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 2022-20-17بتاريخ  01محضر رقم 

برئاسة  مساء، الخامسةالساعة  أعاله علىبالتاريخ املشار إليه لكرة القدم املتنوعة اجتماعها  عقدت اللجنة الجهوية     

 .وعبد االله العافية محمد منصور الصبيحي العافية، الطيف عبد غيالن، وعضوية السادة عمر السيد 

 جدول األعمال:

  والثالثة والرابعة الثانيةو  األولى،ة )الدور  كرة القدم داخل القاعةل الرابعاملصادقة على مباريات القسم 

 (.والخامسة والسادسة والسابعة

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

  األولى(الدورة القاعة )كرة القدم داخل ل الرابعاملصادقة على مباريات القسم. 

 ملصادقةا

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 اتحاد طلبة )استوديانطس( /البوغاز طنجةنجوم  25-12-2021 05  - 01 عليها مصادق

2021-12-25 00  - 07 مصادق عليها  نصر مرتيل / جوهرة تطوان 

2021-12-26 03  - 04 مصادق عليها  يديرالية مرشان طنجة / نهضة اساكنف 

  الثانية(الدورة القاعة )كرة القدم داخل ل الرابعاملصادقة على مباريات القسم. 

 ملصادقةا

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 البوغاز طنجة نجوم /نهضة اساكن 02-01-2022 04  - 05 مصادق عليها

 فيديرالية مرشان طنجة /جوهرة تطوان 02-01-2022 04  - 01 مصادق عليها

 مرتيل امل وريرة /(اتحاد طلبة )استوديانطس 02-01-2022 02  - 02 مصادق عليها

  الثالثة(الدورة القاعة )كرة القدم داخل ل الرابعاملصادقة على مباريات القسم. 

 ملصادقةا

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 مرتيل / نهضة اساكن امل وريرة 08-01-2022 05  - 02 مصادق عليها

2022-01-08 04  - 02 مصادق عليها  جوهرة تطوان /طنجة البوغاز  نجوم 

2022-01-09 03  - 05 مصادق عليها  نصر مرتيل /يديرالية مرشان طنجة ف 

  الرابعة(الدورة القاعة )كرة القدم داخل ل الرابعاملصادقة على مباريات القسم. 

 ملصادقةا

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 مرتيل امل وريرة /تطوانجوهرة  15-01-2022 01  - 01 مصادق عليها

2022-01-15 01  - 18 مصادق عليها  اتحاد طلبة )استوديانطس( /نهضة اساكن 

2022-01-16 01  - 04 مصادق عليها  البوغاز طنجة نجوم /صر مرتيلن 

  (.الخامسةالدورة القاعة )كرة القدم داخل ل الرابعاملصادقة على مباريات القسم 

 ملصادقةا

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 مرتيل / نصر مرتيل مل وريرةأ 23-01-2022 01  - 00 مصادق عليها

 ية مرشانلنجوم بوغاز طنجة / فدرا 23-01-2022 04   - 02 مصادق عليها

 جوهرة تطوان /)استوديانطس(إتحاد طلبة  23-01-2022 06   - 04 مصادق عليها

  (.السادسةالدورة القاعة )كرة القدم داخل ل الرابعاملصادقة على مباريات القسم 

 ملصادقةا

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 )استوديانطس(نصر مرتيل / إتحاد طلبة  29-01-2022 04  - 06 مصادق عليها

2022-01-29 06  - 03 مصادق عليها  جوهرة تطوان / نهضة إساكن 

2022-01-30 06  - 04 مصادق عليها  مرتيل مرشان / أمل وريرةدرالية ف 

 

 

 



 

  (.ةبعالساالدورة القاعة )كرة القدم داخل ل الرابعاملصادقة على مباريات القسم 

 ملصادقةا

 

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

 مرتيل / نجوم بوغاز طنجة أمل وريرة 05-02-2022 03  - 13 مصادق عليها

2022-02-06 01  - 02 مصادق عليها  هضة إساكن / نصر مرتيلن 

2022-02-07 06  - 03 مصادق عليها  فدرالية مرشان / )استوديانطس( إتحاد طلبة 

 

 ءورفعت الجلسة على الساعة السادسة مسا

 

 

 

 


