
   

 
 

  ألاو  بسهامج بعولت اللظم 

 2022/2023للموطم السياض ي 

 اطخدزاكي

 18/02/2023: الظبذ

 19/02/2023:  حد 

 20/02/2023: الازىين

 22/02/2023: الازبعاء

 23/02/2023: الخميع

 

 

 

 

 

 

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الـسيلان املخبازيان 

 ألاليد الحداد الـىيدق حيضسة 9-ٌ 13:00 أظلع مسجيل/ أمل زأض لوظا 

 حمصة كسألاق الـىيدق حيضسة 10-د 15:00 ماط بي/ نهضت الـىيدق 

 ألاليد الحداد الـىيدق حيضسة 10-أ 17:00 نهضت باب بسد/ ػباب حيضسة 

 بىعباز الألا ألااد البلدر 10-ج 15:00 األاملبيك اللـسر / األاملبيك ألااد الألا 

 الضياؾ العسائؽ البلدر 10-ب 16:00 ػباب أشال/ مدزطت العسائؽ 

 السألاداوي ظىجت 2الصياجً  10-ب 15:00 الىادر الحظيمي / هادر كسألاها 

 اليعلوبي الخمظماوي ظىجت 2الصياجً  9-ٌ 17:00 ألاؿاق أمخاز/ كوكب ظىجت 

 بالو بعيور  ظىجت اللسيت السياضيت 10-أ 19:00 هالو طيدر دزيع/ هالو ظىجت 

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الـسيلان املخبازيان 

 الصاألار  ظىجت اللسيت السياضيت 10-ج 10:00 اجحاد الظالم/ ألاؿاق الظاحل 

 بلاؾ ظىجت اللسيت السياضيت 9-ٌ 12:00 ػباب أألاالد حمايد/ الىادر العىجي 

 ػبعت ظىجت اللسيت السياضيت 10-د 14:00 أمل ايذ كمسة / ػباب ظىجت 

 العىبوزر ظىجت اللسيت السياضيت  10-ب 18:00 زجاء البوػاش / أهدلع ظىجت 

 كماو اكصيص الحظيمت ميمون العسص ي 10-أ 12:00 ج ابً بعوظت/ ؿخح السألااض ي 

 بسألاحو جعوان 1املالليين 10-أ 13:00 اؾ ض ظىجت/ ػباب املالليين 

 البوعصاألار  املضيم البلدر 10-أ 14:30 الىـس السياض ي/ أجاكع املضيم 

 ؿهيب الـواس ي جعوان جمودة 10-د 14:00 نهضت ظىجت/ اؾ ض باب جاشة 

 األازاغ جعوان جمودة 10-ب 16:00 ؿخح ظىجت/ نهضت بني عمسان 

 حموغ جسجيظذ البلدر 9-ألا 16:00 مولوديت جعوان/ حظييت جسجيظذ 

 كديسألا  ظىجت 2الصياجً  10-ج 16:00 ألاؿاق أمظا/ هجوم ظىجت 

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الـسيلان املخبازيان 

 بومعصة ظىجت اللسيت السياضيت 10-ج 20:00 زجاء العسائؽ/ أظلع ظىجت 

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الـسيلان املخبازيان 

 هموغ ظىجت اللسيت السياضيت 10-ج 20:00 حظييت ظىجت/ طبوزجيىؽ أزيج ظىجت 

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الـسيلان املخبازيان 

 لحمس ظىجت اللسيت السياضيت 10-د 19:00 أهلي العوامت / أجلخيك مؼالألاة 

 الدزكاألار  ظىجت اللسيت السياضيت  9-ٌ 21:00 ػباب طيدر دزيع/ ػباب الظاهيت 



 

 

 24/02/2023: الجمعت

 
 مالحظات

 لى مظخودعاث املالبع على  كل طاعت ألاهـف كبل موعد اهعالق املبازاة  ألاذلك جحذ  على الـسيلين املخبازيين الحضوز ا

 ( مً كاهون املىاؿظاث24الــل )ظاالت العلوواث املىـوؾ عللها  ي اللاهون 

  جواش الظـس طازر  أألا أألا البعاكت الوظىيت 2022/2023ججسى امللابلت بالسخف السطميت للعـبت بسطم املوطم السياض ي

 . باليظبت لالعبين ألا املساؿليناملـعوو 

 إجبازيت حسجيل إدازر ألااحد ألاجلني ألااحد على  كل بوزكت الخحكيم. 

 را ألازكت الخحكيم
ّ
 .على الـسيم املضيف جوؿير  مً بامللعب ألاك

  الخىلل   + (املىدألاب+ الخحكيم )على الـسيم املضيف أداء ألااجب. 

 ألااقي الظاق إجبازر لجميع الالعبين . 

  زالر كساث ؿالحت للعبعلى الـسيم املضيف جوؿير. 

 يمكً أن يعسؾ هرا البرهامج حؼيرا ظازاا هظسا إلكساهاث البرمجت ببعض املالعب. 

  يخعين على جميع املىاديب إزطاو هديجت املبازاة عبر زطالت هـيتSMS ؿوز 0632045049األا 0664608839 إلى السكم الخالي  

 طاعت بعد 12 خالو rapport.commissaire.ligue@gmail.com:نهايت املبازاة ألاالخلسيس الظسيع إلى العىوان الالكترألاوي الخالي

 .نهايت املبازاة

 املىدألاباملديىت امللعب  د-مالظاعت الـسيلان املخبازيان 

 الاػهب ظىجت اللسيت السياضيت 9-ألا 19:00 ألاؿاق ظىجت/ طبوزجيىؽ ظىجت 

 بىواز ظىجت اللسيت السياضيت  9-ألا 21:00 الىجم السياض ي العىجي/ هادر الؼىدألازر 
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