
             

 2019فبراير  08 - 06الجرف يومي  -أرفود –برنامج البطولة اإلقليمية لأللعاب الجماعية المدرسية المرحلة اإلقصائية الريصاني     

 
 النشاط الرياضي: كرة القدم

 الرياضي: كرة اليدالنشاط 

 
 

ةالمبارا الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة مرحلة 

دالمتليني محم  
بن هرة عبد 

 السالم
 يونس خيري – قاد يامين

 

2X15 

س 90  

06/02/2019  

ثا م رشيد 
 ارفود

 مؤسسة اقرأ  //    ثا عالل الفاسي اإلعدادية ( 1)
 

ت 
يا
ائ
ص

اق
 

ف 
جر

ال

ود
رف

 ا

ار
صغ

 

اع الجرف   س 9 رشيد حافظ –عمر كويس  رشيد حافظ رشيد قديري
 الجرف

 معركة البطحاء اع ثانوية  اع الجرف //ثانوية  (2)
 

 بدي محمد
 اسماعيلي ع العزيز

 

 شداد سفيان 
 طوبي الجياللي

 مولودة عثمان
 العالوي رضوان

 الوهابي ع الوهاب

س 90 اع بني  
امحمد 
 الريصاني

 (     ثانوية اع بئر انزران //  ثانوية اع النجاح3)

ة 
طق

من

ي
ان
ص

ري
 

س10  ثانوية اع الغرفة  /(     ثانوية اع ابن امحمد   /4) 

س 11  (4(  //  المنتصر )3(          المنتصر )5) 

 شداد سفيان
 طوبي الجياللي

  جهاد حجي 
 مولودة عثمان

 العالوي رضوان
 الوهابي ع الوهاب

س 90  

08/02/2019  

اع بني 
امحمد 
 الريصاني

  (5(  //  المنتصر )1(          المنتصر )6)
ت

يا
ائ
نه

ال
 

س10  (2(         ثانوية  اع االكوام  //  النتصر )7) 

س 11  (7(  //  المنتصر )6المنتصر ) 

بن هرة عبد  يونس خيري
 السالم

 يحي المجدوبي نبيل قابوش 
 امين قادي

2X20 10 30س  06/02/2019  
ثا م رشيد 

 فتــيان نهاية اع معركة البطحاء فزنا ثانوية ثا الجديدة ارفود //  ارفود

ةاالمبار الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

 بقال ع الملك رشيد حافظ
رشيد    عرباوي ادريس

 عمر كويس  قاديري 
2X15 

 06/02/2019 س10
 اع الجرف 

 الجرف
 الثانوية اع الجرف  //  الثانوية اع م يوسف

 
 صغار

 طالبي يونس امين قادي
30 س 90 رشيد حافظ -عمر كويس  

08/02/2019  
الثانوي 
 الجديدة

 فتيان الثانوية الجديدة  //  الثانوية اع موالي يوسف( 1)

30 س 10 حمادي ع هللا -عمر كويس  (1الثانوي اع الجرف  //  المنتصر) 

 الصغيرات ثانوية م الشهيد م الطيب مؤهلة

 الفتيات ثانوية م الشهيد م الطيب مؤهلة

 شبان الثانوية الجديدة مؤهلة



 
 
 
 
 

 الرياضي: الكرة الطائرةالنشاط 

 
 الرياضي: كرة السلةلنشاط ا

 بتوقف العداد المقابلة
 

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

 دقيقة يعتبر غائب ويعتبر الخصم فائز بالمباراة. 15كل فريق تأخر ب  -

 الوثائق للمسؤول عن الملعب.تسلم  -

المشاركة الخاصة بكل الفرق التي شاركت في  المطلوب من السادة المسؤولون عن المالعب موافاة مكتب التربية البدنية بأوراق المباريات والنتائج فور انتهاء المقابالت وكذا بمطبوع -

 البطولة.

 
 يعتبر هذا البرنامج استدعاء لجميع الحكام

ةالمبارا الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

 يحي المجدوبي

 السالمي ياسين
بن هرة ع السالم 

جولتان  الصادوق ع الواحد
 رابحتان

 س 09

08/02/2019 
 اع م يوسف 

 أرفود

 الصغار انزران // ثانوية اع م يوسف اع بئرثانوية 

 السالمي ياسين
 بن هرة ع السالم
 يحي المجدوبي

 س10

 
 شبان ثانوية م رشيد // الثانوية الجديدة 

 الفتيان   ثانوية م رشيد مؤهلة

ةالمبارا الملعب التاريخ الساعة المدة الحكام الطاولة المسؤول عن الملعب  الفئة 

ارصغ مؤهلة أرفودمؤسسة اقرأ السالم   

 فتيان مؤهلة التأهيليةثانوية م رشيد 


