
 
 
 

 
 
 
 

جدول خاص بمشاركة المنتخبات الریاضیة الوطنیة المدرسیة جدول خاص بمشاركة المنتخبات الریاضیة الوطنیة المدرسیة 
في البطوالت واأللعاب الریاضیة العربیة  المدرسیة في البطوالت واأللعاب الریاضیة العربیة  المدرسیة 

المنظمة من طرف االتحاد العربي للتربیة البدنیة والریاضة المدرسیةالمنظمة من طرف االتحاد العربي للتربیة البدنیة والریاضة المدرسیة
19981998منذ سنة منذ سنة 

 

 

عدد أعضاء 
الوفد 

غربيالم

العدد 
القانوني 
ألفراد كل 
وفد مشارك

البادمینتون
كرة 

الطاولة
السباحة

الكرة 
الطائرة

كرة الید كرة السلة كرة القدم
ألعاب 
القوى المناسبة السنة

بناتبنات بنینبنین بناتبنات بناتبنات بنینبنین بناتبنات بنینبنین بناتبنات بنینبنین بناتبنات بنینبنین بناتبنات بنینبنین بناتبنات بنینبنین

80 100 × × × × ألعاب عربیة  بالمغرب 1998

28 3344 × بطولة عربیة بمصر 1999

26 4422 × × بطولة عربیة بلبنان 2000

28 3434 × بطولة ریاضیة بلبنان 2001

64 9494 × × × بطولة ریاضیة باألردن 2001

78 111166 × × × × ألعاب عربیة بلبنان 2002

20 2828 × بطولة عربیة باإلمارات 2003

64 8888 × × × ألعاب عربیة بالسعودیة 2004

20 2626 × بطولة ریاضیة باألردن 2005

72 120120 × × × × × ألعاب عربیة بالجزائر 2006

30 3434 × بطولة ریاضیة بالیمن 2007

74 111100 × × × × ألعاب عربیة باألردن 2008

38 5050 × × بطولة ریاضیة بتونس 2009

78 116116 × × × × × × × ألعاب عربیة بلبنان 2010

64 7272 × × بطولة ریاضیة بالسعودیة 2011

90 151566 × × × × × × ألعاب عربیة بالكویت 2012

29 4040 × بطولة ریاضیة بتونس 2013

- -- 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 5 0 8 6 8 عدد المشاركات السابقة 

الریاضات التي شاركت فیھا المنتخبات الوطنیة المدرسیة المغربیةالریاضات التي شاركت فیھا المنتخبات الوطنیة المدرسیة المغربیة × حسب اختیار البلد المنظمحسب اختیار البلد المنظممجموعة من األلعابمجموعة من األلعابم م ضضتتبطولة بطولة  ألعاب ریاضیة  مدرسیة عربیة

ریاضة مبرمجة خالل األلعابریاضة مبرمجة خالل األلعاب ریاضات غیر مبرمجة خالل األلعابریاضات غیر مبرمجة خالل األلعاب حسب اختیار البلد المنظمحسب اختیار البلد المنظمریاضة أو ریاضتینریاضة أو ریاضتینبببطولة تنظم بطولة تنظم  بطولة ریاضیة مدرسیة عربیة



 

العربیة المدرسیةالعربیة المدرسیةالریاضیةالریاضیةنتائج المنتخبات الوطنیة المدرسیة المشاركة في األلعاب والبطوالتنتائج المنتخبات الوطنیة المدرسیة المشاركة في األلعاب والبطوالت

عدد الدول المشاركةعدد الدول المشاركةالنتیجة المحصل علیھاالنتیجة المحصل علیھاالمنتخبات الریاضة المدرسیة المشاركةالمنتخبات الریاضة المدرسیة المشاركةالمناسبةالمناسبةالتاریخالتاریخ

19981998شتنبر شتنبر 
األلعاب الریاضیة العربیة األلعاب الریاضیة العربیة 

1111المدرسیة المدرسیة 
المغربالمغرب//بالدار البیضاء بالدار البیضاء 

منتخب كرة القدم  ذكورمنتخب كرة القدم  ذكور--
منتخب كرة السلة  ذكورمنتخب كرة السلة  ذكور--
منتخب ألعاب القوى ذكورمنتخب ألعاب القوى ذكور--
القوى إناثالقوى إناثمنتخب ألعاب منتخب ألعاب --

الترتیب العامالترتیب العامالمجموعالمجموعبرونزبرونزفضةفضةذھبذھبالریاضاتالریاضات
11الرتبة الرتبة 0808151507073030ألعاب القوىألعاب القوى

44الرتبة الرتبة --------بنینبنینقدمقدمكرة الكرة ال
22الرتبة الرتبة 0101--0101--بینبینكرة السلةكرة السلة
44الرتبة الرتبة --------بناتبناتكرة السلةكرة السلة

--0808161607073311المجموعالمجموع

1111

یولیوز و یولیوز و 
19991999غشت غشت 

البطولة الریاضیة العربیة البطولة الریاضیة العربیة 
المدرسیة األولى لكرة القدم  المدرسیة األولى لكرة القدم  

عودة المنتخب إلى المغرب بعد وفاة المرحوم الحسن الثاني قبل بدایة البطولةعودة المنتخب إلى المغرب بعد وفاة المرحوم الحسن الثاني قبل بدایة البطولةمنتخب كرة القدم ذكورمنتخب كرة القدم ذكور--مصرمصر//باألسكندریة باألسكندریة 
--

20002000غشت غشت 
البطولة الریاضیة العربیة البطولة الریاضیة العربیة 

المدرسیة األولى لكرة المدرسیة األولى لكرة 
لبنانلبنان//السلة  ببیروت السلة  ببیروت 

منتخب كرة السلة ذكورمنتخب كرة السلة ذكور--

منتخب كرة السلة إناثمنتخب كرة السلة إناث--
22الرتبة الرتبة --
44الرتبة الرتبة --

1212

یولیوز یولیوز 
20012001

البطولة الریاضیة العربیة البطولة الریاضیة العربیة 
المدرسیة الثانیة لكرة القدم  المدرسیة الثانیة لكرة القدم  

لبنانلبنان//ببیروت ببیروت 
44الرتبة الرتبة --منتخب كرة القدم ذكورمنتخب كرة القدم ذكور

1212

20012001شتنبر شتنبر 

البطولة الریاضیة العربیة البطولة الریاضیة العربیة 
المدرسیة األولى   لكرة الید المدرسیة األولى   لكرة الید 

القوى بعمان القوى بعمان وألعاب وألعاب 
األردناألردن//

منتخب كرة الید  ذكورمنتخب كرة الید  ذكور--

منتخب ألعاب القوى ذكورمنتخب ألعاب القوى ذكور--

منتخب ألعاب القوى إناثمنتخب ألعاب القوى إناث--

الترتیب العامالترتیب العامالمجموعالمجموعبرونزبرونزفضةفضةذھبذھبالریاضاتالریاضات
11الرتبة  الرتبة  1919090910103838ألعاب القوىألعاب القوى

لم یتأھل للدور الثانيلم یتأھل للدور الثاني--------بنینبنینكرة الید  كرة الید  
--1919090910103838المجموعالمجموع

1133

20022002شتنبرشتنبر
األلعاب الریاضیة العربیة األلعاب الریاضیة العربیة 

//ببیروت ببیروت 1212المدرسیة  المدرسیة  
لبنانلبنان

منتخب كرة القدم ذكورمنتخب كرة القدم ذكور--
منتخب كرة السلة ذكورمنتخب كرة السلة ذكور--
منتخب ألعاب القوى ذكورمنتخب ألعاب القوى ذكور--
منتخب ألعاب القوى إناثمنتخب ألعاب القوى إناث--

الترتیب العامالترتیب العامالمجموعالمجموعبرونزبرونزفضةفضةذھبذھبالریاضاتالریاضات
11الرتبة الرتبة 0909101006062525ألعاب القوىألعاب القوى

22الرتبة الرتبة 0101--0101--بنینبنینكرة القدم كرة القدم 
1111الرتبة  الرتبة  --------بنینبنینكرة السلة  كرة السلة  
--0909111107072626المجموعالمجموع

1313

الجامعة الملكیة المغربیة
للریاضة المدرسیة



تابعتابع--العربیة المدرسیةالعربیة المدرسیةوالبطوالت والبطوالت األلعاب األلعاب نتائج المنتخبات الوطنیة المدرسیة المشاركة في نتائج المنتخبات الوطنیة المدرسیة المشاركة في 

المناسبةالمناسبةالتاریخالتاریخ
المنتخبات الریاضة الوطنیة المنتخبات الریاضة الوطنیة 

المدرسیة المشاركةالمدرسیة المشاركة
الدول المشاركةالدول المشاركةعددعددالنتیجة المحصل علیھاالنتیجة المحصل علیھا

20032003شتنبر  شتنبر  

البطولة الریاضیة العربیة البطولة الریاضیة العربیة 
المدرسیة األولىالمدرسیة األولى

//للكرة الطائرة  أبو ظبيللكرة الطائرة  أبو ظبي
اإلماراتاإلمارات

221010الرتبة الرتبة --منتخب الكرة الطائرة ذكورمنتخب الكرة الطائرة ذكور--

20042004شتنبر شتنبر 
األلعاب الریاضیة العربیة األلعاب الریاضیة العربیة 

1515المدرسیة للبنین المدرسیة للبنین 
السعودیةالسعودیة//بجدة بجدة 

منتخب كرة القدم ذكورمنتخب كرة القدم ذكور--
كرة الید ذكوركرة الید ذكورمنتخب منتخب --

منتخب ألعاب القوى ذكورمنتخب ألعاب القوى ذكور--

الترتیب العامالترتیب العامالمجموعالمجموعبرونزبرونزفضةفضةذھبذھبالریاضاتالریاضات
22الرتبة  الرتبة  0202030305051010بنینبنینألعاب القوىألعاب القوى
11الرتبة الرتبة 0101----0101بنینبنینكرة القدم كرة القدم 

1212الرتبة  الرتبة  --------كرة الید  ذكوركرة الید  ذكور
--0303030305051111المجموعالمجموع

1616

20052005شتنبر شتنبر 

العربیة العربیة البطولة الریاضیة البطولة الریاضیة 
المدرسیة الثانیة  لكرة السلة  المدرسیة الثانیة  لكرة السلة  

األردناألردن//بعمان بعمان 
550909الرتبة الرتبة --منتخب كرة السلة ذكورمنتخب كرة السلة ذكور--

20062006شتنبرشتنبر
األلعاب الریاضیة العربیة األلعاب الریاضیة العربیة 

بالجزائر بالجزائر 1616المدرسیة  المدرسیة  
الجزائرالجزائر//العاصمة العاصمة 

منتخب الكرة الطائرة إناثمنتخب الكرة الطائرة إناث--
منتخب السباحة  ذكورمنتخب السباحة  ذكور--
منتخب السباحة إناثمنتخب السباحة إناث--

القوى ذكورالقوى ذكورمنتخب ألعاب منتخب ألعاب --
منتخب ألعاب القوى إناثمنتخب ألعاب القوى إناث--

الترتیب العامالترتیب العامالمجموعالمجموعبرونزبرونزفضةفضةذھبذھبالریاضاتالریاضات
33الرتبة  الرتبة  0505141407072626ألعاب القوىألعاب القوى

44الرتبة  الرتبة  0202010104040707السباحةالسباحة
كرة الطائرة  كرة الطائرة  

إناثإناث
22الرتبة  الرتبة  0101--0101--

--0707161611113434المجموعالمجموع

1515

20072007غشت غشت 
البطولة الریاضیة العربیة البطولة الریاضیة العربیة 

المدرسیة  الثالثة لكرة القدم المدرسیة  الثالثة لكرة القدم 
الیمنالیمن//بصنعاء بصنعاء 

55الرتبة الرتبة --منتخب كرة القدم ذكورمنتخب كرة القدم ذكور--
1313الحصول على كأس الفریق المثاليالحصول على كأس الفریق المثالي--

20082008غشت غشت 
األلعاب الریاضیة العربیة األلعاب الریاضیة العربیة 

1717المدرسیة  المدرسیة  
األردناألردن//بعمان بعمان 

منتخب كرة الید  إناثمنتخب كرة الید  إناث--
منتخب كرة السلة ذكورمنتخب كرة السلة ذكور--
منتخب ألعاب القوى ذكورمنتخب ألعاب القوى ذكور--
ألعاب القوى إناثألعاب القوى إناثمنتخب منتخب --

الترتیب العام الترتیب العام المجموعالمجموعبرونزبرونزفضةفضةذھبذھبالریاضاتالریاضات
11الرتبة  الرتبة  0707101006062323ألعاب القوىألعاب القوى

22الرتبة  الرتبة  0101--0101--كرة الید  إناثكرة الید  إناث
كأس الفریق المثاليكأس الفریق المثالي------بنینبنینكرة السلةكرة السلة

--0707111106062424المجموعالمجموع

1717



تابعتابع--العربیة المدرسیةالعربیة المدرسیةوالبطوالت والبطوالت األلعاب األلعاب نتائج المنتخبات الوطنیة المدرسیة المشاركة في نتائج المنتخبات الوطنیة المدرسیة المشاركة في 

المناسبةالمناسبةالتاریخالتاریخ
المنتخبات الریاضة الوطنیة المدرسیة المنتخبات الریاضة الوطنیة المدرسیة 

المشاركةالمشاركة
عدد الدول المشاركةعدد الدول المشاركةالنتیجة المحصل علیھاالنتیجة المحصل علیھا

مارس مارس 
20092009

البطولة الریاضیة البطولة الریاضیة 
العربیة المدرسیة  العربیة المدرسیة  

الثانیة لكرة الید بوالیة الثانیة لكرة الید بوالیة 
تونستونس//نابل نابل 

منتخب كرة الید بناتمنتخب كرة الید بنات--

منتخب كرة الید بنینمنتخب كرة الید بنین--

33الرتبة الرتبة --
660808الرتبة الرتبة --

غشت وغشت و
شتنبر شتنبر 
20102010

األلعاب الریاضیة األلعاب الریاضیة 
1818العربیة المدرسیة  العربیة المدرسیة  

لبنانلبنان//ببیروت ببیروت 

منتخب الكرة الطائرة ذكورمنتخب الكرة الطائرة ذكور--
منتخب السباحة  إناثمنتخب السباحة  إناث--

إناثإناثوومنتخب ألعاب القوى ذكورمنتخب ألعاب القوى ذكور--
منتخب كرة الطاولة إناثمنتخب كرة الطاولة إناث--

منتخب البادمینتون  إناث وذكورمنتخب البادمینتون  إناث وذكور--

الترتیب العام الترتیب العام المجموعالمجموعبرونزبرونزفضةفضةذھبذھبالریاضاتالریاضات
--0202020201010505السباحةالسباحة

11الرتبة  الرتبة  1111131303032727ألعاب القوىألعاب القوى
33الرتبة  الرتبة  01010101----الكرة الطائرةالكرة الطائرة

--1313151505053333المجموعالمجموع

1515

شتنبر شتنبر 
20112011

بطولة ریاضیة عربیة بطولة ریاضیة عربیة 
مدرسیة للبنینمدرسیة للبنین

السعودیةالسعودیة//بالطائف بالطائف 

ذكورذكورمنتخب كرة القدم منتخب كرة القدم --

منتخب ألعاب القوى ذكورمنتخب ألعاب القوى ذكور--

..
الترتیب العامالترتیب العامالمجموعالمجموعبرونزبرونزفضةفضةذھبذھبالریاضاتالریاضات

11الرتبة  الرتبة  04040707--0303ألعاب القوىألعاب القوى
لم یتأھل للدور الثانيلم یتأھل للدور الثاني--------بنینبنینكرة القدم  كرة القدم  

--04040707--0303المجموعالمجموع
--

1313

شتنبر شتنبر 
20122012

األلعاب الریاضیة األلعاب الریاضیة 
1919العربیة المدرسیة  العربیة المدرسیة  

بالكویتبالكویت

1212بنات  بنات  منتخب ألعاب القوى منتخب ألعاب القوى --
1010بنین بنین منتخب ألعاب القوى منتخب ألعاب القوى --
0505بنین   بنین   منتخب السباحة  منتخب السباحة  --

1212كرة القدم خماسي بنات كرة القدم خماسي بنات منتخب منتخب --
1212كرة السلة  بنات كرة السلة  بنات منتخب منتخب --
1212بنین بنین منتخب الكرة الطائرة منتخب الكرة الطائرة --

..
الترتیب العامالترتیب العامالمجموعالمجموعبرونزبرونزفضةفضةذھبذھبالریاضاتالریاضات

11الرتبة  الرتبة  1111131306063030بنین وبناتبنین وبناتألعاب القوىألعاب القوى
33الرتبة  الرتبة  040407071111--بنینبنینالسباحةالسباحة

22الرتبة الرتبة 0101--0101--كرة القدم خماسي بناتكرة القدم خماسي بنات
33الرتبة  الرتبة  01010101----كرة السلة  بناتكرة السلة  بنات

33الرتبة  الرتبة  01010101----بنینبنینالكرة الطائرة الكرة الطائرة 
--1111181815154444المجموعالمجموع

1212

شتنبر شتنبر 
20132013

البطولة الریاضیة البطولة الریاضیة 
العربیة المدرسیة  العربیة المدرسیة  

قدم قدم ة لكرة الة لكرة الالخامسالخامس
بوالیة نابل بوالیة نابل بنین بنین 
تونستونس//

بنینبنینمنتخب كرة القدم منتخب كرة القدم --
55الرتبة الرتبة --

أھدافأھداف0505الالعب المغربي ولید أزعرو أحسن ھداف للبطولة بـ الالعب المغربي ولید أزعرو أحسن ھداف للبطولة بـ --
1515


