
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم         

  لكرة القدم  عصبة الشمال                 

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

347                                                                                                                                                                                      13/04/2021 

 15/03/2021 بتاريخ 16محضر رقم 

انين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املش  برئاسة رئيس    مساء،  السابعةار إليه أعاله على الساعة  عقدت لجنة القو

 حدو ونوالدين قصايب.  على   وعضوية السادة: عمرو، السيد احمد   اللجنة

 جدول األعمال: 

 ( االنتقاالت)  حاالت الالعبين (1

    .31/01/2021بتاريخ  الرجاء القصري فئة الفتيان /السالم القصري استدراك نتيجة مباراة   (2
…………… ............ ............................................................................................ 

 (. )االنتقاالتاالت الالعبين ح (1

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل -الفريق  تاريخ التاهيل 

 حميش  املهدي  136089 كبار  جوهرة مسنانة  شباب علم طنجة  2021/ 19/02
 عادل الضرعي  116066 كبار  وفاق الساحل  شباب علم طنجة  2021/ 19/02
 عبدهللا شمالي 157186 كبار  طلبة تطوان   ج.ش املالليين  2021/ 18/02
 محسن صالحي  147369 كبار  اجاكس املضيق  ج.ش املالليين  18/02/2021
 ني ملسكيعمر ا 155753 كبار  النوادر باير باب  ج.ش املالليين  18/02/2021
 مازن الغونيان  171173 كبار  وفاق امسا  ج.ش املالليين  18/02/2021
عبدالهادي العلمي   177237 براعم  امل طنجة  طلبة طنجة  18/02/2021

 سعد ملعاش ي  176794 قتيان  املغرب التطواني طلبة طنجة  18/02/2021 حسون 
 عالء بوكطاط  1170987 كبار  ماط بي  املالليين ج.ش  19/02/2021
 محمد الديب  178837 كبار  فتح طنجة  نادي كرونا 19-02-2021
 زكرياء حمدان  167876 كبار  جوهرة مسنانة  رجاء بني مكادة  18-02-2021
 إبراهيم الفلوس 180945 براعم  طلبة طنجة  امل طنجة  19-02-2021
 حمزة مخلوف  178679 كبار  نهضة باب برد  ماط بي  26-02-2021
 محمد بوناجم  149896 كبار  اجاكس طنجة  ة هامبوغ طنج 26-02-2021
 صالح الدين جميلي  168755 كبار  وفاق الساحل  شباب سيدي ادريس 19-02-2021
 الياس الطلحاوي  149759 كبار  رجاء البوغاز  هامبوغ طنجة  19-02-2021
 حسام العمري  161443 كبار  حي االشارة  05ماينز  19-02-2021

 

    .31/01/2021بتاريخ  الرجاء القصري فئة الفتيان /القصري السالم  استدراك نتيجة مباراة   (2

ملا ورد    نتيجة    2021-02-  10خ  بتاري  08محضر رقم  بتصحيحا  القصري فئة  مباراة  بخصوص  /الرجاء  القصري  السالم 

ق  ، حيث اتضح ان فريق السالم القصري قدم اعتراضا على تاهيل ومشاركة العبين من فري 31/01/2021بتاريخ    الفتيان 

 :القصري وهماالرجاء 

   .030بطاقة النادي الحامل لمحمد كحل الكرش  •

 .023بطاقة النادي الحامل لاملرنيس ي   ومحمد •

لدى مصلحة    ان املعترض عليهاالالعب  يوبعد التاكد من ملف  ومضمونا،  تم قبوله شكال وبعد تفحص اللجنة مللف االعتراض  

وطبقا لقوانين الجامعة    الذكر،لخوض املباراة السالفة    نمؤهال   اض غيراالعتر ن موضوع  اتبين ان الالعب  بالعصبة،الرخص  

 يلي: اللجنة ما امللكية املغربية لكرة القدم قررت 

 . 2021-02- 10خ بتاري 08محضر رقم الغاء النتيجة املسجلة ب •

 درهم.  1000ا مالية قدرهثالث أهداف وله صفر مع غرامة  بجزاء عليهالقصري  فريق الرجاءهزيمة  •

 صفر.  أهداف وعليهله ثالث  السالم القصري تساب ثالث نقط لفائدة فريق حا •

 والنصف ليال.  الثامنةورفعت الجلسة على الساعة 

 



 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم      

  لكرة القدم  عصبة الشمال               

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

347                                                                                                                                                                                      13/04/2021 

 17/03/2021بتاريخ 17محضر رقم 

برئاسة    مساء،  السابعةعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله على الساعة       

 يب. حدو ونوالدين قصا على   وعضوية السادة: عمرو، السيد احمد رئيس اللجنة 

 جدول األعمال: 

ابعة،  ات:الدور ) ملصادقة على مباريات القسم الثالث ا (1  ( الخامسة والسادسةالثالثة، الر

ابع ساملصادقة على مباريات الق  (2  .والسادسة( الخامسة  ان:الدوت) م الر

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(.  (3

 ئيات كاس العرش.املصادقة على مباريات الدور التمهيدي األول القصا (4

 . )االنتقاالت( حاالت الالعبين  (5
........................................................ ................................. 

ابعة،  ات:الدور ) ملصادقة على مباريات القسم الثالث ا (1  ( الخامسة والسادسةالثالثة، الر

 يان الفريقان املتبار  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 شباب طنجة النادي الطنجي /  2021-03-01 00 - 02 مصادق عليها 
 مغرب طنجة / ف.س طنجة  2021-03-06 01 -  04 مصادق عليها 
 املنار الرياض ي / اندلس طنجة  2021-03-06   02 - 01 مصادق عليها 
 طلبة طنجة / شباب املدينة  2021-03-06 01 - 01 مصادق عليها 
 نادي الغندوري / النادي الطنجي 2021-03-06 04 - 03 مصادق عليها 

عليها مصادق   نهضة وزان / رجاء العرائش  06-03-2021 00 - 03 
2021-03-07 01 - 01  مصادق عليها   نجاح طنجة / اهلي العوامة  
2021-03-07 03 - 01  مصادق عليها   اطلس طنجة / هالل سيدي ادريس 
2021-03-07 01 - 01 مصادق عليها   كوكب طنجة  سانية / شباب ال 
2021-03-07 00 - 02 مصادق عليها   رهان السانية / اتلتيك طنجة  
2021-03-07 02 - 01 مصادق عليها   املد األزرق / حسنية طنجة  
2021-03-07 04 - 01 مصادق عليها   نهضة كورزيانة / النصر الرياض ي 
2021-03-07 01 - 01 مصادق عليها   شباب  درادب / شباب السعادة 
2021-03-07 04 - 00 مصادق عليها   شباب العوامة / فتح طنجة  
2021-03-07 01 - 00 مصادق عليها   شباب ازال / ج.ش املالليين  
2021-03-07 01 - 02 مصادق عليها   اجاكس املضيق / اتحاد الباريو 
2021-03-07 02 - 04 مصادق عليها   ماط بي / نجم الفنيدق  
2120-03-07 02 - 03 مصادق عليها   العرائش / اوملبيك القصري مدرسة  

ابع ساملصادقة على مباريات الق  (2  .والسادسة( الخامسة   ان:تر الدو ) م الر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
02 - 04 مصادق عليها   06-03-2021 / نجوم الصداقة اكاديمية القرب   
03 - 01 مصادق عليها   06-03-2021 وفاء الرياض ياتلتيك مشالوة / ال    
01 - 03 مصادق عليها   06-03-2021 اتحاد العوامة ج.ابن بطوطة /    
02 - 02 مصادق عليها   06-03-2021  رابطة طنجة / هالل طنجة  
04 - 01 مصادق عليها   06-03-2021 / وفاق امتار  تمودة الفنيدق    
02 - 02 مصادق عليها   06-03-2021 اتفاق الباريو ج.جبل درسة /    
ها مصادق علي  00 - 03  07-03-2021 نادي املستقبل  نجاح الزينات /    

2021-03-07 00 - 04 مصادق عليها   الدفاع الرياض ي / نادي شراقة 
2021-03-07 01 - 00 مصادق عليها  نهضة بني عمران فاق تطوان / و    

 



 

 )محور طنجة(. املصادقة على مباريات الفئات الصغرى  (3

 يقان املتباريان فر ال الفئة  التاريخ  النتيجة  ملصادقة ا
 مغرب طنجة / املد االزرق  شبان  2021-02-27 06  - 00 مصادق عليها 
 اوملبيك طنجة / طلبة طنجة  شبان  2021-03-01 02  - 01 مصادق عليها 
 الشيفاش. س. ادريس / اتحاد بئر  شبان  2021-03-03    00 -  02 مصادق عليها 
 غة / شباب درادب مغو  شباب شبان  2021-03-04 04  - 02 مصادق عليها 
 شباب العوامة / ج.ابن بطوطة  شبان  2021-03-04 00  -  00 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / نجوم ابيريا شبان  2021-03-05 02  -  02 مصادق عليها 
 طنجة / وفاق طنجة وداد  شبان  2021-03-05 02  -  02 مصادق عليها 
ن شبا 2021-03-05 00  -  02 مصادق عليها   اجاكس طنجة / رجاء البوغاز  

 املصادقة على مباريات الدور التمهيدي األول القصائيات كاس العرش. (4

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

2021-03-10 04  -  03 مصادق عليها   شباب علم طنجة / وداد طنجة  
2021-03-11 03  -  05 مصادق عليها  انة رجاء موح باكو / جوهرة مسن   

 . )االنتقاالت( حاالت الالعبين  (5

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل -الفريق  تاريخ التاهيل 

 هدى اخروف  168702 كبيرات  لبؤات تطوان  تمودة املضيق  19-02-2021
 محمد جبيلي  148170 كبار  النصر الرياض ي  باكو رجاء موح  19-02-2021
 الفزني العربي 181576 كبار  اتحاد طنجة البالية  كوكب طنجة  19-02-2021
 عثمان ساخي 163754 شبان  الوفاء الرياض ي  كوكب طنجة  19-02-2021
 سعيد الوافي  177556 شبان  وفاق امسا  اتحاد الباريو  19-02-2021

 ياسير حدو املخلوفي 171398 كبار  اطلس مرتيل  ماط بي  19-02-2021 
 أسامة الحداد  160632 شبان  رد نهضة باب ب ماط بي  19-02-2021
 مراد البوحديدي  164995 كبار  نجم الفنيدق  شباب حيضرة  19-02-2021
 محمد غزيل  169450 كبار  امل راس لوطا  شباب حيضرة  19-02-2021
 عبدالسالم البوخاري  166919 كبار  لوطا امل راس  شباب حيضرة  19-02-2021
 محمد رض ى دكيور  166384 كبار  حسنية طنجة   نادي كرونا 19-02-2021

 

 والنصف ليال.  الثامنةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم          

  لكرة القدم  عصبة الشمال                 

انين وا اللجنة الجهوية  هيل. ألنظمة والتأللقو

347                                                                                                                                                                                      13/04/2021 

 19/03/2021خ بتاري 18محضر رقم 

انين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله على الساعة   برئاسة رئيس    مساء،  السابعةعقدت لجنة القو

 حدو ونوالدين قصايب.  على   وعضوية السادة: عمرو، السيد احمد   اللجنة

 جدول األعمال: 

ابعة، الثالثة، ات:الدور ) لقسم الثالث املصادقة على مباريات ا (1  . ( لخامسة والسادسة الر

ابع والتي كانت في انتظار البت.  /  البت في مباراة تمودة الفنيدق (2  وفاق تطوان القسم الر

 (. االنتقاالت)  الالعبينحاالت  (3
........................................... ............................ 

ابعة،  ات:الدور ) الث اريات القسم الثاملصادقة على مب (1  . ( لخامسة والسادسةالثالثة، الر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 شباب طنجة / وفاق طنجة  2021-03-08 02 - 01 مصادق عليها 

 90/03/2021القسم الثالث بتاريخ  / رجاء بني مكادة امل طنجة  مباراة: •

ملقتضيات القوانين    العصبة، وطبقافي الوقت املبرمج من طرف  الى امللعب  امل طنجة    فريق  حضور   املباراة لعدملـم تجر  

 يلي:اللجنة ما   القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها في سلم الترتيب    واحدة من بتسجيله العتذاراول مع خصم نقطة    امل طنجة   هزيمة فريق  -

          درهم. 1000قدرها ثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية الث العام عليه

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  له  بني مكادة فريق رجاءاحتساب ثالث نقط لفائدة  -

ابع بتاريخ وفاق  تمودة الفنيدق/ مباراة: (2  انتظارالبت. والتي كانت في   06/02/2021تطوان القسم الر

ملقتضيات القوانين    العصبة، وطبقا في الوقت املبرمج من طرف  الى امللعب    الفنيدق   حضور فريق تمودة   املباراة لعدملـم تجر  

 يلي:اللجنة ما   القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها في سلم   واحدة مناول مع خصم نقطة    بتسجيله العتذار  تمودة الفنيدق  هزيمة فريق -

                        درهم 1000قدرها  ثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية الث العام عليه الترتيب 

 ثالثة أهداف وعليه صفر.   تطوان له  فريق وفاقاحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 . الالعبين )االنتقاالت( حاالت  (3

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل -الفريق  تاريخ التاهيل 
 زكرياء بلمكي  174618 كبار  شباب بنديبان  د طنجة البالية حاات 12-02-2021
 وليد جينون  155281 كبار  نهضة باب برد  سبورتينغ الشاون  09-02-2021
 عصام سنوس ي جناح  150245 كبار  نجوم طنجة  شباب درادب  19-02-2021
 عبدهللا لحراق  165349 شبان  املد االزرق  شباب بنديبان  19-02-2021
 ياسين بوعزة  159414 كبار  النصر الرياض ي  س طنجة .ف 17-02-2021
 زروق محمد  162608 شبان  االندلس القصري  اوملبيك القصري  19-02-2021
 عبداملنعم الرقيوق  146881 كبار  شباب الدغاليين  الشباب االصيلي 19-02-2021
 محمد الحراق  156887 كبار  شباب الدغاليين  الشباب االصيلي 19-02-2021
 محمد رض ى صبحي 169755 فتيان  نهضة طنجة  الشباب االصيلي 19-02-2021
 بالل امزيان  164167 كبار  مولودية تطوان اوملبيك وادالو  11-02-2021
 سفيان قروق  147065 كبار  امل راس لوطا  شباب حيضرة  19-02-2021
 163797 كبار  أوملبيك وزان  ف.س العرائش 17-02-2021

 

 ياسين الزواي 
 والنصف ليال.  الثامنةعلى الساعة ورفعت الجلسة 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم            

  القدم  لكرة الشمالعصبة                    

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

347                                                                                                                                                                                      13/04/2021                                                                                      

 25/03/2021 بتاريخ 19محضر رقم 

انين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه أعاله على الساعة السابعة مساء،   برئاسة رئيس  عقدت لجنة القو

 ن قصايب. اللجنة السيد احمد عمرو، وعضوية السادة: على حدو ونوالدي

 جدول األعمال: 

 . ( الثانية عشرة ة الدور ) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 ان: الخامسة والسادسة(.تالدور ) الثالث املصادقة على مباريات القسم  (2

ابع )الدورات:  (3  الرابعة والخامسة(.   لثانية،ااملصادقة على مباريات القسم الر

 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة(.  (4

 التصنيف(.   -ب -     االنتقاالت -أ- حاالت الالعبين )  (5

 ................................................................................. 

 .( لثانية عشرةاالدورة ا) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  ملصادقة ا
 االصيلياملحيط االصيلي /  الشباب  2021-03-13 03 - 00 مصادق عليها 
 طلبة تطوان / امل راس لوطا  2021-03-13 00 - 02 مصادق عليها 
2021-03-13 00 - 06 مصادق عليها   شباب علم طنجة / اطلس مرتيل 
2021-03-14 04 - 02 مصادق عليها   وداد طنجة / جوهرة مسنانة  
2021-03-14 03 - 00 مصادق عليها   رجاء البوغاز / شباب بنديبان  

عليها مصادق   00 - 04 14-03-2021  شباب سيدي ادريس / ف.س العرائش 
2021-03-14 02 - 00 مصادق عليها   اتحاد طنجة البالية   /ف.س باب تازة   
2021-30-14 00 - 07 مصادق عليها   شباب املضيق / الرجاء القصري  
2021-03-14 03 - 30 مصادق عليها   وفاق الساحل / اوملبيك وزان  

عليها مصادق   

 

01 - 00 14-03-2021  جوهرة العرائش / شباب الدغاليين  
2021-03-14 00 - 00 مصادق عليها   امل الفنيدق/ السالم القصري  

 ان: الخامسة والسادسة(.تور الدالثالث ) املصادقة على مباريات القسم  (2

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  ملصادقة ا
 نهضة املضيق /نادي مرتيل  2021-03-13 02 - 00 مصادق عليها 
 فتح طنجة / املد االزرق  2021-03-13 00 - 01 مصادق عليها 
 اطلس الحرارين / مغرب طنجة  2021-03-14 01 - 01 مصادق عليها 
 ف.س طنجة / شباب العوامة  2021-03-14 02 - 03 مصادق عليها 
 2021-03-14 02 - 01 مصادق عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نجوم طنجة / نهضة طنجة 
2021-03-14 01 - 01 مصادق عليها   اندلس طنجة /شباب درادب 
2021-03-14 01 - 04 مصادق عليها   نهضة بئر الشيفا / املنار الرياض ي 
2021-03-14 02 - 01 مصادق عليها   شباب السعادة / شباب السانية  
2021-03-14 00 - 01 مصادق عليها   اوملبيك واد الونهضة باب برد /  
2021-03-14 01 - 03 مصادق عليها   وفاق امسا / ماط بي 
2021-03-14 01 - 02 مصادق عليها   مولودية تطوان / تمودة تطوان  
2021-03-14 02 - 02 مصادق عليها   اريو / شباب ازال اتحاد الب 
2021-03-14 03 - 00 مصادق عليها   الشمال القصري / رجاء العرائش 
2021-03-14 02 - 01 مصادق عليها   نجم الفنيدق / اجاكس املضيق  

 

 



ابع )الدورات:  (3  الرابعة والخامسة(.   الثانية،املصادقة على مباريات القسم الر

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  ملصادقة ا
07 - 01 مصادق عليها   13-03-2021 سبورتينغ الشاون اتلتيك مرتيل /    

 
عليها مصادق   01 - 03  14-03-2021  شباب الفنيدق / نهضة الفنيدق  

02 - 01 مصادق عليها   14-03-2021  باير باب النوادر / شباب حيضرة 
00 - 03 مصادق عليها   14-03-2021  وفاء العرائش / شباب العوامرة  
ها مصادق علي  00 - 02  14-03-2021 وفاق العوامرة /االندلس القصري     

02 - 00 مصادق عليها   14-03-2021  اتحاد بئر الشيفا / شباب مغوغة 
02 - 00 مصادق عليها   14-03-2021  ميناء مارينا / رجاء طنجة البالية  
2021-03-14 03 - 01 مصادق عليها  امل بدريوين /   مولودية طنجة    

 ريات الفئات الصغرى )محور طنجة(. املصادقة على مبا (4

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  ملصادقة ا
 اكاديمية القرب / اوملبيك طنجة  شبان  2021-03-11 12  - 01 مصادق عليها 
 فتح طنجة / نادي الغندوري  شبان  2021-03-11 02  - 00 مصادق عليها 
 اع الرياض ي / شباب العوامةالدف شبان  2021-03-13 13 -  01 مصادق عليها 
 املنار الرياض ي / شباب مغوغة شبان  2021-03-13 00  - 00 مصادق عليها 

 الالعبين: حاالت  (5

 االنتقاالت.  (أ 

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل -الفريق  اريخ التاهيل ت
 رحمن خالي عبد ال 165395 كبار  وفاء العرائش  ف.س العرائش 17-02-2021
 يونس حماني 175945 شبان  املضيق شباب  نهضة املضيق  12-02-2021
 محمد رض ى الحراق  141071 كبار  ف.س العرائش مدرسة العرائش  18-02-2021
 محمد داي فوالح  160772 كبار  رجاء القصري  الشمال القصري  19-02-2021
 الدين البراق نصر  179997 شبان  السالم القصري  الشمال القصري  19-02-2021
 طارق أيوب 153280 كبار  نادي الغندوري  هالل طنجة  19-02-2021
 محمد الدويب  171100 كبار  نادي الغندوري  هالل طنجة  19-02-2021
 عادل غيالس  181045 كبار  أطلس مرتيل  شباب أزال  18-02-2021
 عيس ى كردادو 120554 كبار  أتلتيك مرتيل  شباب أزال  18-02-2021
 وليد استيتو  158636 كبار  أوملبيك وزان  نهضة وزان  17-02-2021
 بالل املركش ي  159578 كبار  نادي كرونا الدفاع الرياض ي  19-02-2021
 سفيان الحمري  176960 كبار  الرجاء القصري  رجاء العرائش 19-02-2021
 عبد الغفور بوستى  178588 كبار  ف.س العرائش رجاء العرائش 13-01-2021
 جمال العبدالوي  164684 كبار  وفاق الساحل  اء العرائشرج 13-02-2021
 يوسف بن صالح  111606 كبار  ف.س العرائش جوهرة العرائش  12-02-2021
 محمد الشرقاوي  164242 كبار  شباب الدغاليين  جوهرة العرائش  18-02-2021
 محمد الصلعي 167834 فتيان  اتحاد طنجة  أجاكس طنجة  19-02-2021
 عبد السالم عنيبة  169885 براعم  اتحاد طنجة  طنجة   أجاكس 12-02-2021

 التصنيف.  ( ب

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق املرخص  الفريق املستقبل  تاريخ التاهيل 
 شيماء الوعزيزي  172756 فتيات أجيال التضامن  أجيال التضامن  01-12-2020
 بلمحمودأميمة  168925 فتيات أجيال التضامن  أجيال التضامن  01-12-2020
 ابتسام العمراني  185131 فتيات وداد طنجة  وداد طنجة  05-03-2021
 ريم التليدي  184430 فتيات وداد طنجة  وداد طنجة  05-03-2021

 ليال.  التاسعة والنصف ورفعت الجلسة على الساعة 

   

 
 

            



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم         

  القدم  لكرة الشمالعصبة                    

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

347                                                                                                                                                                                      13/04/2021                                                                                      

 2021-03-29تاريخ  20رقم محضر 

انين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاري برئاسة رئيس    مساء،الساعة السابعة    أعاله على خ املشار إليه  عقدت لجنة القو

    قصايب.حدو ونور الدين   على  وعضوية السيدان: عمرو، السيد احمد   اللجنة

 جدول األعمال: 

 . ( طنجةاملصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور  (1
 ..................................................................... .................. 

 . ( املصادقة على مباريات الفئات الصغرى )محور طنجة (1

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 االزرق كوكب طنجة / املد   فتيان  2021-03-15 03  -  03 مصادق عليها 
 اوملبيك طنجة / نهضة بئر الشيفا فتيان  2021-03-15 01  -  05 مصادق عليها 

 اتحاد طنجة البالية / رجاء طنجة البالية  فتيان  2021-03-15 01  -  02 ادق عليها مص 
 وداد طنجة / هالل سيدي ادريس فتيان  2021-03-15 01  -  02 مصادق عليها 
 شباب بنديبان / اطلس الحرارين  فتيان  2021-03-15 01  -  01 مصادق عليها 
 ة طنجة / نجوم الصداقة نهض  فتيان  2021-03-15 01  -  00 مصادق عليها 
 طلبة طنجة / رجاء البوغاز  فتيان  2021-03-15 02  -  05 مصادق عليها 
 اجاكس طنجة / رجاء بني مكادة فتيان  2021-03-15 00  -  03 مصادق عليها 

 نجاح طنجة / اتلتيك طنجة  فتيان  2021-03-15 04   - 01 عليها مصادق 
ان فتي 2021-03-15 00  -  09 مصادق عليها   وفاق طنجة / الدقاع الرياض ي  
 شباب العوامة / ج.ابن بطوطة  فتيان  2021-03-15 01  - 01 مصادق عليها 
 الرياض ي شباب درادب / املنار   فتيان  2021-03-15 00  -  03 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة / امل طنجة  فتيان  2021-03-15 01  -  03 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة / امل طنجة  صغار  2021-03-15 01  -  03 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة / مغرب طنجة  شبان  2021-03-15 00  - 01 مصادق عليها 
 املنار الرياض ي رجاء طنجة البالية /  صغار  2021-03-16 02  -  03 مصادق عليها 
 شباب بنديبان / اطلس الحرارين  صغار  2021-03-16 03  -  00 مصادق عليها 
 شباب العوامة / ج.ابن بطوطة  صغار  2021-03-16 01  -  00 مصادق عليها 
 جوهرة مسنانة / شباب السانية  صغار  2021-03-16 01  -  02 مصادق عليها 
 وداد طنجة / رابطة طنجة  صغار  2021-03-16 02 -  05 مصادق عليها 
 وفاق طنجة / الدقاع الرياض ي  صغار  2021-03-16 00  - 00 مصادق عليها 
 اوملبيك طنجة /  نهضة بئر الشيفا صغار  2021-03-16 00  - 01 مصادق عليها 
 نهضة طنجة  ب / املد االزرق  صغار  2021-03-16 08  -  02 مصادق عليها 

 نجوم الصداقة / اتحاد طنجة البالية صغار  2021-03-16 09  -  00 عليها مصادق 
 فتح طنجة / شباب درادب  صغار  2021-03-16 01  -  03 مصادق عليها 

 اتلتيك طنجة / فتح طنجة  فتيان  2021-03-17 01  -  03 ق عليها مصاد
 طنجة نجوم الصداقة / رابطة  فتيان  2021-03-17 02  - 03 مصادق عليها 
 امل طنجة / نهضة بئر الشيفا  فتيان  2021-03-17 01  -  04 مصادق عليها 
 دبهالل سيدي ادريس / شباب درا  فتيان  2021-03-17 01  -  03 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة / كوكب طنجة  فتيان  2021-03-17 01  -  01 مصادق عليها 
 طنجة / شباب املدينة طلبة   فتيان  2021-03-17 01  -  01 مصادق عليها 
 نهضة طنجة / رجاء بني مكادة فتيان  2021-03-17 02  -  01 مصادق عليها 
 طنجة الباليةاجاكس طنجة / رجاء  فتيان  2021-03-17 02  -  09 مصادق عليها 
 رجاء البوغاز / املد االزرق  فتيان  2021-03-17 03  -  01 مصادق عليها 

 



 

 

 . 15/03/2021فئة الفتيان بتاريخ  شباب املدينة / اكاديمية القرب  مباراة: •

تضيات القوانين  ملق  العصبة، وطبقا الوقت املبرمج من طرف    امللعب في  الى  القرباكاديمية    حضور فريق  املباراة لعدملـم تجر  

 يلي:اللجنة ما   القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها    واحدة من بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة    اكاديمية القرب هزيمة فريق   -

 درهم.  1000قدرها عليه ثالثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية  العام،في سلم الترتيب  

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  له املدينة   فريق شبابث نقط لفائدة احتساب ثال  -

 16/03/2021فئة الصغار بتاريخ  طنجة  أطلس/  أنهضة طنجة  مباراة: •

ملقتضيات القوانين    العصبة، وطبقا الوقت املبرمج من طرف    امللعب فيالى    أنهضة طنجة    حضور فريق  املباراة لعدملـم تجر  

 يلي:اللجنة ما   القدم قررتغربية لكرة امللكية امل العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها في   واحدة منبتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة    أنهضة طنجة هزيمة فريق   -

 درهم.  1000قدرها عليه ثالثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية   العام،سلم الترتيب 

 وعليه صفر.   ثالثة أهداف ه ل طنجة  فريق أطلساحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 16/03/2021الصغار بتاريخ فئة   شباب املدينة / اكاديمية القرب  مباراة: •

ملقتضيات القوانين    العصبة، وطبقا الوقت املبرمج من طرف    امللعب في  الى  القرباكاديمية    حضور فريق  املباراة لعدملـم تجر  

 يلي:اللجنة ما   القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها    واحدة من تسجيله العتذار اول مع خصم نقطة  ب  القرب اكاديمية  هزيمة فريق   -

 درهم.  1000قدرها عليه ثالثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية  العام،في سلم الترتيب  

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  له املدينة   فريق شباباحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 2021/ 17/03الفتيان بتاريخ  فئة  البالية / نجاح طنجة اتحاد طنجة مباراة: •

ملقتضيات القوانين    العصبة، وطبقا الوقت املبرمج من طرف    امللعب فيلى  ا  طنجة نجاح    حضور فريق  املباراة لعدملـم تجر  

 يلي:اللجنة ما   القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها في    واحدة منذار اول مع خصم نقطة  العت  بتسجيله  طنجةنجاح  هزيمة فريق   -

 درهم.  1000قدرها عليه ثالثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية   العام،سلم الترتيب 

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  له طنجة البالية   فريق اتحاداحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 17/03/2021تاريخ فئة الفتيان ب  اكاديمية القرب / اوملبيك طنجة مباراة: •

ملقتضيات القوانين    العصبة، وطبقا الوقت املبرمج من طرف    امللعب فيالى    اكاديمية القرب  حضور فريق  املباراة لعدملـم تجر  

 يلي:اللجنة ما   القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها في    مننقط  بتسجيله العتذار ثان مع خصم ثالث    اكاديمية القربهزيمة فريق   -

 درهم.  1000قدرها عليه ثالثة أهداف وله صفرمع غرامة مالية   العام،سلم الترتيب 

 ثالثة أهداف وعليه صفر.  له  طنجة   فريق اوملبيكاحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 ورفعت الجلسة على الساعة التاسعة ليال. 

 

 

 

 

 

 


