
 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
 اسفي-الجهوية مراكشعصبة ال

 اللجنة الجهوية للقوانين واألنظمة وتنظيم المنافسات 
                                                                         

  البطولة الجهوية للعصبة

     0202/0200الموسم الرياضي 

 ثانيالالقسم الشرفي 
                              الثانية عشرة : الدورة

 

 "أ"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

 نادي شباب ايت ايمور
CAISF 

VS 
 اتحاد سيدي الزوين

AISZ 17H30  ايت ايمور 0200ماي  02االحد 
 عماد

 االوداية

 شباب اسكجور ن الرياضي
CSJA 

VS 
 اشبال الزيتون الرياضي.ج

AAZS 15H00  المحاميد 0200ماي  02السبت 
 ابجاو

 مراكش
    

 ن السلتيك الرياضي المراكشي
CCSM 

VS 
 النهضة الرياضية المراكشية

RACM 12H00  0200ماي  02االحد  المحاميد 
 مريزق

 مراكش

 نادي االتحاد الرياضي االوداية
CISL 

VS 
 ة المحاميد الرياضيتارك.ن

CTMSM 17H30  0200ماي  02االحد  االوداية 
 المنتصر

 ايت ايمور
 

 "ب"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

 الفتح الرياضي المراكشي
FSM 

VS 
 جمعية اتحاد الواحة

AIWS 14H00  0200ماي  02السبت  المحاميد 
 د ودادسع

 مراكش

 اولمبيك بن جرير
AOBG 

VS 
 الرابطة الرياضية المراكشية. ن

RCM 14H30  0200ماي  02االحد  
 البلدي

 بن جرير

 تميم الدار

 بن جرير

 وداد ابن جرير
AWSB 

VS 
 النهضة الرياضية اوالد موسى

ANSOM 12H00  0200ماي  02االحد  
 البلدي

 بن جرير

 اوبيهي

 بن جرير

 ةجمعية اربان خمس
ACUF 

VS 
 اتحاد شباب الرحامنة

USJR 16H00  0200ماي  02السبت  الحي المحمدي 
 بلنبو

 مراكش
 

 "ج"مجموعة 
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

 الجمعية الرياضية تسلطانت
AST 

VS 
 سبورتينغ الرياضي المراكشي

ACSM 17H30  0200ماي  02االحد  
 راسيخ تسلطانت

 مراكش

 النهضة الرياضية حسنية دمنات
ASHD 

VS 
 نادي شباب مراكش

CJM 17H30  0200ماي  02االحد  دمنات 
 لمهاضر

 العطاوية

 امل الصهريج لكرة القدم. ج
AASF 

VS 
 ر سيدي يوسف بن علي.ج

ASSY 15H30  0200ماي  02السبت  واركي 
 عبد الجليل العباسي

 ويةالعطا

 جمعية رجاء تمصلوحت
ASRT 

VS 
 المصلوحي.الترجي ر.ج

ATMR 
17H30  0200ماي  02االحد  تمصلوحت 

 حسن االصيل

 مراكش

 "د"مجموعة                                 الدورة الرابعة عشرة
 

 المباريات
 المندوب الملعب التاريخ التوقيت

 الفريق الزائر الفريق المستقبل

 السراغنة جمعية امل
ASS 

VS 
 ج نادي دينامو المراكشي

ACDM 15H00  0200ماي  02االحد  الحي المحمدي 
 غزوات

 مراكش

 جمعية انزالت العظم
AJNZS 

VS 
 جمعية مشور القصبة

AMKF 17H30  0200ماي  02االحد  انزالت العظم 
 حزيم محمد

 مراكش

 ن الكتبية الرياضي المراكشي
ACKSM 

VS 
 اوريرج اكاديمية اطلس ايت 

AAAF 12H00  0200ماي  02االحد  غشت 02 
 حمزة الولد

 مراكش

 في راحةونادي رجاء تسلطانت   نجوم واحة سيدي ابراهيم
 

    
  البرمجة و المسابقاترئيس                                                                                                                                       

 لحسن اوروض                                                                                                                                                                          
  


