
 

 2023النسخة السادسة عشر  -البرنامج األوملبي املدرس ي   -بنينمسابقة كرة القدم 

   2007 –  2006 –  2005مواليد المستوى الرابع ) ثانوي ( مواليد  -جدول مباريات  المرحلة األولى 
 

 نادي الريان            2023 – 1 –18   األربعاء

 الجميلية االبتدائية االعدادية الثانوية للبنين 10 للبنينالشحانيه االعداديه الثانويه  1

 روضة راشد االبتدائية اإلعدادية الثانوية للبنين 11 علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين 2

 املعهد الديني االعدادي الثانوي للبنين  12 قطر للعلوم املصرفية وأدارة االعمال الثانوية للبنين  3

 دخان االبتدائية االعدادية الثانوية للبنين  13 السيليه الثانويه للبنين 4

 احمد بن حنبل الثانوية  14 أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين 5

 الدوحة الثانوية للبنين 15 محمد بن عبد الوهاب الثانوية للبنين 6

 للبنين الوكرة الثانوية  16 مدرسة مسيعيد الثانوية للبنين 7

 عمرو ابن العاص الثانوية  17 قطر التقنية الثانوية للبنين 8

   مصعب بن عمير الثانوية للبنين 9

 

 دق 20*يتم توزيع املدارس إلى  مجموعات و تلعب فرق كل مجموعة فيما بينها  دوري من قسم واحد      *زمن املباراة :      

    خالل املباراة.  (  7) عن و ال يجب أن يقل  العبين(  8العبين ) حارس مرمى +  9 :لفريق* ا    

 توقفات  3( تبديالت خالل 9* يمكن القيام بعدد )    

 سواءا كانوا أساسيين أو احتياطيين بكشف الفريق  كحد أقص ى العبين  أندية ( اثنين  2) *  عدد 

 

 

 

 

 



 

 

 2023النسخة السادسة عشر  -البرنامج األوملبي املدرس ي   -بنينمسابقة كرة القدم 

   2007 –  2006 –  2005مواليد المستوى الرابع ) ثانوي ( مواليد  -جدول مباريات  المرحلة األولى 

 سيلية نادي ال            2023 – 1 –18   األربعاء

 طارق بن زياد الثانوية للبنين 7 ابن تيمية الثانوية بنين  1

 عبدهللا العطية الثانوية بنينناصر بن  8 الكعبان االبتدائية االعدادية الثانوية بنين  2

 عمر بن عبد العزيز الثانوية للبنين 9 عبد هللا بن على املسند الثانويه للبنين 3

 خليفة الثانوية  10 عمر بن الخطاب الثانوية للبنين 4

 عبد العزيز املانع  11 الشمال الثانوية للبنين 5

   سميسمة الثانوية للبنين  6

 

 دق 20*يتم توزيع املدارس إلى  مجموعات و تلعب فرق كل مجموعة فيما بينها  دوري من قسم واحد      *زمن املباراة :      

    خالل املباراة.  (  7) عن و ال يجب أن يقل  العبين(  8العبين ) حارس مرمى +  9 :لفريق* ا    

 توقفات  3( تبديالت خالل 9* يمكن القيام بعدد )    

 سواءا كانوا أساسيين أو احتياطيين بكشف الفريق  كحد أقص ى العبين  أندية ( اثنين  2) د *  عد


