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2022-2021الرياضيةوالبطوالتاألنشطة

المديرة المحتضنة تاريخها  البطولة  رت 

المديرية اإلقليمية الرشيدية 2021دجنبر 18 البطولة الجهوية للعدو الريفي  المدرسي  01

المديرية اإلقليمية الرشيدية  2022يناير 26 والكرة 3X3البطولة الجهوية لكرة السلة وكرة السلة

والكرة الحديدة  والبادمنتونالطائرة 

02

المديرية اإلقليمية تنغير 2022فبراير 26 والريكبيالبطولة الجهوية لكرة القدم وكرة اليد  03

ورزازاتالمديرية اإلقليمية  2022مارس 12 والتعليم االبتدائي البطولة الجهوية أللعاب  القوى  04

ورزازاتالمديرية اإلقليمية  2022مارس 28إلى25من  البطولة الوطنية لكرة اليد إناث  05

المديرية اإلقليمية الرشيدية  2022ماي 20 البطولة الجهوية للمراكز الرياضية 06

المديرية اإلقليمية الرشيدية  2022ماي 28 والتيكواندوللكراطيالبطولة الجهوية  07
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حصيلة الجهة في مختلف البطوالت الوطنية 

الوطنية جميع البطوالت في مشاركة األكاديمية  

الرتبة األولى فئة البراعم في العدو الريفي•

2006-2005-2004الرتبة األولى في مسابقة رمي الرمح ألعاب القوى •

الكرة الطائرة 2008-2007الرتبة الثانية ذكور فئة •

كرة اليد2006-2005-2004الرتبة الثانية إناث  فئة •

القفز العالي ألعاب القوى2006-2005-2004ذكورفئةالرتبة الثانية •

العالي ألعاب القوىالقفز 2008-2007ذكورفئةالرتبة الثانية •
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حصيلة الجهة في مختلف البطوالت الوطنية 

الرتبة الثالثة فئة البراعم العدو الريفي•

الريفيفريق المؤسسة العدو البرعماتالرتبة الثالثة فئة •

الريكبي2006-2005-2004الرتبة الثالثة إناث فئة •

الريكبي2008-2007الرتبة الثالثة إناث فئة •

الطائرةالكرة 2006-2005-2004الثالثة ذكور فئة الرتبة •

السلةكرة 2008-2007الرتبة الثالثة إناث فئة •

التيكواندو2006-2005-2004الرتبة الثالثة ذكور فئة •

القدمكرة 2006-2005-2004الرتبة الثالثة ذكور  فئة •

الرتبة الثالثة كرة اليد ذكور المراكز الرياضية•

متر ذكور التعليم االبتدائي600المرتبة الثالثة •

المرتبة الثالثة الوثب الطويل ذكور التعليم االبتدائي•
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