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 محضر االجتماع

 

  2021 شتنبر  06:  التاريخـ 

  الرئيس املنتدب للجامعة عبد السالم ميلي مدير االرتقاء بالرياضة املدرسيةالسيد :  ـ رئاسة االجتماع

 السيد ادريس حاسة رئيس الجامعة امللكية  املغربية للسباحة

 ينعبدالحق مستع ـنور الدين حواتي  ــ ـنزهة زهير ـ ـ املاهر ـ عبد هللا:  مديرية االرتقاء بالرياضة املدرسيةـ الحاضرون عن 

 يوسف الحواتالجامعة امللكية  املغربية للسباحة: الحاضرون عن 

 مالحظات املجريات والقرارات النقط املتداولة

تفعيل بنود اتفاقية 

بين  تعاون الشراكة و ال

وزارة التربية الوطنية 

والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي

والبحث العلمي 

والجامعة امللكية 

  املغربية للسباحة

دير برز السيد املأ و  رحب من خاللها بالحضور  عبدالسالم ميلي بكلمة افتتح االجتماع السيد

لغة أن األدوار األساسية للوزارة موجهة بالخصوص للمتعلمات واملتعلمين نظرا لألهمية البا

 ، حيث أكد أننان التالميذ تكوين متكامل ومتواز التي تكتسيها الرياضة املدرسية في تكوي
املدرجة ضمن اتفاقيات الشراكة املوقعة ترتكز على مجموعة من املرتكزات املحاور 

 األساسية تتمثل في :
 والتنقيب عن املواهب توسيع قاعدة املمارسين ـ 1

 التنسيق بين الطرفين في ما يخص املنافساتـ  2

 هيزات واملنشآتـ االستغالل املشترك للتج 3
  تنظيم تكوينات مشتركة في التحكيم والتدريب  ـ  4

 ـ مسارات رياضة ودراسة 5

ين ويهدف هذا االجتماع إلى تشكيل اللجنة الوطنية املشتركة والتي تضم في أعضائها  ممثل
 عن الجامعتين.

د حيث طرح السيد املدير من خالل هذا اللقاء سبل تطوير رياضة السباحة على الصعي

 الوطني  فيما يخص الكم والنخبة
في تدخل السيد الرئيس بكلمة شكر من خاللها السيد املدير على االستضافة حيث رحب 

لتي بالشراكة التي تربط الجانبين وأشار إلى سبل التعاون والتي تقتض ي تحديد املتطلبات وا
 لخصها في نقطتين أساسيتن:

ألنشطة املنظمة من طرف مديرية االرتقاء ـــ مساهمة الجامعة في جميع التظاهرات وا

 بالرياضة املدرسية من خالل تحديد الحاجيات 
ماج ــــ طرح إشكاليات مرتبطة بعدم توفر على مسابح وفي هذه النقطة اقتر السيد الرئيس إد

 بعض املتدخلين واملعنيين زمن بينهم وزارة الثقافة والشباب والرياضة.

كز أن ر ني للجامعة اإلشكاليات املرتبطة  بالتأطير واملنشآت كما كما أشار السيد املدير التق
 تفعيل هذه الشراكة  سيكلل بالنجاح نظرا لتضافر الجهود املشتركة.

 ـ  توسيع قاعدة املمارسين والتنقيب عن املواهب1
 البحث عن السبل الكفيلة باستغالل املسابح املجاورة

 استغالل    5ـ  3ـ  12 9

 املستهدفة لتفعيل برنامج تعميم ممارسة السباحة باملؤسسات التعليمية:تحديد املسابح 
 مراكش سيدي يوسف بنعلي1

 ــ  فاس األ دارسة 1

 القنيطرة  1ـ

 

mailto:dpss@men.gov.ma
mailto:dpss@men.gov.ma


 

 

  
 مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية 

 dpss@men.gov.ma البريد االلكتروني  05 73 70 82 52/الفاكس:     05 37 27 85 00  : الهاتف –الرباط  –حسان   -ملحقة لالعائشة  شارع شالة 

 

 

 2021فبراير  03األربعاء الثالثة بعد زوال يوم الساعة على  رفعت الجلسة

  

 املضيق  2 
 وجدة 2

 لعيون  2
 تحديد املؤسسات املعنية 

 اإلعدادي السنة األولى 

 التنسيق بين الطرفين في ما يخص املنافساتـ  2
 تم تحديد مدينة فاس الستضافة البطولة الوطنية 

 ـ االستغالل املشترك للتجهيزات واملنشآت 3

 املنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة
 ـ  تنظيم تكوينات مشتركة في التحكيم والتدريب 4

أساس ي يناء على اإلنجازات على مستوى الرياضة املدرسية وكذلك منح شهادات  تكوين 

  ن طرف الجامعةمعتمدة  م

 ـ التكوين بأنماطه الثالثة املعتمدة  نظري عن بعد تطبيقي وميداني

 التركيز على املدن التي تم تحديدها وتحديد املؤسسات 
 أستاذ عن املدن املحددة 30ــ تكوين 

 

 ـ مسارات رياضة ودراسة 5
ر شروع كما ذكالجهود التي بذلتها الوزارة من أجل إنجاح هذا املتقدم السيد بعرض يبرز 

السيد املدير املراحل املهمة التي أطرت هذا املشروع مع تحديد االختصاصات والصيغ 

 املقترحة
 ـ اقتراح مؤسسة ثانوية والدة واستغالل مركز بوركون الحتضان مسالك رياضة ودراسة

 
وقد تعهد السيد رئيس الجامعة امللكية املغربية للسباحة بالتكفل بمصاريف التكوين 

 ذلك  توفير املعدات الديداكتيكيةوك

 في ختام االجتماع : 
القيام بالتدابير املستعجلة كصياغة برامج األنشطة الرياضية واستمرار العمل  تقرر 

مستقبال في تنزيل األهداف املسطرة والقيام بلقاءات مشتركة لتنزيل مضامين اتفاقية 

في   ة امللكية املغربية أللعاب القوى االطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والجامع
 إطار اللجنة املشتركة على الصعيد الوطني

مناقشة سبل وآفاق التعاون املشترك لتدعيم دور الريادة الذي تحتله اململكة املغربية على  مختلفات

الصعيد اإلفريقي والدولي من خالل املشاركة الفعالة في مختلف التظاهرات القارية والدولية 

 نظيم التظاهرات والتكوين .وت
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