
آسفي-األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش

ةاللقاء الوطني التنسيقي الثاني لالرتقاء بالرياضة المدرسي

2022يوليوز 26الى 23افران من 



حصيلة النشاط الرياضي الجهوي

ةالوطنية و الدوليوالتتويجاتالمشاركات 

ةمسار  رياضة و دراسة و المراكز الرياضية المدرسي

ة مقترحات لتجويد و االرتقاء بالممارسة الرياضي
المدرسية على الصعيد الجهوي 

محاور العرض



الحصيلة السنوية لألنشطة الرياضية المدرسية الجهوية

19عدد البطوالت الجهوية المنظمة حضوريا

06عدد البطوالت الجهوية المنظمة عن بعد

3994عدد التلميذات و التالميذ المشاركين في مختلف البطوالت الجهوية



مبادئ النشاط الرياضي المدرسي

19تنظيم بطوالت في جميع الرياضات التي نظمت وطنيا

87,5% تنظيم البطوالت الجهوية بمختلف األقاليم التابعة للجهة مبدأ العدالة المجالية

تنويع االختيارات 

الرياضية

46% االناث
المساواة بين الجنسين

5تنظيم بطوالت في رياضات لم تنظم وطنيا

54% الذكور

00% غياب المشاركة التربية الدامجة



المشاركة في البطوالت الوطنية المدرسية

عدد التالميذ 
االناث

الذكور

224

277

501

مشاركة جهة مراكش آسفي في جميع البطوالت الوطنية المبرمجة



المشاركة الدولية

العدو الريفي المدرسي

االناث

الذكور

07

07

14



على المستوى الوطنيالتتويجات

الرتبةالفئةالرياضة

العدو الريفي

الرتبة االولىفتيات فرق

الرتبة األولىفتيان فرق

الرتبة الثالثةصغيرات فرق

الرتبة الثانيةبراعم فرق

المرتبة الثالثةفرديبرعمات



على المستوى الوطنيالتتويجات

الرتبةالفئةالرياضة

كرة السلة

الرتبة االولىصغيرات

الرتبة الثانية فتيان

الرتبة الثانيةصغار



على المستوى الوطنيالتتويجات

الرتبةالفئةالرياضة

البادمنتون

2004-2005-2006
ذكور و اناث

المرتبة األولى ذكور

نحاسيات 3ذهبية و

الرتبة الثالثة ذكور

الجيدو

الكراطي

التنس

الشطرنج

الرتبة الثانية ذكور

الرتبة األولى ذكور



على المستوى الوطنيالتتويجات

الرتبةالفئةالرياضة

الروكبي

الرتبة االولىفتيان

الرتبة الثانيةصغار

الرتبة الثانيةبراعم-التعليم االبتدائي–كرة القدم 

جميع الفئات العمرية القوىالعاب 

ذهبية11

فضية08

نحاسية09



على المستوى الدوليالتتويجات

الرتبةالفئةالرياضة

العدو الريفي

المرتبة الثالثةفتيات

المرتبة الثانيةفتيات فرق



التكوينات

عدد المستفيدينعدد التكوينات

24821

الرياضات

كرة القدمالكرة الطائرة

الهوكي

الجمبازالبادمنتون

كرة اليدكرة السلة

السباحة



303; قلعة السراغنة

84; اليوسفية

20; شيشاوة

239; الرحامنة74; الحوز

80; اسفي

136; الصويرة

114; مراكش

قلعة السراغنة اليوسفية شيشاوة الحوز الرحامنة اسفي الصويرة مراكش

مسار رياضة و دراسية

العدد اإلجمالي

1014



14

عدد التالميذ
المؤسسات 

المحتضنة
االقسام

المديرية 

اإلقليمية

114 3 6 مراكش

136 3 6 الصويرة

80 2 4 أسفي

239 7 8 الرحامنة

74 2 3 الحوز

303 6 9 ةقلعة السراغن

20 1 1 شيشاوة

48 2 4 اليوسفية

1014 26 41 8
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مراكش الصويرة أسفي الرحامنة الحوز قلعة السراغنة شيشاوة اليوسفية

ودراسةرياضة"بمسارخاص مبيان"

عدد التالميذ المؤسسات المحتضنة االقسام

"رياضة ودراسة"إحصائيات خاصة بمسار 



كمال –فنون الحرب –كرة اليد –كرة السلة –التيكواندو–ألعاب القوى –القدم كرة 

–بوكسينغكيك –السباحة –الجمباز –الكراطي–المالكمة –الكرة الطائرة –األجسام 

–األلواح الشراعية –كرة الطاولة –الريكبي–الدراجات الهوائية –كونطاكتفول 

-الدراجة الجبلية –الرماية بالنبال –أيكيدو–بالقوس الرماية 

15

رياضة22
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إحصائيات خاصة بالمراكز الرياضية 

عدد 

األطر

المكلفة

عدد التالميذ

المستفيدين

عدد المؤسسات

ةالروافد المستفيد

المراكز 

الرياضية المديرية اإلقليمية

4 964 13 4 مراكش

6 1100 12 3 الصويرة

3 915 9 3 أسفي

2 630 2 2 الرحامنة

3 398 8 3 الحوز

1 252 2 1 قلعة السراغنة

6 1064 12 6 شيشاوة

3 1156 5 2 اليوسفية

28 6479 63 24 8
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مراكش الصويرة أسفي الرحامنة الحوز قلعة السراغنة شيشاوة اليوسفية

بالمراكز الرياضية إحصائيات خاصة

عدد األطر
المكلفة

عدد التالميذ
المستفيدين

عدد المؤسسات
الروافد المستفيدة

المراكز الرياضية



و االرتقاء بالممارسة الرياضية المدرسية على الصعيد الجهويلتجويد مقترحات 

ا نفس السياق، يجب إعادة تأهيل الرياضة المدرسية والجامعية، اعتبارا لدورهوفي •

.الريادي في االكتشاف المبكر للمواهب المؤهلة وصقلها

هذه وأمام اإلهمال الذي أصبحت تعانيه، فإنه أصبح من الملح جدا، االنكباب على وضعية•
ها التحتية الرياضة المدرسية والجامعية بغية توسيع قاعدة الولوج إليها وتحسين تجهيزات

، داخل المؤسساتالتأطيريةوشروط ممارستها، في إطار شراكة نموذجية بين الفرق 
.الرياضيةوالهيآتالتربوية 

: مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات 



مقترحات تجويد و االرتقاء بالممارسة الرياضية المدرسية على الصعيد الجهوي

تأهيل الموارد البشرية

تأهيل البنيات التحتية

الترسانة التشريعية

التمدرسالبرمجة الزمنية و الحفاظ على زمن 

الشراكات

المحاور الرئيسية

توسيع قاعدة رياضة الكم  



توسيع قاعدة رياضة الكم

طة حث المديريات اإلقليمية على تخصيص أنصاف أيام خاصة لمزاولة أنش•

.الجمعية الرياضية

يات تفعيل دور اللجنة اإلقليمية لتتبع الوضعية اإلدارية و المالية للجمع•

الرياضية المدرسية

تتبع المشروع الرياضي•

تشجيع و دعم البطوالت المحلية داخل المؤسسات التعليمية•



تأهيل الموارد البشرية

:ة واضحة تهم وفق برمجة زمنيللمستفديناعداد استراتيجية جهوية  للتكوين تراعي الحاجيات الحقيقية 

 التحكيم ، التدريب، التنظيم و تغطي المجاالت التالية:

األنشطة الجديدة

 الدامجةالتربية
 لمدرسيةو تطوير القدرات التدبيرية  لألطقم  اإلدارية و التربوية المشرفة على الرياضة اتعزيز



تأهيل البنيات التحتية الرياضية

ية الرياضيةدعم المديريات التي تعرف  نقص على مستوى البنيات التحت

درسية المساهمة في توفير المعدات الرياضية للجمعيات الرياضية الم

بالعالم القروي
 بالمالعب الرياضيةالولوجياتتوفير



الترسانة التشريعية

من خالل تعزيز الترسانة الوثائقية الرسمية المنظمة للنشاط الرياضي المدرسي

ثمار و إرسال تقارير دورية لمديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية قابلة لالست

ة و القريبة خصوصا الجانب المتعلق باستغالل  البنيات  الرياضية التابعة للوزار

من المؤسسات التعليمية



التمدرسالبرمجة الزمنية و الحفاظ على زمن 

استحضار تأمين الزمن المدرسي في برمجة مختلف البطوالت

الجهوية 

راسي اصدار برنامج النشاط الرياضي السنوي مع انطالق الموسم الد

مما يسهل بلورة البرنامج السنوي الجهوي و اإلقليمي
التخفيف من عدد األنشطة الرياضية المبرمجة



الشراكات

 العصب الجهوية و  الجمعيات المحلية الرياضية من أجلوابرام شراكات مع الجامعات و:

تكوين العنصر البشري المتخصص

تسهيل الولوج الستغالل المنشآت و المرافق الرياضية

 المنتخةشراكات مع المجالس خلق
 البشرية للتنمية الوطنية المبادرةINDH



دبيرتخاللمنالسنويالرياضيالنشاطبرنامجتنزيلفيالتدرج
بنياتالكذلكوالبشريالعنصرتأهيلوتوفيريراعياستراتيجي

داخلمنةالتمثيليوالمشاركةحيثمنالمجاليةالعدالةضمانوالتحتية
ويةالمدرسبالرياضةلالرتقاءاستراتيجيتصورمنانطالقاالجهة
الوطنيةللرياضةرافعةجعلها

توصيات بخصوص الرياضة المدرسية

فيرينالمباشالمتدخلينمعفعالبشكلومؤسساتيبشكلالتواصل
وبويالترالمفتشالخصوصعلىوالمدرسيالرياضيالشأنتدبير
.المدرسيةبالرياضةاالرتقاءمكتبرئيس



توصيات بخصوص مسار رياضة و دراسة 

ديدة تحويل مسار رياضة و دراسة من اختيار إلى شعبة بهندسة بيداغوجية ج
.و حاجيات المسلكتتالئم

تخصيص مؤسسات بقسم داخلي خاصة بمسلك و مسار رياضة و دراسة



توصيات بخصوص المراكز الرياضية 

ة الحتضان فتح الباب للمؤسسات االبتدائية التي تتوفر على بنيات رياضية جيد
المركز الرياضي المدرسي

ز الرياضيةفتح باب الترشيح ألساتذة التعليم الثانوي التأهيلي للتدريس بالمراك

لمشاركة تخصيص دورية خاصة بمصاريف تغدية و تنقل تالميذ المركز الرياضي ل
في البطوالت اإلقليمية و الجهوية و تحديد الجهة التي ستتكلف بذلك




