
 
 

 الئحة التالميذ المؤهلين للبطولة الجهوية أللعاب القوى

 2016/2017برسم الموسم الدراسي :

 المؤسسة االسم الكامل للتلميذ رت الفئة المسابقة الرياضية

 متر 60

برعمات 

 ابتدائي 

 مدرسة ابن رشد فاضل صابرين 01

 مدرسة ابن رشد عبد الصادق فاطمة الزهراء 02

برعمات 

 إعدادي

 ثانوية موالي رشيد اإلعدادية العكالوي آية 01

 السالم أرفود 2مؤسسة إقرأ  التايك هبة 02

براعم 

 ابتدائي 

 مدرسة ابن رشد حمص المهدي 01

 مدرسة ابن رشد جابر محمد 02

 براعم

 إعدادي

 ثانوية أوالد الحاج اإلعدادية ديوان أحمد أمين 01

 السالم أرفود 2 مؤسسة إقرأ جناني محمد 02

 متر تناوب 60
برعمات 

وبراعم 

 ابتدائي

 مدرسة ابن رشد فاضل صابرين 01

 مدرسة ابن رشد عبد الصادق فاطمة الزهراء 02

 مدرسة ابن رشد حمص المهدي 03

 مدرسة ابن رشد جابر محمد 04

 متر 600

 برعمات
 ثانوية المنصور الدهبي اإلعدادية لبنى طوطو 01

 ثانوية المسيرة اإلعدادية أمينة جابر 02

 براعم
 ثانوية المسيرة اإلعدادية زكرياء العثماني 01

 ثانوية النهضة اإلعدادية هشام النافعي 02

 متر 80

 صغيرات 
 ثانوية ابن حزم التأهيلية فاطمة النجاري 01

 ثانوية أوالد الحاج اإلعدادية حمداوي رجاء 02

 صغار
 ثانوية سجلماسة التأهيلية وليد بلخيري  01

 ثانوية محمد السادس اإلعدادية موجان سمير 02

 صغيرات متر تناوب 80

 ثانوية ابن سينا اإلعدادية نجالء رفيق 01

 ثانوية ابن سينا اإلعدادية لمياء أوعزي 02

 ثانوية ابن سينا اإلعدادية حنان أبعير 03

 ثانوية ابن سينا اإلعدادية إكرام حسناوي 04

 متر  100

 فتيات
 ثانوية سجلماسة التأهيلية لجدود امان 01

 ثانوية ابن طاهر التأهيلية العلوي فاطمة الزهراء 02

 فتيان
 الطيب بن م الكبير مثانوية الشهيد  اعريبات عبد هللا  01

 ثانوية الجرف اإلعدادية  يوسف باتولة  02

 شابات
 ثانوية سجلماسة التأهيلية يسرى لجدود 01

 ثانوية ابن حزم التأهيلية كرفال سليمة 02

 شبان
 ثانوية ابن سينا اإلعدادية آيت عمرمحمد 01

 ثانوية سجلماسة التأهيلية فرود عبد الحميد 02

 متر تناوب 100

 شابات

 ثانوية سجلماسة التأهيلية بنبوبكر فاطمة الزهراء 01

 ثانوية سجلماسة التأهيلية طالبي حنان 02

 ثانوية سجلماسة التأهيلية هاجر النوايتي 03

 ثانوية سجلماسة التأهيلية لجدود يسرى 04

 شبان

 ثانوية محمد الخامس التأهيلية طاوس فاسكة 01

 ثانوية محمد الخامس التأهيلية ويشو ياسين  02

 ثانوية محمد الخامس التأهيلية وسطاني أنس 03

 ثانوية محمد الخامس التأهيلية صادقي محمد علي 04

 

 

 

 

 

 



 
 

 المؤسسة االسم الكامل للتلميذ رت الفئة المسابقة الرياضية

 متر 200
 فتيات

 ثانوية الحسن األول التأهيلية مريم الفرندي 01

 ثانوية الحسن األول التأهيلية حفيظة خرازي 02

 فتيان
 الخامس التأهيليةثانوية محمد  وسطاني أنس 01

 ثا الشهيد م الطيب بن م الكبيرالتأهيلية اعريبات عبد هللا 02

 متر 400

 فتيات
 ثانوية سجلماسة التأهيلية كنطور ندى 01

 السالم أرفود 2مؤسسة إقرأ  فاطمة الزهراء مساوي 02

 شابات
 ثانوية سجلماسة التأهيلية هاجر النوايتي 01

 ثانوية سجلماسة التأهيلية فاطمة الزهراء بنبوبكر 02

 شبان
 ثانوية الواحة التأهيلية حديدوش حمزة 01

 ثا الشهيد م الطيب بن م الكبيرالتأهيلية زنوحي عالء طه 02

 متر 800

 ثانوية الحسن األول التأهيلية عالوي عبد السالم 01 فتيان

 ثانوية ابن طاهر التأهيلية ناعم عبد الصمد 02

 ثانوية الواحة التأهيلية حديدوش حمزة 01 شبان

 ثا الشهيد م الطيب بن م الكبيرالتأهيلية الغالم يحيى 02

 متر 1000

 صغيرات

 ثانوية القدس اإلعدادية إكرام جلولي 01

 ثانوية المنصور الدهبي اإلعدادية منال صبان 02

 ثانوية المسيرة اإلعدادية دادة دنيا 03

 ثانوية سجلماسة التأهيلية وليد بلخيري 01 صغار

 ثانوية الحسن األول التأهيلية قدار مسلم 02

 السالم أرفود 2مؤسسة إقرأ  لمراني علوي أسامة 03

 متر 1500

 فتيات

 

 ثانوية المنصور الدهبي اإلعدادية زاحيد عائشة 01

 ثانوية موالي رشيد اإلعدادية عبو منى 02

 ثانوية المنصور الدهبي اإلعدادية سعيدة خوزيط 03

 ثا الشهيد م الطيب بن م الكبيرالتأهيلية بلخيري عادل 01 فتيان

 ثانوية موالي رشيد اإلعدادية زاهر أيوب 02

 ثانوية القدس اإلعدادية مجيدي محمد 03

 الوثب الطويل

 ثانوية موالي رشيد اإلعدادية العكالوي آية 01 برعمات

 ثانوية المنصور الدهبي اإلعدادية دعاءأهري  02

 ثانوية المسيرة اإلعدادية زربان عثمان 01 براعم

 السالم أرفود 2مؤسسة إقرأ  اسماعلي عبد السالم 02

 ثانوية القدس اإلعدادية إكرام جلولي 01 صغيرات

 مؤسسة واحة األنوار الخصوصية فاطمة الزهراء طاط 02

 ثانوية محمد الخامس التأهيلية إلياس حماموش 01 صغار

 مؤسسة واحة األنوار الخصوصية حبيب محمد 02

 ثانوية سجلماسة التأهيلية لجدود امان 01 فتيات

 ثانوية ابن طاهر التأهيلية العلوي فاطمة الزهراء 02

 ثانوية النخيل اإلعدادية حمزة اعريبات 01 فتيان

 الخامس التأهيلية ثانوية محمد ويشو ياسين 02

 ثانوية سجلماسة التأهيلية لجدود يسرى 01 شابات

 ثانوية المنصور الدهبي اإلعدادية هاجر حمزاوي 02

 الثانوية التقنية التأهيلية محفوظي وليد 01 شبان

 ثانوية الواحة التأهيلية أشماط سعيد 02

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة للتلميذاالسم الكامل  رت الفئة المسابقة الرياضية

 ثانوية ابن سينا اإلعدادية مصطفى آيت سيدي ابا 01 براعم دفع الجلة



 
 

 ثانوية أوالد الحاج اإلعدادية عمراوي عمران 02

 صغار
 مؤسسة واحة األنوار الخصوصية حبيب بوحميد 01

 ثانوية ابن سينا اإلعدادية بامسعود محمد 02

 فتيان
 ثانوية ابن سينا اإلعدادية عماري حمزة 01

 ثانوية سجلماسة التأهيلية حمزة الحسناوي 02

 ثانوية سجلماسة التأهيلية طالبي حنان 01 شابات

 شبان
 ثانوية الواحة التأهيلية أشماط سعيد 01

 ثانوية القدس اإلعدادية بهادي محمد 01

 القفز العالي

 صغار
 ثانوية حمان الفطواكي أميني علوي عبد هللا 01

 ثانوية القدس اإلعدادية خالد آيت ابراهيم 02

 فتيان
 الثانوية التقنية التأهيلية لمحمدي علوي مصطفى 01

 ثانوية ابن طاهر التأهيلية ناعم عبد الصمد 02

 شابات
 ثا الشهيد م الطيب بن م الكبيرالتأهيلية المسعودي آمال 01

 الشهيد م الطيب بن م الكبيرالتأهيلية ثا عبدالوي وداد 02

 شبان
 ثانوية سجلماسة التأهيلية فرود عبد الحميد 01

 ثانوية القدس اإلعدادية محفوظي محمد 02

 فتيان رمي الرمح
 ثانوية القدس اإلعدادية مجيدي محمد 01

 ثانوية القدس اإلعدادية اكريني زكرياء 02

 رمي القرص
 ثانوية القدس اإلعدادية زكرياءاكريني  01 فتيان

 ثانوية سجلماسة التأهيلية حنان طالبي 02 شابات

 

 


