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  البطو�ت الرياضية المدرسية
  )1( رقممطبوع 

  
  

  .................................................................................................ا6كاديمية الجھوية للتربية والتكوين لجھة :  
 

    الوطني        مابين الجھات    الجھوي    ا8قليمي  المرحلة:
  

  :الرياضة
    الروكبي    كرة السلة  الكرة الطائرة    كرة القدم

            

        العدو الريفي    كرة اليد
  

    إناث    ذكور  :الجنس
  

  ةئالف
  2000ـ  99ـ  98  2002 ـ 2001  2004ـ  03  2007ـ  06ـ  05  العدو الريفي

          

  1999ـ  1998  2002ـ  01ـ  00  05ـ  04ـ  03  2007ـ  2006  الرياضات الجماعية
  

      منتخب ا6كاديمية  المديرية ا8قليميةمنتخب   فريق المؤسسة  فردي  نوع المشاركة
  

 /(ة)لتلميذا رقم  ر,ت
  مسار

مديرية ال  المؤسسة  تاريخ ا8زدياد  ا8سم الكامل
  ا8قليمية

رقم ھاتف ا6ب 
  أو الولي

  العنوان

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                
11                
12                

      
مقر العمل:    .....................................................................ا8سم الكامل للمؤطر(ة): 

  ................................: رقم التأجير ...................................
    

  :ملحوظة
 في الخانة المناسبة؛  Xتوضع ع�مة   �
  ؛ضي، المرجو مراجعة جداول عدد المشاركين حسب التخصص الريابالنسبة لعدد التلميذات والت�ميذ المسموح بتسجيلھم �
  يكتفى بتوقيع ھذا المطبوع من طرف الجھة المعنية حسب المرحلة ا>قصائية.، ويعبأ ھذا المطبوع ويرسل إلى الجھة المعنية �

  

  ا8قليميةالمديرية بطولة 
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة)  / مدير(ة) المؤسسة
  الجمعية الرياضية المدرسية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  

  ةبطولة الجھويال
  ع وخاتمإسم وتوقي

 / لوزارةا8قليمي ل (ة)المدير
رئيس(ة) فرع الجامعة 

  بالمديرية ا8قليمية
  (ھا)أو من ينوب عنه

  

  اتالجھ بطولة مابين
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة)  / مدير(ة) اJكاديمية
  فرع الجامعة باJكاديمية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  

  البطولة الوطنية
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة)  / ةمدير(ة) اJكاديمي
  فرع الجامعة باJكاديمية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  



 

  

  

  البطولة المدرسية للرياضات الجماعية
  كرة اليد ـ كرة السلة ـ الروكبي ـ الكرة الطائرة ـ كرة القدم

 �ئحة الفرق المؤھلة
    )2(مطبوع رقم 

  
  

  البطولة الوطنية  اتھالج بطولة مابين  ةبطولة الجھويال    البطولة ا8قليمية  المرحلـة*:

  ......................................................................................................................................... :ا6كاديمية الجھوية للتربية والتكوين لجھة
 

نوع 
  ا8قليميةالمديرية   المؤسسة  الفئة  الرياضة

  قبل التأھل قاب ت التي تم إجراؤھاعدد الم
  إلى البطولة الوطنية

  مابين الجھات  جھويا  إقليميا

  

            
            
            
            
            
            

 

            
            
            
            
            

             
            
            
            
            

              
            
            
            
            
            

  
  ملحوظة:

  في الخانة المناسبة؛ Xتوضع ع�مة *) ـ (
  ـ يبعث ھذا المطبوع إلى الجھة المعنية بعد تعبئته بكامل العناية.

  
  

  
  

  ا8قليميةالمديرية بطولة 
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة)  / مدير(ة) المؤسسة
  الجمعية الرياضية المدرسية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  

  ةبطولة الجھويال
  قيع وخاتمإسم وتو

 / لوزارةا8قليمي ل (ة)المدير
رئيس(ة) فرع الجامعة 

  بالمديرية ا8قليمية
  (ھا)أو من ينوب عنه

  

  اتالجھ بطولة مابين
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة)  / مدير(ة) اJكاديمية
  فرع الجامعة باJكاديمية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  

  البطولة الوطنية
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة)  / ميةمدير(ة) اJكادي
  فرع الجامعة باJكاديمية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  



 

  

  الخاصة بالتعليم ا�بتدائي البطولة المدرسية

  ) 3 (مطبوع رقم
  ـألعاب القوى ـ 

  
  
  

  ................................................................................................................................. :ا6كاديمية الجھوية للتربية والتكوين لجھة
  

    البطولة الوطنية    ةبطولة الجھويال    البطولة ا8قليمية  المرحلة *:

  الذكور: 

/ (ة)لتلميذا رقم  المنافسات
المديرية   المؤسسة  تاريخ ا�زدياد  ا8سم الكامل  )مسار

  ا8نجاز  ا8قليمية
رقم ھاتف 
ا6ب أو 

  الولي
  نوانالع

  م 60
                
                

                  م 1000
                  دفع الجلة

                  الوثب الطويل
  .......................................... :رقم التأجير ...............................مقر العمل:    ..........................................................................................ا8سم الكامل للمؤطر: 

  ا8ناث:

  المنافسات
/ (ة)لتلميذا رقم

المديرية   المؤسسة  تاريخ ا�زدياد  ا8سم الكامل  )مسار
  ا8نجاز  ا8قليمية

رقم ھاتف 
ا6ب أو 

  الولي
  العنوان

  م 60
                
                

                  م 1000
                  دفع الجلة

                  الوثب الطويل
  ..........................................: رقم التأجير ...............................مقر العمل:    ..........................................................................................ا8سم الكامل للمؤطر: 

  

  :المختلط التناوب
4 x 60 م  
التناوب المختلط من  يتكون فريق

المشاركين(ات)  الت�ميذ(ات)بين 
  في باقي المسابقات.

  ا8سم الكامل
1    
2    
3    
4    

  ملحوظة:
  في الخانة المناسبة؛ Xتوضع ع�مة ) *(
 يعبأ ھذا المطبوع ويرسل إلى الجھة المعنية؛ـ 
 قصائية؛يكتفى بتوقيع ھذا المطبوع من طرف الجھة المعنية حسب المرحلة ا>ـ 
  

  ا8قليميةالمديرية بطولة 
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) الجمعية  / مدير(ة) المؤسسة
  الرياضية المدرسية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  

  ةبطولة الجھويال
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) فرع  / لوزارةا8قليمي ل (ة)المدير
  بالمديرية ا8قليميةالجامعة 

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  
  

  الوطنيةالبطولة 

  إسم وتوقيع وخاتم
أو رئيس(ة) فرع الجامعة  / مدير(ة) اJكاديمية

 باJكاديمية
  (ھا)أو من ينوب عنه

  



 

  

  الخاصة بالتعليم ا�بتدائي البطولة المدرسية

  ) 4 (مطبوع رقم
    الكراطي و الشطرنج

  
  

  ................................................................................................... .............................. ا6كاديمية الجھوية للتربية والتكوين لجھة

  الشطرنج
  
  
  

    البطولة الوطنية    ةبطولة الجھويال    البطولة ا8قليمية  المرحلة *:
  

  (ة)لتلميذا رقم    الجنس
  (مسار)

ا8سم 
  الكامل

تاريخ 
المديرية   المؤسسة  ا�زدياد

  ليميةا8ق

رقم ھاتف 
ا6ب أو 

  الولي
  العنوان

                1  ذكر

                1  أنثى

  

  الكراطي
  

    البطولة الوطنية    ةبطولة الجھويال    البطولة ا8قليمية  المرحلة *:
  

  (ة)لتلميذا رقم    الجنس
تاريخ   ا8سم الكامل  (مسار)

المديرية   المؤسسة  ا�زدياد
  ا8قليمية

رقم 
ھاتف 

ا6ب أو 
  الولي

  نالعنوا

  ذكر
1                
2                

  أنثى
1                
2                

  ملحوظة:
  في الخانة المناسبة Xتوضع ع�مة ) *( 
 يعبأ ھذا المطبوع ويرسل إلى الجھة المعنية؛ـ 
 يكتفى بتوقيع ھذا المطبوع من طرف الجھة المعنية حسب المرحلة ا>قصائية.ـ 

  

  ا8قليميةالمديرية بطولة 
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) الجمعية  / مدير(ة) المؤسسة
  الرياضية المدرسية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  

  ةبطولة الجھويال
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) فرع  / لوزارةا8قليمي ل (ة)المدير
  بالمديرية ا8قليميةالجامعة 

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  
  
  

  البطولة الوطنية
  إسم وتوقيع وخاتم

س(ة) فرع الجامعة رئي / مدير(ة) اJكاديمية
  باJكاديمية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  

  
   

  



 

  

  بالمراكز الرياضيةالخاصة  البطولة المدرسية

  ) 5 (مطبوع رقم
    ـكرة اليد ( ذكور)ـ 

  
  
  

  .................................................................................................لجھة :   الجھوية للتربية والتكوينا6كاديمية 
  

  .................................................................................................:  ا8قليميةالمديرية 
  

  .................................................................................................  المركز الرياضي:
  

    الوطني    الجھوي    ا8قليمي    المرحلة:
  

/ (ة)لتلميذا رقم  ر,ت
  )مسار

تاريخ   ا8سم الكامل
  ا8زدياد

(  المؤسسة
  الرافد)

المديرية 
  ا8قليمية

رقم ھاتف ا6ب 
  أو الولي

  العنوان

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                

10                

  :ملحوظة
  في الخانة المناسبة؛  Xتوضع ع�مة   �
 يكتفى بتوقيع ھذا المطبوع من طرف الجھة المعنية حسب المرحلة ا>قصائية.، ويعبأ ھذا المطبوع ويرسل إلى الجھة المعنية �

  
  

  
  
  
  
  

  ا8قليميةالمديرية بطولة 
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) الجمعية الرياضية  / مدير(ة) المؤسسة
  مدرسيةال

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  

  ةبطولة الجھويال
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) فرع  / لوزارةا8قليمي ل (ة)المدير
  بالمديرية ا8قليميةالجامعة 

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  
  
  

  البطولة الوطنية
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) فرع  / مدير(ة) اJكاديمية
  الجامعة باJكاديمية

  )(ھاأو من ينوب عنه
  
  
  
  



 

  

  بالمراكز الرياضيةالخاصة  البطولة المدرسية

  ) 6 (مطبوع رقم
    ـكرة السلة ( إناث)ـ 

  
  
  

  .................................................................................................لجھة :   الجھوية للتربية والتكوينا6كاديمية 
  

  .................................................................................................:  ا8قليميةالمديرية 
  

  .................................................................................................  المركز الرياضي:
  

    لوطنيا    الجھوي    ا8قليمي    المرحلة:
  

 المؤسسة  تاريخ ا8زدياد  ا8سم الكامل  / مسار(ة)لتلميذا رقم  ر,ت
  ( الرافد)

المديرية 
  ا8قليمية

رقم ھاتف 
  ا6ب أو الولي

  العنوان

1                

2                

3                

4                

5                

6                

  :ملحوظة
  في الخانة المناسبة؛  Xتوضع ع�مة   �
 يكتفى بتوقيع ھذا المطبوع من طرف الجھة المعنية حسب المرحلة ا>قصائية.، وإلى الجھة المعنية يعبأ ھذا المطبوع ويرسل �

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ا8قليميةالمديرية بطولة 
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) الجمعية الرياضية  / مدير(ة) المؤسسة
  المدرسية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  

  ةبطولة الجھويال
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) فرع  / لوزارةي لا8قليم (ة)المدير
  بالمديرية ا8قليميةالجامعة 

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  
  
  

  البطولة الوطنية
  إسم وتوقيع وخاتم

رئيس(ة) فرع  / مدير(ة) اJكاديمية
  الجامعة باJكاديمية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  
  
  



 

  

  البطولة الوطنية المدرسية
  )7(مطبوع رقم 

  �ئحة المشاركين
  لرياضاتجميع ا

    
  

  

  ................................................................................................................................. ا6كاديمية الجھوية للتربية والتكوين لجھة

  ر ت

 رقم
  (ة)لتلميذا

  / مسار

رقم 
  التسجيل

 ا8سم
  الكامل

تاريخ   الجنس
  ا�زدياد

المديرية   المؤسسة  الرياضة  الفئة
  ا8قليمية

صورة 
  التلميذ(ة)

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

  سم وتوقيع وخاتمإ
  ميةرئيس(ة) فرع الجامعة باJكادي / مدير(ة) اJكاديمية

  (ھا)أو من ينوب عنه
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  مطبوع تتبع نتائج المقاب ت الرياضية
  )8(مطبوع رقم 

  فريق المؤسسة
  

  

  .......................................................................:   رقم التأجير  ....................................................................:    المؤطر(ة) إسم اJستاذ(ة)

....................................................................:   ـةـؤسسـالم   .......................................................................:   رمزھـــــــا 

  ا8قليميةالمديرية 
 :....................................................................  .......................................................................:   ةـــاJكاديمي 

....................................................................:   ةــــالريــاضـ  .......................... :الجنس ..............................:   ـةــــــئــــالف 

  البطولة ا8قليمية
  مكان إجراء المقابلة  تاريخ المقابلة  النتيجة  الفريق المنافس  
      ـ    1
      ـ    2
      ـ    3
      ـ    ...

  ةبطولة الجھويال
  مكان إجراء المقابلة  تاريخ المقابلة  النتيجة  الفريق المنافس  

1  
  المؤسسة:

  :ا8قليميةالمديرية 
      ـ

2  
  المؤسسة:

  :ا8قليميةالمديرية 
      ـ

3  
  المؤسسة:

  :ا8قليميةالمديرية 
      ـ

      ـ    ...

  اتالجھ بطولة مابين
  مكان إجراء المقابلة  تاريخ المقابلة  النتيجة  الفريق المنافس  

1  
  المؤسسة:

  :ا8قليميةالمديرية 
  اJكاديمية:

      ـ

2  
  المؤسسة:

  :ا8قليميةالمديرية 
  اJكاديمية:

      ـ

      ـ    ...
  م�حظات:

ـ يدخل ھذا المطبوع في نطاق تتبع تطبيق المشروع الرياضي لYستاذ(ة)، وكذا عدد المقاب�ت ا>قصائية على المستوى ا>قليمي  1
  والجھوي ومابين الجھات؛

  البطولة الوطنية المدرسية. في حالة تأھل فريق المؤسسة إلى يرسل ھذا المطبوع إلى مديرية ا[رتقاء بالرياضة المدرسية فقط ـ 2
  

  ةيتوقيع مفتش التربية البدنية والرياض  توقيع اJستاذ(ة) المؤطر(ة)
 أو من ينوب عنه

  المدير(ة) ا8قليميتوقيع السيد(ة) 
  (ھا) عنه ينوب أو من

  
 

  
  
  



 

  

  مطبوع تتبع نتائج المقاب ت الرياضية
  )9(مطبوع رقم 

  منتخب المديرية ا8قليمية
  

  

  .......................................................................:   رقم التأجير  ....................................................................:    المؤطر(ة) تاذ(ة)إسم اJس

....................................................................:   ـةـؤسسـالم   .......................................................................:   رمزھـــــــا 

  ا8قليميةالمديرية 
 :....................................................................  .......................................................................:   ةـــاJكاديمي 

....................................................................:   ةــــالريــاضـ  .......................... :الجنس... ...........................:   ـةــــــئــــالف 

  البطولة ا8قليمية
  ابلةمكان إجراء المق  تاريخ المقابلة  النتيجة  الفريق المنافس  
      ـ    1
      ـ    2
      ـ    3
      ـ    ...

  

  ةبطولة الجھويال
  مكان إجراء المقابلة  تاريخ المقابلة  النتيجة  المنافس منتخب النيابة  
      ـ  :ا8قليميةالمديرية منتخب   1
      ـ :ا8قليميةالمديرية منتخب   2
      ـ :ا8قليميةالمديرية منتخب   3
      ـ    ...

  
  اتالجھ بطولة مابين

  مكان إجراء المقابلة  تاريخ المقابلة  النتيجة  المنافس تخب النيابةمن  

1  
  :ا8قليميةالمديرية منتخب 

  اJكاديمية:
      ـ

2  
  :ا8قليميةالمديرية منتخب 

 اJكاديمية:
      ـ

3  
  :ا8قليميةالمديرية منتخب 

 اJكاديمية:
      ـ

      ـ    ...
  م�حظات:

ق المشروع الرياضي لYستاذ(ة)، وكذا عدد المقاب�ت ا>قصائية على المستوى ا>قليمي ـ يدخل ھذا المطبوع في نطاق تتبع تطبي 1
  والجھوي ومابين الجھات؛

  ـ يرسل ھذا المطبوع إلى مديرية ا[رتقاء بالرياضة المدرسية فقط في حالة تأھل منتخب النيابة إلى البطولة الوطنية المدرسية. 2
  

  مفتش التربية البدنية والرياضية توقيع  توقيع اJستاذ(ة) المؤطر(ة)
 أو من ينوب عنه

  المدير(ة) ا8قليميتوقيع السيد(ة) 
  أو من ينوب عنه (ھا)

  
  

 

  



 

  

  مطبوع تتبع نتائج المقاب ت الرياضية
  )10(مطبوع رقم 

  منتخب ا6كاديمية
  

  
  

  .......................................................................:   رقم التأجير  ....................................................................:    المؤطر(ة) إسم اJستاذ(ة)

....................................................................:   ـةـؤسسـالم   .......................................................................:   رمزھـــــــا 

  ا8قليميةالمديرية 
 :....................................................................  .......................................................................:   ةـــاJكاديمي 

....................................................................:   ةــــالريــاضـ  .......................... :الجنس... ...........................:   ـةــــــئــــالف 

  البطولة ا8قليمية
  مكان إجراء المقابلة  تاريخ المقابلة  النتيجة  الفريق المنافس  
      ـ    1
      ـ    2
      ـ    3
      ـ    ...

  ةبطولة الجھويال
  مكان إجراء المقابلة  تاريخ المقابلة  النتيجة  المنافس ابةمنتخب الني  
      ـ  :ا8قليميةالمديرية   1
      ـ :ا8قليميةالمديرية   2
      ـ :ا8قليميةالمديرية   3
      ـ  :ا8قليميةالمديرية   ...

  اتالجھ بطولة مابين
  مكان إجراء المقابلة  تاريخ المقابلة  النتيجة  المنافس منتخب ا6كاديمية  
      ـ  أكاديمية:  1
      ـ أكاديمية:  2
      ـ أكاديمية:  3
      ـ أكاديمية:  ...

  
  م�حظات:

ـ يدخل ھذا المطبوع في نطاق تتبع تطبيق المشروع الرياضي لYستاذ(ة)، وكذا عدد المقاب�ت ا>قصائية على المستوى ا>قليمي والجھوي  1
  ومابين الجھات؛

  قاء بالرياضة المدرسية فقط في حالة تأھل منتخب اJكاديمية إلى البطولة الوطنية المدرسية.يرسل ھذا المطبوع إلى مديرية ا[رت  2
  
  

  توقيع المفتش المنسق الجھوي  توقيع اJستاذ(ة) المؤطر(ة)

  للتربية البدنية والرياضية

  

 

  توقيع السيد(ة) مدير اJكاديمية

  أو من ينوب عنه (ھا)

  

 

  

  



 

  

 �ئحة المراقبة
  

  مقترحة من أجل ا�ستئناس للتأكد من إنجاز العمليات ھذه ال ئحة 
  الخاصة بالمشاركة في مختلف البطو�ت

  

  
  

  

لم ينجز   أنجز  إسم الوثيقة  ر.ت
  بعد

  م حظات

        [ئحة المشاركين  1

        [ئحة الفرق المؤھلة  2

        وثيقة بيان معلومات الوفد الرياضي المدرسي  3

        رخصة ال�عب(ة)  4

        رخصة ال�عب(ة)من  ةنسخ  5

        رخصة المؤطر(ة)  6

        نسخة من رخصة المؤطر(ة)  7

       (Badges)الصور الخاصة بالتلميذات والت�ميذ >عداد شارات المشاركة   8

        (Badges) صورخاصة بالمؤطرات والمؤطرين >عداد شارات المشاركة   9

        التأمين  10

        ند الضرورةرخصة اJب أو ولي التلميذ(ة) ع  11

        الھواتف المھمة  12

        عناوين مھمة  13

        وسيلة النقل  14

        وثيقة تكليف بمھمة بالنسبة لسائقي حاف�ت النقل المدرسي الخصوصي  15

        مبلغ مالي احتياطي للطوارئ  16

17  ....        

          

 
  
  


