
انشطة االتحاد العربي للرمایة (2009 - 2012 )
الـــــى مــــــنالمكــــان اســــــــم النشــــاط دلیـــل النشـــاط 

الدورات الفنیة للحكام
 (EST) وبرمجة وتشغیل أجھزة األھداف االلكترونیة لرمایة أسلحة الرصاص (B) 08-12-302009-11-2009الكویت دورة حكام الرصاص

B) 13-12-092009-12-2009الكویت دورة حكام الرمایة الدولیة ( السكیت – التراب – الدبل تراب ) االولمبیة

 ( B ) 25-01-152011-01-2011الكویت دورة حكام أسلحة الرصاص

  ( B ) 24-01-202011-01-2011الكویت دورة حكام الخرطوش

( B ) 20-04-072011-04-2011االردن الدورة الدولیة لحكام الرصاص

 (B) 26-10-222011-10-2011المغربالدورة الدولیة لحكام الخرطوش

08-02-042012-02-2012الكویت دورة حكام رمایة  الخرطوش    

معسكرات الرماة والرامیات
16-07-052010-07-2010الكویت المعسكر التدریبي لرماة االتحاد العراقي الشقیق للرمایة 

23-10-172011-10-2011الكویت المعسكر التدریبي لرامیات االتحاد االماراتي الشقیق لرمایة اسلحة ضغط الھواء
04-12-262011-11-2011الكویت المعسكر التدریبي لرماة االتحاد العراقي الشقیق لرمایة اسلحة الرصاص 

03-12-282011-11-2011الكویت المعسكر التدریبي لرماة ورامیات الجامعھ التونسیة الشقیقھ للرمایة 
23-06-142012-06-2012الكویت المعسكر التدریبي لرماة ورامیات االتحاد العربي السوري للرمایة 

19-10-132012-10-2012الكویت المعسكر التدریبي لرماة ورامیات االتحاد البحریني الشقیق للرمایة 

السید/ ماكس موكل المحاضر الدولي
عضو في اللجنة الفنیة لالتحاد الدولي للرمایة

المحاضر الدولي اللواء / احمد عادل عبد 
الحلیم 

المحاضر/ كیث موري من المملكة المتحدة 

 المحاضر الدولي الحكم / عبد هللا علي الحمادي

محاضر الدورة االسترالي السید / ادو مارانیك

المحاضر /  بیتروس كیرستیس
 ( عضو اللجنة الفنیة لالتحاد الدولي للرمایة )

المحاضر /  بیتروس كیرستیس
 ( عضو اللجنة الفنیة لالتحاد الدولي للرمایة )
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انشطة االتحاد العربي للرمایة (2009 - 2012 )
الـــــى مــــــنالمكــــان اســــــــم النشــــاط دلیـــل النشـــاط 

التعاون الفني مع االتحادات 
االجتماع مع وزیر الشباب والریاضة المغربي والرئیس المنتدب للجامعھ المغربیة

وتوقیع اتفاقیة تعاون مشترك مع االتحاد العربي للرمایة لتطویر ریاضة الرمایة في شمال افریقیا 
والمغرب

07-10-052010-10-2010المغرب
االجتماع مع صاحب السمو الملكي االمیر محمد بن طالل 

15-12-012010-12-2010االردنرئیس االتحاد االردني للرمایة واالتفاق مع االشقاء باالردن على التعاون المشترك مع االتحاد العربي

دورات المدربین المتخصصھ
07-10-012012-10-2012المغربدورة متخصصة ومكثفة لرمایتي التراب والدبل تراب 
07-11-012012-11-2012االردندورة متخصصة ومكثفة لرمایة 10م بندقیة ھوائیة  

دورات عالمیة للمدربین
الدورة  األسیویھ التدریبیة الخامسة فئة سي للمدربین ( تـراب و دبل تـراب)

25-07-182011-07-2011لبنانبالتنسیق مع االتحاد العربي للرمایة

بطوالت شاملة 
11-01-042010-01-2010الكویت البطولة العربیة التاسعة للرمایة 
26-03-192012-03-2012الكویت البطولة العربیة العاشرة للرمایة 

بطوالت نوعیة (خرطوش )
01-11-272011-10-2011المغربالبطولة العربیة للرمایة على االطباق الطائرة 

بطوالت نوعیة ( رصاص )
26-04-202011-04-2011االردنالبطولة العربیة للمسدس والبندقیة 10م ضغط الھواء 

المؤتمرات الریاضیة العربیة
13-10-102010-10-2010االردنالمشاركة في المؤتمر العشرون لالتحادات الریاضیة والنوعیة               

23-04-212012-04-2012السعودیةالمشاركة في المؤتمر الحادي والعشرون لالتحادات الریاضیة والنوعیة               
دورات العاب عربیة 

23-12-092011-12-2011قطردورة االلعاب العربیة الثانیة عشر  
12-02-022012-02-2012الشارقةدورة األلعاب لألندیة العربیة األولى للسیدات

إیفاد المدرب / فالدیمیر فوكمیانین – مدرب مسدس ضغط 
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