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مس تجدات
مذكرة برانمج النشاط الراييض املدريس

للمومس ادلرايس

2020ـ 2019
www.dadda.ma
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ت الونية الواثئق املعمتدة للمشارك يف خمتلف البطوال

2020ـ 2019 2019ـ 2018

بدون تغيير
رخصة الالعب

المؤطررخصة 

تغيير في العدد لوائح المشاركة

www.dadda.ma
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مواليد

(ذكورا وإناثا)

العدو 

الريفي
ألعاب القوى

كرة السلة كرة 

الكرة -اليد 

يالروكب-الطائرة

كرة القدم 

ةالمراكز الرياضي

كرة اليد: ذكور

كرة السلة: إناث

يالتعليم االبتدائ

ألعاب القوى

الشطرنج 

الكاراطي

الملتقى الوطني 

لثاني الرياضي والثقافي ا

(  ات)الخاص بتالميذ

قروي التعليم االبتدائي ال

واألطفال في وضعية 

إعاقة
2000

بطولة 

وطنية 
بطولة وطنية 

بطولة جهوية بطولة جهوية 
2001

2002

بطولة وطنية بطولة وطنية  بطولة 2003

وطنية
بطولة وطنية

2004

بطولة 2005

وطنية
بطولة وطنية

بطولة وطنية بطولة وطنية  2006

2007

بطولة 

وطنية

بطولة إقليمية 

أو جهوية حسب /و

االمكانيات

2007مواليد

وما بعد 

يم تالميذ مؤسسات التعل

ز االبتدائي روافد المراك

الرياضية

2007مواليد

وما بعد 

مؤسسات ( ات)تالميذ 

التعليم االبتدائي

(ذكورا وإناثا)

ملتقى وطني

2008

بطولة وطنية بطولة جهوية
2009

(البطوالت ـ الفئات العمري  ومس توى املشارك  )

www.dadda.ma
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تواريخ وأماكن تنظيم البطوالت الوطنية المدرسية

المكان تاريخ البطولةالبطوالت ت.ر

1

:البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي

(ذكور وإناث)(    2006ـ 2005)و ( 2009ـ 2008ـ 2007)فئتا : 1المرحلة ـ 

(ذكور وإناث)( 2002ـ 2001ـ 2000)و( 2004ـ  2003)فئتا : 2المرحلة ـ 

2019دجنبر 27ـ 26ـ 25: المرحلة األولــى 

2019دجنبر 29ـ 28ـ 27: المرحلة الثانية 

سيحدد فيما بعد

سيحدد فيما بعد 2
البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية 

2007ـ 2006ـ 2005:  فئة: جميع الرياضات
2020مارس 31إلى 28من 

3
البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية

2004ـ 2003ـ 2002:  فئة: جميع الرياضات
سيحدد فيما بعد2020أبريل 5إلى 2من 

سيحدد فيما بعد 2020أبريل 20إلى 17منالبطولة الوطنية المدرسية لكرة القدم4

سيحدد فيما بعد2020ماي 31إلى 28من الجمنزيادالبطولة الوطنية المدرسية ـ 5

سيحدد فيما بعد2020يونيو 30إلى 27من البطولة الوطنية المدرسية الخاصة بالتعليم االبتدائي والمراكز الرياضية6

7
القروي واألطفال الملتقى الوطني الرياضي والثقافي الثاني الخاص بتالميذ التعليم االبتدائي

في وضعية إعاقة
سيحدد فيما بعد2020يوليوز 3إلى 1من 

سيحدد فيما بعد2020يوليوز 11إلى 8من البطولة الوطنية المدرسية أللعاب القوى8

www.dadda.ma
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20192019/2020ـ 2018

البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي

أيام3: بطولة في مرحلة واحدة

624: التالميذ المشاركينعدد = 12 x 52

:البطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي

x 32 12 =384: التالميذ المشاركينعدد: 1ـ المرحلة 

288: التالميذ المشاركينعدد: 2ـ المرحلة  = 12 x 24

طريقة الترتيب في البطولة الوطنيةالمسافاتالعددنوع المشاركةالجنس(ات)مواليد 

2009ـ 2008ـ 2007

ذكور
أفراد4فردي

م2000

ترتيب فردي
إناث

فريق ذكور

المؤسسة
أفراد4

يتم ترتيب فرق المؤسسات

(03)الثالث األوائل ( ات)حسب العدائين إناث

2006ـ 2005

ذكور
أفراد4فردي

م4000
ترتيب فردي

م3000إناث

فريق ذكور

المؤسسة
أفراد4

يتم ترتيب فرق المؤسساتم4000

(03)الثالث األوائل ( ات)حسب العدائين م3000إناث

2004ـ 2003

ذكور
أفراد4فردي

م5000
ترتيب فردي

م4000إناث

فريق ذكور

المؤسسة

يتم ترتيب فرق المؤسسات م5000أفراد4

(03)الثالث األوائل ( ات)حسب العدائين م4000أفراد4إناث

2002ـ 2001ـ 2000
ذكور

أفراد4فردي
م6000

ترتيب فردي فقط
م4000إناث

672{

www.dadda.ma



6

2019/2020الموسم الدراسي 2019ـ 2018الموسم الدراسي 

البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية 

:  المرحلة األولى 

رياضات فئتان2

البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية 

2007ـ 20052006فئة : جميع الرياضات

البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية 

:  المرحلة الثانية 

رياضات فئتان3

البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية

2004ـ 2003ـ 2002فئة : جميع الرياضات

ـ الكرة الطائرةالروكبيكرة اليد ـ كرة السلة ـ : الرياضات الجماعية 

www.dadda.ma
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البطولة الوطنية المدرسية

لكرة القدم

بطولة قائمة بذاتها

www.dadda.ma
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2020ـ 20192019ـ 2018

ق لفرمن أجل الرفع من مستوى اإلنجاز التقني والتكتيكي 

نية، الجهات والوطومابينللبطوالت الجهوية المؤسسات المؤهلة،

ت للمشاركة في البطوالفرق المؤسسات المؤهلةيمكن تطعيم 

ركت في بالعبي الفرق التي شاالجهات والوطنية، ومابينالجهوية 

ولم تتأهلاإلقليمية أو الجهوية البطولة 

، لمؤسساتلفرق امن أجل الرفع من مستوى اإلنجاز التقني والتكتيكي 

للمشاركة فييمكن تطعيم فرق المؤسسات المؤهلة

الجهات والوطنيةومابينالبطوالت الجهوية 

ليا وحفاظا على هوية المؤسسة التعليمية، يمنع منعا ك

من التالميذ المطعم (  02)إثنينإشراك أكثر من العبين 

بهم، داخل رقعة اللعب، في نفس الوقت

الجهات والوطنيةومابينعملية تطعيم فريق المؤسسة المؤهل للمشاركة في البطوالت الجهوية 

www.dadda.ma
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دامجلزنايالبطوةل الونية  املدرس ة  ـ 

20192019/2020ـ 2018

ـ التكواندوـ الكراطيألعاب القوى ـ السباحة ـ   

(Pétanque)الحديدية الكرة 
لعمرية سيتم تحديد الرياضات والفئات ا

الحقا

www.dadda.ma
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البطولة الوطنية المدرسية الخاصة بالتعليم االبتدائي

والمراكز الرياضية

بدون تغيير

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

الملتقى الوطني الرياضي والثقافي الثاني الخاص بتالميذ

التعليم االبتدائي القروي

واألطفال في وضعية إعاقة

بدون تغيير

www.dadda.ma
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20192019/2020ـ 2018

دمج رياضة ألعاب القوى

الجمنزيادفي بطولة 

إضافة بطولة ألعاب القوى

بطولة مستقلة: ثالث فئات 

من المشاركة في 2007حرمان مواليد 

ألعاب القوى

:إلى2007إضافة مواليد سنة 

(ألعاب القوى)فئة البراعم 

وهي نفس الفئة العمرية المشاركة في

بطولتي المراكز الرياضية والتعليم

االبتدائي

البطولة الوطنية المدرسية أللعاب القوى

www.dadda.ma
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البطوةل الونية  املدرس ة  لألعاب القوى
مواليد

مالحظةمسابقات البطولة الوطنية(ذكور وإناث)

2006ـ2005
(م تناوب المديرية اإلقليمية4x80)م حواجز ـ 250م ـ 1000م ـ 80

ـ الوثب الطويل ـ القفز العالي ـ دفع الجلة
يمكن للمديريات 

اإلقليمية 

واألكاديميات 

الجهوية إضافة 

مسابقات أخرى، 

ة غير مؤهلة للبطول

الوطنية

2004ـ 2003
ـ م حواجز إناث100) م ـ 1500م ـ 800م ـ 400م ـ 200م ـ 100
ـ 200ـ 100: تناوب منتخب المديرية اإلقليمية)ـ ( م حواجز ذكور110

جلةـ القفز العالي ـ الوثب الطويل ـ الوثب الثالثي ـ دفع ـال( 400ـ 300 ـ 2001ـ 2000
2002

www.dadda.ma
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20192019/2020ـ 2018

144

عدد المطبوعات 

في البطوالت المشاركةالخاصة ب

www.dadda.ma
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شكرا عىل تتبعمك

www.dadda.ma


