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 االول  بطولة القسم  برنامج

 2022/2023الرياض ي للموسم   

 استدراكي

 02/12/2022الجمعة: 
 

 

 

 
 

 03/12/2022السبت: 
 

 

 

 04/12/2022األحد: 
 

 

 
 

 

 املندوب   املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 العزوزي طارق  طنجة القرية الرياضية 4-ب 19:00 الوفاء الرياض ي / أندلس طنجة

 كاجيالكج طنجة الرياضيةالقرية  4-أ 21:00 النصر الرياض ي / ج.ابن بطوطة

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 بومعزة طنجة 2الزياتن 4-ب 16:00 فتح طنجة / شباب أزال 

 بلفقيه جميل وزان البلدي 4-أ 14:30 نهضة وزان / فتح الرواض ي

 نصر الدين  أمسا القروي   4-ه 15:00 وفاق أمتار / أمل راس لوطا 

 وليد الحداد  الفنيدق حيضرة  4-أ 16:00 شباب املالليين شباب حيضرة / 

 الزباخ  طنجة القرية الرياضية 4-ج 18:00 حسنية طنجة / أوملبيك القصري 

 التابت  طنجة القرية الرياضية 4-ب 20:00 نادي املستقبل / رجاء البوغاز 

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 غار طنجة القرية الرياضية 3-ج 12:00 سبورتينغ أريج طنجة أطلس طنجة / 

 الترجيستي طنجة القرية الرياضية 4-د 14:00 نهضة طنجة / أمل أيت قمرة

 الكسولي طنجة القرية الرياضية 4-ه 18:00 شباب السانية / شباب أوالد حمايد 

 االشهب  طنجة القرية الرياضية 4-ه 20:00 كوكب طنجة / النادي الطنجي

 الكورعي  اساكن القروي  4-أ 12:30 هالل سيدي ادريس نهضة باب برد / 

 التاريوي  املضيق البلدي  4-أ 13:30 أجاكس املضيق / هالل طنجة

 ولد علوشة  القصر الكبير البلدي 4-ب 12:00 الرجاء القصري / مدرسة العرائش

 املصمودي القصر الكبير البلدي 4-و 14:00 السالم القصري / مولودية تطوان 

 محمد عزوز القصر الكبير البلدي 4-د 16:00 الشمال القصري / أهلي العوامة

 بنعيس ى تطوان  تمودة 4-د 12:00 ف.س باب تازة / أتلتيك مشالوة 

 يافث جنان  تطوان  تمودة 4-و 14:00 شباب األزهر / سبورتينغ طنجة

 محمد الفواس ي تطوان  تمودة 4-ب 16:00 نهضة بني عمران / نادي كرونا 

 بنعبار  أمسا القروي  4-ج 15:00 وفاق أمسا / اتحاد السالم

 كرم بوعادل  بوكيدارن  القروي  4-ج 15:00 أوملبيك وادالو نادي بوكيدارن / 

 بنوار  أصيلة البلدي 4-د 15:00 املحيط األصيلي / شباب طنجة 

 احرموش ترجيست البلدي 4-و 15:00 حسنية ترجيست/النجم الرياض ي الطنجي 

 سعد محسن طنجة 2الزياتن 4-د 16:00 شباب مغوغة / نهضة الفنيدق 

 العولة العوامرة القروي  4-ه 16:00 وفاق العوامرة / شباب سيدي ادريس
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 05/12/2022اإلثنين: 
 

 

 
 

 06/12/2022الثالثاء: 
 

 

 

 

 07/12/2022األربعاء: 
 

 

 

 

 08/12/2022الخميس: 
 

 

 

 

 09/12/2022الجمعة: 
 

 

 

 :مالحظات
 

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

افقين   لالعبينبالنسبة    . و للمر

 . إجبارية تسجيل إداري واحد وتقني واحد على األقل بورقة التحكيم ✓

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  ✓

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

فور نهاية   0632045049او 0664608839إلى الرقم التالي  SMSيتعين على جميع املناديب إرسال نتيجة املباراة عبر رسالة نصية  ✓

ساعة بعد نهاية  12خالل  rapport.commissaire.ligue@gmail.comاملباراة والتقرير السريع إلى العنوان االلكتروني التالي:

 املباراة. 

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 بنعبد الغفور  طنجة القرية الرياضية 4-و 19:30 املد األزرق / أطلس مرتيل 

 لحمر طنجة القرية الرياضية 4-و 30:12 نهضة كورزيانة / وفاق طنجة 

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  املتباريان الفريقان 

 الزكاللي طنجة القرية الرياضية 4-و :3021 نجاح طنجة / نادي الغندوري

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 شبعة طنجة القرية الرياضية 4-ج 19:30 نجوم طنجة / أطلس طنجة

 الحداد طنجة القرية الرياضية 4-ج 21:30 أريج طنجة / وفاق الساحلسبورتينغ 

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 الحجوي  طنجة القرية الرياضية 3-ج 19:00 اتحاد السالم / رجاء العرائش 

 اوبلعيد  طنجة القرية الرياضية 3-د 21:00 شباب طنجة / نهضة طنجة 

 املندوب املدينة امللعب د-م الساعة  الفريقان املتباريان 

 جمال العيادي  طنجة القرية الرياضية 3-و 19:00 النجم الرياض ي الطنجي / السالم القصري 

 مراد لطيف طنجة القرية الرياضية 3-د 21:00 أتلتيك مشالوة / املحيط األصيلي 
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