
 
 
 

    الجماعية المدرسية المرحلة االقصائية لأللعاببرنامج البطولة االقليمية              

    2017فبراير    16- 15يومي    تنجداد –كلميمة                                               

 كرة القدم : الرياضيلنشاط ا

 النشاط الرياضي : كرة اليد 

ةاالمبار الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

 صغيرات دريس المحمدي موهلةاع 

 خريط سعيد

 بهما حفيظ –تورى حسن  خريط سعيد بلمادني زكرياء

 
 

2X12 

س  09  

 

15 
 فبراير

2017 

عا  

 م رشيد
 كلميمة

 // االميرة لال خديجة م رشيد كلميمةاع  (1)

 
 
 

 صغار

د 30و  10 خريط سعيد ويشو محمد بهما حفيظ  بلمادني زكرياء  (1)المنتصر   // امالكو الحنصالي داديةاع 

 مخماخ اسماعيل
 
 
 

 
 

س 09 موفليح رشيد   وباب عمر مخماخ     عال يونس  
 الملعب

المعشوشب 
 تنجداد

 // مؤسسة الملتقى "تنجداد" دريس المحمدياع   (1)

س 10 ايت موزون  مخماخ اسماعيل عال يونس  حجيب شقرون  اعدادية  الوحدة   //  اكلي داديةاع  (2) 

اماني    حجيب شقرون د 30و 11 يعينون بعد االقصائيات   (2)المنتصر        //    (1)  المنتصر 

عال يونس   حجيب شقرون  
 اماني يوسف

 موفليح رشيد   وباب عمر
 ايت موزون  مخماخ اسماعيل

د 30و 15  
 النهــــــــــــــــــــــاية

 المؤهل مجموعة كلميمة//   المؤهل مجموعة تنجداد

عزيز محمد  ايت موزون خ عزيز محمدامخم+  موفليح    

2X20 

س 09  16 
 فبراير

2017 

الملعب 
 المعشوشب

 تنجداد

 االميرة لال خديجة // الحسن الثاني تنجداد (1)

عزيز محم  مخماخ اسماعيل فتــيان  
ايت موزن   وباب عمر لعشار 

 يوسف
س 10  

 ثا محمد الخامس كلميمة //ثا زايد اسكانتي  (2)

خ عزيز محمدامخم+  موفليح  ايت موزون عزيز محمد س 12   (2)المنتصر        //    (1)المنتصر   

وباب عمر  موفلح رشيد  عزيز محمد  2X15 11 س  الفتيات اع دريس المحمدي تنجداد# ثا محمد الخامس كلميمة 

ثا الحسن الثاني تنجداد  مؤهلة      الشبان 

ةاالمبار الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

حمان الفطواكي تاديغوست مؤهلة دادية اع  صغار 

 اسدرات   شهالي بعيسى امحمد بعيسى امحمد

2X15 

س15  
16 

 فبراير
2017 

2ثا الحسن   الفتيات الهواري االمام اع//   تنجداد الثاني الحسن ثا 

 اماني يوسف

س 09 اسدرات   شهالي  حبيبي  عباد انيس اع ادريس  
المحمدي  

 تنجداد

 الهواري تنجداد //   اع الوحدة تنجداداع االمام 

شهالي   عباد انيس    اسدرات    اماني فتيان س 10   اعدادية الوحدة تنجداد // ثا الحسن الثاني تنجداد 

س 11 حبيبي   عباد انيس اسدرات    شهالي  ثا الحسن الثاني تنجداد //  اع االمام الهواري 

 شبان مؤهلة ثا الحسن الثاني تنجداد  



 
 
 

 النشاط الرياضي :الكرة الطائرة

 

 :كرة السلة  الرياضيلنشاط ا

  كل المقابالت بتوقف العدادكرة السلة :

   :المشاركةشروط 

 المؤسسة بطابع مختومة حديثة صورة تحمل مسار من مدرسية شواهد + 1رقم  المطبوع المشاركة الئحة. 

  النشاط الرياضي المدرسيدليل تنظيم يجب احتـــرام فحوى. 

  يقة يعتبر غائبا و يخسر المقابلةدق 20كــل فريق تأخر عن موعد انطالق المباراة ب. 

 امج بمثابة استدعاء لجميع الحكاميعتبر هذا البرن. 

 

 

 

ةاالمبار الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

 نعدي الحسين
بقشيش -نعدي   -بهمى -برطويس   جولتان  

 رابحتان

س 09  
15 

 فبراير
2017 

القاعة 
المغطاة 
 كلميمة

 الخامس كلميمةثا. احماد اوباحدو ملعب  //  ثا محمد 
 

 فتيان

بقشيش -نعدي  -بهمى  -برطويس    د 30و  10   شبان //  ثا. احماد اوباحدو ملعب ثا محمد الخامس كلميمة 

ةاالمبار الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

 صغيرات اع  االمام الهواري 

 فتيات محمد الخامس كلميمة 

 
 بعيسى امحمد

عزيز محمد 
 اسدرات كمال

لحسن دادى  
 اليوسفي زكرياء

  
4X7 

 

س 09  

15/02/2017  

2ثا الحسن  
 تنجداد

 ( الحسن الثاني تنجداد// اع ادريس المحمدي1)
 

 فتيان
 وليلي امين

الطائعي  وجغو 
 بالوك    داني 

  دادى لحسن
زكرياء اليوسفي  

س 15  
القاعة 
 كلميمة

 (1محمد الخامس كلميمة // المنتصر )

 مؤهلةالحسن الثاني تنجداد  



 
 
 

 برنامج البطولة االقليمية لأللعاب الجماعية المدرسية المرحلة االقصائية

    2017فبراير  16- 15أرفود يومي  –الريصاني  -الجرف                                      

 كرة القدم: الرياضيلنشاط ا 

 كرة السلة :الرياضيلنشاط ا

 

ةالمبارا الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

قابوش نبيل-  المثليني محمد 
 بن هرة ع.السالم  

 الطالبي يوسف

 
 

15 x 2 

س  09  

 

15 
 فبراير

2017 

 ثأ. موالي رشيد
 ارفود

#إع عالل الفاسي ثا. إع موالي يوسف      

 
 
 

 صغار

س 10  المنتصر # إعدادية العيون   

رشيد حافيظ -  مريم عافط- 
 رشيد قاديري

المثليني أحمد -  
العرباوي إدريس -  

س 09  

 ثا. إع. الجرف
 أع.الجرف    #ثا .الشهيد م الطيب التأهيلية    

س 10  اع  النخيل   #المنتصر   

 إسماعيلي ع العزيز
 عالوة ع. الواحد

نور الدين الوردي-  

 بنحمي ع. الفتاح
عالوي رضوان   

جهاد الحاجي   

س 09  

 إع بني امحمد
 الرصاني

#أع. الغرفة (   أع. بئر أنزران1)م     

س 10  
 اع النجاح  #(     إع. بني محمد  2)م. 

 إسماعيلي ع العزيز
 عالوة ع. الواحد
 نور الدين الوردي

 بنحمي ع. الفتاح
 وهابي ع الوهاب

جهاد الحاجي-  
س 11  (2المنتصر )م.  #( 1المنتصر  )م.  

قابوش نبيل- هشام قدوري-   
 خاضيري محمد

الطالبي يوسف-  

س 09  16 
 فبراير

2017 

 ثا. تأ. موالي رشيد

 الفائزة من الريصاني   #( الفائزة من الجرف 1)م. 

س 10  
 (1الفائزة من )م.   #الفائزة من أرفود      

 خيري يونس

 المثليني محمد
 بن هرة ع. السالم
 الطالبي يوسف

حسن بنعمي-  
2X20 15 س  

16 
 فبراير

2017 

ثا.موالي رشيد التأهيلية    ثا. تأ. موالي رشيد # ثا .الجديدة التأهيلية     فتــيان 

 الشبان الثانوية الجديدة التأهيلية مؤهلة

مؤهلة  ثا. تأ. موالي رشيد  فتــيان 



 
 
 

 كـرة الـطـائـرةال :الرياضيلنشاط ا

 :كرة اليد  الرياضيلنشاط ا

  :المشاركةشروط 

 المؤسسة بطابع مختومة حديثة صورة تحمل مسار من مدرسية + شواهد 1رقم  المطبوع المشاركة الئحة. 
  دليل تنظيم النشاط الرياضي المدرسييجب احتـــرام فحوى.  

  يقة يعتبر غائبا و يخسر المقابلةدق 20كــل فريق تأخر عن موعد انطالق المباراة ب. 

 امج بمثابة استدعاء لجميع الحكاميعتبر هذا البرن. 

 

 

 الفئة ةالمبارا الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب

الطوبيالجياللي  مالكي بدرية    
داد سفيانش  
الجياللي  

 الطوبي
جولتان 
 رابحتان

 س 09

15 
 فبراير

2017 

أع. أبو بكر 
 الصديق

 الريصاني

#أع. أبو بكر الصديق ( أع. بئر أنزران1)م    الصغار 
 

#أع. موالي يوسف س 10 (1المنتصر من )م.    

 صادوق ع. الواحد
 كويس محمد

 هدى السالمي

بن هرة ع. 
 السالم

السالمي -
 ياسين

ثا إع. موالي  س 15
 يوسف
 ارفود

ثا الشهيد م الطيب #  ( ثا .اللة سلمى 1)م. 
ةالتأهيلي  

 الفتيان

#ثا. موالي رشيد التأهيلية  س 16 (1المنتصر من )م.     

الجديدة التأهيلية مؤهلة الثانوية  الشبان 

الملعبالمسؤول عن  ةالمبارا الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة   الفئة 

 المجدوبي يحيى هشام قدوري
 فزني مصطفى
 الداهي رضوان

15 x 2 

س 15  15/2/2018  
ثا .إع. عالل 
 الفاسي ارفود

#ثا .إع. عالل الفاسي  ثا. إع. موالي يوسف    

 الصغار
 مريم عافط حافيظ رشيد

 كويس عمر
الحكيمبحيحي ع.   

س 09  16/2/2018  ثا. إع. الجرف  # 1  المنتصر في م.  ثا. إع. الجرف 

 قاديري رشيد حافيظ رشيد
 كويس عمر

 بحيحي ع الحكيم
20 x 2 15 س  15/2/2018 ثا الشهيد م الطيب التأهيلية  ثا. إع. الجرف  # ثا. إع الجرف      الفتيات 

 الشبان  الثانوية الجديدة التأهيلية مؤهلة



 
 
 

 برنامج البطولة االقليمية لأللعاب الجماعية المدرسية المرحلة االقصائية                

    2017فبراير    16- 15يومي    بودنيب -اوفوس  – الرشيدية                                      

 كرة القدم : الرياضيلنشاط ا

 كرة اليد : الرياضيلنشاط ا

ةاالمبار الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

 براعم ابن حزم موهلة

غزالني  زيانالبو حسناوي  شعيب الوافي عبد هللا  2X15 09  س  16/2/2018  صغيرات  االمير م عبد هللا #اع الفطواكي  ابن طاهر 

 العمراني

 بوجعدة 
 الغزالني 

 لكطارنة  
 يدير واديرو
 ابو الحسن

 امقران
 رضاهل الن

 الحسني
 تيموي

 رييصالق
 تغالوي

 
 

2X15 

س 09  
 الخميس

15 
 فبراير

2017 

ثا م عبد 
 هللا

 1ثا الحسن االول            #ث م عبد هللا   

 
 صغار

 2اع الفطواكي             #اع ابن سينا  

 3اع الزيتون             #اع اوالد الحاج  

 4اع اوالد شاكر             #اع المسيرة  

س 10  
 5م السادس بودنيب          #اع م رشيد  

 (6)                     2الفائز    #  1الفائز 

س 11  

 (7)                    4الفائز    #  3الفائز 

 (8)                      6الفائز    #  5الفائز 

 (9)                     8الفائز    #  7الفائز 

  هللا عبد الوافي
حسناوي  الزهيد ع  

زيان محمدالبو  
  رحيوي محمد

2X20 09 س  15 
 فبراير

2017 

 ابن طاهر

 1ابن حزم      #االمير م عبد هللا 

 2  ثا م رشيد   #ثا الحسن االول  فتــيان

  2# الفائز  1الفائز 

2X20 09 س  الفتيات م عبد هللا #ثا ابن طاهر  
غزالني زيانالبو حسناوي   شعيب الوافي عبد هللا  2X25 10 س طاهر ابن 16/2/2018   الشبان ثا ابن طاهر #ثا تافياللت  

ةالمبارا الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

 الصغار اعدادية القدس مؤهلة 

 الصغيرات اعدادية اوالد الحاج مؤهلة

رسي الفرديوي عمر هايماالف  اوحميد ابراهيم  2X20 10 س  الفتيات ثا ابن طاهر #اع القدس  اع القدس 15/2/2018 



 
 
 

 كـرة الـطـائـرةال :الرياضيلنشاط ا

 :كرة السلة  الرياضيلنشاط ا

 كرة السلة :كل المقابالت بتوقف العداد  

 :  شروط المشاركة

 المؤسسة بطابع مختومة حديثة صورة تحمل مسار من مدرسية + شواهد 1رقم  المطبوع المشاركة الئحة. 
  دليل تنظيم النشاط الرياضي المدرسييجب احتـــرام فحوى. 

  يقة يعتبر غائبا و يخسر المقابلةدق 20كــل فريق تأخر عن موعد انطالق المباراة ب. 

 امج بمثابة استدعاء لجميع الحكاميعتبر هذا البرن. 

 الفئة ةالمبارا الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب

 الحسني 

 اشادي    احميد بن يطو

جوالت  3

 رابحة

 س 10
15 

 فبراير

7201 

  القدساع 

 اع المسيرة  #اع القدس 
 الصغار
 

 (1)     تافياللت #اع القدس  س 9 أيت ابو   لكروح رجافاهلل
 الفتيان

 (2الحسن االول اوفوس )  #ابن طاهر  س 10 الحسني     بنيطو ابو أيت

    2الفائز    #  1الفائز  س 11 بنيطو    أيت ابو  وشادي

 صغيرات اع القدس مؤهلة

 فتيات ثا الواحة موهلة

الملعبالمسؤول عن  ةاالمبار الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة   الفئة 

 صغيرات  موالي رشيد مؤهلةاع 

 برعومات اع ابن سينا مؤهلة

 بنسالم

 العلوي ع الرزاق
احميد محمد  
 عبيدي لحسن

4X6 09 س  

  
15/02/2017  

 سجلماسة

 الصغار اقرأ   #اع م رشيد   

العلوي ع الرزاق 
 عدولي صالح

لفضيل يونس 
 النجمي سهيل

  
4X7 

 

س 09 تفتيا سجلماسة  #ثا التقنية     

عدولي صالح 
 زهار حسن

احميد محمد  
 النجمي سهيل

س10  ثا التقنية    #سجلماسة  
 فتيان


