
 
 
 

 

  2022/2023الموسم الرياضي                                          ة        ــــة للبرمجــة الجهـــويـــــاللجــن
 

 

  الــقــســــــــــــم الــشــــرفــــــــــــي األول
    2022رــــــــــبـــــونــــن   26الســـبـــــــــت    الــتــاريــــــــــــخ :

   
 
 

 الثالثة: الــــــدورة                                                                                                                                 المجموعـــة "أ"  
 

 المقابلة مندوب ـةاألنـديــــــة المـتـبــــاريـــــــــــــــــــ الملعـــب التوقيت المدينة

 13H00 البيضـــــاء
 البلدي

 عين السبع
 ج الفردوس للتنمية الرياضية

# 
 امجاد موالي رشيد

 بن صالح
AFDS AMR 

 2الرحمة  11H00 البيضـــــاء
 نادي وفـاق الرحمة

# 
 ميري فوت

  رحيم
AWR MAC 

 - - البيضـــــاء
 نادي لمصير لسيدي مومن

# 
 عثمانينادي المجد ال

  اجلت
CMSSM CSMO 

 سيدي عثمان 15H00 البيضـــــاء
 اتفاق اللة مريم

# 
 ج النخيل الرياضية النواصر

 مطرش
TLM ANSN 

 العربي الشباك 16H00 البيضـــــاء
 الشباب الرياضي موالي رشيد

# 
 نادي االهرام

 اشويهب
AJSMR AHRAM 

  
  
 

 الثالثة : الــــــدورة                                                                                                                  المجموعـــة "ب"             
  
 

 المقابلة مندوب األنـديــــــة المـتـبــــاريــــــــــــــــــــة الملعـــب التوقيت المدينة

- - - 
 جمعية الباهية الرياضيــة

# 
 ج نصر النخيل للرياضة

 اجلت
BADSS AVNS 

 سيدي عثمان 13H00 البيضـــــاء
 نادي اليسام العثماني

# 
 جمعية أنصار التنمية الرياضية

 اليوسفي
CYSO ADSF 

 مصطفى شكري 11H00 البيضـــــاء
 اتحاد مرس السلطان

# 
 نادي شبان المدينة القديمة

 جــــامي
UMS AJAM 

- - - 
 الصخور السوداءنادي 

# 
  نادي بوركون لكرة القدم

  اجلت
CEA AFCB 

 في راحــــــــــــة     :    (ACSWZ)نادي وفاق زناتة  
  
 
  

          الثالثة : الــــــدورة                                                                                             المجموعـــة "ج"                                     
 

 المقابلة مندوب األنـديــــــة المـتـبــــاريــــــــــــــــــــة الملعـــب التوقيت المدينة

 15H00 البيضـــــاء
المنصورية 
 البرنوصي

 سجمعية دفاع القـد
# 

 نادي اتحاد اسباته
 نبـيــل

ADQA CTSBS 

 البلدي 15H00 تيط مليل
 أمل تيط مليل الرياضي

# 
 نادي المجد المدينة القديمة

 الفريـق
CATS MCAM 

 العربي الشباك 14H00 البيضـــــاء
 اتحاد الشاوية الرياضي

# 
 جمعية أمجاد درب السلطان

 الزيـن
USCH AADS 

 سالم رجراجي 13H00 رالنواص
 نجاح مديونةنادي 

# 
 االتحاد الرياضي العثماني

 وديــع
ERM USO 

 AJAS                                           في راحــــــــــــة     : جمعية جزيرة األزهار 
 

  :  مـــالحـــظــــــــة* 
  بل انطالق المقابلة.على الفرق المتبارية الحضور إلى الملعب ساعة ق -   
         08 – 13- 48 – 68 – 06رقم :  و ذلك عبر الهاتف  لمقابالت، مباشرة عند نهايتها،  إن مراقبي المقابالت ملزمين بإخبار اللجنة الجهوية للبرمجة بنتائج ا  -   
  خمسة العبين في ثالثة أوقات زائد بين الشوطين. -

  ـامالكــــاتــــب الــــعـــــــــــ
       خـلـيـــل سـبــوحـــــي                                                                                           

 
 
 


