
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم   

  لكرة القدم عصبة الشمال           

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

401/2021                                                                                                                               21/05/2021 

 2021-04-28بتاريخ  29محضر رقم 

انين واألنظمة والتأهيل اجتماع القو إليه  هعقدت لجنة  بالتاريخ املشار  ال  أعاله على ا  ابعةالساعة  برئاسة   مساء،  ر

 .قصايب الدين نور  و  حدو   على  السيدان: وعضوية عمرو، السيد احمد رئيس اللجنة 

 جدول األعمال: 

 (. عشرثامنة  الدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 طنجة(.  )محور فئات الصغرى ال املصادقة على مباريات  (2

 .( االنتقاالت) حاالت الالعبين:  (3

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

 . عشر( ثامنة  الدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 ف.س باب تازة / امل الفنيدق  2021-04-17 00   -    01 مصادق عليها 
 / رجاء موح باكو اوملبيك وزان  2021-04-17 01   -    04 مصادق عليها 
 الشباب االصيلي / ف.س العرائش 2021-04-17 00   -    06 مصادق عليها 

 شباب علم طنجة / شباب املضيق 2021-04-17  01  -    03 عليها مصادق 
 مرتيل / شباب بنديبان  أطلس 2021-04-17 08   -    00 مصادق عليها 
 املحيط االصيلي / وداد طنجة  2021-04-18 01  -    01 مصادق عليها 
 طلبة تطوان / شباب سيدي ادريس 2021-04-18 00  -    01 مصادق عليها 

 .طنجة (   )محور فئات الصغرى ال املصادقة على مباريات  (2

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 املنار الرياض ي /   هالل سيدي ادريس فتيان  2021-04-13 01   -    03 مصادق عليها 
 رجاء البوغاز فتح طنجة /  شبان  2021-04-14  00   -   02 مصادق عليها 

 نادي الغندوري / اجاكس طنجة  شبان  2021-04-15 02   -   00 عليها مصادق 
 الدفاع الرياض ي /   املنار الرياض ي  شبان  2021-04-15 03  -    06 مصادق عليها 
 اطلس الحرارين / ج.ابن بطوطة  شبان  2021-04-17 01  -    02 مصادق عليها 
 اوملبيك طنجة / طلبة طنجة  صغار  2021-04-17 06  -    00 مصادق عليها 
 جوهرة مسنانة / حسنية طنجة  شبان  2021-04-17 05  -    02 مصادق عليها 
 شباب العوامة / وداد طنجة  صغار  2021-04-17 04  -    00 مصادق عليها 
 شباب السانية / اتحاد بئر الشيفا شبان  2021-04-17 03  -    07 مصادق عليها 
 رجاء بني مكادة / النادي الطنجي  شبان  2021-04-18 01  -    03 مصادق عليها 
 املد االزرق / اتحاد طنجة  صغار  2021-04-18 03  -    01 مصادق عليها 
 فتح طنجة / كوكب طنجة  شبان  2021-04-18 01  -    02 مصادق عليها 
 شباب بنديبان / الدفاع الرياض ي صغار  2021-04-18 01  -    04 مصادق عليها 
 نادي الغندوري  / هالل سيدي ادريس شبان  2021-04-18 03  -    02 مصادق عليها 
 رجاء طنجة البالية / ج.ابن بطوطة  صغار  2021-04-18 04  -    03 مصادق عليها 
 وفاق طنجة / شباب العوامة  شبان  2021-04-18 02  -    05 مصادق عليها 

 

 

 



 

 . 2021-04-14فئة الشبان بتاريخ نجوم ابيريا/  اتلتيك طنجة مباراة : •

دخول اجسام غريبة الى أرضية  بسبب    73توقفت في الدقيقة    املقابلة  اتضح أن  ،املباراة  الحكم ومندوبي  استنادا لتقرير  

مغادرة   من  امتناعهم  و  وكانتامللعب  املسجلة    امللعب  )النتيجة  )  مقابل    (02هدفان  واحد  فريق  (01هدف  نجوم  لفائدة 

القاهر  ابيريا للظرف  ونظرا  قررت  .  القدم  لكرة  املغربية  امللكية  الجامعة  لقوانين  اعادةوطبقا  املباراة    اللجنة  برمجت 

 وستكمالها في وقت الحق. 

 . 2021-04-15فئة الشبان بتاريخ شباب املدينة /امل طنجة  مباراة : •

دخول   اجسام غريبة الى أرضية  بسبب  01توقفت في الدقيقة  املقابلة  املباراة اتضح أن الحكم واملندوبي   استنادا لتقرير 

وطبقا لقوانين  . ونظرا للظرف القاهر صفر  صفر مقابلوكانت النتيجة املسجلة  امللعب   امللعب مع امتناعهم من مغادرة

 . برمجت املباراة وستكمالها في وقت الحق اللجنة اعادةالجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت  

 . 2021-04-17فئة الشبان بتاريخ مغرب طنجة / امل طنجة راة:مبا •

لتقرير أن  الحكم واملندوبي    استنادا  اتضح  تجر  املقابلة  املباراة  مع  بسبب    لم  امللعب  أرضية  الى  دخول اجسام غريبة 

يلي   اللجنة ماوطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم قررت  . ونظرا للظرف القاهر امتناعهم من مغادرة امللعب

    .قررت اللجنة اعادة برمجتها  في وقت الحق ونظرا للظرف القاهر  :

 17/04/2021فئة الصغار بتاريخ  اكاديمية القرب /امل طنجة  مباراة: •

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

 يلي: اللجنة ما  القدم قررت امللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة القوانين 

رصيد النقط املحصل عليها في سلم   نقط منثالث  مع خصم    ثانبتسجيله العتذار    اكاديمية القربهزيمة فريق   -

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

 . ثالثة أهداف وعليه صفرله طنجة  فريق امل احتساب ثالث نقط لفائدة  -

 .( االنتقاالت) حاالت الالعبين:  (3

 االســم الكامل  الرخصة رقم  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل -الفريق  تاريخ التاهيل 
 عزالدين بنعلي 147302 كبار  امل الفنيدق  نجم الفنيدق  19-02-2021
 نبيل الغرباوي  148483 كبار  الشمال القصري  االندلس القصري  12-02-2021
 الياس البهيوي  149535 كبار  الرجاء القصري  وفاق الساحل  12-02-2021
 عمر الترفوس 152525 كبار  العوامة شباب  شباب السانية  12-02-2021
 فاطمة الزهرة البقالي  150414 كبار  طلبة طنجة  جيل املستقبل  24-03-2021
 محمد استيتو  154528 كبار  درسة  لج. جب تمودة الفنيدق  19-02-2021
 مرا الخلخالي  155328 كبار  الرجاء القصري  وفاق الساحل  19-02-2021
 عادل لوكيلي 155757 كبار  شباب ازال   الباريو اتحاد  19-02-2021
 اسد الكركري  156596 شبان  وداد طنجة  النادي الطنجي  19-02-2021
 حاتم الرطب  158427 كبار  الرجاء القصري  وفاق الساحل  19-02-2021
 صابر الصروخ  158719 كبار  فتح طنجة  النادي الطنجي  19-02-2021
 لغداس  ر عبد النو  159566 كبار  طنجة طلبة   نادي كرونا 12-02-2021
 يوسف الدنكير  163317 كبار  الشمال القصري  شباب اوالداحميد  19-02-2021
 شيماء الهيرو 168498 كبار  النجم االخضر  اتلتيكو تطوان  01-04-2021

 مساء. السادسةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                     

 كية املغربية لكرة القدم الجامعة املل

  لكرة القدم عصبة الشمال            

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

401/2021                                                                                                                        21/05/2021 

 2021-05-05بتاريخ  30محضر رقم 

إليه أعاله  على الساعة ال بالتاريخ املشار  انين واألنظمة والتأهيل اجتماعا  ابعةعقدت لجنة القو ، برئاسة    ر مساء 

 . قصايب نورالدين   و   : علي حدو   يدان الس   جنة السيد  احمد عمرو  ، وعضويةرئيس  الل 

 جدول األعمال: 

 (. عشرثامنة  الدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الدور التمهيدي القصائيات كاس العرش.  اة املصادقة على مبار  (2

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

 . ( التصنيف)  -ب -( االنتقاالت. )  -ا  الالعبين:حاالت  (4

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

 . ( عشر ثامنة  الدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 وفاق الساحل / رجاء البوغاز  2021-04-24 03   -    00 مصادق عليها 
 شباب الدغاليين / الرجاء القصري  2021-04-24 04   -    05 مصادق عليها 
 السالم القصري / امل راس لوطا  2021-04-26 03   -    00 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / جوهرة مسنانة  2021-04-17  01  -    01 مصادق عليها 

 الدور التمهيدي القصائيات كاس العرش.  اة املصادقة على مبار  (2

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 طلبة طنجة / رجاء موح باكو 2021-04-27 01   -    00 مصادق عليها 

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

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 طنجة طلبة طنجة / امل  شبان  2021-04-20  01   -   02 مصادق عليها 
 رجاء البوغاز   /نجوم ابيريا  شبان  2021-04-20 00   -    02 مصادق عليها 
 شباب درادب / وداد طنجة  شبان  2021-04-21 05   -   02 مصادق عليها 
 اوملبيك طنجة   /شباب املدينة  شبان  2021-04-21 01  -    02 مصادق عليها 
 وداد طنجة / وفاق طنجة  فتيان  2021-04-22 02  -    03 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة البالية / هالل سيدي ادريس  شبان  2021-04-22 00  -    06 مصادق عليها 
 شباب العوامة / شباب بنديبان  شبان  2021-04-23 05  -    00 مصادق عليها 
 فتح طنجة / اتلتيك طنجة  شبان  2021-04-24 01  -    01 مصادق عليها 
 نجوم الصداقة / فتح طنجة  صغار  2021-04-25 04  -    00 مصادق عليها 

 . 2021-04-19بتاريخ شبان فئة ال املد االزرق/   نهضة بئر الشيفا مباراة: •

  نهضة بئر الشيفا  امتناع فريقبسبب   23املباراة اتضح أن املباراة توقفت في الدقيقة  ومندوب الحكم  ي استنادا لتقرير 

وطبقا لقوانين الجامعة امللكية املغربية   االزرق.هدف مقابل صفر لصالح فريق املد وكانت النتيجة املسجلة عن اتمامها 

 يلي:  اللجنة مالكرة القدم قررت 

رصيد النقط املحصل   واحدة من بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة  بئر الشيفا فريق نهضةهزيمة  -

 درهم.  1000مالية قدرهاثالث أهداف وله صفر مع غرامة   العام عليهعليها في سلم الترتيب 

 صفر.  أهداف وعليهله ثالثة  املد االزرقاحتساب ثالث نقط لفائدة فريق  -



 

   حاالت الالعبين: (4

 . ( االنتقاالت)  .أ 

 االســم الكامل  الرخصة رقم  الفئة  الفريق املرخص  املستقبل -الفريق  تاريخ التاهيل 
 ياسين الزواي  163797 كبار  اوملبيك وزان  ف.س العرائش 17-02-2021
 أيوب الزاكي  164173 كبار  اوملبيك وزان  جوهرة العرائش  12-02-2021
 سعيد الهجامي  164434 كبار  نجوم طنجة  شباب درادب  05-03-2021
 وليد الخمالي  165414 شبان  الشباب االصلي  املحيط االصيلي  19-02-2021
 أسامة البوحسيني  165998 شبان  شباب بنديبان  هالل سيدي ادريس 19-02-2021
 نعيم يونس 166079 كبار  اتحاد الباريو  وفاق امسا  21-01-2021
 محمد عزيز الصروخ  166259 شبان  الشباب االصلي  املحيط االصيلي  19-02-2021
 عماد برهون  166544 كبار  مولودية تطوان   وفاق امسا  18-02-2021
 عادل جلولي 167601 كبار  شباب الدغاليين  املحيط االصيلي  19-02-2021
 محمد ياسين اخزانو 168470 كبار  نادي الغندوري  هالل سيدي ادريس 13-02-2021
 جمال الحراق  169123 كبار  نهضة طنجة  حسنية طنجة  19-02-2021
 محمد غزيل  169452 كبار  امل راس لوطا  حيضرة شباب  25-02-2021
 بدرالدين بنشريف  169699 صغار  امل طنجة  وداد طنجة  05-02-2021
 نهيلة مارسو  176963 شبان  جيل املستقبل  فتيات البوغاز  18-02-2021
 محمد علي املسعودي 178299 براعم  اتحاد طنجة  اجاكس طنجة  19-02-2021
 نهيلة الحساني  179532 شبان  طلبة طنجة  التضامن اجيال  24-03-2021
 سفيان الشويخ  180850 شبان  مولودية تطوان   ماط بي  09-12-2020
 عزالدين حيمري  181309 كبار  الرجاء القصري  السالم القصري  05-03-2021
 رشيد العابد 181310 كبار  الرجاء القصري  السالم القصري  05-03-2021
 ريان بوكريش 181623 كتاكيت  مولودية تطوان   اوملبيك وادالو  19-02-2021
 املهدي ابومهلي  182919 فتيان  رجاء البوغاز  شباب املدينة  19-02-2021

 . ( التصنيف)  . ب

 االســم الكامل  رقم الرخصة  الفئة  الفريق الطالب  الفريق املستقبل  تاريخ التاهيل 
طنجة  وملبيك ا 12-01-2021 طنجة   وملبيك ا   نصر هللا بنمزيان حزيمي  167230 فتيان  
طنجة  وملبيك ا 12-01-2021 طنجة   وملبيك ا   مروان قدوري  165453 فتيان  
ن فتيا النادي الطنجي  النادي الطنجي  13-01-2021  حمزة اوحديفة  182097 
 خولة عشوب 183718 فتيات املنار الرياض ي  املنار الرياض ي  22-01-2021
الرياض ي املنار   30-11-2020  اية ستيتو  183308 فتيات املنار الرياض ي  
 ندى بنعالل 183307 فتيات املنار الرياض ي  املنار الرياض ي  30-11-2020
 نجالء السماللي 183309 فتيات املنار الرياض ي  املنار الرياض ي  30-11-2020
 مروة عزوز  183306 فتيات املنار الرياض ي  املنار الرياض ي  30-11-2020
 فردوس مخلوف   176600 فتيات املنار الرياض ي  املنار الرياض ي  30-11-2020

 مساء. السادسةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 



 

 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم    

  لكرة القدم  عصبة الشمال           

انين واألنظمة والتأهيل.  اللجنة الجهوية  للقو

                                                                                      

401/2021                                                                                                                                    21/05/2021 

 2021-05-12بتاريخ  31محضر رقم 

 

إليه   املشار  بالتاريخ  اجتماعا  والتأهيل  واألنظمة  انين  القو لجنة  على عقدت  ال  أعاله  ابعةالساعة  برئاسة     مساء،  ر

 . قصايب و نورالدين   : علي حدو    يدان رئيس  اللجنة السيد  احمد عمرو  ، وعضوية الس

 جدول األعمال: 

 (.عشرتاسعة الدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 .فئات الصغرى ) محور طنجة ( ال املصادقة على مباريات  (2

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

 .( عشر تاسعة الدورة ال) املصادقة على مباريات القسم املمتاز  (1

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 امل راس لوطا / ف.س باب تازة  2021-05-01 00   -    00 مصادق عليها 
 ف.س العرائش / اتحاد طنجة البالية 2021-05-01 01   -    00 مصادق عليها 
 وداد طنجة / طلبة تطوان  2021-05-01 03   -    01 مصادق عليها 
 رجاء موح باكو / وفاق الساحل  2021-05-01  00  -    02 مصادق عليها 
 رجاء البوغاز / شباب علم طنجة 2021-05-02  00  -    00 مصادق عليها 
 شباب بنديبان / اوملبيك وزان  2021-05-02  02  -    00 مصادق عليها 

 . فئات الصغرى ) محور طنجة ( ال املصادقة على مباريات  (2

 الفريقان املتباريان  الفئة  التاريخ  النتيجة  املصادقة 
 رجاء بني مكادة /فتح طنجة  فتيان  2021-04-26  00   -   06 مصادق عليها 
 وفاق طنجة /  رابطة طنجة  صغار  2021-04-27 01   -   03 مصادق عليها 
 اتحاد طنجة   /املد االزرق  فتيان  2021-04-27 04  -    01 مصادق عليها 
 شباب السانية / نجوم الصداقة  صغار  2021-04-28 02  -    06 مصادق عليها 
 اكاديمية القرب / مغرب طنجة  شبان  2021-04-28 08  -    00 مصادق عليها 
 الدفاع الرياض ي/   شباب بنديبان  فتيان  2021-04-29 02  -    08 مصادق عليها 
 املد االزرق / شباب املدينة  شبان  2021-04-29 02  -    04 مصادق عليها 
 ج.ابن بطوطة / الدفاع الرياض ي  شبان  2021-04-30 01  -    01 مصادق عليها 
 رابطة طنجة / اتلتيك طنجة  فتيان  2021-04-30 03  -    02 مصادق عليها 
 وفاق طنجة  / شباب بنديبان  شبان  2021-04-30 01  -    03 مصادق عليها 

 

 . 2021-04-28بتاريخ  فتيانفئة ال اوملبيك طنجة / طلبة طنجة مباراة : •

ملقتضيات   العصبة، وطبقاالوقت املبرمج من طرف   امللعب فيالى  اوملبيك طنجة  حضور فريق املباراة لعدملـم تجر   

 يلي: اللجنة ما  القدم قررت امللكية املغربية لكرة  العامة للجامعة القوانين 

رصيد النقط املحصل عليها في سلم   واحدة من بتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة اوملبيك طنجة هزيمة فريق   -

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

 ثالثة أهداف وعليه صفر له  طنجة  فريق طلبةاحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 



 

 . 2021-04-26بتاريخ  فتيانفئة ال  رجاء البوغاز  / شباب املدينة  باراة :م •

ملقتضيات   العصبة، وطبقا الوقت املبرمج من طرف   امللعب فيالى   رجاء البوغاز حضور فريق املباراة لعدملـم تجر   

 امللكية املغربية لكرة القدم  قررت اللجنة ما يلي :  العامة للجامعة القوانين 

رصيد النقط املحصل عليها في سلم    واحدة منبتسجيله العتذار اول مع خصم نقطة   رجاء البوغازهزيمة فريق   -

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

 . ثالثة أهداف وعليه صفرله املدينة   فريق شباباحتساب ثالث نقط لفائدة  -

 

 مساء. السادسةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


