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  2رقم مذكرة 

 العصبةإلى السادة رؤساء األندية املنضوية تحت لواء 

 2021/2022ملوسم  واملدربينرخص املرافقين  حول 

 

للرسميين واملسؤولين املؤهلين وفقا للنظام  إال االحتياط  دكةتقييدا بأنظمة املمارسة الجاري بها العمل فانه لن يسمح بولوج 

 :التالي 

 فئة الكبار  (1

 :املهام التاليةحسب  مرافقين  7 تسجيليسمح ب

ويسمح فقط  انه يزاول مهمة إداري  تبتث لناديلدة موقعة من لدن العضو املعتمد  )شها  ثانياداري   +إداري اول  -

 (. بتسجيل واحد منهما بورقة التحكيم

   مدربين متوفرين على الشروط التالية : -

 مدرب الحراس مساعد مدرب املدرب الرئيس ي األقسام

 Dدبلوم  Cدبلوم  القسم املمتاز
مسلمة الحراس شهادة في مجال تدريب 

 من طرف الجامعة أو العصبة

 Dدبلوم  Dدبلوم  الرابع و الثالث  القسم
مسلمة الحراس شهادة في مجال تدريب 

 من طرف الجامعة أو العصبة

 D دبلوم Dدبلوم  القسم الثالث كرة القدم النسوية
مسلمة الحراس شهادة في مجال تدريب 

 من طرف الجامعة أو العصبة

 (.اإلسعافات األولية التمريض أو مهنة تثبت مزاولته شهادة ممرض الفريق ) -

 ( ناديللاملعتمد املكلف باألمتعة ) شهادة من الفريق موقعة من لدن العضو  -

 :الفئات الصغرى  (2

 ى الشكل التالي : لكل فئة موزعة علمرافقين   05 تسجيليسمح ب 

 (.تثبت انه يزاول مهمة إداري للنادي لناديلشهادة موقعة من لدن العضو املعتمد  )االداري  -

  األقل.( على دالعلى دبلوم درجة ) وفرهيجب ت الفئة املعنيةمدرب  -

 .العصبة(توفره على شهادة في مجال التدريب مسلمة من طرف الجامعة أو )مدرب الحراس  -

 ممرض الفريق )توفره على شهادة في مهنة التمريض  أو اإلسعافات األولية(. -

 .( لنادياملعتمد لاملكلف باألمتعة ) شهادة من الفريق موقعة من لدن العضو  -

 إلى العنوان التاليعبر البريد املضمون و املدربين بمكتب الضبط للعصبة أو إرسالها  مرافقينلل ورقة التـامين الجماعيةتسجل 

: 

 الوثائق التالية: وبداخلها  طنجة 314لكرة القدم ص.ب. للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة السيد الكاتب العام



 تسحب من موقع العصبة()ع تصريح بالشرفم ج طلب الحصول على رخصة مرافقذنمو  -

 )تسحب من موقع العصبة(على رخصة مدرب نمودج طلب الحصول  -

 نسخة من شواهد التدريب -

 من شهادة في مهنة التمريض  أو اإلسعافات األوليةنسخة  -

 عليهامصادق  ومدربمرافق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل  -

 صورتان شمسيتان من الحجم الصغير.  -

 :نبيهت 

 مدربي الفئات الصغرى ال يسمح لهم بتغيير النادي في نفس املوسم الرياض ي -

 جديد من نفس مستوى املنافسة يير نادهم الى نادفية كبار ال يسمح لهم بتغالشر  األقساممدربي  -

 ديمالتي تم تق سيتم إلغاء الرخصةسواء بصفة مرافق أو العب  لدى املرافقينعند ضبط حالة ازدواجية الرخصة  -

 املخالفين.مع إصدار عقوبة التوقيف في حق  املذكرة،مقتضيات هذه و    تماشياطلبها 

 املرافق في حالة وقوع اي تغيير في الئحة املرافقين فان تعويضف للنادي،عام رخص املرافقين من مسؤولية الكاتب ال -

 للعصبة.ته رخص بإرجاعرهين 

 الرسميباملوقع  من تاريخ النشر  ابتداءف العصبة ويسري كل تغيير هذه البنود من طر  أحدأو تغيير  إضافةيمكن     -

  للعصبة.

 
 

  بةللعص الكاتب العام

    رضوان النادي                                                                                                  

    

 
    


