
 تقديم
 تشرفنا وقد املمارسة تطوير  مشروع استكمال على عملنا للعصبة العام الجمع بعد للعصبة التقنية للجنة رئاستنا في الثقة اعادة بعد مباشرة

 الى اضافة  ومسير  ومدرب كالعب الرياضية مسيرته في راكمها التي التجربة باعتبار  باللجنة الفاعلين احد ليكون  الزيدي احمد السيد بانضمام
 بمرحلتين املوسم هذا خالل اللجنة انشطة اتسمت وقد ، بغار  وحسن ارجاز  مصطغى السيدين

 النشاط فيها اقتصر  املرحلة هذه ، مارس 16 غاية الى اكتوبر شهر  بداية من كورونا جائحة بسبب الرياضية املنافسات توقيف قبل : الاولى املرحلة
 التالية البرامج على
  القاعدية املمارسة تطوير  بطوالت برامج   
التوقف فترة خالل موازية انشطة   

 التقنيين املدراء كافة عقود وإنهاء الوطنية التقنية الادارة على طرا الذي للتغيير  نظرا واملنتخبات بالتكوين املتعلقة الانشطة كافة تجميد تم فيما
   الجديد الوطني التقني املدير  منظور  وفق تقنية سياسة وضع حين الى للعصب
 بعد العصبة طرف من اقتراحهم تم الذين التقنية ألاطر  تعيين على  املصادقة تمت ومعها الرياضية املنافسات استئناف بعد : الثانية املرحلة

    السادة وهم تقنيين مسؤولين مهام لشغل الاختبارات كافة بنجاح واجتيازهم الوطنية التقنية الادارة لدى ترشيحهم طلبات وضع
  الالعبين أداء تطوير  : الداودي حكيم  املدربين تكوين : الرايس عمر 

 القاعدية القدم كرة :الصديق بن حكيم
   النسوية القدم كرة : طالب بن محمد

   تافياللت مكناس العصبة النسوية القدم كرة عن مسؤولة شرنان فدوى   وزان مدينة ابنة الشمالية املدرب تعيين تم كما
   النسوية الوطنية املنتخبات طاقم ضمن هنوك إنصاف الشمالية املدربة تعيين تم فيما
 يتلخص اولي برنامج تسطير  خالله من تم العصبة رئيس السيد بحضور  اجتماع عقد تم التقنية للجنة والتقنية الادارية الهيكلة استكمال وبعد

   التالية النقط في
واملدربات ملدربين تكوين 
املمارسة ونطوير  العصبة منتخبات 
الوطنية ملنتخباتبا الالعبين التحاق  



  برامج بطوالت تطوير املمارسة القاعدية 

تكوين ملدربين واملدربات 

منتخبات العصبة وتطوير املمارسة 

ملنتخبات الوطنيةبا الالعبين التحاق  

الانشطة املوازية 



  سنة 11والكتاكيت أقل من   سنة13براعم أقل من برنامج تطوير املمارسة فئتي ال



ودعمهنننم وتعنننجيعهم مبننننااهم فننني ممارسنننة لآلبننناء وألامهنننات منننن اهنننم لمنننار البطولنننة الجهوينننة للبنننراعم والكتاكينننت ال ضنننور النننوازن 

 .هوايتهم املفضلة كرة القدم ، فقد اصبحنا نالحظ وجودهم الدائم الناء املباريات وتتبعهم ملختلف الانشطة  
ومن اجل استمرار هذه البطولة وفق الاهداف املسطرة ندعو كافة ابناء وأمهنات وأوليناء امنور الالعبنين الاطفنال  لاللتنقام بنالقوانين 
التنظيميننننة للبطولننننة مننننن خننننالل عنننندم النننندخول الننننى امللعننننب النننننناء املباريننننات والابتعنننناد عننننن الاحتجاجننننات علننننى ال كننننم والتنننندخل فننننني 
اختصاصننننات املنننندربين وننننندعوهم لتعننننجيع جميننننع العةنننني الفننننرق  باعتبننننار كننننرة القنننندم مصنننندر متعننننة وترفيننننه للطفننننل يرغننننب فنننني لع هننننا 
كخطوة أولى ولتعليم الطفل على التعاون مع اصندقائه والعمنل بشنكل جمناالاي والالتقناء والتعنرف بآطفنال  خنرين ، باىضنافة علنى 

ة، واكتسننناب العديننند منننن  .أنهنننا تسننناعدهم علنننى اللعنننب والتسنننلية ة، والنفسنننيك نننة، والجسنننديك نننة كبينننرة فننني نمنننوك قننندراسهم العقليك ولهنننا أهميك

 املهارات،

   

 :ميثاق الوالدين
 .تذكروا أن ألاطفال يلعبون كرة القدم من أجل متعتهم العخصية وليس من أجل إمتاع أوليااهم•
 .قوموا بتعجيعهم بدال من إجبارهم أو إكراههم•
 .شجعوا ألاوالد على إلاحرام الدائم لقوانين اللعبة•
 أو لخسارته ملباراة ما•

ً
 فنيا

ً
 . امتنعوا تماما عن توبيخ الطفل الرتكابه خطآ

 .تذكروا أن ألاطفال يتعلمون من القدوة•
 .شجعوا كال الفريقين •
 .قوموا بتهنئة كال الفريقين، بغض النظر عن نتيجة املباراة•
 .احترموا قرارات املدربين وال كام وعلموا ألاطفال أن يتصرفوا باملثل•
 والابتعاد عن إلاساءات اللفظية .أعملوا على ضمان اللعب النظيف في كافة الظروف•

 عدم الدخول الى امللعب سواء في املباريات الرسمية او التداريب•
قومنننوا بننندعم وتعنننجيع ومسننناعدة املتطنننوعين واملننندربين واملسنننئولين الرسنننميين عنننن تنظنننيم الانشنننطة التننني يسنننتفيد مننننه اطفنننالكم   •

 .فبدونهم لن يكن لدى ألاطفال الفرصة للعب كرة القدم

للبراعم والكتاكيت بننننننيننن ايديكم  الجهويةمستقبل البطولة  :ميثاق الوالدين  
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بننالتوازي مننع التكننوين النظننري ، وإلاعننداد البنندني  الننذي يسننتفيد منننه ال كننام خننالل فتننرة التكننوين  بمدرسننة التحكننيم تحننت 
تسننناهم البطولنننة الجهوينننة للبنننراعم والكتاكينننت بننندور فعنننال فننني تكنننوين ال كنننام املتننندربين  ،اشنننراف املديرينننة الجهوينننة للتحكنننيم 

 على الجانب التطبيقي

   
 :ميثاق ال كام

  يختلف ألاطفال مباراة تحكيم –
ً
 .للكبار مباراة تحكيم عن تماما

 .ألاطفال بحماية قوموا –
 .ألاخطاء على وليس اللعبة روح على بالتركيق  قوموا –
 .املباراة في مفرط بشكل تتدخلوا ال  –
 .للعب الفرصة ألاطفال امنحوا –
 .ألاطفال يرتك ها اللعبة لقوانين انتهاكات أي بتفسير  قوموا –
 من ارتكبه ما بإعادة القيام الالعب نفس من أطلبوا اللعب، بدء إعادة عند ما خطآ بارتكاب الالعبين أحد قيام حالة في –

 .الالعبة/لالعب الخطآ بتفسير  القيام مع خاطىء تصرف
 .املالئمة غير  ألالفاظ مع تتسامحوا ال  –
 .اللعبة قوانين انتهاكات إلى إلاشارة عند ومهذبيين موضوعيين وكونوا مبادئكم على ألبتوا –
  لديكم ليكن –

ً
  سلوكا

ً
 .اللعبة بقوانين الخاصة الانتهاكات كافة بإيضاح وقوموا للتحكيم، تفسيريا

 .البهجة علي ويبعث إيجابي سلوك على حافظوا –
 .الظروف كافة في النظيف اللعب ضمان على اعملوا –
 .وبعدها املباراة بدء قبل البعض بعضهم بمصافحة القيام ألاطفال من اطلبوا –

 ميثاق ال كام
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 أهداف املدرب املربي
 أهداف املدرب املربي –
 .استمتع بالعمل مع ألاطفال –
 .تعرف على ألاطفال بشكل جيد جدا –
 .لألطفال   نوذجكن  –
–  

ً
 .ضع قوانين تنظيمية  ولكن كن متسامحا

 .استمع  إلى ألاطفال –
 .حافظ على التواصل مع الاطفال –
 .أزرع الثقة في ألاطفال وطمئنهم –
 .قم بتنمية روح الفريق –
قم بتعجيع املبادرة وروح املجازفة لدى  –

 .ألاطفال
وليس على  “روح اللعبة„ قم بالتركيق على –

 .ألاخطاء
 .قم بالتدريس من خالل التعجيع والتحفيق –

 ميثاق املدرب املربي

 السلوك الذي يجب أن يتجنبه املدرب املربي
الصننياح علننى النندوام أو التصننرف بعدوانيننة سننواء مننع  –

 العبيه او العةي الفريق املنافس او ال كم
تنننندريب ألاطفننننال أو مطننننالبتهم باللعننننب كمننننا لننننو كننننانوا  –

 .العبين كبار
إغفنننال أن الهننندف  ألاساطننن ي لألطفنننال هنننو لعنننب كنننرة  –

 .القدم
–  

ً
 .الابتعاد عن إعطاء شرح أو تفسيرات طويلة جدا

–  
ً
الابتعناد عنن عنرط خطنط تقنينة  تكنون متقدمنة جندا

 .بالنسبة معمار ألاطفال
 .لالطفالتكرار  تمارين رياضية تصبح روتينية ومملة  –
 .التركيق على تمرين واحد لفترة طويلة –
 .مقاطعة اللعب على الدوام –
 .توجيه الانتقاد  محد الاطفال  أمام اصدقائه –
 .إغفال التوازن فيما بين الفرق  –

الابتعننناد عنننن  شننن ن الاطفنننال بنننالتركيق بقننندر كبينننر علنننى  –
 .النتائج



 والايابالذهاب  نظنننننننننننننننننننننننننننننننام الننننننننبننننننننطولننننننننننننننننننننننننننننننننننننة
 الفرق املشاركة

 فريق58
 براعمفئة ال 29

 كتاكيتفئة ال 29

 وفاق - طنجة وداد ( ب) التطواني املغرب - (ب) طنجة اتحاد – (أ ) التطواني املغرب - (أ ) طنجة اتحاد
  - مرتيل نهضة - طنجة س.ف - طنجة مغرب-  البالية طنجة اتحاد -بنديبان شباب  - طنجة طلبة- طنجة
 – الو واد أوملبيك  -  اصيال شباب  -الفنيدق نادي -طنجة رابطة – درسة جبل جمعية-  مرتيل اطلس
   -العرائش مدرسة - مرتيل أتلتك -  الفنيدق شباب - طنجة نهضة - القصري  أوملبيك –القصري  سننالاندل

 - الازرق املد – املدينة شباب - العوامة شباب  - كرونا نادي –الازهر شباب

 خالل الدور الثاني مجموعتين + الاول  مجموعات  خالل الدور  04 عنندد املننننجموعنات

 نصف النهاية بنظام الذهاب وإلايابربع و +12الثاني   الدور +  14الاول  الدور  29 : دوراتالعندد 

 دقيقة في كل مباراة 60 منننننندة املنننباراة

 الالعبين 

العبين كحد  9والعب في ورقة التحكيم كحد اقص ى  14تسجيل : ) 2007/2008فئة البراعم مواليد 
والباقي من مواليد ورقة التحكيم في  2007العبين من مواليد   07، ويسمح فقط بتسجيل ادنى 
2008)   

 

العبين كحد  9وكحد اقص ى  التكيمالعب في ورقة  14تسجيل : ) 2009/2010فئة الكتاكيت مواليد 
 (2011سنوات مواليد  9العبين اقل من  3يمكن تصنيف فقط  ادنى و 

 سنة 12و  9بين العب  1200ازيد  عدد الالعبين املستفيدينننن

 ممرط 58  +داري إ 58 + مؤطننننننر 58 الطاقم الاداري والتقني والتمريض
 (د)دبلوم  -( ج)دبلوم  املؤطريننننننننننننننننننننننننننرخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننص 

 والعماالتالفرق تنتمي للمدن وألاقاليم 

 واملقاطعات التالية
 - تطوان - طنجة مكادةبني  - السوانيطنجة  –  مغوغةطنجة  -طنجة املدينة
 الوواد  – القصر الكبير  - العرائش  –اصيال  - الفنيدق -مرتيل

 املالعب
 امسا – 02مالليين –طنجة البالية –املرس –ابن خلدون  –الزياتن -الرياضية  القرية

 البلدي أصيال – العرائشالبلدي  –البلدي القصر الكبير–الو واد–الفنيدق حيضرة

  سنة11سنة والكتاكيت اقل من  13براعم اقل من : الجهويةللبطولة بطاقة تقنية 



سنة11اقل من  والكتاكيت سنة13اقل من  براعم الجهويةالقانون التنظيمي للبطولة للبطولة   



  الجهويةالبطولة 

سنة 13اقل من البراعم فئة   

2020-2019النسخة السادسة موسم   

 تقرير شامل عن الدور الاول 







 

 

 -أ–طنجة اتحاد : أ مجموعة   اتحاد طنجة البالية : ب مجموعة  

 رابطة طنجة: ج مجموعة   وداد طنجة: د مجموعة 



 الذهاب والاياب نظنننننننننننننننننننننننننننننننام الننننننننبننننننننطولننننننننننننننننننننننننننننننننننننة

 فريقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا  29 عنننننننننننننننننننننننننننندد الفرق املشاركننننننننننة

 مجموعات  04 عننننننننننننننننننننندد املننننجمنننوعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات

 دورة 14 عنننننننننننننندد دورات الدور الاول 

 دقيقة في كل مباراة 60 مننننننننننننننننننننننننننننننندة املننننننننننننننبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناراة

 2007/2008العب من مواليد   704 عدد الالعبين املستفيدينننن

 ممرط 29+ اداري  29+ مؤطننننننر   29 الطاقم الاداري والتقني والتمريض

 (د)دبلوم  -( ج)دبلوم  رخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننص املؤطرينننننننننننننننننننننننننن

 مباراة 182مجموع مباريات الدور الاول  هدف 1235: املسجلة عدد ألاهداف  6،78: مباراة نسبة الاهداف في كل 

 اقوى هجوم اقوى دفاع

 أ/ مجموعة  هدف 135له (: أ)اتحاد طنجة  أ/ مجموعة  اهداف 14عليه (: أ)اتحاد طنجة 

 ب/ مجموعة  هدف 92له : اوملبيك واد الو  ب/ مجموعة  هدف 12له (: أ)اتحاد طنجة البالية 

 ج/ مجموعة  هدف 67له :  رابطة طنجة ج/ مجموعة  هدف 15عليه :  رابطة طنجة

 د/ مجموعة  هدف  70له : وداد طنجة  د/ مجموعة  هدف 14عليه : وداد طنجة 

   داملجموعة  جاملجموعة  باملجموعة  أاملجموعة 

 نقط الفريق ر نقط الفريق ر نقط الفريق ر نقط الفريق ر

(أ) اتحاد طنجة 1  31 وداد طنجة 1 31 رابطة طنجة 1 32 اتحاد طنجة البالية 1 40 

(أ)املغرب التطواني  2 23 طلبة طنجة 2 31 اوملبيك واد الو 2 30 نهضة مرتيل 2  30 

(ب)اتحاد طنجة  3 25 مدرسة العرائش 3  19 شباب بنديبان 3 19 وفاق طنجة 3 23 

(ب)املغرب التطواني 4 15 أوملبيك القصري  4 19 املد الازرق 4  18 شباب أصيلة 4 17 

جبل درسة. ج 5 14 شباب العوامة 5  17   

 

 

 

 2020-2019موسم  براعمتقييم الدور الاول  للبطولة الجهوية 



  الجهويةالبطولة 

سنة 11اقل من الكتاكيت فئة   

2020-2019النسخة السادسة موسم   

 تقرير شامل عن الدور الاول 







 

 

 -أ–طنجة اتحاد : أ مجموعة   الوأوملبيك واد : ب مجموعة  

 طلبة طنجة: ج مجموعة   وداد طنجة: د مجموعة 



 والايابالذهاب  نظنننننننننننننننننننننننننننننننام الننننننننبننننننننطولننننننننننننننننننننننننننننننننننننة

 فريقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا  29 عنننننننننننننننننننننننننننندد الفرق املشاركننننننننننة

 مجموعات  04 عننننننننننننننننننننندد املننننجمنننوعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات

 دورة 14 عنننننننننننننندد دورات الدور الاول 

 دقيقة في كل مباراة 60 مننننننننننننننننننننننننننننننندة املننننننننننننننبننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناراة

 2011-2009/2010العب من مواليد   637 عدد الالعبين املستفيدينننن

 ممرط 29+ اداري  29+  مؤطننننننر  29 الطاقم الاداري والتقني والتمريض

 (د)دبلوم  -( ج)دبلوم  املؤطريننننننننننننننننننننننننننرخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننص 

 مباراة 182مجموع مباريات الدور الاول  هدف1019 :املسجلة عدد ألاهداف  5،54 :مباراة نسبة الاهداف في كل 

 اقوى هجوم اقوى دفاع

اهداف 07عليه (: أ)طنجة اتحاد   أ/ مجموعة  هدف 77له (: أ)اتحاد طنجة  أ/ مجموعة  

هدف 12عليه : الواوملبيك واد  (+ب)طنجة اتحاد   ب/ مجموعة  هدف 56له (: ب)طنجة اتحاد  ب/ مجموعة  

هدف 11عليه :  رابطة طنجة  ج/ مجموعة  هدف 50له :  رابطة طنجة ج/ مجموعة  

أهداف 07عليه : طنجة وداد   د/ مجموعة  هدف  104له : طنجة وداد  د/ مجموعة  

 

 

 

 2020-2019موسم كتاكيت تقييم الدور الاول  للبطولة الجهوية 

 داملجموعة  جاملجموعة  باملجموعة  أاملجموعة 

 نقط الفريق ر نقط الفريق ر نقط الفريق ر نقط الفريق ر

(أ) اتحاد طنجة 1  36 وداد طنجة 1 31 طلبة طنجة 1 33 اوملبيك واد الو 1 40 

(ب)اتحاد طنجة  2 32 نهضة مرتيل 2  27 شباب بنديبان 2 27 رابطة طنجة 2 31 

طنجةمغرب  3 (أ)املغرب التطواني  3 23 وفاق طنجة 3 19 اتحاد طنجة البالية 3 25   24 

(ب)املغرب التطواني 4 18 أوملبيك القصري  4 22 املد الازرق 4  18 شباب أصيلة 4 19 

 11 شباب املدينة 5 14 نهضة طنجة 5



نظنننننرا ىكراهنننننات تنظنننننيم بطولنننننة للفئنننننات الصنننننغرى بنظنننننامين بطولنننننة محلينننننة وأخنننننرى جهوينننننة وبعننننند 

التنسيق بين اللجنة التقنية ولجنة البرمجة وعنرط املشنروع علنى مجلنس العصنبة تقنرر ان تجنرى 

 بطولة الفئات الصغرى في مرحلتين تحت اشراف كافة اللجن املختصة

 البطولنة املحلينة شناركت فيهنا جمينع الفنرق التني قندمت طلباسهنا ىدارة العصنبة  : الاولنى  املرحلنة

 وتتآهل الفرق املحتلة للصفوف الاولى للبطولة الجهوية 

 البطولة الجهوية تشارك فيها الفرق املؤهلة عن البطولة املحلية  : الثانية املرحلة 

وبعننننند نهاينننننة البطولنننننة املحلينننننة بجمينننننع محننننناور العصنننننبة تنننننم تحديننننند الفنننننرق املؤهلنننننة وسهي ننننن  جمينننننع 

الاجننراءات التنظيميننة للبطولننة وتننم برمجننة النندورة الاولننى ولكننن لننم يكتننب ان تنطلننق هننذه البطولننة 

نظننننرا لتفونننن ي وبنننناء كورونننننا واصنننندار قننننرار توقيننننف كافننننة الانشننننطة الرياضننننية علننننى الصننننعيد الننننوطني 

 حفاظا على سالمة مكونات الاندية 

https://web.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUhebb-e-P3-yDrtUSwWQjDfT20noGDBOH7I74aKCC_vTclWRmiZ2OAsj5B5SkMncxVJgAg1S6ozktLapFE6BUiOzAkM6dxUjdYIA5IVSqs8PEcFuyXMbujWMBdVeI_DpTf6xnoHcLXKsBgDMz9i5HtWEUnnLTrG9bnycbPFKoeWV8gQCvklDaDZUrVJ1pm70&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUhebb-e-P3-yDrtUSwWQjDfT20noGDBOH7I74aKCC_vTclWRmiZ2OAsj5B5SkMncxVJgAg1S6ozktLapFE6BUiOzAkM6dxUjdYIA5IVSqs8PEcFuyXMbujWMBdVeI_DpTf6xnoHcLXKsBgDMz9i5HtWEUnnLTrG9bnycbPFKoeWV8gQCvklDaDZUrVJ1pm70&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUhebb-e-P3-yDrtUSwWQjDfT20noGDBOH7I74aKCC_vTclWRmiZ2OAsj5B5SkMncxVJgAg1S6ozktLapFE6BUiOzAkM6dxUjdYIA5IVSqs8PEcFuyXMbujWMBdVeI_DpTf6xnoHcLXKsBgDMz9i5HtWEUnnLTrG9bnycbPFKoeWV8gQCvklDaDZUrVJ1pm70&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUhebb-e-P3-yDrtUSwWQjDfT20noGDBOH7I74aKCC_vTclWRmiZ2OAsj5B5SkMncxVJgAg1S6ozktLapFE6BUiOzAkM6dxUjdYIA5IVSqs8PEcFuyXMbujWMBdVeI_DpTf6xnoHcLXKsBgDMz9i5HtWEUnnLTrG9bnycbPFKoeWV8gQCvklDaDZUrVJ1pm70&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUhebb-e-P3-yDrtUSwWQjDfT20noGDBOH7I74aKCC_vTclWRmiZ2OAsj5B5SkMncxVJgAg1S6ozktLapFE6BUiOzAkM6dxUjdYIA5IVSqs8PEcFuyXMbujWMBdVeI_DpTf6xnoHcLXKsBgDMz9i5HtWEUnnLTrG9bnycbPFKoeWV8gQCvklDaDZUrVJ1pm70&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUhebb-e-P3-yDrtUSwWQjDfT20noGDBOH7I74aKCC_vTclWRmiZ2OAsj5B5SkMncxVJgAg1S6ozktLapFE6BUiOzAkM6dxUjdYIA5IVSqs8PEcFuyXMbujWMBdVeI_DpTf6xnoHcLXKsBgDMz9i5HtWEUnnLTrG9bnycbPFKoeWV8gQCvklDaDZUrVJ1pm70&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUhebb-e-P3-yDrtUSwWQjDfT20noGDBOH7I74aKCC_vTclWRmiZ2OAsj5B5SkMncxVJgAg1S6ozktLapFE6BUiOzAkM6dxUjdYIA5IVSqs8PEcFuyXMbujWMBdVeI_DpTf6xnoHcLXKsBgDMz9i5HtWEUnnLTrG9bnycbPFKoeWV8gQCvklDaDZUrVJ1pm70&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUhebb-e-P3-yDrtUSwWQjDfT20noGDBOH7I74aKCC_vTclWRmiZ2OAsj5B5SkMncxVJgAg1S6ozktLapFE6BUiOzAkM6dxUjdYIA5IVSqs8PEcFuyXMbujWMBdVeI_DpTf6xnoHcLXKsBgDMz9i5HtWEUnnLTrG9bnycbPFKoeWV8gQCvklDaDZUrVJ1pm70&__tn__=*NK-R


بالشنننمال وتماشنننيا منننع توجنننه الجامعنننة  النسنننويةاسنننتكماال لنننورب العصنننبة للرفنننع منننن مسنننتوى كنننرة القننندم 
وتنفينذا لعقندة الاهنداف املوقعنة  النسنوي امللكية املغربية لكرة القدم  الهادفنة النى تطنوير ممارسنة العنصنر 

  2024مدربنننننة فننننني افنننننق سننننننة  1000بنننننين السنننننيد رئنننننيس الجامعنننننة ورفسننننناء العصنننننب والتننننني سهننننندف النننننى تكنننننوين 
بمسننننناعدة  النننننرايساملكلنننننف بنننننالتكوين الاطنننننار النننننوطني السنننننيد عمنننننر  الجهنننننوي املننننندير التقنننننني  وتننننناطير وبتنسنننننيق 

الاولننننى بمدينننننة  النسننننوي عملنننننا علننننى تخصننننيص دورتننننين تكننننوينيتين للعنصننننر  للعصننننبة ،التقنيننننين  املسننننؤوليين
متدربننة  20بمشنناركة   دجنبننر خننالل شننهر    بتطننوانمشنناركة  والثانيننة  24طنجننة خننالل شننهر اكتننوبر بمشنناركة 

  جل املشاركات العبات ومدربات بآندية العصبة
 



وعلنننى صنننعيد الرجننننال ومسنننايرة لالهتمننننام النننذي اصنننبحت توليننننه الفنننرق الشننننمالية والتننني انخرطنننت فنننني مشنننروع تطننننوير 

املمارسة على املستوى القاعندي وأيضنا التركينق علنى تعينين اطنر حاصنلة علنى الندبلومات ل شنراف علنى جمينع الفئنات،   

برمجنننا اربننع دورات تكوينيننة خننالل الفتننرة املمتنندة بننين شننهر نننونبر  وشننهر فبرايننر مقسننمة علننى محنناور العصننبة بمشنناركة 

 مدربا يمثلون مختلف الاندية الشمالية  140

 

ؤطري الجمعيننات الرياضننية وفننرق الاحينناء، سننيتم تنظننيم ايننام تكوينيننة ملنن 2021-2020كمننا انننه فنني اطننار مشننروع موسننم 

ولجعنل هنؤالء  املواهنب  يسنتفيدون  ، كرة القدم بامحياء هي اول خطوة مي العب قبل الالتحناق بفرينق معنينباعتبار 

 ق  مناهج  علمية  ننننمن  تكوين  اولي  وف





في إطنار برننامج اللجننة التقنينة الجهوينة لعصنبة الشنمال والهنادف إلنى تعنجيع وتحفينق الالعبنين الشنباب بمنطقنة الشنمال منن أجنل 
تطوير وإبراز مؤهالسهم من أجل الانضمام للمنتخبات الوطنية مرورا باملنتخبات الجهوية ، وتنفيذا لبرنامج الادارة التقنينة الوطنينة 

املسننؤول عننن وبتنسننيق مننع  النتقنناء ابننرز املواهننب قصنند ال نناقهم بمركننز محمنند السننادس بنناملعمورة  ضننمن برنننامج دراسننة ورياضننة، 
عمنر النرايس ومحمند : تطوير اداء الالعبنين ومنتخبنات العصنبة حكنيم النداودي بتعناون منع  بناقي املنديرين التقنينين للعصنبة السنادة 

بنطالب وعبند ال كنيم بنن الصنديق تنم عقند اجتمناع منع السنيد كنريس املسنؤول عنن تطنوير اداء الالعبنين بناىدارة التقنينة الوطنينة 
ولننى التركيننق علننى اعننداد منتخبننات أوالسننيد بننادو الزاكنني عضننو الادارة التقنيننة الوطنيننة لتحدينند برنننامج العمننل ، وعليننه تننم  وكمرحلننة 

منننننن اجنننننل  2003وشنننننابات مواليننننند  2005وفتينننننات مواليننننند  2004وفتينننننان مواليننننند  2006صنننننغار مواليننننند العصنننننبة 

تجمعننا بكننل مننن طنجننة وتطننوان والفنينندق  18املشنناركة فنني دوري منتخبننات العصننب الننذي نظننم بمدينننة مكننناس ، وعليننه تننم تنظننيم 
وامسا فيما تعذر علينا تنظيم تجمع لفائدة فرق محور القصر الكبير العرائش نظرا للظرفية الوبائية وقرار  اغالق املالعب وسنتتم 

 برمجته في وقت الحق
 2004وفتينان مواليند  2006وتثمينا لهذا العمل كانت مشاركة كنل منتخبنات العصنبة جند متمينقة بناحتالل منتخبنات صنغار مواليند 

احتنل  2003الرتبة الاولى دوري منتخبات العصنب النذي نظنم بمديننة مكنناس فيمنا منتخنب الشنابات مواليند  2005وفتيات مواليد 
الصنننف الثننناني ويبقنننى الاهنننم هنننو تحقينننق الاهنننداف املرجنننوة بانتقننناء الادارة التقنينننة الوطنينننة  لعننندد مهنننم منننن الالعبنننين والالعبنننات تنننم 

 انتقافهم  للتجمعات املقبلة للمنتخبات الوطنية 
 . هذه النتائج هي تجسيد  للعمل الجاد الذي تقوم به مختلف الفرق الشمالية على املستوى القاعدي 
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 برنامج تعجيع وتطوير املمارسة وفيما يخص 

 النسنننويةالتقنننني علنننى تطنننوير ممارسنننة كنننرة القننندم  املسنننؤول بنطالنننب، محمننند بالعصنننبة التقنينننين  املسنننؤولين وتننناطيروتحنننت اشنننراف 

التقنينننين عمنننر  املسنننؤولينالتقنننني علنننى كنننرة القننندم القاعدينننة وبمسننناعدة  املسنننؤولوالسنننيد عبننند ال كنننيم بنننن الصنننديق 

 .مهرجانات لكرة القدم للصغار والصغيراتتم تنظيم   الداوديوحكيم  الرايس

 كرة القدم مكبنر عندد ممكنن منن الصنغار  منن ياملهرجان  هو تعر 
ٌ

سننة  15النى  09سننة والصنغيرات منن  12النى  09ف

فنني جننو تطبعننه  مننن خننالل أنشننطة مختلفننة فنني يننوم واحنند يقننوم فيننه الاطفننال بتمننارين متنوعننة ولعننب مباريننات مصننغرة 

 ال يوية والنشاط والترفيه

 نسويةكما تم تنظيم انشطة اخرى مع جمعيات وأندية 

 
 
 
 
 
 
 



ومنننننن اجنننننل تحقينننننق الاهنننننداف املرجنننننوة منننننن تطنننننوير املمارسنننننة 

وخننننالل الاجتمننننناع الرسننننمي النننننذي  عقننننندناه مننننع املننننندير التقنننننني 

النننننوطني  وبصنننننفته املسنننننؤول واملنسنننننق املباشنننننر منننننع الجامعنننننة  

واملخنننننول لنننننه وضنننننع اقتراحنننننات تطنننننوير كنننننرة القننننندم الوطنينننننة ، 

طريقنننننة اشنننننتغال الادارة قننننندمنا لنننننه كنننننل التفاصنننننيل التننننني سهنننننم 

وتضن يات الفنرق والبنرامج املسنطرة والفرق التقنية للعصبة 

علننننننننى  والتننننننني جعلننننننننت عصنننننننبة الشننننننننمال منننننننن انشننننننننط العصنننننننب

 املستوى التقني القاعدي

 اجتماع مع املدير التقني الوطني

الشريك الاساط ي لتطوير كرة القدم بمختلف تخصصاسها  وتم وضعه ايضا امام املعيقات التي تقف امام فرق العصبة باعتبارها 

الذي يصبح حرا عند نهاية املوسم الدعم املالي لالعتناء بالفئات الصغرى ومشكل الالعب التحفيق و واملتمثلة اساسا في غياب 

بطوالت الفئات  البطالوعدم وجود حافز والذي اصبح عائقا امام اندية الاقسام الشرفية ملواصلة الاعتناء والاهتمام بالتكوين 

 . العصب البطالالصغرى للعصب بعد إقبار البطولة الوطنية 

الذي يطال املواهب الشمالية على مستوى املنتخبات الوطنية مطالبين بضرورة حضور مدربي  للتهميشوتطرقنا معه ايضا 

 املنتخبات الوطنية للمالعب الشمالية ملتابعة مباريات الفرق 



 لعطاءات والتتبع املواكبة خالل ومن الوطنية باملنتخبات بفرصتها الشمالية املواهب تحظى ان على ال رص اطار  في
 مع الدائم التواصل على نعمل للعصبة، التقنيين املديرين طرف من املنافسات مختلف في فرقهم مع والالعبات الالعبين
 العضاء املباشرة  املتابعة ايضا وبناء والالعبات الالعبين ابرز  حول   بتقارير  ومدهم الوطنية املنتخبات مدربي مختلف

 الالعبين من مهم عدد دعوة 2020-2019 موسم خالل تم الوطنية والبطولة العصبة ملنتخبات الوطنية التقنية الادارة
 محمد بمركز  الدحروب وليلى بلقاسمي وهاجر لزعر  هاجر : العبات 03 والتحاق الوطنية املنتخبات لتجمعات والالعبات
   النصيري  ووصال الرقاص هاجر  الالعبتين الى اضافة ودراسة رياضة اطار  في السادس

 ملنتخبات الوطنية باالالعبين التحاق : الرابع املحور 



 دانون كأس 
 2019لألمم 

بخاتريان  الدوييبعمران  بنطل ةابراهيم  ميكري  أحمد  الشنيخايمن   الداوديضياء الدين    

 لمنتخبات الوطنية ل ات والالعبين الذين تمت دعوسهم الالعبأسماء 

 املكعازي محمد  ياسين لكحل املوساوي حمزة  حليينامل

احشاممحمد علي  عيس ى سيودي اوملةي املحساني حديفة حاتم الوهابي  البوعدليايوب   الهواري يوسف    هالل الفردوط ي 

كوراداسماعيل  شبان اجندوز معاد   حربول أحمد    عبد هللا امغار عمر العمراني 

 فتيان

املوساوي  لؤي  بن ادريس ايمن  اخشين انس اسامة العامري    ياسين العروط ي 

املهيديمحمد  صابر البشري  الزنطارسليمان   الداوديأكرم    طه بنعلي 

الساهلمحمد  ايمن الوافي  حربول أحمد    حنيف الغماري  محمد املحمدي 

 الصغار
الدواسمحمد  حميد معلي الشنيخايمن   الجباري  ايمن   

الغزواني نوفل عبد الرحيم الناجي النايرايمن   الداودي ضياء   

 بنعزيزرحمة هللا  كبيرات النسوي العنصر 

التراوي  أميمة شابات  ليلى الرقاص 

 الرحمونيجميلة  لزعررجاء  وصال النصيري  بلقاسمهاجر  الدحروبليلى  بلقاسمهاجر  هاجر الرقاص فتيات

املحليوي حليمة  الرحموني سكينة الرحمونيحنان  صغيرات  فاطمة املرابط هالة تلوين 

كويري  زكرياء انبية زكرياء الرايسادريس   كرة القدم بالقاعة  



العبين  04الاول نتخب امل

 العب 12 املنتخب املحلي

 العب 18 املنتخب الاوملةي

 املنتخب الوطني لكرة القدم 

 العب  14 بالقاعة كبار

 القدم بالقاعة منتخب كرة

 العبين  06 سنة 18اقل من  

 العب باملنتخب الوطني

 لكرة القدم الشاطئية كبار

 املنتخب الوطني مقل من 

 العب  13 سنة13

 15املنتخب الوطني اقل من 

 العب 33  سنة 

 العبين باملركز الوطني 04 

 في اطار برنامج رياضة وتعليم 

العبات باملركز الوطني في اطار  05

  برنامج رياضة وتعليم

 املنتخب الوطني النسوي 

 العبات 07 سنة 15اقل من 

 املنتخب الوطني النسوي 

 العبات 08 سنة 17اقل من 

 املنتخب الوطني النسوي 

 العبات 04 سنة 20اقل من  

 املنتخب الوطني النسوي 

 العبات 04كبيرات 

 املنتخب الوطني اقل من 

 العب  44  سنة 17

 املنتخب الوطني مقل من

 العب  30 سنة 20 



 املستجد كورونا فيروس بمخاطر  تحسيسية حملة•
 املستجد كورونا لفيروس التصدي مجل املختصة السلطات و  الجهات طرف من بها املوص ى التحسيسية الاجراءات في املساهمة اطار  في

 املواطنة وقيم التربية على التركيق  وكذا الرياضية والروح واملعرفية التقنية الطفل قدرات تنمية الى الهادف والتربوي، الرياض ي لدورنا وتجسيدا
 في والتركيق  الاهتمام وبضرورة الوباء هذا بمخاطر  تحسيسية حملة اطالق تم الصغرى  الفئات ومؤطري  مسؤولي مع وتشاور  وبتنسيق ، والتآزر 

 ومؤطري  مسؤولي جميع من المشروط تجاوب القت وقد املغربية القنوات او  الانترنت عبر  تقدم التي الدراسية ال صص بمتابعة الدراسة
    البدني الاعداد في فيديوهات اعداد على بنطالب محمد التقني املدير  أشرف كما ،وتلقائية عفوية بكل الفرق  ممارط يو 

 سنة 11 من اقل والكتاكيت سنة 13 من اقل للبراعم الافتراضية الجهوية البطولة مسابقة•
 لألسر، القدم كرة تحبيبو  الصحي الحجر  وملل ظغط من الاطفال الالعبين اخراج منها الهدف كان الجهوية للبطولة الافتراضية املسابقة

 تربية مسار  في  الرياضة اهمية  استوعبوا و   بدعمهم ألاسر  افراد باقي رفقة وقاموا  أبنااهن مع كبير  بشكل تفاعلن اللواتي ألامهات وخصوصا
 مع موازاة القدم كرة ممارسة على مبنااهم الاسر  تعجيع خالل من املمارسة تطوير  في اكثر  سيساهم ما وهذا  به، تحض ى الذي والاهتمام .أبنااهم
 املواهب تكوين عملية يسهل مما الدراط ي التفوق 

 املقطع التفاعل خالل من والتشويق الالارة من اسبوعين عشنا فقد ، متابع 27000 من اكثر  الى وصلت قياسية متابعة عرف النشاط هذا
 .طنجة وداد تتويج عرفت والتي بالشمال الكروي بالشآن املهتمين جميع طرف من النظير 

 املستجد كورونا فيروس ملواجهة املختصة الجهات وضعتها التي إلاجراءات في للعصبة التقنية وإلادارة اللجنة انخراط إطار  وفي
 التي البرامج تقديم في لألندية التقنية الاطر  كافة مع التجاوب على للعصبة التقنيين املديرين عمل فقد الصحي الحجر  واحترام

 .الظرفية هذه في اتباعها يجب
 وأخيرا ندعوا من هللا العلي القدير ان يرفع عنا هذا البالء و تعود ال ياة الى طبيعتها 

 املوازية الانشطة




