
 
 األول  بطولة القسم برنامج

 2022/2023الرياض ي للموسم 
 

 2022-11-05السبت:

 املندوب  املدينة امللعب د-م الساعة الفريقان املتباريان

 امغيث  القصر الكبير  البلدي  2-ه 13:00 شباب أوالحمايد / أطلس مرتيل 

 زبخ كريم  طنجة  2الزياتن  2-ه 16:00 املد االزرق / أمل رأس لوطا 

  الحداد يونس طنجة  القرية الرياضية  2-ج 21:00 سبورتينغ أريج طنجة / نجوم طنجة 

 سعد محسن                                                                                                 أصيال  البلدي  2-د 16:00 املحيط األصيلي / نهضة الفنيدق 

 نصر الدين  تطوان  تمودة 2-د 13:00 أيت قمرة ماط بي / أمل 

 2022-11-06االحد :

 املندوب  املدينة امللعب د-م الساعة الفريقان املتباريان

 نادر  طنجة  القرية الرياضية  2-و 12:00 نهضة كورزيانة / السالم القصري 

 الزكاللي  طنجة  2الزياتن  2-و 12:30 نجاح طنجة / مولودية تطوان 

 أتري  بوكيدارن  القروي 2-ج 12:30 نادي بوكيدارن / أطلس طنجة 

 الوزاني  الفنيدق  حيضرة 1-أ 13:30 شباب حيضرة /نهضة وزان 

 زكرياء املودن  القصر الكبير البلدي  2-د 14:00 الشمال القصري / شباب طنجة 

 ياسين ضياف  القصر الكبير  البلدي 2-ب 16:00 الرجاء القصري / نهضة بني عمران 

 التاروي  تطوان  تمودة  2-د 14:00 ف س باب تازة / شباب مغوغة 

 البقالي  تطوان  تمودة  2-و 16:00 شباب الزهر / وفاق طنجة 

 عيدون  أمسا  القروي  2-ج 14:00 وفاق أمسا / أوملبيك وادالو 

 بومهدي كريم  أمسا  القروي 3-ب 16:00 شباب أزال / النادي الحسيمي 

 خالدي ترجيست  البلدي  2-و 14:00 حسنية ترجيست / النادي الغندوري 

 صهيب الفواس ي  وادالو  البلدي  2-ه 15:00 وفاق أمتار / وفاق العوامرة 

 رشيد العسري  العرائش  البلدي  2-ج 16:00 رجاء العرائش / أوملبيك القصري 

 العمراني  تطوان   2املالليين 3-أ 17:00 شباب املالليين / أجاكس املضيق         

 2022-11-09االربعاء :

 املندوب  املدينة امللعب د-م الساعة الفريقان املتباريان

 التمسماني  طنجة  القرية الرياضية  2-ج 19:30 حسنية طنجة / وفاق الساحل 

 حمزة الدرقاوي  طنجة  القرية الرياضية  2-ه 21:00 شباب السانية / نادي الطنجي 

 2022-11-10الخميس  :

 املندوب  املدينة امللعب د-م الساعة الفريقان املتباريان

 العاتق  طنجة  القرية الرياضية  2-ه 19:00 كوكب طنجة / شباب سيدي ادريس 

 بنوار  طنجة  القرية الرياضية  2-و 21:00 سبورتينغ طنجة / النجم الرياض ي الطنجي 

 
 
 
 
 
 



 

 2022-11-11الجمعة  :

 املندوب  املدينة امللعب د-م الساعة الفريقان املتباريان

 األشهب  طنجة  القرية الرياضية  3-ب 19:00 أندلس طنجة /  نادي املستقبل 

 الحمر  طنجة  القرية الرياضية  2-د 21:30 نهضة طنجة / أتلتيك مشالوة 

 
 :مالحظات

 

  و  لالعبينبالنسبة  ساري املفعول  جواز السفر  أو البطاقة الوطنية او 2022/2023الرياض ي تجرى املقابلة بالرخص الرسمية للعصبة برسم املوسم

 للمرافقين 

 .ذا ورقة التحكيم
ّ
 على الفريق املضيف توفير األمن بامللعب وك

  املندوب( + التنقل  التحكيم )على الفريق املضيف أداء واجب +. 

  .واقي الساق إجباري لجميع الالعبين 

  ثالث كرات صالحة للعبعلى الفريق املضيف توفير. 

 الزامية حضور ثالث عناصر من رجال االمن على االقل 

 .يمكن أن يعرف هذا البرنامج تغيرا طارئا نظرا إلكراهات البرمجة ببعض املالعب 

  يتعين على جميع املناديب إرسال نتيجة املباراة عبر رسالة نصيةSMS  فور نهاية املباراة والتقرير السريع   0632045049او 0664608839إلى الرقم التالي

 ساعة بعد نهاية املباراة. 12خالل  rapport.commissaire.ligue@gmail.comإلى العنوان االلكتروني التالي:

 

 

mailto:rapport.commissaire.ligue@gmail.com

