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إلى السیدات والسادة

مدیرتي ومدیري األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین
نائبات ونواب الوزارة
ةیوالریاضمفتشات ومفتشي التربیة البدنیة 

التوجیھ والتخطیط التربويمفتشات ومفتشي 
تشاري التوجیھ التربويمستشارات ومس

مدیرات ومدیري الثانویات اإلعدادیة والتأھیلیة
أستاذات وأساتذة التربیة البدنیة بالثانویات اإلعدادیة والتأھیلیة

.التخصص الریاضي بالتعلیم الثانوي:الـموضــوع
E1P6الـمشروع -البرنامج االستعجالي :الـمرجـــع

موالنا اإلمامسالم تام بوجود 

أولت الوزارة الـمیثاق الوطني للتربیة والتكوین، سیما في دعامتھ الثانیة عشرة، تماشیا مع مقتضیات بعد، و

نمو الجسمي والنفسي والتفتح لتحقیق الللتربیة البدنیة والریاضة الـمدرسیة، باعتبارھما مجاال حیویاىأھمیة كبر

تخصص ریاضي بالتعلیم الثانوي اإلعدادي وأقسام ذاتثانویات، وذلك من خالل إحداثالثقافي والفكري للمتعلم

، على E1P6تعمل الوزارة، من خالل الـمشروع برنامج االستعجالي، مع مقتضیات الوانسجاما .والتأھیلي

:المتعلم من، بما ُیمكِّن االرتقاء بالتربیة البدنیة والریاضة الـمدرسیة وتطویرھما

لھذا الحقل؛أساسیة مرتبطة بالـمجاالت الـمعرفیة ومفاھیم نظریة ساب مھارات بدنیة تكا

؛اإلدراكیة والحركیة األساسیةھتنمیة قدرات

 ؛بأخالقیات الریاضة والتنافس الشریفالـمتعلقة ھتوسلوكاھمواقفبناء

؛ةصحالتعود على االھتمام بال

 ةحیاالالتكیف مع بیئات مختلفة طوال.

ضمن التخصص الریاضي ثانویات وأقسام موقع لط الضوء على وفي ھذا السیاق، تأتي ھذه الـمذكرة لتس

ثانویات ولوج یفیة إجراء مباریاتك، وكذا لتحدد الوزارةقرتھھیكلة التعلیم الثانوي اإلعدادي والتأھیلي كما أ

.ضمانا لتحقق األھداف الـمنشودةإعمالھاالتي یتعین اإلجراءات التنظیمیةباإلضافة إلى ، ھذا التخصصوأقسام 
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ضمن الھیكلة البیداغوجیة للتعلیم الثانويالتخصص الریاضيثانویات وأقسامموقع.1

:ینقسم التخصص الریاضي، من حیث األنشطة الریاضیة، إلى نوعین یلقنان بـ

ثانویات إعدادیة وتأھیلة للریاضیین؛

أقسام تخصص ریاضة وتربیة بدنیة.

التخصص الریاضيثانویات.1.1

ببعض الثانویات اإلعدادیة، التي یصطلح على تسمیتھا السنة الثانیةابتداء من يیاضلراتخصصالتوفر ی

ببعض الثانویات التأھیلیة، التي یصطلح على الجذع المشتركوابتداء من ، بالثانویات اإلعدادیة للریاضیین

لدراسیة الحاملة لھذا ، بالنسبة لبعض الجذوع والشعب والـمسالك اللریاضیینالتأھیلیةبالثانویات تسمیتھا 

:التخصص، والتي تتحدد كاآلتي

الجذع الـمشترك العلمي، والجذع الـمشترك لآلداب والعلوم اإلنسانیة؛

شعبة العلوم التجریبیة، وشعبة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، بالسنة األولى من سلك البكالوریا؛

 من سلك البكالوریامسلك علوم الحیاة واألرض، ومسلك اآلداب، بالسنة الثانیة.

إلى التنظیم البیداغوجي للتعلیم الثانوي اإلعدادي ذه الثانویاتالـمسجلین بھالـمتعلمینیخضع جمیع و

، ...امتحاناتتقویما وموادا وحصصا ومقررات وكما تحدده النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل، والتأھیلي 

إضافیةساعاتسبعمن ، )ساعتین أسبوعیا(الـمقررةالبدنیة، إلى جانب حصص التربیة باإلضافة إلى استفادتھم

:، تتوزع كاآلتيألنشطة الریاضیة الـمدرسیةمن ا

 ،نوع واحد من الریاضات؛المحدد في لتخصص الریاضي تھم اأربع ساعات أسبوعیا

 في إطار أنشطة الجمعیة الریاضیة المدرسیةفي نفس التخصص الریاضيأسبوعیا ثالث ساعات.

بالتعلیم الثانوي التأھیليأقسام تخصص ریاضة وتربیة بدنیة .2.1

بأقسام على تسمیتھا یصطلحیمكن أن تحتضن بعض الثانویات التأھیلیة العادیة أقساما للتخصص الریاضي، 

لتعلیم لالبیداغوجي لنفس التنظیم ھا ن بوالـمسجلالمتعلماتوالمتعلمونیخضع ، وتخصص ریاضة وتربیة بدنیة

وتقویماكما تحدده النصوص التنظیمیة الجاري بھا العمل، موادا وحصصا ومقرراتتأھیليي الالثانو

ست، من )ساعتین أسبوعیا(الـمقررة، باإلضافة إلى استفادتھم، إلى جانب حصص التربیة البدنیة...وامتحانات

:توزع كاآلتيألنشطة الریاضیة الـمدرسیةمن اإضافیة ساعات 

یا، تھم التخصص الریاضي المتمثل في أنشطة ریاضیة متنوعة؛ثالث ساعات أسبوع

ثالث ساعات أسبوعیا في إطار أنشطة الجمعیة الریاضیة المدرسیة.
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التخصص الریاضيثانویات وأقسامولوجإجراءات.2

الفئات الـمستھدفة.1.2

:الـمتعلمینات والمتعلممنفئتینالتخصص الریاضي في وجھثانویات وأقسام ولوجلالترشیح یفتح 

الفئة األولى:

من ن في االلتحاق بالسنة الثانیة یالتعلیم الثانوي اإلعدادي الراغبسلك السنة األولى من تالمیذ تلمیذات و

بالثانویات اإلعدادیة للریاضیین؛نفس السلك 

من الثالثةالسنة ن في االلتحاق بیالتعلیم الثانوي اإلعدادي الراغبسلك السنة الثانیة من تالمیذ تلمیذات و

بالثانویات اإلعدادیة للریاضیین؛نفس السلك 

الفئة الثانیة:

التوجیھ نحو الجذع ن في یالسنة الثالثة من سلك التعلیم الثانوي اإلعدادي الراغبتالمیذتلمیذات و

أقسام وأالثانویات التأھیلیة للریاضیین (الـمشترك العلمي أو الجذع الـمشترك لآلداب والعلوم اإلنسانیة 

؛)تخصص ریاضة وتربیة بدنیة

ن في التوجیھ نحو السنة األولى بكالوریا علوم تجریبیة یالجذع الـمشترك العلمي الراغبتالمیذ تلمیذات و

وأقسام تخصص ریاضة أالثانویات التأھیلیة للریاضیین (لتخصص ریاضة وتربیة بدنیةتضنة حمال

؛)وتربیة بدنیة

 ن في التوجیھ نحو السنة األولى بكالوریا آداب یداب والعلوم اإلنسانیة الراغبالجذع الـمشترك لآلتالمیذ

أقسام وأالثانویات التأھیلیة للریاضیین (لتخصص ریاضة وتربیة بدنیة المحتضنة وعلوم إنسانیة 

).تخصص ریاضة وتربیة بدنیة

التخصص الریاضيأقسام ثانویات وكیفیة ولوج.2.2

الـمتعلمون المتعلمات و،والتأھیليالریاضي بالتعلیم الثانوي اإلعدادي صصالتخثانویات وأقسام یلج 

:الـمنتمون للفئات الـمحددة أعاله، والذین اجتازوا بنجاح إحدى الـمباریات اآلتیة

مباراة ولوج الثانویات اإلعدادیة للریاضیین؛

مباراة ولوج الثانویات التأھیلیة للریاضیین؛

ریاضة وتربیة بدنیةمباراة ولوج أقسام تخصص.

التالمیذ الذین یتابعون دراستھم بھذا التخصص، والراغبین في التلمیذات وال تھم فإن ھذه المباریاتلإلشارة،

.االستمرار فیھ بعد انتقالھم إلى الـمستوى الدراسي الـموالي

الریاضيالتخصص ثانویات وأقسامولوج مباریاتـالترشیح ل.3.2

التخصص الریاضي، ابتداء من منتصف شھر مارس من كل ثانویات وأقسامباریات ولوجیفتح الترشیح لـم

القادرین على مزاولة األنشطة وأعاله، امالـمشار إلیھالـمنتمین للفئتین الـمتعلمینالمتعلمات وسنة، في وجھ 

سنة الاألول من سوسدفي مادة التربیة البدنیة برسم األ20من 12لحاصلین على معدل ال یقل عن الریاضیة، وا

.الدراسیة
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ملفات الترشیح.4.2

:التخصص الریاضي من الوثائق اآلتیةثانویات وأقساممباریات ولوجتتكون ملفات الترشیح الجتیاز 

؛الـملحقوفق النموذجلولوج التخصص الریاضي الترشیحبطاقة

 سة األنشطة الریاضیة، تثبت قدرة الـمترشح على ممارالـملحقشھادة طبیة، وفق النموذج.

ملفات الترشیحوضع وإرسال .5.2

اآلجال في، والمترشحاتونتوضع ملفات الترشیح لدى إدارة الـمؤسسة، التي ینتمي إلیھا الـمترشح

الـمحددة لذلك؛

 الـمتعلمین الـمسجلین المتعلمات وترسل الـمؤسسة األصلیة، عن طریق النیابة اإلقلیمیة، ملفات ترشیح

أو أقسام تخصص الثانویات اإلعدادیة والتأھیلیة للریاضیین(اجتیاز كل مباراة على حدةلخاصة بابھا، و

حددھا نیابات الـمكلفة بتنظیم ھذه الـمباریات، وذلك في اآلجال التي تإلى ال)ریاضة وتربیة بدنیة

.األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین

إجراء الـمبارایاتمراكز .6.2

،الریاضي بالتعلیم الثانوي اإلعدادي والتأھیليالتخصصثانویات وأقسامولوجإجراء مباریات ز مراكحدد ُت

.الـموضوعا فيسنویتصدر وزاریة ةبموجب مذكر،مناطق استقطابھاوكذا 

اختبارات ومواد الـمباریات.7.2

:یناختبارخالل شھر ماي،،والمترشحات الـمترشحونیجتاز 

الجري السریع، :، تتحدد فيإجباریةأنشطة ریاضیة یتضمن ت البدنیة العامةاص بالقدرااختبار خ

أو الـمقاومة؛دَلوالتمدید العمودي، والوثب الطولي، ودفع الجلة، والَج

وأكرة القدم، :اآلتیةمن بین الریاضات اختیاریاانشاطیتضمن اختبار خاص بالتخصصات الریاضیة

.)ھیلیةأالجمباز بثانویات الریاضیین اإلعدادیة والت(الجمبازوأ،رة الطائرةالكوأكرة السلة، وأكرة الید، 

، وطبیعة الـمباریات، وفق الـمترشحینالمترشحات ووجنس توزیع الـمواد حسب طبیعة االختبارات، ویتحدد 

.3رقمالـملحقمتضمن في ما ھو

تنقیط اختبارات الـمباریات.8.2

 في كل مادة من اختبار القدرات البدنیة 20إلى 0من الـمترشحینوالمترشحاتومؤھالت تنقط قدرات

، وتمنح حسب طبیعة الـمباراة)9إلى 4من (ات ات التنقیط الـمتضمنة في الـملحقشبكالعامة، وذلك وفق 

:على المواد الخمسبتطبیق المعدل الحسابي 20إلى 0من االختبار لھذانقطة واحدة 

 ؛ياختبار التخصص الریاضفي 20إلى 0تنقط الـمھارات الریاضیة للـمترشحین من

 تحتسب بجمع نقطتي االختبارین)ة(مترشحكل لتقویم إنجاز 40و0تمنح نقطة إجمالیة تتراوح بین ،:

ریاضينقطة اختبار التخصص ال+نقطة اختبار القدرات البدنیة العامة =نقطة اختبار التخصص الریاضي 

مجموع نقط المواد الخمس لالختبار

5
=نقطة اختبار القدرات البدنیة العامة  
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حصل على نقطة إجمالیة تعادل على )ة(یعد ناجحا في مباراة ولوج التخصص الریاضي كل مترشح

یقتربون من ھذا مترشحینمترشحات وویمكن للجنة المباراة أن تقرر في نجاح ،40من 20األقل 

.المعدل

اإلعالن عن نتائج الـمباریات.9.2

بناء على استحقاقھم وعلى الطاقة الـمترشحین الـمقبولینرسمیة بعداد الئحة بإتقوم مراكز إجراء الـمباریات 

، والئحة انتظار عند االقتضاء، حسب مؤسساتھم األصلیة، وإرسالھا إلى ھذه االستیعابیة للمؤسسة المستقبلة

.عبر النیابات اإلقلیمیة الـمعنیةاألخیرة 

نھائیا لاللتحاق بالتخصصات الریاضیة نیولمقبالناجحون في ھذه الـمباریات وال یعتبر ھؤالء الـمترشحون 

أو توجیھھم انتقال التالمیذ الـمعنیین نعقد في نھایة السنة الدراسیة للبت فيتي تالقسام األالس إال بقرار من مج

.المعنیةى الـمستویات الدراسیة إل

التخصص الریاضيثانویات وأقسامالـمتعلقة بمباریات ولوجتدبیر العملیات.3

على الـمستوى الـمركزياإلجراءات .1.3

:تعمل مدیریة االرتقاء بالریاضة الـمدرسیة على

قسام أللثانویات اإلعدادیة والتأھیلیة للریاضیین، وكذا ات الجدیدة لحداثاإلإعداد دفتر تحمالت خاص ب

تخصص ریاضة وتربیة بدنیة بالثانویات التأھیلیة العادیة، ووضع مسطرة خاصة للمصادقة على 

في ھذا الشأن؛للتربیة والتكوین مقترحات األكادیمیات الجھویة 

 الثانویات بعض لات الجدیدةترشیحالمقترحات األكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین في شأن إخضاع

الثانویات اإلعدادیة والتأھیلیة ألن تصبح بعض لالتأھیلیة الحتضان أقسام التخصص الریاضي، وكذا 

كل سنة؛منفبرایرمتم شھر ، لـمسطرة الـمصادقة قبل للریاضیینتأھیلیةوأإعدادیة ثانویات 

 للثانویات اإلعدادیة والثانویات التأھیلیة التوزیع الجغرافي في شأن سنویة إصدار مذكرة وزاریة

؛، ومناطق استقطابھايریاضالخصص تالقسام الـمحتضنة ألللریاضیین، والثانویات التأھیلیة 

ةلـمتدخلت واألطر اباانیقصد استثمارھا من طرف الالریاضي رجعیة تعریفیة بالتخصص إنتاج وثائق م

عبر ربوع الـمملكة في الحمالت اإلعالمیة الـمنظمة الـمؤسسات الثانویة كذا في مجال التوجیھ التربوي و

.فئات الـمستھدفةلفائدة ال

على الـمستوى الجھوياإلجراءات .2.3

:علىة للتربیة والتكوینالجھویةاألكادیمیتعمل 

وفي شأن ، يریاضالتخصص الالحتضان أقسام جدیدة تأھیلیة ترشیح ثانویات في شأن إرسال مقترحاتھا

برسم الـموسم ألن تصبح ثانویات إعدادیة وتأھیلیة للریاضیین،جدیدة ثانویات إعدادیة وتأھیلیة ترشیح 

إلى مدیریة االرتقاء بالریاضة شھر ینایر من كل سنة قبل متم ، وكذا مناطق استقطابھاالدراسي الـموالي، 

؛قصد الـمصادقةالـمدرسیة

 حول مالئمة تكلیف الـمركز الجھوي لإلعالم والـمساعدة على التوجیھ بإنتاج دعامات إعالمیة

جھویا وإقلیمیا اإلعالمیة الـمنظمة واألنشطة التخصص الریاضي قصد استغاللھا في مختلف التظاھرات 

، وتوفیر اإلمكانات الـمالیة الالزمة لذلك؛ومحلیا
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 مباراةـالـمتعلقة باإلعالم حول ھذا التخصص، والترشیح للوضع جدولة زمنیة دقیقة لـمختلف العملیات ،

وكذا إجراءات تنظیمھا، أو تفویض ھذه العملیة إلى النیابات اإلقلیمیة؛

لعملیات التي تتعلق بأكثر من نیابة؛التنسیق بین النیابات اإلقلیمیة التابعة لھا فیما یخص ا

 إنجاز مختلف العملیات الـمبرمجة، وإعداد تقاریر وإحصائیات في الـموضوع ترفع إلى مدیریة تتبع

.االرتقاء بالریاضة الـمدرسیة قصد االستثمار

على الـمستوى اإلقلیمياإلجراءات .3.3

:اإلقلیمیة العمل علىةتتولى النیاب

 ؛إجراء مباریات التخصص الریاضي التابع لھاالـمؤسسات األصلیة، ومركز التنسیق فیما بین

 فیما بین الـمؤسسات األصلیة انتقال ملفات الترشیح ولوائح الـناجحین في الـمباریات تسھیل وتسریع

؛التابعة لھا ومراكز إجراء مباریات ولوج التخصص الریاضي

 مترشحین الجتیاز مباریات ولوج التخصص الریاضي؛الـلتالمیذللتلمیذات واالالزمة التراخیصمنح

 تتبع مختلف العملیات الـمنجزة بالـمؤسسات األصلیة ومراكز إجراء مباریات ولوج التخصص الریاضي

.الجھویة للتربیة والتكوین قصد االستثمارةالتابعة لھا، وإعداد تقاریر وإحصائیات ترفع إلى األكادیمی

ـمحليوى العلى الـمستاإلجراءات .4.3

األصلیةالـمؤسسات الثانویة اإلعدادیة والتأھیلیة على مستوى:

:تعمل ھذه الـمؤسسات على

 تالمیذ الـمستویات الدراسیة الـمعنیة؛تلمیذات وفي صفوف مالئمة إنجاز حملة إعالمیة

 على التالمیذ الراغبین في الترشح الجتیاز مباریات ولوج التخصص الریاضي التلمیذات ومساعدة

التھیيء الجید لھذه الـمباریات، عبر حصص تدریبیة تبرمج خالل أنشطة الجمعیة الریاضیة، 

التربیة البدنیة بالـمؤسسة؛أساتذةأستاذات ووُتؤطر من طرف 

ولوجإلى مراكز إجراء مباریات ،وتعبئة اإلطار الخاص بھا، بعد مراجعتھاإرسال ملفات الترشیح

داخل اآلجال الـمحددة ،عبر مصالح النیابة اإلقلیمیةالـمعنیة، یاضي التخصص الرثانویات وأقسام

، یتعین إخبار الـمراكز الـمعنیة بمراسلة في الـموضوع؛)ة(وفي حالة عدم ترشح أي تلمیذ.لذلك

 التخصص الریاضي ثانویات وأقسام الـمقبولین الجتیاز مباریات ولوج التالمیذ التلمیذات واستدعاء

ائح الـمتوصل بھا من طرف مراكز إجراء ھذه الـمباریات؛بناء على اللو

 التخصص الریاضي الـمتوصل بھا في مجالس األقسام ثانویات وأقسام اعتماد نتائج مباریات ولوج

ھذه بعد انتھاء مداوالت الـمقبولین نھائیا التالمیذوالتلمیذات، وإخبارالخاصة بالـمستویات الـمعنیة

.الـمجالس

 التخصص الریاضيثانویات وأقسامراكز إجراء مباریات ولوجمستوى معلى:

:تعمل ھذه الـمراكز على

وعضویة وإشراف مفتش التربیة البدنیةة، برئاسة مدیر الـمركزاتشكیل لجنة خاصة بالـمبار

الـمباریات مختلف التدابیر الـمتعلقة بأساتذة مادة التربیة البدنیة، للسھر على إجراء أستاذات و

التخصص الریاضي وفق مقتضیات ھذه الـمذكرة؛ثانویات وأقسامصة بولوجالخا
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 ملفات الترشیح من جمیع مؤسسات منطقة االستقطاب، ضمانا لتكافؤ الفرص التوصل بالتأكد من

التالمیذ الـمعنیین؛التلمیذات وبین جمیع 

 ستوفین للشروط عبر لوائح التالمیذ الـمالتلمیذات ودراسة ملفات الترشیح الواردة علیھا، واستدعاء

تحدید اإلشارة إلى أنھ یمكن للجنة المباراةوفي ھذا الصدد، تجدر.صلیةترسل إلى الـمؤسسات األ

المترشحین الذین سیتم استدعاؤھم من خالل الرفع من معدل التربیة البدنیة المترشحات وأعداد 

في حالة وجود أعداد كبیرة من ، وذلك بصفة استثنائیة20من 12المعتمد للترشیح إلى ما فوق 

؛المترشحین تفوق قدرة المركز على تنظیم المباراة في ظروف مواتیة

 في الـمترشحین الناجحینالمترشحات وإعداد لوائح رسمیة، ولوائح انتظار عند االقتضاء، بأسماء

؛حسب مؤسساتھم األصلیةالـمباریات

 التالمیذ الـمترشحین، بعد تدوین نتائج والتلمیذات إرسال بطاقات الترشیح الخاصة بجمیع

علیھا، وكذا اللوائح الرسمیة ولوائح االنتظار إلى االختبارات الـمنجزة وقرار لجنة الـمباراة

واعتمادھا خالل مجالس األقسام التالمیذ الـمعنیینالتلمیذات والـمؤسسات األصلیة قصد إخبار 

.نھایة السنةبرسم 

بالثانویات اإلعدادیة والتأھیلیة للریاضیینذاتالتلمیودعم التالمیذ.4

:للریاضیین منوالتأھیلیة عدادیة مسجلون بالثانویات اإلـالریاضیون الالتالمیذالتلمیذات ویستفید 

؛ة ریاضیة في بدایة كل سنة دراسیةلذب

 الراغبین في ذلك؛لتالمیذ الریاضیینللتلمیذات وامنحة النظام الداخلي

 في النظام الداخلي؛غیر الراغبینلتالمیذ الریاضیین یذات واللتلمنصف منحة

 الفحص الطبي مرتین في السنة على األقل والرعایة الصحیة عند الحاجة؛

مجاورة حسب االختصاص لتقویة مھاراتھم الریاضیة؛ ـاألندیة الریاضیة الولوجمساعدة على ـال

 التقییم التشخیصيبناء على نتائجاالدعم الـمدرسي لثالث ساعات أسبوعیاالستفادة من.

الریاضيالتخصصثانویات وأقسام اإلعفاء من طلب .5
المحتضنةلتالمیذ الـمسجلین بمختلف مستویات التعلیم الثانوي اإلعدادي والتأھیلي، اللتلمیذات ویمكن 

ھذا التخصص قبل ن قصد إعفائھم ملدى إدارة الـمؤسسة التي ینتمون إلیھا لب للتخصص الریاضي، التقدم بط

وفي ھذا الصدد، تتخذ كافة الترتیبات الالزمة قصد تیسیر إعادة تسجیل .متم شھر شتنبر من كل سنة دراسیة

المرتبطة االمتیازات یفقدونھمذا التخصص بمستویات دراسیة عادیة، علما بأنإعفاؤھم من ھالذین تم 

.بالتخصص

في تشجیع ممارسة التربیة البدنیة ه الـمذكرة من أھمیة ونظرا لـما تكتسیھ اإلجراءات الواردة في ھذ

ثانویات وأقساممباریات ولوجالرفع من جودة تدبیر باإلضافة إلى والریاضیة، وكذا الریاضة المدرسیة،

التخصص الریاضي بالثانویات اإلعدادیة والتأھیلیة الـمعنیة، ُیرجى من السیدات والسادة، مدیرتي ومدیري 

ومفتشات ومفتشي التربیة البدنیة والریاضیة،بیة والتكوین، ونائبات ونواب الوزارة،الجھویة للتراألكادیمیات 

وأطر التوجیھ التربوي، ومدیرات ومدیري الثانویات اإلعدادیة والتأھیلیة، العمل، كل من جھتھ، على تفعیل 

.والسالم.ألھداف التربویة الـمنشودةمحتوى ھذه الـمذكرة، وتبلیغ مضمونھا إلى كافة الفئات الـمعنیة ضمانا ل



الجھویـةاألكادیمیة
النیابــة اإلقلیمیــة

مؤسسـة الثانویـةـال
الدراسیــةـــةالسن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . :

ولوج التخصص الریاضيمباریات 
بطاقة الترشیح

)ة(إطار خاص بالتلمیذ

)ة(صورة المترشح

)تحمل خاتم إدارة المؤسسة(

.أسفلھ،)ة(أنا الـموقع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . )االسم الشخصي والعائلي(.

.:االزدیادتاریخ أنثى  ذكر :الجنــــــس . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

......................................................................................:المؤسسة الحالیة

:الحاليالـمستوى الدراسـي

السنة األولى من التعلیم الثانوي اإلعداديالجذع الـمشترك العلمي

السنة الثانیة من التعلیم الثانوي اإلعداديالجذع الـمشترك لآلداب والعلوم اإلنسانیة

السنة الثالثة من التعلیم الثانوي اإلعدادي

أرغب في الترشیح 
الجتیاز

مباراة ولوج الثانویة اإلعدادیة للریاضیین
 يمن التعلیم الثانوي اإلعدادالثانیةالسنةبولوج مباراة خاصة

من التعلیم الثانوي اإلعداديالثالثةبولوج السنةخاصة مباراة

مباراة ولوج الثانویة التأھیلیة للریاضیین
 الجذع الـمشترك العلميبولوج مباراة خاصة

 الـمشترك لآلداب والعلوم اإلنسانیةالجذعبولوج مباراة خاصة،

 وآداب وعلوم إنسانیةألوم تجریبیة السنة األولى بكالوریا عبولوجمباراة خاصة

ولوج أقسام تخصص ریاضة وتربیة بدنیةمباراة 
 الـمشترك لآلداب والعلوم اإلنسانیةوالجذعأالجذع الـمشترك العلمي بولوجمباراة خاصة

 وآداب وعلوم إنسانیةأالسنة األولى بكالوریا علوم تجریبیة بولوجمباراة خاصة

كرة الیدكرة السلة كرة القدم:)ةواحدریاضةاختیار (ریاضةفيتبار التخصص الریاضي وأرغب في اجتیاز اخ
الكرة الطائرة ینلریاضیاإلعدادیة والتأھیلیة لخاص بولوج الثانویات (الجمباز(

.حرر بــ  . . . . . . . . . . . . . . .:بتاریخ . / . . . / . . .. . . . . . :)ة(توقیع التلمیذ.

)ة(إطار خاص بولي أمر التلمیذ
.،أسفلھ)ة(أنا الـموقع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. رقم بطاقة التعریف الوطنیة، الحامل ل)االسم الشخصي والعائلي(.

. . . . . . . . . . .. . . . . .)ة(مر التلمیذأشھد، بصفتي ولي أ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بأني اطلعت على متطلبات ، .

.بھذا التخصص بالـمؤسسة الثانویة الـمستقطبةبااللتحاق الدراسة بالتخصص الریاضي، وأسمح لھ 

.حرر بــ  . . . . . . . . . . . . . . .:بتاریخ . . . . . . . . / . . . / . . :)ة(توقیع ولي أمر التلمیذ.

بإدارة الـمؤسسة األصلیةإطار خاص 

في مادة )ة(معدل التلمیذ
التربیة البدنیة برسم 

ىالدورة األول

:اسم المؤسسة
)ة(خاتم وتوقیع الـمدیر

20

1رقم ملحق



إطار خاص بإدارة مركز إجراء مباراة ولوج التخصص الریاضي

نتائج اختبار ج اختبار القدرات البدنیة العامةنتائ
التخصص 
الریاضي نقطة االختبارالتمدید العموديالوثب الطوليالـمقاومة/الجلد دفع الجلةالجري السریع

النتیجة النھائیة 
للمباراة

قرار لجنة 
الـمباراة

مقبول بالالئحة 
الرسمیة

مقبول بالئحة 
االنتظار

غیر مقبول



الـمباراةلجنة)ة(توقیع وخاتم رئیس

توجیھات

یمأل التلمیذ اإلطار الـمخصص لھ بكل عنایة وتركیز

یمأل ولي أمر التلمیذ اإلطار الـمخصص لھ بكل عنایة وتركیز

ترفق ھذه البطاقة بشھادة طبیة تثبت قدرة الـمترشح على ممارسة األنشطة الریاضیة

األصلیةلھذه البطاقة بإدارة الـمؤسسة)ھا(إیداعھعندوصٌل)ة(ُیسلَّم للتلمیذ

یجب احترام اآلجال الـمحددة لـملء ھذه البطاقة وإیداعھا بإدارة الـمؤسسة األصلیة

2020 20 20 20 20 20

40



شھادة القدرة البدنیة

.أسفلھ، )ة(الـموقعأشھد، أنا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.)ة(ص الذي أنجز الیوم للتلمیذأنھ بناء على التشخی . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . على ممارسة كل )ة(باألمر قادر)ة(تبین أن الـمعني.

.األنشطة البدنیة والریاضیة دون أن یشكل ذلك خطرا علیھ

.باألمر قصد اإلدالء بھا عند االقتضاء)ة(وقد سلمت ھذه الشھادة للمعني

.ـ حرر ب . . . . . . . . . .بتاریخ . .. . . . . . . . . . . .

إمضاء الطبیب

أي أوبالفرنسیة، طبقا لھذا النموذج المقترح أوأن یدلي بشاھدة طبیة باللغة العربیة )ة(یمكن للتلمیذ:ملحوظة

.لبدنیة والریاضیةاألنشطة اعلى ممارسة)ة(نموذج آخر شریطة أن تتضمن اإلشارة إلى قدرة التلمیذ

2ملحق رقم 
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توزیع الـمواد حسب طبیعة االختبارات والـمباریات

مواد االختبار
مباراة ولوج الثانویات اإلعدادیة 

للریاضیین
مباراة ولوج الثانویات التأھیلیة 

للریاضیین
مباراة ولوج أقسام تخصص 

ریاضة وتربیة بدنیة
اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

خ
ا

مة
عا

 ال
یة

دن
الب

ت 
را

قد
 ال

ار
تب

)مترا60(الجري السریع 

)بدون خطوات استعدادیة(التمدید العمودي 
Détente verticale sans élan



)ارتكاز الرجلین وبدون خطوات استعدادیة(الوثب الطولي 
Détente horizontale sans élan



)ن خطوات استعدادیةبدو(دفع الجلة 
Lancer sans élan

)3كلغ()3كلغ()4كلغ()3كلغ()4كلغ()3كلغ(

)دقائق6(الجلــــد 
Test Cooper adapté



)متر600(الـمقاومة  

ي
ض

ریا
 ال

ص
ص

خ
الت

ر 
تبا

خ
كرة الیدا

كرة السلة

طائرةالكرة ال

كرة القدم

الجمباز

3ملحق رقم 
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اإلعدادیة للریاضیینثانویاتولوج البسلم التنقیط الخاص 

 الذكور

13
سنة أو أقل

14
سنة

15
سنة

16
سنة

اختبار 
6كوبر 

دقائق

الوثب الطولي 
على ارتكاز 
الرجلین معا 

بدون خطوات 
استعدادیة

التمدید 
ودي العم

بدون خطوات 
استعدادیة

دفع الجلة
)كلغ3(

بدون خطوات 
استعدادیة

الجري 
السریع

متر60

20/20 2100 m 240 cm 60 cm 13,30 m 3"7

20/20 20/19 2050 m 235 cm 58 cm 12,66 m 5"7

20/20 20/19 20/18 2000 m 230 cm 56 cm 11,90 m 7"7

20/20 20/19 20/18 20/17 1950 m 225 cm 54 cm 11,36 m 9"7

20/19 20/18 20/17 20/16 1900 m 220 cm 52 cm 10,76 m "8

20/18 20/17 20/16 20/15 1850 m 215 cm 50 cm 10,10 m 1"8

20/17 20/16 20/15 20/14 1800 m 210 cm 48 cm 9,56 m 2"8

20/16 20/15 20/14 20/13 1750 m 205 cm 46 cm 9,06 m 4"8

20/15 20/14 20/13 20/12 1700 m 200 cm 44 cm 8,56 m 5"8

20/14 20/13 20/12 20/11 1650 m 195 cm 42 cm 8 m 6"8

20/13 20/12 20/11 20/10 1600 m 190 cm 40 cm 7,56 m 8"8

20/12 20/11 20/10 20/09 1550 m 185 cm 38 cm 6,96 m 9"8

20/11 20/10 20/09 20/08 1500 m 180 cm 36 cm 6,46 m "9

20/10 20/09 20/08 20/07 1450 m 175 cm 34 cm 6,06 m 2"9

20/09 20/08 20/07 20/06 1400 m 170 cm 32 cm 5,66 m 3"9

20/08 20/07 20/06 20/05 1350 m 165 cm 30 cm 5,26 m 4"9

20/07 20/06 20/05 20/04 1300 m 160 cm 28 cm 5,06 m 6"9

20/06 20/05 20/04 20/03 1250 m 155 cm 26 cm 4,86 m 7"9

20/05 20/04 20/03 20/02 1200 m 150 cm 24 cm 4,45 m 9"9

20/04 20/03 20/02 20/01 1150 m 145 cm 22 cm 4,20 m "10

20/03 20/02 20/01 1100 m 140 cm 20 cm 3,95 m 2"10

20/02 20/01 1050 m 135 cm 18 cm 3,85 m 3"10

20/01 1000 m 130 cm 16 cm 3,80 m 5"10

4ملحق رقم 
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اإلعدادیة للریاضیینثانویاتولوج البسلم التنقیط الخاص 

اإلناث

13
سنة أو أقل

14
سنة

15
سنة

16
سنة

اختبار 
6كوبر 

دقائق

الوثب الطولي 
على ارتكاز 
الرجلین معا 

بدون خطوات 
استعدادیة

التمدید 
العمودي 

دون خطوات ب
استعدادیة

دفع الجلة
)كلغ3(

بدون خطوات 
استعدادیة

الجري 
السریع

متر60

20/20 1950 m 225 cm 54 cm 11,36 m 8"8

20/20 20/19 1900 m 220 cm 52 cm 10,76 m 1"9

20/20 20/19 20/18 1850 m 215 cm 50 cm 10,10 m 4"9

20/20 20/19 20/18 20/17 1800 m 210 cm 48 cm 9,56 m 7"9

20/19 20/18 20/17 20/16 1750 m 205 cm 46 cm 9,06 m 9"9

20/18 20/17 20/16 20/15 1700 m 200 cm 44 cm 8,56 m 1"10

20/17 20/16 20/15 20/14 1650 m 195 cm 42 cm 8 m 3"10

20/16 20/15 20/14 20/13 1600 m 190 cm 40 cm 7,56 m 4"10

20/15 20/14 20/13 20/12 1550 m 185 cm 38 cm 6,96 m 5"10

20/14 20/13 20/12 20/11 1500 m 180 cm 36 cm 6,46 m 7"10

20/13 20/12 20/11 20/10 1450 m 175 cm 34 cm 6,06 m 8"10

20/12 20/11 20/10 20/09 1400 m 170 cm 32 cm 5,66 m "11

20/11 20/10 20/09 20/08 1350 m 165 cm 30 cm 5,26 m 1"11

20/10 20/09 20/08 20/07 1300 m 160 cm 28 cm 5,06 m 3"11

20/09 20/08 20/07 20/06 1250 m 155 cm 26 cm 4,86 m 4"11

20/08 20/07 20/06 20/05 1200 m 150 cm 24 cm 4,45 m 7"11

20/07 20/06 20/05 20/04 1150 m 145 cm 22 cm 4,20 m 9"11

20/06 20/05 20/04 20/03 1100 m 140 cm 20 cm 3,95 m 1"12

20/05 20/04 20/03 20/02 1050 m 135 cm 18 cm 3,85 m 3"12

20/04 20/03 20/02 20/01 1000 m 130 cm 16 cm 3,75 m 5"12

20/03 20/02 20/01   950 m 125 cm 14 cm 3,65 m 7"12

20/02 20/01     900 m 120 cm 12 cm 3,55 m 9"12

20/01     850 m 115 cm 10 cm 3,50 m "13

5ملحق رقم 
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للریاضیینالتأھیلیةثانویاتولوج البسلم التنقیط الخاص 

 الذكور

15
سنة أو أقل

16
سنة

17
سنة

18
سنة

اختبار 
6كوبر 

دقائق

الوثب الطولي 
على ارتكاز 
الرجلین معا 

بدون خطوات 
استعدادیة

التمدید 
ودي العم

بدون خطوات 
استعدادیة

دفع الجلة
)كلغ4(

بدون خطوات 
استعدادیة

الجري 
السریع

متر60

20/20 2250 m 255 cm 66 cm 13,90 m 3"7

20/20 20/19 2200 m 250 cm 64 cm 13,75 m 5"7

20/20 20/19 20/18 2150 m 245 cm 62 cm 13,50 m 7"7

20/20 20/19 20/18 20/17 2100 m 240 cm 60 cm 13,30 m 9"7

20/19 20/18 20/17 20/16 2050m 235 cm 58 cm 12,66 m "8

20/18 20/17 20/16 20/15 2000 m 230 cm 56 cm 11,90 m 1"8

20/17 20/16 20/15 20/14 1950 m 225 cm 54 cm 11,36 m 2"8

20/16 20/15 20/14 20/13 1900 m 220 cm 52 cm 10,76 m 4"8

20/15 20/14 20/13 20/12 1850 m 215 cm 50 cm 10,10 m 5"8

20/14 20/13 20/12 20/11 1800 m 210 cm 48 cm 9,56 m 6"8

20/13 20/12 20/11 20/10 1750 m 205 cm 46 cm 9,06 m 7"8

20/12 20/11 20/10 20/09 1700 m 200 cm 44 cm 8,56 m 9"8

20/11 20/10 20/09 20/08 1650 m 195 cm 42 cm 8 m "9

20/10 20/09 20/08 20/07 1600 m 190 cm 40 cm 7,56 m 2"9

20/09 20/08 20/07 20/06 1550 m 185 cm 38 cm 6,96 m 3"9

20/08 20/07 20/06 20/05 1500 m 180 cm 36 cm 6,46 m 4"9

20/07 20/06 20/05 20/04 1450 m 175 cm 34 cm 6,06 m 6"9

20/06 20/05 20/04 20/03 1400 m 170 cm 32 cm 5,66 m 7"9

20/05 20/04 20/03 20/02 1350 m 165 cm 30 cm 5,26 m 8"9

20/04 20/03 20/02 20/01 1300 m 160 cm 28 cm 5,06 m "10

20/03 20/02 20/01 1250 m 155 cm 26 cm 4,86 m 2"10

20/02 20/01 1200 m 150 cm 24 cm 4,45 m 3"10

20/01 1150 m 145 cm 22 cm 4,20 m 5"10

6ملحق رقم 
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للریاضیینالتأھیلیة ثانویاتولوج البسلم التنقیط الخاص 

 اإلناث

15
سنة أو أقل

16
سنة

17
سنة

18
سنة

اختبار 
6كوبر 

دقائق

الوثب الطولي 
على ارتكاز 
الرجلین معا 

بدون خطوات 
استعدادیة

التمدید 
العمودي

بدون خطوات 
استعدادیة

دفع الجلة
)كلغ3(

بدون خطوات 
استعدادیة

الجري 
السریع

متر60

20/20 2100 m 240 cm 60 cm 12,30 m "8

20/20 20/19 2050 m 235 cm 58 cm 12 m 4"8

20/20 20/19 20/18 2000 m 230 cm 56 cm 11,75 m 8"8

20/20 20/19 20/18 20/17 1950 m 225 cm 54 cm 11,36 m 1"9

20/19 20/18 20/17 20/16 1900 m 220 cm 52 cm 10,76 m 4"9

20/18 20/17 20/16 20/15 1850 m 215 cm 50 cm 10,10 m 7"9

20/17 20/16 20/15 20/14 1800 m 210 cm 48 cm 9,56 m 9"9

20/16 20/15 20/14 20/13 1750 m 205 cm 46 cm 9,06 m 1"10

20/15 20/14 20/13 20/12 1700 m 200 cm 44 cm 8,56 m 3"10

20/14 20/13 20/12 20/11 1650 m 195 cm 42 cm 8 m 4"10

20/13 20/12 20/11 20/10 1600 m 190 cm 40 cm 7,56 m 5"10

20/12 20/11 20/10 20/09 1550 m 185 cm 38 cm 6,96 m 7"10

20/11 20/10 20/09 20/08 1500 m 180 cm 36 cm 6,46 m 8"10

20/10 20/09 20/08 20/07 1450 m 175 cm 34 cm 6,06 m "11

20/09 20/08 20/07 20/06 1400 m 170 cm 32 cm 5,66 m 1"11

20/08 20/07 20/06 20/05 1350 m 165 cm 30 cm 5,26 m 3"11

20/07 20/06 20/05 20/04 1300 m 160 cm 28 cm 5,06 m 5"11

20/06 20/05 20/04 20/03 1250 m 155 cm 26 cm 4,86 m 7"11

20/05 20/04 20/03 20/02 1200 m 150 cm 24 cm 4,45 m "11

20/04 20/03 20/02 20/01 1150 m 145 cm 22 cm 4,20 m 1"12

20/03 20/02 20/01   1100 m 140 cm 20 cm 3,95 m 3"12

20/02 20/01     1050 m 135 cm 18 cm 3,85 m 5"12

20/01     1000 m 130 cm 16 cm 3,75 m 7"12

7ملحق رقم 
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أقسام تخصص ریاضة وتربیة بدنیةولوج بسلم التنقیط الخاص 

 الذكور

15
سنة أو أقل

16
سنة

17
سنة

18
سنة

مقاومةـال
متر600

الطوليالوثب
ارتكازعلى

معاالرجلین
طواتخبدون

ةاستعدادی

التمدید
العمودي

بدون
خطوات
ةاستعدادی

الجلةدفع
كلغ3

)خطواتبدون(
ةدیاستعدا

الجري 
یعسرال

متر60

20/20 1' 32" 255 cm 66 cm 14,00 m 2"7

20/20 20/19 1' 35" 250 cm 64 cm 13,75 m 3"7

20/20 20/19 20/18 1' 38" 245 cm 62 cm 13,50 m 5"7

20/20 20/19 20/18 20/17 1' 42" 240 cm 60 cm 13,30 m 7"7

20/19 20/18 20/17 20/16 1' 45" 235 cm 58 cm 12,66 m 9"7

20/18 20/17 20/16 20/15 1' 46" 230 cm 56 cm 11,90 m "8

20/17 20/16 20/15 20/14 1' 51" 225 cm 54 cm 11,36 m 1"8

20/16 20/15 20/14 20/13 1' 54" 220 cm 52 cm 10,76 m 2"8

20/15 20/14 20/13 20/12 1' 58" 215 cm 50 cm 10,10 m 4"8

20/14 20/13 20/12 20/11 2' 03" 210 cm 48 cm 9,56 m 5"8

20/13 20/12 20/11 20/10 2' 08" 205 cm 46 cm 9,06 m 6"8

20/12 20/11 20/10 20/09 2' 12" 200 cm 44 cm 8,56 m 8"8

20/11 20/10 20/09 20/08 2' 16" 195 cm 42 cm 8 m 9"8

20/10 20/09 20/08 20/07 2' 20" 190 cm 40 cm 7,56 m "9

20/09 20/08 20/07 20/06 2' 25" 185 cm 38 cm 6,96 m 2"9

20/08 20/07 20/06 20/05 2' 29" 180 cm 36 cm 6,46 m 3"9

20/07 20/06 20/05 20/04 2' 34" 175 cm 34 cm 6,06 m 4"9

20/06 20/05 20/04 20/03 2' 39" 170 cm 32 cm 5,66 m 6"9

20/05 20/04 20/03 20/02 2' 44" 165 cm 30 cm 5,26 m 7"9

20/04 20/03 20/02 20/01 2' 49" 160 cm 28 cm 5,06 m 9"9

20/03 20/02 20/01 2' 54" 155 cm 26 cm 4,86 m "10

20/02 20/01 3' 150 cm 24 cm 4,45 m 2"10

20/01 3' 05" 145 cm 22 cm 4,20 m 3"10

8ملحق رقم 
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أقسام تخصص ریاضة وتربیة بدنیةولوج بسلم التنقیط الخاص 

 اإلناث

15
سنة أو أقل

16
سنة

17
سنة

18
سنة

مقاومةـال
متر600

الطوليالوثب
تكازارعلى

معاالرجلین
خطواتبدون

ةاستعدادی

التمدید
العمودي

بدون
خطوات
ةاستعدادی

الجلةدفع
كلغ3

)خطواتبدون(
ةاستعدا دی

الجري 
یعسرال

متر60

20/20 1' 45" 240 cm 60 cm 12 m "8

20/20 20/19 1' 49" 235 cm 58 cm 12 m 4 " 8

20/20 20/19 20/18 1' 53" 230 cm 56 cm 11,75 m 8 " 8

20/20 20/19 20/18 20/17 1' 59" 225 cm 54 cm 11,36 m 1 "9

20/19 20/18 20/17 20/16 2' 05" 220 cm 52 cm 10,76 m 4 "9

20/18 20/17 20/16 20/15 2' 10" 215 cm 50 cm 10,10 m 7 "9

20/17 20/16 20/15 20/14 2' 13" 210 cm 48 cm 9,56 m 9" 9

20/16 20/15 20/14 20/13 2' 16" 205 cm 46 cm 9,06 m 1 "10

20/15 20/14 20/13 20/12 2' 19" 200 cm 44 cm 8,56 m 3 "10

20/14 20/13 20/12 20/11 2' 22" 195 cm 42 cm 8 m 4"10

20/13 20/12 20/11 20/10 2' 24" 190 cm 40 cm 7,56 m 5"10

20/12 20/11 20/10 20/09 2' 27" 185 cm 38 cm 6,96 m 7"10

20/11 20/10 20/09 20/08 2' 30" 180 cm 36 cm 6,46 m 8"10

20/10 20/09 20/08 20/07 2' 33" 175 cm 34 cm 6,06 m "11

20/09 20/08 20/07 20/06 2' 36" 170 cm 32 cm 5,66 m 1 "11

20/08 20/07 20/06 20/05 2' 39" 165 cm 30 cm 5,26 m 3"11

20/07 20/06 20/05 20/04 2' 42" 160 cm 28 cm 5,06 m 5"11

20/06 20/05 20/04 20/03 2' 46" 155 cm 26 cm 4,86 m 7"11

20/05 20/04 20/03 20/02 2' 49" 150 cm 24 cm 4,45 m 9"11

20/04 20/03 20/02 20/01 2' 52" 145 cm 22 cm 4,20 m "12

20/03 20/02 20/01   2' 56" 140 cm 20 cm 3,95 m 3"12

20/02 20/01     2' 59" 135 cm 18 cm 3,85 m 5"12

20/01     3' 03" 130 cm 16 cm 3,75 m 7"12

9ملحق رقم 
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الجدول الخاص بتوزیع الثانویات اإلعدادیة للریاضیین مع تحدید مناطق االستقطاب

الجنس مناطق االستقطاب المركز

ذكور
جھة الدار البیضاء الكبرى؛ـ
وردیغة؛ـجھة الشاویة ـ
عبدة–جھة دكالة ـ

ثانویة الریاضیین، طریق الوحدة، عین 

الدار البیضاءـالسبع الحي المحمدي 

ذكور
الحوز؛ـتانسیفت ـجھة مراكش ـ
درعة؛–ماسة –جھة سوس ـ
عبدة–جھة دكالة ـ

وقي كلیز ثانویة ابن عباد، زنقة أحمد ش

.مراكش 

إناث

)إناث(زعیرـزمورـسال ـجھة الرباط ـ
؛)إناث وذكور بالنسبة لنیابة الرباط(
جھة الدار البیضاء الكبرى؛ـ
بني حسن؛ـالشراردة ـجھة الغرب ـ
وردیغة؛ ـجھة الشاویة ـ
أزیاللـجھة تادلة ـ

إعدادیة معاد بن جبل

شارع عبد الواحد المراكشي

لرباطاـلیمون حي ال

إناث

ذكور

بولمان ؛ـجھة فاس ـ
تافیاللت؛ـجھة مكناس ـ
تاوناتـالحسیمة ـجھة تازة ـ

فاسـثانویة عالل الفاسي البطحاء 

إناث

ذكور

الحسیمة ـ تاوناتـجھة تازة ـ
)السنة الثامنة فقط( تازة-ثانویة عمر الخیام 

ذكور أزیالل؛ـجھة تادلة ـ
وردیغةـالشاویة جھة ـ

بني ماللـثانویة موحى وحمو 

ذكور
زعیر؛ـزمور ـسال ـجھة الرباط ـ
تطوان؛ـجھة طنجة ـ
بني حسنـالشراردة ـجھة الغرب ـ

سالـالعیون إعدادیة

إناث

ذكور
وادي الذھب ـ الكویرةجھةـ الداخلة–إعدادیة الحسن الثاني 

إناث

ذكور
ور الساقیة الحمراء العیون بوجدجھةـ العیون–إعدادیة عالل بن عبد اهللا 

10ملحق رقم 

مع تحدید مناطق االستقطابیاضیین ول الخاصة بتوزیع الثانویات اإلعدادیة والتأھیلیة للراالجد

بدنیةوتربیةریاضةتخصصأقسامتحتضنالتيالتأھیلیةول الخاصة بتوزیع الثانویات اوالجد

2012-2011برسم الموسم الدراسي 
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الجدول الخاص بالثانویات التأھیلیة للریاضیین مع تحدید مناطق االستقطاب

الجنسمناطق االستقطابالمركز

الریاضیین، طریق الوحدة، .ثا
الدار ـعین السبع الحي المحمدي 

البیضاء

جھة الدار البیضاء الكبرى،
عبدةـالة جھة دك

ذكور

ثانویة ابن عباد، زنقة أحمد 
شوقي

مراكشـكلیز 

الحوز، ـتانسیفت ـجھة مراكش 

عبدةـجھة دكالة 
ذكور

ثانویة عمر الخیام، شارع عبد 
ـحي اللیمون ـالواحد المراكشي 

الرباط

زعیر،ـزمور ـسال ـجھة الرباط 

جھة الدار البیضاء الكبرى،
بني یحسن، ـردة الشراـجھة الغرب 

وردیغةـجھة الشاویة 

إناث

بولمان، ـجھة فاس عالل الفاسي البطحاء ـ فاس.ثا

تافیاللت ـجھة مكناس 
ذكوروإناث

ذكورزعیرـزمور ـسال ـجھة الرباط الخمیساتـثانویة عبد اهللا كنون 

ذكورأزیاللـجھة تادلة بني ماللـثانویة موحى وحمو 

ذكوروإناثطنجةـجھة تطوان تطوانـلحسن الثاني ثانویة ا

ذكوروإناثالسمارةـ جھة كلمیم طنطان–محمد الخامس ثانویة

–ثانویة لالخدیجة المرجعیة 
الداخلة

ذكوروإناثالكویرةـجھة وادي الذھب 

مكناس ـثانویة موالي اسماعیل 
المنزه

ذكوروإناثتافیاللتـجھة مكناس 

ذكوربني حسنـالشراردة ـجھة الغرب القنیطرةـد الخامس ثانویة محم

ذكورالجھة الشرقیةوجدةـثانویة زیري بن عطیة 

جرسیف-تاوناتـالحسیمة ـجھة تازة تازة-عمر الخیام ثانویة تأھیلیة

)الجدع المشترك فقط(
ذكوروإناث
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بدنیةوتربیةریاضةتخصصأقسامعلىتويتحالتيوالثانویات التأھیلیةالجھات والنیاباتالئحة

الجنس المؤسسة النیابة ت.ر الجھة

مختلط عمر الخیام.ثا

الرباط

1

ـسال ـجھة الرباط 

زعیرـزمور 

مختلط الحسن الثاني.ثا 2

مختلط أبي بكر الصدیق.ثا 3

مختلط عبد الكریم الخطابي.ثا 4

مختلط عبد اهللا الشفشاوني.ثا لصخیرات ـ تمارةا 5

مختلط عبد اهللا كنون.ثا الخمیسات 6

مختلط الفقیھ التطواني.ثا سال 7

مختلط موالي ادریس األول.ثا

أنفا

8

الدار البیضاء الكبرى

مختلط موالي عبد اهللا.ثا 9

مختلط شوقي.ثا 10

مختلط المصلى.ثا عین الشق 11

مختلط ابن الھیثم.ثا الحسنيالحي 12

ذكور مصطفى المعاني.ثا عین السبع الحي المحمدي 13

مختلط الجوالن.ثا المحمدیة 14

مختلط المختار السوسي.ثا موالي رشید سیدي عثمان 15

مختلط الحسن الثاني.ثا بنمسیك 16

مختلط طھ حسین.ثا درب السلطان الفداء 17

مختلط صالح الدین.ثا 18

طمختل ابن منظور.ثا سیدي البرنوصي زناتة 19

مختلط یوسف بن تاشفین.ثا أكادیر إداوتنان 20

درعةـماسة ـسوس 

مختلط محمد السادس.ثا ورزازات 21

مختلط ابن سلمان الروداني.ثا تارودانت 22

مختلط المسیرة الخضراء.ثا تیزنیت 23

ذكور حمان الفطواكي.ثا ولانزكان آیت مل 24

مختلط البدیسي.ثا الحسیمة 25

مختلطتاوناتـالحسیمة ـتازة  المنصور الذھبي.ثا تاونات 26

مختلط ابن الیاسمین.ثا تازة 27

مختلط المسیرة.ثا أزیالل 28

مختلطأزیاللـتادلة  موالي رشید.ثا بني مالل 29

مختلط الحسن الثاني.ثا 30

مختلط الثانيالحسن .ثا بنسلیمان 31

وردیغةـالشاویة 
مختلط ابن یاسین.ثا خریبكة 32

مختلط ابن عباد.ثا سطات 33

مختلط الرازي.ثا 34

مختلط ابن خلدون.ثا الجدیدة 35

مختلطعبدةـدكالة  االمام الغزالي.ثا 36

مختلط الحسن الثاني.ثا آسفي 37
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)تابع(بدنیة وتربیةریاضةتخصصأقسامعلىتحتويالتيوالثانویات التأھیلیةیاباتالجھات والنالئحة

الجنس المؤسسة النیابة ت.ر الجھة

ذكور ابن عباد.ثا مراكش 38

الحوزـتانسیفت ـمراكش 

إناث محمد الخامس.ثا 39

ذكور موسى بن نصیر.ثا 40

إناث یوسف بن تاشفین.ثا 41

مختلط تاساوت.ثا قلعة السراغنة 42

مختلط صالح الدین السرغیني.ثا الرحامنة 43

مختلط محمد الخامس.ثا الصویرة 44

ذكور موالي سلیمان.ثا فاس 45

إناثبولمانـفاس  أم أیمن.ثا 46

مختلط بئر أنزران.ثا صفرو 47

ذكور محمد الخامس.ثا القنیطرة 48
بني حسنـراردة الشـالغرب 

ذكور المنصور الذھبي.ثا سیدي قاسم 49

إناث األمیرة لال أمینة.ثا مكناس 50

تافیاللتـمكناس 

ذكور عمر بن الخطاب.ثا 51

مختلط سجلماسة.ثا الرشیدیة 52

مختلط الحسن الثاني.ثا میدلت 53

مختلط أبي القاسم الزیاني.ثا خنیفرة 54

مختلط طارق بن زیاد.ثا إفران 55

مختلط عبد الكریم الخطابي.ثا الناظور 56

الجھة الشرقیة

ذكور الزرقطوني.ثا جرادة 57

ذكور عبد المومن.ثا وجدة أنكاد 58

إناث زینب النفزاویة.ثا 59

مختلط اللیمون.ثا بركان 60

مختلط الفتح.ثا تاوریرت 61

مختلط القاضي عیاض.ثا فكیك 62

مختلط الحسن الثاني.ثا تطوان 63

تطوانـطنجة 
مختلط ابن الخطیب.ثا طنجة أصیلة 64

مختلط محمد بن عبد اهللا.ثا العرائش 65

مختلط الثانویة المحمدیة 66

مختلط التنمیة.ثا العیون 67 الساقیة الحمراءـبوجدور ـالعیون 

مختلط باب الصحراء.ثا كلمیم 68 السمارةـكلمیم 


