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SYRIAN ARAB BASKETBALL  االتـحـاد الـعـربي الـسـوري 

FEDERATION  لــكــرة الــســلــة 

 

 الرفاق رؤساء و أعضاء جمالس إدارات األندية الرياضية يف احملافظات 

 الرفاق رؤساء و أعضاء اللجان الفنية الفرعية يف احملافظات

 ط اللجان التنفيذية لالحتاد الرياضي العام يف احملافظات/ع

 حتية عربية

المقرر عقده في  السنوي للعبةنرفع إليكم التقرير المقدم من قبل مجلس إدارة االتحاد العربي السوري لكرة السلة للمؤتمر 
قاعة  – مبنى االتحاد الرياضي العام في البرامكة في  صباحا   00الساعة  42/8/4102الموافق  االثنيندمشق يوم 
 االجتماعات 

عبر الوسائل  44/8/4102بموعد أقصاه ن يصلنا المطلوب أموافاتنا بمقترحاتكم لتطوير كرة السلة على يرجى االطالع و 
 :التالية
 1002200100الفاكس   -
 .syrbf@syrbf.org البريد االلكتروني  -
 .أمانة السر –الرياضية  مدينة الفيحاء –مباشرة الى مقر االتحاد السوري لكرة السلة   -

 شاكرين  تعاونكم

 اـو اخللود لرسالتن

 رئيس االتحاد العربي السوري لكرة السلة                            أمين السر العام                

 محمد جالل نقرش                                                دانيال ذوالكفل . د          
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أي أنه كلما ازدادت الضغوط  .جلانب اآلخر هو دور الرياضة يف حياتنا و يف إنتاجناا

و كلما احتجنا للمزيد من العمل احتجنا . حنن حباجة إىل املزيد من العمل :نقول

 .جيب أن نكرس الرياضة كثقافة يف اجملتمع .للمزيد من الرياضة
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 مجلس إدارة االتحاد العربي السوري لكرة السلة
للدورة االنتخابية التاسعة لالتحاد الرياضي  2/4/4102السوري لكرة السلة بتاريخ  العربي االتحاد مجلس إدارة تم انتخاب
 :التاليعلى النحو  4141-4102العام 

 رئيسا     محمد جالل نقرش  
 أمينا  للسر   الدكتور دانيال ذو الكفل  
 عضوا       دوجي أبي 
 عضوا              جانيت الشامي  
 عضوا      عدنان العاني  
 عضوا      وفيق سلوم  
 عضوا      جمال الترك 
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 لجان االتحاد العربي السوري لكرة السلة 
 :  لجنـة األمــور المسـتعجلة  

 رئيسا              محمد جالل نقرش 
 أمينا  للسر  دانيال ذو الكفـل . د 
 عضوا       دوجي أبي 

 : لجنـة الحكــام الرئيسية  
 رئيسـا    عبد الكريم فاخوري   
 أمينـا  للسـر     عبد الرزاق محمد   
 عضـوا                      يمن الطويل  ا 

 
 :االنضـباط  لجنـة 

 رئيسـا     صـالح نويالتـي 
 أمينا  للسر  شحادة آله رشي  
  عضوا     مالك حمود 

 :لجنة المسابقات  
 هالل الدجاني              رئيسا 
 ايمن صالح                امينا للسر 
 ابراهيم العمر                عضوا   
 عضوا               كريكور حماليان 
 عضوا           منتصر عبد الرزاق  

 
 :    اللجنـة األنثـوية   

 رئيسـا              جانيـت الشـامي  
 أمينا  للسر   اليزابيث سيمون   
 عضوا    هاني سفطلي          
 عضوا     كارال مغامز  
 عضوا     كمال سليم    
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 عضوا     هنادي علوش  
 عضوا     هزار كزكز  

 :لجنة االحصاء والمعلوماتية 
 رئيسـا      أحمدسليمان  
 أمينا  للسر   أديب درغام   

 

 :3x3لجنة  
 رئيسـا      وفيق سلوم 
 أمينا  للسر     محمود العابد 
 وسام الزين                        عضوا 
 صفوان سيفو                     عضوا 
 فادي نجم                       عضوا 
 زينة نصار                        عضوا 
 علي ديار بكرلي                 عضوا 

 
 :االحترافلجنة  

 رئيسـا      محمد جالل نقرش 
 أمينا  للسر      أنس شقير  
 د دانيال ذو الكفل                        عضوا 
 

بعــــــــــد انتهــــــــــاء اعمـــــــــــال جديــــــــــدة  وإحــــــــــدا  لجــــــــــانو إعــــــــــادة تشـــــــــــكيلها أ تــــــــــرميم بعــــــــــ  اللجــــــــــانب ســــــــــيقوم االتحــــــــــاد
 .المؤتمر
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  4102 – 4102تقرير ونتائج النشاطات والمسابقات للموسم 

4102-4102موسم األندية المشاركة بنشاطات   

لكل نادي4102-4102موسم الفئات المشاركة ببطوالت  النادي م  
 مالحظات صغيرات صغار شبالت أشبال شباب ناشئات ناشئين سيدات رجال

 دمشق
 ×  ×  × الجيش 0

تم تنظيمها من قبل اللجنة بطوالت هذه الفئات 
 الفنية في المحافظة

 × × × × × الوحدة 4
 × × × × × الثورة 0
 × × × × × قاسيون 2
 × × × × × الفيحاء 2
  ×  ×  بردى 6

 القنيطرة
 بطوالت هذه الفئات تم تنظيمها من قبل اللجنة الفنية في المحافظة ×  × × × النصر 1

 ريف دمشق
بطوالت هذه الفئات تم تنظيمها من قبل اللجنة  ×  ×  × جرمانا 8

  ×  ×  األشرفية 1 الفنية في المحافظة
   ×   صحنايا 01

درعا - السويداء  
  × × × × العربي 00

بطوالت هذه الفئات تم تنظيمها من قبل اللجنة 
 الفنية في المحافظة

  ×  ×  عرى 04
  × × ×  الهثة 00
  ×    الكفر 02
  × ×  × القريا 02
    × × خبب 06

حمص - الالذقية  
  × ×  × حطين 01

بطوالت هذه الفئات تم تنظيمها من قبل اللجنة 
 الفنية في المحافظة

  × × × × تشرين 08
  × ×   التضامن 01
   ×  × الكرامة 41

 طرطوس
اللجنة بطوالت هذه الفئات تم تنظيمها من قبل   ×  ×  الساحل 40

      صافيتا 44 الفنية في المحافظة
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 حماة
   ×  × النواعير 40

بطوالت هذه الفئات تم تنظيمها من قبل اللجنة 
 الفنية في المحافظة

  × × × × محردة 42
  ×  ×  سلمية 42
   ×  × الطليعة 46

 حلب
  صغيرات صغار شبالت أشبال شباب ناشئات ناشئين سيدات رجال النادي م
 × × × × × الجالء 41

بطوالت هذه الفئات تم تنظيمها من قبل اللجنة 
 الفنية في المحافظة

 ×  × × × االتحاد 48
 × × × × × الحرية 41
 × × × × × اليرموك 01
     × السكك 00
 × × ×  × العروبة 04
   ×  × الشهباء 00

 4102 – 4102نتائج النشاطات والمسابقات للموسم  
  4102 – 4102المسابقات الداخلية المنفذة للموسم 

   محافظات 1فريقا من جميع الدرجات والفئات من  12شارك بالبطوالت . 
 بلغ عدد الفرق المشاركة ببطولة كل فئة حسب مايلي : 

 فريقا  40  الرجال 
 فريقا  01 السيدات   
 فريقا  41 الناشئين   

 فريقا  40 الناشئات 
 فريقا  00 الشباب    

  مباراة 221لكافة البطوالت  4102 – 4102بلغ عدد المباريات للموسم 
 مباراة  028 الرجال  

 مباراة  000 السيدات   
 مباراة  041 الناشئين   

 مباراة   11 الناشئات 
 مباراة  62   الشباب  

   



10 
 

 .األولى ولكافة الفئات الى خمسة مجموعات جغرافيةتم تقسيم الفرق باألدوار 
 القنيطرة –ريف دمشق  –ألندية محافظات دمشق  مجموعة دمشق  
 .ألندية محافظة حلب : مجموعة حلب 

 حمص  –طرطوس  –ألندية محافظات الالذقية  : المجموعة الساحلية 
 .ألندية محافظة حماة : مجموعة حماة 

 .محافظة السويداء ألندية : مجموعة السويداء 
  01عدا الرحال حيث تأهل . فرق من المجموعات الجغرافية الى الدور النهائي لكل بطولة من البطوالت األربعة 8تم تأهل 

 فرق
   أقيمت أدوار نهائية play off لبطوالت الرجال والسيدات والشباب في مجموعتي دمشق وحلب بين الفرق األربعة

 .األولى 
 لفئات السيدات والناشئات والناشئين للتأهل (  ملحق المنطقة الوسطى)مجموعتي حماة والساحلية  اقيمت تصفيات بين

 .للدور النهائي
  أقيمت تصفية للتأهل للدور النهائي في فئتي الرجال والناشئين بين أول مجموعة السويداء ورابع مجموعة دمشق للرجال

 .لتأهل للدور النهائيوبين أول السويداء وثالث مجموعة دمشق للناشئين ل
 جرت األدوار النهائية لجميع البطوالت بطريقة التجمع. 
  حكما 21قاد المباريات أكثر من. 
  لتكاليف اقامة وإطعام وانتقال الفرق في  ةباإلضاف. المبارياتتكفل اتحاد كرة السلة بتغطية أجور التحكيم والمراقبة لكافة

 .التجمعات النهائية وتجمعات ملحق المنطقة الوسطى وبتجمعات فرق المجموعة الساحلية في الدور األول

 4102 – 4102نتائج البطوالت 

 4102 – 4102الدوري العام للرجال  -0

 : طريقة المسابقة

  موعات جغرافية بدوري من مرحلتينمج 2فريقا لعبت ضمن  40بلغ عدد الفرق المشاركة 
  تأهل للدور النهائي عشرة أندية لعبت ضمن تجمع حيث قسمت الفرق الى مجموعتين ، لعبت كل مجموعة دوري من

 .مرحلة واحدة 
 تأهل األول والثاني من كل مجموعة في الدور النهائي الى الدور نصف النهائي. 
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 ة قريلعبت الفرق بالدور نصف النهائي و النهائي بطplayoffs   مباريات للبطولة ولعب الخاسران  0من  4للفوز ب
 مباراة واحدة فقط.على المركزين الثالث والرابع

 4102 – 4102للموسم  للرجال ترتيب الفرق ضمن المجموعات بالدور األول لمسابقة الدوري العام 

 :مجموعة دمشق -0

  ترتيب الفرق في مجموعة دمشق  – 4102 – 4102الرجال  
  النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب 
  24 515 588 1103 0 12 12 الوحدة 1 
  22 682 541 1223 2 10 12 اجليش 2 
  19 30 836 866 5 7 12 النصر 3 
  18 132- 911 779 6 6 12 الثورة 4 
  16 232- 1014 782 8 4 12 قاسيون 5 
  15 232- 905 673 9 3 12 جرمانا 6 
  12 631- 1162 531 12 0 12 الفيحاء 7 

      جملموعة دمشق  play offتأهلت الفرق األربعة األوىل اىل مرحلة ال 

 ( play off)  –الدور النهائي لمجموعة دمشق  –الرجال 
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
 54 101 الوحدة الفرعية 15.00 0نصف هنائي  (الثورة)رابع دمشق (الوحدة)أول دمشق 3/14/2015 السبت 43
 47 96 اجليش الفرعية 17.00 4نصف هنائي  (النصر)ثالث دمشق (اجليش)ثاين  دمشق 3/14/2015 السبت 44
 70 56 الوحدة الفرعية 17.00 0نصف هنائي  (الوحدة)دمشقأول  (الثورة)رابع مشق 3/16/2015 االثنني 45
 79 57 اجليش الفرعية 17.00 4نصف هنائي  (اجليش)ثاين دمشق (النصر)ثالث دمشق 3/17/2015 الثالثاء 46
 57 76 النصر الفرعية 15.00 2-3حتديد  (الثورة)0هنائي  0/4خاسر  (النصر)4هنائي  0/4خاسر  3/21/2015 السبت 49
 85 70 النصر الفرعية 17.00 2-3حتديد  (النصر)4هنائي  0/4خاسر  (الثورة)0هنائي  0/4خاسر  3/23/2015 االثنني 50
         19.00 4-0تحديد  (الجيش)4نهائي  0/4فائز  (الوحدة)0نهائي  0/4فائز  4/9/2015 الخميس 52
         19.00 4-0تحديد  (الوحدة)0نهائي  0/4فائز  (الجيش)4نهائي  0/4فائز  4/11/2015 السبت 53
         19.00 4-0تحديد  (الجيش)4نهائي  0/4فائز  (الوحدة)0نهائي  0/4فائز  4/12/2015 األحد 54

 مل تقم مباريات هنائي دمشق لتحديد األول والثاين بني اجليش والوحدة واعترب الوحدة أوال بناء على نتائج الدوري

  play - offالترتيب النهائي بعد مرحلة ال   -مجموعة دمشق  -الرجال 

  
 الفريق الترتيب

   

  
 الوحدة 1

   

  
 اجليش 2

   

  
 النصر 3

   

  
 الثورة 4
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 األندية المتأهلة من مجموعة دمشق للرجال

   
  

   الفريق الترتيب
   

  
 النهائيتأهل اىل الدور  الوحدة 1

   

  
 تأهل اىل الدور النهائي اجليش 2

   

  
 تأهل اىل الدور النهائي النصر 3

   
    تأهل اىل ملحق اجلنوبية الثورة 4  

 . الثورة بعد فوزه على العريب بطل جمموعة السويداء مبباراتني –النصر  –اجليش –وتأهلت اىل الدور النهائي فرق الوحدة 

 :مجموعة حلب -4

  ترتيب الفرق في مجموعة حلب  – 4102 – 4102الرجال  
  النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب 
  24 545 725 1270 0 12 12 االحتاد 1 
  22 212 887 1099 2 10 12 اجلالء 2 
  20 144 818 962 4 8 12 الريموك 3 
  17 1- 870 869 7 5 12 احلرية 4 
  17 105- 921 816 7 5 12 العروبة 5 
  14 257- 1045 788 10 2 12 الشهباء 6 
  12 538- 1165 627 12 0 12 السكك 7 

  جملموعة حلب  play offاألربعة األوىل اىل مرحلة ال  تأهلت الفرق

Play-offs مجموعة حلب    
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
 52 104 االحتاد األسد 14.00 0نصف هنائي  (احلرية)رابع مج حلب (االحتاد)أول مج حلب 3/18/2015 األربعاء 43
 102 97 الريموك األسد 15.30 4نصف هنائي  (الريموك)ثالث مج حلب (اجلالء)ثاين مج حلب 3/18/2015 األربعاء 44
 86 81 اجلالء األسد 14.00 4نصف هنائي  (اجلالء)ثاين مج حلب (الريموك)ثالث مج حلب 3/19/2015 اخلميس 45
 103 75 االحتاد األسد 15.30 0هنائي نصف  (االحتاد)أول مج حلب (احلرية)رابع مج حلب 3/19/2015 اخلميس 46
 86 92 اجلالء األسد 15.30 4نصف هنائي  (الريموك)ثالث مج حلب (اجلالء)ثاين مج حلب 3/22/2015 األحد 48
 97 106 الريموك األسد 14.00 2-3حتديد  (احلرية)0هنائي  0/4خاسر  (الريموك)4هنائي  0/4خاسر  3/23/2015 االثنني 49
 76 97 االحتاد األسد 15.30 4-0حتديد  (اجلالء)4هنائي  0/4فائز  (االحتاد)0هنائي  0/4فائز  3/23/2015 االثنني 50
 94 71 االحتاد األسد 14.00 4-0حتديد  (االحتاد)0هنائي  0/4فائز  (اجلالء)4هنائي  0/4فائز  3/25/2015 األربعاء 51
 72 71 الريموك األسد 15.30 2-3حتديد  (الريموك)4هنائي  0/4خاسر  (احلرية)0هنائي  0/4خاسر  3/25/2015 األربعاء 52
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 لمجموعة حلب للرجال play - offالترتيب النهائي بعد مرحلة ال 

  
 الفريق الترتيب

   

  
 االحتاد 1

   

  
 اجلالء 2

   

  
 الريموك 3

   

  
 احلرية 4

   

  
 األندية المتأهلة من مجموعة حلب للرجال

   
  

   الفريق الترتيب
   

  
 تأهل اىل الدور النهائي اجلالء 1

   

  
 تأهل اىل الدور النهائي االحتاد 2

   
    تأهل اىل الدور النهائي الريموك 3  

 .تأهل اىل الدور النهائي فرق االحتاد واجلالء والريموك

 :المجموعة الساحلية -0

 ترتيب الفرق في المجموعة الساحلية  – 4102 – 4102الرجال 
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 8 72 253 325 0 4 4 الكرامة 1
 6 53 254 307 2 2 4 حطني 2
 4 125- 296 171 4 0 4 تشرين 3

   األندية المتأهلة من المجموعة الساحلية 
           الفريق الترتيب 
     تأهل اىل الدور النهائي الكرامة 1 

     تأهل اىل الدور النهائي حطني 2 
 .تأهل اىل الدور النهائي فريقي الكرامة وحطني

 :مجموعة حماة -2

 ترتيب الفرق في مجموعة حماة  – 4102 – 4102الرجال 
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 8 43 206 249 0 4 4 النواعري 1
 5 21- 258 237 3 1 4 حمردة 2
 5 22- 241 219 3 1 4 الطليعة 3
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   األندية المتأهلة من مجموعة حماة 
           الفريق الترتيب 
     تأهل اىل الدور النهائي النواعري 1 

 .وتأهل اىل الدور النهائي فريق النواعري

 :مجموعة السويداء -2

 ترتيب الفرق في مجموعة السويداء  – 4102 – 4102الرجال 
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 8 160 151 311 0 4 4 العريب 1
 6 1 225 226 2 2 4 خبب 2
 4 161- 296 135 4 0 4 القريا 3

         

   األندية المتأهلة من مجموعة السويداء 
           الفريق الترتيب 
   تأهل اىل ملحق اجلنوبية عريبال 1 

 :ومل يتأهل اىل الدور النهائي أي فريق بعد خسارة العريب بطل اجملموعة مع الثورة رابع اجملموعة اجلنوبية، حسب مايلي

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
 43 63 الثورة الفرعية 12.00 ملحق الدور النهائي (العريب)السويداءأول مج  (الثورة)رابع مج دمشق 4/4/2015 السبت
 73 65 الثورة السويداء 12.00 ملحق الدور النهائي (الثورة)رابع مج دمشق (العريب)أول مج السويداء 4/8/2015 األربعاء

 

 4102 – 4102للدوري العام للرجال للموسم   نتائج األدوار النهائية 

 دمشق من 4102/2/49-02

 : الفرق املتأهلة للدور النهائي للرجال

 الريموك –النواعري  –الثورة  –النصر  –حطني  –الكرامة  –اجلالء  –االحتاد  –اجليش  –الوحدة 
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 نتائج مباريات الدور النهائي للرجال بالمجموعتين
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم
 74 56 الوحدة الفيحاء 11.00 0جمموعة  الوحدة الريموك 4/15/2015 األربعاء 1 121
 90 60 النصر الفيحاء 13.00 4جمموعة  النصر الثورة 4/15/2015 األربعاء 2 122
 55 101 اجليش الفيحاء 15.00 4جمموعة  النواعري اجليش 4/15/2015 األربعاء 3 123
 78 55 الكرامة الفيحاء 19.00 0جمموعة  الكرامة حطني 4/15/2015 األربعاء 4 124
 91 42 االحتاد الفيحاء 11.00 4جمموعة  االحتاد النواعري 4/16/2015 اخلميس 5 125
 41 69 الوحدة الفيحاء 13.00 0جمموعة  جطني الوحدة 4/16/2015 اخلميس 6 126
 90 61 اجليش الفيحاء 15.00 4جمموعة  اجليش النصر 4/16/2015 اخلميس 7 127
 83 85 الكرامة الفيحاء 19.00 0جمموعة  اجلالء الكرامة 4/16/2015 اخلميس 8 128
 52 102 اجليش الفيحاء 14.00 4جمموعة  الثورة اجليش 4/17/2015 اجلمعة 9 129
 78 64 الريموك الفيحاء 16.00 0جمموعة  الربموك حطني 4/17/2015 اجلمعة 10 130
 51 90 االحتاد الفيحاء 18.00 4جمموعة  النصر االحتاد 4/17/2015 اجلمعة 11 131
 80 43 الوحدة الفيحاء 20.00 0جمموعة  الوحدة اجلالء 4/17/2015 اجلمعة 12 132
 69 68 الثورة الفيحاء 13.00 4جمموعة  الثورة النواعري 4/18/2015 السبت 15 133
 55 72 اجلالء الفيحاء 15.00 0جمموعة  حطني اجلالء 4/18/2015 السبت 13 134
 66 71 االحتاد الفيحاء 17.00 4جمموعة  اجليش االحتاد 4/18/2015 السبت 16 135
 76 59 الريموك الفيحاء 19.00 0جمموعة  الريموك الكرامة 4/18/2015 السبت 14 136
 52 93 النصر الفيحاء 13.00 4جمموعة  النواعري النصر 4/19/2015 األحد 17 137
 88 85 االحتاد الفيحاء 15.00 4جمموعة  االحتاد الثورة 4/19/2015 األحد 18 138
 61 80 الوحدة الفيحاء 17.00 0جمموعة  الكرامة الوحدة 4/19/2015 األحد 19 139
 66 63 اجلالء الفيحاء 19.00 0جمموعة  اجلالء الريموك 4/19/2015 األحد 20 140

   ترتيب فرق المجموعة األولى بالدور النهائي  4102 – 4102الرجال  
   النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م 
   8 102 201 303 0 4 4 الوحدة 1 
   6 10 263 273 2 2 4 الريموك 2 
   6 19- 283 264 2 2 4 اجلالء 3 
   6 11- 294 283 2 2 4 الكرامة 4 
   4 82- 297 215 4 0 4 حطني 5 

  تأهل فريقا الوحدة والريموك للدور نصف النهائي
  

   ترتيب فرق المجموعة الثانية بالدور النهائي  4102 – 4102الرجال  
   النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م 
   8 96 244 340 0 4 4 االحتاد 1 
   7 120 239 359 1 3 4 اجليش 2 
   6 3 292 295 2 2 4 النصر 3 
   5 82- 348 266 3 1 4 الثورة 4 
   4 108- 415 307 4 0 4 النواعري 5 

    تأهل فريقا االحتاد واجليش للدور نصف النهائي
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 نتائج الدورين نصف النهائي والنهائي

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم

 51 73 الوحدة الفيحاء 16.00 0نصف هنائي  (اجليش)4ثاين مج  (الوحدة)0أول مج  4/21/2015 الثالثاء 21 141

 64 90 االحتاد الفيحاء 18.00 4نصف هنائي  (الريموك)0ثاين مج  (االحتاد)4أول مج  4/21/2015 الثالثاء 22 142

 74 61 االحتاد الفيحاء 16.00 4نصف هنائي  (االحتاد)4أول مج  (الريموك)0ثاين مج  4/23/2015 اخلميس 23 143

 42 52 اجليش الفيحاء 18.00 0نصف هنائي  (الوحدة)0مج أول  (اجليش)4ثاين مج  4/23/2015 اخلميس 24 144

 68 76 الوحدة الفيحاء 18.00 0نصف هنائي  (اجليش)4ثاين مج  (الوحدة)0أول مج  4/24/2015 اجلمعة 26 145

 63 98 اجليش الفيحاء 18.00 2-3حتديد  (الريموك)0خاسر نصف هنائي  (اجليش)4خاسر نصف هنائي  4/25/2015 السبت 27 146

 65 56 االحتاد الفيحاء 18.00 0املباراة النهائية  (االحتاد)4فائز نصف هنائي  (الوجدة)0فائز نصف هنائي  4/26/2015 األحد 28 147

 73 59 الوحدة الفيحاء 18.00 4املباراة النهائية  (الوحدة)0فائز نصف هنائي  (االحتاد)4فائز نصف هنائي  4/28/2015 الثالثاء 29 148

 78 81 الوحدة الفيحاء 18.00 3املباراة النهائية  (االحتاد)4فائز نصف هنائي  (الوجدة)0فائز نصف هنائي  4/29/2015 األربعاء 30 149

 4102-4102الترتيب النهائي للدوري العام للرجال  للموسم 

    الفريق الرتتيب   

    الوحدة 1   

    االحتاد 2   

    اجليش 3   

   الريموك 4   
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 4102 – 4102الدوري العام للسيدات  -4

  :طريقة املسابقة

  جمموعات جغرافية بدوري من مرحلتني 2فريقا لعبت ضمن  41بلغ عدد الفرق املشاركة 
  واحدة تأهل للدور النهائي مثانية أندية لعبت ضمن جتمع حيث قسمت الفرق اىل جمموعتني ، لعبت كل جمموعة دوري من مرحلة. 
 تأهل األول والثاين من كل جمموعة اىل الدور نصف النهائي. 
 لعب الفائزان بالدور نصف النهائي يف املباراة النهائية للبطولة ولعب اخلاسران على املركزين الثالث والرابع. 

 4102 – 4102للموسم  للسيدات ترتيب الفرق ضمن المجموعات بالدور األول لمسابقة الدوري العام 

 :مجموعة دمشق -0

  الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة دمشق 
  النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب 
  24 472 385 857 0 12 12 الوحدة 1 
  21 256 481 737 3 9 12 الثورة 2 
  21 76 505 581 3 9 12 األشرفية 3 
  18 25- 615 590 6 6 12 قاسيون 4 
  15 195- 616 421 9 3 12 الفيحاء 5 
  15 181- 614 433 9 3 12 بردى 6 
  12 403- 669 266 12 0 12 النصر 7 

      جملموعة دمشق  play offاألربعة األوىل اىل مرحلة ال  تأهلت الفرق

Play-offs   مجموعة دمشق 
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
1/2 (قاسيون)رابع مج دمشق (الوحدة)أول مج دمشق 4/6/2015 االثنني 43 0هنائي  32 55 الوحدة الفرعية 15.00  
1/2 (األشرفية)ثالث مج دمشق (الثورة)ثاين مج دمشق 4/6/2015 االثنني 44 4هنائي  51 55 الثورة الفرعية 17.00  
1/2 (الثورة)ثاين مج دمشق (األشرفية)ثالث مج دمشق 4/9/2015 اخلميس 45 4هنائي  55 49 الثورة الفرعية 15.00  
1/2 (الوحدة)أول مج دمشق (قاسيون)رابع مج دمشق 4/9/2015 اخلميس 46 0هنائي  42 28 الوحدة الفرعية 17.00  
 44 42 قاسيون الفيحاء 15.00 4-0حتديد  (قاسيون)0هنائي  0/4خاسر  (األشرفية)4هنائي  0/4خاسر  4/13/2015 االثنني 47
 44 69 الوحدة الفيحاء 17.00 2-3حتديد  (الثورة)4هنائي  0/4فائز  (الوحدة)0هنائي  0/4فائز  4/13/2015 االثنني 48
 57 51 األشرفية الفيحاء 17.00 2-3حتديد  (األشرفية)4هنائي  0/4خاسر  (قاسيون)0هنائي  0/4خاسر  4/15/2015 األربعاء 50
 76 44 الوحدة الفيحاء 17.00 4-0حتديد  (الوحدة)0هنائي  0/4فائز  (الثورة)4هنائي  0/4فائز  4/16/2015 اخلميس 49
 48 60 األشرفية الفيحاء 15.00 2-3حتديد  (قاسيون)0هنائي  0/4خاسر  (األشرفية)4هنائي  0/4خاسر  4/20/2015 االثنني 51
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 لمجموعة دمشق للسيدات play - offالترتيب النهائي بعد مرحلة ال 

  
 الفريق الترتيب

   

  
 الوحدة 1

   

  
 الثورة 2

   

  
 األشرفية 3

   

  
 قاسيون 4

   

  
 مجموعة دمشق للسيداتاألندية المتأهلة من 

   
  

   الفريق الترتيب
   

  
 تأهل اىل الدور النهائي الوحدة 1

   

  
 تأهل اىل الدور النهائي الثورة 2

   

  
 تأهل اىل الدور النهائي األشرفية 3

 :مجموعة حلب -4   

  الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة حلب 
  النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب 
  12 160 238 398 0 6 6 اجلالء 1 
  10 64 311 375 2 4 6 االحتاد 2 
  8 94- 401 307 4 2 6 الريموك 3 
  6 130- 391 261 6 0 6 احلرية 4 

       جملموعة حلب  play offتأهلت الفرق األربعة اىل مرحلة ال 

Play-offs مجموعة حلب    
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
1/2 (احلرية)رابع حلب (اجلالء)أول حلب 3/2/2015 االثنني 13 0هنائي  36 67 اجلالء احلرية 12.00  
1/2 (الريموك)ثالث حلب (االحتاد)ثاين حلب 3/3/2015 الثالثاء 14 4هنائي  40 53 االحتاد احلرية 12.00  
1/2 (اجلالء)أول حلب (احلرية)رابع حلب 3/4/2015 األربعاء 15 4هنائي  64 35 اجلالء احلرية 12.00  
1/2 (االحتاد)ثاين حلب (الريموك)ثالث حلب 3/5/2015 اخلميس 16 0هنائي  66 40 االحتاد احلرية 12.00  
 34 67 اجلالء احلرية 12.00 4-0حتديد  (االحتاد)4هنائي  0/4فائز  (اجلالء)0هنائي  0/4فائز  3/9/2015 االثنني 17
 61 48 احلرية احلرية 12.00 2-3حتديد  (احلرية)0هنائي  0/4خاسر  (الريموك)4هنائي  0/4خاسر  3/10/2015 الثالثاء 18
 62 30 اجلالء احلرية 12.00 4-0حتديد  (اجلالء)0هنائي  0/4فائز  (االحتاد) 4هنائي  0/4فائز  3/11/2015 األربعاء 19
 44 60 احلرية احلرية 12.00 2-3حتديد  (الريموك)4هنائي  0/4خاسر  (احلرية) 0هنائي  0/4خاسر  3/12/2015 اخلميس 20
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 لمجموعة حلب للسيدات play - offالترتيب النهائي بعد مرحلة ال 

  
 الفريق الترتيب

   

  
 اجلالء 1

   

  
 االحتاد 2

   

  
 احلرية 3

   

  
 الريموك 4

   

  
 المتأهلة من مجموعة حلب للسيداتاألندية 

   
  

   الفريق الترتيب
   

  
 تأهل اىل الدور النهائي اجلالء 1

   

  
 تأهل اىل الدور النهائي االحتاد 2

 :ملحق المجموعتين الساحلية والوسطى للسيدات -0   

فريقني واعتربت الفرق األربعة متأهلة اىل ملحق الدور النهائي مل تقم مباريات جمموعيت محاة والساحلية للسيدات القتصار عدد فرق كل جمموعة على 
 .للمنطقة الوسطى مباشرة

 نتائج المباريات بملحق المنطقة الوسطى للسيدات بالذهاب واالياب 
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
 26 67 الساحل طرطوس 14.00 م الوسطى (قطينة)مج محاة ثاين (الساحل)أول مج الساحلية 2/19/2015 اخلميس 1
 24 60 سلمية طرطوس 19.00 م الوسطى (تشرين)ثاين مج الساحلية (سلمية)أول مج محاة 2/19/2015 اخلميس 2
 64 45 سلمية طرطوس 12.00 م الوسطى (سلمية)أول مج محاة (قطينة)ثاين مج محاة 2/20/2015 اجلمعة 3
 78 13 الساحل طرطوس 14.00 م الوسطى (الساحل)أول مج الساحلية (تشرين)ثاين مج الساحلية 2/20/2015 اجلمعة 4
 66 41 الساحل طرطوس 10.00 م الوسطى (الساحل)أول مج الساحلية (سلمية)أول مج محاة 2/21/2015 السبت 5
 35 40 تشرين طرطوس 12.00 الوسطىم  (قطينة)ثاين مج محاة (تشرين)ثاين مج الساحلية 2/21/2015 السبت 6
 70 25 الساحل طرطوس 14.00 م الوسطى (الساحل)أول مج الساحلية (قطينة)ثاين مج محاة 3/12/2015 اخلميس 7
 59 52 سلمية طرطوس 19.00 م الوسطى (سلمية)أول مج محاة (تشرين)ثاين مج الساحلية 3/12/2015 اخلميس 8
 39 54 سلمية طرطوس 12.00 م الوسطى (قطينة)ثاين مج محاة (سلمية)محاةأول مج  3/13/2015 اجلمعة 9
 27 76 الساحل طرطوس 14.00 م الوسطى (تشرين)ثاين مج الساحلية (الساحل)أول مج الساحلية 3/13/2015 اجلمعة 10
 38 53 الساحل طرطوس 10.00 م الوسطى (سلمية)أول مج محاة  (االساحل)أول مج الساحلية  3/14/2015 السبت 11
 38 41 قطينة طرطوس 11.30 م الوسطى (اتشرين)ثاين مج الساحلية  (تقطينة)ثاين مج محاة  3/14/2015 السبت 12
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 الترتيب في نهاية ملحق المنطقة الوسطى

  النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب 
  12 240 170 410 0 6 6 الساحل 1 
  10 37 279 316 2 4 6 سلمية 2 
  7 155- 349 194 5 1 6 تشرين 3 
  7 122- 333 211 5 1 6 قطينة 4 

    األندية المتأهلة من المنطقة الوسطى   
            الفريق الترتيب  
    تأهل اىل الدور النهائي الساحل 1  

    تأهل اىل الدور النهائي سلمية 2  
 :مجموعة السويداء -2

 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة السويداء
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 142 121 263 0 6 6 العريب 1
 9 11- 247 236 3 3 6 عرى 2
 8 35- 194 159 4 2 6 الهثة 3
 5 96- 220 124 5 1 6 خبب 4

   األندية المتأهلة من مجموعة السويداء 
           الفريق الترتيب 
   تأهل اىل الدور النهائي يبالعر  1 
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 4102 – 4100للدوري العام للسيدات للموسم   نتائج األدوار النهائية 

48/2/4102 -42دمشق   

 : الفرق المتأهلة للدور النهائي للسيدات

 األشرفية –العريب  –السلمية  –الساحل  –االحتاد  –اجلالء  –الثورة  –الوحدة 

 باجملموعتني 4102 – 4102النهائي للسيدات نتائج املباريات بالدور 

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم

 39 73 الوحدة الفيحاء 10.00 0جمموعة  (األشرفية)ثالث دمشق (الوحدة)أول دمشق 4/24/2015 اجلمعة 1  
 23 71 اجلالء الفيحاء 12.00 4جمموعة  (العريب)أول السويداء (اجلالء)أول حلب 4/24/2015 معةاجل 2  
 64 61 سلمية الفيحاء 14.00 4جمموعة  (سلمية)ثاين ملحق  الوسطى (الثورة)ثاين دمشق 4/24/2015 معةاجل 3  
 64 39 الساحل الفيحاء 16.00 0جمموعة  (الساحل)أول ملحق الوسطى (االحتاد)ثاين حلب 4/24/2015 معةاجل 4  
 81 71 اجلالء الفيحاء 10.00 4جمموعة  (اجلالء)أول حلب (سلمية)ثاين ملحق  الوسطى 4/25/2015 بتالس 5  
 71 27 الثورة الفيحاء 12.00 4جمموعة  (الثورة)ثاين دمشق (العريب)أول السويداء 4/25/2015 السبت 6  
 71 53 الوحدة الفيحاء 14.00 0جمموعة  (الوحدة)أول دمشق (الساحل)أول ملحق الوسطى 4/25/2015 السبت 7  
 33 45 األشرفية الفيحاء 16.00 0جمموعة  (االحتاد)ثاين حلب (األشرفية)ثالث دمشق 4/25/2015 السبت 8  
 41 51 سلمية الفيحاء 10.00 4جمموعة  (العريب)أول السويداء (سلمية)ثاين ملحق  الوسطى 4/26/2015 األحد 9  
 61 73 الوحدة الفيحاء 12.00 0جمموعة  (االحتاد)ثاين حلب (الوحدة)أول دمشق 4/26/2015 األحد 10  
 44 60 اجلالء الفيحاء 14.00 4جمموعة  (الثورة)ثاين دمشق (اجلالء)أول حلب 4/26/2015 حداأل 11  
 50 58 الساحل الفيحاء 16.00 0جمموعة  (األشرفية)ثالث دمشق (الساحل)أول ملحق الوسطى 4/26/2015 حداأل 12  

 

 فرق المجموعة األولىترتيب 
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م
 6 64 153 217 0 3 3 الوحدة 1
 5 15 160 175 1 2 3 الساحل 2
 4 30- 164 134 2 1 3 األشرفية 3
 3 49- 182 133 3 0 3 االحتاد 4

 تأهل الوحدة والساحل للدور نصف النهائي 
 ترتيب فرق المجموعة الثانية

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م
 6 74 138 212 0 3 3 اجلالء 1
 5 3 183 186 1 2 3 سلمية 2
 4 25 151 176 2 1 3 الثورة 3
 3 102- 193 91 3 0 3 العريب 4

 تأهل اجلالء وسلمية للدور نصف النهائي 
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 نتائج الدورين نصف النهائي والنهائي
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم
 61 73 الوحدة الفيحاء 16.00 0نصف هنائي  (سلمية)4ثاين مج  (الوحدة)0أول مج  4/27/2015 االثنني 13  
 40 52 اجلالء الفيحاء 18.00 4نصف هنائي  (الساحل)0ثاين مج  (اجلالء)4أول مج  4/27/2015 االثنني 14  
 71 55 الساحل الفيحاء 14.00 2-3حتديد  (الساحل)4خاسر نصف هنائي  (سلمية)0خاسر نصف هنائي  4/28/2015 الثالثاء 15  
 39 53 الوحدة الفيحاء 16.00 املباراة النهائية (اجلالء)4فائز نصف هنائي  (الوحدة)0فائز نصف هنائي  4/28/2015 الثالثاء 16  

    4102-4102للموسم   الترتيب النهائي للدوري العام للسيدات   
    الفريق الرتتيب   

    الوحدة 1   

    اجلالء 2   

    الساحل 3   

    سلمية 4   
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 4102 – 4102الدوري العام للشباب  -0

  :طريقة المسابقة

  فريقا لعبت ضمن جمموعيت دمشق وحلب 00بلغ عدد الفرق املشاركة 
  تأهل للدور النهائي الفريقني األول والثاين من كل من جمموعيت دمشق وحلب 
   لعبت الفرق األربعة املتأهلة للدور النهائي بدوري من مرحلة واحدة ضمن جتمع أقيم يف دمشق. 

 

 :مجموعة دمشق -0

 
 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة دمشق

 
 

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب
 

 
 16 227 400 627 0 8 8 الوحدة 1

 
 

 14 152 395 547 2 6 8 اجليش 2
 

 
 11 75- 531 456 5 3 8 الثورة 3

 
 

 10 119- 558 439 6 2 8 قاسيون 4
 

 
 9 206- 558 352 7 1 8 الفيحاء 5

 جملموعة دمشق  play offتأهلت الفرق األربعة األوىل اىل مرحلة ال  
     

Play-offs مجموعة دمشق    
   النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة   الفريقان التاريخ اليوم رقم
 51 68 اجليش الفيحاء 16.00 هنائي1/2  (الثورة) ثالث دمشق  (اجليش)ثاين دمشق 2/25/2015 األربعاء 21
 56 69 الوحدة الفيحاء 18.00 هنائي1/2  (قاسيون)رابع دمشق (الوحدة)أول دمشق 2/25/2015 األربعاء 22
 54 43 اجليش الفيحاء 16.00 هنائي1/2  (اجليش)ثاين دمشق (الثورة) ثالث دمشق  2/27/2015 اجلمعة 23
 83 43 الوحدة الفيحاء 18.00 هنائي1/2  (الوحدة)أول دمشق (قاسيون)رابع دمشق 2/27/2015 اجلمعة 24
 70 81 الثورة الفيحاء 16.00 2-3حتديد  (قاسيون)0هنائي  0/4خاسر  (الثورة)4هنائي  0/4خاسر  3/4/2015 األربعاء 25
 57 55 اجليش الفيحاء 18.00 4-0حتديد  (اجليش)4هنائي  0/4فائز  (الوحدة)0هنائي  0/4فائز  3/4/2015 األربعاء 26
 92 45 الثورة الفيحاء 16.00 4-0حتديد  (الثورة)4هنائي  0/4خاسر  (قاسيون)0هنائي  0/4خاسر  3/6/2015 اجلمعة 27
 71 58 الوحدة الفيحاء 18.00 2-3حتديد  (الوحدة)0هنائي  0/4فائز  (اجليش)4هنائي  0/4فائز  3/6/2015 اجلمعة 28
 69 57 اجليش الفيحاء 18.00 4-0حتديد  (اجليش)4هنائي  0/4فائز  (الوحدة)0هنائي  0/4فائز  3/10/2015 الثالثاء 29
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 لمجموعة دمشق للشباب play - offالترتيب النهائي بعد مرحلة ال 

  
 الفريق الترتيب

   

  
 اجليش 1

   

  
 الوحدة 2

   

  
 الثورة 3

   

  
 قاسيون 4

   

  
 األندية المتأهلة من مجموعة دمشق للشباب

   
  

         الفريق الترتيب
   

  
 تأهل اىل الدور النهائي الجيش 1

   

  
 تأهل اىل الدور النهائي الوحدة 2

 :مجموعة حلب -4   

 
 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة حلب

 
 

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب
 

 
 15 92 459 551 1 7 8 اجلالء 1

 
 

 14 84 395 479 2 6 8 االحتاد 2
 

 
 12 36 497 533 4 4 8 العروبة 3

 
 

 11 10 460 470 5 3 8 احلرية 4
 

 
 8 222- 535 313 8 0 8 الريموك 5

 جملموعة حلب  play offتأهلت الفرق األربعة األوىل اىل مرحلة ال  
     

Play-offs مجموعة حلب    
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
 71 84 اجلالء األسد 16.00 هنائي1/2  (احلرية)رابع حلب (اجلالء)أول حلب 2/24/2015 الثالثاء 21
 47 72 االحتاد األسد 18.00 هنائي1/2  (العروبة)ثالث حلب (االحتاد)ثاين حلب 2/24/2015 الثالثاء 22
 88 82 احلرية األسد 14.30 هنائي1/2  (اجلالء)أول حلب (احلرية)رابع حلب 2/25/2015 األربعاء 23
 77 75 االحتاد األسد 16.00 هنائي1/2  (االحتاد)ثاين حلب (العروبة)ثالث حلب 2/25/2015 األربعاء 24
 63 68 اجلالء األسد 14.30 هنائي1/2  (احلرية)رابع حلب (اجلالء)أول حلب 2/26/2015 اخلميس 25
 80 74 احلرية األسد 16.00 2-3حتديد  (احلرية)0هنائي  0/4خاسر  (العروبة)4هنائي  0/4خاسر  2/28/2015 السبت 26
 75 68 االحتاد األسد 18.00 4-0حتديد  (االحتاد)4هنائي  0/4فائز  (اجلالء)0هنائي  0/4فائز  2/28/2015 السبت 27
 69 70 االحتاد األسد 14.30 4-0حتديد  (اجلالء)0هنائي  0/4فائز  االحتاد)4هنائي  0/4فائز  3/1/2015 األحد 28
 82 86 احلرية األسد 16.00 2-3حتديد  (العروبة)4هنائي  0/4خاسر  (احلرية)0هنائي  0/4خاسر  3/1/2015 األحد 29
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 لمجموعة حلب للشباب play - offالترتيب النهائي بعد مرحلة ال 

  
 الفريق الترتيب

   

  
 االحتاد 1

   

  
 اجلالء 2

   

  
 احلرية 3

   

  
 العروبة 4

   

  
 األندية المتأهلة من مجموعة حلب للشباب

   
  

 الفريق الترتيب
   

  
 تأهل اىل الدور النهائي االحتاد 1

   

  
 تأهل اىل الدور النهائي اجلالء 2

    

 30/3/4102 -49دمشق   4102 – 4100للدوري العام للشباب للموسم   نتائج األدوار النهائية 

 
 نتائج المباريات  

 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم
 52 66 اجليش الفرعية 17.00 دوري األربعة (اجلالء)ثاين حلب (اجليش)أول دمشق 3/29/2015 األحد 1 59
 62 61 الوحدة الفرعية 19.00 دوري األربعة (الوحدة)ثاين دمشق (االحتاد)أول حلب 3/29/2015 داألح 2 60
 78 54 االحتاد الفرعية 15.00 دوري األربعة (االحتاد)أول حلب (اجلالء)ثاين حلب 3/30/2015 االثنني 3 61
 60 67 الوحدة الفرعية 17.00 دوري األربعة (اجليش)أول دمشق (الوحدة)ثاين دمشق 3/30/2015 ننياالث 4 62
 76 68 الوحدة الفرعية 15.00 دوري األربعة (الوحدة)ثاين دمشق (اجلالء)ثاين حلب 3/31/2015 ثاءالثال 5 63
 61 70 اجليش الفرعية 17.00 دوري األربعة (االحتاد)أول حلب (اجليش)أول دمشق 3/31/2015 ثاءالثال 6 64

  
 الفرقترتيب 

 
  

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب
 

  
 6 16 189 205 0 3 3 الوجدة 1

 
  

 5 16 180 196 1 2 3 اجليش 2
 

  
 4 14 186 200 2 1 3 االحتاد 3

 
  

 3 46- 220 174 3 0 3 اجلالء 4
 

  
 4102-4102الترتيب النهائي للدوري العام للشباب للموسم 

 
  

 الفريق الترتيب
 

  
 الوحدة 1

 

  
 اجليش 2

 

  
 االحتاد 3

 

  
 اجلالء 4
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 4102 – 4100الدوري العام للناشئين  -2

  :طريقة المسابقة

  جمموعات جغرافية بدوري من مرحلتني 2فريقا لعبت ضمن  24بلغ عدد الفرق املشاركة 
  تأهل للدور النهائي مثانية أندية لعبت ضمن جتمع 
   قسمت الفرق بالدور النهائي اىل جمموعتني ، لعبت كل جمموعة دوري من مرحلة واحدة. 
 تأهل األول والثاين من كل جمموعة اىل الدور نصف النهائي. 
 لعب الفائزان بالدور نصف النهائي يف املباراة النهائية للبطولة ولعب اخلاسران على املركزين الثالث والرابع. 

 

 4102 – 4102للموسم  للناشئين لمجموعات بالدور األول لمسابقة الدوري العام ترتيب الفرق ضمن ا

 :مجموعة دمشق -0

 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة دمشق
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 27 449 574 1023 1 13 14 اجليش 1
 26 489 832 1321 2 12 14 الوحدة 2
 25 219 650 869 3 11 14 الثورة 3
 21 79- 734 655 6 8 14 جرمانا 4
 20 163- 782 619 8 6 14 الفيحاء 5
 18 169- 792 623 10 4 14 النصر 6
 16 311- 816 505 12 2 14 قاسيون 7
 13 417- 917 500 14 0 14 صحنايا 8

 األندية المتأهلة من مجموعة دمشق
         الفريق الترتيب

   تأهل اىل الدور النهائي اجليش 1
   تأهل اىل الدور النهائي الوحدة 2
 تأهل اىل ملحق املنطقة اجلنوبية الثورة 3
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 :مجموعة حلب -4

 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة حلب
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 15 272 316 588 1 7 8 اجلالء 1
 15 172 332 504 1 7 8 احلرية 2
 12 160 341 501 4 4 8 االحتاد 3
 10 81- 367 286 6 2 8 الريموك 4
 8 523- 621 98 8 0 8 الشهباء 5

 انسحب نادي العروبة بمرحلة االياب وشطبت كافة نتائجه

 األندية المتأهلة من مجموعة حلب
         الفريق الترتيب

   تأهل اىل الدور النهائي اجلالء 1
   تأهل اىل الدور النهائي احلرية 2
   تأهل اىل الدور النهائي االحتاد 3

 :المجموعة الساحلية -0

 الترتيب في نهاية الدور األول للمجموعة الساحلية
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 139 205 344 0 6 6 الكرامة 1
 10 41 274 315 2 4 6 تشرين 2
 7 75- 305 230 5 1 6 التضامن 3
 7 105- 307 202 5 1 6 حطني 4

 األندية المتأهلة من المجموعة الساحلية
         الفريق الترتيب

   تأهل اىل الدور النهائي الكرامة 1
 تأهل اىل ملحق املنطقة الوسطى تشرين 2
 تأهل اىل ملحق املنطقة الوسطى التضامن 3
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 :مجموعة حماة -2

 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة حماة
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 7 25 161 186 1 3 4 النواعري 1
 6 1 179 180 2 2 4 الطليعة 2
 5 26- 175 149 3 1 4 حمردة 3

 األندية المتأهلة من مجموعة حماة
         الفريق الترتيب

 اىل ملحق املنطقة الوسطىتأهل  النواعري 1
 تأهل اىل ملحق املنطقة الوسطى الطليعة 2

 :مجموعة السويداء -2

 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة السويداء
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 8 115 135 250 0 4 4 العريب 1
 6 17- 269 252 2 2 4 الهثة 2
 4 98- 250 152 4 0 4 القريا 3

 األندية المتأهلة من مجموعة السويداء
         الفريق الترتيب

 تأهل اىل ملحق املنطقة اجلنوبية العريب 1
 (:حماة+ الساحلية )ملحق المنطقة الوسطى  -6

 الترتيب في نهاية ملحق المنطقة الوسطى
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 6 28 112 140 0 3 3 النواعري 1
 5 31 117 148 1 2 3 تشرين 2
 4 3- 124 121 2 1 3 الطليعة 3
 3 56- 131 75 3 0 3 التضامن 4

 األندية المتأهلة من المنطقة الوسطى 
         الفريق الترتيب

 تأهل اىل الدور النهائي النواعري 1
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 (:السويداء+ دمشق )ملحق المنطقة الجنوبية   -1

 ملحق املنطقة اجلنوبية للناشئني

   العريب الثورة أول السويداء+ الفرق ثالث دمشق 

           
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم
 18 88 الثورة الفيحاء 04.11 م اجلنوبية (العريب)أول مج السويداء (الثورة)ثالث مج دمشق 4/42/4102 اخلميس 25
 80 60 الثورة السويداء 04.11 م اجلنوبية (الثورة)ثالث مج دمشق (العريب)أول مج السويداء 3/5/2015 اخلميس 28

    األندية املتأهلة من املنطقة اجلنوبية   
            الفريق الترتيب  
    تأهل اىل الدور النهائي الثورة 1  

 

  4102 – 4102للدوري العام للناشئين للموسم   نتائج األدوار النهائية 
 49/2-02دمشق من 

 44/3/4102اىل  08/3دمشق من  -الدور النهائي  -دوري الناشئني  

 نتائج المباريات بالمجموعتين
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم
 58 74 اجليش الفرعية 11.00 0جمموعة  (الثورة)ثالث مج دمشق (اجليش)أول مج دمشق 3/18/2015 األربعاء 1 114
 49 76 الوحدة الفرعية 13.00 4جمموعة  (النواعري)أول  الوسطى (الوحدة)ثاين مج دمشق 3/18/2015 األربعاء 2 115
 42 59 اجلالء الفرعية 15.00 4جمموعة  (االحتاد)ثالث مج حلب (اجلالء)أول مج حلب 3/18/2015 األربعاء 3 116
 46 56 احلرية الفرعية 17.00 0جمموعة  (الكرامة)أول مج الساحلية (احلرية)ثاين مج حلب 3/18/2015 األربعاء 4 117
 65 58 اجلالء الفرعية 11.00 4جمموعة  (اجلالء)أول مج حلب (النواعري)أول  الوسطى 3/19/2015 اخلميس 5 118
 66 39 اجليش الفرعية 13.00 0جمموعة  (اجليش)أول مج دمشق (الكرامة)أول مج الساحلية 3/19/2015 اخلميس 6 119
 55 32 احلرية الفرعية 15.00 0جمموعة  (احلرية)ثاين مج حلب (الثورة)ثالث مج دمشق 3/19/2015 اخلميس 7 120
 89 69 الوحدة الفرعية 17.00 4جمموعة  (الوحدة)ثاين مج دمشق (االحتاد)ثالث مج حلب 3/19/2015 اخلميس 8 121
 73 61 االحتاد الفرعية 13.00 4جمموعة  (االحتاد)ثالث مج حلب (النواعري)أول  الوسطى 3/20/2015 اجلمعة 9 122
 68 62 الثورة الفرعية 15.00 0جمموعة  (الثورة)ثالث مج دمشق (الكرامة)أول مج الساحلية 3/20/2015 اجلمعة 10 123
 70 81 اجليش الفرعية 17.00 0جمموعة  (احلرية)ثاين مج حلب (اجليش)أول مج دمشق 3/20/2015 اجلمعة 11 124
 62 59 الوحدة الفرعية 19.00 4جمموعة  (الوحدة)ثاين مج دمشق (اجلالء)أول مج حلب 3/20/2015 اجلمعة 12 125
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 ترتيب فرق المجموعة األولى
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م
 6 54 167 221 0 3 3 اجليش 1
 5 22 159 181 1 2 3 احلرية 2
 4 33- 191 158 2 1 3 الثورة 3
 3 43- 190 147 3 0 3 الكرامة 4

 نصف النهائيتأهل اجليش واحلرية للدور 

 ترتيب فرق المجموعة الثانية
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م
 6 50 177 227 0 3 3 الوحدة 1
 5 21 162 183 1 2 3 اجلالء 2
 4 25- 209 184 2 1 3 االحتاد 3
 3 46- 214 168 3 0 3 النواعري 4

 تأهل االوحدة واجلالء للدور نصف النهائي

 الدورين نصف النهائي والنهائينتائج 
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم
 63 70 اجلبش الفرعية 17.00 0نصف هنائي  (اجلالء)4ثاين مج  (اجليش)0أول مج  3/21/2015 السبت 13 126
 78 89 الوحدة الفرعية 19.00 4نصف هنائي  (احلرية)0ثاين مج  (الوحدة)4أول مج  3/21/2015 السبت 14 127
 54 58 اجلالء الفرعية 17.00 2-3حتديد  (احلرية)4خاسر نصف هنائي  (اجلالء)0خاسر نصف هنائي  3/22/2015 األحد 15 128
 69 95 اجليش الفرعية 19.00 املباراة النهائية (الوحدة)4فائز نصف هنائي  (اجليش)0فائز نصف هنائي  3/22/2015 األحد 16 129

 

 4102-4102الترتيب النهائي للدوري العام للناشئين  للموسم 
 الفريق الرتتيب

 اجليش 1
 الوحدة 2
 اجلالء 3
 احلرية 4
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 4102 – 4102الدوري العام للناشئات  -2

  :طريقة المسابقة

  جمموعات جغرافية بدوري من مرحلتني 2فريقا لعبت ضمن  41بلغ عدد الفرق املشاركة 
 تأهل للدور النهائي مثانية أندية لعبت ضمن جتمع . 
   قسمت الفرق بالدور النهائي اىل جمموعتني ، لعبت كل جمموعة دوري من مرحلة واحدة. 
 تأهل األول والثاين من كل جمموعة اىل الدور نصف النهائي. 
 لعب الفائزان بالدور نصف النهائي يف املباراة النهائية للبطولة ولعب اخلاسران على املركزين الثالث والرابع. 

 4102 – 4100للموسم  للناشئات مجموعات بالدور األول لمسابقة الدوري العام ترتيب الفرق ضمن ال

 :المجموعة الجنوبية -0

 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة دمشق
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 20 243 311 554 0 10 10 الثورة 1
 18 135 320 455 2 8 10 األشرفية 2
 16 32- 343 311 4 6 10 بردى 3
 14 70- 368 298 6 4 10 قاسيون 4
 12 121- 450 329 8 2 10 الوحدة 5
 10 198- 470 272 10 0 10 الفيحاء 6
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 األندية المتأهلة من مجموعة دمشق
         الفريق الترتيب

   تأهل اىل الدور النهائي الثورة 1
   تأهل اىل الدور النهائي األشرفية 2
   تأهل اىل الدور النهائي بردى 3

 :مجموعة حلب -4

 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة حلب
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 119 151 270 0 6 6 العروبة 1
 10 57 176 233 2 4 6 اجلالء 2
 8 51- 217 166 4 2 6 الريموك 3
 6 125- 276 151 6 0 6 احلرية 4

 األندية المتأهلة من مجموعة حلب
         الفريق الترتيب

   تأهل اىل الدور النهائي العروبة 1
   تأهل اىل الدور النهائي اجلالء 2

 :المجموعة الساحلية -0

 الترتيب في نهاية الدور األول للمجموعة الساحلية
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 12 308 97 405 0 6 6 الساحل 1
 10 47- 277 230 2 4 6 تشرين 2
 8 92- 256 164 4 2 6 التضامن 3
 6 169- 335 166 6 0 6 حطني 4

 األندية المتأهلة من المجموعة الساحلية
         الفريق الترتيب

 تأهل اىل ملحق املنطقة الوسطى الساحل 1
 الوسطىتأهل اىل ملحق املنطقة  تشرين 2
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 :مجموعة حماة -2

 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة حماة
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 4 86 29 115 0 2 2 سلمية 1
 2 86- 115 29 2 0 2 حمردة 2

 األندية المتأهلة من مجموعة حماة
         الفريق الترتيب

 املنطقة الوسطىتأهل اىل ملحق  سلمية 1
 تأهل اىل ملحق املنطقة الوسطى حمردة 2

 

 :مجموعة السويداء -2

 الترتيب في نهاية الدور األول لمجموعة السويداء
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 16 189 175 364 0 8 8 العريب 1
 14 11 251 262 2 6 8 القريا 2
 11 49- 266 217 5 3 8 الهثة 3
 9 36- 281 245 6 2 8 عرى 4
 9 115- 337 222 7 1 8 الكفر 5

 األندية المتأهلة من مجموعة السويداء
         الفريق الترتيب

 تأهل اىل الدور النهائي العريب 1
 

 (:حماة+ الساحلية )ملحق المنطقة الوسطى للناشئات  -6

 الترتيب في نهاية ملحق المنطقة الوسطى
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق الترتيب

 6 116 77 193 0 3 3 الساحل 1
 5 1- 121 120 1 2 3 سلمية 2
 4 40- 134 94 2 1 3 تشرين 3
 3 75- 135 60 3 0 3 حمردة 4
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 األندية المتأهلة من المنطقة الوسطى 

         الفريق الترتيب
 تأهل اىل الدور النهائي الساحل 1
 تأهل اىل الدور النهائي سلمية 2

 

 41/0/4102الى 42/0دمشق من -الدور النهائي  -دوري الناشئات  
 : الفرق املتأهلة للدور النهائي الناشئات

 .العريب –بردى  –سلمية  –الساحل  –اجلالء  –العروبة  –الوحدة  –الثورة 

 نتائج المباريات بالمجموعتين
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المجموعة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم
 42 25 العروبة الفرعية 11.00 0جمموعة  (العروبة)أول حلب (العريب)أول السويداء 3/25/2015 األربعاء 1 83
 52 34 الثورة الفرعية 13.00 0جمموعة  (الثورة)أول دمشق (بردى)ثالث دمشق 3/25/2015 األربعاء 2 84
 50 52 األشرفية الفرعية 15.00 4جمموعة  (سلمية)ثاين الوسطى (األشرفية)ثاين دمشق 3/25/2015 األربعاء 3 85
 41 65 الساحل الفرعية 17.00 4جمموعة  (اجلالء)ثاين حلب (الساحل)أول الوسطى 3/25/2015 األربعاء 4 86
 19 46 سلمية الفرعية 11.00 4جمموعة  (العريب)أول السويداء (سلمية)ثاين الوسطى 3/26/2015 اخلميس 5 87
 29 28 بردى الفرعية 13.00 0جمموعة  (بردى)ثالث دمشق (اجلالء)ثاين حلب 3/26/2015 اخلميس 6 88
 54 55 العروبة الفرعية 15.00 4جمموعة  (األشرفية)ثاين دمشق (العروبة)أول حلب 3/26/2015 اخلميس 7 89
 48 54 الثورة الفرعية 17.00 0جمموعة  (الساحل)أول الوسطى (الثورة)أول دمشق 3/26/2015 اخلميس 8 90
 32 48 الساحل الفرعية 13.00 0جمموعة  (بردى)ثالث دمشق (الساحل)أول الوسطى 3/27/2015 اجلمعة 9 91
 33 48 األشرفية الفرعية 15.00 4جمموعة  (العريب)أول السويداء (األشرفية)ثاين دمشق 3/27/2015 اجلمعة 10 92
 48 59 الثورة الفرعية 17.00 0جمموعة  (اجلالء)حلبثاين  (الثورة)أول دمشق 3/27/2015 اجلمعة 11 93
 42 37 سلمية الفرعية 19.00 4جمموعة  (سلمية)ثاين الوسطى (العروبة)أول حلب 3/27/2015 اجلمعة 12 94

 
 ترتيب فرق المجموعة األولى

 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م
 6 35 130 165 0 3 3 الثورة 1
 5 34 127 161 1 2 3 الساحل 2
 4 33- 128 95 2 1 3 بردى 3
 3 36- 153 117 3 0 3 اجلالء 4

 تأهل الثورة والساحل للدور نصف النهائي
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 ترتيب فرق المجموعة الثانية
 النقاط الفارق عليه له خسر فاز لعب الفريق م
 5 30 108 138 1 2 3 سلمية 1
 5 16 138 154 1 2 3 األشرفية 2
 5 13 121 134 1 2 3 العروبة 3
 3 59- 136 77 3 0 3 العريب 4

 تأهل سلمية واألشرفية للدور نصف النهائي

 نتائج الدورين نصف النهائي والنهائي
 النتيجة الفائز الصالة الوقت المرحلة الفريقان التاريخ اليوم رقم رقم
 35 73 الثورة الفرعية 13.00 4نصف هنائي  (األشرفية)4ثاين مج (الثورة)0أول مج  3/28/2015 السبت 13 95
 60 37 الساحل الفرعية 15.00 0نصف هنائي  (الساحل)0ثاين مج  (سلمية)4أول مج  3/28/2015 السبت 14 96
 55 52 سلمية الفرعية 13.00 2-3حتديد  (سلمية)4هنائي  0/4خاسر   (األشرفية)0هنائي 0/4خاسر  3/29/2015 االحد 15 97
 67 48 الساحل الفرعية 15.00 املباراة النهائية (الساجل)4هنائي 0/4فائز (الثورة)0هنائي 0/4فائز  3/29/2015 االحد 16 98

 

 4102-4102تيب النهائي للدوري العام للناشئات  للموسم التر 
 الفريق الرتتيب

 الساحل 1
 الثورة 2
 سلمية 3
 األشرفية 4
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  4106 – 4102البطوالت الرسمية للموسم  

 روزنامة المسابقات

 البطولة
 بداية الدور األول
 دوري المجموعات

نهاية الدور 
 األول
دوري 
 المجموعات

 تجمع الدور النهائي
 

تجمع الفاينال فور 
 للرجال

 41/2/4106-00/2 2/4106/ 1 -4 02/4/4106 15/00/4102 الرجال
  41/2/4106-42/2 02/2/4106 0/00/4102 السيدات
  04/0/4106-01 02/0/4106 0/00/4102 الشباب
  6/0/4106-4 01/4/4106 0/01/4102 الناشئين
  41/0/4106 -06 40/0/4106 0/01/4102 الناشئات

  6/4/4106 00/0/4106 4/0/4106 كأس الجمهورية للرجال
  6/4/4106 00/0/4106 4/0/4106 كاس الجمهورية للسيدات
  08/0/4106-06   كأس االتحاد للناشئين
  44/0/4106-41   كأس االتحاد للناشئات

 
 .41/1/4102تاريخ / 022/السوري لكرة السلة بكتابنا رقم  العربي الذي طرحه االتحادبعد االطالع على ردود األندية لالستبيان 
تتناسب مع الظروف التي تمر بها سورية  بنفس طريقة الموسم السابق، والتي السلة أبقاء شكل المسابقةيقترح االتحاد العربي السوري لكرة 

 .لجميع األندية واالنسب
 .أعمال المؤتمر انتهاءبعد جداول المباريات  االتحاد العربي السوري لكرة السلة على ان يصدرتمر، وسيتم التصويت على ذلك في المؤ 

 الئحة الثقة
وري هي آلية جديدة سيقوم االتحاد العربي السوري لكرة السلة باعتمادها لمسابقات العام المقبل، مما سيزيد المنافسة واالثارة لبطوالت الد

 .عدد ممكن من الالعبين السوريين المميزين من داخل وخارج القطر للمراحل النهائية للبطوالتالسوري، ويسمح بضم أكبر 
 .وسيقوم رئيس االتحاد العربي السوري لكرة السلة بطرح هذه اآللية على المؤتمرين
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 4102 – 4102للموسم للمنتخبات الوطنية المشاركات الخارجية 
 منتخب الرجال   -0

  املركز الرابع   4102 األردن -عمان   بطولة غرب آسيا 

 نتائج المباريات

 النتيجة الفائز الدور املباراة  التاريخ
دوري مرحلة  فلسطني 42/2/4102

 واحدة 
 79 73 فلسطني

 76 59 لبنان لبنان 45/2/4102
 71 75 سورية العراق 48/2/4102
 80 69 األردن األردن 49/2/4102

 واإلداريالالعبون واجلهاز الفين 

 السيد أبي دوجي ةثرئيس البع
 الجهاز الفني واالداري

 االداري مساعد المدرب مساعد المدرب المدرب
 حازم المصري بشار خوكاز عمار قصاص هادي درويش

 خالد ظاظا: المعالج الفيزيائي 
 الالعبون

 علي ديار بكرلي رضوان حسب اهلل
 فراس المصري وسام يعقوب
 نديم عيسى هاني دريبي
 حكم عبداهلل رامي مرجانة
 عمر شيخ علي شريف العش
 أنطوني بكر مجد عربشة
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 (سنة  06تحت )  4111 – 0111منتخب األشبال  -4
  4102 ايران -طهران   (اياب)غرب آسيا    
 مت االعتذار عن املشاركة  
  0× 0منتخب الناشئات  -0

 4102هنغاريا  –د برسن            بطولة العامل    
 مت االعتذار عن املشاركة 

 
 

 4102 – 4102للموسم  المشاركات الخارجية لألندية
  يلعب شارك فريق الوحدة للرجال ببطولة أندية غرب آسيا وتأهل مباشرة الى نهائيات آسيا لألندية التي ستقام في الصين دون أن

 .فرق مجموعة غرب آسيا على ثالثة أندية القتصار
  الثاني،على المركز  من الى وحصلاألردن في الفترة  –شارك نادي الوحدة للسيدات ببطولة أندية غرب آسيا والتي أقيمت في عمان 

 :االتيوكان ترتيب الفرق حسب 
 (فلسطين )سرية رام اهلل  -2-(األردن ) الفحيص  -2-(األردن)األرثوذكسي – 0 –( سورية ) الوحدة   -4-(لبنان )الرياضي  -0
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 4106 - 4102البطوالت الخارجية للعام 
 4106 - 4102خطة المشاركات المقترحة للمنتخبات السورية بالبطوالت الدولية الخارجية للموسم 

 الرجال  منتخب 
  4106    يارأ    بطولة غرب آسيا 
  4102  تشرين اول –أيلول      بطولة آسيا  

  0111-0118الناشئين منتخب 
 غرب آسياU18        4106   نيسان -آذار  
 بطولة آسيا U18     4106    آب 

  4110-4111 االشبالمنتخب 
 4106    تموز   دورة األلعاب األولمبية االسيوية  

 السيدات  منتخب 
 بطولة آسيا  U18     4106    آب 

  0× 0الرجال والسيدات منتخب  
 4106         بطولة العالم 

  0× 0الناشئين والناشئات منتخب 
 4106        سيوية الشاطئيةاأللعاب اآل  
 4106         بطولة العالم 

 مشاركات األندية
 4106    آذار   بطولة غرب آسيا ألندية السيدات    
 4106    شباط   بطولة غرب آسيا ألندية الرجال 
 4106     ايلول    بطولة آسيا ألندية الرجال 
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 لجنة المدربيننشاط 
 و خصوصا   لالعبين الفني المستوى على إيجابا   ينعكس ممامن الناحية الفنية  لمدربينا بمستوى رتقاءالا على ةاللجن من حرصا  
 دوراتمراحل أخرى من  إقامة متابعةل ذلك و سيويآلا تحادالا مع التواصل على ةاللجن عمدت فقد،  عموما   ةاللعبعلى 
 .المدربين تطويرالخاص ب سيويآلا االتحاد برنامج التي تندرج ضمن لمدربينا
 و المدربينتطوير ل التي تقيمها برامجال لمعرفة ةالشقيق االتحادات مع بالتواصل المدربين لجنة خالل ومن االتحاد قام كما

  لراغبينمما يتيح الفرصة لمدربينا ا التحادااللكتروني ل موقعال خالل من عنها اإلعالن ثم منالدورات التدريبية التي تنظمها و 
 .التطويرية الدورات هذهو حضور  االلتحاقب
تعتمد عليه  أساسا   و التي ستشكل شكل دوري سنويبالتدريبية  دراساتإقامة دورات لل مشروع على حاليا   تعمل ةاللجن نإ

 .علىألا ات التصنيفدرج إلى ترقيتهم و المدربين يفنتص عملية فيلجنة المدربين 
بلغ ضمن مراكز التدريب التي دورة تدريبية للمدربين العاملين ضمن هذا المشروع ت ضمن حملة مشروع بكرة إلنا أقيم

تتضمن محاضرات حول مواضيع تنظيم التدريبات و مواصفات و  4102/  1/  2-4خالل الفترة من  مركزا   42مجموعها 
 .في الدفاع و الهجوم 2×2ر و التسديد و حساسية الكرة و أساليب لعب سلوكيات المدرب و تطوير المهارات مثل التمري

 
 

لجنة المدربين الفرعية لكرة السلة بالسويداء وبالتعاون مع اللجنة الفنية الفرعية لكرة السلة ومكتب األلعاب الجماعية أقامت 
و بإشراف االتحاد العربي السوري لكرة السلة دورة تدريبية للمدربين العاملين في األندية ، واللجنة التنفيذية بالمحافظة 

 4102/  8/  4-0يومي السبت و األحد استمرت ل
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ضمن مبادرة الدورة التدريبية للفئات العمرية بكرة السلة  4102/  1/  46بتاريخ ظة الالذقية فكما أقيمت في محا

3Points   و استمرت على مدى ثالثة أيام  شبكة مبادرون سورية وتحت رعاية مركز األعمال و المؤسسات السوريمن. 

 
، (  A – B – C)تصنيفي للدورات بحيث تقام الدورات التدريبية حسب تصنيف المدربين باعتماد نظام سوف تقوم اللجنة 

وستصدر اللجنة آلية ما لم يكن حاصل على الدرجة األدنى (  A – B)فال يحق للمدرب المشاركة بالدورات المتقدمة 
 .االنتقال من درجة الى أخرى

الدولي لكرة السلة إلرسال و الوثائق الخاصة بالمدربين للحصول على تسعى لجنة المدربين للتنسيق و العمل مع االتحاد 
 .بطاقة ترخيص للمدرب صادرة عن االتحاد الدولي لكرة السلة
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 لجنة الحكامنشاط 
  :منلجنة الحكام  تتألف

 ـ الحكم الدولي             عبد الكريم فاخوري                  رئيسا  

 أمينا  للسر      ـ الحكم الدولي            عبد الرزاق المحمد             

 عضوا           ـ الحكم الدولي            أيمن الطويل                  

 .الموسمخمسة اجتماعات خالل ( 2)عقدت لجنة الحكام 

  سنة في اليونان 01العالم تحت كمراقب في بطولة من قبل االتحاد الدولي  تم تكليف السيد وفيق سلوم . 

 
  شق التي جرت في كل من دم 0×0و بطوالت  لكرة السلة الدوري العاممن تم تكليف الحكام لقيادة مباريات كل– 

  .السويداء - حماة -طرطوس –ريف دمشق  –حلب  –الالذقية 
   تم تكليف حكام دوليين مرافقين للمنتخبات واألندية كما يلي: 

 العام البطولة الدولة والشهرةاالسم 
 4102 منتخبات رجال –غرب آسيا  االردن باسم بدران
 4102 /وحدة نادي ال/ أندية  سيدات –غرب آسيا  االردن سامر دالي
 4102 /وحدة نادي ال/ أندية  سيدات –غرب آسيا  االردن عليا الياسين
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 الموقع االلكتروني لالتحاد على شبكة االنترنتعلى  4102لعام  على القانون الدولي تم نشر التعديالت الجديدة. 
  وهمحكما  ( 00)عدد الحكام الدوليين المسجلين على الالئحة الدولية: 

 (.خارج القطر )ـ أنطون آشجي   ةهيثم القوج -0
 –ياسر حنونة  –صفوان سيفو  –باسم بدران  –وسام زين  – الحمويباسل نويالتي   قاسم  -علياء ياسين   -4

 . ييلي رهجإ –سامر دالي 
  مراقبين( 2)عدد المراقبين الدوليين المسجلين على الالئحة الدولية: 

 . شحادة آله رشي -0
 .وفيق سلوم -4
  جمال الترك  -0
  مزاحم حويج  -2
  حكم عامل / 00/عدد الحكام العاملين. 
  محمد الريس  –هاني صالح ) وتم ترقية ثالثة حكام اقامة دورة مركزية للحكام للترقية للدرجة االولى بدمشق تم– 

ضافة الى االختبارات الدورة محاضرات نظرية وعملية باإل تضمنت 4102/ 04/ 8-1في الفترة من ( فؤاد دالي 
  .الخاصة بالدورة

  حلب  -دمشق محافظات ال معظم فيوالثانية لحكام كرة السلة  للدرجة الثالثة و ترقية اقامة دورات انتساب– 
 :الحسكة  –السويداء  – طرطوس –الالذقية 
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  00/00/4102 – 00في مدينة حلب بالفترة من ( ترقية -انتساب )تم إقامة دورة دراسات تحكيمية 

 
  02/04/4102 – 00في مدينة دمشق بالفترة من ( ترقية -انتساب )تم إقامة دورة دراسات تحكيمية 

 
 ((.توماني توفيق -4 النيفاوي باسل -0))  للحكام الثانية الدرجة الى الثالثة الدرجة نم ترقيةال نتائج اعتمادتم 

 ملك -2  الخياط دعاء -2 قابيل ديانا -0 فرزان يارا -4 ياسين نهاد -0))  :وهم للحكام نتساباال نتائج اعتمادتم 
 فارس دينا-00 التالوي منال -01  جزماتي آالء-1 نشواتي تلو احمد-8 دنان صالح -1 الزكيمي لبنى -6  فرزان
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 الرزة رهف -06 اللوص رهف -02 بقدونس ثريا -02 الشمعة أحمد -00 حمودة هنادي -04 خونده لمى -00
 محمود زينب -44 شحود فرح -40 الكسم هنادي -41 شاهين علي -01 المحمد احمد -08 زريق مرح -01
 ((.  الصوص هادي -42 الحرك رند -42 فهد باسل -40 ابراهيم

 1/2/4102-1في محافظة الالذقية بالفترة من ( ترقية -انتساب )إقامة دورة دراسات تحكيمية  تم 

 
 

 1/2/4102-1نتائج دورة الدراسات التحكيمية بكرة السلة في محافظة الالذقية بالفترة 

 ترقية للدرجة الثانية  

 االسم والشهرة م االسم والشهرة م االسم والشهرة م

 حييى ساعي 3 هنادي علوش 4 روال خرمية 0

 ابراهيم حليب 6 راما راعي 2 رمزي حداد 2

 عبد اهلل غامن 9 خليل حيدر 8 اوس شبابي 7

 جودي نصري 04 امحد الشحيمة 00 دياب الشواخ 01

 رامز خوري 02 نور قردوح 02 براءة رضوان 03

 علي سلوم 08 افني حممد 07 قيس روحية 06

 حممد دالي 40 رهف حممد 41 انليل محود 09

 حممد السيد 44
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 انتساب اىل الدرجة الثالثة  

 االسم والشهرة م االسم والشهرة م االسم والشهرة م

 كرم حداد 3 عبد الكفي الديب 4 حسناء حممود 0

 باسل معلم 6 وصال شقري 2 بتول امساعيل 2

 علي اخلاروف 9 سعيد عباس 8 همام اجللود 7

 يزن الصوا 04 علي صبيحة 00 طارق طويل 01

 امحد اخلليفة 02 رهف سالمة 02 تانيا سويقات 03

 ناهد اسعد 08 عال محاد 07 لوانا احلكيم 06

 ايهاب حمال 40 غنى خري بك 41 مصطفى درويش 09

 راتب الصاحل 42 جاندا دوكو 43 ليال حممد 44

 ذو الفقار ابو الشمالت 47 هيا حمرز 46 وضاح عيسى 42

 حنني ابراهيم 31 بشار جابر 49 ياسر حسن 48

 علي مستل 33 مرح عمار 34 كرم املهر 30

 حممد ديبو 36 جعفر ديوب 32 عال بربيداني 32

 حممد رفاعي 39 رويدة ميخائيل 38 عهد قرحيلي 37

 علي ديوب 24 عمار صقور 20 ابراهيم اخلطيب 21

 روان فضة 22 راما حممد 22 رامي فضلية 23

 اجمد اخلليل 28 فلورين ميهوب 27 فارس محاد 26

 حممد امني 20 بشرى حممود 21 باسل طراف 29

 جنى ربيع 22 اريج حسون 23 شروق رمحون 24

 عبد اهلل اخللف 27 سلمى نصري 26 غنوة حممود 22

 الفت برمبو 61 كنان خياط 29 بشار نصري 28

 العسراويايهاب  63 عمار محدان 64 امحد اخلوالدة 60

 جمدلني عجيب 66 هيا مجول 62 نور غامن 62

 سنابل سلمان 69 سليمان ناصر 68 لورين اسد 67

 حممد علوان 74 مايا خدام 70 امل حسينو 71

 عيسى حنا 72 مسيدرا حلدو 72 هيا ابراهيم 73

 عال هبل 78 نريمني عياش 77 هنادي بدور 76

 عليحازم  80 سوزان عيسى 81 ربيع سعيد 79

 وسام سرميين 82 بشار غفر 83 رلي سرميين 84

 امحد غامن 87 مضر يوسف 86 رزان جديد 82

 علي مشعة 91 بتول غنيجة 89 عبري امون 88

   شدود عهد 94 حسان ابو علي 90
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  4/2/4102و لغاية  01/0في محافظة الحسكة بالفترة من  (ترقية -انتساب )تم إقامة دورة دراسات تحكيمية. 

 
 4/2/4102و لغاية  01/0بالفترة نتائج دورة الدراسات التحكيمية بكرة السلة في محافظة الحسكة 

 :االنتساب اىل الدرجة الثالثة  -0
 االسم والشهرة م االسم والشهرة م االسم والشهرة م

 ايثوثا غالب حلدو 07 آدي غالب حلدو 9 مسري عبد املسيح مشعون 0

 اورشينا افرام صومي 08 كابي الياس ناشف 01 حسان حممد فيصل االمحد 4

 اورنينا افرام صومي 09 بارشابا يعقوب غريبوا 00 وليد رشاد مطلق 3

 رهف غسان كوركيس 41 غفار الياس عبد لكي 04 امحد سليمان عبد اهلل 2

 ساره جرجس موراد 40 فهد حسني سيلو 03 خليل فيصل خليل 2

 سيمثا غالب حلدو 44 مرادفرح مشهور  02 خالد امحد احلسني 6

 ليال عمانوئيل قريو 43 جينا البري حنا قصاب 02 انس حممد اجلرو 7

 42 الميا ميخائيل دوشي 06 علي حممد اخللف 8
 رشا صالح الدين يوسف الفهيد: الرتقية من الدرجة الثالثة اىل الثانية  -4 



54 
 

  4102/  2/  06 - 00خالل الفترة من  السويداءفي محافظة (ترقية -انتساب )تم إقامة دورة دراسات تحكيمية  

 

 06/2/4102و لغاية  00/2نتائج دورة الدراسات التحكيمية بكرة السلة في محافظة السويداء بالفترة 

 :االنتساب اىل الدرجة الثالثة  -0
 االسم والشهرة م االسم والشهرة م االسم والشهرة م

 يدراميساء ابو  33 رواد عقل 07 عمر اجلباعي 0

 معني العيسمي 32 هشام الشويف 08 نورس العربيد 4

 فرات كرباج 32 نبيل مجول 09 راميا الشاطر 3

 خلود ابو امحد 36 فايز صعب 41 زهري ناصر 2

 نور ابو عساف 37 ماهر شقري 40 عاصم السهاوي 2

 امل احلكيم 38 نارمني البين 44 نبيل العيسمي 6

 طارق شقري 39 مسر حديفة 43 قيصر العربيد 7

 ماجدة احلرفوش 21 مها احلليب 42 روال احلليب 8

 نداء ابو حممود 20 انعام دنون 42 لينا ابو امساعيل 9

 نوار محزة 24 وفاء حممود 46 سالم امللحم 01

 ابراهيم مجول 23 ربيع ابو فرح 47 اكرام ابو منذر 00

 نغم مجول 22 كرم زريفه 48 سامر رعد 04

 منال كيوان 22 فرح العسافني 49 النجمفراس  03

 هنادي الشعار 26 رمسية ابو حسون 31 سالم الشويف 02

 امرية نفاع 27 امين اجلابر 30 هيثم ابو غازي 02

   الفارس رفعت 34 رغد ابو عمار 06
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 4106 - 4102 لموسمخطة لجنة الحكام 
على كافة االمور الجديدة والتعديالت  لإلطالع في حال توفرت االمكانيات الالزمة العمل على اقامة معسكر للحكام -0

 4102/4106والتعليمات الخاصة بالمسابقات لموسم  0×0قانون كرة السلة  بالقانون و
اقامة فحوص اللياقة البدنية واالختبارات االخرى لجميع الحكام قبل بداية الموسم السلوي للوقوف على جاهزية  -4

 .كام للموسم الجديد الح
 .حالي الحكام و المراقبين بما يتناسب مع الوضع ال تعويضاتالعمل على زيادة اجور و  -0
 .   0×0و قانون   التعديالت الجديدة للقانون الدوليعلى  لإلطالعاقامة ندوات تثقيفية لجميع كوادر اللعبة  -2
 .فقط عشرة آالف ليرة سورية ال غير( 01111)العمل على منح الحكام العاملين بدل لباس سنوي ومقداره  -2
 .ترشيح السادة الحكام لالستحقاقات الخارجية وإجراء ما يلزم لذلك  -6
زيادة أعضاء اللجنة وذلك للمساعدة بالعمل والمتابعة بأمور الدوري والدورات التي يقيمها االتحاد ويفضل ان يكون  -1

 " مقيما
 . رشي آلهمن قبل مراقبنا الدولي شحادة  المترجمة للغة العربيةكرة السلة بنسخته الجديدة و طباعة القانون الدولي ل -8
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 نشاط اللجنة االنثوية
 : من السادة االعضاء  41/0/4102 لكرة السلة بتاريختم تشكيل اللجنة االنثوية بقرار من مجلس االتحاد العربي السوري 

 .هزار كزكز/ هنادي علوش/ كمال سليم / كارال مغامز / اليزابيث سيمون /هاني السفطلي / جانيت الشامي

   قررت اللجنة تكليف العضوة اليزابيث سيمون كأمين سر اللجنة : تنظيميا. 
 :النشاطات 

 .حضور ومتابعة مسابقات السيدات والناشئات بكافة المراحل  -0
 .للناشئات  العام لفئةالدوري االشراف ومتابعة منافسات االدوار النهائية لبطولة  -4
 .مشاركة سيدات نادي الوحدة ببطولة غرب آسيا  -0
 .مشاركة الحكمة الدولية عليا الياسين بالتحكيم في بطولة غرب آسيا باالردن  -2
 .االنثوي بالدورات التدريبية والتحكيمية التي يقيمها االتحاد والدورات الخارجية العنصر تواجد لوحظ زيادة  -2
من خالل اللقاء مع المدرب عدي خباز الذي تم تكليفه من قبل / 08/تحت  0×0رات منتخب اللجنة تحضي تابعت -6
 .و التي تم االعتذار عنها الحقا  تحاد لقيادة المنتخب بطولة العالم في هنغاريا اال
 . متابعة تحضيرات الفرق المشاركة باالولمبياد الوطني في نهاية شهر آب  -1
 الصعوبات: 
 . بهنغاريا بعد اقامة المعسكرات وتحضير المنتخب / 08/للسيدات تحت  0×0ببطولة العالم  االعتذار عن المشاركة .0
 (.بطولة آسيا للسيدات بالصين )االعتذار عن المشاركات الخارجية  .4
 .ندية غياب االستقرار المادي لأل .0
 .هجرة عدد من كوادر اللعبة  .2
 . ايقاف المراكز التدريبية بالمحافظات  .2
  خطة اللجنة: 
 التحكيمية والعمل على تطوير واالهتمام  والمشاركة بدورات الدراساتاألنثوية تحكيم ستمرار بتوسيع قاعدة الاال

 . بحكمات الساحة 
 الدورات التدريبية بشكل دائم لمشاركة فيلالتواصل معهم ومع اللجان الفنية و جميع المدربات  تشجيع.  
  وظهور الخامات المميزة/ 4102 - 4102/الناشئات للموسم دوري فئة بعد متابعة نهائي:   
سم وتكليف مدرب  012اقامة تجمع لالعبات طويالت القامة التي يصل متوسط الطول لديهن الى أكثر من  - أ

 .متخصص لتدريبهن وتأهيلهن حسب المركز يكون التجمع نوعي تخصصي 
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واعدادهن على مدى طويل نسيبا  ضمن مراكز تدريبية في ( 4110 -4111)اقامة تجمع لالعبات من مواليد  - ب
والبدء بخطة استراتيجية يتخلله مباريات ودية داخل وخارج ( السويداء  –طرطوس  –دمشق  –حلب ) تجمعات جغرافية 

 .القطر 
  ق مع اللجنة المشكلة النتقاء الخامات والمواهب السلوية والتنسي 4102الثاني للناشئين متابعة االولمبياد الوطني. 
  لكرة السلة بكافة الفئات وبكافة أنواعها  العربي السوريمتابعة مسابقات االتحاد. 
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 لجنة االحترافنشاط 
 
 كبيرة مهام من اللجنة ينتظر لما نظرا   السلة لكرة السوري العربي االتحاد في االحتراف لجنة على المستجدات من العديد طرأ
 جديد سر أمين تسمية أولها الضرورية الخطوات من العديد االتحاد إدارة مجلس فاتخذ ، الجديد الموسم انطالقة قبل قادمة
 األيادي وصاحب الحجة فواز األستاذ السابق اللجنة سر أمين من كل بدأه الذي الطويل الطريق في قدما   للمضي للجنة
 التي الجبارة الجهود على لكالهما والثناء التحية توجيه من البد والذي عرفات وحيد األستاذ االحتراف لجنة في البيضاء
 خصص كما ، والعافية الصحة بأتم وهما معهما المشترك العمل يتجدد أن أمل على المتقدمة المرحلة هذه إلى للوصول بذالها
 لإلحاطة والالعبين األندية وإدارات اللجنة بين اليومي التواصل ليتم االتحاد مقر داخل باللجنة خاص مقر السوري االتحاد
 بعد االحتراف لجنة ستقوم كما ، المركزية اللجنة قبل من المقرة االحتراف قانون على الجديدة والتعديالت األمور بكافة
 مقدمتها وفي القانونية المسائل كافة مع الجديد التعامل كيفية حول للمهتمين التوضيحية الندوات من العديد بتنظيم المؤتمر
 .لسنوات به عمل الذي الكشوف نظام إلغاء بعد العمرية الفئات فيها بما الالعبين عقود
 :فهي العام الرياضي لالتحاد المركزي المجلس قبل من المشكلة لالحتراف المركزية اللجنة بها قامت التي التعديالت وأبرز
 المحترفين الالعبين شريحة سقف رفع تم حيث السلة كرة باتحاد فيه المعمول االحتراف قانون فقرات بع  تعديل- 0
 .الوطني المنتخب صفوف في شاركوا ممن
 .منافسة ألندية االنتقال من العبيها على بالحفاظ الفرصة األم األندية إلعطاء المماثل العقد ميزة اعتماد - 4
 .اإلعارة سبيل على باالنتقال لالعب السماح أو عقد أي إبرام عند أساسي كشرط الذمة براءة اعتماد- 0
 النهائي بالدور بالمشاركة الالعبين من عدد ألكبر للسماح 4102/4106 موسم في األولى للمرة الثقة الئحة اعتماد- 2

 .صفوفها بتدعيم لألندية كفرصة
 فترة من بالعبين واحد بانتقالهم لناد المسموح الالعبين عدد المركزية اللجنة حددت فقد وآلياته الالعبين انتقاالت أما- 2

 .سنة 41 أعمارهم تجاوزت الذين الالعبين من لالعبين إضافة سنة 46 أعمارهم تتجاوز لم ممن والتعاقد الرعاية
 هذه تستحق التي األعمار ورفع األم للنادي تدفع س.ل 0111111 الى س.ل 611111 من االنتقاالت بدل رفع- 6

 .عام 41 الى عام 40 من البدالت
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 نشاط لجنة االنضباط
 وتم اتخاذن الحاالت التي طرأت خالل الموسم اجتماعا  تم فيها مناقشة عددا  م 00لجنة االنضباط بلغ عد اجتماعات 
 : 4106-4102للموسم  المواد التاليةتعديل اللجنة وتقترح القرارات المناسبة لها 

 : س اذا سلك .ل/ 42111/يوقف الالعب أو االداري أو الرسمين ست مباريات مع غرامة  8 – 2

 . سلوكا  شائنا  باللفظ أو الشتم وكل ما يتنافى مع االخالق الرياضية بصفة عامة  -0 – 8 – 2

لحكام أو الفريق االخر اذا قام الالعب أو االداري أو أحد الرسمين بأي حركات عصبية أو مناقشة حادة مع ا – 4 – 8 – 2
 . س ويوقف مباريتين رسميتين .ل/ 01111/ مبلغاأدت الى استفزاز الفريق المنافس وجمهوره يغرم 

س اذا كان العبا  سوريا  وتضاعف .ل/0/21111 – 2 – 2في حال خروج الالعب بخطأ عدم االهلية يغرم النادي – 2 – 2
 . العقوبة اذا كان رئيسا  للفريق أو غير سوري 

 .س اذا كان ادريا  أو مدربا  أو مساعدا  أو أحد أنصار الفريق وتضاعف إذا كانه غير سوري .ل/ 21111/ 4 – 2 – 2

   .تطبق عليه الالئحة الداخلية لنظام االنضباط  تعديالت و تعليماتكل مالم يرد بشأنه  -
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  0×0لجنة 
 : تشكلت اللجنة بعد موافقة االتحاد من السادة التالية أسمائهم 

 وفيق سلوم                        رئيسا   -
 محمود العابد                   أمين السر  -
 فادي نجم                         عضوا   -
 علي ديار بكرلي                 عضوا   -
 ضوا  وسام زين                        ع  -
 زينة نصار                       عضوا   -

    0: عدد االجتماعات 
  و أقامت عددا  من البطوالت في بع  المحافظات بإشراف االتحاد 0×0أشرفت اللجنة على أغلب بطوالت. 
 أقامت اللجنة عددا  من البطوالت ببع  المحافظات وبإشراف االتحاد. 
  الصعوبات: 
 .عملهاو تفعيل ة بالمحافظات لجان فرعيضرورة تشكيل ـ 
 .و التوزعات الجغرافيةعلى مستوى القطر  0×0العمل على إقامة بطوالت ـ 
  المقترحات : 

  0×0ـ طباعة قانون 

 .شاط التنسيق مع اللجنة الرئيسية عن طريق االتحاد السوري لكرة السلةكيد على جميع االندية التي ترغب بإقامة أي نأـ الت

 حلب –نادي االتحاد بطولة 

 التاريخ
عدد 
الفئات 
 المشاركة

عدد 
الفرق 
بكل 
 الفئات

مجموع 
الالعبين 
 والالعبات

عدد 
 الالعبين

عدد 
 الالعبات

عدد 
 المباريات

عدد 
 الحكام

عدد 
 المنظمين

عدد 
المسابقات 
 الفردية

عدد 
 الجوائز

42/2/
4102 

0 2 06 - 06 01 0 0 - 2 
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 السويداء –كأس الشهيد بطولة  

 التاريخ
عدد 
الفئات 
 المشاركة

عدد الفرق 
 بكل الفئات

مجموع 
الالعبين 
 والالعبات

عدد 
 الالعبين

عدد 
 الالعبات

عدد 
 المباريات

عدد 
 الحكام

عدد 
 المنظمين

عدد 
المسابقات 
 الفردية

عدد 
 الجوائز

2/2/
4102 

4 01 16 28 48 21 02 6 4 04 

 
 طرطوس –أولمبياد باب الشمس بطولة 

 التاريخ
عدد 
الفئات 
 المشاركة

عدد الفرق 
 بكل الفئات

مجموع 
الالعبين 
 والالعبات

عدد 
 الالعبين

عدد 
 الالعبات

عدد 
 المباريات

عدد 
 الحكام

عدد 
 المنظمين

عدد 
المسابقات 
 الفردية

عدد 
 الجوائز

01/1/
4102 

0 46 012 14 04 21 1 2 4 06 
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 /THE ONE /2بطولة 

 التاريخ
عدد 
الفئات 
 المشاركة

عدد 
الفرق 
بكل 
 الفئات

مجموع 
الالعبين 
 والالعبات

عدد 
 الالعبين

عدد 
 الالعبات

عدد 
 المباريات

عدد 
 الحكام

عدد 
 المنظمين

عدد 
المسابقات 
 الفردية

عدد 
 الجوائز

41-
42/8/

4102 
0 62 426 411 26 411 41 6 2 41 
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بالفترة من  لكرة السلة السوري تحاد العربيإلا إيراداتبيان بصرفيات و 
  بالليرة السورية و القطع األجنبي 01/8/4102 و لغاية  0/0/4102

  مئتان و اثنان و : س فقط .ل/ 424111/بلغت ايرادات االتحاد العربي السوري لكرة السلة خالل هذه الفترة
ريين و رسوم اعتراض على مباريات خالل خمسون ألف ليرة سورية ال غير و هي لقاء عقوبات على األندية و المدربين و اإلدا

 .الدوري العام لكرة السلة 
  نفقات نشاط اإلتحاد العربي السوري لكرة السلة خالل هذا الموسم تم صرفها من موازنة اإلتحاد الرياضي العام

 :لصالح إتحاد كرة السلة كما يلي 
 س.المــــبــلــــغ ل الــــبــــيــــان م
 0211111 إعانات لألندية 0
 4241111 جوائز لألندية 4
 0100042 تعويضات و مكافآت العبين و مدربين 0
 122408 معسكرات داخلية 2
 26012 إقامة و إطعام منتخبات 2
 121041 تجهيزات رياضية 6
 0021062 تذاكر طيران و مصروف جيب للمنتخبات الوطنية 1
 0068142 العامتعويضات الحكام و المراقبين خالل الدوري  8

خمسة عشر مليون و مائة و سبعة و تسعون ألف و سبعمائة و ثمانية و عشرون ليرة : المجموع العام فقط 
 سورية ال غير

02،011،148 

 $المــــبــلــــغ  الــــبــــيــــان م
 1104 صرفيات المنتخبات الوطنية خالل المشاركات الخارجية 0
 0011 4102عام  رسوم لإلتحاد اآلسيوي عن 4

 $ 1404 تسعة آالف و مئتان و إثنا عشر دوالر أمريكي ال غير: المجموع العام فقط 
 :كما يلي   01/8/4102أرصدة اإلتحاد العربي السوري لكرة السلة حتى تاريخ 

 س .ل/ 2111120،28/ـــــــــ الليرة السورية 
 $ /1111/ـــــــــ الدوالر األمريكي 
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 4106-4102خطة عمل االتحاد القادمة لعام 
 .تنفيذ قرارات المؤتمر السنوي للعبة -
 .تحت إشراف االتحاد اآلسيوي لكرة السلةو التحكيمية للدراسات التدريبية  اتستضافة دور متابعة عملية ا -
التي يقيمها االتحاد االسيوي لكرة السلة لتأهيل االطر االدارية  الخاصة بتطوير عمل  المركزيةالمشاركة في الدورات  -
 التحادات ا

 ..التنسيق والتعاون مع كافة الجهات االعالمية المقروءة و المسموعة و المرئية االستمرار في  -
ي هذه الظروف التي تعيشها العمل على تفعيل عمل اللجان الفنية في المحافظات للقيام بدورها الكامل و خاصة ف -

 .سورية
مساعدتها في ممارسة من المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام لتقديم كافة أنواع الدعم لألندية قدر اإلمكان  -

 .اللعبة
 .نظمة و القوانين بما يتناسب مع الوضع الراهن في سورية العمل على تعديل و تغيير األ -
 .االنضباطية و التشدد في فرض العقوبات الالزمة للجهات المخالفةالتقيد باللوائح الداخلية  -
 .االهتمام بنظام االحتراف و التعديالت األساسية الجديدة و المتابعة الحقيقية لها بشكل دقيق -
 .حسب الخطط الموضوعة فرعية و مركزية نوعية في جميع المحافظاتو تحكيمية إقامة دورات تدريبية   -
بحيث تقام الدورات حسب تصنيف التدريبية اعتماد نظام تصنيفي للدورات المدربين على لجنة العمل من خالل   -

ما لم يكن حاصل على (  A – B)يحق للمدرب المشاركة بالدورات المتقدمة بحيث ال (  A – B – C)المدربين 
 .الدرجة األدنى وستصدر اللجنة آلية االنتقال من درجة الى أخرى

 .إدارات األندية و اللجان الفنية في المحافظات بشكل دوري سوات مع مجالعقد اجتماعات و ند -
 .إقامة دورات تطوير وتأهيل للكوادر السلوية في اإلدارة و التنظيم وإقامة ندوات تثقيفية بكافة الجوانب -
و لكافة  4106-4102إقامة رزنامة المسابقات لموسم و  العمل على تنفيذ رزنامة النشاط السلوي بكافة أشكالها -

 .الفئات بما يتوافق مع نتائج االستبيان الذي تم إرساله لألندية من قبل االتحاد
العمل على إقامة تجمعات للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية على مدار العام في المحافظات و تعيين الكوادر المناسبة   -
 .لها

و األجهزة الكهربائية و االلكترونية إلجراء صيانة للصاالت الرياضية التنسيق مع المكتب التنفيذي لالتحاد الرياضي العام   -
 .مباريات الدوري العام لكرة السلة في المحافظات ى أرضهاالتي تقام علالموجودة فيها و 
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 4106-4102الموسم السلوي االتحاد خالل أجندة نشاطات 
 

 4102أيلول 
 . 4102سورية  –االولمبياد الوطني الثاني للناشئين  -
 ( التوزعات الجغرافيةبطوالت )بدء الموسم الجديد للفئات العمرية  -

    اولتشرين 
4102 

 (التوزعات الجغرافيةبطوالت )بدء الموسم الجديد للفئات العمرية  -
 استمرار بطوالت المناطق لجميع الفئات -

    ثانيتشرين 
4102 

 (التوزعات الجغرافيةبطوالت )بدء الموسم الجديد لدوري الرجال والسيدات   -
 لجميع الفئات التوزعات الجغرافية استمرار بطوالت  -

      االولكانون 
4102 

 فئات عمرية  التوزعات الجغرافيةبطوالت نهاية مرحلة الذهاب لدوري  -
 (ناشئات –ناشئين )التجمع االول ألبطال المجموعات لمرحلة الذهاب  -
 في المحافظات اقامة دورات فرعية للحكام -
 في المحافظات اقامة دورات فرعية للمدربين -
 .إقامة دورة دراسات تدريبية بالتنسيق مع االتحاد االسيوي لكرة السلة -

             كانون ثاني
4106 

 0×0 بطولة االتحاد الشتوية -
 بدء مرحلة االياب لدوري الفئات العمرية  -

             شباط
4106 

 التوزعات الجغرافيةبطوالت لبدء مرحلة اإلياب من الدوري للرجال والسيدات  -
 .بطولة أندية غرب آسيا للرجال -

آذار               
4106 

 نهائي دوري الناشئين والناشئات -
 (بطوالت الفئات العمرية الصغيرة للجنسين) المحافظات اقامة النشاطات الداخلية الشتوية في  -
 استمرار بطوالت المناطق للرجال والسيدات -
 .بطولة أندية غرب آسيا للسيدات -
 0111 – 0118 الناشئين معسكر منتخب  -
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نيسان             
4106 

 .نهائي دوري السيدات -
 نهائي دوري الشباب -
 (التصفيات  دور ملحق) األدوار النهائية لدوري الرجال  -
 (دور الثمانية() الدور نصف النهائي ) األدوار النهائية لدوري الرجال  -
 play off)فرق  2( ) النهائي  الدور) األدوار النهائية لدوري الرجال  -
 0111 – 0118 الناشئين بطولة غرب آسيا  -

أيار                
4106 

 .معسكر منتخب الرجال -
 .للرجالبطولة غرب آسيا لمنتخبات  -
متابعة النشاطات الداخلية الشتوية في  دورات تأهيلية فرعية ومركزية للمدربين والحكام -

 (بطوالت الفئات العمرية الصغيرة للجنسين ) المحافظات 
حزيران           

4106 
 (سنة 02نشاطات المحافظات للذكور واإلنا  تحت ) بدء برامج تطوير الالعبين  -

 تموز 
4106 

 في حال التأهل لبطولة آسيا 11 – 18معسكر منتخب الناشئين مواليد  -

 آب 
4106 

 في حال التأهل لبطولة آسيا  معسكر منتخب الرجال -
 .كأس آسيا للرجال -

 آسيا لبطولة التأهل حال في 11 – 18 مواليد الناشئين منتخب معسكر -

 أيلول 
4106 

 (أشبال )سنة  08بطولة آسيا تحت  -
  0×0بطوالت  -
 اختبارات الحكام -
 دورات للمدربين -
 .المؤتمر السنوي التحاد اللعبة  -

 
 


