
 

 

 

 

، اختتمت فعاليات البطولة الوطنية املدرسية في 2022فبراير 10و  9و  8و  7أيام  مكناس

 بمدينة مكناس والكرة الحديدية والشطرنج والبادمنتون   الطائرة كرةالكرة الطائرة و ال

بتعاون مع الجامعة امللكية ي والرياضة وزارة التربية الوطنية والتعليم األولوالتي نظمتها 

 ،مكناس فاس األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهةاملغربية للرياضة املدرسية و 

 الرياضة املدرسية رافعة أساسية لتنزيل“تحت شعار :  واملديرية اإلقليمية مكناس

 .”النموذج التنموي الجديد

تنزيل للرياضة املدرسية و البرنامج الوطني السنوي ويندرج تنظيم هذه البطولة في إطار 

استراتيجية الوزارة الرامية إلى تنويع العرض الرياض ي املدرس ي وتحقيق مبدأ العدالة 

التربية  برمجة منافسات في إطار و  واملساواة بين الجنسين في تنظيم البطوالت املجالية

 .الدامجة

بصفته كذلك رئيس  وقد أشرف السيد وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة

إقليم على السيد عامل صاحب الجاللة و  الجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية

بصفته  التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضةمكناس والسيد الكاتب العام لوزارة 

نائب رئيس الجامعة امللكية املغربية للرياضة املدرسية ورئيس االتحاد االفريقي  كذلك

ترأس حفل اختتام  ىعل للرياضة املدرسية ونائب الرئيس لالتحاد الدولي للرياضة املدرسية

التي عرفت تتويج التلميذات والتالميذ الفائزين حسب الترتيب الفردي بالنسبة و البطولة 

نج وتصنيف الفرق بالنسبة للكرة الطائرة والكرة الطائرة املختلطة ر للبادمنتون والشط

 والكرة الحديدية.
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 (األولى ةالثالثالمراتب )الترتيب النهائي 
 

 الكرة الطائرة
 إناث 2004-2005-2006: الفئة العمرية

 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة الرتبة
 الدار البيضاء سطات فداء مرس السلطانال الثانوية التاهيلية بئر انزران 1
 سوس ماسة إنزكان أيت ملول الثانوية التأهيلية المعرفة 2
 فاس مكناس موالي يعقوب الثانوية التأهيلية عباس العمراني 3
 ذكور 2004-2005-2006: الفئة العمرية

 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة الرتبة
 الدار البيضاء سطات عين السبع الحي المحمدي يينالثنويةالتاهيلية الرياض 1
 الشرق فجيج الثانوية التأهيلية األمير موالي رشيد 2
 درعة تافياللت الرشيدية الثانوية التأهيلية احماد او باحدو 3
 إناث 2007-2008: الفئة العمرية

 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة الرتبة
 فاس مكناس موالي يعقوب وسف بن تاشفينالثانوية اإلعدادية ي 1
 طنجة تطوان الحسيمة تطوان مؤسسة األبرار  الخاصة 2
 بني مالل خنيفرة الفقيه بن صالح الثانوية اإلعدادية اإلمام الغزالي 3
 ذكور 2007-2008: الفئة العمرية

 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة الرتبة
 الرباط سال القنيطرة سال بن الوليد الثانوية اإلعدادية خالد 1
 درعة تافياللت الرشيدية الثانوية اإلعدادية األمير موالي رشيد  2
 سوس ماسة تارودانت الثانوية اإلعدادية النور 3

 

 الكرة الطائرة المختلطة
 2004-2005-2006: الفئة العمرية

 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة الرتبة
 بني مالل خنيفرة بني مالل  مجموعة مدارس قادري  1
 طنجة تطوان الحسيمة المضيق الفنيدق الثانوية التأهيلية الفقيه داود 2
 فاس مكناس فاس الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين 3

 



 
 الشطرنج

 ذكور  2004-2005-2006: الفئة العمرية
 األكاديمية ميةالمديرية اإلقلي المؤسسة اإلسم الكامل الرتبة

 مراكش آسفي الصويرة الثانوية التأهيلية الفتح رايان الشاوي  1
 طنجة تطوان الحسيمة طنجةأصيلة الثانوية التأهيلية ابن بطوطة وحيدالياس  2

 مراكش آسفي مراكش الثانوية التأهيلية الحسن الثاني ياسر البونت 3
 

 إناث2004-2005-2006: الفئة العمرية
 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة إلسم الكاملا الرتبة

 سوس ماسة إنزكان أيت ملول الثانوية التأهيلية المتنبي وصال الشربيني 1
 مراكش آسفي مراكش الثانوية التأهيلية لزرقطوني آية العلوي البلغيتي 2

 طنجة تطوان الحسيمة الحسيمة الثانوية التأهيلية ترجيست لشهبسناء  3

 

 

 الكرة الحديدية
 إناث 2004-2005-2006: الفئة العمرية

 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة الرتبة
 الدار البيضاء سطات الحي الحسني الثانوية التأهيلية بدر 1
 الرباط سال القنيطرة الخميسات الثانوية اإلعدادية احمد الطيب بنهيمة 2
 سوس ماسة أكادير إداوتنان شقرونالثانوية اإلعدادية عبدالعالي بن  3
 ذكور 2004-2005-2006: الفئة العمرية

 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة الرتبة
 الدار البيضاء سطات بنسليمان الثانوية اإلعدادية بوزنيقة 1
 فاس مكناس صفرو الثانوية التأهيلية بئر أنزران 2
 كلميم السمارة دي إفنيسي الثانوية التأهيلية موالي عبدهللا 3

 

 البادمينتون
 إناث2004-2005-2006: الفئة العمرية
 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة اإلسم الكامل الرتبة

االدريسي  1

 السايسي ندى
 الرباط سال القنيطرة القنيطرة الثانوية التأهيلية عبد الرحمان الناصر

وقسو فاطمة  2

 الزهراء
 الرباط سال القنيطرة الخميسات لية محمد السادسالثانوية التأهي

 الدار البيضاء سطات المحمدية      الثانوية التاهيلية عين حرودة طويل ابتسام 3
 

 ذكور 2004-2005-2006: الفئة العمرية
 األكاديمية المديرية اإلقليمية المؤسسة اإلسم الكامل الرتبة

 مراكش آسفي راكشم العراقي الدولية النخيل سامي بنقدور 1
 الدار البيضاء سطات المحمدية الثانوية التأهيلية الجوالن كريم البحيري 2

 الرباط سال القنيطرة الخميسات الثانوية التأهيلية محمد السادس رضوان آيت بن اسليمان 3
 
 
 



 
 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  والرايضةوالتعلمي الأويل وزارة الرتبية الوطنية

 43 20 77 37 05/الفاكس:   70 18 77 37 05  الهاتف: –الرابط  –ابب الرواح  –املقر املركزي للوزارة 


