البرنامج الرياضي الجامعي لجامعة موالي إسماعيل
لموسم 8102/8102
التواريخ

نوع التظاهرات

من  01إلى 01
نونبر 8102

إقصائيات الدوري المحلي الجامعي الرابع عشر لكرة القدم
المصغرة ذكور وإناث

 81و  80نونبر
8102

نهائيات الدوري المحلي الرابع عشر لكرة القدم المصغرة ذكور
وإناث

المكان

البطولة الوطنية الجامعية الخامسة عشرة للريكبي السباعي

الدددور اصقصددائي المحلددي المأهددل لكددلس العددرح الخا ددة با
 12دجنبر 8102
الجامعية في كرة القدم المصغرة ذكور وإناث

-

بالرشيدية  :مالعب الحي الجامعي

يددا

 01و  02دجنبر
8102

نهاية كلس جامعة موالي إسماعيل في كرة اليد ذكور وإناث

 81دجنبر 8102

إيدداب الدددور االول مددن كددلس العددرح الخا ددة بالمنتخبددات الجامعيددة
في كرة القدم ذكور

 88و  81دجنبر
8102

البطولة المحلية الجامعية للعدو الريفي

 01يناير 8102

-

بمكناس  :مالعب وقاعة المركب

وجدة

ذهاب الدور االول مدن كدلس العدرح الخا دة بالمنتخبدات الجامعيدة
 08دجنبر 8102
في كرة القدم ذكور

 10 – 11يناير
8102

-

والقاعة المتعددة الرياضات بالرشيدية

القاعة المغطاة للمركب الرياضي بمكناس

من  02نونبر إلى الدور االول من البطولة المحلية الجامعية في الرياضات الجماعية
 10دجنبر  8102ذكور وإناث
 10و 11دجنبر
8102

-

قاعة المركب الرياضي الجامعي بمكناس

قاعة المركب الرياضي الجامعي بمكناس

إفران

القاعة المغطاة بالرشيدية

ملعب سكك مكناس

فضا الرياضة الزيتونة بمكناس

-

الدور اصقصائي االول لكلس العرح الجامعية في كدرة اليدد
ذكور و إناث خا ة بالمأسسات.

-

الدددور اصقصددائي االول لكددلس العددرح الجامعيددة فددي كددرة
القدم المصغرة ذكور و إناث خا ة با يا الجامعية.

مكناس

ذهداب الددور الد من النهدائي مدن كدلس العدرح الخا دة بالمنتخبددات
الجامعية في كرة القدم ذكور

مكناس

فاس

 01يناير 8102

-

الدور اصقصائي ال اني لكلس العرح الجامعية في كرة اليدد
ذكور و إناث خا ة بالمأسسات.

-

الدددور اصقصددائي ال دداني لكددلس العددرح الجامعيددة فددي كددرة
القدم المصغرة ذكور و إناث خا ة با يا الجامعية.

 11و  10يناير
8102

البطولة الوطنية الجامعية الخامسة والعشرون للعدو الريفي

 18 – 10و 11
فبراير 8102

الدوري المحلي الجامعي السابع لتنس الطاولة

 11و  11فبراير
8102

الدور ا ول من البطولة الوطنية الجامعيدة الخا دة بالمنتخبدات فدي
كرة السلة والكرة الطائرة ذكور وإناث ،وكرة القدم المصغرة ذكور

 01و  00فبراير
8102

من  02إلى 82
فبراير 8102

يحدد ال قا

مراكش

قاعة المركب الرياضي الجامعي بمكناس

-

نصف نهاية كدلس العدرح الخا دة با
كرة القدم المصغرة ذكور وإناث.

-

نصددف نهايددة كددلس العددرح الخا ددة بالمأسسددات فددي كددرة
اليد ذكور وإناث.

يحدد ال قا

يدا الجامعيدة فدي

الدور ال اني من البطولة المحلية الجامعية في الرياضات الجماعية

يحدد ال قا

-

بمكناس  :مالعب وقاعة المركب

-

بالرشيدية  :مالعب الحي الجامعي

إيدداب الدددور ال د من النهددائي مددن كددلس العددرح الخا ددة بالمنتخبددات
 02فبراير 8102
الجامعية في كرة القدم ذكور

فاس

الدوري الوطني الجامعي الخامس لتنس الطاولة

مكناس

الدور ال اني من البطولة الوطنية الجامعية الخا ة بالمنتخبدات فدي
 81فبراير 8102
كرة السلة و الكرة الطائرة ذكور وإناث

يحدد ال قا

 81 – 88و 80
فبراير 8102

 82فبراير و 10
–  18مارس
8102

 10و 11مارس8102

 11و  12مارس
8102

الدددور اصقصددائي المأهددل لدددوري  12مددارس لكددرة القدددم المصددغرة
إناث
-

نهائيددات كددلس العددرح الخا ددة بالمأسسددات فددي كددرة اليددد
ذكور وإناث.

-

يا الجامعيدة فدي كدرة

نهائيات كلس العرح الخا ة با
القدم المصغرة ذكور وإناث.

نهائيات الدوري المحلي الجامعي ال الث عشر لكرة القددم المصدغرة
إناث بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

-

بمكناس  :مالعب وقاعة المركب
بالرشيدية  :مالعب الحي الجامعي

أسفي

القاعة المغطاة بالرشيدية

 01مارس  8102نصف نهاية كلس العرح الخا ة بالمنتخبات في كرة القدم ذكور

يحدد ال قا

 02و  81مارس
8102

نهاية كلس جامعة موالي إسماعيل في الكدرة الطدائرة ذكدور وإنداث
وكرة القدم ذكور.

 81و  80مارس
8102

الملتقى الوطني الجامعي ال الث لأللعاب الفردية

إفران

نصف نهاية البطولة الوطنية الجامعية الخا ة بالمنتخبات في كدرة
 81مارس 8102
السلة و الكرة الطائرة ذكور وإناث.

يحدد ال قا

 82و  11مارس
8102

قاعة المركب الرياضي الجامعي مكناس

نهاية كلس جامعة موالي إسماعيل في كرة السلة ذكور وإناث

القاعة المغطاة بالرشيدية
-

بمكناس :قاعة المركب ارياضي

-

بإفران :قاعة جامعة ا خوين

-

ملعب  81غشت بمكناس

من  10إلى 11
أبريل 8102

البطولة الجهوية في الرياضات الجماعية

 18أبريل 8102

البطولة المحلية الجامعية لعاب القوى

 11أبريل 8102

نهاية كلس العرح الخا ة بالمنتخبات في كرة القدم ذكور

 01أبريل 8102

البطولدددة الوطنيدددة الجامعيدددة الخا دددة بالمنتخبدددات فدددي كدددرة السدددلة
والكرة الطائرة ذكور وإناث

الجديدة

 80 - 81و 80
أبريل 8102

البطولة الوطنية الجامعية الرابعة والعشرون لعاب القوى

إفران

من  11أبريل إلى
 11ماي 8102

الدوري الجامعي اصفريقي الرابع في كرة القدم المصغرة ذكور

 10 10و 11
يونيو 8102

نهائيات الدوري الوطني الجامعي لكرة القدم المصغرة ذكور

يحدد ال قا

قاعة المركب الرياضي الجامعي مكناس

تطوان

