
 
  

 

 
  

 

خباري   بالغ إ 

 2020ماي    18إالثنني  

 
بتعاون مع إجلامعة إمللكية    قطاع إلرتبية إلوطنية،  تنظم وزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين وإلتعلمي إلعايل وإلبحث إلعلمي،

كية  إملغربية للرايضة إملدرس ية وإجلامعة إمللكية إملغربية للتكوإندو وإجلامعة إمللكية إملغربية للكرإطي وأ ساليب مشرتكة، وإجلامعة إملل

ل  2020ماي   18خالل إلفرتة إملمتدة من   إملغربية للشطرجن،    " عن بعد   درس إدلوري إلوطين إمل   فعاليات "   ، 2020يونيو  15 إ 

بدإعات إحلركية وإليت  ابال ضافة للمسابقة إلوط إخلاص جبميع إل سالك إلتعلميية،  إلكرإطي وإلتكوإندو وإلشطرجن  ة يف رايض  نية لال 

عاقةإلتلميذإت وإلتالميذ  هتم لكرتونية من خالل إلرإبط :   عربوذكل وكذإ مجيع إلتلميذإت وإلتالميذ  يف وضعية إ  منصة إ 

https://adss.men.gov.ma.  

ل  2000س نوإت  موإليد  إلعمرية  فئات إل ويشارك يف منافسات هذإ إدلوري إلوطين    رايضة إلكرإطي  يف صنف  2011 إ 

   . 2011إ ل    2002س نوإت    موإليد   إلفئات إلعمرية  للشطرجنملسابقة إلوطنية ويف صنف إ. بدإعات إحلركيةوإال  وإلتكوإندو 

للوقاية وإحلد من  إختذهتا إلوزإرة  الاحرتإزية إليت ظل إلتدإبرييف ،  " عن بعد " إلرايضية إملدرس ية هذه إلبطوةلويأ يت تنظمي 

لالس مترإرية ضامان  "عن بعد"، وتعويضها ابدلروس  يت إقتضت توقيف إدلرإسة إحلضوريةوإل ،" 19"كوفيد  وابء كوروان تفيش

 للربانمج إلس نوي للوزإرة يف جمال إلرايضة إملدرس ية.  وكذإ تفعيال ، إدلرإس وموإصةل إلتحصيل  إلبيدإغوجية

برإز  وهتدف إ ل  وخلق دينامية وحيوية   يف إجملال إلراييض وإال بدإعيت إملمتدرسني إطاقات وموإهب إلتالميذ وإلتلميذإ 

غرس إلقمي إلرتبوية إلسلمية    تسعى إ ل، كام  يف ظل إحلجر إلصحي إذلي تعرفه بالدان  إملنازل   ملزوهمثناء  أ  ،  بيهنم  وجو تنافيس  رايضية

 . إملوإطنة دلهيمدلى إلناش ئة وتعزيز قمي 

يوهات  إلفيد  رإبط  ضع و و  إال لكرتونية أ عاله  إ ل إملنصة إلولوج  إملشاركة يف هذإ إدلوري  يف فعىل إلرإغبات وإلرإغبني 

تكون هذه   ن كام يشرتط أ   هذإ إدلوري. يف أ و إبنه إبنته إل مر عىل مشاركة  أ و إل م أ و ويل  موإفقة إل ب  رشيطة  ، إملسجةل 

 . اثنية   90  وأ ال تتعدى مدة لك فيديو   دإخل إملزنل   إلفيديوهات مسجةل 

قصائية من ثالثوس متر إملنافسات  قلميي) مرإحل إ  حيث يتعني عىل إملشاركني تسجيل ثالث   (،ةووطنيوهجوية  ةإ 

قصائية، فامي  مرحةليف لك  فيديو وإحد  فيديوهات   إملسابقة إخلاصة ابال بدإعات إحلركية فسيمت إعامتد فيديو وإحد خالل مجيع أ طوإر    إ 

ال عالن عن  هذه إلبطوةل، حيث سترشف جلان تقنية للك رايضة "عن بعد" عىل إلتحكمي وتقيمي إملشاراكت وإنتقاء أ جودها وإ 

 إملتأ هلني عرب هذه إملنصة.  

راييض ويف لك مسابقة ولك   صنفابملرإتب إلثالث إل ول وطنيا يف لك  إل بطال إلفائزينوس تختمت إملنافسات بتكرمي 

جنازإهتم وحتفزيإ هلم عىل إمليض قدما يف إلعطاء وتمنية همارإهتم إلبدنية   وإئز تقديرية وشوإهد إس تحقاقجبفئة معرية  تتوجيا هلم عىل إ 

 وإلعقلية. 

إال لكرتونية  إملنصة وميكن الاطالع عىل اكفة إملعطيات إملتعلقة ابلتسجيل ورشوط إملشاركة يف هذإ إدلوري من خالل   

   . أ عاله 


