
 

  

سجل تاریخي إلنجازات الریاضة المدرسیةسجل تاریخي إلنجازات الریاضة المدرسیة
))المشاركات الدولیةالمشاركات الدولیة((

19951995انطالقا من سنةانطالقا من سنة

II بطوالت العالم المدرسیة المنظمة من طرف االتحاد الدولي للریاضة المدرسیة بطوالت العالم المدرسیة المنظمة من طرف االتحاد الدولي للریاضة المدرسیة ـ ـ::

::بطوالت العالم المدرسیة  للعدو الریفي  بطوالت العالم المدرسیة  للعدو الریفي  ـ ـ 11

)د الدولي للریاضة المدرسیة كل سنتین د الدولي للریاضة المدرسیة كل سنتین تنظم ھذه البطولة من طرف االتحاتنظم ھذه البطولة من طرف االتحا((

تكون المشاركة في ھذه البطولة تكون المشاركة في ھذه البطولة 
بب

العددالعدد
تتبارى الفرق المشاركة على تتبارى الفرق المشاركة على 
مجموع مجموع میدالیات في الترتیب الفرديمیدالیات في الترتیب الفردي

المیدالیات المیدالیات 
لكل فئةلكل فئة

تتبارى الفرق المشاركة على تتبارى الفرق المشاركة على 
مجموع مجموع كؤوس في الترتیب الجماعيكؤوس في الترتیب الجماعي

الكؤوسالكؤوس
الكأس الكأس برونزیةبرونزیةفضیةفضیةذھبیةذھبیة

األولاألول
لكأس لكأس اا

الثانيالثاني
الكأس الكأس 
الثالثالثالث

1111113311111133أفرادأفراد0606منتخب وطني مدرسي للفتیاتمنتخب وطني مدرسي للفتیات
1111113311111133أفرادأفراد0606منتخب وطني مدرسي للفتیانمنتخب وطني مدرسي للفتیان
1111113311111133أفرادأفراد0606فریق مؤسسة تعلیمیة  للفتیاتفریق مؤسسة تعلیمیة  للفتیات
1111113311111133أفرادأفراد0606فریق مؤسسة تعلیمیة   للفتیانفریق مؤسسة تعلیمیة   للفتیان

44444412124444441212رداردافف2424المجموع العامالمجموع العام

عدد الدول التاریخالبلد المنظم
المشاركة

المیدالیات المحصل علیھا المیدالیات المحصل علیھا 
میدالیاتمیدالیات1212من أصل من أصل 

مجموع مجموع 
المیدالیاتالمیدالیات

الكؤوس المحصل الكؤوس المحصل 
علیھاعلیھا

مجموع مجموع 
الكؤوس الكؤوس 

الثالثالثالثالثانيالثانياألولاألولبرونزیةبرونزیةفضیةفضیةذھبیةذھبیة

10إلى 05من تركیا-انطالیا 
1996أبریل 

22221050522-44

06إلى 01من لیتوانیا-ریكا 
1998ماي  

23222060631-4

16إلى 10من المغرب-مراكش 
2000مارس 

25323080831-4

-كارلو في فاري 
التشیك

مارس إلى 28من 
2002أبریل  03

2221306064--4

07إلى02من فرنسا-لیون 
2004أبریل 

2422206062114

المغربيةالجامعة الملكية
للرياضة المدرسية
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2424عدد الدول المشاركة عدد الدول المشاركة ::بنینبنینـ مشاركة المغرب في بطولة العالم المدرسیة لكرة القدم ـ مشاركة المغرب في بطولة العالم المدرسیة لكرة القدم 22

الترتیب العامالفریق المشاركالتاریخالبلد المنظم
20إلى 13من كاكلیاري-إیطالیا

1999ماي
)18(الرتبة الثامنة عشرة فریق إعدادیة محمد الخامس بمدینة مراكش

رة القدم مثل المغرب في ھذه التظاھرة الدولیة فریق إعدادیة محمد الخامس بنیابة مراكش المدینة لحصولھ على لقب البطولة الوطنیة المدرسیة في ك
  .1998لسنة 

2424عدد الدول المشاركة عدد الدول المشاركة ::))العبینالعبین77بـ بـ ((بنینبنینمشاركة المغرب في بطولة العالم المدرسیة للریكبيمشاركة المغرب في بطولة العالم المدرسیة للریكبيــ33

المیدالیاتالترتیب العامالفرق المشاركة ریخالتاالبلد المنظم

أبریل إلى 28من دینكیرك-فرنسا 
2000ماي 03

برونزیةالرتبة الثالثةفریق ثانویة ابن تومرت مراكش
  ــــ  الرتبة الثامنةالمنتخب الوطني المدرسي

έΎϧϣϟ�ε ϛέϣ�ΔΑΎϳϧΑ�ΕέϣϭΗ�ϥΑ�ΔϳϭϧΎΛ�ϕϳέϓ�ΓέϫΎυΗϟ�ϩΫϫ�ϲϓ�Ώέϐϣϟ�ϝΛϣ�Δϧѧγϟ�ϲѧΑϛϳέϟ�ΔѧοΎϳέ�ϲѧϓ�ΔϳγέΩϣϟ�Δϳϧρϭϟ�ΔϟϭρΑϟ�ΏϘϟ�ϰϠϋ�Ϫϟϭλ Σϟ�Γ
.بعد بالد الغال وفرنسا، بینما حصل المنتخب الوطني المدرسي على الرتبة الثامنة)میدالیة برونزیة(وحصل على الرتبة الثالثة 1999

3636ركة ركة عدد الدول المشاعدد الدول المشا::مشاركة المغرب في الجمنازیاد العالمیة المدرسیة مشاركة المغرب في الجمنازیاد العالمیة المدرسیة ــ44

المسابقة التي فاز فیھا الفرق المشاركة التاریخالبلد المنظم
المغرب 

المیدالیات

ماي إلى 27من كون-فرنسا 
2002یونیو 03

منتخب وطني مدرسي أللعاب القوى 
أفراد08فتیان وفتیات متكون من 

ذھبیةم فتیان1500

2020عدد الدول المشاركة عدد الدول المشاركة ::از از مشاركة المغرب في كأس العالم المدرسیة للجمبمشاركة المغرب في كأس العالم المدرسیة للجمبــ55

أفراد  أفراد  0404منتخب وطني مدرسي فتیات منتخب وطني مدرسي فتیات --::شارك المغرب بـ شارك المغرب بـ 
أفراد  أفراد  0404منتخب وطني مدرسي فتیان منتخب وطني مدرسي فتیان --

))نیابة آسفينیابة آسفيإعدادیة الراضي السالوي الیوسفیةإعدادیة الراضي السالوي الیوسفیة((أفراد  أفراد  0404فریق مؤسسة تعلیمیة  فتیات فریق مؤسسة تعلیمیة  فتیات --

))إعدادیة لال عائشة الیوسفیة نیابة آسفيإعدادیة لال عائشة الیوسفیة نیابة آسفي((أفراد  أفراد  0404فریق مؤسسة تعلیمیة   فتیان فریق مؤسسة تعلیمیة   فتیان --

الترتیب العامالمجموعبرونزیةفضیةذھبیةنوع المسابقةالتاریخالبلد المنظم

لنیستیر-فرنسا

12من 
18إلى 

ماي 
2003

211الحركات األرضیة
الرابعةالرتبة 08

211القفز على الحصان 

2424عدد الدول المشاركة عدد الدول المشاركة ::مشاركة المغرب في البطولة العالمیة المدرسیة لكرة الید مشاركة المغرب في البطولة العالمیة المدرسیة لكرة الید ــ66

الرتبة المحصل الفرق المشاركة التاریخالبلد المنظم
علیھا

19إلى 12من میلوسك-ھنغاریا 
2004مارس 

)فئة اإلناث(عین السبع الحي المحمدي  /یم الخطابي ـ إعدادیة عبد الكر

)فئة  الذكور(مراكش المنارة /ثانویة   ابن عباد -

فریقا 20على 16
فریقا24على 20
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IIII الدورات والبطوالت الریاضیة العربیة المدرسیة المنظمة من طرف االتحاد العربي للتربیة البدنیة الدورات والبطوالت الریاضیة العربیة المدرسیة المنظمة من طرف االتحاد العربي للتربیة البدنیة ـ ـ
::المدرسیةالمدرسیةوالریاضة والریاضة 

):):وتضم ریاضة واحدة أو ریاضتین على األكثروتضم ریاضة واحدة أو ریاضتین على األكثرتنظم كل سنتینتنظم كل سنتین((الریاضیة العربیة المدرسیة الریاضیة العربیة المدرسیة البطوالتالبطوالت::أوال أوال 

::::))دولدول06مشاركة مشاركة ((البطولة العربیة المدرسیة األولى للعدو الریفي البطولة العربیة المدرسیة األولى للعدو الریفي ـ ـ 11

أفرادأفراد0606منتخب وطني مدرسي فتیان منتخب وطني مدرسي فتیان --أفراد  أفراد  0606منتخب وطني مدرسي فتیات منتخب وطني مدرسي فتیات --::شارك المغرب بـ شارك المغرب بـ 

أفراد    أفراد    0606منتخب وطني مدرسي شبان منتخب وطني مدرسي شبان --أفراد  أفراد  0606منتخب وطني مدرسي شابات منتخب وطني مدرسي شابات --

عدد التاریخالبلد المنظم 
الدول 

المشاركة

المجموعبرونزیةفضیةذھبیة
الترتیب 

العام فریقفرديفریقفرديفریقفردي

الرتبة 13-2-199506443أبریل الرباط/المغرب 
األولى

::))دولةدولة21مشاركة مشاركة ((البطولة الریاضیة العربیة المدرسیة األولى لكرة السلة البطولة الریاضیة العربیة المدرسیة األولى لكرة السلة ــ22

الرتبة المحصل علیھاالفرق المشاركة                                      التاریخالبلد المنظم

2000غشت لبنان ـ بیروت
فرق ثمانیة/سادسةالرتبة الالمنتخب الوطني المدرسي ـ إناث
  افریقعشرإثنى/الرتبة الحادیة عشرةالمنتخب الوطني المدرسي ـ ذكور

::))دولةدولة12مشاركة مشاركة ((ـ البطولة الریاضیة العربیة المدرسیة الثانیة لكرة القدم ـ البطولة الریاضیة العربیة المدرسیة الثانیة لكرة القدم ــ33

الرتبةالتاریخالبلد المنظم
لرتبة الرابعةاالمنتخب الوطني المدرسي ـ ذكور2001یولیوز لبنان ـ بیروت

:دولةدولة13بمشاركة بمشاركة ((الریاضیة العربیة المدرسیة األولى لكرة الید وألعاب القوى الریاضیة العربیة المدرسیة األولى لكرة الید وألعاب القوى البطولةالبطولةـ ـ 44 (: (
الرتبةالتاریخالبلد المنظم

شتنبر عمان/األردن 
2001

المنتخب الوطني المدرسي أللعاب 
عداءة12عداء و 12القوى

الرتبة 
األولى

میدالیة ذھبیة20
فضیةمیدالیات 08

میدالیات 10
برونزیة

میدالیة38بمجموع 

الرتبة األولى 
في الترتیب 

العام

المنتخب الوطني المدرسي
ذكور/لكرة الید

الرتبة 
الخامسة

ــــ

:دولدول1100مشاركة مشاركة ((الریاضیة العربیة المدرسیة األولى للكرة الطائرة الریاضیة العربیة المدرسیة األولى للكرة الطائرة البطولةالبطولةـ ـ 55 (: (

الرتبةالتاریخالبلد المنظم
العربیة اإلمارات
ييببظظأبوأبو//المتحدة

میدالیة فضیةالرتبة الثانیةالمنتخب الوطني المدرسي بنین2003شتنبر 

:دولدول0909مشاركة مشاركة ((الریاضیة العربیة المدرسیة الثانیة لكرة السلة الریاضیة العربیة المدرسیة الثانیة لكرة السلة البطولةالبطولةـ ـ 66 (: (
الرتبةالتاریخالبلد المنظم

الرتبة الخامسةبنین لة منتخب الوطني المدرسي لكرة السال2005شتنبر عمان/األردن 
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::))دولةدولة13بمشاركة بمشاركة ((ـ البطولة الریاضیة العربیة المدرسیة الثالثة لكرة القدم ـ البطولة الریاضیة العربیة المدرسیة الثالثة لكرة القدم ــ77

الفریق المشارك                      الرتبة                           الجائزةالتاریخالبلد المنظم
كأس الفریق المثاليورتبة الخامسةالالمنتخب الوطني المدرسي ذكور2007غشت   صنعاء/ الیمن

::))دولدول08بمشاركة بمشاركة ((ـ البطولة الریاضیة العربیة المدرسیة الثانیة لكرة الید ـ البطولة الریاضیة العربیة المدرسیة الثانیة لكرة الید ــ88

الفریق المشارك                      الرتبة                           الجائزةالتاریخالبلد المنظم

2009مارس والیة نابل/تونس 
لمدرسي بنینالمنتخب الوطني ا

المنتخب الوطني المدرسي بنات

الرتبة السادسة   
میدالیة فضیة   الرتبة الثالثة

وكأس الفریق المثالي

::))دولةدولة13بمشاركة بمشاركة ((والثانیة أللعاب القوى بنینوالثانیة أللعاب القوى بنینـ البطولة العربیة المدرسیة الرابعة لكرة القدمـ البطولة العربیة المدرسیة الرابعة لكرة القدمــ99

الترتیب المیدالیات الفریق المشاركالتاریخالبلد المنظم
العام

شتنبر إلى  24من  الطائف/السعودیة
2011أكتوبر 07

المنتخب الوطني المدرسي لكرة القدم  
المنتخب الوطني المدرسي أللعاب القوى 

:میدالیات 07
برونزیة4/ذھبیة 3

الرتبة 
الثالثة

::))دولةدولة31بمشاركة بمشاركة ((ة لكرة القدم بنین ة لكرة القدم بنین خامسخامسـ البطولة العربیة المدرسیة الـ البطولة العربیة المدرسیة الــ1010

الفریق المشارك                      الرتبة                           الجائزةالتاریخالبلد المنظم
والیة /تونس 

نابل

13إلى  04من  
2013شتنبر 

المنتخب الوطني المدرسي لكرة 
القدم

0505أحسن ھداف للبطولة بـ أحسن ھداف للبطولة بـ الرتبة الخامسة   
لالعب المغربي ولید أزعرولالعب المغربي ولید أزعرولل
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):):تضم مجموعة من الریاضات ویشارك كل بلد في الریاضات التي تناسبھ تضم مجموعة من الریاضات ویشارك كل بلد في الریاضات التي تناسبھ ووتنظم كل سنتینتنظم كل سنتین((األلعاب الریاضیة األلعاب الریاضیة ::ثانیا ثانیا 

::دولة دولة 1111بمشاركة بمشاركة 1212الریاضیة العربیة المدرسیة  الثانیة عشرة الریاضیة العربیة المدرسیة  الثانیة عشرة الدورة الدورة ـ ـ 11

یب الترتالمیدالیات الرتبةالفرق المشاركة التاریخالبلد المنظم
العام

/المغرب 

الدار البیضاء

شتنبر 
1998

المنتخب الوطني المدرسي أللعاب القوى 
عداءة20عداء و 20

:میدالیة 30الرتبة األولى
15/ذھبیة 8

برونزیة7/فضیة 
الرتبة 
األولى 

ــــالرتبة الرابعةبنینالمنتخب الوطني المدرسي لكرة القدم
فضیةالرتبة الثانیةبنیني المدرسي لكرة السلة المنتخب الوطن

الرتبة الرابعةبناتالمنتخب الوطني المدرسي لكرة السلة

::دولة دولة 1313بمشاركة بمشاركة 1414الریاضیة العربیة المدرسیة الرابعة عشرة الریاضیة العربیة المدرسیة الرابعة عشرة الدورة الدورة ـ ـ 22

الترتیب المیدالیات الرتبةالفرق المشاركة التاریخالبلد المنظم
العام

/نلبنا
بیروت

شتنبر 
2002

المنتخب الوطني المدرسي أللعاب القوى 
عداءة13عداء و 13

:میدالیة 25الرتبة األولى
10ذھبیات و 9

فضیات و 
برونزیات6

الرتبة 
الثانیة 

فضیةالرتبة الثانیةبنینالمنتخب الوطني المدرسي لكرة القدم
ـ 11الرتبة بنینالمنتخب الوطني المدرسي لكرة السلة

:دولةدولة1616مشاركة مشاركة ((للبنین للبنین 1515الدورة الریاضیة العربیة المدرسیة الخامسة عشرةالدورة الریاضیة العربیة المدرسیة الخامسة عشرة––33 (: (

المیدالیات الرتبةالفرق المشاركة التاریخالبلد المنظم

المملكة العربیة 
جدة/السعودیة 

شتنبر 
2004

المنتخب الوطني المدرسي أللعاب 
عداء12القوى بنین 

میدالیات 10انیةالرتبة الث
فضیات 03-02ذھبیتان-

برونزیات05-

المنتخب الوطني المدرسي لكرة 
بنینالقدم

ذھبیة الرتبة األولى

المنتخب الوطني المدرسي لكرة الید 
بنین

الرتبة الثالثة 
في مجموعتھ

ـ

:لةلةدودو1515مشاركة مشاركة ((1616الدورة الریاضیة العربیة المدرسیة السادسة عشرةالدورة الریاضیة العربیة المدرسیة السادسة عشرة--44 (: (
المیدالیات الرتبةالفرق المشاركة التاریخالبلد المنظم

الجمھوریة 
/الجزائریة
الجزائر

2006شتنبر 

المنتخب الوطني المدرسي 
الرتبة الرابعة سباحین04سباحات 05للسباحة

:میدالیات موزعة كالتالي07

وفضیة واحدة –02ذھبیتان  
برونزیات 04و

وطني المدرسي المنتخب ال
عدائین07أللعاب القوى 

عداءة14و
الرتبة الثالثة

:میدالیات موزعة كالتالي26
فضیات 14–ذھبیات 05

برونزیات 07و

المنتخب الوطني المدرسي للكرة 
العبة 12الطائرة بنات 

فضیةالرتبة الثانیة
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:دولةدولة1717مشاركة مشاركة ((1717ةةاأللعاب الریاضیة العربیة المدرسیة السابعة عشراأللعاب الریاضیة العربیة المدرسیة السابعة عشر--55 (: (
المیدالیات الرتبةالفرق المشاركة التاریخالبلد المنظم

عمان/األردن 
2008غشت 

المنتخب الوطني المدرسي 
عداء14أللعاب القوى 

عداءة15و
الرتبة األولى

:موزعة كالتاليةمیدالی23
فضیات 10–ذھبیات 07

برونزیات 06و

المنتخب الوطني المدرسي لكرة 
الرتبة الرابعةالعبا 12بنینالسلة 

كأس الفریق المثاليحصل على

المنتخب الوطني المدرسي لكرة 
العبة 13بنات یدال

فضیةالرتبة الثانیة

:دولةدولة1515مشاركة مشاركة ((1818األلعاب الریاضیة العربیة المدرسیة الثامنة عشرة األلعاب الریاضیة العربیة المدرسیة الثامنة عشرة --66 (: (
المیدالیات الرتبةالفرق المشاركة التاریخالبلد المنظم

غشت /یولیوزبیروت/لبنان
2010

المنتخب الوطني المدرسي 
عداء14أللعاب القوى 

عداءة16و 
الرتبة األولى

:میدالیة موزعة كالتالي27
فضیة 13–ذھبیة 11

برونزیات03و

المنتخب الوطني المدرسي 
-فتیات03للسباحة 

:عة كالتاليمیدالیات موز05
)02(فضیتان –)02(ذھبیتان 

و برونزیة واحدة

كرة لالمنتخب الوطني المدرسي ل
االعب 12الطائرة بنین

برونزیةةالرتبة الثالث

:دولةدولة1212مشاركة مشاركة ((1919ة عشرةة عشرةتاسعتاسعاأللعاب الریاضیة العربیة المدرسیة الاأللعاب الریاضیة العربیة المدرسیة ال--77 (: (
المیدالیات الترتیب العامالفرق المشاركة التاریخالبلد المنظم

الكویت
2012شتنبر 

المنتخب الوطني المدرسي أللعاب 
القوى

الرتبة األولىعداءة12عدائین  و  10

:میدالیة موزعة كالتالي30
06فضیة  و13–ذھبیة 11

برونزیات
المنتخب الوطني المدرسي للسباحة 

الثالثةسباحین05
:میدالیة موزعة كالتالي11

فضیة07فضیة  و04
المنتخب الوطني المدرسي لكرة القدم 

العبة 12خماسي بنات 
فضیةالرتبة الثانیة

المنتخب الوطني المدرسي لكرة 
العبة 12السلة بنات 

برونزیةالرتبة الثالثة

المنتخب الوطني المدرسي للكرة 
العبا 12الطائرة بنین 

برونزیةالرتبة الثالثة
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IIIIII--الت المغاربیة المدرسیة للعدو الریفي الت المغاربیة المدرسیة للعدو الریفي البطوالبطو::

تنظم ھذه البطولة من طرف االتحاد التونسي للریاضة المدرسیة شھر فبرایر من كل سنة تخلیدا لذكرى شھداء ساقیة سیدي یوسف تنظم ھذه البطولة من طرف االتحاد التونسي للریاضة المدرسیة شھر فبرایر من كل سنة تخلیدا لذكرى شھداء ساقیة سیدي یوسف ((
)ویشارك فیھا بلدان المغرب العربي ویشارك فیھا بلدان المغرب العربي 

العددالعددتكون المشاركة في ھذه البطولة بتكون المشاركة في ھذه البطولة ب
المشاركة على المشاركة على تتبارى الفرق تتبارى الفرق 

مجموع مجموع لیات في الترتیب الفرديلیات في الترتیب الفرديمیدامیدا
المیدالیات المیدالیات 

لكل فئةلكل فئة

تتبارى الفرق المشاركة على أربعة تتبارى الفرق المشاركة على أربعة 
كؤوس في الترتیب الجماعيكؤوس في الترتیب الجماعي برونزیةبرونزیةفضیةفضیةذھبیةذھبیة

كأس لمنتخب الصغیراتكأس لمنتخب الصغیرات11111133أفرادأفراد0606منتخب وطني مدرسي  للصغیراتمنتخب وطني مدرسي  للصغیرات
كأس لمنتخب الصغاركأس لمنتخب الصغار11111133أفرادأفراد0606منتخب وطني مدرسي  للصغارمنتخب وطني مدرسي  للصغار
كأس لمنتخب الفتیاتكأس لمنتخب الفتیات11111133أفرادأفراد0606منتخب وطني مدرسي  للفتیاتمنتخب وطني مدرسي  للفتیات
كأس لمنتخب الفتیانكأس لمنتخب الفتیان11111133أفرادأفراد0606منتخب وطني مدرسي  للفتیانمنتخب وطني مدرسي  للفتیان

كؤوسكؤوس44444412120404فردافردا2424المجموع العامالمجموع العام

الدورةالتاریخالبلد المنظم
مجموع مجموع المیدالیات المحصل علیھاالمیدالیات المحصل علیھا

المیدالیاتالمیدالیات
مم1212//علىعلى

مجموع مجموع 
ؤوس ؤوس الكالك

كك44//على على 
برونزیةبرونزیةفضیةفضیةذھبیةذھبیة

19981823409093فبرایر 06ساقیة سیدي یوسف/تونس 

19991912205052فبرایر 05ساقیة سیدي یوسف/تونس 

20002031104042فبرایر 04ساقیة سیدي یوسف/تونس 

20012121306062فبرایر 03ساقیة سیدي یوسف/تونس 

20022212205052فبرایر 02ساقیة سیدي یوسف/تونس 

04043-20032331فبرایر 01ساقیة سیدي یوسف/تونس 

20042412104042فبرایر 07ساقیة سیدي یوسف/تونس 

20052544109094فبرایر 05ساقیة سیدي یوسف/تونس 

307072-2006264فبرایر 04ساقیة سیدي یوسف/تونس 

20072734209092فبرایر 03ساقیة سیدي یوسف/س تون

20082833309093فبرایر 02ساقیة سیدي یوسف/تونس 

2009294443311114فبرایر 07ساقیة سیدي یوسف/تونس 

2010303333309093فبرایر 06ساقیة سیدي یوسف/تونس 

ألحداث التي عرفتھا تونس ھذه السنةلم تجرى نظر ل2011فبرایر 05ساقیة سیدي یوسف/تونس 

112203030-201231فبرایر 04ساقیة سیدي یوسف/تونس 

2013324443311114فبرایر 02ساقیة سیدي یوسف/تونس 

2014334224411004فبرایر 01ساقیة سیدي یوسف/تونس 
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IIVV--أخرى أخرى مشاركاتمشاركات::

::فریقافریقا1616بمشاركة بمشاركة القاعة لفئة البراعم القاعة لفئة البراعم العالمیة لكرة القدم داخلالعالمیة لكرة القدم داخلالبطولةالبطولةـ ـ 11

)الفرنسي وتتم دعوة المغرب ممثال  بمنتخب وطني مدرسيHYERÈSھییرس تنظم ھذه البطولة كل سنة من طرف نادي تنظم ھذه البطولة كل سنة من طرف نادي ((

اإلنجازالفریق المشاركالدورةالتاریخالبلد المنظم

ھییرس /فرنسا 
HYERÈS

22الى 16من 

200418دجنبر 
مدرسي لكرة ني وطمنتخب 

فئة القدم داخل القاعة 
08مكون من البراعم 

العبین

ـ الرتبة الثامنة ؛
Fairـ كأس الروح الریاضیة  play ؛  

عصام الفارسي من (ـ كأس أحسن ھداف 
).أھداف6نیابة القنیطرة برصید 

ھییرس /فرنسا 
HYERÈS

21الى 16من 

200519دجنبر 

منتخب وطني مدرسي لكرة 
م داخل القاعة فئة القد

08البراعم مكون من 
العبین

ـ الرتبة السابعة ؛
Fairـ كأس الروح الریاضیة  play.

ھییرس /فرنسا 
HYERÈS

19الى 14من 

200620دجنبر 

منتخب وطني مدرسي لكرة 
القدم داخل القاعة فئة 

08البراعم مكون من 
العبین

ـ الرتبة الخامسة ؛
Fairیة ـ كأس الروح الریاض play.

ھییرس /فرنسا 
HYERÈS

18الى 13من 

200721دجنبر 

منتخب وطني مدرسي لكرة 
القدم داخل القاعة فئة 

08البراعم مكون من 
العبین

ـ الرتبة  السابعة ؛
Fairـ كأس الروح الریاضیة  play ؛  

ـ توج الالعب محمد الحمدي من نیابة 
  .ة فاس كأحسن حارس مرمى في البطول

ھییرس /فرنسا 
HYERÈS

23الى 18من 

200822دجنبر 

منتخب وطني مدرسي لكرة 
القدم داخل القاعة فئة 

08البراعم مكون من 
العبین

ـ الرتبة  السادسة ؛
Fairـ كأس الروح الریاضیة  play.

دو الریفيسجل تاریخي بأسماء األبطال الحاصلین على المراتب الثالثة األولى في الع
2001سنة  21لساقیة سیدي یوسف  بالجمھوریة التونسیة منذ الدورة 

2001فبرایر 03یوم السبت 21الدورة 
فئة الفتیان فئة الفتیات فئة الصغار فئة الصغیرات لرتبةا

الجزائر مراد  النعامي المغرب مریم ع سلسولي المغرب ع الرحمان المصدوقي الجزائر شیبوبشھرزاد 1
أحمد  خلداوي تونس المغرب نجاة  الفضي الجزائر مفتاح  بنیوسف الجزائر حنان   مخلوفي 2
المغرب أمیرة  بنعمر تونس یونس أیت ھادي المغرب عادل   الخي المغرب لیلى  داوود 3

2002فبرایر 02یوم السبت 22الدورة 
الجزائر تونس دحمان  عیسى یسرى  جمالي لمغربا یوسف  بوشكارم الجزائر حنان   مخلوفي 1
المغرب تونس ابراھیم  الطالب صفاء  العیساوي الجزائر بنمالك  بوملخة المغرب  یاسمینة مسكاري 2
المغرب محمد  مستاري المغرب حنان  أباتي الجزائر غزالي  غوتي الجزائر كنزة  بورقیة 3

2003فبرایر 01یوم السبت 23الدورة 
المغرب بنمالك بوملخة المغرب  سھام الھاللي المغرب أعبیدا الزمزامي الجزائر أمینة  معسكري 1
المغرب محمد  مزیان تونس تونس یسرى  جمالي كنزة  بورقیة تونس  محمد الویفي 2
الجزائر رفیق المباركي تونس تونس إیمان البدراوي عمر  العابدي الجزائر أمیرة  الزیدي 3

2004فبرایر 07یوم السبت 24الدورة 
منال  الجمالي تونس بنمالك  بوملخة المغرب  تونس قلیعي  یوسفي الجزائر عبابدیة  بلمیلود 1
المغرب یوسف بوشكارم الجزائر یمینة  مسكاري المغرب جواد الجھواري منى بن علي تونس  2
الجزائر ربوح  الحاج الجزائر عائشة  وزاع بالمغر أیوب  بلحفیضیة الجزائر خدیجة  بن عاشور 3

2005فبرایر 05یوم السبت 25الدورة 
المغرب  فؤاد  كعام المغرب زینب  ندیر المغرب یوسف  ناصر المغرب شیماء  كرومة 1
المغرب الجیاللي جرموني عائشة  باني المغرب المغرب أیوب  بلحفیضیة المغرب رباب  عرافي 2
المغرب د الحق  راضيعب الجزائر حبیبة بالحاجة الجزائر ریاد  موسى صفاء  الجمالي تونس 3
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2006فبرایر 04یوم السبت 26الدورة 
المغرب  یوسف  ناصر المغرب خدیجة  أفریاط المغرب عزیز  لحبابي المغرب رباب  عرافي 1
الجزائر الماجد  الطویل الجزائر بركاھم  الدریسي الجزائر زرقيصدام الجزائر حدة سوعدیة 2
المغرب یوسف  بوعثمان المغرب اسمھان  لعتیریس الجزائر أنیس  تراكیة المغرب حنان  أوبا علي 3

2007فبرایر 03یوم السبت 27الدورة 
المغرب  یوسف  ناصر المغرب  شیماء  كرومة المغرب  عبد العزیز الكرني الجزائر وردة  سواعدیة 1
المغرب عزیز  لحبابي المغرب ازھور  بلیزید المغرب عبد اللطیف أعراب المغرب حسناء  شراكي 2
المغرب بوشعیب  جدار المغرب فاطمة ز أھریس الجزائر ابراھیم  قداش الجزائر بشرى  جیالني 3

2008فبرایر 02یوم السبت 28الدورة 
المغرب  عزیز  لحبابي الجزائر بشرى  جیالني المغرب  عبد العزیز الكرني المغرب  فوزیة  الوھراني 1
المغرب مصطفى  تشفیت الجزائر نسیمة  حمدي المغرب اسماعیل  رزكى المغرب خدیجة  الموساوي 2
المغرب عمر  مریني الجزائر نبیلة  سیفي المغرب الغازي  لملیح المغرب حسناء  شراكي 3

2009فبرایر 07یوم السبت 29الدورة 
لمغرب ا ھشام  سكیني المغرب  حیاة  عالوي المغرب  اسماعیل  رزكى المغرب  لطیفة  بواعلوشن 1

المغرب عثمان  لعروسي المغرب أمینة  الطاھري المغرب لطفي  بوعرفة المغرب سكینة أثنان 2
المغرب یاسین  الزاكي المغرب فاطمة  خنجاري المغرب محمد  الطلحاوي الجزائر سكحال  ھاجر 3

2010فبرایر 06یوم السبت 30الدورة 
المغرب  یونس  الصالحي المغرب  فدوى سیدي مدان المغرب لطفي  بوعرفة الجزائر سكحال  ھاجر 1
المغرب سفیان بوقنطار المغرب ظریفة  الزویت المغرب الحسین  الكالوو تونس ایمان  عثمان 2
المغرب إسماعیل ادریدر المغرب یاغزالن  بو الجزائر إسعادي  عبد الحق المغرب أمیمة  جوقي 3

2012فبرایر 04یوم السبت 31الدورة 
الجزائر الزغدوديبالل الجزائر الشناحریمة الجزائر زیاني بو مروة تونس زیان بو توفیق 1
الجزائر المھداويالدینسیف الجزائر الموساويلیلیا اسماعیلي فىمصط المغرب الجزائر خروبينورة 2
بوشیدةالكریم عبد الجزائر خشان حسناء المغرب الجزائر المغرب بوبرشة شعبان الطاھريرحمة 3

2013فبرایر 02یوم السبت 32الدورة 
المغرب محسن بن فالح المغرب سكینة بلیل المغرب زكریاء بن موسى المغرب رحمة الطاھري 1
المغرب شماللھشام المغرب سارة  شقاف المغرب یاسین ولیلي المغرب حنان بو عكاد 2
المغرب سفیان البقالي المغرب نادیة الحقوني المغرب نور الدین المرابط الجزائر خروبي نورة 3

2014فبرایر 01یوم السبت 33الدورة 
المغرب امین زحاف المغرب رحمة الطاھري المغرب عبد الرحیم لكتام المغرب فاطمة ازریفان 1
سفیان الشارني تونس الجزائر خروبي نورة المغرب یاسین ولیلي المغرب ایمان عبد العظیم 2
المغرب حسام الحدادي  المغرب حنان بوعكاد المغرب یاسین الزین المغرب ھدى الكرامي 3

2015فبرایر 07یوم السبت 34الدورة
المغربھشام اكنكمامالمغربرحمة الطاھريالجزائر ابرعابد  ص المغربھدى اھطیو1
الجزائرأیمن بولعینینالمغربإیمان البوھاليالمغربیاسین الزینالمغربھدى الكرامي2
 تونس علي كداشيالمغربفاطمة ازریفانالمغربزین الدین وریعالمغربسكینة جباح3


