المطبوعات الخاصة
ببرنامج النشاط الرياضي المدرسي
الموسم الدراسي 2019 - 2018

الملتقى الوطني الرياضي والثقافي
الخاص بالتعليم االبتدائي القروي
الئحة التلميذات والتالميذ المشاركين
(مطبوع رقم ) 1

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة:
المديرية اإلقليمية ................................................................................................................................. :
المؤسسة التعليمية االبتدائية (القروية)................................................................................................................................. :

.................................................................................................................................

الذكور
اإلسم الكامل

رقم مسار

تاريخ االزدياد

المستوى الدراسي

رقم هاتف األب أو الولي

1
2
3
4
5
اإلسم الكامل للمؤطر ........................................................................................................... :رقم التأجير:

.........................................................................

اإلناث
اإلسم الكامل

رقم مسار

تاريخ االزدياد

المستوى الدراسي

رقم هاتف األب أو الولي

1
2
3
4
5
اإلسم الكامل للمؤطرة ........................................................................................................... :رقم التأجير:

.........................................................................

ملحوظة:

ـ يعبأ هذا المطبوع ويرسل إلى مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /أو رئيس(ة) فرع الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

2

البطوالت الرياضية المدرسية
مطبوع رقم ()2
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ................................................................................................. :
المرحلة:
الرياضة:

اإلقليمي

الجهوي

مابين الجهات

كرة القدم

الكرة الطائرة

كرة السلة

كرة اليد

العدو الريفي

ذكور

إناث

الجنس:
الفئة
نوع المشاركة
ر,ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

الوطني
الروكبي

العدو الريفي

 06ـ  07ـ 2008

 04ـ 2005

 2002ـ 2003

 99ـ  00ـ 2001

الرياضات الجماعية

 2007ـ 2008

 04ـ  05ـ 06

 01ـ  02ـ 2003

 1999ـ 2000

فردي

رقم مسار

فريق المؤسسة

اإلسم الكامل

منتخب المديرية اإلقليمية

المؤسسة

تاريخ اإلزدياد

منتخب األكاديمية
المديرية اإلقليمية

رقم هاتف األب أو الولي

اإلسم الكامل للمؤطر(ة):
ملحوظة:
 توضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة؛
 بالنسبة لعدد التلميذات والتالميذ المسموح بتسجيلهم ،المرجو مراجعة جداول عدد المشاركين حسب التخصص الرياضي؛
 يعبأ هذا المطبوع ويرسل إلى الجهة المعنية ،ويكتفى بتوقيعه من طرف الجهة المعنية حسب المرحلة اإلقصائية.
.....................................................................

بطولة المديرية اإلقليمية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) المؤسسة  /رئيس(ة)
الجمعية الرياضية المدرسية
أو من ينوب عنه(ها)

مقر العمل ................................... :رقم التأجير............................ :

البطولة الجهوية
إسم وتوقيع وخاتم
المدير(ة) اإلقليمي للوزارة /
رئيس(ة) فرع الجامعة
بالمديرية اإلقليمية
أو من ينوب عنه(ها)

3

بطولة مابين الجهات
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة)
فرع الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة الوطنية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة)
فرع الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة المدرسية للرياضات الجماعية
كرة اليد ـ كرة السلة ـ الروكبي ـ الكرة الطائرة ـ كرة القدم
الئحة الفرق المؤهلة
(مطبوع رقم )3
المرحلـة*:

البطولة اإلقليمية

البطولة الجهوية

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة:

نوع
الرياضة

الفئة

بطولة مابين الجهات

البطولة الوطنية

.........................................................................................................................................

المؤسسة

المديرية
اإلقليمية

عدد المقابالت التي تم إجراؤها قبل التأهل
إلى البطولة الوطنية
إقليميا

جهويا

مابين الجهات

ملحوظة:
ـ (*) توضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة؛
ـ يبعث هذا المطبوع إلى الجهة المعنية بعد تعبئته بكامل العناية؛
ـ يكتفى بتوقيع هذا المطبوع من طرف الجهة المعنية حسب المرحلة اإلقصائية.
بطولة المديرية اإلقليمية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) المؤسسة  /رئيس(ة)
الجمعية الرياضية المدرسية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة الجهوية
إسم وتوقيع وخاتم
المدير(ة) اإلقليمي للوزارة /
رئيس(ة) فرع الجامعة
بالمديرية اإلقليمية
أو من ينوب عنه(ها)

4

بطولة مابين الجهات
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة)
فرع الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة الوطنية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة)
فرع الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة الوطنية المدرسية ـ الجمنزياد

ـ

ألعاب القوى
النتائج التقنية الجهوية
(مطبوع رقم )4
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة :
الفئة:

.................................................................................................

المسابقة

الرتبة

رقم مسار

....................................................................................................................................

الجنس:

...........................................................................................................

تاريخ
االزدياد

اإلسم الكامل

المؤسسة

المديرية
اإلقليمية

اإلنجاز

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة) فرع الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه (ها)

5

البطولة الوطنية المدرسية ـ الجمنزياد

ـ

السباحة
(مطبوع رقم )5

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة :
الفئة:

.................................................................................................

المسابقة

الرتبة

رقم مسار

....................................................................................................................................

الجنس:

...........................................................................................................

تاريخ
االزدياد

اإلسم الكامل

المؤسسة

المديرية
اإلقليمية

اإلنجاز

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة) فرع الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه (ها)

6

البطولة الوطنية المدرسية ـ الجمنزياد
الكرة الحديدية والكراطي

ـ

(مطبوع رقم )6
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة :

....................................................................................................................................

الكرة الحديدية
اإلناث:
ر.ت
1
2
3

الذكور:
ر.ت
1
2
3

رقم مسار

اإلسم الكامل

المؤسسة

المديرية اإلقليمية رقم هاتف األب أو الولي

رقم مسار

اإلسم الكامل

المؤسسة

المديرية اإلقليمية رقم هاتف األب أو الولي

الكراطي
اإلناث:
ر.ت
1
2
3
4

الذكور:
ر.ت
1
2
3
4

رقم مسار

اإلسم الكامل

المؤسسة

المديرية اإلقليمية رقم هاتف األب أو الولي

رقم مسار

اإلسم الكامل

المؤسسة

المديرية اإلقليمية رقم هاتف األب أو الولي

إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة) فرع الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه (ها)

7

البطولة المدرسية الخاصة بالتعليم االبتدائي
(مطبوع رقم ) 7

ـ ألعاب القوى ـ
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة:
المرحلة *:

.................................................................................................................................

البطولة اإلقليمية

البطولة الوطنية

البطولة الجهوية

الذكور:
المنافسات

رقم مسار

اإلسم الكامل

المؤسسة

تاريخ االزدياد

المديرية
اإلقليمية

اإلنجاز

رقم هاتف األب
أو الولي

 60م
 1000م
دفع الجلة
الوثب الطويل
اإلسم الكامل للمؤطر:
اإلناث:
المنافسات

..........................................................................................

رقم مسار

تاريخ االزدياد

اإلسم الكامل

مقر العمل ............................... :رقم التأجير:

..........................................

اإلنجاز

رقم هاتف األب
أو الولي

المؤسسة

المديرية
اإلقليمية

 60م
 1000م
دفع الجلة
الوثب الطويل
اإلسم الكامل للمؤطر:

..........................................................................................

التناوب المختلط:
 60 x 4م
يتكون فريق التناوب المختلط من
بين التالميذ(ات) المشاركين(ات)
في باقي المسابقات.

مقر العمل ............................... :رقم التأجير:

..........................................

اإلسم الكامل
1
2
3
4

ملحوظة:
(*) توضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة؛
ـ يعبأ هذا المطبوع ويرسل إلى الجهة المعنية؛
ـ يكتفى بتوقيع هذا المطبوع من طرف الجهة المعنية حسب المرحلة اإلقصائية؛
بطولة المديرية اإلقليمية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) المؤسسة  /رئيس(ة) الجمعية
الرياضية المدرسية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة الجهوية
إسم وتوقيع وخاتم
المدير(ة) اإلقليمي للوزارة  /رئيس(ة) فرع الجامعة
بالمديرية اإلقليمية
أو من ينوب عنه(ها)

8

البطولة الوطنية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /أو رئيس(ة) فرع الجامعة
باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة المدرسية الخاصة بالتعليم االبتدائي
(مطبوع رقم ) 8

الشطرنج و الكراطي
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

.................................................................................................................................

الشطرنج
المرحلة *:
الجنس

العدد

ذكر

1

أنثى

1

البطولة اإلقليمية
رقم مسار

البطولة الجهوية
تاريخ
االزدياد

اإلسم الكامل

البطولة الوطنية
المؤسسة

المديرية
اإلقليمية

رقم هاتف األب
أو الولي

الكراطي
المرحلة *:
الجنس
ذكر
أنثى

العدد

البطولة اإلقليمية
رقم مسار

البطولة الجهوية
اإلسم الكامل

تاريخ
االزدياد

البطولة الوطنية
المؤسسة

المديرية
اإلقليمية

رقم هاتف
األب أو الولي

1
2
1
2

ملحوظة:
(*) توضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة
ـ يعبأ هذا المطبوع ويرسل إلى الجهة المعنية؛
ـ يكتفى بتوقيع هذا المطبوع من طرف الجهة المعنية حسب المرحلة اإلقصائية.
بطولة المديرية اإلقليمية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) المؤسسة  /رئيس(ة) الجمعية
الرياضية المدرسية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة الجهوية
إسم وتوقيع وخاتم
المدير(ة) اإلقليمي للوزارة  /رئيس(ة) فرع
الجامعة بالمديرية اإلقليمية
أو من ينوب عنه(ها)

9

البطولة الوطنية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة) فرع الجامعة
باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة المدرسية الخاصة بالمراكز الرياضية
(مطبوع رقم ) 9

ـ كرة اليد ( ذكور)ـ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ................................................................................................. :
المديرية اإلقليمية................................................................................................. :
المركز الرياضي................................................................................................. :
المرحلة:
ر.ت

رقم مسار

اإلقليمي
اإلسم الكامل

الجهوي
تاريخ اإلزدياد

الوطني
المؤسسة ( الرافد)

رقم هاتف األب أو الولي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ملحوظة:
 توضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة؛
 يعبأ هذا المطبوع ويرسل إلى الجهة المعنية ،ويكتفى بتوقيعه من طرف الجهة المعنية حسب المرحلة اإلقصائية.

بطولة المديرية اإلقليمية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) المؤسسة  /رئيس(ة) الجمعية الرياضية
المدرسية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة الجهوية
إسم وتوقيع وخاتم
المدير(ة) اإلقليمي للوزارة  /رئيس(ة) فرع
الجامعة بالمديرية اإلقليمية
أو من ينوب عنه(ها)

10

البطولة الوطنية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة) فرع
الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة المدرسية الخاصة بالمراكز الرياضية
(مطبوع رقم ) 10

ـ كرة السلة ( إناث)ـ

األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة ................................................................................................. :
المديرية اإلقليمية................................................................................................. :
المركز الرياضي................................................................................................. :
المرحلة:
ر.ت

رقم مسار

اإلقليمي
اإلسم الكامل

الجهوي
تاريخ اإلزدياد

الوطني
المؤسسة (الرافد)

رقم هاتف األب أو الولي

1
2
3
4
5
6
ملحوظة:
 توضع عالمة  Xفي الخانة المناسبة؛
 يعبأ هذا المطبوع ويرسل إلى الجهة المعنية ،ويكتفى بتوقيعه من طرف الجهة المعنية حسب المرحلة اإلقصائية.
بطولة المديرية اإلقليمية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) المؤسسة  /رئيس(ة) الجمعية الرياضية
المدرسية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة الجهوية
إسم وتوقيع وخاتم
المدير(ة) اإلقليمي للوزارة  /رئيس(ة) فرع
الجامعة بالمديرية اإلقليمية
أو من ينوب عنه(ها)

11

البطولة الوطنية
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة) فرع
الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

البطولة الوطنية المدرسية
(مطبوع رقم )11

الئحة المشاركين
جميع الرياضات
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة
رت

رقم مسار

اإلسم الكامل

.................................................................................................................................

الجنس

تاريخ
االزدياد

فئة مواليد

الرياضة

المؤسسة

المديرية
اإلقليمية

صورة
التلميذ(ة)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
إسم وتوقيع وخاتم
مدير(ة) األكاديمية  /رئيس(ة) فرع الجامعة باألكاديمية
أو من ينوب عنه(ها)

12

مطبوع تتبع نتائج المقابالت الرياضية
(مطبوع رقم )12

فريق المؤسسة
إسم األستاذ(ة) المؤطر(ة)

:

:

المؤسســـة

:

المديرية اإلقليمية

:

الريــاضـــــة

....................................................................

رقم التأجير

....................................................................

رمزهـــــــا

:
....................................................................... :

....................................................................

األكاديميـــة

:

....................................................................

الفــــئـــــــة

.......................................................................

.......................................................................

 .............................. :الجنس:

..........................

البطولة اإلقليمية
الفريق المنافس

النتيجة
ـ
ـ
ـ
ـ

الفريق المنافس

النتيجة

1
2
3
...

تاريخ المقابلة

مكان إجراء المقابلة

البطولة الجهوية
المؤسسة:
1
المديرية اإلقليمية:
المؤسسة:
2
المديرية اإلقليمية:
المؤسسة:
3
المديرية اإلقليمية:
...

تاريخ المقابلة

مكان إجراء المقابلة

ـ
ـ
ـ
ـ

بطولة مابين الجهات
الفريق المنافس

تاريخ المقابلة

النتيجة

مكان إجراء المقابلة

المؤسسة:
ـ
 1المديرية اإلقليمية:
األكاديمية:
المؤسسة:
ـ
 2المديرية اإلقليمية:
األكاديمية:
ـ
...
مالحظات:
 1ـ يدخل هذا المطبوع في نطاق تتبع تطبيق المشروع الرياضي لألستاذ(ة) ،وكذا عدد المقابالت اإلقصائية على المستوى اإلقليمي
والجهوي ومابين الجهات؛
 2ـ يرسل هذا المطبوع إلى مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية فقط في حالة تأهل فريق المؤسسة إلى البطولة الوطنية المدرسية.
توقيع األستاذ(ة) المؤطر(ة)

توقيع مفتش التربية البدنية والرياضية
أو من ينوب عنه

13

توقيع السيد(ة) المدير(ة) اإلقليمي
أو من ينوب عنه (ها)

مطبوع تتبع نتائج المقابالت الرياضية
(مطبوع رقم )13

منتخب المديرية اإلقليمية
إسم األستاذ(ة) المؤطر(ة)
المؤسســـة
المديرية اإلقليمية
الريــاضـــــة

:

:
:
:

....................................................................

رقم التأجير

....................................................................

رمزهـــــــا

:
....................................................................... :

....................................................................

األكاديميـــة

:

....................................................................

الفــــئـــــــة

.......................................................................

.......................................................................

 .............................. :الجنس:

..........................

البطولة اإلقليمية
الفريق المنافس
1
2
3
...

تاريخ المقابلة

النتيجة
ـ
ـ
ـ
ـ

مكان إجراء المقابلة

البطولة الجهوية
منتخب النيابة المنافس
 1منتخب المديرية اإلقليمية:
 2منتخب المديرية اإلقليمية:
 3منتخب المديرية اإلقليمية:
...

تاريخ المقابلة

النتيجة
ـ
ـ
ـ
ـ

مكان إجراء المقابلة

بطولة مابين الجهات
النتيجة

منتخب النيابة المنافس
منتخب المديرية اإلقليمية:
ـ
1
األكاديمية:
منتخب المديرية اإلقليمية:
ـ
2
األكاديمية:
منتخب المديرية اإلقليمية:
ـ
3
األكاديمية:
ـ
...
مالحظات:
 1ـ يدخل هذا المطبوع في نطاق تتبع تطبيق المشروع الرياضي لألستاذ(ة) ،وكذا عدد المقابالت اإلقصائية على المستوى اإلقليمي
والجهوي ومابين الجهات؛
 2ـ يرسل هذا المطبوع إلى مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية فقط في حالة تأهل منتخب النيابة إلى البطولة الوطنية المدرسية.
توقيع األستاذ(ة) المؤطر(ة)

تاريخ المقابلة

توقيع مفتش التربية البدنية
والرياضية
أو من ينوب عنه

14

مكان إجراء المقابلة

توقيع السيد(ة) المدير(ة) اإلقليمي
أو من ينوب عنه (ها)

مطبوع تتبع نتائج المقابالت الرياضية
(مطبوع رقم )14

منتخب األكاديمية
إسم األستاذ(ة) المؤطر(ة)
المؤسســـة
المديرية اإلقليمية
الريــاضـــــة

:

:
:
:

....................................................................

رقم التأجير

....................................................................

رمزهـــــــا

:
....................................................................... :

....................................................................

األكاديميـــة

:

....................................................................

الفــــئـــــــة

.......................................................................

.......................................................................

 .............................. :الجنس:

..........................

البطولة اإلقليمية
الفريق المنافس
1
2
3
...

تاريخ المقابلة

النتيجة
ـ
ـ
ـ
ـ

مكان إجراء المقابلة

البطولة الجهوية
1
2
3
...

منتخب النيابة المنافس
المديرية اإلقليمية:
المديرية اإلقليمية:
المديرية اإلقليمية:
المديرية اإلقليمية:

1
2
3
...

منتخب األكاديمية المنافس
أكاديمية:
أكاديمية:
أكاديمية:
أكاديمية:

تاريخ المقابلة

النتيجة
ـ
ـ
ـ
ـ

مكان إجراء المقابلة

بطولة مابين الجهات
تاريخ المقابلة

النتيجة
ـ
ـ
ـ
ـ

مكان إجراء المقابلة

مالحظات:
 1ـ يدخل هذا المطبوع في نطاق تتبع تطبيق المشروع الرياضي لألستاذ(ة) ،وكذا عدد المقابالت اإلقصائية على المستوى اإلقليمي والجهوي
ومابين الجهات؛
 2يرسل هذا المطبوع إلى مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية فقط في حالة تأهل منتخب األكاديمية إلى البطولة الوطنية المدرسية.

توقيع األستاذ(ة) المؤطر(ة)

توقيع المفتش المنسق الجهوي
للتربية البدنية والرياضية

15

توقيع السيد(ة) مدير األكاديمية
أو من ينوب عنه (ها)

الئحة المراقبة
هذه الالئحة مقترحة من أجل االستئناس للتأكد من إنجاز العمليات
الخاصة بالمشاركة في مختلف البطوالت

ر.ت

أنجز

إسم الوثيقة

1

الئحة المشاركين

2

الئحة الفرق المؤهلة

3

وثيقة بيان معلومات الوفد الرياضي المدرسي

4

رخصة الالعب(ة)

5

نسخة من رخصة الالعب(ة)

6

رخصة المؤطر(ة)

7

نسخة من رخصة المؤطر(ة)

8

الصور الخاصة بالتلميذات والتالميذ إلعداد بطاقات المشاركة )(Badges

9

صورخاصة بالمؤطرات والمؤطرين إلعداد بطاقات المشاركة
)(Badges

10

التأمين

11

رخصة األب أو ولي التلميذ(ة) عند الضرورة

12

الهواتف المهمة

13

عناوين مهمة

14

وسيلة النقل

15

وثيقة تكليف بمهمة بالنسبة لسائقي حافالت النقل المدرسي الخصوصي

16

مبلغ مالي احتياطي للطوارئ

17

....

16

لم ينجز بعد

مالحظات

