
 24/01/2022                                                                                                                          243: العذد
 2021-11-03بخاريخ  01محظز ركم 

للىاهين وألاهظمت والخأىيل اجخماعا بالخاريخ املشار إليه أعالو  على الطاعت الطادضت مطاء ، بزئاضت   الجهىيت للجنت العلذث 

. وهىر الذًن كصاًب علي اذو   : ًذان  ، وعظىيت  الظاامذ عمزو رئيظ  اللجنت الطيذ  

 :جذول ألاعمال

 (الذورة ألاولى  )اللطم املمخاس املصادكت على مبارياث  -

 (الثاهيت الذورة )اللطم املمخاس ملصادكت على مبارياث ا -

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

. (الذورة الاولى  )اللطم املمخاس املصادكت على مبارياث  -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

2021/ 10 /16 02  -  05 مصادق عليها اجحاد امشورن / الشباب الاصيلي  

2021/ 10 /16 00  -  01 مصادق عليها طلبت جطىان / ص العزائش .ف 

2021/ 10 /16 00  -  02 مصادق عليها ص ا ب مغزب طنجت / وداد طنجت  

2021/ 10 /17 00 -  00 مصادق عليها  طلبت طنجت/ رجاء مىح باكى  

2021/ 10 /17 03  -  02 مصادق عليها  شباب الذغاليين/ شباب علم طنجت  

2021/ 10 /17 01  -  00 مصادق عليها  وفاق الطاال/ اجحاد طنجت الباليت  

2021/ 10 /17 03  -  02 مصادق عليها شباب بنذًبان/ الطالم اللصزي    

2021/ 10 /17 03  -  03 مصادق عليها رجاء الحطيمت/ تهظت باب بزد    

2021/ 10 /17 02  -  00 مصادق عليها جىىزة العزائش/ امل الفنيذق    

2021/ 10 /17 03  -  04 مصادق عليها جىىزة مطناهت/ شباب املظيم    

2021/ 10 /19 01  -  03 مصادق عليها الزجاء اللصزي / شباب ضيذي ادريظ    

2021/ 10 /19 02  -  01 مصادق عليها ص باب جاسو.ف/ رجاء بني مكادة    

 .(الثاهيت الذورة )اللطم املمخاس ملصادكت على مبارياث ا -

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

2021/ 10 /23 02  -  01 مصادق عليها  وداد طنجت / شباب بنذًبان 

2021/ 10 /23 02  -  00 مصادق عليها  رجاء بني مكادة / جىىزة مطناهت 

2021/ 10 /23 05  -  01 مصادق عليها  رجاء مىح باكى / ص باب جاسو.ف 

2021/ 10 /23 00 -  01 مصادق عليها  تهظت باب بزد/ جىىزة العزائش  

2021/ 10 /23 01  -  03  مصادق عليها  الطالم اللصزي  / الذغاليينشباب  

2021/ 10 /23 00    -01 مصادق عليها  الزجاء اللصزي  / طلبت طنجت 

2021/ 10 /23 00  -  02 مصادق عليها شباب املظيم / اجحاد امشورن    

2021/ 10 /24 01  -  02 مصادق عليها الشباب الاصيلي / طلبت جطىان   

2021/ 10 /24 00  -  00 مصادق عليها ص العزائش.ف/ شباب ضيذي ادريظ    

2021/ 10 /24 02  -  03  مصادق عليها امل الفنيذق/ وفاق الطاال    

2021/ 10 /24 03  -  00 مصادق عليها اجحاد طنجت الباليت / ص ا ب مغزب طنجت   

2021/ 10 /24 في اهخظار البذ شباب علم طنجت/ رجاء الحطيمت    

 .ورفعذ الجلطت على الطاعت الثامنت ليال
 

 

 

 



 24/01/2022                                                                                                                    243: العذد
 2021-11-24بخاريخ   02محظز ركم 

 الطابعت النصفللىاهين وألاهظمت والخأىيل اجخماعا بالخاريخ املشار إليه أعالو  على الطاعت  الجهىيت للجنت العلذث 

.  وهىر الذًن كصاًب علي اذو  : ًذان  ، وعظىيت  الظاامذ عمزو مطاء ، بزئاضت  رئيظ  اللجنت الطيذ  

 :جذول ألاعمال

. (الذورة الثالثت  )اللطم املمخاس املصادكت على مبارياث 

.(الذورة الزابعت )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس  

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

. (الذورة الثالثت  )اللطم املمخاس املصادكت على مبارياث 

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

2021/ 10 /30 00  -  01 مصادق عليها  جىىزة العزائش / شباب علم طنجت 

2021/ 10 /30 00  -  02 مصادق عليها  شباب املظيم / رجاء بني مكادة 

2021/ 10 /30 02  -  05 مصادق عليها  شباب ضيذي ادريظ/ الشباب الاصيلي  

2021/ 10 /30 01 -  00 مصادق عليها  الذغاليينشباب  / وداد طنجت 

2021/ 10 /30 01  -  00 مصادق عليها  جىىزة مطناهت / رجاء مىح باكى  

2021/ 10 /30 00  -  01 مصادق عليها  طلبت جطىان / اجحاد امشورن  

2021/ 10 /31 01  -  00 مصادق عليها ص ا ب مغزب طنجت/ وفاق الطاال    

2021/ 10 /31 00  -  03 مصادق عليها شباب بنذًبان/ اجحاد طنجت الباليت    

2021/ 10 /31 00  -  02 مصادق عليها تهظت باب بزد/ امل الفنيذق    

2021/ 10 /31 02  -  02 مصادق عليها  ص باب جاسو.ف/ الزجاء اللصزي    

2021/ 10 /31 01  -  00 مصادق عليها رجاء الحطيمت/ الطالم اللصزي    

2021/ 10 /31 00  -  02 مصادق عليها  طلبت طنجت/ ص العزائش .ف   

.(الذورة الزابعت )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس  

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

06/11/2021 03  -  01 مصادق عليها الشباب الاصيلي / طلبت طنجت  

07/11/2021 00  -  00 مصادق عليها  ص العزائش.ف/ ص باب جاسة .ف 

07/11/2021 03  -  00 مصادق عليها اجحاد امشورن / شباب ضيذي ادريظ  

07/11/2021 00 -  01 مصادق عليها  طلبت جطىان/ شباب املظيم  

08/11/2021 00  -  01 مصادق عليها   رجاء مىح باكى/ رجاء بني مكادة  

09/11/2021 01  -  01 مصادق عليها  الزجاء اللصزي / جىىزة مطناهت  

مصادق عليها  الطالم اللصزي / جىىزة العزائش  13/11/2021 02  -  01

مصادق عليها  اجحاد طنجت الباليت / شباب الذغاليين  14/11/2021 01  -  01

مصادق عليها  شباب علم طنجت / نهظت باب بزد  14/11/2021 03  -  01

مصادق عليها  وفاق الطاال / شباب بنذًبان  14/11/2021 01 -  01

مصادق عليها   وداد طنجت / رجاء الحطيمت  14/11/2021 00  -  00

مصادق عليها  امل الفنيذق / ب مغزب طنجت .ا.ص 14/11/2021 00  -  01

. ليال الخاضعت ورفعذ الجلطت على الطاعت

 
 

 



 24/01/2022                                                                                                                           243: العذد
 2021-12-08بخاريخ  03محظز ركم 

 مطاء ، بزئاضت  الطابعت والنصفللىاهين وألاهظمت والخأىيل اجخماعا بالخاريخ املشار إليه أعالو  على الطاعت  الجهىيت للجنت العلذث 

.  وهىر الذًن كصاًب علي اذو    : ًذان  ، وعظىيت  الظاامذ عمزو رئيظ  اللجنت الطيذ  

 :جذول ألاعمال

 .(خامطتالذورة ال )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس

 .(ضادضتالذورة ال )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس
...........................................................  

 .(خامطتالذورة ال )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت
20/11/2021 02  -  02 مصادق عليها  شباب الذغاليين/ وفاق الطاال  
20/11/2021 05  -  01 مصادق عليها  رااء بني مكادة/ الزجاء اللصزي  
20/11/2021 00  -  02 مصادق عليها  جىىزة العزائش/ وداد طنجت  
21/11/2021 01 -  06 مصادق عليها  شباب ضيذي ادريظ/ طلبت جطىان  
21/11/2021 04  -  01  مصادق عليها  شباب علم طنجت/ امل الفنيذق  
21/11/2021 01    -02 مصادق عليها  جىىزة مطناهت/ ص العزائش .ف 
21/11/2021 00    -02 مصادق عليها  نهظت باب بزد/ الطالم اللصزي  
21/11/2021 01    -04 مصادق عليها  طلبت طنجت/ اجحاد امشورن  
21/11/2021 00    -01 مصادق عليها  شباب املظيم/ رجاء مىح باكى  
21/11/2021 01    -01 مصادق عليها  الحطيمترجاء / اجحاد طنجت الباليت  
21/11/2021 02    -03 مصادق عليها  ص باب جاسة.ف/ الشباب الاصيلي  
21/11/2021 02    -02 مصادق عليها  بنذًبانشباب / ب مغزب طنجت .ا.ص 

 .(ضادضتالذورة ال )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت
27/11/2021 00  -  04 مصادق عليها  الطالم اللصزي / شباب علم طنجت  
27/11/2021 00  -  02 مصادق عليها  طلبت جطىان/ طلبت طنجت  
27/11/2021 01  -  02 مصادق عليها  ص العزائش.ف/ رااء بني مكادة  
27/11/2021 04 -  01 مصادق عليها  وداد طنجت/ نهظت باب بزد  
27/11/2021 02  -  01  مصادق عليها  اجحاد امشورن / ص باب جاسة .ف 
28/11/2021 02    -05 مصادق عليها  شباب ضيذي ادريظ/ شباب املظيم  
28/11/2021 01    -06 مصادق عليها  وفاق الطاال/ الحطيمت رجاء  
28/11/2021 02    -01 مصادق عليها  ب مغزب طنجت.ا.ص/ شباب الذغاليين  
28/11/2021 01    -01 مصادق عليها  اجحاد طنجت الباليت/ جىىزة العزائش  
28/11/2021 00    -02 مصادق عليها  الزجاء اللصزي / رجاء مىح باكى  
28/11/2021 01    -02 مصادق عليها  امل الفنيذق/ بنذًبان شباب  
28/11/2021 01    -00 مصادق عليها  الشباب الاصيلي/ جىىزة مطناهت  

  :مالاظت

 شباب ضيذي ادريظ/ طلبت جطىان  :خالل مباراةمن طزف فزيم شباب ضيذي ادريظ هظزا لعذم جاكيذ الاعتراض املسجل في وركت الخحكيم 

 ، 13/10/2021الصادرة بخاريخ 14 ومذكزة العصبت ركم الخأدًبيمن اللاهىن 108، وطبلا للفصل  .(مخاساللطم الم)  21/11/2021بخاريخ 

 .درىم  200 بمبلغ  شباب ضيذي ادريظكزرث اللجنت حغزيم فزيم 

 .ليال الخاضعت ورفعذ الجلطت على الطاعت

 

 



 24/01/2022                                                                                                                      243: العذد
2021-12-15بخاريخ  04محظز ركم   

ا بالخاريخ املشار إليه أعالو  على الطاعت الطادضت مطاء ، بزئاضت  رئيظ  هللىاهين وألاهظمت والخأىيل اجخماع الجهىيت للجنت العلذث 

. وهىر الذًن كصاًب   علي اذو  : ًذان  ، وعظىيت  الظاامذ عمزو اللجنت الطيذ  

: جذول ألاعمال

  .(ة الطابعتالذور )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس 

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

 .(ضابعتالذورة ال )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت

04/12/2021 02  -  02 مصادق عليها  شباب علم طنجت/ وداد طنجت  

04/12/2021 02  -  02 مصادق عليها  جىىزة العزائش/ وفاق الطاال  

04/12/2021 01  -  01 مصادق عليها  رجاء مىح باكى/ ص العزائش .ف 

04/12/2021 03 -  01 مصادق عليها  رااء بني مكادة/ الشباب الاصيلي  

04/12/2021 01  -  01  مصادق عليها  شباب الذغاليين/ بنذًبان شباب  

05/12/2021 03    -01 مصادق عليها  طلبت طنجت/ شباب ضيذي ادريظ  

05/12/2021 00    -02 مصادق عليها  نهظت باب بزد/ اجحاد طنجت الباليت  

05/12/2021 01    -07 مصادق عليها  ص باب جاسة.ف/ طلبت جطىان  

05/12/2021 01    -01 مصادق عليها  الطالم اللصزي / امل الفنيذق  

05/12/2021 02    -02 مصادق عليها  شباب املظيم/ الزجاء اللصزي  

05/12/2021 02    -02 مصادق عليها  جىىزة مطناهت/ اجحاد امشورن  

  2021-12-05 بخاريخ رجاء الحطيمت/ ب مغزب طنجت .ا.ص :مباراة. 

 )و املخعلم بئكحام الالعب ًاضين لحميذي ب مغزب طنجت .ا.صاىل اضخعمال الغش من طزف فزيم  بخصذي رجاء الحطيمتجلذم فزيم 

بزخصت الالعب الهادي بنذريظ الحطني  (145448 جحذ رخصت ركم 2021/2022املسجل مع فزيم هادي الغنذوري خالل مىضم الزياض ي 

.  ، وبعذ جفحص اللجنت للملف مىطىع الخصذي  اجضح أهه ملبىل  شكال و مظمىها، و بعذ الاطالع على وزائم امللف 180177ركم الزخصت 

و طبلا لللىاهين العامت للجامعت امللكيت املغزبيت لكزة اللذم كزرث . ب مغزب طنجت.ا.صجأكذ للجنت زبىث  اضخعمال الغش من طزف فزيم 

 :اللجنت ما ًلي

بعلىبت مع خصم هلطت وااذة من رصيذ النلط املحصل عليها في ضلم الترجيب العام  ب مغزب طنجت .ا.ىشيمت فزيم ص -

 .                                             عليه زالزت أىذاف وله صفز 

 . له زالزت أىذاف وعليه صفزرجاء الحطيمتاادطاب زالر هلط لفائذة فزيم   -

  املناضب في ام الالعب والخأدًبيت إلاجزاءاث والزوح الزياطيت الضخكمال للخأدًبإاالت  ملف املباراة على اللجنت الجهىيت  -

. ل إلاداري املسجل في وركت الخحكيم واملطؤ

  :مالاظت

 بخاريخ جىىزة مطناهت/ اجحاد امشورن  : الاعتراض املسجل في وركت الخحكيم من طزف فزيم جىىزة مطناهت خالل مباراةجأكيذهظزا لعذم 

 ، كزرث 13/10/2021الصادرة بخاريخ 14 ومذكزة العصبت ركم الخأدًبيمن اللاهىن 108، وطبلا للفصل  .(اللطم املمخاس)  05/12/2021

 . درىم 200 بمبلغ  جىىزة مطناهتاللجنت حغزيم فزيم 

 .ورفعذ الجلطت على الطاعت الخاضعت ليال

 



 24/01/2022                                                                                                                          243: العذد
 2022-01-17بخاريخ  05محظز ركم 

 ، بزئاضت  ليال الطابعت والنصفا بالخاريخ املشار إليه أعالو  على الطاعت هللىاهين وألاهظمت والخأىيل اجخماع الجهىيت للجنت العلذث 

. وهىر الذًن كصاًب علي اذو   : ًذان  ، وعظىيت  الظاامذ عمزو رئيظ  اللجنت الطيذ  

 :جذول ألاعمال

 .(زامنتالذورة ال )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس

 .(الذورة الخاضعت )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس
...............................................................  

 .(زامنتالذورة ال )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت
18/12/2021 03  -  02 مصادق عليها  الشباب الاصيلي/ رجاء مىح باكى  
18/12/2021 04  -  01 مصادق عليها  وداد طنجت/ الطالم اللصزي  
18/12/2021 00  -  01 مصادق عليها  الزجاء اللصزي / ص العزائش .ف 
18/12/2021 01 -  02 مصادق عليها  امل الفنيذق/ شباب الذغاليين  
18/12/2021 01  -  00  مصادق عليها  شباب ضيذي ادريظ/ ص باب جاسة .ف 
19/12/2021 02    -02 مصادق عليها  طلبت طنجت/ شباب املظيم  
19/12/2021 00    -00 مصادق عليها  بنذًبانشباب / الحطيمت رجاء  
19/12/2021 01    -01 مصادق عليها  اجحاد طنجت الباليت/ شباب علم طنجت  

19/12/2021 في اهخظار البذ  طلبت جطىان/ جىىزة مطناهت  
19/12/2021 01    -01  مصادق عليها  وفاق الطاال/ نهظت باب بزد  
مصادق عليها   اجحاد امشورن / رااء بني مكادة  25/12/2021 03  -  02
مصادق عليها   ب مغزب طنجت.ا.ص/ جىىزة العزائش  26/12/2021 04  -  00

 .(الذورة الخاضعت )املصادكت على مبارياث اللطم املمخاس

 الفزيلان املخباريان الخاريخ النديجت املصادكت
01/01/2022 02  -  00 مصادق عليها  وداد طنجت/ امل الفنيذق  
01/01/2022 02 -  01 مصادق عليها  شباب املظيم/ ص العزائش .ف 
01/01/2022 01  -  02  مصادق عليها  الزجاء اللصزي / الشباب الاصيلي  
01/01/2022 00    -02 مصادق عليها  ص باب جاسة.ف/ طلبت طنجت  
02/01/2022 01    -01 مصادق عليها  شباب علم طنجت/ وفاق الطاال  
02/01/2022 01    -01 مصادق عليها  جىىزة مطناهت/ شباب ضيذي ادريظ  
02/01/2022 00    -02 مصادق عليها  الطالم اللصزي / اجحاد طنجت الباليت  
02/01/2022 00    -00  مصادق عليها  رجاء مىح باكى/ اجحاد امشورن  
02/01/2022 02    -03 مصادق عليها  نهظت باب بزد/ ب مغزب طنجت .ا.ص 
02/01/2022 01    -01 مصادق عليها  جىىزة العزائش/ بنذًبان شباب  
02/01/2022 05    -01 مصادق عليها  الحطيمترجاء / شباب الذغاليين  
05/01/2022 01    -00 مصادق عليها  رااء بني مكادة/ طلبت جطىان  

 ليال الخاضعت ورفعذ الجلطت على الطاعت

 

 

 

 

 


