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 البطولة الوطنية املدرسية للعدو الريفي
 املشاسماث واملشاسلىن  الخاسيخ واملهان البطىلت الىطنيت املذسسيت 

 رلىس الشيفي لعذو ا
 السعيذًت

 2022دجنبر  06إلى  04من  
 املؤهلىن الخالميز 

 بالجذول أسفله عن البطىالث الجهىيت حسب ألاعذاد املبينت  

 إهاثالشيفي لعذو ا
 السعيذًت

 2022دجنبر  08إلى  06من  
 الخلميزاث املؤهالث 

 بالجذول أسفله حسب ألاعذاد املبينت عن البطىالث الجهىيت

 املشاحل إلاقصائيت للبطىلت الىطنيت املذسسيت للعذو الشيفي
 املشاسلىن املشاسماث و  الجهت املنظمت والفترة واملهان املشحلت

 بطىلت املؤسست
جحذد من طشف الجمعيت الشياضيت املذسسيت للمؤسست 

 بخنسيق مع فشع الجامعت باملذًشيت إلاقليميت
 جميع جلميزاث وجالميز املؤسساث الخعليميت 

 العمىميت والخصىصيت 

 البطىلت إلاقليميت
جحذد من طشف الفشع إلاقليمي للجامعت باملذًشيت إلاقليميت 

 بخنسيق مع الفشع الجهىي باألمادًميت الجهىيت
من طشف املذًشيت إلاقليميت ( اث)ًحذد عذد املشاسلين

 حسب إلامهاهاث املحليت

 البطىلت الجهىيت
 جحذد من طشف الفشع الجهىي للجامعت 

 بخنسيق مع الفشوع إلاقليميت
 من طشف ألامادًميت( اث)ًحذد عذد املشاسلين 

 بخنسيق مع املذًشياث إلاقليميت 

 الترجيب  الفشدي والجماعي للبطىلت املسافاث العذد هىع املشاسلت الجنس مىاليذ

2011/2010 
 رلىس 

 أفشاد 03 فشدي
 م2000

ترجيب الفشدي بالنسبت ال ًخم  - 1
 الفشدًت  للمشاسماث
 
 

ًخم جشجيب فشق املؤسساث حسب  - 2
 ألاوائل( 04)ألاسبعت ( اث)العذائين

 أفشاد 06 فشيق املؤسست

 إهاث
 أفشاد 03 فشدي

 م1500
 أفشاد 06 فشيق املؤسست

2009/2008 
 رلىس 

 أفشاد 03 فشدي
 م3000

 أفشاد 06 فشيق املؤسست

 إهاث
 أفشاد 03 فشدي

 م2000
 أفشاد 06 فشيق املؤسست

2007/2006 
 رلىس 

 أفشاد 03 فشدي
 م4000

 أفشاد 06 فشيق املؤسست

 إهاث
 أفشاد 03 فشدي

 م3000
 أفشاد 06 فشيق املؤسست

2005/2004 
 رلىس 

 أفشاد 03 فشدي
 م5000

 أفشاد 06 فشيق املؤسست

 إهاث
 أفشاد 03 فشدي

 م4000
 أفشاد 06 فشيق املؤسست

 املسافاث والترجيب الفشدي والجماعي للبطىلت   / عذد املشاسماث واملشاسلين حسب الفئت العمشيت والجنس

بشمجت  مسابقاث خاصت بالخلميزاث والخالميز الجهىيت الفشوع إلاقليميت و  للفشوعًمنن  :ملحىظت هامت
 .مع العلم أن هزه الفئت العمشيت غير معنيت بالبطىلت الىطنيت املذسسيت للعذو الشيفي ،2003مىاليذ 
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 وفذ ألامادًميت املشاسك في البطىلت الىطنيت املذسسيت للعذو الشيفيحشنيلت 

 سئيس الىفذ (اث)املؤطشينعذد  عذد الخالميز هىع املشاسلت الجنس الفئاث

2011/2010 
 03 فشدي رلىس 

 ( ة)مؤطش 01
 عن مل فئت

01 

 06 فشيق املؤسست رلىس 

2009/2008 
 03 فشدي رلىس 
 06 فشيق املؤسست رلىس 

2007/2006 
 03 فشدي رلىس 
 06 فشيق املؤسست رلىس 

2005/2004 
 03 فشدي رلىس 
 06 فشيق املؤسست رلىس 

فشدا   41 املجمىع ألاقص ى لهل أمادًميت  

 سئيس الىفذ (اث)املؤطشينعذد  عذد الخلميزاث هىع املشاسلت الجنس  الفئاث

2011/2010 
 03 فشدي إهاث

( ة)مؤطش 01  
 عن مل فئت

 

01 

 06 فشيق املؤسست إهاث

2009/2008 
 03 فشدي إهاث
 06 فشيق املؤسست إهاث

2007/2008 
 03 فشدي إهاث
 06 فشيق املؤسست إهاث

2005/2004 
 03 فشدي إهاث
 06 فشيق املؤسست إهاث

فشدا   41 املجمىع ألاقص ى لهل أمادًميت  

 جذول جفصيلي لىفذ ألامادًميت املشاسك في البطىلت الىطنيت املذسسيت للعذو الشيفي رلىس 
 2022دجنبر  06إلى  04 منالسعيذًت 

 جذول جفصيلي لىفذ ألامادًميت املشاسك في البطىلت الىطنيت املذسسيت للعذو الشيفي إهاث 
 2022دجنبر  08إلى  06 منالسعيذًت 


