
ية عرض عن الحصيلة السنوية لألنشطة والبطوالت الرياضية المدرس

والمشاريع المرتبطة باإلرتقاء بالرياضة المدرسية

مسارات ومسالك رياضة ودراسة والمراكز الرياضية والتكوينات "

"والفضاءات الرياضية



للرايضةوطنيةالاملناظرةيفللمشاركنياملوجهةامللكيةالرسالة
2008أكتوبر24يومابلصخريات

هللانصرهاملؤمننيأمريملوالانالساميةالرسالةنصمنمقتطف
ذيالاإلمهالوأمام,,,,’:والرايضينيالرايضةراعيوأيده

علىاباالنكبجدا،امللحمنأصبحفإنهتعانيه،أصبحت
قاعدةيعتوسبغيةواجلامعيةاملدرسيةالرايضةهذهوضعية
يفممارستها،طوشرو التحتيةجتهيزاهتاوحتسنيإليهاالولوج
ؤسساتاملداخل،التأطرييةالفرقبنيمنوذجيةشراكةإطار

.,,,,’الرايضيةواهليآتالرتبوية

هللا ونصرهامللك حممد السادس أيدهلاللةصاحب اجلخطابمقتطف من 

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سال 

القنيطرة  



ط سال القنيطرة حصيةل الس نوية للأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الراب

2021/2022لالرتقاء ابلرايضة املدرس ية للومس ادلرايس 

:  حتت شعار 

الرايضة املدرس ية يف خدمة التلميذات والتالميذ"

." تربية داجمة .املساواة بني اجلنسني . تنويع الاختيارات الرايضية . عداةل جمالية 



داءمنوقايةالإبجراءاتاملرتبطةالصحيةالقيودختفيفبعدومباشرة،(2021/2022)احلايلالدراسياملوسمبدايةمع
سلفااملعداملدرسية،ةالرايضبرانمجحمطاتتنزيليفابلرابط،والتكوينللرتبيةاجلهويةاألكادمييةشرعت،19كوفيد
بنياملساواةايضية،الر االختياراتتنويعجمالية،عدالةوالتلالميذ،التلميذاتخدمةيفاملدرسيةالرايضة“:شعارحتت

إضافةللجهة،التابعةالسبعةاإلقليميةاملديرايتبكلاملختصةاملصاحلمعابلتنسيقوذلك،”داجمةتربيةاجلنسني،
اجلامعاتغرارعلىية،الرايضالفعالياتإجناحيفواملسامهنياملتدخلنيمنشركائهاعلىاإلقليميةاملديرايتالنفتاح
املديناجملتمعفعالياتوبعضاحملليةالسلطاتوكذاالرايضية،الوطنية



والتلالميذللتلميذاتيسمحمباالوطين،الربانمجمعيتماشىاجلهوي،الصعيدعلىاملدرسيةالرايضةبرانمجأنإىلاإلشارةوجتدر
ظروفيوفرماوهذا.دويلوالالوطينالصعيدينعلىللمشاركةالتأهليتمإثرهاوعلىاجلهوية،الرايضيةاملسابقاتيفاملشاركةمن

.العمريةالفئاتتلفوملخاجلنسني،بنيواملساواةالفرص،تكافؤإطاريفواالستحقاقاملنافسةشروطوهتييئجيدة،استعداد
-سلال-الرابطيةألكادمياجلهوياملديرأضرضورحممدالسيدرأسهموعلىاملدرسيةالرايضةعلىاملشرفونحيرصأخرى،جهةومن

خمتلفيفاملشاركةنماجلهة،مستوىعلىوالتلالميذالتلميذاتجلميعالفرصةإلاتحةاملواردمنيلزمماتعبئةعلىالقنيطرة،
منمتنوعةجمموعةإدخالوكذلك.اخلاصةاالحتياجاتذوياألطفالضمنهمومنواملواكبة،التأطريمنواالستفادةالرايضات
يفاملتمثلةلرايضة،اممارسةمنالرتبويةاألهدافوحتقيقالفتية،املواهبصقلمنميكنذلككلاملنافسات،إطاريفالرايضات

.املستهدفةالكفاايتوحتقيقالتواصلية،املهاراتوتنميةالتلالميذ،صفوفيفالتعاونروحإذكاء



والتلالميذللتلميذاتيسمحمباالوطين،الربانمجمعيتماشىاجلهوي،الصعيدعلىاملدرسيةالرايضةبرانمجأنإىلاإلشارةوجتدر
ظروفيوفرماوهذا.دويلوالالوطينالصعيدينعلىللمشاركةالتأهليتمإثرهاوعلىاجلهوية،الرايضيةاملسابقاتيفاملشاركةمن

.العمريةالفئاتتلفوملخاجلنسني،بنيواملساواةالفرص،تكافؤإطاريفواالستحقاقاملنافسةشروطوهتييئجيدة،استعداد
-سلال-ابطالر ألكادمييةاجلهوياملديرأضرضورحممدرأسهموعلىاملدرسيةالرايضةعلىاملشرفونحيرصأخرى،جهةومن

خمتلفيفاملشاركةنماجلهة،مستوىعلىوالتلالميذالتلميذاتجلميعالفرصةإلاتحةاملواردمنيلزمماتعبئةعلىالقنيطرة،
منمتنوعةجمموعةإدخالوكذلك.اخلاصةاالحتياجاتذوياألطفالضمنهمومنواملواكبة،التأطريمنواالستفادةالرايضات
يفاملتمثلةلرايضة،اممارسةمنالرتبويةاألهدافوحتقيقالفتية،املواهبصقلمنميكنذلككلاملنافسات،إطاريفالرايضات

.املستهدفةالكفاايتوحتقيقالتواصلية،املهاراتوتنميةالتلالميذ،صفوفيفالتعاونروحإذكاء
النتائجبعضوكذاطرةالقني-سلال-الرابطجهةوتلالميذتلميذاتمنهااستفاداليتالرايضيةالفعالياتحمطاتأبرزيليوفيما
:املميزة



العدو الريفي

ةالبطوةل اجلهوي

البطوةل الوطنية 

القنيطرة2021دجنرب 15

فردي وفريق املؤسسة

تلميذة وتلميذ482

الفئة العمرية

2010اىل 2004من 

انث وذكور ا 

بين مالل  2021دجنرب  28اىل 26من : ذكور 

مشارك 54

تلميذ27تلميذة و27

:2008-2007ذكور فئة 

اخلويطحيىي :  ميدالية ذهبية 

امخليسات-الثانوية التأأهيلية اليامسني  

لرمايق معر:  املرتبة الرابعة 

امخليسات-الثانوية التأأهيلية موالي رش يد 

:  2006-2005-2004ذكور فئة 

احلميرفردي زكرايء :  ميدالية ذهبية 

س يدي قامسابن سيناعداديةاال  الثانوية 

فريق الثانوية التأأهيلية موالي رش يد امخليسات:  ميدالية فضية 

انث  آ سفي2021دجنرب  31اىل 29من : ا 



الكرة احلديدية

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

س يدي قامس2022يناير 19

فريق املؤسسة

تلميذة وتلميذ18

الفئة العمرية

2006اىل 2004من 

انث وذكور ا 

ىل 7من  احلاجب ــ مكناس2022فرباير 8ا 

مشاركني6

تالميذ 3تلميذات و3

فريق اال انث:  ميدالية فضية 

مية امخليساتالثانوية التأأهيلية آأمحد الطيب بن 



البادمينتون

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

القنيطرة2022يناير  28

تلميذة وتلميذ17فردي 

الفئة العمرية

2006اىل 2004من 

انث وذكور ا 

ىل 7من  مكناس2022فرباير 8ا 

مشاركني4

تالميذ2تلميذات و2

ندى الادرييس الساييس: ميدالية ذهبية 

القنيطرة-الثانوية التأأهيلية عبد الرمحن النارص

وقسو فاطمة الزهراء: ميدالية فضية 

امخليسات-الثانوية التأأهيلية محمد السادس 

رضوان آ يت بن اسلامين: ميدالية حناس ية 

امخليسات-الثانوية التأأهيلية محمد السادس 



الشطرجن

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

س يدي سلامين2022فرباير 04

فردي

تلميذة وتلميذ21

الفئة العمرية

2006اىل 2004من 

انث وذكور ا 

ىل 7من  مكناس2022فرباير 8ا 

مشاركني4

تالميذ2تلميذات و2

بدون تتوجي



الكرة الطائرة 

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

امخليسات2022يناير 26

فريق املؤسسة

تلميذة وتلميذ 180

الفئة العمرية

2008اىل 2004من 

انث وذكور ا 

ىل 7من  مكناس2022فرباير 10ا 

مشارك40

تلميذ22تلميذة و18

:2008\2007ذكور فئة 

بسال-د الثانوية اال عدادية خادل بن الولي: ميدالية ذهبية 

التقدير للأس تاذ عبد الصمد قادي مؤطر الفريق



ة الكرة الطائرة خمتلط

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

امخليسات2022يناير 26

فريق املؤسسة

تلميذة وتلميذ24

الفئة العمرية

2004-2005-2006

انث وذكور ا 

ىل 7من  مكناس2022فرباير 10ا 

مشارك12

تالميذ6تلميذات و6

بدون تتوجي



كرة السةل 

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

2022يناير 21

الرابط

فريق املؤسسة 

تلميذة وتلميذ230

الفئة العمرية

2008اىل 2004من 

انث وذكور ا 

ىل 10من  2022فرباير 13ا 

تزنيت

مشارك 38

تلميذ20تلميذة و18

انث فئة  :2004/2005/2006ا 

لامينس يدي س-فريق الثانوية التأأهيلية ابن زيدون : ميدالية ذهبية

التقدير للأس تاذ رشوق فيصل

:2004/2005/2006ذكور فئة  

سال -فريق الثانوية التأأهيلية  الفارايب التقنية: ميدالية ذهبية

التقدير للأس تاذ س يف ادلين النارصي 



لقدم البطوةل اال فريقية لكرة ا

اخلاصة بفرق املؤسسات

الفئة العمرية

2004-2005-2006

فريق املؤسسة 

ىل 17من  2022فرباير 20ا 

مجهورية الكونكو

الفوز ابلبطوةل الافريقية

الثانوية معر بن اخلطاب الاعدادية ملسارات 

لرابط ومساكل رايضة ودراسة ابملديرية اال قلميية اب



كرة الطاوةل

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

الرابط2022فرباير 4

فردي ومزدوج

تلميذات وتالميذ 05

الفئة العمرية

2004-2005-2006

انث وذكور ا 

ىل 19من  الرابط2022فرباير 20ا 

انث عن لك هجة 2+ذكور 2 ا 

لياس : ميدالية ذهبية  يل الرشيف الطالب الثانوية التأأهيلية موالي عآ يتا 

الصخريات متارة

 الرشيف الثانوية التأأهيلية موالي عيلالشتيويمحزة : ميدالية برونزية 

الصخريات متارة

لياس : ميداليتني ذهبيتني زويج ذكور  تيويالش الطالب ومحزة آ يتا 

الثانوية التأأهيلية موالي عيل الرشيف الصخريات متارة



كرة املرضب

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

الرابط2022فرباير 4

فردي

تلميذة وتالميذ 02

الفئة العمرية

2004-2005-2006

انث وذكور ا 

ىل 19من  الرابط2022فرباير  20ا 

انث عن لك هجة 2+ذكور 2 ا 

بدون تتوجي



كرة اليد

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

سال2022فرباير 23

فريق املؤسسة

تلميذة وتلميذ312

الفئة العمرية

2004-2005-2006 /2007-2008

انث وذكور ا 

ىل 03من  العيون2022مارس 06ا 

الثانوية اال عدادية عالل بن عبد هللا 9الرتبة : 2007/2008فئة 

سال 

الثانوية  التأأهيلية عالل الفايس7الرتبة : 2004/2005/2006فئة 

سال 

ىل 25من  الراش يدية2022مارس 27ا 

تلميذ12تلميذة و712



كرة القدم

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

سال/2022فرباير 23

فريق املؤسسة

تلميذة وتلميذ312

الفئة العمرية

2007-2008/2004-2005-2006

انث وذكور ا 

ىل 03من  العيون2022مارس 06ا 

ىل 25من  الراش يدية/2022مارس 27ا 

تلميذ12تلميذة و712

الثانوية اال عدادية معر بن اخلطاب الرابط 2004/2005/2006فئة : ميدالية ذهبية 

الثانوية اال عدادية معر بن اخلطاب الرابط2007/2008فئة : ميدالية ذهبية 



يفي بطوةل العامل للعدو الر 

املدريس

الفئة العمرية

2004–2005-2006

ىل 22من  آأبريل 27ا 

سلوفاكيا

ي رش يدجواد خشينة الثانوية التأأهيلية موال: ميدالية ذهبية 

امخليسات

منتخب اذلكور: ميدالية فضية 



الس باق عىل الطريق

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

امخليسات/2022آأبريل 22

فردي

تلميذة وتلميذ 40

الفئة العمرية

2004-2005-2006

انث وذكور ا 

ىل 7من  ادلاخةل/2022ماي 9ا 

انث 4 ب ذكور احلاصلني عىل املرات4+ا 

الاوىل يف البطوةل اجلهوية

والي رش يدجواد خشينة الثانوية التأأهيلية  م: ذهبية ميدالية 

امخليسات

فريق اال انث 5الرتبة 



GYMNASIADE 

NORMANDIE

انث وذكور ا 

ىل 14من  ماي فرنسا22ا 

تلميذة وتلميذ11

ويقشالثانوية التأأهيلية آأمحد بومحآأممية : 63Kg+ميدالية ذهبية التايكواندو 

سال

اذلرة الثانوية التأأهيلية جاملالزغوطيهيمث :  73Kg+التايكواندو ميدالية فضية 

سال

الفئة العمرية

2004-2005-2006



ائدة يوم حتسييس ابلرايضة لف

التلميذات والتالميذ  

عاقة يف وضعية ا 

2022يونيو 01

الرابطالثانوية التأأهيلية حامن الفطوايكا

تلميذة وتلميذ50مشاركة آأزيد من 

جايب للتلميذات والتالم  يذ تفاعل ا 

ة من املشاركني واس تحسان هذه املبادر 

طرف آأوالء وآ ابء التالميذ املشاركني



7الريكيب

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

متارة2020مارس 16

فريق املؤسسة

تلميذة وتلميذ108

الفئة العمرية

2008اىل 2004من 

انث وذكور ا 

ىل 1من  ديةالسعي-يونيو  براكن4ا 

تلميذة وتلميذ48

2007/2008ذكور فئة : ميدالية حناس ية 

الثانوية اال عدادية  موىح آأو محو الزايين الصخريات متارة

2004/2005/2006ذكور  فئة : ميدالية حناس ية 

الثانوية التأأهيلية سلمة مصدق سال



التايكواندو

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

سال2022ماي 27

فردي

تلميذة وتلميذ11

الفئة العمرية

2006اىل 2004من 

انث وذكور ا 

ىل 1من  ديةالسعي-يونيو  براكن4ا 

تالميذ02تلميذات و02

ملياء امللحاوي: ميدالية ذهبية

الثانوية التأأهيلية الغزايل

الصخريات متارة

يونس آأعىل: ميدالية فضية 

الثانوية التأأهيلية مرس اخلري

الصخريات متارة



الووشو

البطوةل اجلهوية

الفئة العمرية

2006اىل 2004من 

انث وذكور ا 

سال2022ماي  27

تلميذة وتلميذ18

مل تنجز

البطوةل الوطنية



الكراطي 

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

2022ماي 27

فردي

تالميذ02تلميذات و02

الفئة العمرية

2006اىل 2004من 

انث وذكور ا 

ىل 1من  وجدة/يونيو 4ا 

تالميذ02تلميذة و01

بدون تتوجي 



ملتقى محمد السادس

لألعاب القوى

-العصبة املاس ية -

2022يونيو 05

مركب الأمري موالي عبد هللا

الرابط

وصيةتلميذة وتلميذ املؤسسات التعلميية العمومية واخلص12550

عضو اللجنة التنظميية18

ومؤطرمؤطرة156

مركب الأمري موالي عبد هللا

الرابط



1+3بطوةل كرة السةل 

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

س يدي سلامين2022ماي 18

فرق املؤسسة

تلميذة وتلميذ 64

الفئة العمرية

2006اىل 2004من 

انث وذكور ا 

ىل 04من  مارتيل2022يونيو  06ا 

املشاركني8

تالميذ04تلميذات و04

انث ميدالية ذهبية ا 

2004/05/06فئة 

الثانوية التأأهيلية ابن زيدون

امخليسات



الس باحة

البطوةل الوطنية 

الفئة العمرية

2004-2005-2006

انث وذكور ا 

ىل 28من  2022يوليوز 01يونيو ا 

ادلار البيضاء

تالميذ02تلميذات و02

ميدالية ذهبية س باق التناوب خمتلط

ميدالية ذهبية التناوب آأربع س باحات

مرت س باحة حرة اانس العالوي 100ميدالية ذهبية 

مرت س باحة حرة مرمي حس ين100ميدالية ذهبية 

مرت س باحة عىل الضهر منصف بن احلاج 100ميدالية حناس ية 



اجليدو

البطوةل اجلهوية

البطوةل الوطنية 

فردي

تلميذة وتلميذ52

الفئة العمرية

2004-2005-2006

انث وذكور ا 

ىل 28من  2022يوليوز 01يونيو ا 

ادلار البيضاء

تالميذ04تلميذات و04

سال2022ماي 8

اال انث 
زينون ندى 63Kg-ميدالية ذهبية وزن 

احمروشايمسني 44Kg-ميدالية ذهبية وزن 

الرشيفي العلوي الباتول52Kg-ميدالية فضية وزن 

اذلكور
اهلمورينوح 81Kg-ميدالية ذهبية وزن 

أيوب املسعودي66Kg-ميدالية فضية وزن 
بدر ماين 55Kg-ميدالية حناس ية وزن 

السفياينايسني 81Kg+ميدالية حناس ية وزن 



ة لكرة القافةل النسوي

القدم

2022يونيو القنيطرة 29

2022يوليوز الرابط 02

تلميذة يف لك حمطة600مشاركة آأكرث 

بأأولياء آأمورهنمرفوقات



CAN 2022

لأمم الكأس الافريقية ل

ىل غاية  يوليوز02من  يوليوز 23ا 

2022

مركب الأمري موالي عبد هللا

الرابط

اراةتلميذة وتلميذة يف لك مب10000حضور آأزيد من 

 هذه خاضها الفريق الوطين النسوي ضد خصومه يف

الكأس وذكل دعام هل



الكرة الشاطئية

ةالبطوةل اجلهوي

الفئة العمرية

2004-2005-2006
انث وذكور ا 

الرابط2022يوليوز  08

تالميذ04تلميذات و04

البطوةل الوطنية 

ىل 12من  تطوان2022يوليوز  14ا 

تالميذ02تلميذات و02

اللميون ةالثانوية التأأهيلي: مدالية فضية ذكور 

الرابط



تدايئبطوةل التعلمي الاب 

البطوةل اجلهوية

الفئة العمرية

2010-2012

انث وذكور ا 

ميدالية 

امخليسات2022مارس 9

تلميذ وتلميذ129

البطوةل الوطنية 

ىل 17من  فران2022يوليوز  20ا  ا 

تلميذة وتلميذ18

م التمنية سال/م سعد خفدي م600ميدالية فضية 

طرةمدرسة طارق بن زايد القنيالسكيويم مرمي 60ميدالية حناس ية 



يةبطوةل املراكز الرايض 

البطوةل اجلهوية

الفئة العمرية

200-2010-2011

انث وذكور ا 

س يدي قامس2022ماي 18

البطوةل الوطنية 

ىل 17من  فران2022يوليوز  20ا  ا 

تلميذ وتلميذ58

تلميذة وتلميذ14

املركز الراييضميدالية فضية فريق كرة اليد

الثانوية الاعدادية موالي اسامعيل



آألعاب القوى

البطوةل اجلهوية

الفئة العمرية

2010اىل 2004من 

انث وذكور ا 

الرابط2022ماي 25

البطوةل الوطنية 

ىل 20من  فران2022يوليوز 23ا  ا 

تلميذة وتلميذ76

تلميذة وتلميذ404

14: امليدالية اذلهبية 

17: امليدالية الفضية 

16: امليدالية النحاس ية 



عدد المؤطرين عدد المستفيدين

615
14 ذكورإناث

190425

طرة  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سال القني

مسارات 

ومسالك رياضة 

ودراسة

عدد المراكز 

المحتضنة لمسارات 

رياضة ودراسة

13

الحصيلة الجهوية  لمسارات ومسالك رياضة ودراسة



عدد المستفيدين حسب النوع الرياضي

ذكور إناث

كرة القدم

376

110266

ذكور إناث

السباحة

10

19

ذكور إناث

كرة السلة

11

56

ذكور إناث

الكولف

14

212

ذكور إناث

الوشو

4

04

طرة  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سال القني

ذكور إناث

ألعاب القوى

125

6471

ذكور إناث

الكارطي

4

04

ذكور إناث

تالفولكونتاك

4

13

ذكور إناث

الجمباز

1

10

ذكور إناث

التكواندو

9

18

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سال 

القنيطرة  



عدد المستفيدين حسب النوع الرياضي

ذكور إناث

حمل األتقال

1

01

ذكور إناث

ككيكبوكسين

2

02

ذكور إناث

فنون الحرب

17

98

ذكور إناث

البادميلتون

6

06

ذكور إناث

كرة اليد

1

01

طرة  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سال القني

ذكور إناث

سباق الدراجات

3

21

ذكور إناث

المصارعة

12

111

ذكور إناث

الشطرنج

4

04

ذكور إناث

المالكمة

1

01



عدد المؤسسات التعليمية االبتدائية 

المستفيدة من خدمات المركز 

دين  عدد التالميذ  المستفي

42من خدمات المركز 

2264

20

22220

7

عدد األساتذة العاملين 

بالمركز 

عدد ساعات العمل األسبوعية 

لألساتذة العاملين بالمركز 

عدد التكوينات التي استفاد منها 

األساتذة العاملين بالمراكز

أدوات العمل واللوازم الرياضية 

التي تشتغل بها المراكز

عدد المراكز الرياضية

تابعة 

للمؤسسات 

المحتضنة

الحصيلة الجهوية  للمراكز الرياضية

الحصيلة الجهوية  

للمراكز الرياضية

طرة  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سال القني



ألعاب القوى

عدد األطر المستفيدة من 
الدورات التكوينية

154

72

المستفيدين من الدورات التكوينية

طرة  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سال القني

كرة القدم

السباحة

2745

ذكورإناث

28

028

ذكورإناث

54

1044

ذكورإناث



اطالمديرية اإلقليمية الرب

طرة  األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الرباط سال القني

إستغالل الفضاءات الرياضية خارج المؤسسات التعليمية في إطار الدمج بين الوزارتين

المديرية اإلقليمية 

الصخيرات ثمارة

ةالمديرية اإلقليمية القنيطر

مانالمديرية اإلقليمية سيدي سلي

اتالمديرية اإلقليمية الخميس

المديرية اإلقليمية سال

اسمالمديرية اإلقليمية سيدي ق قاعة متعددة 1

الرياضات
قاعة متعددة 1

الرياضات

2

قاعة متعددة 

الرياضات

ملعب القرب

2

قاعة متعددة 

الرياضات

ملعب القرب
1

قاعة متعددة 

الرياضات
1

مالعب القرب

1

قاعة متعددة 

الرياضات
مالعب القرب13

مسبح

قاعة متعددة 14

الرياضات

ملعب القرب43

مسابح3

قاعة مغطاة4

قاعة في طور اإلنجاز بسوق األربعاء1

 Fملعب للقرب صنف12

 Eملعب للقرب صنف 14

مالعب رياضية لكرة القدم  3

بعرباوةDللقرب صنف رياضي ملعب



:املباركرمضانشهرخلاللحىتمستمرةظلتاملدرسيةالرايضة
حممدبرائسة،2022أبريل24االثننيمساءابلرابط،رشدابناملغطاةابلقاعةجرىالذيالرمضاينالدوريفعالياتاختتمت
االقليمياملديرسادةوالالسيداتمنكلوحضرهالقنيطرة،سلالالرابطجلهةوالتكوينللرتبيةاجلهويةاألكادمييةمديراضرضور

.ورايضيةتربويةفعالياتإىلابإلضافةابلرابط،اإلقليميةواملديريةابالكادمييةواملصاحلاألقسامرؤساءابلرابطللوزارة
متكنيظيمه،تنمنالوصيةالوزارةتوختو”للعمومالرايضة”شعارحتتكانتاجلماعيةللرايضات1443رمضاندوريفعاليات

ووالتهميش،اإلقصاءوحماربةاالجتماعيللالندماجوسيلةالرايضةوجعلاملفضلة،رايضتهمممارسةمنالشبابمنعددأكرب
فئيتمبشاركةقويةةمنافسشهدكما.وجهوايحملياالرايضيةاملنظومةيفلدجمهاوالسعياجلماعيةالرايضاتيفاملواهباكتشاف

.اليدوكرةالطائرةوكرةالسلةوكرةالقدمكرة:وهيرايضيةأنواعأربعةهموقدواإلانث،الذكور



شكرا على حسن تتبعكم


