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  ألاو  بزهامج بعولت اللطم 

 2022/2023للموضم الزياض ي 

 اضخدراكي
 

 24/12/2022:الطبذ 
 

 

 

 25/12/2022:  حد 
 

 

 26/12/2022: إلازىين 

 

 28/12/2022: ألربعاء

 

 :مالحظات 
  ألا للمزافلين لالعبين باليطبت  واس الطسز ضارر املسعوو  أألا أألا البعاكت الوظىيت 2022/2023ججزى امللابلت بالزخـ الزضميت للعؿبت بزضم املوضم الزياض ي . 

 إ باريت حسجيل إدارر ألااحد ألاجلني ألااحد على  كل بوركت الخحكيم. 

 ذا ألاركت الخحكيم
ّ
 .على السزيم املضيف جوفير  مً بامللعب ألاك

  الخىلل   + (املىدألاب+ الخحكيم )على السزيم املضيف أداء ألاا ب. 

 ألااقي الطاق إ بارر لجميع الالعبين . 

  زالر كزاث ؾالحت للعبعلى السزيم املضيف جوفير. 

 يمكً أن يعزف هذا البرهامج حغيرا ظارئا هظزا إلكزاهاث البرمجت ببعض املالعب. 

  يخعين على  ميع املىاديب إرضاو هديجت املباراة عبر رضالت هؿيتSMS فور نهايت املباراة ألاالخلزيز الطزيع إلى 0632045049األا 0664608839 إلى الزكم الخالي  

.  ضاعت بعد نهايت املباراة12 خالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:العىوان الالكترألاوي الخالي

 املىدألاب املديىت امللعب  د-مالطاعت السزيلان املخباريان 

العلاألار  الحطيمت  ميمون العزص ي  5-أ 14:00 أ اكظ املضيم / فخح الزألااض ي 

 أعزألاؽ الحطيمت  ميمون العزص ي  5-ب 16:00 فخح ظىجت / الىادر الحطيمي 

 السواس ي ؾهيب جعوان  جمودة  5-د 14:00 الػماو اللؿزر / ماط بي 

 البارر  العزائؼ  البلدر  5-ج 16:00 ألافاق أمطا / ر اء العزائؼ 

 بىعبد الغسور  ظىجت  املزص  5-أ 16:00 نهضت باب بزد / افظ ظىجت 

 هادر ظىجت  2الشياجً  5-د 16:00 افظ باب جاسة / غباب ظىجت 

 ضعد محطً ظىجت  اللزيت الزياضيت  5-أ 20:00 غباب حيضزة / هالو ظىجت 

 املىدألاب املديىت امللعب  د-مالطاعت السزيلان املخباريان 

 أمزيؼ اللؿز الكبير  البلدر  5-ج 12:00 هادر بوكيدارن / أألاملبيك اللؿزر 

 سكزياء املودن اللؿز الكبير  البلدر  5-ٌ 14:00 غباب ضيدر ادريظ / غباب أألاالد حمايد 

 العويهز اللؿز الكبير  البلدر  4-ألا 16:00 مولوديت جعوان / الطالم اللؿزر 

 بىوار ظىجت  املزص  5-أ 14:00 نهضت ألاسان / ابً بعوظت .ج

 اليعلوبي ظىجت  املزص  5-ٌ 16:00 ألافاق أمخار / الىادر العىجي 

 ابعو إمشألارن  البلدر  5-د 12:30 املحيغ  ؾيلي / أمل أيذ كمزة 

 بىعبار أمطا  اللزألار  5-ب 15:00 هادر املطخلبل / غباب أسال 

 بزألاحو يووظ ألاادالألا  البلدر  5-ج 15:00 ضبورجيىغ  أريج ظىجت / أألاملبيك ألاادالألا 

 العطزر  العزائؼ  البلدر  5-ب 16:00 نهضت بني عمزان / مدرضت العزائؼ 

 حموع جز يطذ  البلدر  5-ألا 16:00 غباب  سهز  / حطييت جز يطذ 

 امشابي جعوان  1املالليين  5-ٌ 16:00 كوكب ظىجت / أظلظ مزجيل 

 املىدألاب املديىت امللعب  د-مالطاعت السزيلان املخباريان 

 الكجكاجي ظىجت  اللزيت الزياضيت  5-ب 20:00 الز اء اللؿزر / أهدلظ ظىجت 

 املىدألاب املديىت امللعب  د-مالطاعت السزيلان املخباريان 

 ضاكا ضعيد السىيدق  حيضزة  5-ٌ 16:00 ألافاق العوامزة / أمل رأص لوظا 
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