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30 حنان بوفرمة یاسین بوفرمة ج أصدقاء كرة القدم مكناس 1
10 المصطفى القاسمي الحسین بوجاوي ج وداد البساتین لكرة القدم 2
40 بوزكراوي علوي ھدى بوركباة حنان نادي اتحاد السالم لكرة القدم 3
45 سفیان الشرقاوي السالمي نور الدین حضیر نادي سكك مكناس لكرة القدم 4

40 ملیكة فضیل العود فاطمة الزھراء
االتحاد الریاضي المكناسي 

لكرة القدم النسویة 5

45 بناصر األشقر رشید العود
االتحاد الریاضي المكناسي 

لكرة القدم 6

46 الدغوغي لكبیر بلحاج عبد الغفور نادي مولودیة مكناس 7
40 محسن بنور یونس بصري ج الدفاع الریاضي المكناسي 8
10 حمید الوقاي عادل الطنان ج شباب اإلنارة الریاضي 9
10 عبد الصمد الحسني محمد بنسمیة ج األمل الریاضي المكناسي 10
10 ادریس بنمعطي سمیر دحیمین ج الزھور لكرة القدم مكناس 11
40 إسماعیل غاندي عبد اللطیف الغنیمي نادي أشبال االسماعیلیة لكرة القدم 12
40 أسامة جلیلي حمید جلیلي ج الرشاد الریاضي المكناسي فرع كرة القدم النسویة 13
10 الحسین بواجیون ھاشم الداودي ج سبورتینغ مكناس لكرة القدم المصغرة 14
35 زكیة اسماعیلي علوي عزیز زبیط ج نادي الھالل الریاضي لكرة القدم المصغرة 15
35 محمد الكداري محمد بورحشة نادي الرشاد الریاضي المكناسي فرع كرة القدم داخل القاعة 16

30 سعید سرار عبد النبي بنخودان النادي الریاضي نھضة مكناس لكرة القدم داخل القاعة 17
30 زركیط عثمان بندراعو عبد الرزاق نادي نھضة مكناس كرة القدم داخل الصاالت 18
30 الدرو منیر أبو القاسم الودغیري علي االتحاد الریاضي المكناسي كرة القدم داخل القاعة 19
30 عبد العالي الشعلة أیوب الخلوقي ج نادي أھلي برج مكناس فرع كرة القدم  داخل القاعة 20
10 الحسروف فوزیة یوسف األطلسي ج التحدي واإلصرار للتكواندو 21
10 حمیدي نور الدین خالد الفیاللي ج المواھب الریاضیة للتایكواندو 22
20 البرھومي نجیة حسن سماعیلي ج اإلسماعلیة 1 للتایكواندو والریاضة 23

20 محمد نطاق سعید الكاھوز
ج الصقور للكیك بوكسینغ والمواي طاي والصافان 

والریاضات المماثلة مكناس 24

20 خالد ایت سیدي بن لحسن لمراني المصطفى الیادیني ج القفاز الذھبي للكراطي وأسالیب مشتركة 25

10 نور الدین المسعودي محمد وزنو
ج السلم للتایكواندو والفول كونتاكت والكیك بوكسینغ 

واألیروبیك 26

10 حیاة بلمامون حجاجي الصغیر ج نادي مستقبل الغد للتكواندو والریاضة البدنیة 27
15 محمد الھرش الطیب طلحة ج الفتح للتایكواندو واألیروبیك 28
10 عبد الغني المتلیني عبد المجید المتلیني ج االتحاد بوزكري لفنون الحرب 29
10 عروجي خالد ایت العالي عماد ج االتحاد العربي للتایكواندو 30
15 حنان الحاضي عبد الرحمان حلفي ج األمل مكناس للتایكواندو واألیروبیك واللیاقة البدنیة 31
10 سلمى حمیان خالد أنوسي ج األفاق الریاضیة للتایكواندو 32
15 اسماعیل أماللة فاطمة الزھراء السطي ج رائد للتایكواندو واألیروبیك والریاضات 33
20 بدیعة مطعي محمد الریابي ج الریاضیة المغرب المكناسي 34
15 بلجواد یوسف أوریكا عبد المجید النادي الریاضي المكناسي فرع التایكواندو 35
10 حیاة عالم الزھیري رضوان ج صقور مكناس للتنمیة 36
20 عبد الحق أبو الحسن عبد اللطیف حفیظ ج أولمبیا للتایكواندو 37
30 الجوھري بھیجة الصباغ مراد ج الجیل الجدید للتایكواندو 38

10 فاطمة الزھراء الترمیدي سعید الزیاني
ج االسماعیلیة الریاضیة للفنون الدفاعیة الفیتنامیة مین لوك 

فوكوثریان 39

15 بلقاسم عبد الرزاق عبیل محمد ج رجاء البساتین للتایكواندو 40
20 جمال السلیماني ادریس أمزیان الحسني ج األمل مكناس للكراطي وأسالیب مشتركة 41
10 فاطمة المعروفي عبد اللطیف لشعل ج الزیتونة  مكناس للتایكواندو 42
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10 فدوى خالي سماعلي عبد هللا
ج أبطال االسماعلیة للتایكواندو واألیروبیك واللیاقة البدنیة 

والثقافة والتنمیة 43

10 بوھماني محمد سماعیلي ادریس ج السالم للتایكواندو واألیروبیك واللیاقة البدنیة 44
10 محمد البوطابي لال حسنة احفیظ نادي أطلس مكناس للتنمیة الریاضیة 45
10 فاطمة زیرون فوزیة الحراق ج سارة لریاضة التایكواندو واللیاقة البدنیة 46
10 یوسف مشمور لحبیب مشمور ج أشبال أملیكس للتایكواندو وفنون الحرب 47
20 قفیفي خالد بلمرابط جمال ج العالم الریاضي اإلسماعیلي 48
10 لحو مصطفى الیعقوبي مصطفى الجمعیات المتحدة للتایكواندو جھة فاس مكناس 49
10 محمد الینبوعي ھشام تھامي علوي 50 ج أبطال الزیتون للتایكواندو
30 الحشلوفي بشرى لمام علي ج النجوم للتایكواندو 51

10 محمد العلوي اإلسماعیلي عبد اللطیف بریك
االتحاد الجمعوي للفنون الدفاعیة الفیتنامیة المین لونك 

فوكوثریان 52

10 حنان الزھراوي شریفة العوادي ج الوفاق للثقافة والریاضة 53
30 ع العزیز بنسبع رمزي برودي ج المستقبل لریاضة التایكواندو 54
10 عیادي عبد الغفور مینة البخوش ج النجاح  المكناسي للتایكواندو 55
10 فاطمة نیرو عبد الحق البركي ج الحزام الذھبي للتایكواندو بمكناس 56
10 محمد أوساعودا مكزارني عبد الواحد ج السالم للتایكواندو مكناس 57

10 ھند دروز فوزي قرادي ج أبطال حنان كامیلیا للتایكواندو والرشاقة واللیاقة البدنیة 58

10 حفیظة أوعزوز عبد العالي أیت بطال أبطال النخبة للتایكواندو والریاضات 59

10 إلھام العوادي عبد اإللھ لغنیمي ج سیول للتایكواندو والریاضات الوتریة والرشاقة البدنیة 60

10 ملیكة مبروك عبد الحفیظ الخیاط ج الشباب للكراطي والفنون الدفاعیة 61
10 الشھدي نجیة األمراني عبد العالي ج أشبال المنصور للكراطي والفول كونتاكت 62
10 طمجي عثمان العكیوي عثمان ج النسیم للكراطي والتایكواندو 63
10 بودخان فوزیة أحمد بودخان ج الصداقة للكراطي والفول كونتاكت وفنون الحرب 64
10 حیثوف ھشام الجفع سعید ج النصر والثقافة للكراطي 65

10 حسنة اإلدریسي محمد عزاوي ج النادي الریاضي المكناسي فرع الكراطي والرشاقة البدنیة 66

10 عزیز بنسبع محمد بنسبع ج سھام لبناء الجسم ورفع األثقال 67

10 بنفراجي سمیرة فاطمة أبعیر ج الوطنیة المرأة والنشاط البدني والریاضة فرع مكناس 68

15 مریم بن القرشي زریري محمد أمین ج حمزة لكمال األجسام واألیروبیك وریاضات أخرى 69
10 بنشكریة فؤاد حنیني رضوان ج نجوم العضالت لبناء الجسم واللیاقة البدنیة 70
10 عباد فرید خالد رمضاني ج رمضاني لبناء الجسم والریاضة 71

10 ھشام صابري محمد كزاري
ج رمسیسة لكمال الجسم والقوة والرشاقة والریاضة الوثریة 

ألعاب القوى 72
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10 عائشة والدیش عزیز والدیش ج آدم جودة لبناء الجسم واللیاقة البدنیة 73
10 أسماء بوندیر عبد الرزاق بلقاسم ج أشبال اإلسماعیلیة لبناء الجسم 74
10 المھدي العوني محمد العوني النادي الریاضي المكناسي فرع الجیدو 75
15 تاج الدین رضوان نور الدین راحوي نادي الرشاد المكناسي كرة الطاولة 76

اإلرجاء عالء الركعي محمد راغب نادي الرشاد الریاضي المكناسي فرع كرة الید 77

اإلرجاء مالك كمال حفیظ عبد الھادي
نادي الرشاد الریاضي المكناسي 

فرع الكرة الطائرة 78

اإلرجاء سعید أبو جیل حمید بن عزوز النادي الریاضي المكناسي كرة الید 79
اإلرجاء محمد رزیق عبد الحق المصمودي االتحاد الریاضي المكناسي للكرة الطائرة 80
اإلرجاء جمال من ال یخاف إقبال بنقلیلو االتحاد الریاضي المكناسي لكرة السلة 81

10 عزیزة لوكیلي محمد االسماعیلي ج فضاء الریاضة ریزانا مكناس 82

10 بزور أحمد الحسن البوركي
ج النجوم للمحافظة على البیئة والتواصل االجتماعي 

والریاضي والتنمیة المستدامة 83

10 بوكنزة مریم بوكنزة عبد الحق ج بوكنزة للثقافة والرباضة 84
10 الصافي حبیبة بسان اسماعیل ج أمل قرطبة للریاضة والتنمیة والتواصل 85
30 حلیمة حجاجي جواد بوعالیل ج جوھرة حمریة للتأھیل الریاضي والثقافي مكناس 86
20 فاطمة بشار حسن الغو ج الھدف الریاضي المكناسي 87
10 عبد النبي الحمومي رشید الطائفي ج الزیتونة للریاضة والتنمیة البشریة 88
10 عبد السالم ھیني عبد القادر بوجكور ج الصداقة للریاضة والثقافة والتنمیة  وجھ عروس 89
10 محمد الحساني لحبیب الجربوعي ج نجوم مكناس للثقافة والریاضة 90
10 یوسف بن عبد هللا عمر بن المصطفى ج النادي األولمبي المغربي للریاضات 91
10 سعد زایح زھیر الغزالي ج االسماعیلیة الریاضیة لحمام السباق مكناس 92
50 موسى بن المحجوب محمد العاطي هللا ج الرشاد الشرفي المكناسي أللعاب القوى 93
50 ادریس بنعشور أحمد الفونیني النادي المكناسي ألعاب القوى 94
20 عزیز عمارة عبد الرحیم الرحالي نادي فرسان االسماعیلیة للشطرنج 95
40 عادل لمیني حسن نصیري ج النجاح الریاضي المكناسي للجمباز 96
10 عیني الحسین عبد المجید السعیدي ج اتحاد الصھریج للریاضة باإلنارة 97
35 ھرقال مصطفى بنعیش محمد ج الوالء للثقافة والریاضة 98
10 سناء لمرنیسي نور الدین فاقر ج أیكي ماروك بمكناس 99
50 أفرید سلیمان كروم عبد اإللھ النادي الریاضي المكناسي للسباحة 100
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