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 XXL Energyتزناهج تطولة 

  2021-2020هوسن - للدرجة األولى رجال 

 هزحلة الذهاب

       
 الذهاب - 2هؤجل هن الوزحلة 

 الولعة 2فزيق  1فزيق  الساعة اليوم التاريخ الزقن    

 انرياضي انمىارة  أبىاء اويبال انرياضي 18:00 انثالثاء 06/04/2021 11

       
 الذهاب - 3الوزحلة 

 الولعة 2فزيق  1فزيق  الساعة اليوم التاريخ الزقن    

 مجمع وهاد وىفم انرياضي اطهش 16:00 انخميش 08/04/2021 12

 مذرصت راهباث انقهبيه األقذصيه انمتحذ أبىاء اويبال 18:00 انخميش 08/04/2021 13

 مجمع ميشال انمر انحكمت  هىبش 19:00 انخميش 08/04/2021 14

       
 الذهاب - 4الوزحلة 

 الولعة 2فزيق  1فزيق  الساعة اليوم التاريخ الزقن    

 انمريمييه ديك انمحذي بيروث انشاوفيم 16:00 انجمعت 09/04/2021 15

 أوطىان شىيري صتاديىو- وادي غزير  هىمىتمه بيروث انحكمت  16:00 االحذ 11/04/2021 16

 مجمع وهاد وىفم هىبش اطهش 17:00 االحذ 11/04/2021 17

 مجمع انرئيش ميشال صهيمان أبىاء اويبال بيبهىس 19:30 االحذ 11/04/2021 18

 انرياضي انمىارة  انمتحذ انرياضي 16:00 انثالثاء 13/04/2021 19

       
 الذهاب - 5الوزحلة 

 الولعة 2فزيق  1فزيق  الساعة اليوم التاريخ الزقن    

 هىمىتمه مزهر اطهش هىمىتمه بيروث 17:00 األربعاء 14/04/2021 20

 مجمع ميشال انمر انرياضي هىبش 16:00 انخميش  15/04/2021 21

 مذرصت راهباث انقهبيه األقذصيه انشاوفيم أبىاء اويبال 18:00 انخميش  15/04/2021 22

 انشياح  انحكمت  بيروث 16:00 انجمعت  16/04/2021 23

 مجمع انصفذي بيبهىس انمتحذ 20:00 انجمعت  16/04/2021 24

 الذهاب - 6الوزحلة        

 الولعة 2فزيق  1فزيق  الساعة اليوم التاريخ الزقن    

 مجمع وهاد وىفم بيروث اطهش 16:00 االحذ 18/04/2021 25

 أوطىان شىيري صتاديىو- وادي غزير  أبىاء اويبال انحكمت  18:00 االحذ  18/04/2021 26

 انمريمييه ديك انمحذي انمتحذ انشاوفيم 20:00 االحذ 18/04/2021 27

 انرياضي انمىارة  بيبهىس انرياضي 16:00 االثىيه 19/04/2021 28

 مجمع ميشال انمر هىمىتمه بيروث هىبش 18:00 االثىيه 19/04/2021 29
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 الذهاب - 7الوزحلة 

 الولعة 2فزيق  1فزيق  الساعة اليوم التاريخ الزقن    

 مجمع انرئيش ميشال صهيمان انشاوفيم بيبهىس 18:00 االربعاء 21/04/2021 30

 هىمىتمه مزهر انرياضي هىمىتمه بيروث 20:00 االربعاء 21/04/2021 31

 مجمع انصفذي انحكمت  انمتحذ 16:00 انخميش 22/04/2021 32

 مذرصت راهباث انقهبيه األقذصيه اطهش أبىاء اويبال 19:00 انخميش 22/04/2021 33

 انشياح  هىبش بيروث 16:00 انجمعت 23/04/2021 34

 الذهاب - 1هؤجل هن الوزحلة        

 الولعة 2فزيق  1فزيق  الساعة اليوم التاريخ الزقن    

 أوطىان شىيري صتاديىو- وادي غزير  انرياضي انحكمت  16:00 االحذ 25/04/2021 35

       
 الذهاب - 8الوزحلة 

 الولعة 2فزيق  1فزيق  الساعة اليوم التاريخ الزقن    

 مجمع ميشال انمر أبىاء اويبال هىبش 19:00 االثىيه 26/04/2021 36

 مجمع وهاد وىفم انمتحذ اطهش 20:00 انثالثاء 27/04/2021 37

 أوطىان شىيري صتاديىو- وادي غزير  بيبهىس انحكمت  19:30 االربعاء 28/04/2021 38

 هىمىتمه مزهر بيروث هىمىتمه بيروث 20:00 االربعاء 28/04/2021 39

 انرياضي انمىارة  انشاوفيم انرياضي 16:00 انخميش 29/04/2021 40

 الذهاب - 9الوزحلة        

 الولعة 2فزيق  1فزيق  الساعة اليوم التاريخ الزقن    

 انمريمييه ديك انمحذي انحكمت  انشاوفيم 16:00 انضبج 01/05/2021 41

 مجمع انرئيش ميشال صهيمان اطهش بيبهىس 19:00 انضبج 01/05/2021 42

 انشياح  انرياضي بيروث 16:00 االحذ 02/05/2021 43

 مجمع انصفذي هىبش انمتحذ 20:00 االحذ 02/05/2021 44

 مذرصت راهباث انقهبيه األقذصيه هىمىتمه بيروث أبىاء اويبال 19:00 االثىيه 03/05/2021 45

 

 

 

الزئيس                                        االهين العام                                                      

                                                  

كزم حلثي         أ                  الوحاهي شزتل هيشال رسق    

 

 


