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الاخنراطعرباملدرس ية،الرايضةس متكناملقبةل،الس نواتيف

,ASS)املدرس يةالرايضيةللجمعياتالفعيل FRMSS)،لك

نةالس  طيةلاختيارهمنراييضنشاطممارسةمن(ة)متعمل

ىلابلإضافةادلراس ية، خاللنمالرايضيةمؤهالتهاكتشافاإ

.الرايضيةاملنافساتيفاملشاركة

ممارسةقرطةودمتعمميمعومتنوعغينوتربويراييضعرضتوفري

.ةالتعلميياملؤسساتجبميعوالرايضيةالبدنيةالأنشطة

املدريسالراييضالمتزيتشجيع.

ليةوادلو الوطنيةالرايضيةاملنظامتخمتلفمععالقاتربط.

رؤيتنا
 للجميع؛الصحة

الرتبية، التفتح، الإدماج، التاكفؤ؛

المتزي ادلرايس والراييض.

حداث سسايتمؤ الزتاماملدرس يةالرايضيةامجلعياتوتفعيلاإ

وأأخاليق؛

الرتبوية،افالأهدنفسهلاماملدرس يةوالرايضيةالبدنيةالرتبية

عاطفيةال،حركيةاحلس)الطفلخشصيةتمنيةيفويسهامن

؛(واملعرفية

أأفضلهوملاالتحدي...

يةاملدرس  قمينا من خالل الرايضة 

رسالتنا

املتعلق ابلرتقاء ابلرايضة املدرس ية 11املرشوع رمق 
ىلية،املدرس  ابلرايضةابلرتقاءاملتعلق،11رمقاملرشوعهيدف اإ

املدرس يةيةالرايض الأنشطةملامرسةالالزمةوالرشوطالظروفهتئي

املواهبعنبللتنقيمش تالوجعلهاواملتعلامتاملتعلمنيطرفمن

ىلوتوجهيهاهماراهتاوصقلالرايضية الوطنية،يةالرايض الأنديةاإ

طاريفويندرج املتعلق51.17رمقالإطارالقانونمقتضياتتزنيلاإ

حدوخاصةالعلميوالبحثوالتكوينالرتبيةمبنظومة مساراتاثاإ

.املدرس يةالرايضةجماليفودراسةرايضة

ىل11املرشوعينقسم :حماورثالثةاإ

حداث:1حملورا هذاوهيدف،"ودراسةرايضة"ومساكلمساراتاإ

ىلاملرشوع راييضتدريبنماملوهوبنيالرايضينيالتالميذمتكنياإ

زمنيةجبدوةلاملساكلهذهوتمتزي.عاديةودراسةومنظممس متر

ىلامنةالثالساعةمن)لدلراسةالصباحيةالفرتةفهياختصص الواحدةاإ

ىللواحدةامن)الراييضللتكويناملسائيةوالفرتة(الزوالبعد اإ

ملومسابرمساملسجلنيالتالميذعددبلغوقد.(زوالاالسادسة

عىلموزعني(تلميذة507مهنم)2021،1396-2020ادلرايس

.أأنديهتمطرفمنيؤطرونراييض،نوع16

حداث املراكز الرايضية:2احملور  تعلمي ويه مراكز حتدث مبؤسسات ال : اإ

جه تلميذات الثانوي الإعدادي ابلوسطني احلرضي والقروي، وتفتح يف و 

رضي اليت تفتقر وتالميذ مؤسسات التعلمي الابتدايئ ابجملالني القروي واحل

ىل. لبنية حتتية رايضية مناس بة متكني التالميذ من هتدف املراكز الرايضية اإ

بلغ عدد هذه . ةالاس تفادة من حصص مؤطرة ملادة الرتبية البدنية والرايضي

مدرسة 329ينمتون ل ( ة)تلميذ 30437مركزا يس تفيد مهنا 97املراكز 

.ابتدائية

وتشجيع مشاركة مجيع  ASS))تعزيز أأدوار الرايضة املدرس ية :3احملور 

سة، يف رايضة من املتعلامت واملتعلمني يف حصص التعمل والتدريب واملناف 

واكتشاف . (رايضة للجميع)اختيارمه بغض النظر عن السكل التعلميي 

م من عرض متنوع وابلتايل متكيهن. مؤهالهتم وتوجهيهم حنو المتزي الراييض

.يتضمن عدة أأنشطة رايضية مدرس ية

هممتنا



يةتطوير الرايضة املدرس ية الإفريقية يف صلب اهامتمات اململكة املغرب 

السادسدمحماملكلاجلالةللصاحبالرش يدةالس ياسةهنجعىلسريا

الش بابيفتامثرالاس لأمهيةواعتباراالإفريقية،البدلاناجتاههللانرصه

مجموعةرباملغنظماملس تدامة،التمنيةأأهدافلبلوغالرايضةخاللمن

واليت،2018كجمزنايدوالإفريقيةادلوليةوالتظاهراتالأنشطةمن

كاممشاراك،بدلا52أأصلمنالثانيةالرتبةاملغريباملنتخبفهيااحتل

ابلرابط2018يناير16و15يويمالأولالإفريقياملنتدىنظم

قيالافريوامللتقىبطنجة،2019أأبريل26يومالثاينالإفريقيواملنتدى

19كوفيداربةحملالاحرتازيةللتدابرينظرابعدوعناحلضوريةبصغتني

.ابلرابطالوزارةمبدرجات2021أأبريل5و3أأايم)

رئيسانئبمنصباملغربيشغلاملؤسسايت،الصعيدوعىل

ةالإفريقياجلامعةورئيس(ISF)املدرس يةللرايضةادلوليةاجلامعة

الوطنية،بيةالرت لقطاعالعامالاكتبخشصيفاملدرس يةللرايضة

.بلقامسييوسفالس يد



وحفز الإبداع الراييضالبيداغوجية ضامن الاس مترارية 
منوعةمجماختاذعىلاملدرس يةابلرايضةالارتقاءمديريةمعلت

املامرسةتأأمنيب يتعلقفاميالصحياحلجرفرتةلتدبريالإجراءات

حىتوذكلوجيةالبيداغالاس متراريةوضامنالتالميذمجليعالرايضية

الرتبيةمادةحصصمنالاس تفادةمنواملتعلموناملتعلامتيمتكن

السالمةلرشوطتس تجيبأ منةظروفيفوالرايضيةالبدنية

صدارالتدابريهذهأأمه.الصحية 25بتارخي20.058رمقمذكرةاإ

وتأأطريضيةوالرايالبدنيةالرتبيةتدريستدبريحول2020ش تنرب

.19ــكوفيدجاحئةظليفاملدرس يةالرايضة

املغربيةيةامللك اجلامعةمعبتعاوناملديرية،نظمتذكل،معموازاة

منضيةالرايوالتظاهراتالأنشطةمنمجموعةاملدرس ية،للرايضة

:بيهنا

18مناملمتدةالفرتةخاللبعد،عنمدريسوطيندوريتنظمي
ىلماي والتايكواندوالكراطيرايضاتيف،2020يونيو15اإ

الوطنيةمسابقةلل ابلإضافةالتعلميية،الأسالكجبميعخاصوالشطرجن
بداعات فهيممبنذوالتالميالتلميذاتمجيعمهتواليتاحلركيةلالإ
عاقةوضعيةيفوالتالميذالتلميذات هذايفاملشاركنيعددبلغ.اإ

انث954)(ة)تلميذ2592ادلوري خمتلفميثلون،(ذكور1638واإ

.والتكوينللرتبيةاجلهويةالأاكدمييات

الرتبيةذةواساتأأس تاذاتلفائدةبعدعناملس مترالتكوين

الراييضوالتدريبالتحكميجمايليفوالرايضيةالبدنية

من(ة)أأس تاذ900منهاس تفادامجلاعية،ابلرايضاتاخلاص

فرتةاليفوذكلالإفريقية،ادلولمن(ة)أأس تاذ33واملغرب

ىلمارس16مناملمتدة ؛2020مايوشهرهنايةاإ

نتاج عرببهثامتوالرايضيةالبدنيةللرتبيةمصورةحصصاإ

منداءابتالصحياحلجرفرتةخاللالتلفزيةالقنوات

؛2020أأبريلشهرمنالأولالأس بوع

التايكواندوايضةريفالافرتاضيةاملدرس يةالعاملبطوةليفاملشاركة
منرشافابإ النيبالمجهوريةطرفمناملنظمةالبوميسصنفيف

غشت15و13مابنيالفرتةيفاملدرس يةللرايضةادلوليةاجلامعة

5ىلعاملدريسالوطيناملنتخبعنارصفهياحصلتواليت
؛(برونزيتنياليتنيوميدفضيةوميداليةذهبيتنيميداليتني)ميداليات

نتاج للمسرية45اذلكرىمبناس بةبعدعنراييضفينعرضاإ

اململكةاتهجخمتلفمنواملتعلموناملتعلامتفيهشاركاخلرضاء
نونربشهردايةبخاللوالرايضية،البدنيةالرتبيةأأساتذةمنبتأأطري
؛2020

ىلهتدفبعدعنتفاعليةندواتعدةوبثتنظمي املس متركوينالتاإ
املدرس ية؛الرايضةلأطر

التايكواندو،ترايضايفبعدعنالوطنيةالرايضيةادلورايتتنظمي
لوبأأس)هوبوالهيبوبريكدانسالشطرجنالووشو،الكراطي،

فاحتنموذكل.القدمكرةيفاحلروالأداءوالرولر،والساكيت(حر
ىلفرباير .ةاملعنيالرايضيةاجلامعاتمعبتعاون2021ماي25اإ




