
 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 لكرة القدم عصبة الشمال           

 النسويةلجنة الجهوية لكرة القدم ال 

488/2021                                                                                                                                  02/07/2021 

 2021-06-23بتاريخ  07محضر رقم 

برئاسة    الزوال، الساعة الثانية بعد    أعاله علىعقدت اللجنة الجهوية لكرة القدم النسوية اجتماعها بالتاريخ املشار إليه    

 الشاوي وسميرة مرصو.  بالسادة: الطيوعضوية   حسن بغار  السيد

   السابعة(. )الدورةاملصادقة على مباريات القسم الثالث لكرة القدم النسوية  (1

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

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

 (.لسابعةالدورة اسنة )  17اقل من النسوية املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم  (4

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

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

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

 )استوديانطس( طلبة طنجة / اتحاد  تمودا باي املضيق  2021-06-13 07  -   01 مصادق عليها 

 لبؤات تطوان / اسود تطوان  2021-06-13 01  -   04 مصادق عليها 

 مغرب طنجة / أجيال التضامن  2021-06-13 07  -   00 مصادق عليها 

 املنار الرياض ي  /   وداد طنجة 2021-06-14 00  -   02 مصادق عليها 

 ( . لخامسةا القسم الثالث لكرة القدم داخل القاعة النسوية )الدورة اة املصادقة على مبار  (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

13-06-2021 02  -   02 مصادق عليها   نادي لوكوس القصري / شبيبة طنجة 

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

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

 اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس( / اتحاد طنجة   2021-06-11 01  -   02 مصادق عليها 

 أجيال التضامن  / جوهرة نجم العرائش  2021-06-12 08  -   00 مصادق عليها 

 طنجة  مغرب /   وداد طنجة 2021-06-12 00  -   06 مصادق عليها 

 جيل املستقبل/  امل وزان  2021-06-12 01  -   00 مصادق عليها 

 تمودا باي املضيق / املنار الرياض ي 2021-06-12 01  -   03 مصادق عليها 

 نهضة املضيق  / فتيات البوغاز  2021-06-13 04  -   00 مصادق عليها 

 . (السابعةالدورة سنة ) 17اقل من النسوية املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم 

 ملصادقة

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

 )استوديانطس(اتحاد طنجة / اتحاد طلبة طنجة   2021-06-11 00  -   02 مصادق عليها 

 أجيال التضامن /  جوهرة نجم العرائش  2021-06-12 12  -   00 مصادق عليها 

 طنجة  مغرب /   وداد طنجة 2021-06-12 01  -   02 مصادق عليها 

 جيل املستقبل/  امل وزان  2021-06-12 04  -   00 مصادق عليها 

 املنار الرياض يتمودا باي املضيق /  2021-06-12 01  -   00 مصادق عليها 

 نهضة املضيق فتيات البوغاز /  2021-06-13 01  -   01 مصادق عليها 

 مساء الرابعةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 



 الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 

 لكرة القدم  عصبة الشمال        

 النسويةلجنة الجهوية لكرة القدم ال 

488/2021                                                                                                                                  02/07/2021 

 2021-06-30بتاريخ  08محضر رقم 

برئاسة    الزوال، الساعة الثانية بعد    أعاله علىعقدت اللجنة الجهوية لكرة القدم النسوية اجتماعها   بالتاريخ املشار إليه    

 الشاوي وسميرة مرصو.  بالسادة: الطيوعضوية   حسن بغار  السيد

   السابعة(.  )الدورةالقسم الثالث لكرة القدم النسوية  اة املصادقة على مبار  (1

 (. سادسةالاملصادقة على مباريات القسم الثالث لكرة القدم داخل القاعة النسوية )الدورة  (2

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

 (.ثامنةلالدورة اسنة ) 17اقل من النسوية املصادقة على مباريات الفئات الصغرى لكرة القدم  (4

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

 ( سابعةال  )الدورةالقسم الثالث لكرة القدم النسوية  اة املصادقة على مبار  (1

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 املتباريان الفريقان  التاريخ  النتيجة 

 جيل املستقبل / فتيات البوغاز 2021-06-20 01  -   06 مصادق عليها 

 ( . سادسةلا القسم الثالث لكرة القدم داخل القاعة النسوية )الدورة اة املصادقة على مبار  (2

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

19-06-2021 01  -   06 مصادق عليها   نادي النجم االخضر / اتحاد شابات تطوان  

19-06-2021 01  -   02 مصادق عليها  اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس( اتلتيكو تطوان /    

20-06-2021 08  -   00 مصادق عليها   شبيبة طنجة / فتيات الشباب القصري  

20-06-2021 05  -   01 مصادق عليها  البوغازنادي لوكوس القصري / نجوم    

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

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

 وداد طنجة / جوهرة نجم العرائش  2021-06-20 01  -   05 مصادق عليها 

 نهضة املضيق  / اتحاد طنجة   2021-06-20 08  -   00 مصادق عليها 

 اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس(/ املنار الرياض ي  2021-06-20 00  -   03 مصادق عليها 

 جيل املستقبل أجيال التضامن /  2021-06-21 02  -   03 مصادق عليها 

 امل وزان طنجة /  مغرب 2021-06-21 02  -   00 مصادق عليها 

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

 املصادقة 

 

 املصادقة 

 الفريقان املتباريان  التاريخ  النتيجة 

 وداد طنجة / جوهرة نجم العرائش  2021-06-20 00  -   01 مصادق عليها 

 نهضة املضيق  / اتحاد طنجة   2021-06-20 01  -   06 مصادق عليها 

 املنار الرياض ي  / اتحاد طلبة طنجة )استوديانطس( 2021-06-20 10  -   01 مصادق عليها 

 جيل املستقبل  / أجيال التضامن   2021-06-21 01  -   03 مصادق عليها 

 امل وزان  / طنجة   مغرب 2021-06-21 08  -   00 مصادق عليها 

 مساء الرابعةورفعت الجلسة على الساعة 

 


