
 
 

 

قليميةبرنامج البطولة  لعاب الإ
أ
 النهائيةالجماعية المدرسية المرحلة  لل

قليمية مديريةال  تنجداد -كلميمةالتربوية:  الرشيدية المنطقة الإ

ربعاء  يوم
أ
 2019فبراير  13ال

 مفتشا المادةلجنة االحتكام السيدين  -                                                                                 السيد المدير اإلقليمي                                                                                                         اإلشراف العام: -

 دادى حسني ولحسنمصطفى  يناألستاذان المصاحبان السيد المحلية:اللجنة  -

 : كرة القدمالنشاط الرياضي -

  كرة اليد :الرياضيالنشاط  -

 (المقابالت بتوقف العداد  كل)                                    سلة                                                                                                                          : كرة الالرياضيالنشاط  -

دارة ومطبوع المشاركة الخاص  2018/2019احترام فحوى مذكرة البرنامج الرياضي المدرسي   يعتبر هذا البرنامج استدعاء لجميع الحكام.                                                                         بالنشاط()شهادة مدرسية من مسار حاملة لصورة مختومة من الإ

خر ب كل  -   .حد المسؤولين في اللجنة المحلية المشرفةتسلم الوثائق ل          دقيقة يعتبر غائب ويعتبر الخصم فائز بالمباراة. 15فريق تاأ
وراق المباريات والنتائج فور انتهاء المقابلت وكذا بمطبوع المشاركة الخاصة بكل الفرق التي شاركت في البطولة اللجنة المحليةعن الملعب موافاة  المطلوب من السادة المسؤولون -

أ
 .با

 الفئة المبارة الملعب الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب

 خويا إبراهيم موفليح رشيد

 س2X12 10 ايت مزون   -عزيز  –وباب 
الملعب المعشوشب 

 تنجــــداد

 براعم مدرسة الملتقى تنجداد     //    مدرسة ابن رشد الرشيدية

موزون ايت -  عزيز  -موفليح     2X15 11الفتيات الرشيدية التأهيلية م عبد هللا .ثا// تديغوست التأهيلية ثا زايد اسكنتي س 

 الشبان تنجداد 2 التأهيلية ثانوية الحسن //    الرشيديةالتأهيلية ثا ابن طاهر  س2X30 12 وباب -موفليح  –ايت مزون 

 صغيرات الثانوية اإلعدادية دريس المحمدي تنجداد مؤهلة للبطولة الجهوية

 الفئة المبارة   الملعب الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب

 حسني مصطفى
اع المختار   س2X15 10 لحو حبيبي –شهالي محمد   شقرون

 السوسي
 توروك

 فتيات  التأهيلية كلميمة Vثا محمد الجرف //  التأهيلية ثا شهيد م الطيب

 شبان التأهيلية أرفود تنجداد // الثانوية الجديدةالتأهيلية  IIثانوية الحسن  س 2X20 11 حجيب شقرون – لحو حبيبي حسني

 شابات تنجداد 2ثانوية الحسن  . للبطولة الجهويةمؤهلة 

 الفئة المبارة الملعب الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب

 ن دادىـــلحس

 س4X6 10 ع الصمد سعيدي – لحسن دادى شوهابي -فقير 
 القاعة المغطاة 

 كلميمة

 صغيرات الرشيدية والي رشيد اإلعداديةم ثاتنجداد // إاإلعدادية إمام هواري  ثا

 سعيدي ع الصمد – حسن زهار فقير -شوهابي 
4X8 

 تنجدادالتأهيلية  II// ثانوية الحسن  أرفود ةرشيد التأهيليثانوية م  (1) س11
 فتيان

 (1الرشيدية // المنتصر )التأهيلية ثا سجلماسة  س12 لحسن دادى - نزهار حس شوهابي -فقير 

 فتيات الثانوية التأهيلية سجلماسة الرشيدية مؤهلة للبطولة الجهوية 

 شبان تنجداد IIالثانوية التأهيلية الحسن  مؤهلة للبطولة الجهوية



 
 

 

لعاب الجماعية المدرسية المرحلة النهائية
أ
قليمية لل  برنامج البطولة الإ

قليمية    التربوية: الريصاني ارفود الجرف الرشيدية المنطقةالمديرية الإ
ربعاء  

أ
 2019فبراير  13يوم ال

 .المادة لجنة االحتكام: السيدين مفتشا-                العام: السيد المدير اإلقليمي                                                                                                 شراف إلا- 
بدي محمد واألستاذة مالكي بدرية األستاذ المحلية:جنة للا-       

 : كرة القدم.الرياضيالنشاط 

 
دارة  2018/2019احترام فحوى مذكرة البرنامج الرياضي المدرسي  -  ومطبوع المشاركة الخاص بالنشاط()شهادة مدرسية من مسار حاملة لصورة مختومة من الإ
خر ب  -   دقيقة يعتبر غائب ويعتبر الخصم فائز بالمباراة. 15كل فريق تاأ
  .حد المسؤولين في اللجنة المحلية المشرفةتسلم الوثائق ل -
وراق المباريات والنتائج فور انتهاء المقابلت وكذا بمطبوع المشاركة الخاصة بكل الفرق التي شاركت في البطولة. اللجنة المحليةعن الملعب موافاة  المطلوب من السادة المسؤولون -

أ
 با

 
   يعتبر هذا البرنامج استدعاء لجميع الحكام.

 

 

 الفئة ةاالمبار الملعب الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب

براشمي عبد 

 الرزاق

الوهابي ع 

 الوهاب

   -عالوي رضوان  –مولودة عثمان 

 الطالبي يوسف
2X15 

س 10  

الملعـــب المعشوشب 

 أرفود

 اكلياإلعدادية  اكلي ثا ثا بئر انزران اإلعدادية // (1)

 صغار
الطالبي 

 يوسف

 الوهابي ع الوهاب -مولودة عثمان 

 عالوي رضوان
س 12 (1// المنتصر ) اإلعدادية الرشيدية ابن سيناء ثا   

مولودة 

 عثمان

الوهابي ع الوهاب  -عالوي رضوان 

 الطالبي يوسف
2X20 

 الحسن الثاني تنجداد ثا /(   ثا م عبد هللا الرشيدية /1) س11

 فتــيان

الوهابي ع 

 الوهاب

 -عالوي رضوان  -مولودة عثمان 

 الطالبي يوسف
 (1الثانوية الجديدة أرفود // المنتصر ) س 13



 
 

 

لعاب الجماعية المدرسية المرحلة النهائية
أ
قليمية لل  برنامج البطولة الإ

قليمية    الرشيدية اوفوس بوذنيبالتربوية:  قةالرشيدية المنطالمديرية الإ
ربعاء  

أ
 2019فبراير  13يوم ال

 : السيدين مفتشا المادةلجنة االحتكام –                                                                                             السيد المدير اإلقليمي.                                                                    العام:اإلشراف  -

   الدين فوكور نور واألستاذعلي اسموح  المحلية:جنة للا                                                                                                    

 H.B  : كرة اليدالرياضيالنشاط  

   V.B: الكرة الطائرةالرياضيلنشاط ا

 (بتوقف العداد ةالمقابل )                                                                                                                          B.B: كرة السلةالرياضيلنشاط ا

دارة ومطبوع المشاركة الخاص بالنشاط()شهادة  2018/2019احترام فحوى مذكرة البرنامج الرياضي المدرسي  -  مدرسية من مسار حاملة لصورة مختومة من الإ

خر ب  -   دقيقة يعتبر غائب ويعتبر الخصم فائز بالمباراة. 15كل فريق تاأ
  .حد المسؤولين في اللجنة المحلية المشرفةتسلم الوثائق ل -
وراق المباريات والنتائج فور انتهاء المقابلت وكذا بمطبوع المشاركة الخاصة بكل الفرق التي شاركت في البطولة. اللجنة المحليةعن الملعب موافاة  المطلوب من السادة المسؤولون -

أ
  با

  يعتبر هذا البرنامج استدعاء لجميع الحكام.                                                     

 الفئة المبارة   الملعب الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب

 الحسني م الحسن

  س2X15 10 حسن فرديوي –سعادة  همر  هايم
 ثانوية القدس اإلعدادية

 الرشيدية 

 صغار ثانوية الجرف اإلعدادية // ثا القدس اإلعدادية

 فتيان ثا القدس اإلعدادية // الثانوية الجديدة أرفود س 2X20 11 حسنفرديوي  - عمر هايم سعادة

 صغيرات ثا أوالد الحاج اإلعدادية // ثا الشهيد م الطيب الجرف  س 2X15 12 سعادة -    عمر  هايم حسن فرديوي

 الفئة ةاالمبار   الملعب الساعة المدة الحكم األول الحكم الثاني الطاولة المسؤول عن الملعب

 الحسني
 م الحسن

حساين أبوايت  بقشيش هناء لكروح  

جولتان 
 رابحتان 

س 10  

 ثا القدس اإلعدادية
 الرشيدية

المختار السوسي   اع /م يوسف أرفود / ع(  ا1)  
 صغار

س 11 ايت ابو حساين برطويس يوسف بقشيش  (    1) المنتصر /اع القدس الرشيدية / 

 ثا. م رشيد التأهيلية أرفود  // اإلعدادية القدس ( ثا1) س 10 والشادي محمد الوردي منتصر بنيطو عبيد
 الفتيان

 (1)ثا احماد اباحدو ملعب //المنتصر  س 11 بنيطو عبيد لكروح براهيم والشادي

 صغيرات الثانوية اإلعدادية القدس الرشيدية مؤهلة للبطولة الجهوية

 فتيات ثانوية الواحة التأهيلية الرشيدية مؤهلة للبطولة الجهوية

للبطولة الجهويةمؤهلة   شبان الثانوية الجديدة ارفود 

ةاالمبار الملعب الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

وأحميد -مالكي  اقراو -عبيدي  الحسني م الحسن  4X6 10س الرشيدية ثا القدس اإلعدادية   صغار مؤسسة اقرأ الرشيدية     //     مؤسسة اقرأ السالم أرفود 


