
 

  الجامعت امللكيت املؼزبيت لكزة اللذم    

  لجنت هزة اللذم املتنىعت - عصبت الشمال

 
 

خ املشار إليه أعاله  على الساعت الثاهيت عشزة سوالا ،  علذث اللجنت الجهىٍت لكزة اللذم املتنىعت اجتماعها بالتاٍر

 : وفم جذول ألاعمال التالي السيذ مدمذ منصىر الصبيحيًتعظى  وعمز ػيالن بزئاست السيذ 

  اث اللسم املمتاس لكزة اللذم داخل اللاعت   . (الذورجان ألاولى والثاهيت)املصادكت على مباٍر

  اث اللسم الثالث لكزة اللذم داخل اللاعت  .(الذورجان ألاولى والثاهيت)املصادكت على مباٍر

*** 

اث اللسم املمتاس هزة اللذم داخل اللاعت الذورجان ألاولى والثاهيت -  . املصادكت على مباٍر

 املصادكت

 

 املصادكت

خ النتيجت ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍز

اطيت املظيم  2021-02-21 02 -  03 مصادق عليها  النجم الاخظز جطىان/ اللذرة الٍز
 اجلتيك العىامت/ هادي هامبىرغ طنجت  2021-02-21 02 -  01 مصادق عليها
 ابناا املذًنت اللصزي / الشباب اللصزي  2021-02-27 04 -  03 مصادق عليها
اطيت املظيم/   طنجت 05ماًنز  2021-02-28 03 -  02 مصادق عليها  اللذرة الٍز
 هادي هامبىرغ طنجت/ النجم الاخظز جطىان  2021-02-28 03 -  06 مصادق عليها

    

  خ متاس  اللسم الم  طنجت05ماًنز / أبناا املذًنت اللصزي : مباراة  . 21/02/2021بتاٍر

م          م LA 61023 املسير ودٌع الؼزباوي  باعتراض خىل مشارهت   طنجت05ماًنز جلذم فٍز أبناا املذًنت  من فٍز

لجنت التأدًب والزوح   مع التأهذ، وبعذ جفدص اللجنت مللف الاعتراض جم  كبىله  شكال ومظمىها ، وبعذ اللصزي 

اطيت  بالعصبت  جبين اهه مؤهل لخىض املباراة السالفت الذهز،  لذا كزرث اللجنت املصادكت على النتيجت املسجلت الٍز

 .(05 )  طنجت05ماًنز //  (04)أبناا املذًنت اللصزي :  اللاعت أيعلى أرطيت 

 

اث اللسم الثالث هزة اللذم داخل اللاعت الذورجان ألاولى و الثاهيت  -       .املصادكت على مباٍر

 املصادكت

 

 املصادكت

خ النتيجت ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍز

اض ي جطىان  2021-02-21 07 -  01 مصادق عليها  النجم اللصزي / الهذف الٍز
 حي إلاشارة جطىان/ رجاا البىػاس طنجت  2021-02-21 03 -  03 مصادق عليها
 اوملبيك وسان/ مستلبل مزجيل  2021-02-21 02 -  06 مصادق عليها
 مستلبل مزجيل/ رجاا البىػاس طنجت  2021-02-28 02 -  04 مصادق عليها
 النجم اللصزي / حي إلاشارة جطىان  2021-02-28 03 -  04 مصادق عليها
اض ي جطىان/ اوملبيك وسان  2021-02-28 06 – 02 مصادق عليها  الهذف الٍز

 

 فلذ جم إلؼاا العمل به جبعا للتصحيذ املنجش باملدظز 01هظزا لألخطاا الىاردة بخاهت النتائج باملدظز ركم  :مالخظت

 .مكزر 1ركم 

 و رفعت الجلست على الساعت الىاخذة والنصف بعذ الشوال

 

 

 

 

خ (استذران)مكزر  - 01مدظز ركم   2021-03-15 بتاٍر
 


