
و الّرياضة بابالشّ  شؤون وزارة  
  

  لجامعة التّونسيّة للتّجديفا                                                                                                                         كوين والبحث ة والتّ بية البدنيّ ترة للّ اإلدارة العامّ 
  إلدارة الفنيّة الوطنيّةا                                          المدرسي                                                                   ة في الوسطياضيّ ة واألنشطة الرّ ربية البدنيّ إدارة التّ  

 

  
  باإلبتدائي يفجدالتّ  مراكز النّهوض برياضة اتمسابق

  
  

  ذكور ابعةرّ النة سّ فردي لل قابس
  

  ةالميداليّ   المركز  قباإلسم واللّ رتيبالتّ 

  أيّوب حّشاد  01
جمعية قرقنة الّرياضيّة 

    والية صفاقس

  لهيبةسين بيا  02
نادي المقذف التّونسي 

    والية تونس

أحمد مهدي   03
  وزيد

 الّرياضيّة للبحيرة الجمعيّة

    والية تونس

  
  ذكور خامسةال فردي للّسنة قاسب

  ةالميداليّ   المركز  قباإلسم واللّ رتيبالتّ 

  يوسف بريكي  01
جمعية مدرسة الّصيد 

البحري للّرياضات البحريّة 

    جندوبةطبرقة والية 

جمعية قرقنة الّرياضيّة  مكرم بن عيسى  02

    والية صفاقس

 ونسينادي المقذف التّ   أيّوب الغول  03

    والية تونس
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  فردي للّسنة الّسادسة ذكور  قاسب

  ةالميداليّ   المركز  قباإلسم واللّ رتيبالتّ 

محّمد أمين   01
  لعايجي

جمعية مدرسة الّصيد 
البحري للّرياضات البحريّة 

  طبرقة والية جندوبة
  

  يأنيس القبائل  02
جمعية قرقنة الّرياضيّة 

    والية صفاقس

شهاب الّدين   03
  الهذيلي

 الّرياضيّة للبحيرة الجمعيّة

    والية تونس

  
  
  

  فردي للّسنة الّرابعة إناث قاسب

  الميداليّة  المركز  اإلسم واللّقبالتّرتيب

  نور العّشي  01
جمعية مدرسة الّصيد 

البحري للّرياضات البحريّة 

   طبرقة والية جندوبة

 عمر نور الهدى  02
جمعية قرقنة الّرياضيّة 

    والية صفاقس
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  فردي للّسنة الخامسة إناث قاسب
  

  الميداليّة  المركز  اإلسم واللّقبالتّرتيب

  وعد العلوي  01
جمعية مدرسة الّصيد 

البحري للّرياضات البحريّة 

  طبرقة والية جندوبة
  

  تيسير خلفاوي  02
جمعية قرقنة الّرياضيّة 

    والية صفاقس

 نرمين الميقاني  03
 الّرياضيّة للبحيرة الجمعيّة

    والية تونس

  
  إناثّسادسة فردي للّسنة ال قاسب

  الميداليّة  المركز  اإلسم واللّقبالتّرتيب

  أروى مهذبي  01
جمعية قرقنة الّرياضيّة 

    والية صفاقس

  سيرين حوالة  02
 الّرياضيّة للبحيرة الجمعيّة

    والية تونس

  يارا صابي  03
جمعية مدرسة الّصيد 

البحري للّرياضات البحريّة 

  طبرقة والية جندوبة
  

  

  زوجي مختلط (سنة رابعة) قاسب

  ةالميداليّ   المركز  قباإلسم واللّ رتيبالتّ 

01  
جمعية مدرسة الّصيد   زيدردينة بو

البحري للّرياضات البحريّة 

  طالل البراولي    طبرقة والية جندوبة
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 زوجي مختلط (سنة خامسة) قاسب

  الميداليّة  المركز  اإلسم واللّقبالتّرتيب

01  
جمعية مدرسة الّصيد   مرام العسكري

البحري للّرياضات البحريّة 

 باديس مرواني   جندوبةطبرقة والية 

02  
جمعية قرقنة الّرياضيّة   شذى القمري

  خليل هّماني    والية صفاقس

03  
 الجمعيّة الّرياضيّة للبحيرة  وزيإيناس د

  والية تونس
  زينب بوراوي  

  

  

  

  زوجي مختلط (سنة سادسة) قاسب

  ةالميداليّ   المركز  قباإلسم واللّ رتيبالتّ 

01  
جمعية قرقنة الّرياضيّة   الوذينيحليمة 

 عيسى بنيسري     والية صفاقس

02  
 الجمعيّة الّرياضيّة للبحيرة  أمينة زعتير

  محّمد عبّاس    والية تونس

03  
جمعية مدرسة الّصيد   رقيسحر ز

البحري للّرياضات البحريّة 

   طبرقة والية جندوبة
  طه السيّاري
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  للمراكزهائي رتيب النّ التّ 

  قاطجمال النّ إ  المركز  المرتبة

 المرتبة األولى
 جمعية مدرسة الّصيدالبحري

 للّرياضات البحريّة طبرقة

  والية جندوبة

  

  نقطة 77

  

 انيةالمرتبة الثّ 
 جمعية قرقنة الّرياضيّة

  والية صفاقس

  

  نقطة 70

  

  الثةالمرتبة الثّ 

 للبحيرة الجمعيّة الّرياضيّة

  والية تونس

  

  نقطة 40

  

 ابعةالمرتبة الرّ 
نادي المقذف التّونسي 

  والية تونس

  

  نقطة 24

 

 2017ماي  14األحد  تونس ضفاف بحيرة

  


