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  2016/2017للعدو الریفي للموسم الدراسي  نتائج البطولة اإلقلیمیة

  )مارس  25مطاف حي   (2016نونبر  12یوم السبت ل
...................................................................................................................................  

  متر 2000: المسافة        2004/2005/2006موالید     فئة البراعم  
  الترتیب الفردي

  التوقیت  المؤسسة  اإلسم والنسب  الترتیب
  7‘06  إعدادیة الحسن األول .ثا  ایوب حمامي  1
  7‘16  إعدادیة عالل بن عبد هللا. ثا  امین اتباتو  2
   7‘20  مدرسة عمر الخیام  رضى اخروج  3
  7‘22  لعربيالمغرب ا.إع. ثا  حمزة مستور  4

............................................................................................................................................  
  متر 2000: المسافة   2004/2005/2006موالید      فئة البرعمات

  الترتیب الفردي  
  لتوقیتا  المؤسسة  اإلسم والنسب  الترتیب

  8‘18  مدارس األمین الخصوصیة  وئام المرنات  1
  8‘22  القاضي عیاض.إع. ثا  مھان رمیساء  2
   8‘28  عثمان بن عفان.إع. ثا  مریم الجرموني  3
  8‘32  اإلمام علي.إع. ثا  ضحى عابد  4

...................................................................................................................................  
  متر 4000: المسافة                      2002/2003موالید      فئة الصغار

  
  فریــق المؤســســــة  

  التوقیت  المؤسسة  اإلسم والنسب  الترتیب
  14‘20  المغرب العربي.إع. ثا  محمد الترفاس  4
  14‘25  المغرب العربي.إع. ثا  ابراھیم بلغازي  6
   14‘39  المغرب العربي.إع. ثا  اسامة البھلول  8

  15‘ 17  المغرب العربي.إع. ثا  جمال حسین  15
  15‘ 26  المغرب العربي.إع. ثا  محمد لعمى  17

 متر 4000: المسافة              2002/2003موالید           ارفئة الصغ
 رتیب الفرديالت                                                  

  التوقیت  المؤسسة  اإلسم والنسب  الترتیب
  13‘38  مارس 25.إع. ثا  حمید خداجي  1
  14‘02  اإلمام علي.إع. ثا  رشید بنعال  2
   14‘03  الخنساء.إع. ثا  محمد الھمزي  3
  14‘20  المغرب العربي.إع. ثا  محمد الترفاس  5
  14‘23  إع عثمان بن عفان. ثا  ایوب الداودي  7
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  متر 3000: المسافة                    2002/2003موالید      یراتالصغفئة 

  
  الفردي  الترتیب  

  التوقیت  المؤسسة  اإلسم والنسب  الترتیب
  12‘01  الخنساء.إع. ثا  رباب أبیدار  1
  12‘49  مارس 25.إع. ثا  مریم العطشان  2
   12‘58  مدارس األمین الخصوصیة  كوثر الشماخ  3
  13‘27  ابن خلدون. إع  مریم البحاري  4
  13‘54  اإلمام علي.إع   مریم الكوري  5

  لم یرتب أي فریق:  فریــق المؤســســــة
..............................................................................................  

  متر 5000: المسافة                   2001  /2000موالید       الفتیانفئة 
  الترتیب الفردي

  التوقیت  المؤسسة  اإلسم والنسب  الترتیب
  16 ‘04  ابن خلدون.إع. ثا  مصطفى بوھو  1
  17 ‘35  عالل بن عبد هللا.إع.ثا  زكریاء لوماني  2
  17 ‘45  معارك تكال.تأ. ثا  خالد الحداني  3
  17 ‘54  التعاون.تأ. ثا  علي لمیك  4
  18 ‘08  التقنیة. تأ. ثا  نصر الدین بادن  5
  18 ‘14  إع عثمان بن عفان. ثا  نبیل بن حیدار  6

  
............................................................................................ 

  
  متر 4000: المسافة                   2001  /2000موالید       الفتیاتفئة 

  الترتیب الفردي
  التوقیت  المؤسسة  اإلسم والنسب  الترتیب

  16 ‘20  محمد الخامس.تأ. ثا  وصال مھان  1
  17 ‘03  موسى بن نصیر.تأ. ثا  صفاء المرابط  2
  17 ‘16  المغرب العربي.إع. ثا  فاتن بالوي  3
  18 ‘10  الحسن الثاني.تأ. ثا  اسماء المصباحي  4
  18 ‘14  التعاون.إع. ثا  اسماء أھبل  5
  18 ‘54  اإلمام علي.إع. ثا  خولة دادة  6
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  متر 6000: المسافة             97/98/99موالید     الشبانفئة 
  الترتیب الفردي

  التوقیت  المؤسسة  اإلسم والنسب  الترتیب
  19‘06  معارك تكال.تأ. ثا  عليحاعبد الرحمان با  1
  19‘57  معارك تكال.تأ. ثا  حسون بوجید  2
   20‘27  ابن بطوطة.تأ. ثا  طارق الحریشي  3
  20‘36  ابن زھر.تأ. ثا  یونس القاسمي  4

  متر 4000: المسافة             97/98/99موالید          فئة الشابات
  الترتیب الفردي

  التوقیت  المؤسسة  اإلسم والنسب  الترتیب
  17‘24   الحسن األول.إع .ثا  رجاء بایبة  1
  20‘46  المرسى.تأ. ثا  مریم مساعد  2
   23‘09  إبن زھر.تأ. ثا  فاطمة یوسف  3
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  2016/2017للبطولة الجھویة للعدو الریفي للموسم الدراسي  )ات(المؤھلین

  بالعیون 2016نونبر  25 الجمعةلیوم 
...................................................................................................................................  

  نوع المشاركة  المؤسسة  اإلسم والنسب  عمریةالفئة ال  
موالید   1

2004/2005  
  براعم

    إعدادیة الحسن األول. ثا  ایوب حمامي
  إعدادیة عالل بن عبد هللا. ثا  امین اتباتو  2  فرديالترتیب ال

  مدرسة عمر الخیام  رضى اخروج  3
  المغرب العربي.إع. ثا  حمزة مستور  4
موالید   5

2004/2005  
  اتبرعم

    مدارس األمین الخصوصیة  وئام المرنات
  

  فرديالترتیب ال
  القاضي عیاض.إع. ثا  مھان رمیساء  6
  عثمان بن عفان.إع. ثا  مریم الجرموني  7
  اإلمام علي.إع. ثا  ضحى عابد  8
9  

  
  

  الصغار

    المغرب العربي.إع. ثا  محمد الترفاس
  فریق المؤسسة   

  المغرب العربي.إع. ثا 
  

  المغرب العربي.إع. ثا  راھیم بلغازياب  10
  المغرب العربي.إع. ثا  اسامة البھلول  11
  المغرب العربي.إع. ثا  جمال حسین  12
  المغرب العربي.إع. ثا  محمد لعمى  13
14  

  
  

  ارالصغ

    مارس 25.إع. ثا  حمید خداجي
  

  فرديالترتیب ال
  اإلمام علي.إع. ثا  رشید بنعال  15
  الخنساء.إع. ثا  يمحمد الھمز  16
  المغرب العربي.إع. ثا  محمد الترفاس  17
  إع عثمان بن عفان. ثا  ایوب الداودي  18
19    

  
  الصغیرات

  
  

  

    الخنساء.إع. ثا  رباب أبیدار
  

  فرديالترتیب ال
  

  مارس 25.إع. ثا  مریم العطشان  20
  مدارس األمین الخصوصیة  كوثر الشماخ  21
  ابن خلدون .إع  مریم البحاري  22
  اإلمام علي.إع   مریم الكوري  23

24    
  

  الفتیان

    ابن خلدون. إع  مصطفى بوھو
  

  فرديالترتیب ال    
  

  إعدادیة عالل بن عبد هللا. ثا  زكریاء لوماني  25
  معارك تكال.تأ. ثا  خالد الحداني  26
  التعاون.إع. ثا  علي لمیك  27
  التقنیة.تا.ثا  نصر الدین بادن  28
  إع عثمان بن عفان. ثا  نبیل بن حیدار  29
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30    
  

  الفتیات

    محمد الخامس.تأ. ثا  وصال مھان
  

  فرديالترتیب ال
  موسى بن نصیر.تأ. ثا  صفاء المرابط  31
  المغرب العربي.إع. ثا  فاتن بالوي  32
  الحسن الثاني.تأ. ثا  اسماء المصباحي  33
  التعاون.إع. ثا  اسماء أھبل  34
  اإلمام علي.إع. ثا  خولة دادة  35

............................................................................................................  
  

  نوع المشاركة  المؤسسة  اإلسم والنسب  الفئة العمریة  
36    

  الشبان
  

    معارك تكال.تأ. ثا  عليحاعبد الرحمان با
  معارك تكال.تأ. ثا  حسون بوجید  37  فرديالالترتیب 

  ابن بطوطة.تأ. ثا  طارق الحریشي  38
  ابن زھر.تأ. ثا  یونس القاسمي  39
40  

  الشابات
     الحسن األول.إع .ثا  رجاء بایبة

  المرسى.تأ. ثا  مریم مساعد  41  فرديالترتیب ال
  إبن زھر.تأ. ثا  فاطمة یوسف  42
41      

  ).4رقم (الصغارأنظرفریق المؤسسة والترتیب الفردي لفئة  - ) 41) (ات(ھلینؤع الممجمو: ملحوظة 
  
  
2/2  


