف الفائزين بالمراكز األولي يوم الثالثاء الموافق  (72
 :شروط الوحدة التدريبية المصورة 

  الطالب/ة وحدة تدريبية لرياضة التخصص باستخدام ادوات بديلة من المنزل .يؤدى 
  ثانية . 22يتم تصوير الوحدة  فيديو مدتة ال تتعدي 
  يقوم الطالب في بداية الفيديو بذكر اسمة كامال والجامعة والرياضة التخصصية 
   ضرورة أن يكون الطالب مرتديا زى رياضى مناسب 
 مناسبة المكان للتصوير (  –قة اداء الوحدة المواصفات التالية ) أضاءة جيدة يجب ان يتوافر في منط 

 نموذج البرنامج الرياضي التخصصي :
 ) تصويب علبة مناديل من مسافة مناسبة داخل سلة ) كرة القدم 
  ) ضرب كرة تنس بالمضرب علي الحائط ) التنس األرضي 

 الجوائز :
 

 
 

 

 جنيه 1111 قدرها جائزة ماليةوتقدم  البرنامج الرياضي التخصصي عروض (3) اختيار أحسن:  ذوي اإلعاقة والطالبات الطالب.  

 المركز الثالث المركز الثاني المركز األول الفئة المسابقة م

1 
البرنامج  مسابقة

 الرياضي التخصصي
 511 1111 1511 طلبة

 511 1111 1511 طالبات



 

 :األسرة الرياضية النشيطةمسابقة  ثالثًا :
 

  .الرياضيين وغير الرياضيين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية الطالبأسر  الفئة المستهدفة :

 .ثانية 09لمدة  واالختخ الااسرة الطالب الوالد والوالدة و فة افرادأداء مجموعة تمارين رياضية بمشاركة كا التنفيذ :

 

 األليات :
 ( طالب توزيعهم كالتالي 6تشارك كل جامعة بعدد )اإلعاقة(+ طالبتان + طالب من ذوى اإلعاقة + طالبة من ذوى  )طالبان  
 يجوز مشاركة الطالب مباشرة عن طريق التسجيل في الروابط االليكترونية التي سيتم نشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
  م.8282يوليو  82 - 71خالل الفترة من  االسرة الرياضية النشيطةمسابقات فتح باب التسجيل في يتم 
  م8282يوليو  82 يوم الدورة الرياضية اإللكترونية األولي للجامعات عالن كشوف المشاركين في مسابقاتإ يتم. 
  لىع بث مباشر االجتماعمع نشر فعاليات  زووملكل المشاركين عن طريق تطبيق  يوليو 2٢الفني للبطولة يوم  االجتماعيتم عقد 

 .عي الخاصة باالتحادوسائل التواصل االجتما
 ة كافة التعليمات الخاصة بالمسابق إلصدارلك انشاء جروب خاص بالمسابقة علي واتس أب يضم كل المشاركين في المسابقة وذ 
  م.8282أغسطس  88 – 2تبدأ فاعليات مسابقات الدورة الرياضية االلكترونية االولي خالل الفترة من 
 ةثاني 22لمدة  سرة الرياضية النشيطةاأل رياضية مجموعة تمارينقوم كل طالب بإعداد وتصوير ي. 
  ال يقل عددهم عن ثالث أفراد يان يكون الممارس مرتدي زي رياض. 
 مكان الممارسة يجب ان يكون مناسب للتمرين ومناسب للتصوير. 
 للكاميرا أو متحرك مناسبة للتصوير من وضع ثابت اإلضاءة. 
 .يقوم الطالب بالتسجيل البيانات باالستمارة االلكترونية 
  صفحة على م8282 أغسطس 2حتى  يوليو 82من  الفترة خالليتم ارسال الفيديو "Event األسرة الرياضية " مسابقة

 .Facebookللجامعات تحاد المصري الل النشيطة
  ةبعد تقييم الفيديو من الناحية الفني سرة الرياضية النشيطةاألمسابقة نشر الفيديو على صفحة قبول يتم. 
   أكبر عدد من خالليتم تحديد الفائز من(React) والمشاركات.عجاب بالفيديو ألا 
  م.8282 أغسطس 82النتائج يوم  اعالنيتم 

 الجوائز :
 

 
 

 

 جنيه 1111 قدرها جائزة ماليةوتقدم  اسرة رياضية نشيطة عروض (3) اختيار أحسن:  ذوي اإلعاقة والطالبات الطالب.  

 المركز الثالث المركز الثاني المركز األول الفئة المسابقة م

1 
االسرة  مسابقة

 الرياضية النشيطة
 511 1111 1511 طلبة

 511 1111 1511 طالبات



 

 :الثقافة الرياضيةمسابقة  : رابعاً 
 

  .وغير الرياضيين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية ب الرياضيينالالط الفئة المستهدفة :

 نموذج اسئلة على تطبيق خاللالمعلومات العامة الرياضية، من  في األسئلةعبارة عن مجموعة متنوعة من  التنفيذ :

 " Google Drive " ،  الرياضي المصري للجامعات باالتحادالخاص  االجتماعييتم نشره على صفحة التواصل. 

 

 األليات :
 ( طالب توزيعهم كالتالي 6تشارك كل جامعة بعدد )اإلعاقة(+ طالبتان + طالب من ذوى اإلعاقة + طالبة من ذوى  )طالبان  
 يجوز مشاركة الطالب مباشرة عن طريق التسجيل في الروابط االليكترونية التي سيتم نشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
  م.8282يوليو  82 - 71خالل الفترة من  الثقافة الرياضيةمسابقات فتح باب التسجيل في يتم 
  م8282يوليو  82 يوم الدورة الرياضية اإللكترونية األولي للجامعات عالن كشوف المشاركين في مسابقاتإ يتم. 
  لىع بث مباشر االجتماعمع نشر فعاليات  زووملكل المشاركين عن طريق تطبيق  يوليو 2٢الفني للبطولة يوم  االجتماعيتم عقد 

 .عي الخاصة باالتحادوسائل التواصل االجتما
 ة كافة التعليمات الخاصة بالمسابق إلصدارلك انشاء جروب خاص بالمسابقة علي واتس أب يضم كل المشاركين في المسابقة وذ 
  م.8282أغسطس  88 – 2تبدأ فاعليات مسابقات الدورة الرياضية االلكترونية االولي خالل الفترة من 
 م.8282/  8272 الجامعيالعام  .ريةيجب ان يكون المتسابق طالب مسجل بالجامعات والمعاهد العليا المص 
 نيلكترو إلسئلة المرفقة بالنموذج األأن يجيب المتسابق على جميع ا. 
  إلي المراحل التالية : المسابقةتقسم مراحل 

  سؤال". 31المرحلة األولي: المجموعة األولي من األسئلة "استمارة 
  سؤال". 35المرحلة الثانية: المجموعة الثانية من األسئلة "استمارة 
  بث مباشر على برنامج زووملقاء اسئلة أو  سؤال" 41المرحلة الثالثة: المجموعة الثالثة من األسئلة "استمارة. 
 .المرحلة النهائية: السحب واختيار الفائزين من خالل القرعة العالنية 

 في نهاية كل مرحلةكترونية يإللا االستمارةفتره المسابقة بانتهاء صالحية  تنتهي. 
  معات.الرياضي المصري للجا باالتحادعلنية القرعة لايتم اختيار الفائزين من 
 للجامعات.الرياضي المصري  االتحادصفحة  علىبث مباشر  خاللمن  م8282أغسطس  82وم يالفائزين و المسابقة  نتيجة اعالن 

 الجوائز :

 :اليموزعة كالت االعاقةللطالب والطالبات وذوي  مسابقة الثقافة الرياضيةجنية للفائزين في  2222تقدم جائزة مالية قيمتها 
 
 

 االجمالي المركز الثالث المركز الثاني ألولالمركز ا الفئة المسابقة م

1 
  مسابقة 

 الثقافة الرياضية

 511 1111 1511 طلبة
 511 1111 1511 طالبات ٢111

 511 1111 1511 ذوي اإلعاقة



 

 :FIFA 2020 بطولة االلعاب اإللكترونيةمسابقة  : خامساً 
Platform : Playstation 4   -   Platform : PC 

 : البطولة مسار
 ( طالب توزيعهم كالتالي 6تشارك كل جامعة بعدد )اإلعاقة(+ طالبتان + طالب من ذوى اإلعاقة + طالبة من ذوى  )طالبان  
 يجوز مشاركة الطالب مباشرة عن طريق التسجيل في الروابط االليكترونية التي سيتم نشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
  م.8282يوليو  82 - 71خالل الفترة من  بطولة االلعاب االلكترونيةفتح باب التسجيل في يتم 
  م8282يوليو  82 يوم الدورة الرياضية اإللكترونية األولي للجامعات عالن كشوف المشاركين في مسابقاتإ يتم. 
  لىع بث مباشر االجتماعمع نشر فعاليات  زووملكل المشاركين عن طريق تطبيق  يوليو 82الفني للبطولة يوم  االجتماعيتم عقد 

 .عي الخاصة باالتحادوسائل التواصل االجتما
 ة كافة التعليمات الخاصة بالمسابق إلصدارلك انشاء جروب خاص بالمسابقة علي واتس أب يضم كل المشاركين في المسابقة وذ 
  من خالل اجراء قرعة علنيةتهاء وقت تأكيد الحضور بعد انسيتم تحديد المنافس . 
  م.8282أغسطس  88 – 2اللكترونية االولي خالل الفترة من بطولة االلعاب اتبدأ فاعليات مسابقات 
  يتم تسجيل الالعبين الكترونيا من خالل استمارة التسجيل المعتمدة من قبل االتحاد الرياضي المصري للجامعات بمعرفة مندوب

 الجامعة المشاركة في البطولة.
 مجموعة أوائلالنهائية  لألدواراالدوار التمهيدية بنظام المجموعات يصعد  تقام. 
  تقام االدوار النهائية بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة. 

  إعدادات اللعبة
Game Mode : Friendlies         Half Length : 6 Minutes                Game Speed : Normal 
Squad Type : Online             Team Size : 1v1                         

 القواعد العامة لالشتراك:
  ة.منسحب من المبارا  هاو سيتم اعتبار  أقصىدقيقة كحد  72خالل  فيالى المباراة  بالدخولالالعب يقوم يجب ان 
  حالة الفوز او الخسارة  فيالمباراة  نتيجة أخذ صورة منيجب. 
  الالعبين اآلخرين وعدم السب والقذف. احتراميجب 
 التصالا فقد أنكحال  في (Disconnect من المباراة )عادة المباراة مرة اخري.إبمع المنافس  من الممكن االتفاق منسحب، الالعب ريعتب 
 سك بتقديم حال لم تقوم انت او مناف فيScreenshot  ة سيتم استبعاد كليكما من البطولة.ا لنتيجة المبار 
 سيتم لعب مباراة واحد فقط  (Best of one) حالة تساوى النقاط داخل المجموعة لتحديد المراكز. في 

 التالي:ك االعاقةوذوي  للطالب والطالبات بطولة االلعاب االلكترونيةجنية للفائزين في  2222تقدم جائزة مالية قيمتها  الجوائز :
 االجمالي المركز الثالث المركز الثاني المركز األول البطولة الفئة المسابقة

  مسابقة 
 االلعاب االلكترونية

 طلبة
Playstation 4 751 511 251 

٢111 

Pc 751 511 251 

 طالبات
Playstation 4 751 511 251 

Pc 751 511 251 

 اإلعاقةذوي 
Playstation 4 751 511 251 

Pc 751 511 251 



 

 :بطولة الرماية بالليزرمسابقة  : سادساً 
 
  طالبتان( + انطالبطالب توزيعهم كالتالي ) 4تشارك كل جامعة بعدد. 
  م.8282يوليو  82 - 71خالل الفترة من  بطولة االلعاب االلكترونيةفتح باب التسجيل في يتم 
  م8282يوليو  82 يوم بطولة الرماية بالليزرعالن كشوف المشاركين في إ يتم. 
 ة كافة التعليمات الخاصة بالمسابق إلصدارلك انشاء جروب خاص بالمسابقة علي واتس أب يضم كل المشاركين في المسابقة وذ 
  لىع بث مباشر االجتماعمع نشر فعاليات  زووملكل المشاركين عن طريق تطبيق  يوليو 82الفني للبطولة يوم  االجتماعيتم عقد 

 .عي الخاصة باالتحادوسائل التواصل االجتما
  من خالل اجراء قرعة علنيةتهاء وقت تأكيد الحضور بعد انسيتم تحديد المنافس . 
  م.8282أغسطس  88 – 2تبدأ فاعليات مسابقات الدورة الرياضية االلكترونية االولي خالل الفترة من 
 ب لرياضي المصري للجامعات بمعرفة مندو يتم تسجيل الالعبين الكترونيا من خالل استمارة التسجيل المعتمدة من قبل االتحاد ا

 الجامعة المشاركة في البطولة.
  سوف يتم التنسيق بين االتحاد والجامعات بالمناطق الثالث القاهرة واالسكندرية والدلتا لتنسيق األدوات المستخدمة ومدي توافرها لدي

 الطالب.
 :األدوات المستخدمة 

 .مسدس ليزر 
 .هدف ليزر 
 ( ساعة رقميةStop Watch)  : تستخدم من قبل الشخص المساعد لالعب في احتساب الوقت الزمني لكل مجموعة رماية

 في حالة عدم توافر هدف الليزر الذي يحتسب الوقت الزمني لمجموعة الرماية تلقائيًا.
  تطبيق  علىهاتف يحتويZoom Cloud App. 
  سم. 22 إلى 71طاولة يتراوح ارتفاعها عن األرض من 
  للتأكد من كل المسافات المذكورة من قبل الحكم إذا لزم األمر.أداة قياس 
  ي للخماسي ر الخاصة بتنفيذ المسابقة لدي أحد المشاركين )سيتم التنسيق مع االتحاد المصدوات األتوفر عدم وفي حالة

 .واتاألدبمناطق االتحاد المصري للخماسي الحديث التي يتوافر بها  توافرها أو اإلستعانة إمكانيةالحديث( لبحث 

 الجوائز : 

 :للطالب والطالبات موزعة كالتالي بطولة الرماية بالليزرجنية للفائزين في  6222تقدم جائزة مالية قيمتها 
 
 

 

  

 االجمالي المركز الثالث المركز الثاني المركز األول الفئة المسابقة م

  مسابقة  1
 الرماية بالليزر

 511 1111 1511 طالبات 6111 511 1111 1511 طلبة



 

 :الكاراتيه ) كاتا( اون الينبطولة مسابقة  : سابعاً 
 

 ة الكاراتيه ) كاتا( اون الين : قواعد وشروط رياض
  طالبتان( انطالب توزيعهم كالتالي )طالب 4تشارك كل جامعة بعدد +. 
  م.8282يوليو  82 - 71خالل الفترة من بطولة الكاتا ) اون الين ( فتح باب التسجيل في يتم 
  م8282يوليو  82 يومالكاتا ) اون الين ( بطولة عالن كشوف المشاركين في إ يتم. 
 كافة التعليمات الخاصة  إلصدارلك انشاء جروب خاص بالمسابقة علي واتس أب يضم كل المشاركين في المسابقة وذ

 بالمسابقة 
  بث مباشر االجتماعمع نشر فعاليات  زووملكل المشاركين عن طريق تطبيق  يوليو 82الفني للبطولة يوم  االجتماعيتم عقد 

 .واتحاد الكاراتيه عي الخاصة باالتحادوسائل التواصل االجتما على
  من خالل اجراء قرعة علنيةتهاء وقت تأكيد الحضور بعد انسيتم تحديد المنافس . 
  م ، مع مراعاة تحديد الموعد المناسب إلقامة الفعاليات 8282أغسطس  2يوليو وحتي  82خالل الفترة من تبدا فعاليات البطولة

 صريين  للجامعات والكاراتية .وفقا للتنسيق بين االتحادين الم
  عي ل االجتماوسائل التواص على بث مباشرعبر البطولة مع نشر فعاليات  زوومعن طريق تطبيق  تنفيذ فاعليات البطولةيتم

 .الخاصة باالتحاد
 . يحق للطالب/ة اختيار نوع ورقم الكاتا التى يتم التنافس بها في مختلف ادوار البطولة مع مراعاة عدم تكرار الكاتا في كل دور 
  زى الكاراتية (  –ادوات التصوير  –يجب علي الطالب تجهيز ما يلي ) مكان جيد الداء الكاتا 
  دقيقة . 72إلي غرفة منافسات البطولة قبل الموعد المحدد بــــيجب علي الطالب الحضور 
 . يقوم علي تحكيم منافسات البطولة طاقم حكام من األتحاد الرياضي المصري للكاراتية 
 . يحق للجنة التنفيذية للبطولة أضافة أو تعديل او حدف بعض الشروط الخاصة بالبطولة 
 لقواعد والشروط من أحكام .يطبق القانون الدولي فيما نصت علية هذة ا 
 

 
 الجوائز :

 :للطالب والطالبات موزعة كالتاليالكاتا )اون الين( بطولة الكاراتية مسابقة جنية للفائزين في  6222جائزة مالية قيمتها تقدم 
 

 
 
 

  

 االجمالي المركز الثالث المركز الثاني المركز األول الفئة المسابقة م

  مسابقة  1
 الكاتا )اون الين(

 511 1111 1511 طالبات 6111 511 1111 1511 لبةط



 

 :اون الين بطولة الشطرنجمسابقة  : ثامناً 
 

  اإلعاقة(+ طالبتان + طالب من ذوى اإلعاقة + طالبة من ذوى  )طالبان( طالب توزيعهم كالتالي 6تشارك كل جامعة بعدد ) -
 .يجوز مشاركة الطالب مباشرة عن طريق التسجيل في الروابط االليكترونية التي سيتم نشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي -
 م.8282يوليو  82 - 71خالل الفترة من  الشطرنجبطولة فتح باب التسجيل في يتم  -
 .م8282يوليو  82 يوم الدورة الرياضية اإللكترونية األولي للجامعات عالن كشوف المشاركين في مسابقاتإ يتم  -
 بث مباشر االجتماعمع نشر فعاليات  زووملكل المشاركين عن طريق تطبيق  يوليو 82الفني للبطولة يوم  االجتماعيتم عقد  -

 .عي الخاصة باالتحادوسائل التواصل االجتما على
كافة التعليمات الخاصة  إلصدارلك انشاء جروب خاص بالمسابقة علي واتس أب يضم كل المشاركين في المسابقة وذ -

 بالمسابقة 
 . من خالل اجراء قرعة علنيةتهاء وقت تأكيد الحضور بعد انسيتم تحديد المنافس  -
 م.8282أغسطس  88 – 2خالل الفترة من  الشطرنجبطولة تبدأ فاعليات مسابقات  -
يتم تسجيل الالعبين الكترونيا من خالل استمارة التسجيل المعتمدة من قبل االتحاد الرياضي المصري للجامعات بمعرفة مندوب  -

 الجامعة المشاركة في البطولة.
 .شطرنجبالتنسيق مع االتحاد المصري لليتم اعداد البطولة وفق تصنيف الالعبين :  نظام البطولة -

 

 

 الجوائز :

 :للطالب والطالبات موزعة كالتالي بطولة الشطرنجمسابقة جنية للفائزين في  6222تقدم جائزة مالية قيمتها 
 

 

 

 

 

  

 االجمالي المركز الثالث المركز الثاني المركز األول الفئة المسابقة م

  مسابقة  1
 الشطرنج

 511 1111 1511 طالبات 6111 511 1111 1511 طلبة



 

 

 :بطولة السالح مسابقة  : تاسعاً 
 
 
 

 اون الين :  بطولة السالحقواعد وشروط 
 .+ طالبتان( انطالب توزيعهم كالتالي )طالب 4تشارك كل جامعة بعدد  -
 .يجوز مشاركة الطالب مباشرة عن طريق التسجيل في الروابط االليكترونية التي سيتم نشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي -
 م.8282يوليو  82 - 71خالل الفترة من  السالحبطولة فتح باب التسجيل في يتم  -
 .م8282يوليو  82 يوم الدورة الرياضية اإللكترونية األولي للجامعات عالن كشوف المشاركين في مسابقاتإ يتم  -
 بث مباشر االجتماعمع نشر فعاليات  زووملكل المشاركين عن طريق تطبيق  يوليو 82الفني للبطولة يوم  االجتماعيتم عقد  -

 .عي الخاصة باالتحادوسائل التواصل االجتما على
كافة التعليمات الخاصة  إلصدارلك انشاء جروب خاص بالمسابقة علي واتس أب يضم كل المشاركين في المسابقة وذ -

 بالمسابقة 
 . من خالل اجراء قرعة علنيةتهاء وقت تأكيد الحضور بعد انسيتم تحديد المنافس  -
ة مندوب رياضي المصري للجامعات بمعرفيتم تسجيل الالعبين الكترونيا من خالل استمارة التسجيل المعتمدة من قبل االتحاد ال -

 الجامعة المشاركة في البطولة.
يوتر مبيجب علي كل طالب/ة تجهيز منطقة تكون مستقيمة ومستوية ال تقل عن متران مع مراعاة ان يوضع الموبايل او الك -

 .منافسات الكاتا لتأديةالمستخدم في البث امام منتصف المنطقة المختارة 
 . سيف المبارزة(سالح  –الشيش سالح  –) سالح السيف  تجري فاعليات البطولة والتنافس علي مستوي الثالث اسلحة -
 .م اون الينكيلتحل، يكون اعضاءها من الحكام المؤهلين للسالحيقوم بتحكيم فعاليات البطولة لجنة تحكيم من االتحاد المصري  -

 
 

 الجوائز :

 :والطالبات موزعة كالتالي للطالب بطولة السالحجنية للفائزين في  72222جائزة مالية قيمتها  تقدم -
 

 
 

 االجمالي المركز الثالث المركز الثاني المركز األول  الفئة المسابقة

  مسابقة 
 بطولة السالح

 طلبة
 511 1111 1511 سالح السيف

10111 

 511 1111 1511 سالح الشيش
 511 1111 1511 سالح المبارزة

 طالبات
 511 1111 1511 سالح السيف
 511 1111 1511 سالح الشيش
 511 1111 1511 سالح المبارزة



 

 


