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 المحور الوضعیة الحالیة األھداف
دارة التربیة البدنیة على الفنیة بالتنسیق مع إ دارةحرص اإلت - .والریاضة المدرسیةفي خالیا التطویر  مجاز 2000 إضافةمؤشرات قادمة ب 

تطویر منظومة مراكز النھوض من حیث عدد المجازین و 
من خالل توفیر  عدد الفرق المتبینة و مزید تشجیع الفرق

  األثاث الریاضي .
االعبین و  إجازاتنجاز تمكنت اإلدارة الفنیة الوطنیة من إ -

المرحلة االولى المؤطرین لمراكز النھوض التي بلغت في 
 مجاز. 1200

	مراكز النھوض

لتنمیةا  
و    

 التطویر

 حداث بطولة خاصة باألكادیمیات الخاصة في كرة القدم في شكل مھرجاناتإ
و المؤطرین و دمجھا ضمن العدد الجملي  عبینالبالخاصة  إجازاتحداث إ

 للمجازین
 عداد قانون منظم للمراكز الخاصة تحت رعایة الجامعةإ

دارة الفنیة في طار الحرص على مزید تفعیل دور اإلفي إ -
المجال الخاص في كرة القدم  وحرصا على ضبط قواعد فنیة 

مھرجان  2لفنیة دارة انظمت اإلالمؤطرین  مزید تكوینو 
 لألكادیمیات الخاصة  في سوسة 

 األكادیمیات الخاصة

 الجامعیة معة التونسیة للریاضة المدرسیة و مزید التنسیق مع الجا
مع جازة فنیة من الجامعة التونسیة لكرة القدم ین من إكتمكین المشارمع 

 إمكانیة إبرام إتفاقیة شراكة و تعاون.

قطاع مھم في تطویر كرة القدم ینقصھ التنسیق لمزید دعمھ و 
 تطویره من أجل مصلحة كرة القدم التونسیة

 الریاضة المدرسیة
	و الجامعیة

شراف فني إ ووطنیة تحتجھویة  حداث دوراتوإ العمل على تطویر المنظومة
 مع إمكانیة إبرام إتفاقیة شراكة و تعاون.  للجامعة

 
	وشغلریاضة  

تجاه تعمیم ممارسة كرة القدم بكافة المؤسسات التربویة إتعزیز الجھود في  -1
 الجامعة التونسیة للریاضة المدرسیة والجامعیة بالتنسیق مع

  ).عدادي . ثانويإ ابتدائي.(
المعنیة من أجل دعم  و المنظمات تفعیل دور اللجان المشتركة بین الوزارات -2

المؤسسات التربویة في مختلف المستویات بالتجھیزات الریاضیة لكرة القدم 
  النسائیة.

اعتماد برنامج وطني للرسكلة و التكوین المستمر ینفذ سنویا لفائدة اإلطارات -3
دارة إسیق مع >لتنبا المختصة في كرة القدم ألنسائیة التربویة والبیداغوجیة

 .  دارة التربیة البدنیةإالھیاكل و 
عفاء لجمعیات ریاضیة نسائیة مقابل اإل تبني الشركات الخاصة ىلإالدعوة  -4

 النسبي من الضرائب 

 بصعوبة المرحلة القادمة ومؤشرات تفیدمستوى القطاع متوسط 
-2015مجازة في  1339مقابل  2017-2016مجازة في  898(

 )جذریة للتطویر عمیقة وحلولمما یستوجب دراسة  2016
	كرة القدم النسائیة

	
	

بصعوبة المرحلة  ومؤشرات تفیدمستوى القطاع متوسط  
	جذریة عمیقة وحلولیستوجب دراسة القادمة مما   كرة القدم داخل القاعات

 المستشار الفني الجھوي الفني:شراف اإل
 2017أوت  1وینطلق العمل بھا ابتداءا من  

	  المراكز الفدرالیة في الجھات حداث مراكز فدرالیة إلى إالسعي 
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بدایة من الموسم الدراسي  2004اإلستعداد إلى إستیعاب العبین من موالید   
2017-2018	

وجوب منح الجامعة مبلغ مالي كمنحة تكوین  مقابل التكوین اإلقلیمي و 
	الوطني

سلیانة، -الكاف، جندوبة-تنظیم بطولة وطنیة بین المراكز اإلقلیمیة ( باجة
قبلي ، تونس الكبرى -قابس ، توزر-قفصة ،القیروان  القصرین،-سیدي بوزید

-تطاوین و زغوان-المھدیة ، مدنین-المنستیر ، صفاقس-، بنزرت ، سوسة
 ) نابل

 و نخبة الرابطات  ( تونس نابل و بنزرت و سوسة
 سنة) 13( 2004و المنستیر المھدیة و صفاقس و مدنین تطاوین) من موالید  

	) 08(2002-)11( 2003بإمكانھ أن یكون أفضل موالید   مركز إقلیمي باجة

ةلمراكز اإلقلیمیا 	

	)  11( 2003) و  05(  2002بإمكانھ أن یكون أفضل   مركز إقلیمي قفصة 
	2002) 01) و(  17( 2003بإمكانھ أن یكون أفضل مركز إقلیمي سیدي 

 بوزید
	 2002) 05) و(14(2003مستوى جید   قابس مركز إقلیمي

 قلیمي الكافإمركز  أغلق لإلصالح أصبح في حالة ممتازة إلعادتھ للنشاط
	توصیات بإحداثھ 	قلیمي القیروان مركز إ

  المستوى الثانيقدم للمتفوقین في فریقي لكرة الاإلتحاد لإلج  اإلجازة برمجة
 لالتحاد االفریقي لكرة القدم أ  اإلجازة برمجة
 لالتحاد االفریقي لكرة القدم برو  اإلجازةبرمجة 
 مستوى ثاني  حراس المرمىالفدرالیة ل اإلجازةبرمجة 

في كرة القدم بالمعاھد  نالمختصیدارة الفنیة في تكوین الطلبة تفعیل دور اإل
 .العلیا.

 عداد البدني برواإلبرمجة شھادة فدرالیة في 
 داخل القاعاتبرمجة شھادة فدرالیة في كرة القدم 

 فدرالیة في تحلیل المباریاتبرمجة شھادة 
	المحاضرین الوطنین عداد مجموعة من إ

مستوى  على 2017-2016 للموسمن المدربین تواصل تكوی
 مدرب مستوى أول وثاني) 540(دئین المبت

 مدرب) 29(فریقي لكرة القدم اإل لالتحادج  اإلجازةو 
 مدرب) 48(فریقي لكرة القدم اإل لالتحاد بواإلجازة 
 )مشارك 31(البدني عداد في اإل فدرالیةوشھادة 
	مشارك) 120( في تدریب الحراس فدرالیةوشھادة 

	تكوین المدربین
 

 التكوین
 والتطویر الفني
 للمدربین

 
 

 

 60خارج الوطن  المقیمینللتونسیین  أمعادلة للرخصة تنظیم دورات 
 60خارج الوطن المقیمینللتونسیین معادلة للرخصة ب تنظیم دورات 
خارج الوطن في  المقیمینللتونسیین معادلة للرخصة ج تنظیم دورات 

 40حراس المرمى  ختصاصإ
 )300( و أ  ب وطنیة معادلة للرخصةتنظیم دورات 

	

نتھاء اإلفریقي لكرة القدم التي تفید بإ تحاداإلبرامج  ليإستنادا إ
قصى تقدیر منتصف و أ 2017نظومة المعادلة موفى سنة م

ین الجھات في عدد التفاوت الكبیر ب كتشافإبعد و  2018
حرصت اإلدارة الفنیة  على شھادات المعادلة المدربین الحاصلین 

وسة س ،القیروان ،( تونس جمیع الرابطات  ليإعلى التنقل 
 رخصة ج  240(  )... بوزید ،المنستیر،مدنین سیدي

	رخصة ب )  409 و

	 المعادلة

 يتنظیم دورة تكوینیة  للرخصة برو للمدربین التونسیین الناشطین في الدور
	األفریقي  االتحادالمحترف و المطابق للشروط التي وضعھا 

و  2016فریقي في نوفمبر تحاد اإلعلى إثر ورشات العمل باإل
 ودعاالبرنامج الخاص بالرخصة برو  وقع أعداد  2017أفریل 

  اجتماعتنظیم الرخصة بعد  انطالقأمكانیة  أليمدیر التطویر 
  2017اللجنة الفنیة في شھر سبتمبر 

	

	برو اإلجازة

	  و الوطني اإلقلیمي مقابل التكوینكمنحة تكوین  وجوب منح الجامعة مبلغ مالي
 	

على مستوى خاصة موسم مليء بالصعوبات   2002موالید 
و  الفني وجب التدخل لرفع المستوىكما عاشة اإلقامة و اإل 	برج السدریة المركز الوطني 
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  مركزلل التخفیض في سن الدخول
	  ألعداد النخبة

مساھمة  اإلدارة الفنیة في  ھناك إمكانیة دارة التربیة البدنیةإبعد التنسیق مع 
	ضافة ثانيو إ ختیار المؤطرإ

 متیاز التوقیت وبالمعھد و التمتع بإ 2002السدریة لحاق العبین برج إمكانیة إ
 عطاءحصص أسبوعیة  و منھا إ 8حصص التمارین الیومیة التي تصل إلى 

	لتحاق بالمركز الوطني لبرج السدریة جھة تونس باإل 2004فرصة لموالید 

 
المعھد الریاضي بیار 

	تاندي كوبر

	لى المسلك الریاضي افة كرة القدم إالعمل على إض التي تمكن ریاضییھا االختصاصات كرة القدم غیر مدرجة ضمن 
	لى المسلك الریاضي بالمعاھدمن االنتماء إ 	المسلك الریاضي
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 Calendrier de base pour la programmation technique jusqu'à 2028  
 

	 2016		 	 2017	 		 2018		 201	 9		 2020		 	 2021	 		 2022		 202	 3		 2024		 202	 5		 2026		 2027		 2028		

NATIF	
1997		

	 19	 		 	 U20	 			 21		 22	 		 	 		 		 	 		 		 	 		 		 	 		 		 		

	 	 	 	 	

NATIF	
1998		

	

		 	 		
	 	

	 		 		 	 		 		 	 		 		 	 		 		 		

NATIF	
1999		

17		 	 18	 		 	 	 19	 		 U20	 		 		 		
	

		 		 	 		 		 	 		 		 		

	 	

NATIF	
2000		

	 16	 		 	 U17	 			

	

		 	 		 		 	 		 		 	 		 		 	 		 		 		

	 	

NATIF	
2001		

		 		 	 17		 18	 		 	 	 19	 		 U20		 	 21		 22		 	 		 		 	 		 		 		

	 	

NATIF	
2002		

		 15		 	 16		 U17	 		

	

		 	 		
	 	

	 		 		 	 		 		 		
	

NATIF	
2003		

		 		 	 		 		 	 17		 	 18	 		 	 19		 U20	 		 		 		 	 		 		 		
	 	 	

NATIF	
2004		

		 		 	 		 15	 		 	 	 16	 		 	 U17	 			

	

		 	 		 		
	

		 		 		

	 	 	

NATIF	
2005		

		 		 	 		 		 	 		 		 	 17		 18	 		 	 	 19	 		 U20	 		 21		 22	 		 		

	 	 	 	 	

NATIF	
2006		

		 		 	 		 		 	 		 15		 	 16		 U17	 		

	

		 	 		
		 	

		

NATIF	
2007		

		 		 	 		 		 	 		 		 	 		 		 	 17		 18	 		 	 	 19	 		 U20		 		

	 	

NATIF	
2008		

		 		 	 		 		
	

		 		 	 		 15	 		 	 	 16	 		 U17	 		

	

		 		

	 	 	

		

		

		

		

		

							
								

		

		

		

		
		

		


