
  

  
 
  

  2018/2019الموسم الریاضي                                  ة ــــة للبرمجـــــة الجھـــویــاللجــن
  
  

  
 
 

 
  

  الــشــــــرفــــــــــــــــــــــــــيمــا قــبـــــــل الــقــســــــــــــــــــــم 
 
 
 
 

 

  
  

 

  2018 دجـــنـــبــــــــــــر 30ـــــــد األحـــ:     ـاریـــــــــــــــــخــالــتـ
  
  
  

  ـــةســداـسالـ :الدورة   "                                                                                                                            أ"المجموعـــة 
  
 

  مندوب المقابلة مـتـبــــاریــــــــــــــــــــةاألنـدیــــــة ال الملعـــب التوقیت المدینة

  شعشـاع USO # FSA  انــثمــسیدي ع 10H00 البیضــــاء
  االدریسي KODS # HAF ةــــــــــفــــاألل 10H00 البیضــــاء
 حسیـــن AAOSS # ALDSS  انــثمــسیدي ع 12H00 البیضـــــاء
  یونـــس AFDS # AFCB ملحق العربي الزاولي 12H00  البیضـــــاء

 09H00  البیضـــــاء
 ملحق مركب 
  محمد الخامس

HAC # ASL حـكــیـم  

  سالمـــة CFBF # ASSAH  المنصوریة البرنوصي 12H30  البیضـــــاء
 
  
 

  الـسـادســـــة:  الدورة                                    "                                                                                             ب"المجموعـــة 
  

  مندوب المقابلة األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة الملعـــب التوقیت المدینة

 AETB # AJSMR  المنصوریة البرنوصي  15H00 البیضـــــاء
  29/12/2018السبت 

  كمال
 اسوالة AASA # CUB ة البرنوصيالمنصوری 15H00 البیضـــــاء

 HACM # USSB الــعــالیـــــة 11H00 المحمدیـــة
  29/12/2018السبت 

 البودالي

 APN # CJZ  الـنــسیـــــم 14H30 البیضـــــاء
  01/01/2019 ثالثاءال

 موفضیل

 ULRN # ADF  الصخور السوداء 15H00  البیضـــــاء
  29/12/2018السبت 

 الدخنوني

 15H00  ــاءالبیضـــ
  فضاء عبد الرحمان

  بن المحجوب
AWSOS # USCH 

  03/01/2019خمیس ال
 امشعــر

  
 

  الـسـادســـــة: الدورة        "                                                                                                                            ج"المجموعـــة 
  

  مندوب المقابلة األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة الملعـــب التوقیت دینةالم

  ةــقــحی CCB # AADB  الـنــســیـــــم 12H00 البیضـــــاء
 نھیـــدةب ACTM # ACOS الــبــلــــــدي 12H00  تیط ملیــل
 لــيكمــ CHSH # ASSC  تـیـسـیــمـــــا 10H00 البیضـــــاء
 طالــكــي FCEA # AMR الصخور السوداء 11H00  البیضـــــاء

 AISM # RCO الــبــلــــــدي 15H00  تیط ملیــل
  29/12/2018السبت 

  بولھــنــا
 مخــلــص ADQA # KSNAC المنصوریة البرنوصي 10H00 البیضـــــاء

 
  

                                                                                                 .ة قبل انطالق المقابلةعلى الفرق المتباریة الحضور الى الملعب ساع  -:   مالحظة* 
 

                       .إن الفرق الجدیدة ملزمة بأداء واجبات الحكام و المنادیب في المباریات التي تستقبـل فیھا  -                 
  
  
  

  للجنة الجھویة للبرمجة                      رئیس  ا 
    

 خـلـیـــل سـبــوحـــــي                 
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  2018/2019الموسم الریاضي ة                                  ــــة للبرمجــة الجھـــویـــــاللجــن
  
  

  
  

  الــقــســــــــــــــــــــم مــا قــبـــــــل الــشــــــرفــــــــــــــــــــــــــي
  
  

 

  2018 دجـــنـــبــــــــــــر 30األحــــــــــد :     ـاریــــــــــــخـــــــــالــتـ
  

    

  الـسـادســـــة: الدورة                                                                          "                                                          د"المجموعـــة 
  

  مندوب المقابلة األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة الملعـــب التوقیت المدینة

  الحــإص CSMBC # AASD  الـنــســیـــــم 10H00 البیضـــــاء

 ASAOH # CJAB  الـنــســیـــــم 15H00 ــــاءالبیضـ
  29/12/2018السبت 

 يــالراق
 روــاغبی SCCRN # CCDB فضاء الحي المحمدي 11H00 البیضـــــاء
 ةــغیب AISDB # CIHH الــبــلــــــــدي 13H00 دار بوعزة
 يــالداغ AJSA # COSA سیدي مومــن 13H00  البیضـــــاء

 CSR # ASON  تــیــســیــمــا 10H00  البیضـــــاء
  01/01/2019 ثالثاءال

 بن صالح
  
  

    

  الـسـادســـــة: الدورة        "                                                                                                                            و"المجموعـــة 
  
  

  مندوب المقابلة األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة عـــبالمل التوقیت المدینة

 13H00 البیضــــاء
 ملحق مركب 
 محمد الخامس

CNRC # AHM اضــأكرك  

 انــــفن AAMS # AIM2 الـنــســیـــــم 14H00 البیضــــاء
 اشویھب AASOA # IHM الــبــلــــــــدي 11H00 دار بوعزة

 مــــفھی CIF # ACDG سیدي مومــن 09H00  ـاءالبیضــــ
 البیضـــــاء

14H30 
  فضاء عبد الرحمان

  بن المحجوب
AADS # CAJS 

  01/01/2019 ثالثاءال
 أوزال

 یــــةبود ACAS # CNBBM  الحبیب الزمراني 15H00 البیضـــــاء
 

  الـسـادســـــة: الدورة                                                                                "                                                    ز"المجموعـــة 
  

  مندوب المقابلة األنـدیــــــة المـتـبــــاریــــــــــــــــــــة الملعـــب التوقیت المدینة

  ديلـــومی AKSD # CCIS الــبــلــــــدي 14H00  تیط ملیــل

لبیضــــاءا  09H00 
  فضاء عبد الرحمان

 بن المحجوب
ACDT # CYSO رــزوھی 

 عـــودی AWNS # CCHS الــبــلــــــدي 12H00 النواصــــر
 ادةــــج ARSM # CEA العــالــیــــة 09H00 المحمدیــة

 AJAM # CCBS  تـیـسـیـمــا 14H00  البیضــــاء
  29/12/2018السبت 

  الــالكم
      AUOS       :     في راحــــــــــــة  

  

                                                                                                 .على الفرق المتباریة الحضور الى الملعب ساعة قبل انطالق المقابلة  -  : مالحظة* 
                       .مة بأداء واجبات الحكام و المنادیب في المباریات التي تستقبـل فیھاإن الفرق الجدیدة ملز  -                 
 

  

  للجنة الجھویة للبرمجة                      رئیس  ا 
                   

خـلـیـــل سـبــوحـــــي                             
  

 
 

 


