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 برنامج بطولة لبنان

  0202-0202موسم  -للدرجة األولى سيدات  

 مرحلة الذهاب 

 
 المرحلة االولى : ذهاب

 الملعب 0فريق  2فريق  الساعة اليوم التاريخ الرقم

 مجمع ميشال المر انترانيك سن الفيل  هوبس 19:00 الثالثاء 20/04/2021 1

 برج عينطورة انترانيك بيروت المطيلب 20:00 الخميس  22/04/2021 2

 هومنتمن مزهر بيروت هومنتمن انطلياس 20:00 الخميس  22/04/2021 3

 المتحف - USJ الرياضي بيروت 1875 17:00 السبت 24/04/2021 4

       

 المرحلة الثانية : ذهاب

 الملعب 0فريق  2فريق  الساعة اليوم التاريخ الرقم

 انترانيك سنتر دمرجيان هوبس انترانيك بيروت 20:00 االحد 25/04/2021 5

 انترانيك سنتر دمرجيان هومنتمن انطلياس انترانيك سن الفيل  19:00 االثنين  26/04/2021 6

 الرياضي المنارة بيروت الرياضي بيروت 20:30 الثالثاء 27/04/2021 7

 المتحف - USJ المطيلب 1875 19:00 األربعاء 28/04/2021 8

       

 المرحلة الثالثة : ذهاب

 الملعب 0فريق  2فريق  الساعة اليوم التاريخ الرقم

 هومنتمن مزهر انترانيك بيروت هومنتمن انطلياس 20:00 الخميس  29/04/2021 9

 مجمع ميشال المر 1875 هوبس 19:00 الثالثاء 04/05/2021 10

 برج عينطورة الرياضي بيروت المطيلب 19:30 الثالثاء 04/05/2021 11

 مجمع نهاد نوفل انترانيك سن الفيل  بيروت 18:00 الخميس 06/05/2021 12

       

 المرحلة الرابعة : ذهاب

 الملعب 0فريق  2فريق  الساعة اليوم التاريخ الرقم

 برج عينطورة هوبس المطيلب 18:00 الخميس 06/05/2021 13

 المتحف - USJ هومنتمن انطلياس 1875 17:00 السبت 08/05/2021 14

 الرياضي المنارة انترانيك سن الفيل  الرياضي بيروت 20:30 السبت 08/05/2021 15

 انترانيك سنتر دمرجيان بيروت انترانيك بيروت 16:00 االحد 09/05/2021 16
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 المرحلة الخامسة : ذهاب

 الملعب 0فريق  2فريق  الساعة اليوم التاريخ الرقم

 مجمع ميشال المر الرياضي بيروت هوبس 19:00 الثالثاء 11/05/2021 17

 هومنتمن مزهر المطيلب هومنتمن انطلياس 20:00 األربعاء 12/05/2021 18

 مجمع نهاد نوفل 1875 بيروت 16:30 السبت 15/05/2021 19

 انترانيك سنتر دمرجيان بيروت انترانيك انترانيك سن الفيل  18:00 السبت 15/05/2021 20

       

       

 المرحلة السادسة : ذهاب

 الملعب 0فريق  2فريق  الساعة اليوم التاريخ الرقم

 مجمع ميشال المر هومنتمن انطلياس هوبس 19:00 الثالثاء 18/05/2021 21

 المتحف - USJ انترانيك سن الفيل 1875 19:00 األربعاء 19/05/2021 22

 برج عينطورة بيروت المطيلب 19:30 الخميس 20/05/2021 23

 الرياضي المنارة انترانيك بيروت الرياضي بيروت 20:30 الخميس 20/05/2021 24

      

 المرحلة السابعة : ذهاب

 الملعب 0فريق  2فريق  الساعة اليوم التاريخ الرقم

 مجمع نهاد نوفل هوبس بيروت 16:30 السبت 22/05/2021 25

 انترانيك سنتر دمرجيان 1875 انترانيك بيروت 16:00 االحد 23/05/2021 26

 انترانيك سنتر دمرجيان المطيلب انترانيك سن الفيل 18:00 االحد 23/05/2021 27

 هومنتمن مزهر الرياضي بيروت هومنتمن انطلياس 20:30 األربعاء 26/05/2021 28

  
 

  الرئيس                                                                             االمين العام     

  أكرم حلبي             المحامي شربل ميشال رزق
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