
 

 

  

 برنامج بطولة  فئة أقل من  15 سنة واقل من 17 سنة  

 كرة القدم النسوية 

املدينة  امللعب املتباريانالفريقان  الساعة   املجموعة التاريخ الفئة 

 القرية الرياضية

 طنجة
12h 

 اتحاد طنجة # فتيات البوغاز 

 اجيال التضامن # وداد طنحة
U15 

 

 املجموعة ا 

 القرية الرياضية

 طنجة
13h 

 اتحاد طنجة # فتيات البوغاز 

 اجيال التضامن # وداد طنحة
U17 

 القرية الرياضية

 طنجة
14h 

 فتيات البوغاز # اجيال التضامن 

 وداد طنجة # اتحاد طنجة
U15 

 القرية الرياضية

 طنجة
15h 

 فتيات البوغاز # اجيال التضامن 

 وداد طنجة # اتحاد طنجة
U17 

 القرية الرياضية

 طنجة
16h 

 اتحاد طنجة # اجيال التضامن

 وداد طنجة # فتيات البوغاز 
U15 

 القرية الرياضية

 طنجة
17h 

 اتحاد طنجة # اجيال التضامن

البوغاز وداد طنجة # فتيات   
U17 

طنجة 2الزياتن  12h 
 جيل املستفبل # املنار الرياض ي

جوهرة نجم العرائش استوديانطس #  
U15 

 املجموعة ب

طنجة 2الزياتن  13h 
 جيل املستفبل # املنار الرياض ي

جوهرة نجم العرائش استوديانطس #  
U17 

طنجة 2الزياتن  14h 
 املنار الرياض ي # جوهرة نجم العرائش 

   املستقبل # استوديانطسجيل 
U15 

طنجة 2الزياتن  15h 
 املنار الرياض ي # جوهرة نجم العرائش 

   املستقبل # استوديانطسجيل 
U17 

طنجة 2الزياتن  16h 
نجم العرائش املستقبل # جوهرةجيل   

املنار الرياض ي استوديانطس #  
U15 

طنجة 2الزياتن  17h 
نجم العرائش املستقبل # جوهرةجيل   

املنار الرياض ي استوديانطس #  
U17 

 12h تمودة تطوان 
لبؤات تطوان  املضيق #تمودا   

 امل وزان راحة
U15 

 املجموعة ج

 13h تمودة تطوان 
لبؤات تطوان  املضيق #تمودا   

 امل وزان راحة
U17 

 14h تمودة تطوان 
امل وزان  تطوان #لبؤات   

 تمودا املضيق راحة
U15 

 15h تمودة تطوان 
امل وزان  تطوان #لبؤات   

 تمودا املضيق راحة
U17 

 16h تمودة تطوان 
امل وزان  املضيق #تمودا   

 لبؤات تطوان راحة 
U15 

 17h تمودة تطوان 
امل وزان  املضيق #تمودا   

 لبؤات تطوان راحة 
U17 

 

 

 
 



 مالحظات:

مناصفة بالنسبة للفرق التي تنتمي لنفس املدينة وتؤدي املصاريف من طرف الفريق املضيف  تودي املصاريف

 كاآلتي:ملدينتين مختلفتين وهي  بالنسبة للفرق التي تنتمي

 التنقل حسب السلم املعتمد. درهم + مصاريف  100واجب التحكيم 

 درهم  60واجب املندوب  

افقين  سيتم اعتماد الرخص    التحكيم. بورقةتسجيل ل لبالنسبة لالعبين واملر

 

  


