
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم

 عصبة الشمال

 اللجنة التقنية
 

 برنامج تطوير املمارسة
  

:عن تقرير شامل   
الجهويةالبطوالت   

 

سن 17فتيان أقل من    
سنة 15صغار أقل من    

 

رئيس اللجنة التقنية: العام املشرف  
بورزينعبد النبي          



 قمنا والذي الشمال بعصبة القاعدي املستوىا على املمارسة تطويرا ملشروع استكماالا
  و 11 و 10 من اقل ملواليد رسمية جهوية بطولة بإحداث 2015-2014 موسم بتسطيره

 30 من اكثرا في الفرقا فيها تتبارىا (2005-2004 // 2003-2002 مواليد) سنة 13 و 12
 . الوطني الصعيد على الاولى وهي دقيقة 1800 بمعدل السنة في مباراة

 
 2017/2016 الرياض ي املوسم خالل الصغار لفئة  انتقلوا 2002 مواليد ان وبما 

 املوسم وخالل ، سنة 15 من اقل للصغار الجهوية للبطولة الاولى النسخة احدثنا
  سنة، 17 من اقل الفتيان لفئة الاولى النسخة برمجة  تمت  2018/2017 املاض ي
  من املمارسين مؤهالت تطويراوا تكوين استمرارية ضمان جلأ من وذلك للصغارا والثانية

 اكثرا التنافس وا لالحتكاك  جهوية وبطوالت منافسات بتنظيم ،سنة 17 الى 10
 يلزم داخلي تنظيمي قانونا وفق الرسمية املباريات من ممكن عدد بأكبرا والاستئناس

 وضرورة ،املباريات في التحكيم بورقة املسجلين الالعبين كافة اشراك بضرورة الفرقا
 املوسم خالل الفئة نفس في مارسةامل سنهم  لهم يتيح الالعبين من معين عدد تواجد
 .التكوين استمرارية لضمان املوالي

 
 والنتائج ،املوسم هذا خالل سنة 15 من القل الجهوية املنتخبات نجازاتإوا نتائج ولعل 

 هذه  ثمارا هي الوطنية بالبطولة العصبة ألندية الصغرىا للفئات الايجابية
 جهوية، بطوالت اربع 2019-2018 موسم خالل تضم اصبحت ،والتي الاستراتيجية

 في يمارسونا سنة، 17 و 10 بين اعمارهم تترواح العب 2000 عن يزيد ما باستفادة
   .املوسم في مباراة 25 يفوقا بمعدل أسبوع كل منظمة بطولة

 
 إلعادة القدم لكرة املغربية امللكية والجامعة الوطنية التقنية لإلدارة نتوجه هنا ومن

 وبدونا مهمشة اصبحت والتي العصب، مستوىا على الصغرىا الفئات لبطولة الاعتبارا
 الوطنية، البطوالت ضمن العصب ألبطال مقاعد تخصص أن نقترح كما ، حافزا أي

 الجهوية بالعصب املمارسة تطويرا مستوىا من الرفع في سيساهم مما

 تقديم



 الشمالية الفرقا مختلف به تقوم الذي القاعدي بالعمل عتزن تجعلنا النتائج هذه
 تعمل والتي  الاندية لغالبية املخصصة املالعب رةذن وا ضعف كراهاتإ رغم

 في الاندية هذه بانخراط شيدن كما . التكوين في الاستمرارا على الخاصة بطريقتها
 برامج جميع في املساهمة خالل من عامة بصفة الوطنية القدم كرة تأهيل ورش

 حاملين مدربين تمدتع اصبحت الاندية معظم ان حيث ،التقنية اللجنة
 يساهم الذي ألامر ، الصغرىا الفئات وخصوصا فرقها على لإلشراف للدبلومات

 للمباريات الاسبوعية املتابعةب  العصبة منتخبات انتقاء عملية تيسير في
 .ائيةنتقلاا والتجمعات

 كان املواهب لهؤالء جيد تكوين توفيرا اجل ومن
 خالل املدربين بتكوين ايضا الاعتناء علينا لزاما

 الاطرا وتأهيل دعم خالل من املاضيتين السنتين
 الاعلى والشهادات الرخص لنيل الشمالية
 وتحت ، والقاريا الوطني الصعيدين على املعتمدة
 املديرين وبتاطير  الوطنية التقنية الادارة اشراف

 بنطالب ومحمد الرايس عمر للعصبة التقنيين
 وأعضاء الركيط ناصر الوطني التقني واملديرا
 وحسن مليني الحي عبد : الوطنية التقنية الادارة
 دورة ثالث تنظيم تم بلكبير الدين وعزا لوداريا
  C - ج) درجة الكاف دبلوم لنيل  للمدربين تكوينية

  دبلوم لنيل تكوينية ودورة مدربا 98 منها استفاد (
 ،وتميزت مدربا 40 منها استفاد (  B - ج) درجة

 الندية النخبة اندية العبي من عدد بمشاركة
 الفرقا وبعض ،طنجة واتحاد التطواني املغرب

 الوطنية



 
 املحور ألاولا

   
  الجهويةالبطولة 

سنة 17اقل من الفتيان فئة   

تقرير موجز عن النسخة الاولى 
2018-2017موسم   

 تقرير شامل عن بطولة موسم
 2018-2019  

 



  .البطولة نظام : 01  الفصل

 فريقا 18 املشاركة الفرقا عدد 2004/2005 مواليد الصغار

 الاربعة للصفوف املحتلة  الفرقا تتأهل مجموعتين الى 18 الفرقا تقسم : الاولا الدورا

 مجموعة كل عن  الاولى

  : الثاني الدورا
 
 

 

 ولاياب الذهاب بنظام الاقصائية واملباريات الاولا الدورا يجرىا
 املباريات خالل ميدانه خارج الذهاب مبارة يلعب ترتيب احسن املحتل الفريق

 الاقصائية
 

 فريقا 20 املشاركة الفرقا عدد 2002/2003 مواليد الفتيان

 الاولا للصف املحتالن الفريقين يتأهل مجموعات ثالث الى 20 الفرقا تقسم : الاولا  الدورا

    الثالث للصف محتالن فريقين أحسن الى اضافة مجموعة كل عن والثاني

 بنظام بينها فيما تتبارىا ملجموعتين املؤهلة الثمانية الفرقا تقسيم يتم : الثاني  الدورا

   والاياب الذهاب

 : الثالث الدورا
 

  

 ولاياب الذهاب بنظام الاقصائية املباريات تجرىا
   ميدانه خارج الذهاب مبارة يلعب الثاني الدورا في ترتيب احسن املحتل الفريق

 مباراة النهاية تجرى في ملعب محايد يستجيب للمعايير التنظيمية

 (أ) 3 #(  ب) 2 (ب) 3 #(أ) 2 (أ) 4 # (ب) 1 (ب) 4# (أ)  1

 (أ) 2 # ( ب) 1 (ب) 2#(  أ)  1

سنة  15صغار اقل من  الجهويةالقانون التنظيمي للبطولة للبطولة 
سنة 17والفتيان اقل من   



 

 

 

 

 عدد الفرق املشاركة  14

 عدد املباريات  93

 وصيف البطولة

 التطوانياملغرب  

   بطل البطولة 

 طنجة وداد 



الفرق 
 املشاركة

20 

طلبة  -طنجةوفاق -طنجة وداد –الازرقاملد  -التطوانياملغرب -طنجةاتحاد 
 -البالية اتحاد طنجة  -طنجة أمل  -بنديبانشباب  - -طنجةكوكب  -طنجة

 -مرتيلاطلس  -مرتيلنهضة  - تطوانطلبة  -مغرب طنجة -بطوطة ابن .ج
 النصر - اصيالشباب  -العرائشمدرسة  -الشاونااتحاد  -الفنيدقنادي 

 نظــــــام الــبــطولـــة
الفرق على مجموعات بنظام توزع : الثاني و الدور الاول 

 والايابالذهاب 

 عـدد املــــجمـــوعـــات 
خالل الدور مجموعتين + الاول  مجموعات  خالل الدورا 03

 الثاني 

 23 دوراتالعــــــــــــــدد 
نصف النهاية بنظام +  دورات  06الثاني +  14الاول  الدورا

 الذهاب ولاياب

 دقيقة في كل مباراة 80 مــــــــــــــــــــــــدة املــــــــــــــبــــــــــــــاراة
عدد الالعبين 

 املستفيديـــن

العبين  5اجبارية اشراك مع   2003/2002العب مواليد  600

 من كل فريق خالل  املباراة 2003مواليد 
الطاقم الاداري 

 والتقني والتمريض
 ممرض 20+ اداري  20+  مؤطــــــر  20

رخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 
 املؤطريـــــــــــــــــــــــــن

 (د)دبلوم  -( ج)دبلوم 

الفرق تنتمي للمدن 
  والعماالتوألاقاليم 

 واملقاطعات التالية

 مكادةبني -السوانيطنجة – مغوغةطنجة  -طنجة املدينة
 -العرائش –اصيال  - الفنيدق - الشاونا -مرتيل - تطوان -طنجة

 اجزناية -القصر الكبير

  سنة17من  القل الجهويةللبطولة بطاقة تقنية 



الدور الاولا: سنة  17اقل من فتيان الجدول العام للبطولة الجهوية   
2019/2018موسم   



: سنة  17اقل من فتيان نتائج البطولة الجهوية   
الدور الاولا        





سنة  باألرقام 17ألقل من   الجهويةالدور الاول  للبطولة حصيلة   

نسبة الاهداف في كل 

3،2 :مباراة   

:  عدد ألاهداف املسجلة 

379  

مجموع مباريات الدور الاول 

مباراة 114  

 اقوى هجوم اقوى دفاع

:  اتحاد طنجة البالية

هدف 10عليه   
أ/ مجموعة   

  :الازرق املد 

هدف 40له   
أ/ مجموعة   

  :طنجة وداد 

هدف 37له   
ب/ مجموعة   

  :طنجة وداد 

هدف 37له   
ب/ مجموعة   

  : بنديبانشباب 

هدف 23له   
ج/ مجموعة   

: بنديبانشباب   

هدف 23له    
ج/ مجموعة   

 املد الازرق اتحاد طنجة البالية وفاق طنجة

مرتيلنهضة  طلبة طنجة بنديبانشباب    

مرتيلاطلس   وداد طنجة 





الدور الثاني: سنة  17اقل من فتيان نتائج البطولة الجهوية   
2019/2018موسم   



نسبة 

 العامة
 له عليه

هزيمة 

 بعقوبة

هزيم

 ة
 ر الفريق نقط لعب فوز تعادل

 1 وفاق طنجة 13 6 4 1 1 0 13 9 +4

 2 اتحاد طنجة البالية 12 6 3 3 0 0 13 5 +8

 3 وداد طنجة 7 6 2 1 3 1 11 11 00

مرتيلنهضة  1 6 0 1 3 2 4 16 -12  4 

نسبة 

 العامة
 له عليه

هزيمة 

 بعقوبة

هزيم

 ة
 ر الفريق نقط لعب فوز تعادل

 1 طلبة طنجة 12 6 3 3 0 0 14 7 +7

 2 المد االزرق 11 6 3 1 1 0 11 6 +5

 3 شباب بنديبان 10 6 3 1 2 0 8 5 +3

 4 اطلس مرتيل 0 6 0 0 6 0 6 21 -15

 والايابمباريات نصف النهاية ستجرى بنظام الذهاب 

 طلبة طنجة اتحاد طنجة البالية

 وفاق طنجة املد الازرق

ة 
وع

جم
م

(أ)
 

ة 
وع

جم
م

(
(ب

 



 عصبة الشمال لكرة القدم
الجهويةاللجنة التقنية   

سنة 17اقل من  الفتيان الجهويةالبطولة   

2018/2019موسم   

 برنامج نصف النهاية مباريات الذهاب

 16:00 املد الازرق وفاق طنجة
القرية 
 الرياضية

  طنجةطلبة 
اتحاد طنجة 

 17:00 البالية
طنجة 
 البالية

 17:00 املد الازرق وفاق طنجة
طنجة 
 البالية

  طنجةطلبة 
اتحاد طنجة 

 16:30 البالية
القرية 
 الرياضية

السبت 
2019 ماي18  

  ماي 19الاحد 
2019 

  ماي 26الاحد 
2019 

  ماي 26الاحد 
2019 

 برنامج نصف النهاية مباريات الاياب

 ســيتم : املبــاراتين كــال فــي املســجلة ألاهــداف عــدد تســاويا حالــة فــي
 حالــة وفــي امليــدان خــارج املســجلة ألاهــداف عــدد افضــلية احتســاب
  الجزاء لضربات اللجوء سيتم التعادل



 املد الازرق وفاق طنجة

 2019 ماي18نتيجة مباراة الذهاب بامللعب القرية الرياضية  3 0

 وفاق طنجة املد الازرق

1 1 
ملباراة النهاية يتاهلاملد الازرق   

 2019 ماي 25نتيجة مباراة الاياب بامللعب طنجة البالية 

سنة17اقل من  الفتيانلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 نصف النهاية



سنة17اقل من  الفتيانلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 نصف النهاية

 اتحاد طنجة البالية طلبة طنجة

 2019 ماي 19 نتيجة مباراة الذهاب بامللعب طنجة البالية 0 0

 طلبة طنجة اتحاد طنجة البالية

3 2 

 نادي طلبة طنجة يتأهل ملباراة النهاية

 2019 ماي26نتيجة مباراة الاياب بملعب القرية الرياضية 



سنة  باألرقام 17فتيان  أقل من  الجهويةللبطولة الثاني الدور حصيلة   

نسبة الاهداف في كل 

3،3: مباراة   

:  عدد ألاهداف املسجلة 

80  

الثاني مجموع مباريات الدور 

مباراة 24  

 اقوى هجوم اقوى دفاع

 05عليهما 
 اهداف

 شباب بنديبان 
 اتحاد طنجة البالية

هدف 14له   طلبة طنجة 

 الاقصائية للدور الاول والثاني واملباريات العامةالحصيلة 

 عدد الدورات
عدد 

 املباريات

عدد 

 الاهداف
 اقوى هجوم نسبة الاهداف

املباريات + 20

 الاقصائية
142 469 3،30 

  55املد الازرق  

 هدف

واياباذهابا  :مباريات نصف النهاية   

 مباريات الذهاب مباريات الاياب

 املد الازرق 3 0 وفاق طنجة وفاق طنجة 1 1 املد الازرق

 اتحاد طنجة البالية 0 0 طلبة طنجة طلبة طنجة 3 2 اتحاد طنجة البالية



سنة17اقل من  الفتيانلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 مباراة النهاية

 نتيجة املباراة 01 04

بطنجةملعب القرية الرياضية   

19:00الساعة السابعة مساء   2019 يونيو15السبت   



 ملباريــات العام جموعامل

 البطولة
  مبـــــــارة143   

 23عدد الدورات 
 دورات  06الدور الثاني +  دورة  14الاول  الدورا

 نصف النهاية بنظام الذهاب ولاياب+ 

 املسجلةعدد ألاهداف 

 خالل البطولة 
 هدف في كل مباراة 3،31بمعدل هدف  474

في  اقــــــــــــــوى هــجــــــــــــــــــــــوم

 البطولة
 هدفا 59سجل املد الازرق 

 هداف البطولة
من فريق اتحاد طنجة البالية العاقل  يونس

 هدفا 17ب 

فتيان  الجهويةللبطولة   الحصيلة العامة  
سنة  باألرقام 17أقل من   









 
 املحور الثاني

   
  الجهويةالبطولة 

سنة15اقل من  الصغارفئة   

تقرير موجز عن النسختين الاولى 
 والثانية

 تقرير شامل عن بطولة موسم
 2018-2019  

 



فريقا 16 2017-2016 موسم   
 عدد الفرق املشاركة 

افريق 14 2018-2017 موسم   

مباراة  121 2017-2016 موسم   
 عدد املباريات 

مباراة  93 2018-2017 موسم   

 

 

  

 مرتيلنهضة :  بطل البطولة  طنجةوداد : وصيف البطولة

2017-2016: موسم   

 طنجة وداد:  بطل البطولة  طنجةوفاق : وصيف البطولة

2018-2017: موسم   



 الفرق املشاركة

18 

 -طنجة وداد  –الازرق املد   - التطوانياملغرب   -طنجة اتحاد 

مغرب   -بطوطة  ابن .ج -طنجة أمل  -طنجة طلبة  -وفاق طنجة

 -( أ)مرتيلنهضة -  الشاونااتحاد  - شفشاونا سبورتينغ  -طنجة 

 -العرائشمدرسة   -الفنيدقنادي  -مرتيلاطلس  -(ب) مرتيلنهضة 

 اتحاد طنجة البالية  -شباب اصيال 

 والايابالذهاب  نظـــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــبــــــــطولــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــات ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــدد املــــجمـــوعـــ ــــ ــــ ــــ    (ب  –أ )فرق  09من ين  مجموعت عـ

 23 دوراتالعــــــــــــــدد 
ربع النهاية ونصف النهاية بنظام الذهاب دور + دورة  18

 ولاياب

 دقيقة في كل مباراة 80 مـــــــــــــــــــــــــــــــدة املــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراة

عدد الالعبين 

 املستفيديـــن

 5مع اجبارية اشراك  2005/2004من مواليد العب  540

 من كل فريق خالل  املباراة 2003العبين مواليد 

الطاقم الاداري 

 والتقني والتمريض
 ممرض 20+ اداري  20+  مؤطــــــر  20

 (د)دبلوم  -( ج)دبلوم  املؤطريـــــــــــــــــــــــــنرخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 

الفرق تنتمي للمدن 

  والعماالتوألاقاليم 

 واملقاطعات التالية

 مكادةبني -السوانيطنجة – مغوغةطنجة  -طنجة املدينة

 –اصيال  - الفنيدق - الشاونا -مرتيل - تطوان -طنجة

 اجزناية -القصر الكبير -العرائش

سنة  15من  القل الجهويةللبطولة بطاقة تقنية   





  الصغارنتائج البطولة الجهوية 
سنة15اقل من   

2019/2018موسم   



  الصغارنتائج البطولة الجهوية 
سنة15اقل من   

2019/2018موسم   



(أ)مجموعة الترتيب   

نسبة 

 العامة
 له عليه

هزيمة 

 بعقوبة
 ر الفريق نقط لعب فوزا تعادل هزيمة

 1 وفاق طنجة 40 16 13 1 2 0 53 11 +42

 2 اتحاد طنجة البالية 36 16 11 3 2 0 39 14 +25

 3 املغرب التطواني 31 16 9 4 3 0 40 18 +22

 4 وداد طنجة 26 16 8 2 6 0 44 28 +16

ابن بطوطة.ج 25 16 8 1 7 0 32 26 +6  5 

 6 نادي الفنيدق 22 16 7 1 8 0 23 29 -06

 7 اتحاد شفشاونا 18 16 5 3 8 0 27 36 -8

 8 سبورتينغ شفشاونا 8 16 3 0 12 1 19 57 -38

(ب)نهضة مرتيل  1 16 0 1 15 0 4 62 -58  9 

(ب)مجموعة الترتيب   

نسبة 

 العامة
 له عليه

هزيمة 

 بعقوبة
 ر الفريق نقط لعب فوزا تعادل هزيمة

 1 مغرب طنجة 42 16 14 0 0 2 67 18 +49

 2 املد الازرق 33 16 10 3 3 0 41 19 +22

 3 اتحاد طنجة  32 16 10 2 4 0 52 17 +35

 4 مدرسة العرائش 29 16 9 2 5 0 42 21 +21

 5 طلبة طنجة 25 16 7 4 5 0 38 26 +18

 6 شباب اصيال 21 16 7 0 9 0 35 33 +02

(أ)نهضة مرتيل  18 16 5 3 8 0 28 32 -04  7 

 8 اطلس مرتيل 6 16 1 0 14 0 16 60 -44

 9 أمل طنجة 3 16 1 0 15 0 8 101 -93



باالرقامسنة   15من  القل الجهويةالدور الاول  للبطولة حصيلة   

نسبة الاهداف في كل 

4،2 :مباراة   

:  املسجلة عدد ألاهداف 

605  

مجموع مباريات الدور الاول 

مباراة 144  

 اقوى هجوم اقوى دفاع

  :طنجة وفاق 

هدف 11عليه    
أ/ مجموعة   

:طنجة وفاق   

هدف 53له    
أ/ مجموعة   

  :طنجة مغرب 

هدف 12عليه    
ب/ مجموعة   

  :طنجة مغرب 

هدف 67له   
ب/ مجموعة   

(ب)املجموعة  (أ)املجموعة    

 الصف 1 وفاق طنجة نقطة 40 الصف 1 مغرب طنجة نقطة 42

2الصف  املد الازرق نقطة 33  نقطة 36 
اتحاد طنجة 

 البالية
2الصف   

التطوانياملغرب  نقطة 31 3الصف  اتحاد طنجة نقطة 32  3الصف  

العرائشمدرسة  نقطة 29 4الصف    4الصف   وداد طنجة 26نقطة   

   (ربع النهاية)الثالث الدور 

 (أ) 1#   (ب) 4

 # العرائشمدرسة 

 وفاق طنجة

 (ب) 1 #(أ) 4

 #وداد طنجة 

 مغرب طنجة

 (أ) 2 #  (ب) 3

  # اتحاد طنجة

 اتحاد طنجة البالية

 (ب) 2 #(أ) 3

 # التطوانياملغرب 

 املد الازرق



العرائشمدرسة   وفاق طنجة 

1 0 

سنة15اقل من  الصغارلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 ربع النهاية

0 2 
  بالعرائشنتيجة مباراة الذهاب بامللعب البلدي 

2019 ماي12  

 بطنجةنتيجة الاياب بملعب القرية الرياضية 
2019 ماي19   



سنة15اقل من  الصغارلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 ربع النهاية

التطوانياملغرب   املد الازرق 

1 1 

1 0 

لنصف النهاية يتاهل التطوانياملغرب   

 تطوان املالليين بلمعبنتيجة مباراة الذهاب 
2019 ماي12  

 بطنجة الزياتننتيجة مباراة الاياب بملعب 
 2019 ماي19 



 مغرب طنجة وداد طنجة

3 6 

2 9 

لنصف النهاية يتاهلمغرب طنجة   

سنة15اقل من  الصغارلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 ربع النهاية

 نتيجة مباراة الذهاب بامللعب طنجة البالية
 2019 ماي 15 

بطنجة املرسنتيجة مباراة الاياب بملعب   
2019 ماي19    



سنة15اقل من  الصغارلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 ربع النهاية

 اتحاد طنجة البالية اتحاد طنجة 

2 3 

1 2 

لنصف النهاية يتاهلاتحاد طنجة البالية   

نتيجة مباراة الذهاب بملعب القرية الرياضية 
2019 ماي 16 بطنجة  

 نتيجة مباراة الاياب بملعب طنجة البالية
2019 ماي 20   



سنة15لفئة الصغار اقل من  الجهويةالبطولة   
2019/2018موسم   

 نصف النهاية مباراتي الذهاب

طنجةمغرب  التطوانياملغرب    

طنجةوفاق   اتحاد طنجة البالية 

 طنجة الزياتنملعب  17:00: الساعة  2019يونيو   02الاحد مباراة لاياب 

ملعب طنجة البالية 17:00: الساعة  2019 ماي 28الثالثاء مباراة الذهاب   

ملعب املرس  طنجة 17:00: الساعة  2019يونيو   01السبت مباراة لاياب   

بتطوان 01 املالليينملعب  17:00: الساعة  2019 ماي 26ألاحد : الذهاب  مباراة   



سنة 15اقل من  الصغارلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 نصف النهاية

التطوانياملغرب  مغرب طنجة  

 2019 ماي 26 بتطوان ماللييننتيجة مباراة الذهاب بملعب  1 1

التطوانياملغرب   مغرب طنجة 

 1 2019يونيوطنجة  املرسنتيجة مباراة الاياب بملعب  2

سنة  يتأهل ملباراة النهاية 15مغرب طنجة اقل من   



سنة 15اقل من  الصغارلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 نصف النهاية

 اتحاد طنجة البالية وفاق طنجة

 2019 ماي 28نتيجة مباراة الذهاب بملعب طنجة البالية  0 1

 وفاق طنجة اتحاد طنجة البالية

سنة  يتأهل ملباراة النهاية 15وفاق طنجة اقل من   

 0 2019يونيو  02نتيجة مباراة الاياب بملعب القرية الرياضية  3



 وفاق طنجة مغرب طنجة

سنة 15اقل من  الصغارلفئة  الجهويةالبطولة   

2019/2018موسم   

 مباراة النهاية

 نتيجة املباراة 02 01

بطنجةملعب القرية الرياضية   



   مبـــــــارة  157    البطولة ملباريــات العام جموعامل

 23عدد الدورات 
الدورات + الاول خالل الدور  دورة 18

 الاقصائية

خالل  املسجلةعدد ألاهداف 

 البطولة 

هدف في كل  4،14هدف بمعدل    651

 مباراة

 هدفا 87طنجة سجل مغرب  في البطولة اقــــــــــــــوى هــجــــــــــــــــــــــوم

 هداف البطولة
  36من مغرب طنجة ب  الدريعمحمد 

 هدف

صغار  الجهويةللبطولة   الحصيلة العامة
سنة 15أقل من   

 2019-2018بطل موسم   مغرب طنجة 



  

LOUAY EL 
MOUSSAOUI 

MOHAMED EL 
MHIDI 







   الفرقا
 البطلة

 اقوى 
 هجوم

نسبة 
 الاهداف

عدد 
 الاهداف

 عدد الدورات
عدد 

 املباريات
عدد 

 الالعبين 
الفرق 
 املشاركة

 الفئة

املد 
 الازرق

املد 
 الازرق

 59  
 هدف

3،3 
474   
 هدف

دورة  23
باملباريات 
 الاقصائية

143 
 مباراة

600 
 العب

20 
 فريق

 الجهويةالبطولة 
 فتيان

-2002مواليد 
2003 

 مغرب
 طنجة

  مغرب
 طنجة

هدف 87   
4،14 

651 
 هدف

دورة  23
باملباريات 
 الاقصائية

157 
 مباراة

540 
 العب

18 
 فريق

 الجهويةالبطولة 
 صغار

2005-2004مواليد   

 وداد 
 طنجة

املغرب 
 التطواني

 140  
هدف   

5،96 1450 
فاهد  

دورة  27
باملباريات 
 الاقصائية

264  
 مباراة

692 
 العب

26 
 فريق

 الجهويةالبطولة 
 العصبة براعم وكاس

 2007-2006مواليد 

مغرب 
 طنجة

املغرب 
 التطواني

فاهدأ 106   

5،24 1275 
 هدف

دورة  27
باملباريات 
 الاقصائية

243  
 مباراة

656 
 العب

26 
 فريق

 الجهويةالبطولة 
 كتاكيت 

2009-2008مواليد   

 الخاصة بتطوير املمارسة الجهويةالحصيلة العامة للبطوالت 

 2019-2018موسم 
 كافة على يشرف والتي للعصبة التقنية اللجنة رئيس رهانات اهم بين من كانت الجهوية البطوالت
 سنة 17 الى 11 من القاعدي املستوىا على املمارسة تطويرا استراتيجية ضمن تدخلوا التنظيمية اجراءاتها

 من ممكن عدد بأكبرا والاستئناس اكثرا التنافس وا لالحتكاك  جهوية وبطوالت منافسات تنظيم خالل من
 الرسمية املباريات

 من الاولى وهي 2002 مواليد الكتاكيت لفئة جهوية بطولة بأولا 2015-2014 موسم انطلق املشروع هذا
 جهوية بطولة  2020-2019 موسم برنامج  يتضمن الاستمرارية، ولضمان الوطني الصعيد على نوعها

  الشبان بفئة 2002 مواليد التحاق باعتبارا للشبان

مباراة  807 هدف 3843 العب 2488   90  
 فريق

العامة الحصيلة  

تشارك الفرق في بطولة املحاور وهذا ما يجعل ممارس ي هذه الاندية يلعبون  الجهويةموازاة مع البطوالت 
 مباراة رسمية خالل املوسم  30ازيد من 


