
 

 24/01/2022                                                                                                                          244: العذد
 2021-11-24بخاريخ 01محظز ركم 

ا بالخاريخ املشار إليه أعالو  على الساعت السادست مساء ، بزئاست  هللىاهين وألاهظمت والخأىيل اجخماع الجهىيت للجنت العلذث 

.  وهىر الذًن كصاًب علي اذو   : ًذًن  ، وعظىيت  الساامذ عمزو رئيس  اللجنت السيذ  

: جذول ألاعمال

.  (الذورة الاولى)املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

. ( والثاهيتالذورة الاولى)املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 

 ---------------------------------------

.  (الذورة الاولى)املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

06/11/2021 01  -  01 مصادق عليها  جبل درست.ج/ سبىرجينغ الشاون  

06/11/2021 04  -  01 مصادق عليها اجحاد العىامت / الذفاع الزياض ي  

07/11/2021 00  -  01 مصادق عليها اجلخيك طنجت / هادي شزاكت  

 مصادق عليها

 

 

 

 

 

 

 

01  - 03 07/11/2021  مىلىدًت طنجت/ هجاح الزيناث  

07/11/2021 01  -  02 مصادق عليها  املنار الزياض ي/ شباب املذًنت  

07/11/2021 01  -05 مصادق عليها  اجحاد بئر الشيفا/ سبىرجينغ طنجت  

07/11/2021 03  -  01 مصادق عليها نهظت الفنيذق/ جمىدة جطىان    

07/11/2021 01  -  01 مصادق عليها نهظت بني عمزان/ اجفاق الباريى    

07/11/2021 01 - 03 مصادق عليها باًز باب النىادر/ وفاق جطىان    

07/11/2021 01 -  01 مصادق عليها هجم الفنيذق/ شباب الفنيذق    

. ( والثاهيتالذورة الاولى)املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

13/11/2021 00  -  01 مصادق عليها  سبىرجينغ الشاون / نهظت الفنيذق  

13/11/2021 05  -  03 مصادق عليها  الاهذلس اللصزي / هجىم الصذاكت  

13/11/2021 02  -  01 مصادق عليها  طنجت رجاء / اجلخيك مشالوة 

13/11/2021 01 -  00 مصادق عليها  جمىدة جطىان/ اجفاق الباريى  

14/11/2021 01  -  02 مصادق عليها  وفاق جطىان/ جبل درست .ج 

14/11/2021 02  -01 مصادق عليها  هجم الفنيذق/ باًز باب النىادر  

14/11/2021 04  -  01 مصادق عليها امل بذريىين/ ميناء مارينا    

14/11/2021 04  -  01 مصادق عليها شباب العىامت/ امل طنجت    

14/11/2021 01 - 06 مصادق عليها اوادًميت اللزب/ اوملبيك اللصزي    

14/11/2021 02 -  02 مصادق عليها ا   النجم الزياض ي الطنجي/ هجىم ابيًر  

14/11/2021 01 -  02 مصادق عليها وفاء العزائش/  العىامزة شباب   

14/11/2021 01 -  06 مصادق عليها شباب الفنيذق/ نهظت بني عمزان    

 مساء والنصف السابعتورفعذ الجلست على الساعت 

 

 

 

 



 

 24/01/2022                                                                                                                       244: العذد
 2021-12-08بخاريخ  02محظز ركم 

ا بالخاريخ املشار إليه أعالو  على الساعت السادست مساء ، بزئاست  هللىاهين وألاهظمت والخأىيل اجخماع الجهىيت للجنت العلذث 

 وهىر الذًن كصاًب  علي اذو    : ًذًن  ، وعظىيت  الساامذ عمزو رئيس  اللجنت السيذ  

 :جذول ألاعمال

.  (الثاهيتالذورة )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

.  (الثاهيت والثالثت جانالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 

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

.  (الثاهيتالذورة )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

20/11/2021 02  -  02 مصادق عليها  شباب املذًنت/ مىلىدًت طنجت  

21/11/2021 01  -  02 مصادق عليها ا / الىفاء الزياض ي   هجىم ابيًر

21/11/2021 02  -  03 مصادق عليها  اوملبيك اللصزي / اجحاد العىامت  

21/11/2021 02 -  02 مصادق عليها  هادي شزاكت/ اجحاد بئر الشيفا  

21/11/2021 00  -  00 مصادق عليها  هجاح الزيناث / اهذلس اللصزي  

21/11/2021 02  -01 مصادق عليها  الذفاع الزياض ي/  طنجت رابطت 

21/11/2021 في اهخطار البذ سبىرجينغ طنجت/ اوادًميت اللزب   

21/11/2021 00  -  09 مصادق عليها هجىم الصذاكت / النجم الزياض ي الطنجي   

.  (الثاهيت والثالثت جانالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

27/11/2021 01  -  04 مصادق عليها  اجفاق الباريى / سبىرجينغ الشاون  

27/11/2021 02  -  02 مصادق عليها  ميناء مارينا/ رجاء طنجت  

27/11/2021 01  -  00 مصادق عليها  اهذلس اللصزي  / شباب املذًنت 

27/11/2021 03  -  02 مصادق عليها  نهظت الفنيذق/ وفاق جطىان  

27/11/2021 00  -  00 مصادق عليها  باًز باب النىادر/ شباب الفنيذق  

27/11/2021 01  -  01 مصادق عليها  جبل درست. ج/ هجم الفنيذق  

27/11/2021 03  -  03 مصادق عليها  امل طنجت/ امل بذريىين  

28/11/2021 08  -  00 مصادق عليها الىفاء الزياض ي / هجىم الصذاكت   

28/11/2021 03  -  02 مصادق عليها مىلىدًت طنجت/ املنار الزياض ي   

28/11/2021 00  -  00 مصادق عليها شباب العىامزة/ شباب العىامت    

28/11/2021 03  -  02 مصادق عليها النجم الزياض ي الطنجي / هجاح الزيناث   

28/11/2021 01  -  01 مصادق عليها اجلخيك مشالوة / ىالل طنجت    

28/11/2021 01  -  00 مصادق عليها نهظت بني عمزان/ جمىدة جطىان    

. سابعة والنصف مساءورفعت الجلسة على الساعة ال

 

 



24/01/2022                                                                                                                   244: العذد  
 2021-12-29بخاريخ  03محظز ركم 

ا بالخاريخ املشار إليه أعالو  على الساعت السادست مساء ، بزئاست  هللىاهين وألاهظمت والخأىيل اجخماع الجهىيت للجنت العلذث 

.  وهىر الذًن كصاًب علي اذو   : ًذًن  ، وعظىيت  الساامذ عمزو رئيس  اللجنت السيذ  

 :جذول ألاعمال

 . (جان الثالثت والزابعتالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 . (جان الزابعت والخامستالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 . (جان الزابعت والخامستالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 .املصادكت على املباراة التي واهذ في اهخظار البذ -

 --------------------------------------

.  (جان الثالثت والزابعتالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

04/12/2021 01  -  04 مصادق عليها  هجم الفنيذق/ نهظت الفنيذق  

04/12/2021 02  -  01 مصادق عليها  شباب الفنيذق / جبل درست. ج 

04/12/2021 01  -  02 مصادق عليها  اجحاد بئر الشيفا / اجلخيك طنجت 

05/12/2021 02  -  01 مصادق عليها  سبىرجينغ الشاون / جمىدة جطىان  

05/12/2021 04  -  03 مصادق عليها  باًز باب النىادر/ نهظت بني عمزان  

05/12/2021 05  -  01 مصادق عليها  اوادًميت اللزب/ هادي شزاكت  

05/12/2021 00  -  03 مصادق عليها  اجحاد العىامت/ سبىرجينغ طنجت  

05/12/2021 05  -  00 مصادق عليها رجاء طنجت/ امل طنجت    

05/12/2021 00  -  05 مصادق عليها رابطت طنجت/ اوملبيك اللصزي    

.  (جان الزابعت والخامستالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

11/12/2021 02  -  07 مصادق عليها ا    هجىم الصذاكت/ هجىم ابيًر

11/12/2021 05  -  02 مصادق عليها  اجلخيك طنجت / اوادًميت اللزب  

11/12/2021 01  -  03 مصادق عليها  جمىدة جطىان/ وفاق جطىان  

11/12/2021 02  -  01 مصادق عليها  جبل درست.ج/ باًز باب النىادر  

11/12/2021 02  -  01 مصادق عليها  نهظت الفنيذق/ شباب الفنيذق  

12/12/2021 02  -  04 مصادق عليها  هادي شزاكت/ اجحاد العىامت  

12/12/2021 02  -  01 مصادق عليها  وملبيك اللصزي / الذفاع الزياض ي  

12/12/2021 03  -  02 مصادق عليها نهظت بني عمزان/ سبىرجينغ الشاون    

12/12/2021 03  -  02 مصادق عليها شباب املذًنت/ النجم الزياض ي الطنجي    

 

 



 

.  (جان الزابعت والخامستالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

18/12/2021 03  -  05 مصادق عليها  ىالل طنجت/ ميناء مارينا  

19/12/2021 00  -  01 مصادق عليها  املنار الزياض ي/ اهذلس اللصزي  

19/12/2021 01  -  01 مصادق عليها  سبىرجينغ طنجت/ رابطت طنجت  

مصادق عليها   هجاح الزيناث/ الىفاء الزياض ي  19/12/2021 01  -  02

19/12/2021 00  -  01 مصادق عليها  امل بذروين/ شباب العىامزة  

19/12/2021 02  -  00 مصادق عليها  وفاء العزائش/ شباب العىامت  

 .املصادكت على املباراة التي واهذ في اهخظار البذ -

  21/11/2021بخاريخ  الزابع اللسم سبىرجينغ طنجت/  اوادًميت اللزب:مباراة .

 ، جبين ان املسير02/12/2021 الصادر بخاريخ 08بعذ جفحص اللجنت  ملحظز اللجنت الجهىيت للخادًب والزوح الزياطيت ركم  

 من فزيم اوادًميت اللزب كذ شارن  في املباراة السالفت الذهز  CC15769عبذالىزيم بلعخيم الحامل لبطاكت الخعزيف الىطنيت ركم 

: رغم علىبت الخىكيف ،  وطبلا للىاهين الجامعت امللىيت املغزبيت لىزة اللذم كزرث اللجنت  ما ًلي 

  بجزاء مع خصم هلطت وااذة من رصيذ النلط املحصل عليها في سلم الترجيب العام  اوادًميت اللزبىزيمت فزيم 

 . درىم1000عليه زالزت أىذاف وله صفز مع غزامت ماليت كذرىا

  له زالر أىذاف وعليه صفزسبىرجينغ طنجتاادساب زالر هلط لفائذة فزيم . 

 :مالاظت

باًز / نهظت بني عمزان :خالل مباراةمن طزف فزيم باًز باب النىادر هظزا لعذم جاهيذ الاعتراض املسجل في وركت الخحىيم                 

الصادرة بخاريخ  14مذهزة العصبت ركم  من اللاهىن الخادًبي و108، وطبلا للفصل  (الزابعاللسم )  05/12/2021 بخاريخ باب النىادر

 .درىم  200 بمبلغ  باًز باب النىادر ، كزرث اللجنت حغزيم فزيم 13/10/2021

 

 . مساء السابعةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 24/01/2022                                                                                                                       244: العذد
 2022-01-19بخاريخ  04محظز ركم 

بزئاست   ، للىاهين وألاهظمت والخأىيل اجخماعا بالخاريخ املشار إليه أعالو  على الساعت السادست مساء الجهىيت للجنت العلذث 

 . وهىر الذًن كصاًب علي اذو   : ًذًن  ، وعظىيت  الساامذ عمزو رئيساللجنت السيذ  
 :جذول ألاعمال -

.  (جان الزابعت والسادستالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 . (جان الخامست والثامنتالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

.  (جان الخامست والثامنتالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 ---------------------------------------

.  (جان الزابعت والسادستالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

25/12/2021 00  -  01 مصادق عليها  شباب العىامزة/ رجاء طنجت  

25/12/2021 01  -  01 مصادق عليها  ميناء مارينا/ اجلخيك مشالوة  

26/12/2021 02  -  03 مصادق عليها  هجم الفنيذق/ جمىدة جطىان  

26/12/2021 00  -  03 مصادق عليها  جبل درست. ج/ نهظت بني عمزان  

26/12/2021 00  -  03 مصادق عليها  باًز باب النىادر/ نهظت الفنيذق  

26/12/2021 01  -  01 مصادق عليها  وفاق جطىان/ سبىرجينغ الشاون  

26/12/2021 01  -  02 مصادق عليها  امل طنجت/ ىالل طنجت  

26/12/2021 02  -  02 مصادق عليها وفاء العزائش/امل بذريىين    

.  (جان الخامست والثامنتالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

01/01/2022 04  -  03 مصادق عليها  اهذلس اللصزي / مىلىدًت طنجت  

01/01/2022 01  -  01 مصادق عليها  اجحاد العىامت/ اجلخيك طنجت  

01/01/2022 01  -  01 مصادق عليها  رابطت طنجت/ هادي شزاكت 

01/01/2022 01  -  01 مصادق عليها  سبىرجينغ الشاون / هجم الفنيذق  

01/01/2022 00  -  00 مصادق عليها  نهظت الفنيذق/ جبل درست.ج 

02/01/2022 02  -  01 مصادق عليها  اوادًميت اللزب/ اجحاد بئر الشيفا  

02/01/2022 05  -  00 مصادق عليها  النجم الزياض ي الطنجي/ املنار الزياض ي  

02/01/2022 00  -  01 مصادق عليها ا/ هجاح الزيناث   هجىم ابيًر  

02/01/2022 01  -  01 مصادق عليها   نهظت بني عمزان/وفاق جطىان  

02/01/2022 04  -  03 مصادق عليها الذفاع الزياض ي/ سبىرجينغ  طنجت   

 

 

 

 

 



 

 . (جان الخامست والثامنتالذور )املصادكت على مبارياث اللسم الزابع  -

 

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

08/01/2022 03  -  02 مصادق عليها  هجم الفنيذق/ وفاق جطىان  

08/01/2022 00  -  02 مصادق عليها  باًز باب النىادر/ جمىدة جطىان  

08/01/2022 01  -  02 مصادق عليها  اجلخيك مشالوة/ امل طنجت  

08/01/2022 01  -  00 مصادق عليها  الىفاء الزياض ي/ شباب املذًنت  

08/01/2022 01  -  05 مصادق عليها  شباب الفنيذق/ سبىرجينغ الشاون  

08/01/2022 00  -  04 مصادق عليها  نهظت الفنيذق/ نهظت بني عمزان 

09/01/2022 00  -  00 مصادق عليها  رجاء طنجت/ وفاء العزائش  

09/01/2022 02  -  02 مصادق عليها ىالل طنجت/ شباب العىامزة    

09/01/2022 00  -  01 مصادق عليها امل بذريىين/شباب العىامت    

09/01/2022 04  -  06 مصادق عليها جبل درست.ج/ اجفاق الباريى    

 

  :مالاظت

الذفاع / سبىرجينغ  طنجت :خالل مباراةمن طزف فزيم سبىرجينغ طنجت هظزا لعذم جاهيذ الاعتراض املسجل في وركت الخحىيم 

الصادرة بخاريخ  14 من اللاهىن الخادًبي ومذهزة العصبت ركم 108، وطبلا للفصل  (الزابعاللسم )  02/01/2022بخاريخ  الزياض ي

 .درىم 200بمبلغ   سبىرجينغ  طنجت ، كزرث اللجنت حغزيم فزيم 13/10/2021

 

 . مساء السابعةورفعت الجلسة على الساعة 
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