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01المرجعيات المؤسسة للمشروع

اتفاقية اإلطار للشراكة 

ار االتفاقية االإطار للرشاكة املوقعة أ مام أ نظ

صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه 

2018ش تنرب 17هللا وأ يده يوم 

01

51.17القانون اإلطار02

حث مبنظومة الرتبية والتكوين والباملتعلق 

العلمي

03
30.09قانون 

الرايضةابلرتبية البدنية و املتعلق 

وزارة الش باب والرايضة ن املهين وزارة الرتبية الوطنية والتكوي

والتعلمي العايل والبحث العلمي



4 ميمةزة متابعة دراس ته قصد حتقيق نتاجئ(  ة)الراييض ( ة)كيف ميكن للتلميذ 

02أسئلة مطروحة

الراييض ( ة)لميذ وقتا اكفيا ومكيفا حىت  ييمكن من تدريب الت (  ة)أ ميكن أ ن جيد املدرب

شلك جيعهل يطور أ دائه الراييض ب ( ة)

ات الرايضية ومتابعة يف املنافس(ة)الراييض ( ة)للتلميذ شاركة م كيف ميكن التوافق بني 

ادلراسة واجتياز الامتحاانت يف أ حسن ال حوال 

 (ة)الراييض ( ة)ما يه ضامانت مس تقبل التلميذ 

ما يه مسؤوليات ال طراف املتدخةل  

ما يه نوعية ادلراسة ونوعية التكوين الراييض 

كيفية اختيار الفئات امليمدرسة 

ن الراييض هل مت اختاذ بعني الاعتبار رشوط التدريس ورشوط التكوي



دراج يفهممجدمعاملاإ

اجلهدييواز املس يمرةاملراقبة

.املبذولالراييض

لخالمنواعدمس تقبلضامن

اترغبحسبمتنوعةخمرجات

واملتعملاملتعلمةوقدرات

.الراييض

رتة الف)تكييف توقيت لدلراسة 

(الصباحية 

 .(سائيةالفرتة امل ) والتكوين الراييض 

وممارسةعاديةدراسةضامن

يريتغ دون:متاكمةلرايضية

.املقرريف
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03أهم مميزات المشروع



مقتضيات العامة مرتبطة 

مسارات ومساكلخبصوصيات 

" رايضة ودراسة"

حداث  رايضة"مسارات ومساكل رشوط اإ

" ودراسة

نة تتبع االإرساء من طرف جل 

املركزي اخملتلطة عىل املس توى

واللجنة اجلهوية

4

05(المذكرة الوزارية)آليات إرساء المشروع  



ومساكلمساراتالإحداثالتصور

يةاالتفاق عىلبناءودراسةرايضة

للرشاكةاالإطار

2018-2019

رساء مسارات ومساكل رايضة ودراس ة اإ

.طنجةاءبيضادلار ال : مبؤسس تني تعلميتني

2019-2020

مخسيفاالإرساءتعممي

أ اكدمييات

2020-2021

عمجييفاالإرساءتعممي

ال اكدمييات

2021-2022
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02محطات إرساء المشروع

التتبع



السنة الثانية بكالوريا 
بمسلك علوم إنسانية ومسلك اآلدا

السنة الثانية بكالوريا 
  المحاسبمسلك علوم التدبير 

 
ات

مسلك العلوم االقتصادية

السنة الثانية بكالوريا 
علوم الحياة واألرض

السنة األوىل بكالوريا 
اآلداب العلوم اإلنسانية

السنة األوىل بكالوريا 
علوم االقتصاد والتدبير 

السنة األوىل بكالوريا 
العلوم التجريبية

ك الجدع المشي 
لآلداب والعلوم اإلنسانية

ك الجدع المشي 
علوم

السنة الثالثة ثانوي إعدادي
دراسة ورياضة: مسار

السنة الثانية ثانوي إعدادي
دراسة ورياضة: مسار

السنة األوىل ثانوي إعدادي
دراسة ورياضة: مسار

"رايضة ودراسة"مسارات ومساكل 

دراج شعب  ميكن اإ

أ خرى مس تقبال

04الهندسة البيداغوجية

5



محطات إرساء المشروع

الفرتة الصباحية

ىل الواحدة بعد الزوال8من  اإ

فرتة بعد الزوال

ىل الساعة السادسة مساء من الواحدة بعد الزوال اإ

التكوين الراييض -اسرتاحة-التغذيةاحلصص ادلراس يةاالثنني

التكوين الراييض-اسرتاحة-التغذيةاحلصص ادلراس يةالثالاثء

التكوين الراييض-اسرتاحة-التغذيةاحلصص ادلراس يةالاربعاء

التكوين الراييض-اسرتاحة-التغذيةاحلصص ادلراس يةامخليس

التكوين الراييض-اسرتاحة-التغذيةاحلصص ادلراس يةامجلعة

الرايضيةاتاملنافسأ والراييضالتكوين-اسرتاحة-التغذيةاحلصص ادلراس يةالسبت

ادلمعصص التكوين الراييض أ و املنافسات الرايضية أ و حال حد

لقاءات مع متخصصني

الرايضيةاتاملنافسأ والراييضالتكوين-اسرتاحة-التغذية

.ضينيجدول حصص املتعلامت واملتعلمني الراي

04الهندسة البيداغوجية
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الرايضة 

ةالرايضة املدنياملدرس ية

الرتبية البدنية 

الرايضة دراسةوالرايضية

دراسة 

عادية

التكوين 

الراييض

حيةالفرتة  الصبا

املؤسسة التعلمييةاجلامعة، العصبة، النادي

التكوين 

الراييض

+  الفرتة  املسائية 

السبت وال حد والعطل

املنافسات الرايضيةالتدريب الراييض

التكوين التدريبالتكوين يف التحكمي

ضيةالتكوين يف املهن الراي

ية الفرتة  املسائ 



الرايضة 

ةالرايضة املدنياملدرس ية

الرتبية البدنية 

والرايضية

:اجملال البييئ
...  يةاملوارد الطبيعية والقدرات البرش 

:قنعاش السو واإ جمال الاقتصاد 
...،الشغل، الصناعةاخلدمات، 

:جمال الصحة
اطن، اللياقة البدنية، التوازن النفيس للمو 

.. والوقاية من ال مراض

:ال اجمليمعياجمل
.....نصاف،االإ ، الريقالتعلمي، الثقافة، 

المنوذج املركب 

لتدبري املامرسة 

الرايضية

الرايضة دراسة

المنوذج التمنوي



الرايضة 

ةالرايضة املدنياملدرس ية

الرتبية البدنية 

والرايضية

:اجملال البييئ
...  يةاملوارد الطبيعية والقدرات البرش 

:قنعاش السو واإ جمال الاقتصاد 
...،الشغل، الصناعةاخلدمات، 

:جمال الصحة
اطن، اللياقة البدنية، التوازن النفيس للمو 

.. والوقاية من ال مراض

:ال اجمليمعياجمل
.....نصاف،االإ ، الريقالتعلمي، الثقافة، 

المنوذج املركب 

لتدبري املامرسة 

الرايضية

الرايضة دراسة

المنوذج التمنوي
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