
 

240                                                                                                                                                        21/01/2021 

خ 01محضر ركم   2021-11-24 بتاٍر
 

ة لكرة اللذم املتنىعة اجتماعها   خ املغار إليه أعاله  على ألاصبىعي عبر ثلنية الفيذًى علذت اللجنة الجهٍى  بالتاٍر

. الضاعة الرابعة مضاء ، برئاصة الضيذ عضى اللجنة عبذالطيف العافية وعضى الضيذ محمذ منصىر الصبيحي 

: جذول ألاعمال

ات اكصائيات كاش العرظ لكرة اللذم داخل اللاعة  - . املصادكة على مباٍر

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

ات اكصائيات كاش العرظ لكرة اللذم داخل اللاعة  -  .املصادكة على مباٍر

 

خ النتيجة املصادكة ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍر

ب مغرب طنجة .ا.ش/ اثلتيك العىامةطنجة  2021-11-20 02-  03 مصادق عليها

عباب املذًنة طنجة / هادي هامبىرغ طنجة  2021-11-20 04-  05 مصادق عليها

 (اصتىدًاهطيط )اثحاد طلبة / رجاء البىغاز طنجة  2021-11-21 06-  05 مصادق عليها

اضية املضيم  2021-11-21 04-  05 مصادق عليها اهتير ثطىان / اللذرة الٍر

جىهرة ثطىان / النجم الاخضر ثطىان  2021-11-21 01-  10 مصادق عليها

نهضة اصاكن / املغرب الحضيمي  2021-11-21 06 -  08 مصادق عليها

 

 . مضاءخامضة والنصفورفعت الجلضة على الضاعة ال

 
 
 

 

 

 



240                                                                                                                                                        21/01/2021 

خ 02محضر ركم   2021-12-01 بتاٍر

ة لكرة اللذم املتنىعة اجتماعها  خ املغار إليه ألاصبىعي عبر ثلنية الفيذًى                 علذت اللجنة الجهٍى   بالتاٍر

أعاله  على الضاعة الرابعة مضاء ، برئاصة الضيذ عضى اللجنة عبذالطيف العافية وعضى الضيذ محمذ منصىر 

. الصبيحي 

: جذول ألاعمال

ات اكصائيات كاش العرظ لكرة اللذم داخل اللاعة  - . املصادكة على مباٍر

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

ات اكصائيات كاش العرظ لكرة اللذم داخل اللاعة  -  .املصادكة على مباٍر

 

خ النتيجة املصادكة ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍر

اثلتيك العىامة طنجة / (اصتىدًاهطيط )اثحاد طلبة  2021-11-27 06-  03 مصادق عليها

اضية املضيم  / اثحاد كىهذٌضة الفنيذق 2021-11-27 06 -  05 مصادق عليها اللذرة الٍر

هادي هامبىرغ طنجة /  البىغاز طنجة هجىم 2021-11-28 06-  04 مصادق عليها

 عباب امسورن / املغرب الحضيمي  2021-11-28 02-  09 مصادق عليها

 

 مضاء خامضةورفعت الجلضة على الضاعة ال

 

 

 

 

 



 

240                                                                                                                                                        21/01/2021 

خ 03محضر ركم   2021-12-08 بتاٍر

ة لكرة اللذم املتنىعة اجتماعها                خ املغار إليه أعاله  ألاصبىعي عبر ثلنية الفيذًى   علذت اللجنة الجهٍى   بالتاٍر

. على الضاعة الرابعة مضاء ، برئاصة الضيذ عضى اللجنة عبذالطيف العافية وعضى الضيذ محمذ منصىر الصبيحي 

: جذول ألاعمال

ات اكصائيات كاش العرظ لكرة اللذم داخل اللاعة  - . املصادكة على مباٍر

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

ات اكصائيات كاش العرظ لكرة اللذم داخل اللاعة  -  .املصادكة على مباٍر

 

خ النتيجة املصادكة ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍر

اضية املضيم  2021-12-04 02-  04 مصادق عليها  النجم الاخضر ثطىان/ اللذرة الٍر

هادي هامبىرغ طنجة / اثلتيك العىامة طنجة  2021-12-05 03 -  05 مصادق عليها

 

 مضاء خامضةورفعت الجلضة على الضاعة ال

 

 

 

 

 

 

 



240                                                                                                                                                        21/01/2021 

خ 04محضر ركم   2021-12-15 بتاٍر

ة لكرة اللذم املتنىعة اجتماعها  خ املغار إليه ألاصبىعي عبر ثلنية الفيذًى                 علذت اللجنة الجهٍى  بالتاٍر

طيف العافية وعضى الضيذ محمذ منصىر لال أعاله  على الضاعة الرابعة مضاء ، برئاصة الضيذ عضى اللجنة عبذ

. الصبيحي 

: جذول ألاعمال

ات اكصائيات كاش العرظ لكرة اللذم داخل اللاعة ا - . ملصادكة على مباٍر

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

ات اكصائيات كاش العرظ لكرة اللذم داخل اللاعة  -  .املصادكة على مباٍر

 

خ النتيجة املصادكة ان التاٍر لان املتباٍر  الفٍر

اضية املضيم  2021-12-11 06-  03 مصادق عليها  املغرب الحضيمي/ اللذرة الٍر

 

 مضاء خامضةورفعت الجلضة على الضاعة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


