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 البرهامج العام لبطىلت القضم الثالث

 2021/2022املىصم الرياض ي 

 املجمىعت أ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

08 
 أطلط طىجت

 هجاح طىجت

 عباب خيضرة 

 أهلي العىامت

 عباب ادرادب

  نهضت املضيق

 نهضت وزان

 هجىم طىجت
01 

09 
 هجىم طىجت 

 أطلط طىجت

 نهضت املضيق

  نهضت وزان

 أهلي العىامت 

 عباب ادرادب

 هجاح طىجت

 عباب خيضرة
02 

10 
 أطلط طىجت 

 عباب خيضرة

 عباب ادرادب

 هجاح طىجت

 نهضت وزان

 أهلي العىامت

 هجىم طىجت 

 نهضت املضيق
03 

11 
 نهضت املضيق

 أطلط طىجت

 أهلي العىامت

 هجىم طىجت

 هجاح طىجت

 نهضت وزان

 عباب خيضرة

 عباب ادرادب
04 

12 
 عباب ادرادب

  أطلط طىجت

 نهضت وزان 

 عباب خيضرة

 هجىم طىجت

 هجاح طىجت

 نهضت املضيق 

 أهلي العىامت
05 

13 
 أطلط طىجت 

 أهلي العىامت

 هجاح طىجت 

 نهضت املضيق 

 عباب خيضرة 

 هجىم طىجت

 عباب ادرادب 

 نهضت وزان
06 

14 
 نهضت وزان

  أطلط طىجت

 هجىم طىجت 

 عباب ادرادب 

 نهضت املضيق 

 عباب خيضرة 

 أهلي العىامت

 هجاح طىجت
07 



 

 

 

 

 

 المجموعةب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 اجداد الباريى

 عباب أزال

 صبىرجيىغ اريج طىجت

 فتذ طىجت

 هادي الغىدوري

 خضىت طىجت

 وفاق العىامرة

 أطلط مرجيل
01 

09 
 أطلط مرجيل

 اجداد الباريى

 خضييت طىجت

 وفاق العىامرة

 فتذ طىجت

 هادي الغىدوري

 عباب أزال

 صبىرجيىغ اريج طىجت
02 

10 
 صبىرجيىغ اريج طىجت

 اجداد الباريى

 هادي الغىدوري

 عباب أزال

 وفاق العىامرة

 فتذ طىجت

 أطلط مرجيل

 خضىت طىجت
03 

11 
 خضييت طىجت

 اجداد الباريى

 فتذ طىجت

 أطلط مرجيل

 عباب أزال

 وفاق العىامرة

هادي الغىدوري  

 صبىرجيىغ اريج طىجت
04 

12 
 اجداد الباريى

 الىادي الغىدوري

 وفاق العىامرة

 صبىرجيىغ اريج طىجت

 أطلط مرجيل

 عباب أزال

 خضىت طىجت

 فتذ طىجت
05 

13 
 فتذ طىجت 

 اجداد الباريى

 عباب أزال

 خضييت طىجت

 صبىرجيىغ اريج طىجت

 أطلط مرجيل

 وفاق العىامرة 

 هادي الغىدوري
06 

14 
 اجداد الباريى

 وفاق العىامرة

 هادي الغىدوري

  أطلط مرجيل

 خضييت طىجت

 صبىرجيىغ اريج طىجت

 فتذ طىجت

 عباب أزال
07 



 

  جالمجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 املديط الاصيلي

 أهدلط طىجت

 مدرصت العرائػ

  املاليينبعبا. ج

 عباب الازهر

 الىادي الطىجي

 عباب الضعادة

 وفاق طىجت
01 

09 
 أهدلط طىجت

 عباب الضعادة

 وفاق طىجت

 عباب الازهر

 الىادي الطىجي

 مدرصت العرائػ

  املاليينبعبا. ج

 املديط ألاصيلي
02 

10 
  املاليينبعبا. ج

 أهدلط طىجت

 املديط الاصيلي

 الىادي الطىجي

 مدرصت العرائػ

 وفاق طىجت

 عباب الازهر

 عباب الضعادة
03 

11 
 أهدلط طىجت

 عباب الازهر

 عباب الضعادة

 مدرصت العرائػ

 وفاق طىجت

 املديط الاصيلي

 الىادي الطىجي

  املاليينبعبا. ج
04 

12 
 الىادي الطىجي

 اهدلط طىجت

  املاليينبعبا. ج

 وفاق طىجت

 املديط ألاصيلي

 عباب الضعادة

 مدرصت العرائػ

 عباب الازهر
05 

13 
 أهدلط طىجت

 مدرصت العرائػ

 عباب الازهر

 املديط الاصيلي

 عباب الضعادة

  املاليينبعبا. ج

 وفاق طىجت

 الىادي الطىجي
06 

14 
 وفاق طىجت

 أهدلط طىجت

 الىادي الطىجي

 عباب الضعادة

  املاليينبعبا. ج

 عباب الازهر

 املديط الاصيلي

 مدرصت العرائػ
07 



 

 

 

 

 المجموعة د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 عباب طىجت

 هالل صيدي ادريط

 وفاق أمضا

 رهان الضاهيت

 ف ش طىجت

 الىصر الرياض ي

  كتامتنجدغي. ج

 رحاء العرائػ
01 

09 
 رحاء العرائػ

 عباب طىجت

 الىصر الرياض ي

  كتامتنجدغي. ج

 رهان الضاهيت

 ف ش طىجت

 هالل صيدي ادريط

 وفاق أمضا
02 

10 
 عباب طىجت

 وفاق أمضا

 ف ش طىجت

 هالل صيدي ادريط

  كتامتنجدغي. ج

 رهان الضاهيت

 رحاء العرائػ

 الىصر الرياض ي
03 

11 
 الىصر الرياض ي

 عباب طىجت

 رهان الضاهيت

 رحاء العرائػ

 هالل صيدي ادريط

  كتامتنجدغي. ج

 وفاق أمضا

ش طىجت.ف  
04 

12 
 عباب طىجت

 ف ش طىجت

  كتامتنجدغي. ج

 وفاق أمضا

 رحاء العرائػ

 هالل صيدي دريط

 الىصر الرياض ي

 رهان الضاهيت
05 

13 
 رهان الضاهيت

 عباب طىجت

 هالل صيدي ادريط

 الىصر الرياض ي

 وفاق أمضا

 رحاء العرائػ

 ف ش طىجت

  كتامتنجدغي. ج
06 

14 
 عباب طىجت

  كتامتنجدغي. ج

 رحاء العرائػ

 ف ش طىجت

 الىصر الرياض ي

 وفاق أمضا

 رهان الضاهيت

 هالل صيدي ادريط
07 



 المجموعة هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 نهضت بئر الغيفا

 عباب أوالد خميد

  جطىانةمىلىدي

 اجداد الضالم

 عباب جرحيضت

 املد ألازرق

 ابً بطىطت

 نهضت طىجت
01 

09 
 نهضت طىجت

  نهضت بئر الغيفا

 املد ألازرق

ابً بطىطت. ج  

 اجداد الضالم

 عباب جرحيضت

 عباب أوالد خميد

 مىلىديت جطىان
02 

10 
 نهضت بئر الغيفا

  جطىانةمىلىدي

 عباب جرحيضت

 عباب أوالد خميد

  بطىطتناب. ج

 اجداد الضالم

 نهضت طىجت 

 املد ألازرق
03 

11 
 املد ألازرق

 نهضت بئر الغفا

 اجداد الضالم

 نهضت طىجت

ج عباب أوالد 

ابً بطىطت. خميد  

  جطىانةمىلىدي

 عباب جرحيضت
04 

12 
 نهضت بئر الغيفا

 عباب جرحيضت

  بطىطتناب. ج

  جطىانةمىلىدي

 نهضت طىجت

 عباب أوالد خميد

 املد السرق

 اجداد الضالم
05 

13 
 اجداد الضالم

 نهضت بئر الغيفا

 عباب أوالد خميد 

 املد ألازرق

  جطىانةمىلىدي

 نهضت طىجت

 عباب جرحيضت

  بطىطتناب. ج
06 

14 
 نهضت بئر الغيفا

  بطىطتناب. ج

 نهضت طىجت 

 عاب جرحيضت

 املد السرق

  جطىانةمىلىدي

 اجداد الضالم

 عباب أوالد خميد
07 



  والمجموعة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 أمل رأش لىطا

 هادي كىروها

 هادي مرجيل

 نهضت كىرزياهت

 أحاكط املضيق

 الغمال القصري 

 عباب الضاهيت

 عباب مغىغت
01 

09 
 هادي كىروها

 عباب مغىغت

 الغمال القصري 

 عباب الضاهيت

 نهضت كىرزهايت

 أحاكط املضيق

 أمل رأش لىطا

 هادي مرجيل
02 

10 
 هادي مرجيل

 هادي كىروها

 أحاكط املضيق

 أمل رأش لىطا

 عباب الضاهيت

 نهضت كىرزهايت

 عباب مغىغت

 الغمال القصري 
03 

11 
 هادي كىروها

 الغمال القصري 

 نهضت كىرزياهت

 عباب مغىغت

 أمل رأش لىطا

 عباب الضاهيت

 هادي مرجيل

 أحاكط املضيق
04 

12 
 أحاكط املضيق

 هادي كىروها

 عباب الضاهيت

 هادي مرجيل

 عباب مغىغت

 أمل رأش لىطا

 الغمال القصري 

 نهضت كىرزياهت
05 

13 
 هادي كىروها

 نهضت كىرزهايت

 أمل رأش لىطا

 الغمال القصري 

 هادي مرجيل

 عباب مغىغت

 أحاكط املضيق

 عباب الضاهيت
06 

14 
 عباب الضاهيت

 هادي كىروها

 عباب مغىغت

 أحاكط املضيق

 الغمال القصري 

 هادي مرجيل

 نهضت كىرزهايت

 أمل رأش لىطا
07 



 

 

 

 

 

 املجمىعت ز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كىكب طىجت  08
املغرب التطىاوي ب 

صىق الطلبت . ج  

 وفاق أمتار 

 هادي املضتقبل 

 رحاء البىغاز  

 أوملبيك وادي الو
01 

 أوملبيك وادي الو 09
صىق الطلبت . ج  

  وفاق امتار

 كىكب طىجت 

  املغرب التطىاوي ب

هادي املضتقبل 

 رحاء البىغاز 
02 

 املغرب التطىاوي ب  10
 وفاق أمتار 

 كىكب طىجت 

 رحاء البىغاز 

صىق الطلبت ج   

 أوملبيك وادي الو

 هادي املضتقبل 
03 

 هادي املضتقبل  11
صىق الطلبتج   

 أوملبيك وادي الو  

 كىكب طىجت 

  رحاء البىغاز 

املغرب التطىاوي 

 ب  وفاق أمتار 
04 

 وفاق أمتار  12
 رحاء البىغاز 

 املغرب التطىاوي ب 

أوملبيك وادي الو 

 كىكب طىجت 

هادي املضتقبل 

 صىق الطلبت.ج
05 

صىق الطلبت ج  13  
 كىكب طىجت 

 هادي املضتقبل 

املغرب التطىاوي ب  

 أوملبيك وادي الو

 وفاق أمتار

 رحاء البىغاز 
06 

 رحاء البىغاز  14
أوملبيك وادي الو  

 وفاق أمتار 

 هادي املضتقبل 

 املغرب التطىاوي ب 

صىق الطلبت  .ج

 كىكب طىجت 
07 



 

 

 

 

 المجموعة ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 عباب بني عبد هللا

 عباب ميرادور 

 خضىت جرحيضت

  أمل أيت قمرة

 دهدوداصاكً

 اجداد بني بىعياظ 
01 

09 
 عباب ميرادور 

  اجداد بني بىعياظ 

 أمل أيت قمرة 

  دهدوه اصاكً

عباب بني عبد هللا 

جرحيضت  خضييت  
02 

10 
 خضييت جرحيضت

 عباب ميرادور 

 دهدوه اصاكً

  عباب بني عبد هللا 

اجداد بني بىعياظ 

  أمأليت قمرة 
03 

11 
 عباب ميرادور 

  امل ايت قمرة 

ب بني عبد اللله اعب

  اجداد بني بىعياظ 

خضييت جرحيضت 

 دهدوه اصاكً
04 

12 
 دهدوه اصاكً

  عباب ميرادور 

اجداد بني بىعياش  

يضتججر خضييت  

 أمل أيت قمرة

 عباب بني عبد هللا
05 



 

 المجموعة ط

 

 
 أمل امسورن  08

 نبىكيدارهادي 

  خديفتثأي. ج

بىفراحبني هادي   

 جذ الرواض ي

 الىادي الحضيمي 

  اجداد كتامت
01 

كتامتاجداد  09  
 فتذ الرواض ي

  الىادي الحضيمي

أيت خديفت. ج  

  بىفراح بنيهادي

 أمل امسورن  

نهادي بىكيدار  
02 

نبىكيدارهادي  10  
 هادي بني بىفراح

 أمل امسورن 

 الىادي الحضيمي

  خديفتثأي. ج

 اجداد كتامت

 فتذ الرواض ي
03 

 فتذ الرواض ي 11
  خديفتثأي. ج

كتامت  اجداد   

 أمل امسورن 

 الىادي الحضيمي

نبىكيدارهادي   

 هادي بني بىفراح
04 

بىفراحبني هادي  12  
 الىادي الحضيمي

نهادي بىكيدار  

كتامتاجداد   

 أمل امسورن 

 فتذ الرواض ي

  خديفتثاي. ج
05 

  خديفتثأي. ج 13
 أمل امسورن 

 فتذ الرواض ي

نبىكيدارهادي   

كتامتاجداد   

 هادي بني بىفراح

 الىادي الحضيمي
06 

 الىادي الحضيمي 14
كتامتاجداد   

 هادي بني بىفراح

 فتذ الرواض ي

نهادي بىكيدار  

  خديفتثأي. ج

 امل امسورن 
07 


