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اطرمسدليل   

جامعة الملكية المغربية للتايكوندو ال  
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:الواثئق املطلوبة طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل ♦  

 ،طلب موجه إلى السيد رئيس الجامعة 

 الرياضية رخصة استغالل القاعة التي تمارس فيها الجمعية، 

 مصادق عليها، الرياضية نسخة من النظام األساسي النموذجي للجمعية 

 يها،الئحة أعضاء المكتب المسير للجمعية الرياضية مصادق عل 

 مصادق عليه، الرياضية محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية 

 ،وصل إيداع الملف اإلداري مسلم من طرف السلطات المحلية مصادق عليه 

 ،)نموذج التوقيعات )الرئيس والكاتب العام وأمين المال 

  (،1بطاقة المعلومات الخاصة بالجمعية الرياضية )نموذج رقم 

 (،2قم نموذج التوقيعات) نموذج ر 

  (،3طلب رخصة مسير بالجمعية الرياضية )نموذج رقم 

 أو شهادة بنكية، الرياضية نموذج من الشيك البنكي للجمعية 

 الرياضية االسم العائلي والشخصي وعنوان وهاتف ممثل الجمعية، 

 الرياضية العصبة التي تنتمي إليها الجمعية تزكية، 

 نسخة من االتفاقية الطبية ، 

 راط للجمعية الرياضية الجديدة ،وصل واجب االنخ 

  رخصة الممارسوصل واجب ، 

 وصل واجب رخصة المدرب -      ، المسير ةوصل واجب رخص، 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
للتايكوندو:ونماذج التوقيعات من الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية  االستماراتتسحب ●   

https://frmtkd.wordpress.com/ 

الجديدة الرياضية انخراط الجمعيات  

  الرياضية انخراط الجمعياتإعادة 

 الملكية المغربية للتايكوندو ة االنخراط موجه إلى السيد رئيس الجامعةطلب إعاد، 

  والمالي للموسم الرياضي المنصرم،نسخة من التقريرين األدبي 

  الجهوية التي تنتمي لها الجمعية الرياضية ، االنخراط بالعصبةشهادة 

 ،محضر اخر جمع عام مصادق عليه 

 اعية الرياضية مصادق عليهئحة أعضاء المكتب المسير الحالي للجمال، 

 ،وصل إيداع الملف اإلداري مسلم من طرف السلطات المحلية مصادق عليه 

 ،نسخة من االتفاقية الطبية 

 ،الئحة التأمين للمنخرطين بالجمعية الرياضية 

  رخصة الممارس وصل واجب  -،                االنخراطوصل واجب إعادة، 

  وصل واجب رخصة المدرب  -           ، المسيروصل واجب رخصة، 
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 -- ةالديباج--             

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملف التقني للمدربال - 1  

 السيرة الذاتية للمدرب ، 

 ،الرخصة الجامعية برسم الموسم الحالي 

 ،الجواز الرياضي برسم الموسم الحالي 

 2 صور فوتوغرافية حديثة العهد ، 

  عليها،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق 

  الجدادة القيسمية(Fiche Anthropométrique) أو السجل العدلي ، 

  عة الملكية المغربية للتايكوندو معترفا به من طرف الجام درجة ثالثةدبلوم حزام أسود، 

 ، شهادة التدريب مسلمة من الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو 

  شواهد مختلف التظاهرات الرياضية التي شارك فيها المدربنسخ من ، 

 ليها الشواهد الدراسية المحصل ع، 

  بواسطته صحة  المختصة، يقرتصريح بالشرف، مصادق عليه من طرف السلطات اإلدارية

  ، المعلومات والشواهد المدلى بها بهذا الملف التقني

  الرخصة الجامعية -2

 للحصول على الرخصة الجامعية يجب إتباع المسطرة التالية: 

 اإلستمارة الخاصة بالتأمين السنوي   ملئceB.Assuran ية عبر وإرسالها للجامعة الملكية المغرب

 frmtkdass2022@gmail.com                        :البريد اإللكتروني التالي

 اإلستمارة الخاصة بالرخص الجامعية  ملئ L.S.F الصور الفوتوغرافية الخاصة  وتحمل لزوما

مين وتوضع بمقر الجامعة التأ، ببالمشاركين وأسماءهم كما هو مشار إليهم في اإلستمارة الخاصة

 الملكية المغربية للتايكوندو ،

  الممارس  ةرخصوصل واجب، 

  رخص المسيروصل واجب  ، 

   المدربين والحكاموصل واجب رخصة ، 

 

لجواز الرياضي الخاص بالممارسين  ا -3  

 : للحصول على الجواز الرياضي الجامعي الخاص بالممارسين  يجب إتباع المسطرة التالية 

 اإلستمارة الخاصة بالجواز الرياضي الخاص بالممارسين  ملئPasseport M1 ، 

 2 حديثة العهد صور فوتوغرافية ، 

  للراشدين،نسخة من البطاقة الوطنية بالنسبة 

  أولياء أمورهمترخيص  ضرورة مع للقاصرين،عقد اإلزدياد بالنسبة، 

  بالنسبة للممارسين  واز الرياضي الجامعيواجب الجأداء صل مع والجامعة توضع هذه الوثائق بمقر

 ، 1زام األحمر درجة من حزام ابيض إلى الح
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  الجواز الرياضي الخاص بالحاملين للحزام األسود   

فما فوق يجب إتباع المسطرة  1الخاص بحاملي الحزام األسود درجة صول على الجواز الرياضي الجامعي للح

 التالية : 

 الخاصة بالجواز الرياضي الجامعي الخاص بحاملي الحزام األسود ملئ االستمارة  Passeport M2، 

 2 حديثة العهد صور فوتوغرافية ، 

  للراشدين،نسخة من البطاقة الوطنية بالنسبة 

 أولياء أمورهمترخيص  ضرورة عقد اإلزدياد بالنسبة للقاصرين مع، 

 بالنسبة لحاملي الجامعي واجب الجواز الرياضي  أداء توضع هذه الوثائق بمقر الجامعة مع وصل

 فما فوق ، 1الحزام األسود درجة 
 

  شهادة اإلنخراط    

في وضعية قانونية يجب اتباع المسطرة  توجد الخاصة بالجمعية الرياضية التي للحصول على شهادة اإلنخراط

 التالية : 

  الرياضية للتايكوندو يحمل توقيع رئيس الجمعيةطلب موجه للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية 

 ، وخاتمها

 ذا الغرض،هعنه رسميا لو من ينوب أ الرياضية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس الجمعية 

 ل واجب االنخراط السنوي للجمعية االرياضية،وص  

 ة االنخراط إال للجمعيات توضع هذه الوثائق بمقر الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو وال تسلم شهاد

 ،المستوفية لجميع الشروط القانونية 

     الرياضيشهادة المدرب  

 :  يجب اتباع المسطرة التالية رياضي بالجمعية الرياضية للحصول على شهادة مدرب

 طلب موجه للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو يحمل توقيع رئيس الجمعية وخاتمها وتوقيع 

 ،باألمرالمعني الرياضي  المدرب

 ،نسخ من شواهد التدريب المحصل عليها 

  باألمر ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمدرب المعني 

  الرياضية  السنوي للجمعية االنخراطوصل واجب، 

 وصل واجب رخصة المدرب  ، 

 ، نسخة من الجواز الرياضي 

 لمعنيا خذ بعين االعتبار مشاركةاألمع ية للتايكوندو توضع هذه الوثائق بمقر الجامعة الملكية المغرب 

 من طرف الجامعة.منظمة  في خمسة دورات تدريبية باألمر
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 الرخصة الدولية الخاصة بالممارسين الراشدين

وضعية  الرياضية فيللحصول على الرخصة الدولية الخاصة بالممارسين الراشدين الذين ينتمون للجمعيات 

الية للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو عبر إرسال الشواهد والوثائق التنونية يجب اتباع المسطرة التالية:قا

 البريد اإللكتروني التالي :

frmtk@hotmail.com  : تحت عنوان GAL  )إسم الجمعية( 

 ترف بها من طرف الجامعة،شهادة الحزام األسود الدولية  مع 

 باألمر ،البيانات والمعلومات الشخصية للمعني لصفحة األولى من جواز السفر التي تحمل ا 

  باألمر،صورة فوتوغرافية رسمية للمعني 

  الراشدين،بالنسبة للممارسين   الدوليةوصل واجب الرخصة 
 

 الرخصة الدولية الخاصة بالممارسين القاصرين

الممارسين القاصرين الذين ينتمون للجمعيات الرياضية في وضعية للحصول على الرخصة الدولية الخاصة ب

إرسال الشواهد والوثائق التالية للجامعة الملكية المغربية للتايكوندو عبر  التالية:قانونية يجب اتباع المسطرة 

 التالي:البريد اإللكتروني 

frmtk@hotmail.com وان : تحت عنGAL  )إسم الجمعية( 

  شهادة الحزام األسود الدوليةpoom  معترف بها من طرف الجامعة، 1حزام أحمر درجة كوب أو 

  عقد  نسخة منأو ،رباألمصفحة جواز السفر التي تحمل البيانات والمعلومات الشخصية للمعني

 اإلزدياد ،

  مورهم أأولياء موافقة، 

 ألمرفوتوغرافية رسمية للمعني با صورة ، 

  وصل واجب الرخصة الدولية، 
 

والحكام المدربينالمسيرين والرخصة الدولية الخاصة ب  

الذين ينتمون للجمعيات الرياضية،  والحكام والمدربين الرخصة الدولية الخاصة بالمسيرين للحصول على

مغربية للتايكوندو عبر البريد يجب اتباع المسطرة التالية : إرسال الشواهد والوثائق التالية للجامعة الملكية ال

 اإللكتروني التالي :

frmtk@hotmail.com  : تحت عنوان GAL  )إسم الجمعية( 

 معترف بها من طرف الجامعة.  شهادة الحزام األسود الدولية 

  باألمر،صفحة جواز السفر التي تحمل البيانات والمعلومات الشخصية للمعني 

  باألمر،صورة فوتوغرافية رسمية للمعني 

  للمدربين،بالنسبة  الدوليةوصل واجب الرخصة 
 

داخل الجمعيات الرياضية التبليغ عن الحوادث الرياضية   

  لرسم الموسم لإلستفادة من تغطية التامين يجب على أي ممارس ان يتوفر على رخصة جامعية

 . وتأمينهصته تحمل صورته ورقم رخالحالي  الرياضي

 (6رقم  ستمارة التصريح بحادثة )النموذجإ يتم ملئ. (déclaration d’accident)   . 

 الرخصة الجامعية والئحة المؤمنين تحمل طابع شركة ستمارة التصريح بحادثة ونسخةالإرسال ا 

، arrassur.2a@gmail.com :التامين على البريد االلكتروني التأمين على البريد الخاص بشركة 

 gmail.com@22frmtkdass20الخاص بالجامعة :  اإللكترونيوالبريد 

  و مدرب الجمعية : معالجة إصابة معينة من طرف رئيس أفي حالة 

 اله، مع إضافة إرسال جميع وثائق الصرف )التطبيب يجب القيام بنفس اإلجراءات المشار اليها أع– 

 ن. ي... الخ على نفس العنوانين االلكتروني  black de radiologie -دواءال

 ساعة من تاريخ وقوع الحادثة. 48ن ال تتعدى جميعها يجب أ هذه اإلجراءات 
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