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 برنامج بطولة

   2022-2021موسم  -الدرجة األولى رجال 
    مرحلة اإلياب

   
ً   مع إمكانية التعديل(    لدواعي النقل التلفزيوني)  الحقا

    
  إياب - 14المرحلة 

  الملعب  2فريق   1فريق   الساعة  اليوم  التاريخالرقم

  هومنتمن مزهر   الشانفيل  هومنتمن  19:30 الخميس03/03/ 1 2022

  مجمع نهاد نوفل   هوبس   دينامو لبنان  16:00 الجمعة03/04/ 2 2022

  مجمع ميشال سليمان  الحكمة بيبلوس  19:30 السبت03/05/ 2022 3

  سنتر دمرجيان انطلياس  بيروتاألنترانيك بيروت  16:45 األحد03/06/ 2022 4

  راهبات القلبين األقدسين الراسيه  الرياضي بيروت  أنيبال زحله 19:30 اإلثنين 03/07/ 2022 5

   

   إياب - 15المرحلة 

  الملعب  2فريق   1فريق   الساعة  اليوم  التاريخالرقم

  المعهد األنطوني بعبدا   بيبلوس  اطلس 19:30 الخميس6 10/03/2022

  المنارة نادي الرياضي  هومنتمن  الرياضي بيروت  19:30 الخميس7 10/03/2022

 أنطوان شويري ستاديوم -نادي غزير األنترانيك بيروت الحكمة 16:00 الجمعة11/03/2022 8

  مجمع ميشال المر  أنيبال زحله هوبس 19:30 السبت12/03/2022 9

  مجمع الشياح الرياضي  دينامو لبنان  بيروت 16:45 األحد13/03/2022 10
  

  إياب - 16 المرحلة

  الملعب  2فريق   1فريق   الساعة  اليوم  التاريخالرقم

  مجمع ميشال سليمان  الشانفيل بيبلوس  19:30 اإلثنين 11 14/03/2022

  سنتر دمرجيان انطلياس  اطلس األنترانيك بيروت 19:30 اإلثنين 12 14/03/2022

  هومنتمن مزهر  هوبس هومنتمن  19:30 الثالثاء 15/03/2022 13

  مجمع نهاد نوفل  الحكمة دينامو لبنان  16:00 األربعاء16/03/2022 14

  راهبات القلبين األقدسين الراسيه  بيروت أنيبال زحله 19:30 األربعاء16/03/2022 15

       

  
ئ                                                                     االم العام                   ال

ال رزق         ل م امي ش ي                        ال م حل    أك
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 برنامج بطولة

   2022-2021موسم  -الدرجة األولى رجال 
  مرحلة اإلياب

  
ً   مع إمكانية التعديل(   لدواعي النقل التلفزيوني)  الحقا

   
   

  إياب - 17المرحلة 

  الملعب  2فريق   1فريق   الساعة  اليوم  التاريخالرقم

  المريميين ديك المحدي  األنترانيك بيروت الشانفيل 16:45 الخميس03/17/ 16 2022

  المنارة نادي الرياضي  بيبلوس  الرياضي بيروت  19:30 الجمعة03/18/ 17 2022

  المعهد األنطوني بعبدا   دينامو لبنان  اطلس 19:30 السبت03/19/ 2022 18

  مجمع الشياح الرياضي  هومنتمن  بيروت 16:45 األحد03/20/ 2022 19

  أنطوان شويري ستاديوم -نادي غزير   أنيبال زحله الحكمة 16:45 اإلثنين 03/21/ 2022 20

   

   إياب - 18المرحلة 

  الملعب  2فريق   1فريق   الساعة  اليوم  التاريخالرقم

  مجمع نهاد نوفل  بيبلوس  دينامو لبنان  19:30 األربعاء21 23/03/2022

  المعهد األنطوني بعبدا  الشانفيل اطلس 19:30 الخميس22 24/03/2022

23 52   مجمع ميشال المر الرياضي بيروت  هوبس 16:00 الجمعة03/2022/

  راهبات القلبين األقدسين الراسيه األنترانيك بيروت أنيبال زحله 19:30 السبت26/03/2022 24

  أنطوان شويري ستاديوم -نادي غزير   بيروت الحكمة 16:45 األحد27/03/2022 25
  

  إياب - 19 المرحلة

  الملعب  2فريق   1فريق   الساعة  اليوم  التاريخالرقم

  هومنتمن مزهر   بيبلوس  هومنتمن  16:45 اإلثنين 26 28/03/2022

  المعهد األنطوني بعبدا   هوبس اطلس 19:30 الثالثاء 27 29/03/2022

  راهبات القلبين األقدسين الراسيه دينامو لبنان  أنيبال زحله 19:30 الثالثاء 29/03/2022 28

  المريميين ديك المحدي   الحكمة الشانفيل 16:00 األربعاء30/03/2022 29

  مجمع الشياح الرياضي  الرياضي بيروت  بيروت 16:00 الجمعة01/04/2022 30

       

  
ئ                                                                     االم العام                   ال

ال رزق         ل م امي ش ي                        ال م حل    أك
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ً   مع إمكانية التعديل(   لدواعي النقل التلفزيوني)  الحقا

   
    

  إياب - 20المرحلة 

  الملعب  2فريق   1فريق   الساعة  اليوم  التاريخالرقم

  مجمع نهاد نوفل  هومنتمن  دينامو لبنان  19:30 األربعاء31 06/04/2022

  سنتر دمرجيان انطلياس بيبلوس  األنترانيك بيروت 19:30 الخميس32 07/04/2022

  مجمع ميشال المر  الشانفيل هوبس 16:00 الجمعة08/04/2022 33

  مجمع الشياح الرياضي  اطلس بيروت 19:30 السبت09/04/2022 34

  نادي الرياضي المنارة   الحكمة الرياضي بيروت  16:45 األحد10/04/2022 35

   

   إياب - 21المرحلة 

  الملعب  2فريق   1فريق   الساعة  اليوم  التاريخالرقم

  مجمع ميشال سليمان  أنيبال زحله بيبلوس  19:30 الثالثاء 36 12/04/2022

  هومنتمن مزهر األنترانيك بيروت هومنتمن  19:30 األربعاء37 13/04/2022

  المعهد األنطوني بعبدا   الرياضي بيروت  اطلس 19:30 الخميس14/04/2022 38

  المريميين ديك المحدي   بيروت  الشانفيل 16:00 اإلثنين 18/04/2022 39

  أنطوان شويري ستاديوم -نادي غزير   هوبس الحكمة 16:45 الثالثاء 19/04/2022 40
  

  إياب - 22 المرحلة

  الملعب  2فريق   1فريق   الساعة  اليوم  التاريخالرقم

  سنتر دمرجيان انطلياس  دينامو لبنان  األنترانيك بيروتحدد الحقا  األربعاء41 20/04/2022

  راهبات القلبين األقدسين الراسيه  هومنتمن  أنيبال زحلهحدد الحقا  األربعاء42 20/04/2022

  نادي الرياضي المنارة  الشانفيل الرياضي بيروت حدد الحقا  اإلثنين 25/04/2022 43

  أنطوان شويري ستاديوم -نادي غزير   اطلس الحكمةحدد الحقا  اإلثنين 25/04/2022 44

  مجمع ميشال المر  بيروت هوبسحدد الحقا  اإلثنين 25/04/2022 45

       

       

  
ئ                                                                     االم العام                   ال

ال رزق         ل م امي ش ي                        ال م حل  أك


