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اإلجراءات التنظیمیة الخاصة بمختلف المنافسات الریاضیة المدرسیة

البطوالت المدرسیةالوثائق المعتمدة للمشاركة في مختلفـ  1
)ة(الالعبرخصةـ  أ

�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϰѧѧϠϋ�ΐ ѧѧΠϳ�άѧѧϴϣϼΘϟϭ�ΕάѧѧϴϤϠΘϟϦϴϛέΎѧѧθϤϟΕΎѧѧϬΠϟ�ϦϴΑΎѧѧϣϭ�ΔѧѧϳϮϬΠϟϭ�ΔѧѧϴϤϴϠϗϹ�ΔϴѧѧγέΪϤϟ�Δϴѧѧο Ύϳήϟ�ΕϻϮѧѧτ Βϟ�ϲѧѧϓ
.)ة(والوطنیة التوفر على رخصة الالعب

ήϳΪѧѧϣ�ΪϴѧѧδϠϟ�ϦѧѧϜϤϳϭ)ة(ήΨΘѧѧγ�ΔѧѧϴϤϴϠόΘϟ�ΔѧѧδγΆϤϟΐ ѧѧϋϼϟ�Δѧѧμ Χέ�Ν)ة(ˬέΎѧѧδϣ�ΔѧѧϣϮψϨϣ�Ϧѧѧϣ�Ϧѧѧϣ�ΐ Βѧѧδϟ�ϚѧѧϟΫ�έάѧѧόΗ�Ϋ·ϭ
�ϝΎϤόΘγ�ϢΘϳ�ˬΏΎΒγϷ�ΔѧϴΑήϐϤϟ�ΔѧϴϜϠϤϟ�ΔѧόϣΎΠϟ�ϑ ήѧρ�Ϧѧϣ�ΪѧϤΘόϤϟϭ�ˬΔϴѧγέΪϤϟ�Δο ΎϳήϟΎΑ�˯ΎϘΗέϻ�ΔϳήϳΪϣ�Ϧϋ�έΩΎμ ϟ�ΝΫϮϤϨϟ

.والذي یمكن تحمیلھ من موقع الوزارةالموجود للریاضة المدرسیة

الرخصةجھو

الرخصةظھر

: مالحظة 
؛أو باأللوانلالعبین المطبوعة باللونین األبیض واألسوداستعمال رخص اوزیج  
الرخصة والصورة واضحا ىیجب أن یكون الخاتم الموضوع عل.

)ة(مراحل إعداد رخصة الالعبـ 

المؤسسة التعلیمیة/على مستوى الجمعیة الریاضیة المدرسیة:المرحلة األولىـ  1

  ؛)02(في نموذجین)ة(ـ إعداد رخصة الالعب

Ϊϋ·�˰άѧϴϤϠΗ�ϞѧϜϟ�ΔϴѧγέΪϣ�ΓΩΎϬѧη�Ω)ة(ϙέΎѧθϣ)ة(άѧϴϤϠΘϟ�ΓέϮѧλ �ϞѧϤΤΗ)ة(�ϥ�ΐ ѧΠϳϭ�ˬتϥϮѧϜ�ΓέϮѧμ ϟϭ�ΔѧΜϳΪΣ�ϊ ΑΎѧτΑ�ΔѧϣϮΘΨϣ
المؤسسة؛

.نیابة الوزارة/فرع الجامعة بالنیابة إلى المدرسیةشھادة الـ ارسال الرخصتین و

:یسجل في ھذه الخانة
الوارد في )ة(رقم التلمیذ

"مسار" منظومة 
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الوزارةنیابة/فرع الجامعة بالنیابة على مستوى:المرحلة الثانیةـ  2

 ؛متطابقة تماما مع ما ھو موجود في الشھادة المدرسیة)ة(ـ التأكد من أن جمیع المعلومات الموجودة في رخصة الالعب

  ؛)ة(ـ وضع خاتم فرع الجامعة على ظھر رخصة الالعب

  ؛))ة(من رخصة الالعبالثانیة نسخة والالشواھد المدرسیة للتالمیذ(ـ االحتفاظ بأصل الملف 

.إلى المؤسسة التعلیمیة المعنیةالمصادقة علیھا تالتي تم)ات(لالعبینـ إرسال رخص ا
)ة(رخصة المؤطرـ  ب

ήρΆѧϤϟ�ϰϠϋ�ΐ Πϳ)ة(ΫΎΘѧγ�ϥϮѧϜϳ�ϥ)ب) ةΔѧδγΆϤϟΎ�ΎϬѧδϔϧΔѧΑΎϴϨϟ�ϰѧϟ·�ϲѧϤΘϨΗ�ϯ ήѧΧ�ΔѧδγΆϤΑ�ϭϭ�ˬΎϬѧδϔϧ�ϰѧϠϋ�ήϓϮѧΘϣ
؛رخصة معتمدة طبقا للنموذج أسفلھ

 ؛)ة(یتوفر على رخصة المؤطر)ة(إذا لم یكن مؤطرا من طرف أستاذ،فریقأو)ة(تلمیذال یسمح بالمشاركة ألي
ήρΆѧϣ�έϮѧπ Σ�ϡΪϋ�ΔϟΎΣ�ϲϓ)ة(ΐ ѧϠρ�ϢϳΪѧϘΗ�ΪѧϓϮϟ�β ϴήѧϟ�ΎϴΎϨΜΘѧγ�ϦѧϜϤϳ�ˬΪѧϓϮϠϟ�ΔϴϤѧγήϟ�ΔѧΤϼϟ�ϲѧϓ�ϪϤѧγ·�Ωέϭ�ϦϴѧϴόΗ

.ة في الفقرة أعالهرد، شریطة توفره على الشروط الوالمؤطر األصليبدیل ل)ة(مؤطر

)ة(المؤطررخصة

:مالحظات
؛)المرفقات(سمھ في لوائح المشاركة إالوارد)ة(یعتبر مؤطرا األستاذ  
المطبوعة باللونین األبیض واألسود أو باأللوان؛)ة(یجوز استعمال رخص المؤطر
المدیر، (م وذلك بغض النظر عن محتوى الخات،یجب أن یكون الخاتم الموضوع على الرخصة والصورة واضحا

.)إلخ...لحارس العامالناظر، ا

ج ـ وثائق ولوائح المشاركة

�ΔϴѧѧγέΪϤϟ�Δϴѧѧο Ύϳήϟ�ΕϻϮѧѧτ Βϟ�ϲѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧθϤϠϟ)ΔѧѧϴϨρϮϟϭ�ΕΎѧѧϬΠϟ�ϦϴΑΎѧѧϣϭ�ΔѧѧϳϮϬΠϟϭ�ΔѧѧϴϤϴϠϗϹ(�ˬ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ΔѧѧδγΆϤϟ�ήϓϮѧѧΘΗ
ϭ�ΔϴγέΪϤϟ�Δοعلیمیة على جمعیة ریاضیة مدرسیة وأن تؤدي واجب االنخراط في الجامعةالت ΎϳήϠϟ�ΔϴΑήϐϤϟ�ΔϴϜϠϤϟ�ϥ�ήϓϮΘϳ�Ϟѧϛ

·ΓΩΪѧΤϤϟ�ΦϳέϮѧΘϟ�ϞѧΒϗ�ΔѧϬΠϟ�ϰѧϟˬ�إرسالھاالتي یجب وعلى الوثائق التالیة)تالمیذ وتلمیذات ومؤطرین ومؤطرات(مشارك وفد
:المعنیة
رخص الالعبین والالعبات المشاركین في البطوالت المدرسیة؛
؛)ة(المؤطررخصة 
؛14ة الوارد في الصفحللجدول المشاركة طبقالوائح 
ة(لكل تلمیذ مدرسیةادةشھ(�ΔѧδγΆϤϟ�ϊ ΑΎѧτΑ�ΔѧϣϮΘΨϣ�ΓέϮλ �ϞϤΤΗˬ�ΪϫϮѧη�ϰѧϠϋ�ΔϗΩΎѧμ Ϥϟ�ϊ ѧϣ�ϲѧλ Ϯμ Ψϟ�ϢϴѧϠόΘϟ�Ϧѧϣ

 ؛طرف المصالح المختصة بالنیابة

 وفي حالة التأھل إلى البطوالت الوطنیة المدرسیة، تعبأ المطبوعات الخاصة بتتبع نتائج المقابالت الریاضیة)�Ϣѧϗέ89أو
.إلى مدیریة االرتقاء بالریاضة المدرسیة ترسل، و)10أو

�Ϧѧϣ�ΔΨδϧ�ϝΎγέΈΑ�ΔϳϮϬΠϟ�ΔϟϮτإلىمع اإلشارة Βϟ�ϲϓ�ΔϛέΎθϤϟ�ΪόΑ�ΓήηΎΒϣ�ΔΒϟΎτϣ�ΔΑΎϴϨϟ�ϥΔѧΤϻ�Ύѧϣ�ΔѧϟϮτ Α�ϲѧϓ�ϦϴϛέΎѧθϤϟ

).7رقم مطبوع(كترونيلالوطنیة إلى مدیریة االرتقاء بالریاضة المدرسیة عبر البرید اإلالبطولةبین الجھات أو

ویجب أن تدون المعلومات المطلوبة بلوائح المشاركة بعد التأكد من صحتھا، وفقا للنماذج المرفقة وذلك بواسطة الحاسوب، 
كل الئحة مشاركة تحمل معلومات متناقضة مع ما وتوقع من طرف الجھة المعنیة، وال یسمح بأي تشطیب أو إصالح بعد ذلك، و

.باألمر من المشاركة)ة(المعني)ة(إلى حرمان التلمیذتؤدي)ة(ھو موجود في رخصة الالعب



5

لجن االحتكاماللجن التنظیمیة وـ  2
اللجن التنظیمیةأ ـ 

:تقوم اللجن التنظیمیة بالمھام التالیة
�ѧѧ˰ΕϻϮѧѧτ Βϟ�˯ήѧѧΟ·�ΦϳέϮѧѧΗ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ˬ˭ΔϴѧѧγέΪϤϟ�Δϴѧѧο Ύϳήϟ�ΕΎѧѧδϓΎϨϤϟ�ϒѧѧϠΘΨϣ�ΓέΩΈѧѧΑ�Δѧѧλ ΎΨϟ�ϖΎѧѧΛϮϟ�ΩΪѧѧϋ·�ΰѧѧϛήϣ�έΎѧѧϴΘΧ

ΕϻϮѧτقرعة المباریاتإجراء باري؛الت Βϟ�ΞϣήѧΑ�ΩΪѧϋ·ϭ؛ �ΡήѧΘϗϭΕΎѧδϓΎϨϤϟ�ϡΎѧϜΣ�ϦϴѧϴόΗϭ�ϲΑέΪѧϣϟ�ΕΎѧΒΨΘϨϤ�ϦϴѧΑ�Ϧѧϣ
.للتباري في األطوار اإلقصائیة فرقا واأطرالذین، )ات(األساتذة

    :تاليلكا وتتكون اللجن التنظیمیة للبطوالت

تكوین اللجنالمرحلة

بطولة 
المؤسسة

(ھا(لمادة التربیة البدنیة والریاضیة بصفتھ)ة(المنسق)ة(ـ األستاذ1   ؛))ة(رئیسا)
ـ أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة؛2
.إذا دعت الضرورة إلى ذلكالتلمیذات و التالمیذـ  بعض  3

البطوالت 
اإلقلیمیة

(ھا(بتنسیق األنشطة الریاضیة المدرسیة بالنیابة بصفتھ)ة(المكلف)ة(المفتشـ 1   ؛))ة(سارئی)
التربیة البدنیة والریاضیة بالنیابة؛)ات(ـ مفتشو  2
بالنیابة؛المدرسیةبمكتب الریاضة)ة(ـ المكلف3
.المعنیة ةللریاضـ المدیر التقني االقلیمي المدرسي4

البطوالت 
الجھویة

  ؛)ة(رئیسا)ھا(للتربیة البدنیة والریاضیة بصفتھ)ة(الجھوي)ة(المنسق)ة(المفتشـ  1
  ؛المشاركةالتربیة البدنیة والریاضیة بالنیابات )ات(ـ مفتشو 2
للبطولة الجھویة؛المحتضنة ةبالنیابالمدرسیةبمكتب الریاضة)ة(ـ المكلف3
باألكادیمیة؛المدرسیةبمكتب الریاضة)ة(ـ المكلف4
.المعنیة ةللریاضالتقني الجھوي المدرسي المدیر  ـ 5

بطوالت
مابین 
الجھات

للتربیة البدنیة والریاضیة باألكادیمیة التي تحتضن المنافسات )ة(الجھوي)ة(المنسق)ة(المفتش ـ 1
(ھا(بصفتھ   ؛))ة(رئیسا)

  ؛)ات(الجھویون )ات(المنسقون )ات(ـ المفتشون 2
بطولة مابین الجھات؛المؤھلة لالتربیة البدنیة والریاضیة بالنیابات )ات(ـ مفتشو 3
بطولة مابین الجھات؛المحتضنة لة أو النیاباتبالنیابالمدرسیةب الریاضةبمكت) ة(ـ المكلف4
بطولة مابین الجھات؛ل المنظمةباألكادیمیات المدرسیةتب الریاضةابمك) ات(ـ المكلفون5
.بالجھة المنظمةالمعنیة ةللریاضالتقني الجھوي المدرسي المدیر ـ  6

البطولة 
الوطنیة

:ل لجان عنبعد تحدید المھام، تشك
ـ مدیریة االرتقاء بالریاضة المدرسیة؛1
ـ الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة المدرسیة؛2
.الجھة المحتضنة للبطولة الوطنیة ـ 3

:مالحظة ھامة
ψϨΗ�ωΎѧϤΘΟ�ΪѧϘϋ�ˬΕΎϬΠϟ�ϦϴΑ�Ύϣϭ�ΔϳϮϬΠϟϭ�ΔϴϤϴϠϗϹ�ΔϴϤϴψϨΘϟ�ϦΠϠϟ�ϰϠϋ�ϲѧϨϘΗϭ�ϲѧϤϴ�ΕϻϮѧτ Βϟ�ΕΎѧδϓΎϨϣ�ϕϼѧτ ϧ�ϞѧΒϗ

.سخ منھ على جمیع مراكز المنافساتقلیمیة والجھویة وما بین الجھات، مع تحریر محضر بذلك یتم توزیع ناإل
لجن االحتكامـ  ب

.، وتعتبر قراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعنتعلقة بالجوانب التقنیةفي جمیع القضایا الم ثتعھد لھذه اللجن مھمة الب

تكوین اللجنالمرحلة

بطولة 
  ةالمؤسس

(ھا(لمادة التربیة البدنیة والریاضیة بصفتھ )ة(المنسق)ة(ـ األستاذ1   ؛))ة(رئیسا)
.ـ أساتذة التربیة البدنیة والریاضیة2

البطوالت 
اإلقلیمیة

(ھا(بتنسیق األنشطة الریاضیة المدرسیة بالنیابة بصفتھ)ة(المكلف)ة(المفتشـ  1   ؛))ة(رئیسا)
یة والریاضیة بالنیابة؛التربیة البدن)ات(ـ مفتشو  2
.المعنیةةللریاضقلیمي المدرسيالتقني اإلالمدیر ،بصفة استشاریةوـ 3

البطوالت 
الجھویة

  ؛))ة(رئیسا()ھا(للتربیة البدنیة والریاضیة بصفتھ)ة(الجھوي)ة(المنسق)ة(ـ المفتش1
التربیة البدنیة والریاضیة بالنیابات المعنیة؛)ات(ـ مفتشو 2
.المعنیةةللریاضالتقني الجھوي المدرسي المدیر ،صفة استشاریةبوـ 3
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تكوین اللجنالمرحلة

بطوالت
مابین الجھات

للتربیة البدنیة والریاضیة باألكادیمیة التي تحتضن المنافسات )ة(الجھوي)ة(المنسق)ة(ـ المفتش1
(ھا(بصفتھ   ؛))ة(رئیسا)

بالجھات المعنیة ؛)ات(یون الجھو)ات(المنسقون )ات(ـ المفتشون 2
:ـ عند الضرورة و بصفة استشاریة 3

  ؛العاملون بالجھة المنظمةالمعنیةاتللریاضونالمدرسیونالجھویونالتقنیونالمدیرــ 
.ــ كل شخص ترى اللجنة فائدة في حضوره

البطولة 
الوطنیة

ـ مدیریة االرتقاء بالریاضة المدرسیة؛1
  ؛المغربیة للریاضة المدرسیةـ الجامعة الملكیة2
.ـ الجھة المنظمة للبطولة3

:مةاھ ةمالحظ
�ϚϟάѧΑ�ήѧπ تیجب على جمیع لجن االحتكام البـ  Τϣ�ήѧϳήΤΗ�ϊ ѧϣ�ˬήϴΧ́Η�ϥϭΪΑϭ�ϻΎΣ�ΎϬϴϠϋ�Δο ϭήόϤϟ�ΔϴϨϘΘϟ�ΎϳΎπ Ϙϟ�ϊ ϴϤΟ�ϲϓ

.ن أمام أیة جھة أخرىراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعایتم توزیع نسخ منھ على المعنیین باألمر، وتعتبر قر

2016ـ  2015برسم الموسم الدراسي ومستوى المشاركةالفئات العمریة ـ  3

تاریخ
اإلزدیاد

الفئات العمریة ومستوى المشاركة

العدو الریفي
ألعاب القوىو

كرة ـالسلة كرة
الكرة ـ  الید

الطائرة ـ
الروكبي

كرة القدم

البطولة الوطنیة المدرسیة
تعلیم االبتدائيالخاصة بال

ألعاب القوى
الشطرنجو

كرة القدم

1996
1998ــ  1997ــ  1996

شبان وشابات 
بطولة وطنیة

  1997ــ  1996
)ذكور وإناث(

بطولة جھویة
1997

1998
 2000ــ  1999ــ  1998
)ذكور وإناث(

بطولة وطنیة

 2000ــ  19991999
فتیان وفتیات
بطولة وطنیة

2000

  2002ــ  20012001
صغار وصغیرات

بطولة وطنیة

  2003ــ  2002ــ  2001
)ذكور وإناث(

بطولة وطنیة
2002

2003
2005ــ  2004ــ  2003

براعم وبرعمات
بطولة وطنیة

ذكور وإناث
سنة وأقل12

20042004-2005
)ذكور وإناث(

بطولة جھویة

  2005ــ  2004
)ناثذكور وإ(

بطولة وطنیة
فریق المؤسسة :ذكور2005

  2006ـ  2005:موالید

منتخب النیابة:اإلناث
:موالید

سنة وأقل12

2006
2007
2008
2009
2010
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ـ أعداد المشاركین4

الید، السلة، الطائرة، الروكبي:كرةأ ـ 

)ات(عدد المؤطرین )ات(عدد الالعبینالفئةالریاضة

كرة الید

جمیع الفئات

12)7+5(1

1)5+5(10كرة السلة

1)6+6(12الكرة الطائرة

1)5+7(12الروكبي

كرة القدمب ـ 

الجنسنوع المشاركةالفئةمستوى المشاركة
عدد 

الالعبین
عدد 
)ات(المؤطرین

نوع الممارسة

وطنیةالبطولة ال
2005ــ  2004

ابتدائي وإعدادي
121ذكورالنیابةمنتخب 

كرة القدم
العبین)8(لثمان

البطولة الوطنیة
2005ــ  2004

ابتدائي وإعدادي
121إناثمنتخب النیابة

كرة القدم
العبات)8(لثمان

البطولة الوطنیة
ــ  2002ــ  2001

2003
ابتدائي أو إعدادي

121ذكورفریق المؤسسة
كرة القدم

العبین)8(لثمان

البطولة الوطنیة
ــ  2002ــ  2001

2003
إعدادي وتأھیلي

121إناثمنتخب النیابة
كرة القدم

العبات)8(لثمان

البطولة الوطنیة

ــ  1999ــ  1998
2000

إعدادي أو تأھیلي
161ذكورفریق المؤسسة

كرة القدم
  العبا) 11(ألحد عشرة 

لوطنیةالبطولة ا
ــ  1999ــ  1998

2000
إعدادي وتأھیلي

121إناثمنتخب النیابة
كرة القدم

العبات)8(لثمان

البطولة الجھویة
1997ــ  1996

إعدادي أو تأھیلي
161ذكورفریق المؤسسة

كرة القدم
  العبا) 11(ألحد عشر 

البطولة الجھویة
1997ــ  1996

إعدادي أو تأھیلي
121ناثإمنتخب النیابة

كرة القدم
العبات)8(لثمان

:مالحظات ھامة
 في مختلف البطوالت؛تجاوزهبال یسمح حدا أقصىتعتبر األعداد المبینة في الجدولین أعاله
�ΩΪѧѧϋ�ϰѧѧϠϋ�ΕϼϳΪѧѧόΗ�ϝΎѧѧΧΩ·�ΔϴѧѧγέΪϤϟ�Δѧѧο ΎϳήϠϟ�ΔѧѧϴΑήϐϤϟ�ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ΔѧѧόϣΎΠϟϭ�ΔϴѧѧγέΪϤϟ�Δѧѧο ΎϳήϟΎΑ�˯ΎѧѧϘΗέϻ�ΔѧѧϳήϳΪϤϟ�ϦѧѧϜϤϳ

.بطوالت الوطنیة حسب ما تقتضیھ المصلحةالمشاركین في ال

والوطنیةالجھویة ومابین الجھات عملیة تطعیم فریق المؤسسة المؤھل للمشاركة في البطوالتـ  5

�ϲΪѧΘΑϻ�ϢϴϠόΘϟΎѧΑ�Δѧλ ΎΨϟ�ΔϴѧγέΪϤϟ�ΔϴϨρϮϟ�ΔϟϮτ Βϟ�˯ΎϨΜΘγΎΑ�ϲѧϓϡΪѧϘϟ�ΓήѧϛˬϭϦѧϣ�ϲѧϨϘΘϟ�ί ΎѧΠϧϹ�ϯ ϮΘѧδϣ�Ϧѧϣ�ϊ ѧϓήϟ�ϞѧΟ
�ϲѧϜϴΘϜΘϟϭϟ�ϕήѧѧϔϠϟΔѧѧϠϫΆϤΕϻϮѧτ ΒϠϟΔѧѧϴϨρϮϟϭ�ΕΎѧϬΠϟ�ϦϴΑΎѧѧϣϭ�ΔѧѧϳϮϬΠϟˬ�ϲѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧθϤϠϟ�ΔѧϠϫΆϤϟ�ΕΎѧѧδγΆϤϟ�ϕήѧѧϓ�ϢϴѧότΗ�ϦѧѧϜϤϳ

ΖϛέΎѧη�ϲΘϟ�ϕήϔϟ�ϲΒϋϼ�ΔѧϟϮτبلبطوالت الجھویة ومابین الجھات والوطنیة، ا Βϟ�ϲѧϓ�ΔѧϳϮϬΠϟ�ϭ�ΔѧϴϤϴϠϗϹϞѧϫ́ΘΗ�Ϣѧϟϭ)�ίϮѧΠϳ�ϻ
:في الجدول التالي ةحسب األعداد المبینوذلك )اتالجھمابینالتي تم إقصاؤھا خالل بطولة التطعیم من الفرق 
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النوع الریاضي
البطولة 
اإلقلیمیة

بیان بالعدد األقصى لالعبین المسموح بھ حسب مراحل

البطولة الجھویة وما بین الجھات والوطنیة

كرة الید

المشاركة
بفریق

المؤسسة
  فقط

5/12

میة أو الجھویة بخمسة العبین یمكن تطعیم الفریق الفائز بالبطولة اإلقلی
من بین العبي الفرق التي تم إقصاؤھا خالل البطولة ،كحد أقصى)05(

اإلقلیمیة أو الجھویة على أن یتم االحتفاظ عند المشاركة في البطولة 
الجھویة أو بطولة ما بین الجھات أو البطولة الوطنیة بسبعة العبین 

.بالبطولة اإلقلیمیةكحد أدنى من فریق المؤسسة الفائزة)07(

الكرة الطائرة

الروكبي

4/10كرة السلة

یمكن تطعیم الفریق الفائز بالبطولة اإلقلیمیة أو الجھویة بأربعة العبین 
من بین العبي الفرق التي تم إقصاؤھا خالل البطولة ،كحد أقصى)04(

ي البطولة اإلقلیمیة أو الجھویة على أن یتم االحتفاظ عند المشاركة ف
)06(الجھویة أو بطولة ما بین الجھات أو البطولة الوطنیة بستة العبین 

.كحد أدنى من فریق المؤسسة الفائزة بالبطولة اإلقلیمیة

كرة القدم
ــ  2002ــ  2001

2003
12/5

یمكن تطعیم الفریق الفائز بالبطولة اإلقلیمیة أو الجھویة بأربعة العبین 
ین العبي الفرق التي تم إقصاؤھا خالل البطولة من ب ،كحد أقصى)04(

اإلقلیمیة أو الجھویة على أن یتم االحتفاظ عند المشاركة في البطولة 
)06(الجھویة أو بطولة ما بین الجھات أو البطولة الوطنیة بستة العبین 

.كحد أدنى من فریق المؤسسة الفائزة بالبطولة اإلقلیمیة

كرة القدم
ــ  1999ــ  1998

2000
و

  1997ــ  1996

5/16

یمكن تطعیم الفریق الفائز بالبطولة اإلقلیمیة أو الجھویة بخمسة العبین 
من بین العبي الفرق التي تم إقصاؤھا خالل البطولة ،كحد أقصى)05(

اإلقلیمیة أو الجھویة على أن یتم االحتفاظ عند المشاركة في البطولة 
البطولة الوطنیة بإحدى عشرة العبا الجھویة أو بطولة ما بین الجھات أو 

.كحد أدنى من فریق المؤسسة الفائزة بالبطولة اإلقلیمیة)11(

:ھام جدا

 المؤسسة التعلیمیة التي ینتمي إلیھا الفریق المراد تعزیز صفوفھ، توجیھ )ة(مدیراللجوء إلى عملیة التطعیم، یجب على في حالة
  ؛)ة(إلیھا التلمیذطلب رسمي إلى مدیر المؤسسة التي ینتمي 

 ئة الموالیة لفئتھ األصلیةضمن الف، البطوالت المدرسیة في  أن یشاركتلمیذأو تلمیذةیسمح ألي ال
)pas de surclassement(؛ 

 للریاضات نوع ریاضي واحد داخل بطولة مدرسیة أكثر منفي  في نفس الیومبالمشاركةتلمیذأو تلمیذةأليیسمح ال
الجماعیة

6  المدرسیةالریاضیة  باألنشطةالخاصة رتیبات التنظیمیة والتقنیة التـ

لعدو الریفيالبطولة الوطنیة المدرسیة لأ ـ 

في البطولة الوطنیة المدرسیة)ات(لمشاركونا
مسافاتال

طریقة الترتیب
الوطنیةفي البطولة العددنوع المشاركةالفئة

براعم
برعمات

عناصر فردیة
أفراد04

  فئة عن كل
ترتیب فردي فقطم2000

صغار
عناصر مكونة لفریقصغیرات

األكادیمیة

أفراد06
  عن كل فئة

م4000
م3000

ترتیب فرديـ  1
)ات(ب األكادیمیات حسب العدائینیترتـ  2

من منتخب كل أكادیمیة)04(األربعة األوائل 
فتیان
فتیات

أفراد06
  عن كل فئة

م5000
م4000

شبان
تشابا

عناصر فردیة
أفراد04

  عن كل فئة
م6000
م4000

ترتیب فردي فقط
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المراحل اإلقصائیة والبطولة الوطنیة المدرسیة للعدو الریفيب ـ 

المشاركونالجھة المنظمة والفترة والمكانالمرحلة

بطولة 
المؤسسة

تحدد من طرف الجمعیة الریاضیة المدرسیة 
معة بالنیابةللمؤسسة بتنسیق مع فرع الجا

جمیع تلمیذات و تالمیذ المؤسسات التعلیمیة العمومیة 
والخصوصیة ومؤسسات التكوین المھني

بطولة النیابة
تحدد من طرف فرع الجامعة بالنیابة بتنسیق مع 

فرع األكادیمیة الجھویة

:الترتیب الفردي
ـ برعمات ـ شبان ـ شاباتبراعم

:ئل في فئاتیرتب األربعة األوا:ترتیب الفرق
صغار ـ صغیرات ـ فتیان ـ فتیات

بطولة الجھة
تحدد من طرف فرع الجامعة باألكادیمیة الجھویة 
بتنسیق مع فرع النیابة المنظمة وفروع الجامعة 

بنیابات الجھة

ـ برعمات ـ شبان ـ شاباتبراعم:الترتیب الفردي
:ترتب النیابات حسب العدائین األربعة األوائل في فئات

صغار ـ صغیرات ـ فتیان ـ فتیات

البطولة 
الوطنیة

2015دجنبر  20ــ  19ــ  18: التاریخ

نیابة الحوز:المكان

ـ برعمات ـ شبان ـ شاباتبراعم:الفردیون
ترتب األكادیمیات حسب العدائین األربعة األوائل في 

صغار ـ صغیرات ـ فتیان ـ فتیات:فئات

:مالحظة ھامة
 دجنبر 1تاریخ قبل  ملفات المشاركین عبر البرید اإللیكترونيإرسالینالجھویین المنسقسادة المفتشینالالمرجو من

.عدو الریفيلل من المشاركة في البطولة الوطنیة المدرسیةاألكادیمیةحرم ییمكن أن ،وكل تأخیر عن ھذا الموعد،2015

ماعیةیاضات الجلرلالمدرسیة والبطولة الوطنیة المراحل اإلقصائیة ـ  ج

)الروكبي ـ الكرة الطائرةـ  كرة القدمـ  كرة السلةـ  الیدكرة (

المرحلة
الجھة المنظمة 
والفترة والمكان

الكرة ـ  كرة السلةـ  كرة الید
الروكبي ـ الطائرة

كرة القدم

بطولة 
المؤسسة

تحدد من طرف الجمعیة الریاضیة 
المدرسیة للمؤسسة بتنسیق مع فرع 

بالنیابةالجامعة 

جمیع التلمیذات و التالمیذ بالمؤسسات التعلیمیة العمومیة والخصوصیة 
ومؤسسات التكوین المھني

بطولة 
النیابة

تحدد من طرف فرع الجامعة بالنیابة 
بتنسیق مع األكادیمیة الجھویة

:فرق المؤسسات ومنتخبات النیابة
جمیع الفئات

بطولة 
الجھة

تحدد من طرف فرع الجامعة 
ألكادیمیة الجھویة بتنسیق مع النیابة با

المنظمة وفروع الجامعة بنیابات الجھة

فرق المؤسسات ومنتخبات النیابة المؤھلة عن البطولة اإلقلیمیة
جمیع الفئات

  بطولة 
ما بین 
الجھات

تحدد من طرف فروع الجامعة 
باألكادیمیات الجھویة المعنیة

فرق المؤسسات المؤھلة عن 
)ذكور وإناث(بطولة الجھة

)2000ــ  1999ــ  1998(
)2003ــ  2002ــ  2001(

فرق المؤسسات ومنتخبات النیابة 
  :ةبطولة الجھویالالمؤھلة عن 

) 2005ــ  2004 (ـ 
)2003ــ  2002ــ  2001(ـ 
)2000ــ  1999ــ  1998( ـ

البطولة 
الوطنیة

:البطولتینتاریخ
2016ماي 1أبریل و30ـ  29ـ  28
:البطولتین مكانا

:سیحددان فیما بعد بالنسبة لـ
الروكبيوـ كرة السلة وكرة الید1
ـ كرة القدم والكرة الطائرة2

فرق المؤسسات المؤھلة عن 
ما بین الجھات بطولة
)ذكور وإناث(

)2000ــ  1999ــ  1998(
)2003ــ  2002ــ  2001(

ما بین الجھاتفرق المؤھلة عن بطولة ال
) 2005ــ  2004 ( ـ

)2003ــ  2002ــ  2001(ـ 
)2000ــ  1999ــ  1998( ـ
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:مالحظة ھامة
 إرسال ملفات المشاركین المؤھلین للمشاركة في البطولة الوطنیة، عبر ینالجھویین المنسقالسادة المفتشینالمرجو من

من المشاركة في األكادیمیةن یحرمیمكن أوكل تأخیر عن ھذا الموعد ، 2016أبریل15البرید اإللیكتروني قبل تاریخ 
.للریاضات الجماعیةالبطولة الوطنیة المدرسیة

الریاضات الجماعیةـ التوزیع الجغرافي لبطوالت ما بین الجھات في 2

األكادیمیاتالمجموعةاألكادیمیاتالمجموعة

األولى

بولمانفاس
تاوناتالحسیمةتازة

تافیالتمكناس
الشرقیةالجھة

  لثةالثا

وردیغةالشاویة
أزیاللتادلة

الكبرىالدارالبیضاء
عبدةدكالة

الثانیة
زعیرزمور سال الرباط
تطوانطنجة

  حسن بني الشراردةالغرب
الرابعة

درعة ماسة سوس
السمارةكلمیم

الحمراءالساقیةبوجدورالعیون
الكویرةوادي الذھب

الحوزتانسیفتمراكش

:ھامة مالحظة
:التاليعلى الشكلالتوزیع الجغرافيیصبحالتقسیم الجھوي الجدید بوزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني، عتمادفي حالة ا

األكادیمیاتالمجموعةاألكادیمیاتالمجموعة

األولى
القنیطرة؛ـ  الرباط ـ سال ـ 1
ـ الحسیمة؛ـ  طنجة ـ تطوان2
.ـ  الجھة الشرقیة3

الثالثة
آسفي؛ ـ ـ  مراكش1
بني مالل ـ خنیفرة؛ـ  2
.سوس ـ ماسةـ  3

الثانیة
ـ سطات؛الدارالبیضاءـ 1
ـ درعة تافیاللت؛2
.ـ  فاس ـ   مكناس3

الرابعة
ـ واد نون؛ـ كلمیم

  ؛ـ  العیون ـ الساقیة الحمراء
.وادي الذھبـ الداخلة ـ 

لقوىأللعاب االمدرسیة والبطولة الوطنیة المراحل اإلقصائیة ـ  ھـ

التنظیممكانفترة و،جھات المنظمةالـ  1

الفئاتالمشاركونالجھة المنظمة والفترة والمكانالمرحلة

بطولة المؤسسة
الجمعیة تحدد من طرف 
للمؤسسة  الریاضیة المدرسیة

بتنسیق مع فرع الجامعة بالنیابة

بالمؤسسات التعلیمیة التلمیذات والتالمیذ جمیع 
ومؤسسات التكوین المھنيالعمومیة والخصوصیة

:وبرعماتبراعم(
)إعدادي

صغار ـ صغیرات
فتیان ـ فتیات
شبان ـ شابات

من طرف فرع الجامعة تحدد بطولة النیابة
بالنیابة بتنسیق مع األكادیمیة

المؤسسات أحسن الریاضیین والریاضیات بمختلف
التعلیمیة

من طرف فرع الجامعة تحدد بطولة األكادیمیة
ألكادیمیةبا

أحسنالریاضیون والریاضیات الذین حققوا 
النیابة بطولةاإلنجازات خالل 

البطولة الوطنیة
2016ماي  8ـ  7ـ  6: التاریخ

سیحدد فیما بعد:المكان

أحسنالذین حققوا والریاضیات الریاضیون 
، والذین یتم ألكادیمیةاإلنجازات خالل بطولة ا

ركزیة متخصصةتأھیلھم من طرف لجنة تقنیة م

صغار ـ صغیرات 
فتیان ـ فتیات 

شبان ـ شابات  

للمشاركة في )ات(إرسال ملفات التلمیذات والتالمیذ المؤھلین ینالجھویین المنسقالسادة المفتشینالمرجو من :مالحظة ھامة
حرم األكادیمیة من یمكن أن ی،الموعدوكل تأخیر عن ھذا ، 2016أبریل15اإللیكتروني قبل تاریخ البطولة الوطنیة، عبر البرید 

.أللعاب القوىالمشاركة في البطولة الوطنیة المدرسیة
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مسابقات ألعاب القوىـ  3

مسابقات البطولة الوطنیةمسابقات البطوالت اإلقلیمیة والجھویة الفئات

براعمال
والبرعمات 

)إعدادي(

ـ ) م تناوب النیابة4x60(م ـ 600م ـ 150م ـ60
الوثب الطویل ـ دفع الجلة

  ــ

الصغار 
والصغیرات

4(م حواجز ـ 250م حواجز ـ 80م ـ 1000م ـ 80
x80ـ الوثب الطویل ـ القفز العالي ـ )م تناوب النیابة

دفع الجلة

م حواجز ـ250م ـ 1000م ـ 80
  ـ) م تناوب النیابةx80 4(ـ 

الوثب الطویل ـ القفز العالي ـ دفع الجلة

الفتیان 
والفتیات

م 3000م ـ 1500م ـ 800م ـ 400م ـ 200م ـ 100
ـ ) فتیان(م حواجز  110ـ ) فتیات(م حواجز 100ـ 

:منتخب النیابة (م موانع ـ 2000م حواجز ـ 400
ـ القفز )م 400ـ م 300م ـ 200م ـ 100:تناوب 
ثي ـ الوثب الطویل ـ الوثب الثالالقفز بالزانة ـالعالي ـ

دفع الجلة ـ رمي القرص ـ رمي الرمح

م 1500م ـ 400م ـ 100
  )ـم 110:م ـ فتیان100:فتیات(حواجز

  )400ـ  300ـ  200ـ  100: منتخب النیابةتناوب (
رمي دفع الجلة ــ القفز العالي ـ الوثب الطویل 
القرص

الشبان 
والشابات

ـ  )شبان(م حواجز 110ـ م 800م ـ 400م ـ 100
)شابات(م حواجز100

  ـ)م4x100:تناوب:منتخب النیابة (
القفز العالي ـ دفع الجلة ـ رمي القرصـ الوثب الطویل 

م 800م ـ 400م ـ 100

)م ـ110:م ـ شبان100:شابات(حواجز 
)م4x100:منتخب النیابة تناوب (

ـ دفع الجلةالقفز العاليـ الطویل الوثب 

ت مسابقات الوثب الثالثي و الجري عبر الحواجز و الموانعخاصیاـ  4
م بالنسبة11م بالنسبة للذكور و13خشبة االرتقاء على بعد عمال است، ینبغي )الفتیان والفتیات(فئة  :ب الثالثيثالوـ  1

.لإلناث
م0,762=م ـ إناث 0,914=ذكور :علو الموانع :م موانع 2000ـ  2
واجزـ الجري عبر الح3
الذكور ـأ

المسابقةالفئة
عدد علو الحاجز

الحواجز

المسافة
من االنطالقة 
إلى أول حاجز

بین
الحواجز

بین آخر حاجز 
وخط الوصول

م7,00م7,50م68,00م0,76م60براعم

صغار
م10,00م8,50م710,50م0,84م 80
م40م35م635م0,76م250

فتیان
م14,02م9,14م1013,72م0,91م110
م40م35م1045م0,84م400

م14,02م9,14م1013,72م0,99م110شبان

ب  ـ اإلناث

علو الحاجزالمسابقةالفئة
عدد 

الحواجز

المسافة
من االنطالقة 
إلى أول حاجز

بین
الحواجز

بین آخر حاجز 
وخط الوصول

م7,00م7,50م68,00م0,76م60برعمات

صغیرات
م10,00م8,50م710,50م0,76م80
م40م35م635م0,76م250

فتیات
م10,50م8,50م1013م0,76م100

م40م35م1045م0,76م400

م10,50م8,50م1013م0,84م100شابات
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ت الرمياألوزان القانونیة ألدواـ  5
ذكورـ  أ

رمي الرمحرمي القرصدفع الجلةالفئة
ـ  ـ  كلغ 3  براعم
ــكلغ 4صغار
كلغ 0,700كلغ 1,500كلغ 5فتیان
كلغ 0,800كلغ 1,750كلغ 6شبان

إناثـ  ب
رمي الرمحرمي القرصدفع الجلةالفئة

ـ  ـكلغ 2  برعمات
ــكلغ 3صغیرات

كلغ 0,600كلغ 1كلغ 4فتیات
كلغ 0,600كلغ 1كلغ 4شابات

  :في التباريیمكن لكل مشاركة ومشارك :عدد المشاَركاتـ  6 

المسموح بھامشاركاتاألقصى للعددالالفئة

(براعمال )01(سباق التناوب+)01(واحدةمسابقة فردیة)ذكور وإناث:

(الفتیان ـ الشبانـ الصغار )01(سباق التناوب+)02(ان مسابقتان فردیت)ذكور وإناث:

:مالحظة
.خالل نفس الیومأخرى مسابقةالمشاركة في ال یسمح  للمشاركین في ھذه المسابقة ب:م 1500 ةبالنسبة لمسابق

م االبتدائي البطولة الوطنیة المدرسیة الخاصة بالتعلیو ـ 
:األنشطة الریاضیة المقررة ـ 1
ألعاب القوى

كادیمیةعن كل أ)ات(المشاركون

مالحظاتإناثذكورالمسابقات

م ومسابقة أخرى1000ال یمكن المشاركة في مسابقة *22م160
  ؛خالل نفس الیوم

أو )02(بالمشاركة في مسابقتین )تا(یسمح للتالمیذ*
التناوب؛+مسابقة فردیة 

)ات(التالمیذیتكون فریق التناوب المختلط من بین *
.اقي المسابقاتفي ب) ات(المشاركین

م4x60:المختلطالتناوب2

0101م31000

01  01  كلغ 2: إناثـكلغ  3:ذكور:دفع الجلة4

0101الوثب الطویل5

55المجموع

الشطرنج

عن كل أكادیمیة)ات(المشاركون
إناثذكور

0101

0101المجموع

 كرة القدم

تكوین الفریق نوع الممارسة

ذكورفریق المؤسسة1
(وسط المیدان ا في العب 11( العبا  13ــ  )حارسان للمرمى )02+

العبین 9 لـكرة القدم :ــ نوع الممارسة 

إناثمنتخب النیابة2
(سط المیدان في و  ةالعب 11(  ةالعب 13ــ  )ان للمرمى تحارس)02+

اتالعب 9 لـ كرة القدم:ــ نوع الممارسة 
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:ئة العمریةالفـ 2

نوع المشاركةشروط المشاركةالنوع الریاضي

)ذكور(كرة القدم
تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي أو أقل

2005–2006موالید  

فریق المؤسسة فقط

)بدون تطعیم (

منتخب النیابة12)إناث(كرة القدم


12منتخب األكادیمیة

لبطولة الوطنیة المدرسیة الخاصة بالتعلیم االبتدائيواالمراحل اإلقصائیة -ز

الجھة المنظمةالمشاركونوالمكانالفترةالمرحلة

بطولة النیابة
من طرفانیحدد
الجامعة بالنیابةفرع

أحسن الریاضیین والریاضیات یؤھل 
لمؤسسات التعلیمیةبمختلف ا

فرع الجامعة بالنیابة

بطولة 
األكادیمیة

من طرفانیحدد
الجامعة فرع

باألكادیمیة بتنسیق 
مع فروع الجامعة 

الجھةبنیابات

في  ونالمؤھلالتلمیذات و التالمیذ 
:التالیةالریاضات 

الجمباز الفني ـ الجمباز اإلیقاعي ـ 
الكراطي ـ كرة القدم ـ الشطرنج ـ 

القوىألعاب

فرع الجامعة بالنیابة المنظمة 
بتنسیق وتعاون مع فرع الجامعة 

باألكادیمیة الجھویة

بطولة مابین 
األكادیمیات

یحددان من طرف 
فروع الجامعة 

باألكادیمیات

كرة القدمفي  ما بین الجھات تنظم بطولة
اعتمادا على التقسیم )ذكوروإناث(

الجغرافي المعمول بھ في الریاضات 
ماعیةالج

فرع الجامعة بالنیابة المنظمة 
وعبتنسیق وتعاون مع فر

المعنیةات الجامعة باألكادیمی

البطولة 
الوطنیة

:التاریخ

ماي  9ـ  8ـ  7ـ  6
2016

:المكان
سیحدد فیما بعد

  ؛ألعاب القوى ـ الشطرنجـ  1
:كرة القدمـ  2
)ذكور(المؤسستین)02(فریقا  ـ

والثانیة في  ىالمحتلتین للرتبة األول
  ؛بطولة مابین الجھات

)01(ـ باإلضافة إلى منتخب النیابة
المحتل للرتبة األولى في بطولة )إناث(

.مابین الجھات

فرع الجامعة بالنیابة المنظمة 
بتنسیق وتعاون مع فرع الجامعة 

باألكادیمیة وتحت إشراف
مدیریة االرتقاء بالریاضة 

الملكیة الجامعةالمدرسیة و
ربیة للریاضة المدرسیةالمغ

للمشاركة في )ات(المؤھلین إرسال ملفات التلمیذات والتالمیذینالجھویین المنسقالسادة المفتشینالمرجو من :مالحظة ھامة
من حرم األكادیمیة ییمكن أن وكل تأخیر عن ھذا الموعد ، 2016أبریل15 قبلالبطولة الوطنیة، عبر البرید اإللیكتروني 

.الخاصة بالتعلیم االبتدائيالمدرسیةفي البطولة الوطنیةالمشاركة

لوائح المشاركة الخاصة بمختلف البطوالت الریاضیة المدرسیةـ  7

المطبوع رقمالبطولة

  2ـ  1ألعاب القوىـ  أ ـ العدو الریفي ـ  الریاضات الجماعیة ـ كرة القدم

3ب ـ ألعاب القوى

  6ـ  5ـ  4الخاصة بالتعلیم االبتدائيج ـ  البطولة الوطنیة المدرسیة
7الئحة المشاركیند ـ 
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الریاضیة بتواریخ إجراء مختلف البطوالت بالریاضة المدرسیةالمرجو من األكادیمیات موافاة مدیریة االرتقاء :مالحظة ھامة
،)اإلقلیمیة والجھویة ومابین الجھات(المدرسیة 

.................................................................................................:األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة 

الوطنيمابین الجھاتالجھوياإلقلیمي:المرحلة

:ریاضةال
لروكبياكرة السلةالكرة الطائرةكرة القدم

ألعاب القوىالعدو الریفيكرة الید

إناثذكور:الجنس

ةئالف
شبانفتیانصغاربراعمالعدو الریفي

  1997 - 96    2000ـ  98  2003 -2001  2005ـ  2004الریاضات الجماعیة

األكادیمیةما بین منتخبمنتخب األكادیمیةمنتخب النیابةفریق المؤسسةفردينوع المشاركة

النیابةالمؤسسةتاریخ اإلزدیاداإلسم الكامل)ة(لتلمیذارقمت,ر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

...................................................................:مقر العمل........................................................................................):ة(اإلسم الكامل للمؤطر

:ملحوظة
  توضع عالمةXفي الخانة المناسبة؛
؛، المرجو مراجعة جداول عدد المشاركین حسب التخصص الریاضيلھمبالنسبة لعدد التلمیذات والتالمیذ المسموح بتسجی  
 یكتفى بتوقیع ھذا المطبوع من طرف الجھة المعنیة حسب المرحلة اإلقصائیة، والمطبوع ویرسل إلى الجھة المعنیةیعبأ ھذا.

البطوالت الریاضیة المدرسیة
)1(رقممطبوع

البطولة اإلقلیمیة
إسم وتوقیع وخاتم

)ة(رئیس/المؤسسة)ة(مدیر
  ةالجمعیة الریاضیة المدرسی

)ھا(أو من ینوب عنھ

ةبطولة الجھویال
إسم وتوقیع وخاتم

)ة(رئیس/الوزارة)ة(نائب
فرع الجامعة بالنیابة

)ھا(أو من ینوب عنھ

اتالجھبطولة مابین
إسم وتوقیع وخاتم

)ة(رئیس/األكادیمیة)ة(مدیر
فرع الجامعة باألكادیمیة

)ھا(أو من ینوب عنھ

البطولة الوطنیة
یع وخاتمإسم وتوق

)ة(رئیس/األكادیمیة)ة(مدیر
فرع الجامعة باألكادیمیة

)ھا(أو من ینوب عنھ
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البطولة المدرسیة للریاضات الجماعیة
كرة القدمكرة الید ـ كرة السلة ـ الروكبي ـ الكرة الطائرة ـ 

الئحة الفرق المؤھلة
)2مطبوع رقم (

البطولة الوطنیةاتالجھمابینبطولة ةالجھوی بطولةالالبطولة اإلقلیمیة*:المرحلـة

.........................................................................................................................................:األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة

نوع 
لنیابةاالمؤسسةالفئةالریاضة

قبل التأھلعدد المقابالت التي تم إجراؤھا

البطولة الوطنیةإلى

مابین الجھاتجھویاإقلیمیا

:ملحوظة
في الخانة المناسبة؛ Xتوضع عالمة *)(ـ 
.بعد تعبئتھ بكامل العنایةإلى الجھة المعنیة یبعث ھذا المطبوع ـ 

البطولة اإلقلیمیة
إسم وتوقیع وخاتم

)ة(رئیس/المؤسسة)ة(مدیر
الجمعیة الریاضیة المدرسیة

)ھا(أو من ینوب عنھ

ةبطولة الجھویال
إسم وتوقیع وخاتم

)ة(رئیس/الوزارة)ة(نائب
فرع الجامعة بالنیابة

)ھا(أو من ینوب عنھ

اتالجھبطولة مابین
إسم وتوقیع وخاتم

)ة(رئیس/األكادیمیة)ة(مدیر
فرع الجامعة باألكادیمیة

)ھا(أو من ینوب عنھ

البطولة الوطنیة
إسم وتوقیع وخاتم

)ة(رئیس/األكادیمیة)ة(مدیر
فرع الجامعة باألكادیمیة

)ھا(أو من ینوب عنھ
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البطولة المدرسیة أللعاب القوى
النتائج التقنیة

)3مطبوع رقم (

:(*)الئحة التلمیذات والتالمیذ المرشحین للمشاركة في

البطولة الوطنیة    ةبطولة الجھویالالبطولة اإلقلیمیة

.....................................:الفئة..............................................................................................................:والتكوین لجھةاألكادیمیة الجھویة للتربیة 

رقمالرتبةالمسابقة
اإلنجازالنیابةالمؤسسةتاریخ االزدیاداإلسم الكامل)ة(لتلمیذا

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

:ملحوظة
في الخانة المناسبة Xتوضع عالمة (*) ـ 
للمشاركة في البطولة الوطنیة المدرسیة المرشحین لتلمیذات والتالمیذ لالنسبة ، أما بالمختصةیعبأ ھذا المطبوع ویرسل إلى الجھة ـ 

اء أللعاب القوى، فتقوم كل أكادیمیة جھویة بإرسال النتائج التقنیة الخاصة بالتلمیذات والتالمیذ الذین ینتمون إلیھا إلى مدیریة االرتق
.بالریاضة المدرسیة وذلك بعد إجراء البطولة الجھویة 

.حسب المرحلة اإلقصائیةالمختصة تفى بتوقیع ھذا المطبوع من طرف الجھة یكـ 

البطولة اإلقلیمیة
إسم وتوقیع وخاتم

الجمعیة )ة(رئیس/المؤسسة)ة(مدیر
الریاضیة المدرسیة

)ھا(أو من ینوب عنھ

ةبطولة الجھویال
إسم وتوقیع وخاتم

  ةفرع الجامعة بالنیاب)ة(رئیس/الوزارة)ة(نائب
)ھا(أو من ینوب عنھ

البطولة الوطنیة
إسم وتوقیع وخاتم

فرع الجامعة )ة(رئیس/األكادیمیة)ة(مدیر
باألكادیمیة

)ھا(أو من ینوب عنھ
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الخاصة بالتعلیم االبتدائيالبطولة المدرسیة

)4مطبوع رقم(

ـألعاب القوى ـ 

.................................................................................................................................:األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة

البطولة الوطنیة    ةبطولة الجھویالالبطولة اإلقلیمیة*:المرحلة 

:الذكور

اإلنجازالنیابةالمؤسسةادتاریخ االزدیاإلسم الكامل)ة(لتلمیذارقمالمنافسات

م60

م1000

دفع الجلة

الوثب الطویل

.........................................................................:مقر العمل...........................................................................................:اإلسم الكامل للمؤطر

:اإلناث

اإلنجازالنیابةالمؤسسةتاریخ االزدیاداإلسم الكامل)ة(لتلمیذارقمالمنافسات

م60

م1000

دفع الجلة

الوثب الطویل

.........................................................................:مقر العمل...........................................................................................:اإلسم الكامل للمؤطرة

:المختلطالتناوب
4x60م

یتكون فریق التناوب المختلط من 
)ات(المشاركین)ات(التالمیذبین 

.في باقي المسابقات

سم الكاملاإل

1

2

3

4

:ملحوظة

في الخانة المناسبة؛ Xتوضع عالمة )*(
یعبأ ھذا المطبوع ویرسل إلى الجھة المعنیة؛ـ 
یكتفى بتوقیع ھذا المطبوع من طرف الجھة المعنیة حسب المرحلة اإلقصائیة؛ـ 

البطولة اإلقلیمیة

إسم وتوقیع وخاتم
لجمعیة ا)ة(رئیس/المؤسسة )ة(مدیر

الریاضیة المدرسیة
)ھا(أو من ینوب عنھ

ة بطولة الجھویال
إسم وتوقیع وخاتم

فرع الجامعة بالنیابة)ة(رئیس/الوزارة)ة(نائب
)ھا(أو من ینوب عنھ

البطولة الوطنیة

إسم وتوقیع وخاتم
فرع الجامعة )ة(أو رئیس/األكادیمیة)ة(مدیر

باألكادیمیة
)ھا(أو من ینوب عنھ
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الخاصة بالتعلیم االبتدائيالبطولة المدرسیة

)5مطبوع رقم(

ـ الشطرنجـ 

.................................................................................................................................األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة

البطولة الوطنیة    ةبطولة الجھویالالبطولة اإلقلیمیة*:المرحلة 

النیابةالمؤسسةتاریخ االزدیاداإلسم الكامل)ة(لتلمیذارقمالجنس

1ذكر

1أنثى

:ملحوظة
في الخانة المناسبة Xتوضع عالمة )*(
یعبأ ھذا المطبوع ویرسل إلى الجھة المعنیة؛ـ 
.كتفى بتوقیع ھذا المطبوع من طرف الجھة المعنیة حسب المرحلة اإلقصائیةیـ 

البطولة اإلقلیمیة

إسم وتوقیع وخاتم
الجمعیة )ة(رئیس/المؤسسة)ة(مدیر

الریاضیة المدرسیة
)ھا(أو من ینوب عنھ

ة بطولة الجھویال

إسم وتوقیع وخاتم
امعة بالنیابةفرع الج)ة(رئیس/الوزارة)ة(نائب

)ھا(أو من ینوب عنھ

البطولة الوطنیة

إسم وتوقیع وخاتم
فرع الجامعة )ة(رئیس/األكادیمیة)ة(مدیر

باألكادیمیة
)ھا(أو من ینوب عنھ
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الخاصة بالتعلیم االبتدائيالبطولة المدرسیة

)6مطبوع رقم(
ـ كرة القدم ـ

.................................................................................................:لجھة ة والتكوینالجھویة للتربیاألكادیمیة 

.................................................................................................:النیابة

الوطنيالجھوياإلقلیمي:المرحلة

إناثذكور:الجنس

منتخب النیابةفریق المؤسسةنوع المشاركة

النیابــةالمؤسسةتاریخ اإلزدیاداإلسم الكامل)ة(لتلمیذارقمت,ر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

:ملحوظة
  توضع عالمةXفي الخانة المناسبة؛
یكتفى بتوقیع ھذا المطبوع من طرف الجھة المعنیة حسب المرحلة اإلقصائیة، ویعبأ ھذا المطبوع ویرسل إلى الجھة المعنیة.

البطولة اإلقلیمیة
إسم وتوقیع وخاتم

الجمعیة الریاضیة )ة(رئیس/المؤسسة)ة(مدیر
یةالمدرس

)ھا(أو من ینوب عنھ

ةبطولة الجھویال
إسم وتوقیع وخاتم

فرع الجامعة بالنیابة)ة(رئیس/الوزارة)ة(نائب
)ھا(أو من ینوب عنھ

البطولة الوطنیة
إسم وتوقیع وخاتم

فرع )ة(رئیس/األكادیمیة)ة(مدیر
الجامعة باألكادیمیة

)ھا(أو من ینوب عنھ
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لمدرسیةالبطولة الوطنیة ا

.............................................................

الئحة المشاركین

)7مطبوع رقم(

.................................................................................................................................األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة

ر ت
رقم

)ة(لتلمیذا
رقم 

النیابةالمؤسسةالفئةتاریخ االزدیادالجنسالكاملاإلسمالتسجیل
صورة

)ة(التلمیذ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

وخاتمسم وتوقیعإ
فرع الجامعة باألكادیمیة)ة(رئیس/األكادیمیة)ة(مدیر

)ھا(أو من ینوب عنھ
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الئحة المراقبة

ستئناس للتأكد من إنجاز العملیات ھذه الالئحة مقترحة من أجل اال
الخاصة بالمشاركة في مختلف البطوالت

أنجزإسم الوثیقةت.ر
لم ینجز 

  بعد
مالحظات

ة المشاركینالئح1

الئحة الفرق المؤھلة2

وثیقة بیان معلومات الوفد الریاضي المدرسي3

)ة(رخصة الالعب4

)ات(نسخ من رخص الالعبین5

)ة(رخصة المؤطر6

)ة(نسخة من رخصة المؤطر7

(Badges)الصور الخاصة بالتلمیذات والتالمیذ إلعداد شارات المشاركة 8

(Badges)خاصة بالمؤطرات والمؤطرین إلعداد شارات المشاركة صور9

التأمین10

عند الضرورة)ة(رخصة األب أو ولي التلمیذ11

الھواتف المھمة12

عناوین مھمة13

وسیلة النقل14

  يوثیقة تكلیف بمھمة بالنسبة لسائقي حافالت النقل المدرسي الخصوص15

مبلغ مالي احتیاطي للطوارئ16

17....


