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3موضوع الورشة رمق 

تدبير منافسات  األنشطة الرياضية المدرسية

« رياضة النخبة » 

على المستوى الجهوي و الوطني



حماور الورشة

التمثيلية و نوعية المشاركات1.

(المنافسات الحضورية و عن بعد) البرمجة و التنظيم 2.

أنواع األنشطة الرياضية المبرمجة3.



األهداف احترام. ) المشاركة بفريق المؤسسة في مراحل البطوالت الجهوية والوطنية : الرياضات الجماعية  1.
....(.المعلنة للرياضة المدرسية ،التشجيع ، اإلنصاف ، االعتراف ،التحفيز ، التكوين 

البطولة في( المرتبة األولى ) يحتفظ بالنظام المعتمد مع فتح باب المشاركة ألبطال الجهة : ألعاب القوى 2.
.الوطنية بغض النظر عن الحد األدنى لإلنجاز الرياضي

اإلبقاء على نفس اإلجراءات التنظيمية باعتماد مرحلتين: العدو الريفي 3.

:الجمنازياد4.

  فنون الحرب ، الجمباز ، السباحة ، : إدراج رياضات فردية مختلفة  ...

إشراك تالميذ مسارات و مسالك رياضة و دراسة  في هذه المنافسة؛

الجمعيات االنفتاح على رياضات جديدة تفعيال التفاقيات الشراكة المبرمة مع الجامعات و التنظيمات  و
الرياضية؛

 احترام نفس نمط التأهيل  و التباري المعتمد  سابقا

ية املدرس يةالبطوالت الوطن املشاراكت يف المتثيلية و نوعية 



.إلغاء نظام بطولة ما بين الجهات •

.جهة  12الرفع من عدد الجهات المشاركة في البطولة الوطنية إلى •

.إتاحة فرص التنظيم لجميع الجهات •

فرق للتأهل لمرحلة 3مجموعات من 4فرق أو 4مجموعات من 3بالنسبة للبطولة الوطنية ، يمكن اعتماد •

( .ألول وإضافة أفضل محتل للمركز الثاني لتشكيل المربع األخير بالنسبة للمقترح ا) نصف النهاية 

:  بطولة المراكز الرياضية •

 كل رياضةلفائدة الجنسين في( كرة السلة و كرة اليد )  االحتفاظ بنفس األنشطة الرياضية المعتمدة

 عوض ثالثة العبين ( ملعب كامل ) اعتماد نظام التباري في كرة السلة بخمسة العبين

 في رياضة كرة السلة( ذكورا و إناثا ) إمكانية اعتماد  التباري بفرق مختلطة

(  الرايضات امجلاعية ) نظام الربجمة 



مرحلتين اإلبقاء على نظام البطولة الجهوية و البطولة الوطنية على:العدو الريفي •

(مرحلة واحدة ) اإلبقاء على نفس النظام المعتمد حاليا :ألعاب القوى •

التباريوللتاهيلاالحتفاظ بنفس النظام المعتمد سابقا  بالنسبة :   الجمنازياد•

: المراكز الرياضيةبطولة •

أنشطة بدنية رياضية تمهيدية ،/  Kids Athleticsألعاب القوى لألطفال

...ألعاب بال حدود

.إلعدادي البطولة الجهوية والوطنية الخاصة بالتعليم االبتدائي  و فئة البراعم با•

( الفردية الرايضات ) نظام الربجمة 



وفق ( ا ذكورا و إناث) براعم ، صغار ، فتيان ، شبان : اعتماد نظام الفئات •
.التصنيف المعمول به في الرياضة المدنية

الجماعية إدراج فئتي الشابات و الشبان في البطوالت الوطنية للرياضات•

عاب في البطولة الوطنية ألل( إعدادي ) والبراعم البرعماتإدراج فئتي •
.القوى 

نظام الفئات العمرية و الأسالك



المغربية تنظيم البطولة الوطنية بتنسيق و بتعاون مع الجامعة  الملكية

والت لألشخاص في وضعية إعاقة و األولمبياد الخاص  بالموازاة مع البط

الوطنية 

ظمات تنظيم البطولة الجهوية لهذه الفئات بتنسيق و بتعاون مع المن
والجمعيات المختصة

عاقة بطوةل التلميذات والتالميذ يف وضعية ا 



روي المتميزة ينظم لفائدة تلميذات و تالميذ مؤسسات السلك االبتدائي بالعالم الق

. دراسيا

 2019االحتفاظ بنفس اإلجراءات التنظيمية المعتمدة خالل سنة .

امللتقى الوطين اخلاص ابلعامل القروي



ا تنظيم بطوالت وطنية لمسالك رياضة ودراسة لفائدة منتخبات  الجهات ذكور
الرياضات الجماعيةو إناثا في 

بطوةل مساكل و مسارات رايضة ودراسة



تنظيم أنشطة و مسابقات ثقافية و ترفيهية

القيام بزيارات استكشافية

تقديم لوحات فنية استعراضية

تنظيم ندوات علمية

معارض ثقافية

...

أأنشطة مندجمة خالل البطوالت الوطنية



 (الرولرو السكايت) الرياضات الحضرية

الشطرنج

كرة القدم االستعراضية

البريك دانس و الهيب هوب

الووشو

....

البطوالت الوطنية عن بعد



تبرمج في إعطاء الصالحية للجن التقنية الوطنية و الجهوية الختيار األنشطة التي س
.إطار المنافسات الرياضية عن بعد

لى إحداث منصة رقمية وطنية خاصة بتدبير المنافسات الرياضية المدرسية ع
.المستوى اإلقليمي و الجهوي و الوطني 

شهر الموالي قبل نهايةللموسم صدار مذكرة برنامج النشاط الرياضي المدرسي إ
. يوليوز للموسم الدراسي الجاري 

ة خارج منح الفروع اإلقليمية و الجهوية  فرص تنظيم منافسات و أنشطة رياضي
.إطار مذكرة برنامج النشاط الرياضي 

ور خالل تمكين التلميذات و التالميذ  الفائزين في المنافسات عن بعد ، من الحض
.البطوالت الوطنية الحضورية للتتويج و تقديم لوحات استعراضية

مالحظات عامة




