
1الفرقة 

1الفرقة 

الثانوية االعدادية محمد بن عبدالكريم الخطابي مؤسسة نخيل البشرىذكور

طانطانقلعة السراغنة2007

كلميم واد نونمراكش آسفي2008

الثانوية اإلعدادية األمير موالي رشيد مؤسسة نخيل البشرىذكور

الرشيديةقلعة السراغنة2007

درعة تافياللتمراكش آسفي2008

الثانوية اإلعدادية األمير موالي رشيد الثانوية االعدادية محمد بن عبدالكريم الخطابي ذكور

الرشيديةطانطان2007

درعة تافياللتكلميم واد نون2008

إعدادية الخوارزميالثانوية اإلعداعية المنصور الذهبيذكور

بركانالفداء مرس السلطان2007

الشرقالدار البيضاء سطات2008

الثانوية اإلعدادية خالد بن الوليدالثانوية اإلعداعية المنصور الذهبيذكور
سالالفداء مرس السلطان2007

الرباط سال القنيطرةالدار البيضاء سطات2008

الثانوية اإلعدادية خالد بن الوليدإعدادية الخوارزميذكور
سالبركان2007

الرباط سال القنيطرةالشرق2008

الثانوية اإلعدادية النورالثانوية اإلعدادية ابن بطوطةذكور
تارودانتالمضيق الفنيدق2007

سوس ماسةطنجة تطوان الحسيمة2008

الثانوية اإلعدادية اإلمام الغزاليالثانوية التأهيلية عين كرمةذكور
الفقيه بن صالحمكناس2007

بني مالل خنيفرةفاس مكناس2008

الثانوية التأهيلية عين كرمةالثانوية اإلعدادية ابن بطوطةذكور
مكناسالمضيق الفنيدق2007

فاس مكناسطنجة تطوان الحسيمة2008
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البطولة الوطنية المدرسية للكرة الطائرة
2022 فبراير 10   إلى 07مكناس  من 

1الفرقة 

1الفرقة 

الثانوية اإلعدادية حسن الصغيرالثانوية اإلعدادية اإلمام الغزاليإناث
النواصرالفقيه بن صالح2007

الدار البيضاء سطاتبني مالل خنيفرة2008

إعدادية الخوارزميالثانوية اإلعدادية اإلمام الغزاليإناث
بركانالفقيه بن صالح2007

الشرقبني مالل خنيفرة2008

إعدادية الخوارزميالثانوية اإلعدادية حسن الصغيرإناث
بركانالنواصر2007

الشرقالدار البيضاء سطات2008

الثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفينالثانوية اإلعداديةعالل بن عبد هللاإناث
موالي يعقوبسال2007

فاس مكناسالرباط سال القنيطرة2008

الثانوية اإلعدادية واد سوسالثانوية اإلعداديةعالل بن عبد هللاإناث
إنزكان أيت ملولسال2007

سوس ماسةالرباط سال القنيطرة2008

الثانوية اإلعدادية واد سوسالثانوية اإلعدادية يوسف بن تاشفينإناث
إنزكان أيت ملولموالي يعقوب2007

سوس ماسةفاس مكناس2008

الثانوية التأهيلية ابن طاهرمؤسسة نخيل بشرىإناث
الرشيديةقلعة السراغنة2007

درعة تافياللتمراكش آسفي2008

مؤسسة األبرار  الخاصةالثانوية التأهيلية ابن طاهرإناث
تطوانالرشيدية2007

طنجة تطوان الحسيمةدرعة تافياللت2008

مؤسسة األبرار  الخاصةمؤسسة نخيل بشرىإناث
تطوانقلعة السراغنة2007

طنجة تطوان الحسيمةمراكش آسفي2008
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البطولة الوطنية المدرسية للكرة الطائرة
2022 فبراير 10   إلى 07مكناس  من 

1الفرقة 

1الفرقة 

ثانوية موالي إسماعيل التأهيليةالثانوية التأهيلية الشريف اإلدريسيذكور
قلعة السراغنةتطوان2004

مراكش آسفيطنجة تطوان الحسيمة2006

الثنوية التاهيلية الرياضيينالثانوية التأهيلية الشريف اإلدريسيذكور
عين السبع الحي المحمديتطوان2004

الدار البيضاء سطاتطنجة تطوان الحسيمة2006

الثنوية التاهيلية الرياضيينثانوية موالي إسماعيل التأهيليةذكور
عين السبع الحي المحمديقلعة السراغنة2004

الدار البيضاء سطاتمراكش آسفي2006

الثانوية التأهيلية عمر بن الخطابالثانوية التأهيلية الحسن الخياطذكور
مكناسإنزكان أيت ملول2004

فاس مكناسسوس ماسة2006

المركب التربوي الجزيرةالثانوية التأهيلية الحسن الخياطذكور
خريبكةإنزكان أيت ملول2004

بني مالل خنيفرةسوس ماسة2006

المركب التربوي الجزيرةالثانوية التأهيلية عمر بن الخطابذكور
خريبكةمكناس2004

بني مالل خنيفرةفاس مكناس2006

الثانوية التأهيلية احماد او باحدو  الثانوية التأهيلية محمد بن الحسن الوزانيذكور
الرشيديةالخميسات2004

درعة تافياللتالرباط سال القنيطرة2006

ثانوية التاهيلية محمد الخامس األمير موالي رشيد-ت-ثاذكور
 طانطانفجيج2004

كلميم واد نونالشرق2006

ثانوية التاهيلية محمد الخامس الثانوية التأهيلية محمد بن الحسن الوزانيذكور
 طانطانالخميسات2004

كلميم واد نونالرباط سال القنيطرة2006
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البطولة الوطنية المدرسية للكرة الطائرة
2022 فبراير 10   إلى 07مكناس  من 

1الفرقة 

1الفرقة 

الثانوية التأهيلية القاضي عياضالثنوية التأهيلية الفقيه داودإناث
سالالمضيق الفنيدق2004

الرباط سال القنيطرةطنجة تطوان الحسيمة2006

الثانوية التأهيلية احماد او باحدو  الثنوية التأهيلية الفقيه داودإناث
الرشيديةالمضيق الفنيدق2004

درعة تافياللتطنجة تطوان الحسيمة2006

الثانوية التأهيلية احماد او باحدو  الثانوية التأهيلية القاضي عياضإناث
الرشيديةسال2004

درعة تافياللتالرباط سال القنيطرة2006

األمير موالي رشيد-ت-ثاالثانوية التأهيلية المعرفةإناث
فجيجإنزكان أيت ملول2004

الشرقسوس ماسة2006

ثانوية محمد الخامس التأهيليةالثانوية التأهيلية المعرفةإناث
طانطانإنزكان أيت ملول2004

كلميم واد نونسوس ماسة2006

ثانوية محمد الخامس التأهيليةاألمير موالي رشيد-ت-ثاإناث
طانطانفجيج2004

كلميم واد نونالشرق2006

الثانوية التأهيلية الفارابيالثانوية التأهيلية عباس العمرانيإناث
الفقيه ابن صالحموالي يعقوب2004

بني مالل خنيفرةفاس مكناس2006

الثانوية التاهيلية بئر انزرانالثانوية التأهيلية موالي إسماعيلإناث
الفداء مرس السلطانأسفي2004

الدار البيضاء سطاتمراكش آسفي2006

الثانوية التأهيلية موالي إسماعيلالثانوية التأهيلية الفارابيإناث
أسفيالفقيه ابن صالح2004

مراكش آسفيبني مالل خنيفرة2006
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1الفرقة 

1الفرقة 

الثانوية التأهيلية نجيب محفوظمجموعة مدارس قادري مختلط
القنيطرةبني مالل 2004

الرباط سال القنيطرةبني مالل خنيفرة2006

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح السرغينيمجموعة مدارس قادري مختلط

الرحامنةبني مالل 2004

مراكش آسفيبني مالل خنيفرة2006

الثانوية التأهيلية الشهيد صالح السرغينيالثانوية التأهيلية نجيب محفوظمختلط

الرحامنةالقنيطرة2004

مراكش آسفيالرباط سال القنيطرة2006

الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفيناقرأ الخاصةمختلط
فاسسطات2004

فاس مكناسالدار البيضاء سطات2006

الثانوية اإلعدادية القدساقرأ الخاصةمختلط
الرشيديةسطات2004

درعة تافياللتالدار البيضاء سطات2006

الثانوية اإلعدادية القدسالثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفينمختلط
الرشيديةفاس2004

درعة تافياللتفاس مكناس2006

الثانوية التأهيلية المعرفةثانوية القاضي عياض التأهيليةمختلط
إنزكان أيت ملولفجيج2004

سوس ماسةالشرق2006

الثانوية التأهيلية الفقيه داودثانوية القاضي عياض التأهيليةمختلط
المضيق الفنيدقفجيج2004

طنجة تطوان الحسيمةالشرق2006

الثانوية التأهيلية الفقيه داودالثانوية التأهيلية المعرفةمختلط
المضيق الفنيدقإنزكان أيت ملول2004

طنجة تطوان الحسيمةسوس ماسة2006
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