
 
 
 
 

 

 لأللعاب الجماعيةالبطولة االقليمية برنامج  

 7201فبراير  61و 51يومي  مرحلة االقصائيات
 

 

  كرة القدم :  الرياضيالنشاط 

 الحكام المدة الساعة الملعب التاريخ المباراة الفئة
المسؤول عن 

 الملعب

 البراعم
 اع ابن سينا الرشيدية   #  اع اوالد شاكر  -1

 1المنتصر    #  ثا ابن حزم مدغرة      :النهاية
 ’2X15 س15 ثا ابن طاهر 16/02/2017

 الغزالني يوسف
 الوافي عبد هللا

 الوافي عبد هللا

 الصغار

 محمد السادس بوذنيب ثا   #   اع م اسماعيل الزريقات -1
 ثا ابن حزم مدغرة    #   اوفوس االولثا الحسن  -2
 اع اوالد الحاج الرشيدية   #  اع المسيرة الرشيدية  -3
 اع القدس الرشيدية   #   الفطواكي الرشيديةاع حمان  -4
 ثا م عبد هللا الرشيدية    #   اع ابن سينا الرشيدية -5
 5المنتصر    #  اع الزيتون الخنك  -6
  3المنتصر    #   1المنتصر  -7
  4المنتصر   #   2المنتصر  -8

15/02/2017 
م عبد األمير ثا 

 هللا

 س9

 
2X15’ 

 

 الغزالني يوسف
 اهل الناضرع الغني
 الحدادي ع الرحمان
 بركاوي ع الهادي

 محمد مهريش
 الصوصي م علي
 لكطارنة شعيب
 وادرو ايدير

العمراني سيدي 
 محمد
 

  8المنتصر    #   6المنتصر   -9

 9المنتصر    #   7المنتصر      :النهاية
16/02/2017 س9   2X15’ 

 الفتيان

 سجلماسة الرشيدية ثا   #   ثا م عبد هللا الرشيدية  -1
 اع ابن سينا الرشيدية   #  الرشيدية  ثا ابن طاهر  -2
 اع القدس الرشيدية   #   اع اوالد الحاج الرشيدية  -3

15/02/2017  

 ثا ابن طاهر

س9  
 

2X25’ 
 

 الحدادي ع الرحمان
 حسناوي ع الزهيد

 بوزين محمد
 بنعبو ابراهيم
 بيدادة سعيد

 

 الوافي عبد هللا
 3المنتصر    #   معركة بوذنيب ثا  -4
 2المنتصر    #   1المنتصر   -5

 5المنتصر    #   4المنتصر      :النهاية
16/02/2017 س9   

 
2X25’ 

 

 الشبان

 ثا تافياللت الرشيدية   #   الرشيديةر ثا ابن طاه  -1
 اع م رشيد الرشيدية     #  اع ابن سينا الرشيدية   -2
 2المنتصر    #  ثا م عبد هللا الرشيدية   -3

 3المنتصر    #   1المنتصر      النهاية:

16/02/2017  
ملعب الشبيبة 

 والرياضة
س9  

 
2X30’ 

 

 غزالني يوسفال
 اهل الناضرع الغني
 الحدادي ع الرحمان
 بركاوي ع الهادي

 محمد مهريش

 الغزالني يوسف

15/02/2017 اع حمان الفطواكي الرشيدية   #   ثا م عبد هللا الرشيدية            الصغيرات س15 ابن طاهر ثا   2X15’ الغزالني يوسف 
 الوافي عبد هللا

 الوافي عبد هللا
15/02/2017 اع القدس الرشيدية   #  الرشيدية  ثا ابن طاهر            الفتيات 30س15 ثا ابن طاهر   2X20’ 

 ابن  طاهر الرشيدية  مؤهلة  نويةثا الشابات

 



 
 
 
 

 

 لأللعاب الجماعيةالبطولة االقليمية برنامج  

 7201فبراير  61و 51يومي  مرحلة االقصائيات
 

 

 كرة اليد  : النشاط الرياضي 

 الحكام المدة الساعة الملعب التاريخ المباراة الفئة
المسؤول عن 

 الملعب

15/02/2017 ثا محمد السادس بوذنيب   #   اع م رشيد الرشيدية الصغيرات  ’2X15 س9 اع م رشيد 
 ايت عمر مصطفى

 مريمي يونس
15/02/2017 اع م رشيد الرشيدية   #  ثا محمد السادس بوذنيب  الصغار الشعري محمد  ’2X15 30س9 اع م رشيد 

 ’2X15 س10 اع م رشيد 15/02/2017 ثا الحسن االول اوفوس   #   ثا ابن طاهر الرشيدية الفتيات

 الفتيان

 اع م رشيد الرشيدية   #   ثا تافياللت الرشيدية  -1

 ثا سجلماسة الرشيدية   #   ثا الحسن االول اوفوس  -2

 الرشيدية ثا ابن طاهر   #   ثا ابن حزم مدغرة  -3

 1المنتصر     #  اع ابن سينا الرشيدية   -4

 3المنتصر    #   2المنتصر  -5

 5المنتصر    #   4المنتصر     النهاية:

16/02/2017  ’2X20 س9 منارة تافياللت 

 فرديوي حسن
 ياسينالفارسي 

 بعالوي نوال
 لحضى ع هللا
 كهكة حميد

 ايت عمر مصطفى
 مريمي يونس

 الزكاري حميد

 الشبان

 ثا ابن طاهرالرشيدية   #  تافياللت الرشيدية  ثا  -1

 معركة بوذنيب ثا   #  ثا الواحة الرشيدية   -2

 2المنتصر    #   1المنتصر       النهاية:
 ’2X25 س9 منارة تافياللت 15/02/2017

 فرديوي حسن
 الفارسي ياسين
 بعالوي نوال
 لحضى ع هللا
 كهكة حميد

 الزكاري حميد

 مؤهلة  بوذنيب  السادس  محمد  نويةثا البراعم

 

 كرة السلة  : النشاط الرياضي  

 الحكام المدة الساعة الملعب التاريخ المباراة الفئة
المسؤول عن 

 الملعب

16/02/2017 الخصوصية 2م اقرأ    #   اع م رشيد الرشيدية الصغار  

2م اقرأ   

 زهار حسن ’4X5 س9
 عبيدي لحسن
 لفضيل يونس
 مولودي سلمى

 فرود سالم
16/02/2017 ثا سجلماسة الرشيدية   #    ثا التقنية الرشيدية  الفتيان  ’4X6 30س9 

 الفتيات
 ثا سجلماسة الرشيدية   #   اع م رشيد الرشيدية  -1

 1ر المنتص   #   ثا التقنية الرشيدية     النهاية:
16/02/2017  ’4X5 س10 

 مؤهلة  الرشيدية  رشيد  م  اعدادية الصغيرات

 
 



 
 
 
 

 

 لأللعاب الجماعيةالبطولة االقليمية برنامج  

 7201فبراير  61و 51يومي  مرحلة االقصائيات
 

 

  الكرة الطائرة  : الرياضيالنشاط 

 الحكام المدة الساعة الملعب التاريخ المباراة ةئالف
المسؤول عن 

 الملعب

 الصغار

 اع المسيرة الرشيدية   #  اع القدس الرشيدية   -1
 ثا الحسن االول اوفوس   #  ثا سجلماسة الرشيدية   -2

 2المنتصر    #   1المنتصر      النهاية:

16/02/2017  س9 القدساع  
جولتان 
 رابحتان

 ايت ابو احساين
 اوشادي محمد
 بنيطو عبيد
 نجيمة ع هللا
 وهبي محمد

 الحسني م الحسن

15/02/2017 ثا ابن طاهر الرشيدية #ثا الحسن االول اوفوس  الفتيان  

 ثا ابن طاهر

 س9
جولتان 
 رابحتان

 احساين ايت ابو
 محمد شاديوا

 عبيد يطوبن
 نجيمة ع هللا
 وهبي محمد

 الفوكور نور الدين

 الفتيات

 ثا الواحة الرشيدية   #   اع القدس الرشيدية  -1
 ثا ابن طاهر الرشيدية   #  ثا تافياللت الرشيدية   -2

 2المنتصر    #   1المنتصر      النهاية:

15/02/2017  س9 
جولتان 
 رابحتان

 مؤهلة  بوذنيب اإلعدادية السادس  محمد ثانوية  البراعم

 مؤهلة  الرشيدية  القدس  اعدادية الصغيرات

 مؤهلة  الرشيدية  الواحة  ثانوية الشابات

 

 شروط الـمشاركة
 و بطاقة المؤطر( 1. )شهادة مدرسية من منظومة مسار بصورة مختومة و مطبوع المشاركة رقم2016/2017النشاط الرياضي المدرسي  مذكرة برنامجاحتـــرام فحوى  -

 دقيقة يعتبر غائبا و يخسر المقابلة. 20كــل فريق تأخر عن موعد انطالق المباراة ب  -

  عب.تسلم وثائق المشاركين )الشواهد المدرسية+ مطبوعات المشاركة ( للمسؤول عن المل -

وكذا بمطبوعات المشاركة  والنتائج مباشرة بعد انتهاء المبارياتالمطلوب من السادة المسؤولين عن المالعب موافاة مكتب التربية البدنية بالمديرية بأوراق المباريات  -

 .في البطولة الخاصة بجميع الفرق التي شاركت

 .بالمشاركةالجامعة  فروع الرياضية المدرسية التي لم تؤد واجب االنخراط في  ال يسمح للجمعية -

  .رسمييعتبر هذا البرنامج بمثابة استدعاء  -
 


