
الرتبةاألكادٌمٌةاالقلٌمالمؤسسةالعمرٌة الفئةالجنسالنسباإلسمالتلمٌذ رقمرت

1K1301920691سطات-   البٌضاء الداربرشٌد: إقلٌمالغربٌة حرٌز اوالد التأهٌلٌة الثانوٌة2003 - 2001لكصٌٌرالزهراء فاطمة

2C1351299122الحمراء الساقٌة-   العٌونالسمارة: إقلٌمرشٌد موالي األمٌر التأهٌلٌة الثانوٌة2003 - 2001الغازيرٌم

3J1371403873القنٌطرة-  سال-  الرباطتمارة-   الصخٌرات: عمالةعٌاض القاض2003ً - 2001الكبٌريسلمى

4J1430447934القنٌطرة-  سال-  الرباطسال: عمالةمصدق سلمة التأهٌلٌة الثانوٌة 2003 - 2001بروكةحفصة

5C1351005991ماسة-  سوسطاطا: إقلٌمهللا عبد بن عالل2003 - 2001قٌساٌوب

6S1301890782مكناس-  فاستازة: إقلٌم الٌاسمٌن ابن التأهٌلٌة الثانوٌة2003 - 2001قنٌبوآدم

7J1300399193آسفً-  مراكشمراكش: عمالةعباد ابن التأهٌلٌة الثانوٌة2003 - 2001مطوال الصمد عبد

8G1302180324آسفً-  مراكشالحوز: إقلٌمابطٌح التأهٌلٌة الثانوٌة2003 - 2001اشبانً عماد

9C1390907281الحمراء الساقٌة-   العٌونالسمارة: إقلٌممالك بن أنس التأهٌلٌة الثانوٌة2005 - 2004التشٌوانسهام

10M1363067612مكناس-  فاسمكناس: عمالة2 التوجٌه مدارس مجموعة2005 - 2004الحسنً أمزٌانآٌة

11M1303017783مكناس-  فاسمكناس: عمالة2 التوجٌه مدارس مجموعة2005 - 2004رابحوسام

12C1390905684الحمراء الساقٌة-   العٌونالسمارة: إقلٌممالك بن أنس التأهٌلٌة الثانوٌة2005 - 2004علوانامٌنة

13R1306351931سطات-   البٌضاء الدارمدٌونة: إقلٌماألطلس2005 - 2004ماللٌوسف

14C1371005322ماسة-  سوسطاطا: إقلٌمهللا عبد بن عالل2005 - 2004شاكرمحمد

15J1100736683ماسة-  سوسطاطا: إقلٌمهللا عبد بن عالل2005 - 2004الغفٌريوسٌم

16C1371005294ماسة-  سوسطاطا: إقلٌمالتأهٌلٌة السادس محمد ثانوٌة2005 - 2004تنزارٌنادم

17G1302936171آسفً-  مراكشمراكش: عمالة الخصوصً المدرسً للتعلٌم 2 ااالتقان مؤسسة2007 - 2006 بطاح مروى

18K1345076662سطات-   البٌضاء الداربنور سٌدي: إقلٌماألنصار مؤسسة2007 - 2006عوادالزهراء فاطمة

19G1377243123آسفً-  مراكشمراكش: عمالة الخصوصً المدرسً للتعلٌم تاركة الهاللً مؤسسة2007 - 2006انزق خلود

20G1367069224آسفً-  مراكشمراكش: عمالةاألطلس اإلعدادٌة الثانوٌة2007 - 2006اغناج اسٌة

21N130226799ً1مكناس-  فاسفاس: عمالةالسرغٌنً محمد اإلعدادٌة الثانوٌة2007 - 2006لعمومالتجان

22G1344675962آسفً-  مراكشمراكش: عمالةالخصوصً المدرسً للتعلٌم 2 الزٌتون واحة مؤسسة2007 - 2006الصاوي ٌاسر

23H1350898663الشرقالناضور: إقلٌمبوستة تاورٌرت اإلعدادٌة الثانوٌة2007 - 2006مجاطًزكرٌاء

24J1300222714القنٌطرة-  سال-  الرباطسال: عمالةالخطٌبً الكبٌر عبد اإلعدادٌة الثانوٌة 2007 - 2006بكرٌحأسامة

25C1361544551ماسة-  سوسطاطا: إقلٌماالعدادٌة السوسً المختار ثانوٌة2010 - 2008بوتهٌم الزهراء  فاطمة

26R1491993852سطات-   البٌضاء الدارمدٌونة: إقلٌمكنون هللا عبد2010 - 2008ماللسارة

27H1421050993الشرقالناضور: إقلٌماصبانن اإلعدادٌة الثانوٌة2010 - 2008الغازيامٌرة

28D1368433803ماسة-  سوستارودانت: إقلٌمالداخلة.ثأ2010 - 2008بودونٌتسلمى

29C1540061661ماسة-  سوسطاطا: إقلٌمالزرقطون2010ً - 2008مٌسوٌوسف

30D1600036092القنٌطرة-  سال-  الرباطسال: عمالةالحٌانً محمد الشهٌد مدرسة2010 - 2008بكاريعثمان

31B1690468363الشرقالناضور: إقلٌم2 بوطٌب اوالد االبتدائٌة المدرسة2010 - 2008الغازيمعاد

32H1440977604الشرقأنكاد-  وجدة: عمالةاسماعٌل موالي. إع2010 - 2008بنعلًأمٌن محمد
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الدوري الوطنً المدرسً عن بعد
2021 ماي 25 فبراٌر إلى 1من 

النتائج التقنٌة للبطولة الوطنٌة

رٌاضة الكاراطً 
2021 ـ 2020الموسم الدراسً 
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