
ادة اللقاء الوطني التنسيقي مع السيدات والسادة مفتشات ومفتشي م
ن التربية البدنية والرياضية والسيدات والسادة المكلفات والمكلفي

بمكاتب االرتقاء بالرياضة المدرسية

تقديم حصيلة النشاط الرياضي بأكاديمية جهة سوس ماسة

2022يوليوز 26الى 23إفران من 



:محاور العرض

مشروع االرتقاء بالرياضة المدرسية

ـ مسالك ومسارات رياضة ودراسة

ـ المراكز الرياضية

ـ حصيلة برنامج النشاط الرياضي المدرسي بالجهة

استنتاجات وخالصات

مقترحات

كبسولة تجميعية لبعض لحظات الرياضة المدرسية بالجهة



النوع الرياضي

السنة الثانية بكالورياالسنة االولى بكالورياالجدع مشترك

المجموع العامذكورإناثذكورإناثذكورإناث

00404كرة القدم

0100514كرة اليد

614020325الكرة الطائرة

325التكواندو

011ألعاب القوى

10010كرة السلة

ناناداوتبمديرية اكادير التاهيليةتاشفينبن يوسف,ثا: مسالك ومسارات رياضة ودراسة



:المراكز الرياضية

عدد املراكز الرياضية
مركز رياض ي 53

(ات)عدد املستفيدين
(ة)مستفيد18740

(ات)املؤطرينعدد 
(ة)مؤطر54



2021/2022حصيلة األنشطة الرياضية المدرسية برسم الموسم الدراسي 

النتائج المحققةعدد المشاركينالمكاناريخ البطوالت الجهوية وتالبطولة المدرسية

2021دجنبر 08األربعاء العدو الريفي
(الدراركةمطاف )

إداوتنانأكادير 
(ة)مشارك319

للبطولة الوطنية( ة)تلميذ54تأهل -

-2009)الرتبة الثانية فريق ثانوية القدس اإلعدادية فئة مواليد -

بأكادير( 2010

ز التأهيلية ذهبية التلميذة سلمى البادرة ثانوية فيصل بن عبد العزي-

(2006-2005-2004)إنزكان فئة مواليد 

ة كر–كرة الطاولة –البادمنتون–كرة السلة 

المضرب

2022يناير 26

تيزنيت

فريقا كرة السلة19

(ة)مشاركا12: )البادمنتون-

6: )كرة الطاولة-

(ات)مشاركين

(ة)مشارك12: )كرة المضرب-

للبطولة الوطنيةفرق 4تأهل : كرة السلة-

للبطولة (إناث2+ ذكور 2)مشاركين 4تأهل البادمنتون-

الوطنية

للبطولة (إناث2+ ذكور 2)مشاركين 4تأهلكرة الطاولة-

الوطنية

للبطولة (إناث2+ ذكور 2)مشاركين 4كرة المضرب تأهل -

الوطنية

إنزكان ايت ملولالشطرنج-الكرة الحديدية 

18: )الكرة الحديدية-

((ة)مشاركا

(ة)مشاركا16: )الشطرنج-

(فريق إناث3+ فريق ذكور 3)مشاركين 6الكرة الحديدية تأهل -

للبطولة الوطنية

للبطولة الوطنية(إناث2+ ذكور 2)مشارين 4الشطرنج تأهل -

فرق للبطولة الوطنية5الكرة الطائرة تأهل -الكرة الطائرة-فريقا 18أكادير إداوتنانالكرة الطائرة المختلطة–الكرة الطائرة 

أكادير2022فبراير 13إلى 10من كرة السلة
فرق كرة السلة4-

(ة)مشاركا40)

ابن سليمان ( 06-05-2004)الرتبة الثالثة نحاسية فريق الفتيان -

تارودانتالروداني



النتائج المحققةعدد المشاركينالمكانالبطوالت الجهوية ريخوتاالبطولة المدرسية

ملولأيتإنزكان 2022فبراير 23الجمباز-الريكبي–كرة اليد 

فريقا19كرة اليد -

فرق10الريكبي-

مشاركا12: الجمباز-

للبطولة الوطنية(فرق إناث2+ فرق ذكور 2)فرق 4كرة اليد تأهل -

للبطولة الوطنية(فرق إناث2+ فرق ذكور 2)فرق 4تأهل الريكبي-

للبطولة الوطنية(إناث2+ ذكور 2)مشاركين 4الجمباز تأهل -

العبين( 6)كرة القدم 

(3X3)كرة السلة 

2022مارس 08

تارودانت
فريقا24مشاركة : كرة القدم-

فرق9مشاركة : كرة السلة-

فرق للبطولة الوطنية4تأهل : كرة القدم-

فريقين للبطولة الوطنية( 2)تأهل : كرة السلة-

ألعاب القوى ابتدائي

كرة القدم ابتدائي

المراكز الرياضية

إنزكان

(ة)مشاركا48: ألعاب القوى-

فرق6كرة القدم ابتدائي -

مراكز8المراكز الرياضية -

للبطولة الوطنية( ات)مشاركين8تأهل : ألعاب القوى-

م أديس من طاطا للبطولة الوطنية/تأهل فريق مؤسسة م: كرة القدم-

تأهل مركزين رياضيين للبطولة الوطنية-

تارودانت2022ماي 17ألعاب القوى
المؤهلين من المديريات المشاركة

(عدا طاطا)

للبطولة الوطنية( ة)مشارك18تأهل 

ذكور6+ إناث 12

2022ماي 28والتايكواندوالكاراطي
مركز التكوين 

-المستمر الزرقطوني

عن بعد مشاهدة فيديوهات الكراطي 

ةوالبومسي الخاص بالبطولة الجهوي

الكراطي( ات)مشاركين4تأهل 

مشاركين في التايكواندو3تأهل 

-دورة تكوينية في السباحة 

التدريب
تكوين المدربين في السباحة(ة)مشارك23األكاديمية2022ماي 29و 28يومي 

-دورة تكوينية في السباحة 

التحكيم

يونيو 05و 04يومي 

2022
تكوين الحكام في السباحة(ة)مشارك26األكاديمية

إنزكان-أكادير 2022يونيو 10احةالكرة الطائرة الشاطئية والسب
ةفريقا في ك ط الشاطئي13مشاركة 

في السباحة( ة)مشاركا13مشاركة 

تأهل فريقين للبطولة الوطنية المدرسية-

في السباحة( ة)تلميذ 11تأهل -



:استنتاجات

مبغض النظر عن اإليجابيات الكثيرة التي خلقتها الدينامية الرياضية لهذا الموس

وفرة األنشطة الرياضية بشكل كبير وضعف الموارد المادية؛

تطعيم البرنامج السنوي بأنشطة إضافية رغم ثراء البرنامج السنوي؛

اشتغال تحث الضغط بالنسبة لجميع الفاعلين؛

ضعف التزام بعض العصب والجامعات الرياضية؛

 غياب برنامج زمني متكامل ودقيق يسهل تخطيط العمليات بشكل مريح؛

 في الوقت المناسب؛ بأغلبهاتأخر المعطيات التنظيمية وعدم التوصل

 بالنسبة لبعض التظاهرات؛بعين االعتبارواالمتحانتعدم اخذ مواعيد اجراء الفروض

 ضرورة التفكير في دراسة واقعية للتوزيع الجغرافي للبطوالت الرياضية؛



:مقترحات

تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية للمراكز الرياضية؛

تحديد حزمة األنشطة التي يمكن التحكم في تنظيمها واعتماد نظام شهري للبطوالت الرياضية؛

واالستمرارية؛تخصيص منح مالية للجمعيات الرياضية والفروع اإلقليمية والجهوية لتشجيعها على االجتهاد

االلتزام بالبرنامج السنوي الوارد في مذكرة النشاط الرياضي؛

وضع سيناريو مسبق لتنزيل برنامج النشاط الرياضي يراعي:

ـ  تواريخ الفروض واالمتحانات؛ 

ـ اعتماد العطل األسبوعية والعطل المدرسية لتنظيم البطوالت الوطنية، كلما أمكن؛

لى التخلص من ـ تخطيط العمليات التنظيمية بشكل محكم لتوفير المعطيات في حينها ومساعدة الفاعلين ع

ضغط البرمجة؛

تفعيل الشراكات مع الجامعات الرياضية ودفعها لتكون شريكا ال مستفيدا من جهة واحدة؛

إعادة النظر في صيغة توزيع البطوالت الرياضية مع ما يفيد احترام العدالة المجالية؛



شكرا

لكم 

على

سعة 

صدركم   


