
 

 

 
 

 البرهامج العام لبطولة القضم املمتاز

 2021/2022املوصم الرياض ي 

 املجموعة ا 

 

 الذورة املباريات التاريخ
 2022 فبراير 05الضبت 

2022 فبراير 06الاخذ   

 جوهرة مضناهة

 شباب املضيق

 ف ش باب ثازة

 رجاء بني مكادة

 طلبة طنجة

 رجاء موح باكو

 الرجاء الققرري

 شباب صيذر ادريط

 طلبة ثطوان

 ف ش العرائش

 اثداد امسورني

 شباب اصيال
12 

 2022 فبراير 12الضبت 

2022 فبراير 13الاخذ   

 شباب املضيق

 اثداد امسورني

 شباب اصيال

 طلبة ثطوان

 ف ش العرائش

 شباب صيذر ادريط

 الرجاء الققرري

 طلبة طنجة

 رجاء موح باكو

 ف ش باب ثازة

 رجاء بني مكادة

 جوهرة مضناهة
13 

 2022 فبراير 19الضبت 

2022 فبراير 20الاخذ   

 شباب املضيق

 رجاء بني مكادة

 جوهرة مضناهة

 رجاء موح باكو

 ف ش باب ثازة

 الرجاء الققرري

 طلبة طنجة

 ف ش العرائش

 شباب صيذر ادريط

 شباب اصيال

 طلبة ثطوان

 اثداد امسورني
14 

 2022 فبراير 26الضبت 

2022 فبراير 27الاخذ   

 طلبة ثطوان

 شباب املضيق

 اثداد امسورني

 شباب صيذر ادريط

 شباب اصيال

 طلبة طنجة

 ف ش العرائش

 ف ش باب ثازة

 الرجاء الققرري

 جوهرة مضناهة

 رجاء موح باكو

 رجاء بني مكادة
15 

 الثالثاء ألاربعاء الخميط

2022 مارش 03ي-يي02-ييي01ي  

 شباب املضيق

 رجاء موح باكو

 رجاء بني مكادة

 الرجاء الققرري

 جوهرة مضناهة

 ف ش العرائش

 ف ش باب ثازة

 شباب اصيال

 طلبة طنجة

 اثداد امسورني

 شباب صيذر ادريط

 طلبة ثطوان
16 

 2022 مارش 05الضبت 

يي2022 مارش 06الاخذ   

 شباب صيذر ادريط

 شباب املضيق

 طلبة ثطوان

 طلبة طنجة

 اثداد امسورني

 ف ش باب ثازة

 شباب اصيال

 جوهرة مضناهة

 ف ش العرائش

 رجاء بني مكادة

 الرجاء الققرري

 رجاء موح باكو 
17 

 2022 مارش 12الضبت 

2022 مارش 13الاخذ   

 شباب املضيق

 الرجاء الققرري

 رجاء موح باكو

 ف ش العرائش

 رجاء بني مكادة

 شباب اصيال

 جوهرة مضناهة

 اثداد امسورني

 ف ش باب ثازة

 طلبة ثطوان

 طلبة طنجة

 شباب صيذر ادريط
18 

 2022 مارش 19الضبت 

2022 مارش 20الاخذ   

 طلبة طنجة

 شباب املضيق

 شباب صيذر ادريط

 ف ش باب ثازة

 طلبة ثطوان

 جوهرة مضناهة

 اثداد امسورني

 رجاء بني مكادة

 شباب اصيال

 رجاء موح باكو

 ف ش العرائش

 الرجاء الققرري
19 

 الثالثاء ألاربعاء الخميط

2022 مارش 24ي-يي23-ييي22ي  

 شباب املضيق

 ف ش العرائش

 الرجاء الققرري

 شباب اصيال

 رجاء موح باكو

 اثداد امسورني

 رجاء بني مكادة

 طلبة ثطوان

 جوهرة مضناهة

 شباب صيذر ادريط

 ف ش باب ثازة

 طلبة طنجة
20 

 2022 مارش 26الضبت 

2022 مارش 27الاخذ   

 ف ش باب ثازة

 شباب املضيق

 طلبة طنجة

 جوهرة مضناهة

 شباب صيذر ادريط

 رجاء بني مكادة

 طلبة ثطوان

 رجاء موح باكو

 اثداد امسورني

 الرجاء الققرري

 شباب اصيال

 ف ش العرائش
21 

 رمضان
 شباب املضيق

 شباب اصيال

 ف ش العرائش

 اثداد امسورني

 الرجاء الققرري

نطلبة ثطوا  

 رجاء موح باكو

 شباب صيذر ادريط

 رجاء بني مكادة

 طلبة طنجة

 جوهرة مضناهة

 ف ش باب ثازة
22 



 

يباملجموعة   

 

 الذورة املباريات التاريخ
 2022 فبراير 05الضبت 

2022 فبراير 06الاخذ   

 جوهرة العرائش

 امل الفنيذق

 رجاء الحضيمة

 نهضة باب برد

 شباب الذغاليين

 شباب علم طنجة

 شباب بنذيبان

 الضالم الققرري

 ش ا ب مغرب طنجة 

 وداد طنجة

 وفاق الضاخل

 اثداد طنجة البالية
12 

 2022 فبراير 12الضبت 

2022 فبراير 13الاخذ   

 امل الفنيذق

 وفاق الضاخل

 اثداد طنجة البالية

 ش ا ب مغرب طنجة

 ودادا طنجة

 شباب بنذيبان

 الضالم الققرري

 شباب الذغاليين

يشباب علم طنجة

 رجاء الحضيمة

 نهضة باب برد

 جوهرة العرائش 
13 

 2022 فبراير 19الضبت 

2022 فبراير 20الاخذ   

 نهضة باب برد

 امل الفنيذق

 جوهرة العرائش

 شباب علم طنجة

 رجاء الحضيمة

 الضالم الققرري

 شباب الذغاليين

 وداد طنجة

 شباب بنذيبان

 اثداد طنجة البالية

 ش ا ب مغرب طنجة

 وفاق الضاخل
14 

 2022 فبراير 26الضبت 

2022 فبراير 27الاخذ   

 امل الفنيذق

 ش ا ب مغرب طنجة

 وفاق الضاخل

 شباب بنذيبان

 اثداد طنجة البالية

 شباب الذغاليين

 وداد طنجة

 رجاء الحضيمة

 الضالم الققرري

 جوهرة العرائش

يشباب علم طنجة

 نهضة باب برد
15 

 2022 مارش 05الضبت 

يي2022 مارش 06الاخذ   

يشباب علم طنجة

 امل الفنيذق

 نهضة باب برد

 الضالم الققرري

 جوهرة العرائش

 وداد طنجة

 رجاء الحضيمة

 اثداد طنجة البالية

 شباب الذغاليين

 وفاق الضاخل

 شباب بنذيبان 

  ش ا ب مغرب طنجة 
16 

 الثالثاء ألاربعاء الخميط

2022 مارش 10ي-يي09-ييي08ي  

  الفنيذقأمل

 شباب بنذيبان

 ش ا ب مغرب طنجة

 شباب الذغاليين

 وفاق الضاخل

 رجاء الحضيمة

 اثداد طنجة البالية

 جوهرة العرائش

 وداد طنجة

 نهضة باب برد

 الضالم الققرري

 شباب علم طنجة
17 

 2022 مارش 12الضبت 

2022 مارش 13الاخذ   

 الضالم الققرري

 امل الفنيذق

يشباب علم طنجة

 وداد طنجة

 نهضة باب برد

 اثداد طنجة البالية

 جوهرة العرائش

 وفاق الضاخل

 رجاء الحضيمة

 ش ا ب مغرب طنجة

 شباب الذغاليين

 شباب بنذيبان
18 

 2022 مارش 19الضبت 

2022 مارش 20الاخذ   

 امل الفنيذق

 شباب الذغاليين

 شباب بنذيبان

 رجاء الحضيمة

 ش ا ب مغرب طنجة

 جوهرة العرائش

 وفاق الضاخل

 نهضة باب برد

 اثداد طنجة البالية

 شباب علم طنجة

 وداد طنجة

 الضالم الققيرري
19 

 2022 مارش 26الضبت 

2022 مارش 27الاخذ   

 ودادا طنجة

 امل الفنيذق

 الضالم الققرري

 اثداد طنجة البالية

يشباب علم طنجة

 وفاق الضاخل

 نهضة باب برد

 ش ا ب مغرب طنجة

 جوهرة العرائش

 شباب بنذيبان

 رجاء الحضيمة

 شباب الذغاليين
20 

 الثالثاء ألاربعاء الخميط

2022 مارش 31ي-يي30-ييي29ي  

 امل الفنيذق

 رجاء الحضيمة

 شباب الذغاليين

 جوهرة العرائش

 شباب بنذيبان

 نهضة باب برد

 ش ا ب مغرب طنجة

 شباب علم طنجة

 وفاق الضاخل

 الضالم الققرري

 اثداد طنجة البالية

 وداد طنجة
21 

 رمضان
 اثداد طنجة البالية

 امل الفنيذق

 وداد طنجة

 وفاق الضاخل

 الضالم الققرري

 ش ا ب مغرب طنجة

يشباب علم طنجة

 شباب بنذيبان

 نهضة باب برد

 شباب الذغاليين

 رجاء الحضيمة

 جوهرة العرائش
22 


