
الرقم العصبة  إسم الجمعية االسم العائلي و الشخصي  الوزن الرتبة
1 ع الوسط بالي فيتنس البيضاء شامة العلوي آل الشيخ  1 كلغ إ42أقل من 

2 الشرق الصفا و المروة وجدة حساني سارة 1 كلغ إ42أقل من 

3 الشمال الغربي النمور السود سال يسرى الدفعة 1 كلغ إ42أقل من 

4 سوس العقول السليمة ايت اعميرة نهيلة زازول 1 كلغ إ42أقل من 

5 ع الوسط النور بنسليمان حسناء ولد اخيا 1 كلغ إ44أقل من 

6 تافياللت األشبال ميدلت جميلة أحشاش 1 كلغ إ44أقل من 

7 الشمال الغربي أبطال باحسو تيفلت كوثر موبطل 1 كلغ إ44أقل من 

8 سوس االتحاد ايت اعميرة فاطمة الزهراء علوان 1 كلغ إ44أقل من 

9 ع الشاوية ورديغة النجوم وادي زم  بسمة تويجر  1 كلغ إ46أقل من 

10 الشرق الجوهرة وجدة بوعالوي اسماء 1 كلغ إ46أقل من 

11 سوس الوفاق للتايكواندو و  الرياضة آكادير مالك زغلول 1 كلغ إ46أقل من 

12 الشمال الغربي امل عزيز تفلت أميمة قنحيح 1 كلغ إ46أقل من 

13 ع الوسط النور بنسليمان هدى الحدادي 1 كلغ إ49أقل من 

14 الوسط الجنوبي آية سبورتينغ  للتايكواتدو و الرياضة تيكريكرة ازرو وفاء العمري  1 كلغ إ49أقل من 

15 الشمال الغربي العرفان الرباط  أهادي رباب 1 كلغ إ49أقل من 

16 سوس صقور أورير آكادير آية مجاهد 1 كلغ إ49أقل من 

17 ع الوسط النور بنسليمان امينة المزروعي 1 كلغ إ52أقل من 

18 الوسط الشمالي أمل عين الشقف فاس حليمة الكوطي 1 كلغ إ52أقل من 

19 الشمال الغربي الهالل الرباطي خولة شهير 1 كلغ إ52أقل من 

20 سوس الوفاق للتايكواندو و الرياضة هيبة شوكري 1 كلغ إ52أقل من 

21 ع الوسط إتحاد المحمدية صفية صاليح 1 كلغ إ55أقل من 

22 الوسط الشمالي الوفاق الفاسي وسام شبار 1 كلغ إ55أقل من 

23 الشمال صقور المتوسط طنجة وئام دريوش 1 كلغ إ55أقل من 

24 سوس الوفاق للتايكواندو آكادير نجوى حمدي 1 كلغ إ55أقل من 

25 ع دكالة عبدة الراشدي اليوسفية  مريم خالل 1 كلغ إ59أقل من 

26 الشمال الشرقي امل سيول الناظور شيماء آربيطي 1 كلغ إ59أقل من 

27 الشمال صقور المتوسط طنجة خلود المرابط 1 كلغ إ59أقل من 

28 الصحراء األكاديمي العيون نرجس طوسي 1 كلغ إ59أقل من 

29 ع الوسط النور بنسليمان وصال الذهبي 1 كلغ إ63أقل من 

30 الوسط الجنوبي الجيل الجديد مكناس رانية الحجلي 1 كلغ إ63أقل من 

31 الشمال الغربي المفتاح تمارة منى بوعدي 1 كلغ إ63أقل من 

32 ع دكالة عبدة نادي أولمبيك اليوسفية شيماء بالج 1 كلغ إ68أقل من 

33 الشرق الجوهرة وجدة لبنى راصو 1 كلغ إ68أقل من 



34 الشمال الغربي امل عزيز تفلت لبنى الشرقاوي 1 كلغ إ68أقل من 

35 سوس اإلفريقي تاراست دنيا صابر 1 كلغ إ68أقل من 

36 ع تادلة الوفاق الفقيه بن صالح  فاطمة الزهراء ابو فارس 1 كلغ إ68أكثر من 

37 الوسط الشمالي سيف إيموزار كندر احالم بوضار 1 كلغ إ68أكثر من 

38 الشمال الغربي النجوم الرباطي دعاء الحداوي 1 كلغ إ68أكثر من 

39 الصحراء المركب الحسني العيون جيهان زريق 1 كلغ إ68أكثر من 

40 ع تانسيفت مدرسة لورياض للتايكوندو سلمى الزهيذ 2 كلغ إ42أقل من 

41 تافياللت زينب يورزكان األشبال ميدلت 2 كلغ إ42أقل من 

42 الشمال الغربي ابطال الوردي سال جمانة باخويا 2 كلغ إ42أقل من 

43 سوس نجوم العالم الرياضي طانطان نجاة أعبال 2 كلغ إ42أقل من 

44 ع الوسط المخفي تيط مليل البيضاء مريم الخروبي 2 كلغ إ44أقل من 

45 الوسط الشمالي المستقبل الرياضي الفاسي  فاطمة الزهراء زروق  2 كلغ إ44أقل من 

46 الشمال الغربي نجوم بوسالم سال  خديجة الدواح  2 كلغ إ44أقل من 

47 سوس نجاح بنسركاو اكادير شيماء امالي 2 كلغ إ44أقل من 

48 ع دكالة عبدة اية الرياضة  الجديدة سهام  كوحيل 2 كلغ إ46أقل من 

49 الشمال الشرقي امل سيول الناظور فاطمة الصالحي 2 كلغ إ46أقل من 

50 الشمال أبطال غيالن سهام الحسناوي 2 كلغ إ46أقل من 

51 الصحراء االكاديمي العيون مروة عدادي 2 كلغ إ46أقل من 

52 ع الشاوية ورديغة أسود خريبكة ايمان حليمي 2 كلغ إ49أقل من 

53 الوسط الشمالي االرشاد الفاسي  اكرام االزمي 2 كلغ إ49أقل من 

54 الشمال الغربي ابطال الوردي سال رانيا سنة 2 كلغ إ49أقل من 

55 الصحراء االكاديمي العيون  كوثر الشماخ 2 كلغ إ49أقل من 

56 ع الشاوية ورديغة االبطال  العناية جنات 2 كلغ إ52أقل من 

57 الوسط الشمالي نجوم السعادة فاس  سلمى بناني 2 كلغ إ52أقل من 

58 الشمال الغربي النبراس سال  خولة السلماني  2 كلغ إ52أقل من 

59 الصحراء شيحان العيون  آية شيهة 2 كلغ إ52أقل من 

60 ع تانسيفت الزاهدي الرياضية اميمة  مجدة 2 كلغ إ55أقل من 

61 تافياللت التحدي الرشيدية اميمة بايجو 2 كلغ إ55أقل من 

62 الشمال الغربي ابتهال فايز المركزي الرباط 2 كلغ إ55أقل من 

63 الصحراء األولمبي اإلفريقي العيون إخالص قنديش 2 كلغ إ55أقل من 

64 ع الوسط خميسة للتايكواندو  ابتسام بويزركان 2 كلغ إ59أقل من 

65 الشرق الوفاء وجدة شهرزاد كرومي 2 كلغ إ59أقل من 

66 الشمال شباب العرائش زينب اد ابراهيم 2 كلغ إ59أقل من 

67 سوس الصداقة طانطان رحاب السالمي 2 كلغ إ59أقل من 



68 ع الوسط خميسة للتايكواندو فرح المجيدي 2 كلغ إ63أقل من 

69 الوسط الجنوبي االمل مكناس هاجر حلفي 2 كلغ إ63أقل من 

70 الشمال النور العرائش شيماء العروسي 2 كلغ إ63أقل من 

71 ع الوسط الغالي البيضاء مريم نعيم 2 كلغ إ68أقل من 

72 الوسط الشمالي الشباب الفاسي بلخياط هاجر الگوطاي 2 كلغ إ68أقل من 

73 الشمال التنين األخضر لقصر الكبير امال الخداوي  2 كلغ إ68أقل من 

74 ع الشاوية ورديغة السالم خريبكة اية بشري 2 كلغ إ68أكثر من 

75 الوسط الجنوبي أبطال توالل مكناس الهام الحويلي 2 كلغ إ68أكثر من 

76 الشمال الوفاق الرياضي الشمال هالة بن شامة 2 كلغ إ68أكثر من 

77 ع الشاوية ورديغة األمل برشيد هبة بيتي 3 كلغ إ42أقل من 

78 ع الشاوية ورديغة السالم خريبكة نجوى بولمال 3 كلغ إ42أقل من 

79 تافياللت االتحاد عصبة تافياللت منال البيض 3 كلغ إ42أقل من 

80 الوسط الشمالي زينب الزاهي فاس2أوكيناوا  3 كلغ إ42أقل من 

81 الشمال أبطال الشمال  ندى العناسي 3 كلغ إ42أقل من 

82 الشمال الغربي البدر سال نهيلة لفضيل 3 كلغ إ42أقل من 

83 سوس الصداقة طانطان للتايكواندو سلمى عطارد 3 كلغ إ42أقل من 

84 الصحراء التضامن الصحراء شيماء عالوي 3 كلغ إ42أقل من 

85 ع الوسط إتحاد المحمدية أسية كندي 3 كلغ إ44أقل من 

86 ع تانسيفت سيول القلعة  أميمة بغداد 3 كلغ إ44أقل من 

87 الوسط الشمالي رجاء بنسودة  سميرة الزويني 3 كلغ إ44أقل من 

88 الوسط الجنوبي الوحدة خنيفرة فاطمة الزهراء سالك 3 كلغ إ44أقل من 

89 الشمال الغربي شمس االصيل الرياضية تمارة يسرى ابلحسن 3 كلغ إ44أقل من 

90 الشمال الغربي العهد الجديد سال سلمى أوالد خويي 3 كلغ إ44أقل من 

91 الصحراء االكاديمي شيماء الراجح 3 كلغ إ44أقل من 

92 الشمال الغربي نجوم بوسالم سال  كريمة المونيس 3 كلغ إ46أقل من 

93 ع الوسط النور بنسليمان ايمان الريسولي 3 كلغ إ46أقل من 

94 ع الوسط حبيبة البيضاء ابتسام الكاعة 3 كلغ إ46أقل من 

95 الشرق الصقور وجدة مصباحي يسرى 3 كلغ إ46أقل من 

96 تافياللت األشبال ميدلت ايمان أفراك 3 كلغ إ46أقل من 

97 الشمال أبطال الشمال طنجة  أمينة دحروش 3 كلغ إ46أقل من 

98 سوس الصداقة طانطان مريم الصالحي 3 كلغ إ46أقل من 

99 سوس نجاح بنسركاو اكادير نهيلة بوحواجب 3 كلغ إ46أقل من 

100 ع دكالة عبدة (الجديدة )ملك الشيخ  كريمة البوتان 3 كلغ إ49أقل من 

101 ع الوسط النجاح البيضاء إخالص الحايك 3 كلغ إ49أقل من 



102 الوسط الجنوبي ازدهار زرهون الملولي سلمى 3 كلغ إ49أقل من 

103 الوسط الشمالي 2االرشاد الفاسي  هناء حسيسن  3 كلغ إ49أقل من 

104 الشمال الغربي نجوم الصياد تمارة أالء اإلدرسي 3 كلغ إ49أقل من 

105 الشمال القدس القصر الكبير ياسمين ملوكي 3 كلغ إ49أقل من 

106 سوس أسود تكانت للتايكواندو  سوس فاطمة الزهراء والزان 3 كلغ إ49أقل من 

107 الصحراء األولمبي اإلفريقي العيون سلمى أوتمكستين 3 كلغ إ49أقل من 

108 ع الوسط الفلين بنسليمان هبة بيض الرجل 3 كلغ إ52أقل من 

109 ع تادلة فرسان النور اوالد امبارك لمياء ركيب 3 كلغ إ52أقل من 

110 تافياللت التحدي الرشيدية وصال زاهي 3 كلغ إ52أقل من 

111 الوسط الجنوبي الرشاد مكناس سناء البوخاري 3 كلغ إ52أقل من 

112 الشمال الغربي و تمارة لمياء الهدبي 3 كلغ إ52أقل من 

113 الشمال الغربي نجوم بوسالم سال  هاجر إلمان 3 كلغ إ52أقل من 

114 الصحراء الشرفي العيون شيماء بومرية 3 كلغ إ52أقل من 

115 الصحراء األكاديمي العيون مريم الغربالي 3 كلغ إ52أقل من 

116 ع الوسط النجاح البيضاء  إحسان الحايك 3 كلغ إ55أقل من 

117 ع الشاوية ورديغة النجوم وادي زم  نهيلة مرزاق 3 كلغ إ55أقل من 

118 الوسط الشمالي الصحراء فاس دنيا باموس 3 كلغ إ55أقل من 

119 تافياللت األطلس للتايكواندو ميدلت فايزة االسالمي 3 كلغ إ55أقل من 

120 الشمال الغربي النجوم الرباطي مريم نديم 3 كلغ إ55أقل من 

121 الشمال جيل الجديد الشمال هند حجوم  3 كلغ إ55أقل من 

122 الصحراء التضامن العيون وجدان الراجي 3 كلغ إ55أقل من 

123 سوس اإلفريقي تاراست آكادير عابد شيماء 3 كلغ إ55أقل من 

124 ع الوسط النور بنسليمان هاجر الداودي 3 كلغ إ59أقل من 

125 ع الشاوية ورديغة السالم خريبكة ايمان حلحال 3 كلغ إ59أقل من 

126 تافياللت التحدي الرشيدية ابتسام والناجم 3 كلغ إ59أقل من 

127 الوسط الجنوبي الجيل الجديد مكناس  ابتهال لمقريني 3 كلغ إ59أقل من 

128 الشمال الغربي النجوم الرباطي علياء السايسي 3 كلغ إ59أقل من 

129 الشمال السالم أصيلة سلمى أزضود 3 كلغ إ59أقل من 

130 ع الوسط الغالي البيضاء أسماء بوكطاية 3 كلغ إ63أقل من 

131 ع الوسط المخفي تيط مليل البيضاء فارسي شيماء 3 كلغ إ63أقل من 

132 الوسط الشمالي نجوم السعادة فاس  بسمة قصابي 3 كلغ إ63أقل من 

133 الوسط الجنوبي آية سبورتينغ للتايكواندو والرياضة تكريكرة ازرو  صفاء عماري علوي  3 كلغ إ63أقل من 

134 الشمال أبطال غيالن أميمة بنعيش 3 كلغ إ63أقل من 

135 الشمال الغربي األصدقاء تمارة نسرين المعطاوي 3 كلغ إ63أقل من 



136 ع دكالة عبدة القدس الرياضية بالجديدة اية  ابركة 3 كلغ إ68أقل من 

137 ع الشاوية ورديغة األمل برشيد رباب الفلكي 3 كلغ إ68أقل من 

138 الوسط الشمالي المركزي فاس مها البرومي 3 كلغ إ68أقل من 

139 الوسط الشمالي افاق ميسور هبة الغازي 3 كلغ إ68أقل من 

140 الشمال شباب العرائش أية الساخي 3 كلغ إ68أقل من 

141 الشمال الغربي سبور تيم سال هاجر أبراعون 3 كلغ إ68أقل من 

142 ع تادلة صقور اطلس اغرم لعالم بثينة ارسكي 3 كلغ إ68أكثر من 

143 الوسط الشمالي الصفاء فاس ضحى امبيطل 3 كلغ إ68أكثر من 

144 تافياللت الملكي تنجداد يسرى فهيم 3 كلغ إ68أكثر من 

145 الشمال الغربي بروسلي سال امال الداغوني 3 كلغ إ68أكثر من 

146 الشمال الغربي الوسام االولمبي تمارة شادية الشمامي 3 كلغ إ68أكثر من 

147 الشمال الغربي األمل الرباط عليا كناس 5 كلغ إ42أقل من 

148 الشمال الغربي األصدقاء تمارة نهيلة البحراوي 5 كلغ إ42أقل من 

149 الشمال الغربي و تمارة ايمان القؤواني 5 كلغ إ42أقل من 

150 الشمال الغربي المركزي تمارة سارة النحيلي 5 كلغ إ42أقل من 

151 الوسط الشمالي نجوم السعادة فاس  إيمان آيت لوحي 5 كلغ إ49أقل من 

152 الوسط الجنوبي الجيل الذهبي خنيفرة  تافرانت عائشة  5 كلغ إ49أقل من 

153 الوسط الشمالي حب الملوك صفرو نسيمة بودهداه 5 كلغ إ49أقل من 

154 الوسط الجنوبي المستقبل بوفكران فاطمة الزهراء البوكيسي 5 كلغ إ49أقل من 

155 الشمال أبطال غيالن ايمان فوزي 5 كلغ إ49أقل من 

156 الشمال البحر االبيض المتوسط الشمال فراح بكري 5 كلغ إ49أقل من 

157 الشمال أبطال الشمال طنجة  فدوى أدردور 5 كلغ إ49أقل من 

158 الشمال النصر طنجة  فردوس بن خجو 5 كلغ إ49أقل من 

159 الشمال الغربي العرفان الرباط   5 كلغ إ52أقل من  مرينو سلمى

160 الشمال الغربي اتحاد تمارة ايمان زهير 5 كلغ إ52أقل من 

161 الشمال الغربي العهد الجديد سال شيماء عطايفي 5 كلغ إ52أقل من 

162 الغرب بوركيك سيدي سليمان مونية بوركيك 5 كلغ إ52أقل من 


