
الحصيلة السنوية لألنشطة 

الرياضية المدرسية بأكاديمية 

جهة الشرق 

2021-2022

مقتــــــــــــــــل نورالديـــــــــــــــــــــــن. ذ
املفتش املكلف بالتنسيق التخصص ي الجهوي للتربية البدنية والرياضية 

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق 



الحصيلة السنوية لألنشطة الرياضية المدرسية 

بأكاديمية جهة الشرق 

2021-2022
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2022-2021برنامج العمل الجهوي للموسم الدراس ي 

واملوجهاتاملرجعيات

محاور العرض
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ة الحصيلة السنوية لألنشطة الرياضية املدرسي

01

04

السياق العام



املرجعيات واملوجهات



السياق العام

دراسة استئناف األنشطة الرياضية المدرسية بعد توقف ال

ة وبالتالي توقف جميع األنشط19بسبب تفشي وباء كوفيد 

ات الرياضية والبدنية والحركية داخل فضاءات المؤسس

التعليمية

إرساء مدرسة جديدة ذات جدوى وجاذبية، مفتوحة أمام 

البشري، مستندة إلى الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال

ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة 

الهدف األسمى للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق

.المتمثل في االرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع

ضم قطاع الرياضة لوزارة التربية 

والتكوين

التربية الوطنية والتعليم األوليوزارة

والرياضة



تطوير املمارسة الرياضية: 3املحور 
3املدرسية

إحداث املراكز الرياضية: 2املحور  إحداث املراكز الرياضية: 2املحور 

إحداث مسار رياضة ودراسة: 1املحور 

1 2

االرتقاء بالرياضة املدرسية= 11محاور املشروع 



2مجال التدخل رقم 

االرتقاء بجودة التربية والتكوين

11املشروع 

املدرسيةبالرياضةاالرتقاء

الفريق الجهوي 

حيي معراينرادوي س يدي أ محدحسن الساحييخليد رشوقخادل عزوزي

مديرية الناظور مديرية فجيجمديرية جرادةمديرية تاوريرتمديرية جرسيفمديرية الدريوشمديرية بركان

51.17تغطية املشروع ملواد القانون اإلطار رقم 
مواد القانون اإلطار املشروع رقم املشروع

20-28 رسيةاالرتقاء ابلرايضة املد 11

تقاطع املشروع مع مشاريع أخرى

محمد بهندي

املشروع رقم املشروع
امية الولوجتطوير وتنويع العرض املدرسي وحتقيق إلز  02

نالتأهيل املندمج ملؤسسات الرتبية والتكوي 06
املدرسيةاالرتقاء ابحلياة 10

درسي إرساء نظام انجع للتوجيه املبكر والنشيط امل
واملهين واجلامعي

13

:11المشروع 
االرتقاء بالرياضة املدرسية

توصيف المشروع 

املنسق الجهوي للمشروع

خالديتوفيق

محمد كربوب

الجهوي املنسقاملفتش
البدنيةالتربيةملادة

نورالدين مقتل

املكلف بمكتب االرتقاء 
بالرياضة املدرسية

إبراهيم ملحاوي 



اللقاءات التواصلية: 11المشروع 

8

املديرية اإلقليمية بجرسيف
2022أبريل 14

ببركاناإلقليميةاملديرية
2022ماي 13

-شؤون تربوية –البرنامج اإلذاعي األسبوعي 
حلقات03

املديرية اإلقليمية بالناظور 
2022مارس 22



سيرورة إحداث مسار رياضة ودراسة
مديرية بركان–ثانوية الكندي 

وجدة-ثانوية عمر بن عبد العزيز 

الناظور -ثانوية املطار 

تعميم املسار بباقي املديريات

جرسيف-الحسن الداخل ثانوية



إحداث مسار رياضة ودراسة
توزيع التالميذ حسب الشعبة◄

الدعم التربوي و االجتماعي◄

اإلناث عدد
التالميذ 

الشعبة

14 45 العلمية

16 35 األدبية

30 80 مجموع التأهيلي

توزيع التالميذ حسب التخصصات الرياضية◄

النسبة
اإلناث 
منهم

عدد 
التالميذ

التخصص

15% 07 12 كرة السلة

73,7% 19 59 كرة القدم

5% 04 04 الكرة الطائرة

5% 00 04 املالكمة

1,3% 00 01 ألعاب القوى 

حصص 
الدعم

توفير 
الكتب 
واألدوات

اإلطعام
املدرس ي

النقل 
املدرس ي

80 80 80 80

استعمال زمن التالميذ◄

18H00----- 12H30 12H30 ------8H30

تداريب -استراحة–تغذية 
باألنديةرياضية

دراسية حصص
باملؤسسة

ية
يل
أه

لت
ي ا

ند
لك

ة ا
وي
ثان



إحداث مسار رياضة ودراسة

يز
عز

 ال
بد

 ع
ن
ر ب

عم
ة 
وي
ثان

توزيع التالميذ حسب الشعبة◄

الدعم التربوي و االجتماعي◄

اإلناث عدد
التالميذ 

الشعبة

07 13 العلمية

00 00 األدبية

07 13 مجموع التأهيلي

توزيع التالميذ حسب التخصصات الرياضية◄

النسبة
اإلناث 
منهم

عدد 
التالميذ

التخصص

7,69% 00 01 الجمباز

38,46% 05 05 كرة القدم

30,76% 02 04 تايكواندو

7,69% 00 01 الكراطي

7,69% 00 01 ألعاب القوى 

7,69% 00 01 كيك بوكسينغ

حصص 
الدعم

توفير الكتب 
واألدوات

اإلطعام
املدرس ي

النقل املدرس ي

13 00 00 00

18H00----- 12H30 13H30 ------8H30

تداريب -استراحة–تغذية 
باألنديةرياضية دراسية باملؤسسةحصص

استعمال زمن التالميذ◄



املراكز الرياضية



جرسيف جرادة الناظور  فجيج ببوعرفة الدريوش وجدة أنجاد تاوريرت بركان

+ ادريس األول 

ابن الهيثم

عبد الكريم 

الخطابي

+  ابن بطوطة 

الكندي
الفتح تيفاريتي ابن الطيب

عبد الخالق 

الطريس
بدر

ادريس 

األول 
تريفة الفهرية

02 02 01 6 5 5 3 7

ة عدد املؤسسات التعليمي

ن االبتدائية املستفيدة م

خدمات املركز 

120 133 40 150 140 173 180 168
دين  عدد التالميذ   املستفي

من خدمات املركز 

01 01 1 01 1 1 1 1
عدد األساتذة العاملين 

باملركز  

06 06 4 16 20 20 18 17

عدد ساعات العمل 

األسبوعية لألساتذة 

العاملين باملركز  

00 00 0 0 4 1 10 2

فاد عدد التكوينات التي است

منها األساتذة العاملين 

باملركز

إحداث املراكز الرياضية: 2املحور 

املجموع

13

31

1104

08

107

17



لقاءات تنسيقية جهوية

رؤساء اللجن التقنية  
التخصصية الجهوية

املكلفين بمكاتب االرتقاء بالرياضة 
املدرسية

املفتشون التربويون 
الرؤساء املنتدبون االقليميون 

أعضاء املكتب املديري للفرع 
م م ر م جهة الشرق . الجهوي للج







ملصقات البطوالت الجهوية املدرسية



ور الناظ: املديرية اإلقليميةالشرق :الجهة

عدد املؤسسات ذكور عدد املؤسسات إناثالفئة العمرية مواليدةالبطوالت الوطنيت.ر
تاريخ البطولة 

اإلقليمية
تاريخ البطولة 

الجهوية

الكرة الطائرة 3
2007/20080306/01/2022

يناير 26األربعاء 
2022

2004/2005/20060518/01/2022

2004/2005/20062221/01/2022البادمينتون 5

2004/2005/200600الكرة الحديدية6

7
الكرة الطائرة
مختلطة 

2004/2005/2006220/05/2022

2004/2005/2006219/01/2022كرة املضرب9
يناير 26األربعاء 

2022

كرة السلة 11
يناير 28الجمعة 2007/20086512/02/2022

2022 2004/2005/20067614/02/2022

كرة اليد14
فبراير 22الثالثاء 2007/200871404/02/2022

2022 2004/2005/200681302/02/2022

22
بطولة التعليم 

االبتدائي
2010/2011/20122426

مارس 09األربعاء 
2022

23
3كرة السلة ل 

العبين
2004/2005/20062226/01/2022

مارس 29الثالثاء 
2022

6كرة القدم 24
مارس 29الثالثاء 2007/200862625/02/2022

2022 2006/ 2005/ 200421223/02/2022

25
5كرة القدم
الدامجة

عن بعد2004/2005/200600

حضوري2004/2005/2006816التايكواندو 27

حضوري2004/2005/2006610الكراطي  28

2004/2005/200623السباحة32
مارس 29الثالثاء 

2022

33
كرة السلة 

CHALLENGE
عن بعد2004/2005/200600

ألعاب القوى 34

2009/20101221
مارس 29الثالثاء 

2022
2007/20082028

2004/2005/20061427

41
الكرة الطائرة 

الشاطئية
2004/2005/2006220/05/2022

يونيو 29األربعاء
2022

145215360مجموع الفرق املشاركة



رتتاوري:املديرية اإلقليميةالشرق :الجهة

ويةتاريخ البطولة الجهيميةتاريخ البطولة اإلقلعدد املؤسسات ذكور عدد املؤسسات إناثدالفئة العمرية مواليالبطوالت الوطنيةت.ر

الكرة الطائرة 3

2007/20080520/01/2022

2022يناير 26األربعاء 

2004/2005/20060820/01/2022

2004/2005/20062220/01/2022البادمينتون 5

2004/2005/20063320/01/2022الكرة الحديدية6

كرة السلة 11

2007/20082213/01/2022

2022يناير 28الجمعة 

2004/2005/20063421/01/2022

كرة اليد14

2007/20083218/01/2022
فبراير 22الثالثاء 

2022
2004/2005/20064515/02/2022

2022مارس 09األربعاء 2010/2011/2012341525/02/2022بطولة التعليم االبتدائي22

6كرة القدم 24

2007/200841225/01/2022
مارس 29الثالثاء 

2022
2006/ 2005/ 200441525/01/2022

ألعاب القوى 34

2009/2010141515/03/2022

مارس 29الثالثاء 
2022

2007/2008141515/03/2022

2004/2005/2006161815/03/2022

عن بعدe-sport2003/2004/2005إيسبورت 42

103121224املجموع



وجدة انكاد:. املديرية اإلقليميةالشرق :الجهة

عدد املؤسسات ذكور عدد املؤسسات إناثدالفئة العمرية مواليالبطوالت الوطنيةت.ر
تاريخ البطولة 

اإلقليمية
ويةتاريخ البطولة الجه

الكرة الطائرة 3
2007/20081421/01/2022

2022يناير 26األربعاء 
2004/2005/200621221/01/2022

2004/2005/20062315/01/2022البادمينتون 5

2004/2005/20062221/01/2022ة الكرة الطائرة مختلط7

2022يناير 26األربعاء 2004/2005/20062521/01/2022كرة املضرب9

كرة السلة 11
2007/20086726/01/2022

2022يناير 28الجمعة 
2004/2005/20068726/01/2022

كرة اليد14
فبراير 22الثالثاء 2007/200871018/02/20223

2022 2004/2005/20064818/02/20223

7الريكببي 15
2007/20082304/03/2022

2022مارس 09األربعاء 
2004/2005/200621104/03/2022

2004/2005/20068125/03/2022الجمباز19
مارس 29الثالثاء 

2022

22
بطولة التعليم 

االبتدائي
2022مارس 09األربعاء 2010/2011/20121414

2004/2005/20063425/03/2022العبين3كرة السلة ل 23
مارس 29الثالثاء 

2022

6كرة القدم 24
مارس 29الثالثاء 2007/200843025/03/2022

2022 2006/ 2005/ 200462125/03/2022
تأهيل مباشر 2004/2005/200677السباق على الطريق26

عن بعد2004/2005/200648التايكواندو 27

عن بعد2004/2005/200624الكراطي  28

2004/2005/2006115الجيدو31
مارس 29الثالثاء 

2022

2004/2005/20064925/03/2022السباحة32
مارس 29الثالثاء 

2022

ألعاب القوى 34

2009/20106625/03/2022
مارس 29الثالثاء 

2022
2007/2008131325/03/2022

2004/2005/20068825/03/2022

41
الكرة الطائرة 
الشاطئية

2004/2005/20
06

2022يونيو 29األربعاء25

164271435المجموع



جرادة:         املديرية اإلقليمية    الشرق :الجهة

يةالبطوالت الوطنت.ر
الفئة العمرية 

مواليد
عدد املؤسسات

إناث  
عدد املؤسسات ذكور 

تاريخ البطولة 
إناثاإلقليمية

تاريخ البطولة 
ذكور اإلقليمية 

تاريخ البطولة 
الجهوية

الكرة الطائرة 3
2007/2008

يناير 26األربعاء 
2022

2004/2005/20
06

219/01/2022

البادمينتون 5
2004/2005/20

06
3320/01/202220/01/2022

كرة السلة 11
2007/20083221/01/202221/01/2022

يناير 28الجمعة 
2022 2004/2005/20

06
11

كرة اليد14
2007/20081416/02/2022

فبراير 22الثالثاء 
2022 2004/2005/20

06
1216/02/2022

7الريكببي 15
2007/2008

مارس 09األربعاء 
2022 2004/2005/20

06
1

22
بطولة التعليم 

االبتدائي
2010/2011/20

12
سيحدد الحقاسيحدد الحقا1214

مارس 09األربعاء 
2022

23
3كرة السلة ل 

العبين
2004/2005/20

06
مارس 29الثالثاء 

2022

6كرة القدم 24
2007/20083815/02/202215/03/2022

مارس 29الثالثاء 
2022 2006/ 2005/ 

2004
21115/02/202217/03/2022

ألعاب القوى 34

سيحدد الحقاسيحدد الحقا2009/2010912

مارس 29الثالثاء 
2022

سيحدد الحقاسيحدد الحقا2007/2008912

2004/2005/20
06912

سيحدد 
الحقا

سيحدد الحقا

5384137المجموع



بركان: املديرية اإلقليميةالشرق :الجهة

تاريخ البطولة الجهويةتاريخ البطولة اإلقليميةعدد املؤسسات ذكور عدد املؤسسات إناث  الفئة العمرية مواليدالبطوالت الوطنيةت.ر

الكرة الطائرة 3
2022يناير 2007/20082219

2022يناير 26األربعاء 

2022يناير 2004/2005/20060719
2022يناير 2004/2005/20061119البادمينتون 5
2022يناير 2004/2005/20061120الكرة الحديدية6
-2004/2005/200600مختلطة الكرة الطائرة7

2022يناير 26األربعاء 2022يناير 2004/2005/20064420كرة املضرب9

كرة السلة 11
2022يناير 2007/20082120

2022يناير 28الجمعة 

2022يناير 2004/2005/20060420

كرة اليد14
2007/200801-

2022فبراير 22الثالثاء 

2004/2005/200601-

7الريكببي 15
2007/200801-

2022مارس 09األربعاء 

2004/2005/200602-
2022مارس 29الثالثاء 2022فبراير 2004/2005/20063114الجمباز19

عن بعد-2004/2005/200611(Aerobic)األيروبيك 20

21
كرة : اإلبداعات الحركية 

...القدم، كرة اليد، كرة السلة
عن بعد-2004/2005/200633

2022مارس 09األربعاء 2022مارس 2010/2011/20125501بطولة التعليم االبتدائي22

2022مارس 29الثالثاء -2004/2005/200610العبين3كرة السلة ل 23

6كرة القدم 24
2022فبراير 2007/200841422

2022مارس 29الثالثاء 

2022فبراير 200471224 /2005 /2006
عن بعد-2004/2005/200601الدامجة5كرة القدم25

عن بعد-2004/2005/200611التايكواندو 27

عن بعد-2004/2005/200666الكراطي  28

2022مارس 29الثالثاء 2022مارس 2004/2005/20062216الجيدو31

2022مارس 29الثالثاء 2022مارس 2004/2005/20063316السباحة32

ألعاب القوى 34
2022مارس 2009/20105517

2022مارس 29الثالثاء  2022مارس 2007/20085517
2022مارس 2004/2005/20065517

2022يونيو 29األربعاء2022يونيو 2004/2005/20063314الكرة الطائرة الشاطئية41

6492156المجموع



ةفجيج ببوعرف:. املديرية اإلقليميةالشرق :الجهة

يةتاريخ البطولة الجهو يميةتاريخ البطولة اإلقلعدد املؤسسات ذكور عدد املؤسسات إناثالفئة العمرية مواليدالبطوالت الوطنيةت.ر

الكرة الطائرة 3
2022يناير 2007/20082115

2022يناير 26األربعاء 
2022يناير 2004/2005/20061215

كرة السلة 11
2007/2008

2022يناير 28الجمعة 
2022يناير 2004/2005/20062215

كرة اليد14
2007/2008

2022فبراير 22الثالثاء 
2022فبراير 2004/2005/2006112

22
بطولة التعليم 

االبتدائي
2022مارس 09األربعاء 2022فبراير 2010/2011/20123529

23
3كرة السلة ل 

العبين
2022مارس 29الثالثاء 2004/2005/200622

6كرة القدم 24
2007/2008

2022مارس 29الثالثاء 
2022فبراير 20044219 /2005 /2006

33
كرة السلة 

CHALLENGE
2022مارس 29الثالثاء 2004/2005/200623

ألعاب القوى 34

2009/2010

2022مارس 29الثالثاء  2007/200834

2004/2005/2006

41
الكرة الطائرة 

الشاطئية
2022يونيو 29األربعاء2004/2005/200622

3667103المجموع



الدريوش:.اإلقليميةاملديرية الشرق :الجهة

البطوالت الوطنيةت.ر
الفئة العمرية 

مواليد
ويةتاريخ البطولة الجهيةتاريخ البطولة اإلقليمعدد املؤسسات ذكور عدد املؤسسات إناث

الكرة الطائرة 3
2022يناير 2007/20082214

2022يناير 26األربعاء 
2004/2005/2

006
2022يناير 2414

كرة السلة 11
2022يناير 2007/20082219

2022يناير 28الجمعة 
2004/2005/2

006
2022يناير 2219

كرة اليد14
2022يناير 2007/20082228

فبراير 22الثالثاء 
2022 2004/2005/2

006
2022يناير 0226

23
3كرة السلة ل 

العبين
2004/2005/2

006
2022يناير 4214

مارس 29الثالثاء 
2022

6كرة القدم 24
2022فبراير 2007/200821119

مارس 29الثالثاء 
2022 2006/ 2005/ 

2004
2022فبراير 51619

Total214364



ال:الجهة
شرق 

جرسيف:اإلقليميةاملديرية 

البطوالت الوطنيةت.ر
الفئة العمرية 

مواليد
عدد املؤسسات 

إناث  
عدد املؤسسات 

ذكور 
تاريخ البطولة 

اإلقليمية
تاريخ البطولة الجهوية

لم تحدد بعد2004/2005/20061سباق الدراجات1

لم تحدد بعد2004/2005/200622الشطرنج2

الكرة الطائرة 3
رة تؤهل الفرق مباش2007/200811

2022يناير 26األربعاء للجهوي  2004/2005/20061

لم تحدد بعد2004/2005/200612الكرة الحديدية6

كرة السلة 11
21يناير إلى 13من 2007/200813

منه
2022يناير 28الجمعة 

2004/2005/200642

كرة اليد
2004/2005/200648

2022فبراير 22الثالثاء لم تحدد بعد
2007/200826

عن بعدعن بعد2004/2005/200620(Aerobic)األيروبيك 20

2022مارس 09األربعاء لم تحدد بعد2010/2011/2012815دائيبطولة التعليم االبت22

2004/2005/20061العبين3كرة السلة ل 23
تتأهل املؤسسة 
مباشرة للجهوي 

2022مارس 29الثالثاء 

6كرة القدم 24
لم تحدد بعد2007/2008720

2022مارس 29الثالثاء  2006/ 2005/ 
2004

لم تحدد بعد513

عن بعدعن بعد2004/2005/200613الدامجة5كرة القدم25

عن بعدعن بعد2004/2005/200611التايكواندو 27

عن بعدعن بعد2004/2005/200645الكراطي  28

2004/2005/20061السباحة32
تتأهل املؤسسة 
مباشرة للجهوي 

2022مارس 29الثالثاء 

ألعاب القوى 34

2009/20102224

2022مارس 29الثالثاء لم تحدد بعد 2007/20082320

2004/2005/20061718

106146252المجموع



عدد المشاركاتعدد مشاركات الذكورعدد مشاركات اإلناثالمديرية

152223375الناظور

214364الدريوش

3667103فجيج

6492156بركان

5384137جرادة

106146252جرسيف

164271435أنجاد-وجدة 

103121224تاوريرت

69910471746المجموع
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الناظور الدريوش فجيج بركان جرادة جرسيف -وجدة 
أنجاد

تاوريرت

أعداد املشاركات اإلقليمية

الناظور الدريوش فجيج بركان جرادة جرسيف أنجاد-وجدة  تاوريرت
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نسب املشاركات اإلقليمية بجهة الشرق 

الناظور  الدريوش فجيج بركان جرادة جرسيف أنجاد-وجدة  تاوريرت



التكوين وتطوير القدرات 

وضعية 
االنجاز

الجهة املنظمة
عدد 

املستفيدين
نوع التكوين املحور 

2022فبراير  مديرية بركان–الفرع اإلقليمي  25 حضوري ألعاب القوى –التحكيم الرياض ي 

2022نونبر  مديرية جرادة–الفرع اإلقليمي  20 حضوري البادمينتون -التحكيم الرياض ي  

2022دجنبر  مديرية بركان–الفرع اإلقليمي  25 حضوري الكرة الطائرة–التحكيم الرياض ي 

2022ماي  مديرية جرادة+ مديرية وجدة –الفرع اإلقليمي  30 حضوري التحكيم الرياض ي للريكبي

2022يناير  مديرية وجدة+ مديرية بركان –الفرع اإلقليمي  19 عن بعد كرة السلة املصغرة

2022يناير  مديرية االرتقاء+ الجامعة امللكية  78 عن بعد التحكيم الرياض ي في ألعاب القوى 

2022يناير  مديرية االرتقاء+ الجامعة امللكية  80 عن بعد التحكيم والتدريب في السباحة

2022مارس 
ج مديرية فجي+ مديرية بركان –الفرع اإلقليمي 
مديرية وجدة أنجاد+ 

30 حضوري كرة السلة–التحكيم الرياض ي 

2022مارس  مديرية الدريوش–الفرع اإلقليمي  30 حضوري كرة القدم–التحكيم الرياض ي 



الجهة املنظمة تاريخ االستحقاق عدد املستفيدين نوع التأطير موضوع التكوين

الفرع الجهوي  2022دجنبر  400 حضوري
التحكيم الرياض ي في مختلف األنشطة

الرياضية

األكاديمية الجهوية
شتنبر –يوليوز 

2022
380 حضوري الرياضيةالتدبير املالي وامليزانياتي  للجمعيات

األكاديمية الجهوية 2022أكتوبر  25 حضوري االرتقاء بالرياضة املدرسية

الفرع الجهوي  2022أكتوبر  400 حضوري
البدنية تقنيات التدريب الرياض ي في األنشطة

والرياضية

مشروع التكوينات برسم الموسم الدراسي  المقبل



الريفيالعدو الجيدو الكراطي
والتايكواندو

الجماعيةاأللعاب التعليم االبتدائي

املحدثةاأللعاب القوى ألعاب
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601 بني مالل وجدة

852 آسفي وجدة

1692 العيون  وجدة

385 مكناس وجدة

528 الرباط وجدة

860 ورززات وجدة

522 القنيطرة وجدة

2163 الداخلة وجدة

00 السعيدية وجدة

260 الحسيمة وجدة

614 الدارالبيضاء وجدة

481 مارتيل وجدة

370 افران وجدة

370 افران وجدة

9698 Km املجموع

وجدة



مكانها
تاريخ البطولة 

الجهوية
تواريخ وأماكن البطوالت الوطنية

مصاريف التنقل

بالدرهم
النشاط الرياض ي

(تندرارة)فجيج 
دجنبر 08األربعاء 

2021

بني مالل–دجنبر 27الى 25ذكور من  6000
العدو الريفي  1

آسفي-دجنبر 31الى 29إناث من  6500
بركان يناير 26األربعاء 

2022
مكناس-فبراير 10الى 7من -ذكور + إناث 

3500
الكرة الطائرة  2

بركان إ2+ذ2الكرة الطائرة  3
جرادة مكناس-فبراير 8الى 7من  البادمينتون  4

تاوريرت
يناير 28الجمعة 

2022

مكناس/الحاجب–فبراير 8الى 7من  3500 الكرة الحديدية  5

الناظور  تزنيت–فبراير 13الى 10من -إ = ذ  10000 كرة السلة  6

الناظور  الرباط–فبراير 20الى 19من -إ = ذ  4300 كرة املضرب 7

جرادة/وجدة  فبراير 22الثالثاء 

2022

العيون -2022مارس 6الى 3من  13000 كرة اليد ذكور  8

وجدة مراكش–مارس 14الى 12من -إ = ذ  7500 الجمباز 9

تاوريرت
مارس 09األربعاء 

2022

كلميم–مارس 20الى 18من -إ = ذ  11000
بطولة خاصة بالتعليم 

االبتدائي
10

وجدة وجدة–مارس 27الى 25من -إ + ذ  الريكبي 11

(صغيرات)وجدة / تاوريرت الراشيدية–مارس 27الى 25من  4500 كرة اليد إناث 12

الدريوش

مارس 29الثالثاء 

2022

الرباط-ماي 8الى 6من  4300
ذكور 06كرة القدم ب  13

(إناث)06كرة القدم ب  14

وجدة الدار البيضاء–ماي 15الى 13من -إ + ذ 

4700
الجيدو 15

بركان الدار البيضاء–ماي 16الى13من -إ + ذ  ألعاب القوى  16

وجدة فاس–ماي 15الى 13من -إ + ذ  3000 السباحة 17

وجدة الحسيمة–ماي 15الى 13من -إ +ذ  2700 العبين03كرة السلة ب  18

الدار البيضاء–ماي 15الى 13من -إ + ذ  4700 السكايت والرولر 19

(السعيدية)بركان  2022يونيو 29األربعاء
تطوان–يوليوز 14الى 12من -إ = ذ 

4500 الكرة الطائرة الشاطئية 20

تدبير عملية التنقل الى 
ةالبطوالت املدرسية الوطني

طلب عروض صفقة النقل 
لفائدة شركات النقل السياحي 

باملنطقة

للنقل السياحييانيسشركة 



حصيلة النتائج التقنية الوطنية











تجديد هياكل الجامعة امللكية املغربية  للرياضة
املدرسية بمديريات أكاديمية جهة الشرق 



حضور جهة الشرق باملكتب املديري للجامعة امللكية 
املغربية للرياضة املدرسية 

:أربعة مقاعد
نفيس وعليتي1.
زنوجي عبد العزيز2.
مداني إدريس3.
مقتل نورالدين4.
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