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  فئت البراعم و الىخاهيذبطولتبرهامج 

 2022/2023للموصم الرياض ي 
 

 

 

 

 

08/01/2023: ألاخد  

 

 

 

 

 

11/01/2023: ألاربعاء  

:مالخظاث  
 . العبين هدد ادوي9 العبا هدد أكص ى و 15عدد الالعبين املسجلين في وركت الخدىيم  (1

 . مع جواجد زالر منهم على ركعت امللعب باليضبت لفئت البراعم2011 العبين مواليد 5إلساميت حسجيل   (2

 . فئت الىخاهيذ بوركت الخدىيم مع جرن خريت  إشراههم في املباراة للمدرب  2013 العبين مواليد 4إلساميت حسجيل  (3

 .إجباريت حسجيل مرافم واخد على ألاكل بوركت الخدىيم (4

 . بالغ ًمىع ذلًختى إصدار بطاكت الىادي أوججرى امللابلت بالرخص الرصميت للعصبت أو البطاكت الوطىيت  (5

. لخين مخخلفتي ألالوانذ بإخضاروركت الخدىيم وزالزت هراث صالحت وجيهئ امللعب وعلى الفريم السائر  على الفريم املضخلبل إخضار (6

 .مً طرف الفريم املضيفجؤدى املصاريف  (7

  فور نهاًت املباراة والخلرير الضريع 0632045049او 0664608839 إلى الركم الخالي SMSًخعين على جميع املىادًب إرصاٌ هديجت املباراة عبر رصالت هصيت  (8

 . صاعت بعد نهاًت املباراة12 خالٌ rapport.commissaire.ligue@gmail.com:إلى العىوان الالىترووي الخالي

 

 املىدوباملدًىت امللعب  د-مالضاعت الفريلان املخباريان 

 بومهدي  امضا اللروي 3د  11:00 ج ابً بطوطت ا/ اطلط مرجيل ا 

 الىجياجي  طىجت 1السياجً 3ا  13:30 شباب بىدًبان / اجداد طىجت ب 

 مراد لطيف  طىجت 1السياجً  3د  14:45 ماط ب / اجداد طىجت ا 

 الوهابي  طىجت  صرفاهطط 3د  14:00 رهان الضاهيت / هادي املضخلبل 

 املىدوباملدًىت امللعب  د-مالضاعت الفريلان املخباريان 

 الهيشو  الفىيدق خيضرة   3أ  10:00 ج جبل درصت/ شباب الفىيدق 

 الهيشو  الفىيدق خيضرة  3ٌ  11:15 أطلط مرجيل/ هجم الفىيدق 

 ربيع  طىجت ابً خلدون  3ب  10:00 ف ش طىجت / اجاهط طىجت أ 

 أصماء بدري  طىجت ابً خلدون  3ٌ  11:15 أجاهط طىجت ب / أطلط طىجت 

 السوبير  طىجت طىجت الباليت  3و  09:30 هالٌ طىجت / وفاق طىجت 

 وهيب  طىجت طىجت الباليت  3ب  10:30 نهضت طىجت/ أمل طىجت 

 وهيب  طىجت طىجت الباليت  3ج  11:30 جوهرة مضىاهت/ أهلي العوامت  

 الغماري  طىجت طىجت الباليت  3ز  12:30 رجاء موح باهو / طلبت طىجت 

 املخلي  طىجت طىجت الباليت  3ا  13:30 ج ابً بطوطت ب/ اجداد طىجت الباليت 

 هريم زباخ  طىجت املرش 3ٌ  10:00 رابطت طىجت/  وداد طىجت 

 املضاوي  طىجت املرش 3ج  11:15 صبورجيىغ اريج طىجت/ شباب العوامت 

 الخوزاوي  طىجت املرش 3ز  12:30 صبورجيىغ الشاون / اصخودًاهطط ا 

 الباري  العرائش البلدي 3ح  10:00 الرجاء اللصري / وفاء العرائش 

 الباري  العرائش البلدي 3ح  11:15 اهدلط اللصري / ف ش العرائش 

 العضري  العرائش البلدي 3ح  12:30 شباب اصيال / مدرصت العرائش 

 بىعبار  جطوان جمودة 2د  11:15 هادي املضخلبل/ ماط ب 

 بىعبار  جطوان جمودة 3و  12:30 الىصر الرياض ي / اوادًميت مدمد الضادش 

 صهيب الفواس ي  جطوان 2مالليين 3ب  12:00 اصخودًاهطط ب/ هادي مرجيل 

 صهيب الفواس ي  جطوان 2مالليين 3ج  13:15 الىجم الرياض ي الطىجي/ املغرب الخطواوي ا 

 صاوا مدمد  جطوان 2مالليين 3و  14:30 شباب الضاهيت / املغرب الخطواوي ب 

 صاوا مدمد  جطوان 2مالليين 3ز  15:45 وفاق الضاخل/ نهضت مرجيل 
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