
السجل التاریخي للبطوالت الوطنیة المدرسیة

  العدوالریفي

  تاریخ التنظیم  الجھة المنظمة  الدورة

1996مارس العیون/ الرباط فرع الجامعة الملكیة المغربیة للریاضة المدرسیة بنیابتي 32الدورة 

1998فبرایر الناظورفرع الجامعة بنیابة 33الدورة 

1999فبرایر عین الشق الحي الحسنيابة فرع الجامعة بنی34الدورة 

2000ینایر مراكش المنارةفرع الجامعة بنیابة 35الدورة 

2001مارس القنیطرةفرع الجامعة بنیابة 36الدورة 

2002فبرایر صفروفرع الجامعة بنیابة 37الدورة 

2003فبرایر بني ماللفرع الجامعة بنیابة 38الدورة 

2003دجنبر الرشیدیةجامعة بنیابة فرع ال39الدورة 

2004دجنبر فرع الجامعة بأكادیمیة جھة مراكش ـ تانسیفت ـ الحوز40الدورة 

2005دجنبر  14-12الصویرةفرع الجامعة بنیابة 41الدورة 

2007ینایر 28- 26بنسلیمانفرع الجامعة بنیابة 42الدورة 

2008ینایر  12- 10الخمیساتفرع الجامعة بنیابة 43الدورة 

2009ینایر  27- 25)الحوز(فرع الجامعة بأكادیمیة جھة مراكش ـ تانسیفت ـ الحوز 44الدورة 

2010ینایر 3-1فرع الجامعة بنیابة آسفي45الدورة 

2011ینایر  02 - 2010دجنبر  31فرع الجامعة بنیابة المحمدیة46الدورة 

2012ینایر  01 – 2011دجنبر  30انفرع الجامعة بنیابة بنسلیم47الدورة 

  2013ینایر  13- 11  فرع الجامعة بنیابة بنسلیمان  48الدورة 

  2013دجنبر  30 - 28  فرع الجامعة بنیابة بنسلیمان  49الدورة 

  2015ینایر  29 - 27  فرع الجامعة بنیابة بنسلیمان  50الدورة 



  الریاضات الجماعیة

  یمتاریخ التنظ  الجھة المنظمة  الدورة

1996 مايالقنیطرةفرع الجامعة بنیابة 37الدورة 

1997 مايمراكش المنارةفرع الجامعة بنیابة 38الدورة 

1998ماي الفداء درب السلطانفرع الجامعة بنیابة 39الدورة 

1999ماي أكادیر إداوتنانفرع الجامعة بنیابة 40الدورة 

2000ماينةفاس المدیفرع الجامعة بنیابة 41الدورة 

2001یونیومراكش المنارةفرع الجامعة بنیابة 42الدورة 

2002أبریل بني ماللفرع الجامعة بنیابة 43الدورة 

2003یولیوز  -یونیومراكش المدینةفرع الجامعة بنیابة 44الدورة 

2004یولیوز الرباطفرع الجامعة بنیابة 45الدورة 

2005أبریل دیمیة الدار البیضاء الكبرىفرع الجامعة بأكا46الدورة 

2006أبریل  10-7)أكادیر(سوس ـ ماسة ـ درعة فرع الجامعة بأكادیمیة 47الدورة 

2007أبریل  7-4الرباطفرع الجامعة بنیابة 48الدورة 

2008أبریل 01 - مارس 29فاسفرع الجامعة بنیابة 49الدورة 

2009مارس  30-27  )تطوان(طنجة تطوان  فرع الجامعة بأكادیمیة50الدورة 

2010مارس  31-28  )الرباط(الرباط سال زمور زعیر  فرع الجامعة بأكادیمیة51الدورة 

2011أبریل  7-3  فرع الجامعة بنیابة فاس52الدورة 

2012أبریل  11-8  مراكش تانسیفت الحوز فرع الجامعة الجامعة بأكادیمیة53الدورة 

2013أبریل 10-7  الجامعة بنیابة الرباط فرع  54الدورة 

2014أبریل  15 - 12فرع الجامعة بنیابة انزكان آیت ملول55الدورة 

2015أبریل  8 -5طنجة أصیلةفرع الجامعة بنیابة 56الدورة 



  ألعاب القوى

  تاریخ التنظیم  الجھة المنظمة  الدورة

1996لیوز یومكناس المنزهفرع الجامعة بنیابة 28الدورة 

1997یولیوز وجدة أنجادفرع الجامعة بنیابة 29الدورة 

1998یونیو إفرانفرع الجامعة بنیابة 30الدورة 

1999یولیوز سالفرع الجامعة بنیابة 31الدورة 

2000یونیو مكناس اإلسماعیلیةفرع الجامعة بنیابة 32الدورة 

2001یولیوز سیدي یوسف بن عليفرع الجامعة بنیابة 33الدورة 

2002یولیوز الرباطفرع الجامعة بنیابة 34الدورة 

2003یولیوز مكناس اإلسماعیلیةفرع الجامعة بنیابة 35الدورة 

2004یولیوز إفرانفرع الجامعة بنیابة 36الدورة 

2005ماي سطاتفرع الجامعة بنیابة 37الدورة 

2006ماي طنجة أصیلةابة فرع الجامعة بنی38الدورة 

2007ماي أكادیر إداوتنانفرع الجامعة بنیابة 39الدورة 

2008ماي مراكشفرع الجامعة بنیابة 40الدورة 

2009مايفرع الجامعة بأكادیمیة الدار البیضاء الكبرى41الدورة 

2010یونیو 27-24فرع الجامعة بنیابة طنجة أصیلة42الدورة 

2011یولیوز  8-5فرع الجامعة بنیابة مراكش43الدورة 

2012یولیوز17-14فرع الجامعة بنیابة الرباط44الدورة 

2013أبریل  19-16  فرع الجامعة بنیابة طنجة  45الدورة 

  2014ماي  11 – 9  فرع الجامعة بنیابة مراكش  46الدورة 

  2015ماي  4 – 1  فرع الجامعة بنیابة مراكش  47الدورة 



  -كأس المدارس مركز الحلیب -كرة القدم 

  تاریخ التنظیم  الجھة المنظمة  الدورة

1997یولیوز  9-7  الرباطفرع الجامعة بنیابة   1الدورة

1998یولیوز  8-6  المحمدیةفرع الجامعة بنیابة   2الدورة 

1999یولیوز 7-5  مكناس اإلسماعیلیةفرع الجامعة بنیابة   3الدورة 

2000یولیوز  5-3  آسفيرع الجامعة بنیابة ف  4الدورة 

2001یولیوز 7-5  أكاد یر إداوتنانفرع الجامعة بنیابة   5الدورة 

2002ماي  11-9  مراكش المدینةفرع الجامعة بنیابة   6الدورة 

2003أبریل 8-5  العیونفرع الجامعة بنیابة   7الدورة 

2004أبریل 7-4  خریبكةفرع الجامعة بنیابة   8الدورة 

2005أبریل10-7  فاس المدینةفرع الجامعة بنیابة   9الدورة 

2006أبریل15-12  تیزنیتفرع الجامعة بنیابة   10الدورة 

2007أبریل 1و مارس31-29  الجدیدةفرع الجامعة بنیابة   11الدورة 

2008أبریل6-3  فاسفرع الجامعة بنیابة   12الدورة 

2009أبریل5-2  تطوانامعة بنیابة فرع الج  13الدورة 

2010أبریل4-1  القنیطرةفرع الجامعة بنیابة   14الدورة 

2011أبریل9-7  طنجة أصیلةفرع الجامعة بنیابة   15الدورة 

2012أبریل15-12  مراكش تانسیفت الحوز فرع الجامعة بأكادیمیة  16الدورة 

2013أبریل  14-11  فرع الجامعة بنیابة سال  17الدورة 

2014أبریل20-17  فرع الجامعة بنیابة انزكان آیت ملول  18الدورة 

2015أبریل 12-9  فرع الجامعة بنیابة طنجة أصیلة  19الدورة 



  البطولة الوطنیة المدرسیة للتعلیم االبتدائي

  تاریخ التنظیم  الجھة المنظمة  الدورة

2008یونیو   30-27فرع الجامعة بنیابة الحي الحسني  1الدورة 

2009یولیوز   8-5الدار البیضاء الكبرىفرع الجامعة بأكادیمیة  2الدورة 

  2010ماي  9 -6  فرع الجامعة بنیابة فاس  3الدورة 

  2011ماي  7 -4  فرع الجامعة بنیابة الحي الحسني  4الدورة 

  2012ماي  7 -4  فرع الجامعة بنیابة الحي الحسني  5الدورة 

  2013ماي   6 -4  مراكشفرع الجامعة بنیابة   6الدورة 

  2014ماي  11 – 9  فرع الجامعة بنیابة مراكش  7الدورة 

  2015ماي  10 – 7  فرع الجامعة بنیابة مراكش  8الدورة 

  الیوم الوطني األولمبي المدرسي

تاریخ التنظیمالجھة المنظمةالدورة

2009اي م  8فرع الجامعة بنیابة الرباطالدورة األولى


