
  الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 عصبة الشمال                 

 النسويةجنة الجهوية لكرة القدم للا 

361/2021                                                                                                                                   26/04/2021 

 2021-04-14بتاريخ  02محضر رقم 

  الزوال، الثانية بعد  الساعة    أعاله على الجهوية لكرة القدم النسوية اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه  عقدت اللجنة    

 وفق جدول االعمال التالي:  برئاسة السيد رضوان النادي وعضوية السادة: الطيب الشاوي والحسين خيرون

   (.الثانية )الدورة املصادقة على مباريات القسم الثالث لكرة القدم النسوية (1

 (. الثانيةالدورة ) املصادقة على مباريات القسم الثالث لكرة القدم داخل القاعة النسوية  (2

 .( الثانية الدورة  ) سنة  15من اقل املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم النسوية  (3

 (.الثانية   الدورة)  سنة 17من  اقلالنسوية املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم  (4

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

 الثانية(  )الدورةاملصادقة على مباريات القسم الثالث لكرة القدم النسوية  (1

 ملصادقة ا

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

 املنار الرياض ي / أجيال التضامن  2021-03-20 23  -  00 مصادق عليها 

 وداد طنجة / فتيات البوغاز  2021-03-20 11  -  00 عليها مصادق 

 جيل املستقبل تمودا باي املضيق /  2021-03-21 04  -  00 مصادق عليها 

 لبؤات تطوان / مغرب طنجة  2021-03-21 03  -  06 مصادق عليها 

 2021-03-20( القسم الثالث بتاريخ استوديانطساسود تطوان / طلبة طنجة )  :مباراة  •

ملقتضيات القوانين    العصبة، وطبقاحضور فريق اسود تطوان الى امللعب في الوقت املبرمج من طرف    املباراة لعدملـم تجر  

 يلي:اللجنة ما   القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

النقط املحصل عليها في سلم    واحدة من اول مع خصم نقطة    بتسجيله العتذارهزيمة فريق اسود تطوان     - رصيد 

                                               درهم. 1000قدرها  مع غرامة مالية  ثالثة أهداف وله صفر  العام عليه الترتيب 

 . ثالثة أهداف وعليه صفر( له استوديانطسطنجة )  فريق طلبةاحتساب ثالث نقط لفائدة     -

 صادقة على مباريات القسم الثالث لكرة القدم داخل القاعة النسوية )الدورة الثانية( . امل (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

 نادي اتلتيك تطوان  / النجم األخضر تطوان  2021-03-26 01 - 04 مصادق عليها 

 طنجة / لكوس القصر الكبير نادي شبيبة  2021-03-27 03 - 00 مصادق عليها 

طلبة طنجة   /  اتحاد شابات تطوان 2021-03-27 01  - 07 مصادق عليها 

 نادي نجوم البوغاز الشباب القصري /  2021-03-27 01  - 04 مصادق عليها  استوديانطيس()استوديانطس( )

 سنة )الدورة الثانية(. 15 املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم النسوية اقل من  (3

 ملصادقة ا

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

 جوهرة نجم العرائشأجيال التضامن /  2021-03-18 01  -   16 مصادق عليها 

 / امل وزان  املستقبل جيل  2021-03-18 01  -  02 مصادق عليها 

 تمودا باي املضيق/  املنار الرياض ي  2021-03-18 05  -  01 مصادق عليها 

 مغرب طنجة / وداد طنجة  2021-03-18 02  -  00 مصادق عليها 

 اتحاد طنجة  /  ( استوديانطسطلبة طنجة ) 2021-03-18 04  -  01 مصادق عليها 

 

 



 

 2021-03-18بتاريخ  15نهضة املضيق / فتيات البوغاز فئات الصغرى اقل من   :مباراة  •

ملقتضيات القوانين    العصبة، وطبقاحضور فريق فتيات البوغاز الى امللعب في الوقت املبرمج من طرف    املباراة لعدملـم تجر  

 اللجنة ما يلي    القدم قررتامللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة

رصيد النقط املحصل عليها في سلم   واحدة من ول مع خصم نقطة  بتسجيله العتذارا  هزيمة فريق فتيات البوغاز  -

                                               . درهم 1000قدرها  مع غرامة مالية  ثالثة أهداف وله صفر  العام عليه الترتيب 

 . ثالثة أهداف وعليه صفر املضيق له  فريق نهضة احتساب ثالث نقط لفائدة     -

 الدورة الثانية(.سنة  )  17اقل من  املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم النسوية  (4

 ملصادقة ا

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 جوهرة نجم العرائشأجيال التضامن /  2021-03-18 00  -  16 مصادق عليها 
 / امل وزان  جيل املستقبل  2021-03-18 01  -  08 مصادق عليها 
 تمودا باي املضيق/  املنار الرياض ي  2021-03-18 00  -  00 مصادق عليها 
 مغرب طنجة / وداد طنجة  2021-03-18 03  -  02 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة  /  ( استوديانطسطلبة طنجة ) 2021-03-18 03  -  01 مصادق عليها 
 نهضة املضيق / فتيات البوغاز  2021-03-18 00  -  02 مصادق عليها 

 استدراك:   •

سنة بمحضر رقم    17التضامن / مغرب طنجة لكرة القدم النسوية فئة اقل من    مباراة أجيال الوارد في نتيجة    للخطأنظرا  

 والصحيح هو: 2021-04-08بتاريخ  01

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 
 أجيال التضامن / مغرب طنجة  2021-03-13 01  - 16 مصادق عليها 

 ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة مساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


