
                                      
الرشيدية اإلقليمية المديرية

 

 برنامج البطولة اإلقليمية لأللعاب الجماعية مرحلة اإلقصائيات يوم 06 فبراير 2019
 

 

 كرة القدم :  الرياضيالنشاط  -

 الحكام المدة الساعة الملعب التاريخ المباراة الفئة
المسؤول عن 

 الملعب

 ’2X15 س9 ثا ابن طاهر 06/02/2019 مدرسة ابن رشد   #  ثا ابن حزم مدغرة      :النهاية      البراعم
رحيوي محمد   –الحسني محمد 

 لقصيري محمد
 الفوكور نور الدين

 الصغار

 اإلعدادية م رشيد ثا  #  اإلعدادية   المسيرة ثا -1
  اإلعدادية  حمان الفطواكي  ثا    # اإلعدادية  ابن سينا  ثا -2
   الخنك  اإلعدادية  الزيتون ثا  #  ثا الحسن االول اوفوس  -3
 شاكر اإلعدادية اوالدثا     # التأهيلية   ثا م عبد هللا -4
  2 المنتصر#      1 المنتصر -5
 4 المنتصر#     3 المنتصر -6

 6المنتصر    #   5المنتصر      النهاية:

 ثا م عبد هللا 06/02/2019

 س9
 س9
 30س9
 30س9

 س10

 س10
 30س10

 
 

 
2X15’ 

 

 الغزالني يوسف
 بوجعدة محمد

 ابو الحسن خالد
 امقران محمد

 بن زيدان عثمان
 الدينحمص صالح 

 زاهير حنان
 بوصنك شيماء

العمراني سيدي 
 محمد
 

 الفتيان

 التأهيلية ثا م عبد هللا   #  اإلعداديةاوالد الحاج  ثا  -1
   ثا ابن حزم مدغرة   #  اإلعدادية  ابن سينا  ثا  -2

 2المنتصر    #   1المنتصر      النهاية:
 ثا ابن طاهر 06/02/2019

س9  
 30س9
 30س10

 

 
2X20’ 

 

رحيوي  –حمداوي سليمان
 محمد

 الحسني محمد –لقصيري محمد
 الفوكور نور الدين

 الرشيدية  مؤهلة  اإلعداديةحمان الفطواكي  نويةثا الصغيرات

 ثانوية م عبد هللا مؤهلة الفتيات

 

 كرة اليد  : النشاط الرياضي -

 الحكام المدة الساعة الملعب التاريخ المباراة الفئة
المسؤول عن 

 الملعب

   ثا ابن حزم مدغرة   #  القدس اإلعدادية   ثا الصغار
 ثا سجلماسة 06/02/2019

هائم عمر  –الفرديوي حسن  ’2X15 30س9
 سعادة ادريس -قاسمي محمد 

 بن سالم ع الغني
 ’2X20 30س10  القدس اإلعدادية   ثا  #    التأهيليةثا ابن طاهر نالفتيا

 الرشيدية  مؤهلة  اإلعدادية اوالد الحاج نويةثا الصغيرات
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  كرة السلة  : النشاط الرياضي -

 المدة الساعة الملعب التاريخ المباراة الفئة
المسؤول  الحكام

 الطاولة الوسط عن الملعب

 اإلعداديةابن سينا  ثا  #    اإلعدادية رشيد م ثا الصغيرات

06/02/2019 
منارة 
 تافياللت

 زوكاري حميد - زهار حسن واحميد محمد –لفضيل يونس ’4X5 س9
زوكاري 

 حميد
 زوكاري حميد -واحميد محمد  لفضيل يونس –زهار حسن ’4X6 س10 الخصوصية 2م اقرأ   #    اإلعدادية رشيد م ثا الصغار

 زوكاري حميد -لفضيل يونس واحميد محمد –زهار حسن ’4X8 س11 التأهيليةثا سجلماسة   #      التأهيليةثا التقنية  الفتيان

 مؤهلة الرشيديةالتأهيلية سجلماسة  نويةثا الفتيات

 

 الكرة الطائرة  : الرياضيالنشاط  -

 المدة الساعة الملعب التاريخ المباراة الفئة
المسؤول  الحكام

 الطاولة الحكم الثاني الحكم االول عن الملعب

 الفتيان
 التأهيليةثا التقنية   # التأهيلية ثا م عبد هللا -1
 ثا الحسن االول اوفوس  # اإلعداديةالقدس  ثا -2

 2المنتصر    #   1المنتصر      النهاية:     

06/02/2019 
القدس  ثا

 اإلعدادية
 30س9

جوالت 3
 ةرابح

(21 
 نقطة(

 حساينابو اايت 
 بنيطو عبيد

 والشادي محمد

 والشادي محمد
 لكروح ابراهيم

 حساينابو اايت 

 واحميد ابراهيم
 عدولي صالح
 بنيطو عبيد

الحسني م 
 الحسن

 مؤهلة  الرشيدية  القدس اإلعدادية ثانوية الصغيرات

 مؤهلة  الرشيدية  القدس اإلعدادية ثانوية ارالصغ

 مؤهلة  الرشيدية  التأهيلية الواحة  ثانوية فتياتال
 

 شروط الـمشاركة

 . )شهادة مدرسية من منظومة مسار بصورة خمتومة و مطبوع املشاركة و بطاقة املؤطر(2018/2019تنظيم النشاط الرياضي املدرسي احتـــرام فحوى دليل  -

 دقيقة يعترب غائبا و خيسر املقابلة. 20كــل فريق تأخر عن موعد انطالق املباراة ب  -

  عب.تسلم وثائق املشاركني )الشواهد املدرسية+ مطبوعات املشاركة ( للمسؤول عن املل -

 .يف البطولة يت شاركتوكذا مبطبوعات املشاركة اخلاصة جبميع الفرق ال ارياتاملطلوب من السادة املسؤولني عن املالعب موافاة مكتب الرتبية البدنية باملديرية بأوراق املباريات والنتائج مباشرة بعد انتهاء املب -

 .ال يسمح للجمعية اليت مل تؤدي واجب االخنراط يف الفروع باملشاركة -

  .يعترب هذا الربنامج مبثابة استدعاء جلميع احلكام -

 


