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 ـ الىثائق املعخمدة للمشاركت في البطىالث املدرضيت 1

 (:ة)أ ـ رخصت الالعب
اغُت البؿىالث في للمشاسهت (ة)الالنب سخطت حهخمذ    .والجهىٍت ؤلاكلُمُت اإلاذسظُت الٍش

 ًخم رلً، حهزس وإرا معاس، مىكىمت مً (ة)الالنب سخطت اظخخشاج نلى الخهلُمُت اإلاؤظعت (ة)مذًش ٌهمل
ت نً الطادس الىمىرج اظخهماٌ اغت الاسجلاء مذًٍش  اإلالىُت الجامهت ؾشف مً واإلاهخمذ اإلاذسظُت، بالٍش
اغت اإلاغشبُت  .اإلاذسظُت للٍش

خم  .مذسظُت وؾىُت بؿىلت بيل خاضت(Badges)  اإلاشاسهت شاساث انخماد ٍو

 رخصت الالعب 

 :  مالحظت

 يجىس اضخعمال رخص الالعبين املطبىعت باللىهين ألابيض وألاضىد أو باأللىان؛ـ 
 .(.املديز، الىاظز، الحارص العام)ـ يجب أن يكىن الخاجم املىضىع على الزخصت والصىرة واضحا، بغض الىظز عن محخىي الخاجم 

2022- 2023 

 اللىاهين الهامت
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 (ة)مزاحل إعداد رخصت الالعب
املؤضطت الخعليميت/ على مطخىي الجمعيت الزياضيت املدرضيت: 

 ؛(02)في همىرحين( ة)ـئنذاد سخطت الالنب•

جـــب تن جيـــىن (ة)جدمـــل ضـــىسة الخلمُـــز( ة)مشـــاسن( ة)ليـــل جلمُـــز( معـــخخشحت مـــً معـــاس)إنـــذاد شـــهادة مذسظـــُت • ، ٍو
 الطىسة خذًثت ومخخىمت بؿابو اإلاؤظعت؛

ت ؤلاكلُمُت للىصاسة إسظاٌ الشخطخين والشهادة اإلاذسظُت•  .إلى اإلاذًٍش

على مطخىي املديزيت إلاقليميت للىسارة: 

ومؿابلتهـــــا جمامـــــا مـــــو مـــــا  ـــــى واسد فـــــي الشـــــهادة ( ة)الخأهـــــذ مـــــً ملـــــتت حمُـــــو اإلاهلىمـــــاث اإلاىحـــــىدة فـــــي سخطـــــت الالنـــــب•
 اإلاذسظُت؛

ت ؤلاكلُمُت نلى قهش سخطت الالنب• ت ؤلاكلُمُت للىصاسة تو فشم الجامهت باإلاذًٍش  ؛(ة)وغو خاجم اإلاذًٍش

 ؛(الشىا ذ اإلاذسظُت للخالمُز واليسخت الثاهُت مً سخطت الالنب)الاخخفاف بأضل اإلالف •

 .التي جمذ اإلاطادكت نليها إلى اإلاؤظعت الخهلُمُت اإلاهىُت( اث)إسظاٌ سخظ الالنبين•

  ( ة)املؤطزـ ب ـ رخصت ــ 

 : مالحظت
اإلاذًش، الىاقش، )ًجب تن ًيىن الخاجم اإلاىغىم نلى الشخطت والطىسة واضتا، بغؼ الىكش نً مدخىي الخاجم 

 (.التاسط الهام
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م (ة)مؤؾش نلى ًجب•  سخطت نلى ومخىفشا هفعها، باإلاؤظعت (ة)تظخارا ًيىن  تن اإلاؤظعت فٍش
 تظفله؛ للىمىرج ؾبلا مهخمذة

م، تو (ة)جلمُز ألي باإلاشاسهت ٌعمذ ال•  ؛(ة)تظخار ؾشف مً مؤؾشا ًىً لم إرا فٍش
 البؿىلت، في اإلاشاسن للىفذ الشظمُت الالئدت في اظمه وسد (ة)مؤؾش خػىس  نذم خالت في•

 .ألاضلي للمؤؾش بذًل (ة)مؤؾش حهُين ؾلب جلذًم الىفذ لشئِغ اظخثىائُا ًمىً

  ج ـ وثائق ولىائح املشاركت

اغُت البؿىالث في للمشاسهت ت ؤلاكلُمُت) اإلاذسظُت الٍش  الخهلُمُت اإلاؤظعت جخىفش تن ًجب ،(والىؾىُت والجهٍى
اغُت حمهُت نلى اغت اإلاغشبُت اإلالىُت الجامهت في الاهخشاؽ واحب جؤدي وتن مذسظُت، ٍس  وتن اإلاذسظُت للٍش

ً ،(اث)جالمُز) مشاسن وفذ ول ًخىفش  كبل إسظالها ًجب والتي الخالُت الىثائم نلى ((اث)مشافلين ،(اث)مؤؾٍش
خ  :اإلاهىُت الجهت إلى املتذدة، الخىاٍس
 سخظ الالنباث والالنبين اإلاشاسهين في البؿىالث اإلاذسظُت؛•
 ؛(ة)اإلاؤؾشسخطت •
 .لىائذ اإلاشاسهت اإلاهخمذة وسكم الخأمين•

ت ألاوادًمُاث حهبأ اإلاذسظُت، الىؾىُت البؿىالث إلى الخأ ل خالت وفي ً، للتربُت الجهٍى  اإلاؿبىناث والخيٍى
ت إلى وجشظل بؿىلت بيل الخاضت اغت الاسجلاء مذًٍش ت تن إلى ؤلاشاسة مو اإلاذسظُت، بالٍش  للىصاسة ؤلاكلُمُت اإلاذًٍش
ت البؿىلت في اإلاشاسهت بهذ مباششة مؿالبت  اإلاؤ لين واإلاشاسهين اإلاشاسواث الئدت مً وسخت بئسظاٌ الجهٍى
ت إلى الىؾىُت للبؿىلت اغت الاسجلاء مذًٍش ذ نبر اإلاذسظُت بالٍش  dpss@men.gov.ma :ؤلالىترووي البًر
جب  والخاص اإلاهخمذ للىمىرج وفلا ملتتها، مً الخأهذ بهذ اإلاشاسهت بلىائذ اإلاؿلىبت اإلاهلىماث جذون  تن ٍو

اض ي، هىم بيل  مً وسخت جىكُو مو فلـ، Word تو  Excel بشهامج باظخهماٌ التاظىب بىاظؿت ورلً ٍس
 .PDF بشهامج باظخهماٌ اللىائذ جلبل وال  اإلاهىُت، الجهت ؾشف

 :ملحىظت

باليعبت للمشاسهت في البؿىالث الىؾىُت ًخم الاهخفاء باللىائذ واإلاؿبىناث اإلاهخمذة مىكهت مً ؾشف مذًش 
.ألاوادًمُت تو مً ًىىب نىه والشىا ذ اإلاذسظُت  

 (ة)املؤطز
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 اللجن الخىظيميت ولجن الاحخكامـ  2

  أ ـ اللجن الخىظيميت
 : جلىم اللجً الخىكُمُت باإلاهام الخالُت

اغـــُت اإلاذسظـــُت، اخخُـــاس  خ إحـــشاء البؿـــىالث، إنـــذاد الىثـــائم الخاضـــت بـــئداسة مخخلـــف اإلاىافعـــاث الٍش جدذًـــذ جـــىاٍس

اث وإنذاد بشامج البؿىالث، اكتراح وحهُين خيام اإلاىافعاث  .مشاهض الخباسي، إحشاء كشنت اإلاباٍس

 :وجخيىن اللجً الخىكُمُت للبؿىالث والخالي

 اللجن الخىظيميتحشكيلت  املزحلت

 بطىلت املؤضطت

اغُت بطفخه( ة)اإلايعم( ة)ـ ألاظخار 1  ؛((ة)سئِعا( ) ا)إلاادة التربُت البذهُت والٍش
اغُت؛( اث)ـ تظاجزة 2  مادة التربُت البذهُت والٍش
 .ـ  بهؼ الخلمُزاث والخالمُز إرا دنذ الػشوسة إلى رلً 3

 البطىالث إلاقليميت

ت ( ة)اإلايلف( ة)ـ اإلافدش1 اغُت اإلاذسظُت باإلاذًٍش ؤلاكلُمُت للىصاسة بخيعُم ألاوشؿت الٍش

 ؛((ة)سئِعا( ) ا)بطفخه
ت  2 اغُت باإلاذًٍش  ؛ؤلاكلُمُت للىصاسةـ مفدشاث ومفدشى مادة التربُت البذهُت والٍش
ت ( ة)ـ اإلايلف 3 اغت اإلاذسظُت باإلاذًٍش  ؛ؤلاكلُمُت للىصاسةبمىخب الاسجلاء بالٍش
اغت اإلاهىُت( ة)ـ سئِغ 4  .اللجىت الخلىُت ؤلاكلُمُت للٍش

 البطىالث الجهىيت

اغُت بطفخه( ة)الجهىي ( ة)اإلايعم( ة)ـ اإلافدش 1  ؛(ة)سئِعا(  ا)إلاادة التربُت البذهُت والٍش
اث  2 اغُت باإلاذًٍش  ؛اإلاشاسهتؤلاكلُمُت ـ مفدشاث ومفدشى مادة التربُت البذهُت والٍش
ت ب بمىخب الاسجلاء( ة)ـ اإلايلف 3 اغت اإلاذسظُت باإلاذًٍش ت؛املتخػىت ؤلاكلُمُت الٍش  للبؿىلت الجهٍى
اغت اإلاذسظُت باألوادًمُت؛( ة)ـ اإلايلف 4  بمىخب الاسجلاء بالٍش
اغت اإلاهىُت( ة)ـ سئِغ 5 ت للٍش  .اللجىت الخلىُت الجهٍى

 البطىلت الىطىيت

 :بهذ جدذًذ اإلاهام، حشيل لجان نً
اغت اإلاذسظُت؛ 1 ت الاسجلاء بالٍش  ـ مذًٍش
اغت اإلاذسظُت؛ 2  ـ الجامهت اإلالىُت اإلاغشبُت للٍش
 .ـ الجهت املتخػىت للبؿىلت الىؾىُت 3

 :      مالحظت هامت

 على اللجن الخىظيميت إلاقليميت والجهىيت، عقد اجخماع جىظيمي وجقني قبل اهطالق مىافطاث البطىالث إلاقليميت
 .والجهىيت، وجحزيز محضز بذلك يخم جىسيع وسخ مىه على جميع مزاكش املىافطاث
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 لجن الاحخكامـ  ب

 .حههذ لهزه اللجً مهمت البث في حمُو اللػاًا اإلاخهللت بالجىاهب الخلىُت، وحهخبر كشاساتها نهائُت وغير كابلت للؿهً

 لجن  الاحخكام حشكيلت  املزحلت

 بؿىلت اإلاؤظعت
اغُت بطفخه ( ة)اإلايعم( ة)ـ ألاظخار 1  ؛((ة)سئِعا( ) ا)إلاادة التربُت البذهُت والٍش

اغُت باإلاؤظعت 2  .ـ تظاجزة مادة التربُت البذهُت والٍش

 البؿىالث ؤلاكلُمُت

ت ( ة)اإلايلف( ة)ـ اإلافدش 1 اغُت اإلاذسظُت باإلاذًٍش (   ا)بطفخهؤلاكلُمُت للىصاسة بخيعُم ألاوشؿت الٍش

 ؛((ة)سئِعا)
ت مفدشاث ومفدشى مادة ـ  2 اغُت باإلاذًٍش  ؤلاكلُمُت للىصاسة؛التربُت البذهُت والٍش
ت، 3  ـ وبطفت اظدشاٍس

اغت اإلاهىُت؛( ة)ـ سئِغ  اللجىت الخلىُت ؤلاكلُمُت للٍش
 .ـ ول شخظ جشي اللجىت فائذة في خػىسه

ت  البؿىالث الجهٍى

اغُت بطفخه( ة)الجهىي ( ة)اإلايعم( ة)ـ اإلافدش 1  ؛((ة)سئِعا( ) ا)إلاادة التربُت البذهُت والٍش
اث مفدشاث ومفدشى مادة ـ  2 اغُت باإلاذًٍش  اإلاشاسهت في البؿىلت؛ؤلاكلُمُت التربُت البذهُت والٍش
ت 3  :ـ وبطفت اظدشاٍس

اغت اإلاهىُت؛( ة)ـ سئِغ ت للٍش  اللجىت الخلىُت الجهٍى
 .ـ ول شخظ جشي اللجىت فائذة في خػىسه

 البؿىلت الىؾىُت

اغت اإلاذسظُت؛ 1 ت الاسجلاء بالٍش  ـ مذًٍش

اغت اإلاذسظُت؛ 2  ـ الجامهت اإلالىُت اإلاغشبُت للٍش

 .ـ الجهت اإلاىكمت للبؿىلت 3

 :مالخكاث  امت

اغُت اإلاىافعاث حمُو ججشي  تن ًجب جدفل، تو انتراع جلذًم خالت في ـ  املتذد للبرهامج ؾبلا اإلاذسظُت الٍش
 الاخخيام؛ لجىت ؾشف مً الخدفل تو الانتراع في التعم اهخكاس في لها،

ش مو جأخير، وبذون  خاال نليها اإلاهشوغت الخلىُت اللػاًا حمُو في البذ الاخخيام لجً حمُو نلى ًجب ـ  جدٍش
و ًخم بزلً مدػش  .نهائُت كشاساتها وحهخبر باألمش، اإلاهىُين نلى مىه وسخ جىَص
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اغاث باليعبت اإلاشاسهت جخم م الجمانُت للٍش ت ؤلاكلُمُت البؿىلت في اإلاؤظعت بفٍش  والىؾىُت، والجهٍى

ً وألاظاجزة والخالمُز الخلمُزاث وحصجُو اإلاؤظعت  ىٍت نل التفاف)  ؛(اإلاؤؾٍش
اإلاباشش الخأ ل  ً  للمشاسهت الجهاث لجمُو الفشضت مىذ) الىؾىُت، البؿىلت إلى الجهىٍت بالبؿىلت للفائٍض

 ؛(اإلاذسظُت الىؾىُت البؿىالث في
 ت  الفئت غمً اإلاذسظُت البؿىالث في ٌشاسن تن جلمُز تو جلمُزة ألي ٌعمذ ال  لفئخه اإلاىالُت الهمٍش

اغاث، حمُو في ألاضلُت اغاث باظخثىاء الٍش  فيها ٌعمذ والتي (U18) ظىت 18 مً تكل لفئت اإلابرمجت الٍش
ت لفئخه اإلاىالُت الفئت غمً الخالمُز بمشاسهت ؿت الهمٍش  هفغ مً تو اإلاؤظعت هفغ مً ًيىن  تن شٍش
 الخهلُمي؛ العلً

اض ي هىم مً تهثر في الُىم هفغ في باإلاشاسهت جلمُز تو جلمُزة ألي ٌعمذ ال  مذسظُت بؿىلت داخل واخذ ٍس

اغاث  الجمانُت؛ للٍش

ًاث ًمى  .الىؾىُت للبؿىالث مؤ لت غير تخشي، معابلاث إغافت الجهىٍت وألاوادًمُاث ؤلاكلُمُت للمذًٍش

 :على والخكىين للتربيت الجهىيت ألاكاديمياث جميع حعمل
ٌاغاث ملخخلف اإلاذسظُت الىؾىُت البؿىلت في للمشاسهت اإلاهخمذة الىثائم حمُو إسظا  آلاحاٌ داخل ،الٍش

 اجخار نذم نً معؤوال ٌهخبر ألاوادًمُت، وفذ اظخماسة إسظاٌ نلى ٌهمل لم مشاسن وفذ وول ننها، اإلاهلً

 الظخلباله؛ الالصمت ؤلاحشاءاث
مشهض بىلىج كاهىهُت ضفت تًت له لِعذ شخظ ألي ٌعمذ ولً للمشاسهين، اللاهىهُت ألانذاد اخترام 

اغُت اإلاالنب التلبت، /اإلاؿاف والخغزًت، ؤلاًىاء  التافلت؛ في الخالمُز مشافلت  تو الٍش
 الهام؛ للبرهامج ؾبلا البؿىلت فهالُاث إلى التػىس   
ذ اغُت البؿىالث في اإلاشاسهت الىفىد جضٍو    بالخأمين؛ الخاضت باإلاؿبىناث اإلاذسظُت الٍش
اغت اإلاغشبُت اإلالىُت الجامهت فشم ًخدمل ت باألوادًمُت اإلاذسظُت للٍش  حمُو والخيىًٍ للتربُت الجهٍى

ف ت ألانماٌ نً اإلاترجبت اإلاطاٍس ب، هعش،) تفشاده بهؼ نً جطذس كذ التي الالجشبٍى  .(الخ إجالف، جخٍش

 إجزاءاث عامت

 :هام جدا

ين اإلايعلين اإلافدشين والعادة العُذاث مً اإلاشحى  الاسجلاء بمياجب اإلايلفين والعادة والعُذاث الجهٍى
اغت ذ نبر اإلاذسظُت، الىؾىُت بؿىالثلل اإلاؤ لين وثائم إسظاٌ الجهىٍت باألوادًمُاث اإلاذسظُت بالٍش  البًر

خ كبل تًام 10 ؤلالُىترووي،  مً ألاوادًمُت ًدشم تن ًمىً اإلاىنذ  زا نً جأخير وول بؿىلت، ول اهؿالق جاٍس

 .اإلاذسظُت الىؾىُت البؿىلت في اإلاشاسهت
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 :ـ حشكيلت وفد ألاكاديميت
اغُت البذهُت للتربُت الجهىي  اإلايعم اإلافدش :الىفذ (ة)سئِغ•  البذهُت التربُت مفدش تو والٍش

اغُت،  نىه؛ ًىىب مً تو والٍش
 اإلاؤ لت؛ الفشق •
اغت بيل الخاضت الخلىُت البؿاكت خعب ًٍؤؾش اإلا نذد•  ؛ٍس
 .خافلت بىاظؿت الىفذ تنػاء جىلل خالت في الىفذ ظائم•

 :الىفد (ة)رئيظ مهام
 للبؿىلت الخىحه كبل بهم اإلاخهللت الىثائم حمُو وغبـ نليهم والخهشف وفذه تنػاء مو الخيعُم•

 الىؾىُت؛
 اإلاشاسهت؛ الىفىد اظخلباٌ ميان إلى مجخمو بشيل والتػىس  الىفذ تنػاء وافت ججمُو نلى التشص•
اغُت الىفىد دلُل " في الىاسدة اإلاهام انخماد• اغُت البؿىالث في اإلاشاسهت الٍش   ؛ " اإلاذسظُت الٍش

ت الكشوف إلاىاحهت الالصمت الاخخُاؾُت ؤلاحشاءاث حمُو اجخار•  البؿىلت؛ تًام وؾُلت العفش تثىاء الشخٍى
ت إشهاس• اغت الاسجلاء مذًٍش  آلاحاٌ؛ تكشب في الىفذ حشىُلت نلى حغُير بيل اإلاذسظُت بالٍش
 ورلً الخىكُمُت، ؤلاحشاءاث بمشاظلت نىه ؤلانالن خمظِ الزي الاظخلباٌ مشهض إلى الىفذ مو التػىس •

ت ؤلاحشاءاث بيل لللُام ٌ  والخغزًت باإلًىاء الخاضت الػشوٍس ت الىثائم ول نلى والتطى  الػشوٍس
اث، اإلاشاسهت، شهاداث ،(Badges) اإلاشاسهت بؿاكاث :توادًمُخه وفذ إلاشاسهت  لىائذ الشاساث، الطذٍس

 ؛...للمىافعاث الضمني والبرهامج للخكا شة الهام البرهامج الاهؿالكت،
 اإلاذسظُت؛ الىؾىُت البؿىلت في باإلاشاسهت الخاضت ألاضلُت الىثائم حمُو نلى الخىفش•
اغُت البزٌ تن مً الخأهذ•  باظخثىاء هىنها، وان هُفما حهت ألًت إشهاس تي جدمل ال الىفذ، لخالمُز الٍش

اغت اإلاغشبُت اإلالىُت الجامهت  البؿىلت؛ تؾىاس حمُو في ورلً فشونها تو اإلاذسظُت للٍش
اغاث في اإلاشاسهت الفشق  حمُو نلى ًجب• اغِخين بزلخين إخػاس الجمانُت الٍش  ألالىان مخخلفتي ٍس

اض ي الخخطظ في واخذة وهشة   .الٍش

 :امليدالياث وجىسيع والفائشين الفائشاث جخىيج مزاضيم

  ألاولى؛ الثالثت باإلاشاهض ًٍالفائض  والخالمُز للخلمُزاث ُذالُاثم بؿىلت، ول مىافعاث اهتهاء بهذ جلذم•
ج مىطت إلى اإلاخىحىن  والخالمُز الخلمُزاث ًخلذم• اغُت، وتخزًتهم ببزلهم الخخٍى  لشاساث وخاملين الٍش

   .الششوؽ  زه ًخالف (ة)فائض (ة)جلمُز تي جخىٍج ًخم ولً ،(Badges) اإلاشاسهت


