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 للبطولة الوطنية المدرسية للعدو الريفي 52 اختتام فعاليات الدورة
 

مت ورتا م تاورتمينةتاورتميةيةتاوتيةة  تاو نظمت وزارة ورترةيةتاورتزينةتاوزرترنتزةمورتمبنتاوير ت زم
و18زو17زو16 وتيييزتتتاورتزينةتتاورتمدةستتةاوتي تتدزورتةةيتتاويانتت دةة و ةتت  و52رتمدةستتةاورتتتدزة و 

 ”.ولرياضة المدرسية دعامة أساسية لوسط مدرسي بدون عنفةو ر ورح وش  2016دانيةو
 

متمو اتزدورتريمةتذر وزرترذمةتذورتتذةمورتاهيزرواتموت جت ية  وابزةتاوو576زش ةكوفاوهذهورتتدزة و
و100.000ريمةذ) ( وزت جت ية  وت يةمةتاوشت ةكوفةبت و اةتدومتموو4000ةن هاو اةف ومش ةناوم 

فقةموزرتمنظمتةموزرتحنت   وز ا ت لورتمنرتمورتمتدةة وي إل ت فاوتتتاورتمتييةةموزرتمتةر ريمةتذ) ( 
زي ضو ا ت لورتامت ورت ت  وتيا م تاورتمينةتاورتميةيةتاوتيةة  تاورتمدةستةاوزممايتةمواتمورتمنت يةو

 رإلاذمةاورتزينةا.و
 

زايتتاوهتت مهوهتتذهورتييزتتتاورتت ورنظتتة ودزة ورنزةنةتتاوفتتاورإلستت  ف  ورازتةتتاوتي يتتد وامةتت ورايتتةو
 اورةفةبةاوتي يد ورتريمةذر وزرترذمةذورتمش ةنةم.رتمش ةنا ونم ونظم و مسة

 
زفتتاوحيتتتورمررتت  ورتييزتتتاورتتتذ ورة ستتربورتستتةد واةنتتمورت تتدز وزرتتتاوابتتاوستتز وم ستتاويح تتزةو

متدةةورتمنيتبوي ان دةمةتاورترتسةدومحمدوفةةدودردزشاومتدةةوررةرقت لوي تةة  تاورتمدةستةاوزرتستةدو
 وزشمجتة  و متةروةة  تةاوزرةيزةتا ورت ورزاةت ورتابزةاوزرتس د ورتمتدةةزمورر يةمةتزموتيتزارة

رتمةدرتة  وزرتنيز وايتاوممريتبورتيت ياةموزرتيت يار  ونمت ورت وي تمن ستياورنتةة وي تضورتي  تةت  و
يمتتدم  ورترتتاو ستتدرب وتيةة  تتاورتمدةستتةاويةيتتاومستت ةه وة ورترةيةتتاوزرترنتتزةم ورقتتدةةروتمتتمو ستت
  رتمبنا.

 
رتنت يمويت تحاورتمحمتد وهتزورتمسترزرورترقنتاورت ت تاووتموم ومةاوهذهورتدزة ورترتاو  ةمت وي تميت ب

رتذ واةفربوممومذتورتمن فساورتقزةاويةمواتورت دريةموزرت درلر ورتذةمو يةازرو تدةررب ومتمو اتتو
يتاورتنرت ي و    ورتدزتةتاوورتمدةستةا وزفةمت وةرتيزاوي تمةررمورازتاورتميهياوتيمش ةناوفتاوررسترحق

 رترقنةاوتبذهورتييزتا.
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 مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

 dpss@men.gov.maالبريد االلكتروني   52 82 70 37 05/الفاكس:    62 88 70 37 05 : الهاتف  –الرباط  –حسان-ملحقة الوزارة لال عائشة شارع شالة 

 النتائج التقنية الفردية

 : المسافة  متر 2000 
 : فئة البراعم 

 الترتيب الصدرية اإلسم الكامل المؤسسة المديرية اإلقليمية األكاديمية اإلنجاز

 1 193 مصطفى آيت سيدي با الثانوية اإلعدادية ابن سينا الرشيدية درعة تافياللت 18'6

 2 194 عمر بوركعة ية اإلعدادية بدرالثانو ورزازات درعة تافياللت 22'6

 3 195 جواد ازلو الثانوية اإلعدادية االمام مسلم تنغير درعة تافياللت 24'6

 
 : المسافة  متر 2000

 
 : فئة البرعمات

 1 389 سالمة  البادرة إع القاضي عياض انزكان أيت ملول سوس ـ ماسة  43'6

 2 101 سلمى  نويكر ة حليمة السعديةمدرس سيدي البرنوصي الدار البيضاء سطات 50'6

 3 245 مونية معمري الثانوية اإلعدادية األرز ايفرن فاس مكناس 51'6

 
 : المسافة  متر 4000

 
 : فئة الصغار

 1 115 رضوان  شتتهي الثانوية اإلعدادية أمنة بنت وهب سيدي البرنوصي الدار البيضاء سطات 54'11

 2 201 عثمان حديوي وية التأهيلية زايدةالثان ميدلت درعة تافياللت 58'11

 3 307 عبد السميع النقاش الثانوية اإلعدادية جبل جليز مراكش مراكش آسفي 01'12

 
 : المسافة  متر 3000

 
 : فئة الصغيرات

 1 110 خديجة   الناصري الثانوية اإلعدادية أمنة بنت وهب سيدي البرنوصي الدار البيضاء سطات 25'9

 2 254 كوثر المرنيسي الثانوية اإلعدادية الجواهر فاس اسفاس مكن 39'9

 3 398 انصاف  الصامدي ثا المنصور الذهبي  انزكان أيت ملول سوس ـ ماسة  40'9

 
 : المسافة  متر 5000

 
 : فئة الفتيان

 1 221 إلياس الوالي الثانوية التأهيلية زايد احماد تنغير درعة تافياللت 27'13

 2 318 ياسين  الزين هللا ابراهيم. التأهيلية ع. الثا الرحامنة مراكش آسفي 29'13

 3 320 محمد فهيم   التأهيلية المعتمد بن عباد. الثا آسفي مراكش آسفي 32'13

 
 : المسافة  متر 4000

 
 : فئة الفتيات

 1 323 وفاء  مرشد الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز مراكش آسفي 25'13

 2 372 خديجة راكو الثانوية اإلعدادية أنوال خنيفرة نيفرةبني مالل خ 29'13

 3 227 لمياء حمي الثانوية التأهيلية موسى بن نصير ميدلت درعة تافياللت 32'13

 
 : المسافة  متر 6000

 
 : فئة الشبان

 1 377 سعيد امناي الثانوية اإلعدادية تشيبيت أزيالل بين مالل خنيفرة 09'16

 2 378 امساعيل بوتفيدي الثانوية التأهيلية املسرية أزيالل فرةبين مالل خني 22'16

 3 44 حممد أوسليمان الثانوية التأهيلية حممد السادس اخلميسات الرابط سال القنيطرة 32'16

 
 : المسافة  متر 4000

 
 : فئة الشابات

 1 189 ليالسعدية فاض الثانوية التأهيلية زيري بن عطية وجدة أنكاد الجهة الشرقية 43'12

 2 430 أسماء  الفطواكي ثا فيصل بن عبد العزيز انزكان أيت ملول سوس ـ ماسة  14'13

 3 429 حسناء  بليغة ثا عمر الخيام انزكان أيت ملول سوس ـ ماسة  21'13
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 مديرية االرتقاء بالرياضة المدرسية

 dpss@men.gov.maالبريد االلكتروني   52 82 70 37 05/الفاكس:    62 88 70 37 05 : الهاتف  –الرباط  –حسان-ملحقة الوزارة لال عائشة شارع شالة 

 النتائج التقنية حسب الفرق

 (4)الترتيب على أربعة 
 

 : فئة (فريق المؤسسة)الصغار 

 الترتيب الصدرية اإلسم  الرتبة المؤسسة النيابة األكاديمية

 الثانوية اإلعدادية جبل جليز مراكش مراكش آسفي

 307 عبد السميع النقاش 3

1 
 308 محمد رضا كرومي 27

 309 عثمان المعتصم  39

 310 مراد لمساعف  63

 311 محمد اللحياني  86

 تلميالثانوية التأهيلية  تنغير درعة تافياللت

 211 حفيظ الداودي 11

2 
 213 عثمان بوستة 44

 212 عبد الصمد صرحان 52

 21 وليد  العبابسة 54

 215 يونس وعبوب 64

 الثانوية اإلعدادية أمنة بنت وهب سيدي البرنوصي الدار البيضاء سطات

 115 رضوان  شتتهي 1

3 
 116 المصطفى  أمجود 23

 119 مادحسين  ع 59

 117 مهدي  بن النطاح 83

 118 خالد  فارسي 84

 : فئة (فريق المؤسسة)الصغيرات  (4)الترتيب على أربعة 
 الترتيب الصدرية اإلسم  الرتبة المؤسسة النيابة األكاديمية

 الثانوية التأهيلية أحنصال تنغير درعة تافياللت

 216 فاطمة العاللي 13

1 
 217 يمروة صدق 15

 220 سمية ودادا 39

 219 ليلى ايت علي وعيسى 50

 206 مليكة بو الجهل 5

 الثانوية اإلعدادية المسيرة بني مالل بني مالل خنيفرة

 360 لبنى بوحمادي 21

2 
 363 أميمة بن خالي 22

 364 فاطمة الزهراء لعشير 37

 362 لبنى ديكي 49

 361 قسوشيماء ا 53

 الثانوية اإلعدادية المختار السوسي مراكش مراكش آسفي

 312 ثريا  كواي 4

3 
 314 غزالن  باحو 29

 313 نسرين  وكدي 43

 316 نادية  ظني 66

 315 فاطمة الزهراء  القصير 73
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 : ئةف (منتخب األكاديمية)الفتيان  (4)الترتيب على أربعة 

 الترتيب الصدرية اإلسم  الرتبة المؤسسة النيابة ميةكادي

 مراكش آسفي

 318 ياسين  الزين 2 هللا ابراهيم. التأهيلية ع. الثا الرحامنة

1 

 320 محمد فهيم   3 التأهيلية المعتمد بن عباد. الثا آسفي

 319 ايوب  بصراوي 6 هللا ابراهيم. التأهيلية ع. الثا الرحامنة

 322 نورالدين  بن صفية 8 ثانوية اإلعدادية بن جريرال الرحامنة

 321 حميد  شعيب 38 الثانوية التأهيلية الجاحظ آسفي

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

الدار البيضاء 

 سطات

 126 ادريس  مقدمي 4 الثانوية االعدادية المسيرة الخضراء المحمدية

2 
 127 محمد  باعبي 5 عبد هللا المديونيالثانوية التأهيلية   موالي رشيد سيدي عثمان

 125 احمد  رواض 10 الثانوية االعدادية الحنصالي سيدي البرنوصي

 129 محمد  حمراوي 18 الثانوية التأهيلية محمد السادس اناسي سيدي البرنوصي

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

درعة 

 تافياللت

 221 إلياس الوالي 1 تأهيلية زايد احمادالثانوية ال تنغير

3 
 222 هشام بولقيل 9 الثانوية التأهيلية أيت زينب ورزازات

 223 مصطفى اكرو 13 الثانوية التأهيلية سيدي بويحيى تنغير

 225 محمد ايت ايشو 15 الثانوية اإلعدادية االمام مسلم تنغير

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

 : فئة (منتخب األكاديمية)الفتيات  (4)الترتيب على أربعة 
 الترتيب الصدرية اإلسم  الرتبة المؤسسة النيابة األكاديمية

بني مالل 

 خنيفرة

 372 خديجة راكو 2 الثانوية اإلعدادية أنوال خنيفرة

1 

 374 ليلى بلهادين 4 الثانوية اإلعدادية أنوال خنيفرة

 375 هند شبان 7 ثانوية اإلعدادية أنوالال خنيفرة

 373 شيماء أقبلي 10 الثانوية اإلعدادية أنوال خنيفرة

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

 مراكش آسفي

 323 وفاء  مرشد 1 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز

2 

 324 كزان شيماء  5 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز

 325 أمينة  اإلدريسي 6 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز

 327 أحالم  المناري 13 الثانوية التأهيلية بئر أنزران الحوز

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

 درعة تافياللت

 227 لمياء حمي 3 الثانوية التأهيلية موسى بن نصير ميدلت

3 

 231 فتيحة تخبزت 14 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد تنغير

 230 عزيزة الموسوي 16 الثانوية التأهيلية طارق بن زياد تنغير

 229 نورة ملوكي 17 الثانوية التأهيلية الحسن الثاني ميدلت

#N/A #N/A   #N/A #N/A 

#N/A #N/A   #N/A #N/A 
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