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  لبنى ليوسفي والسيد:والعضوية السيدة  برئاسة السيد حسن بغار    ديو ي العاشرة صباحا  عبر تقنية الفافتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

 عمر العباس     :

 الواحدة والنصف بعد الزوال  و رفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 
 

01/2022/ 19بتاريخ:  01 محضر رقم  

 الفريـــــــــق  مـــدة العقوبة والغرامة املالية  سببـــــــــــــها تاريــــــخ بدايتها 
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب 

 القسم الثالث النسوية

02/01/2022  فتيات البوغاز / املنار الرياض ي كبار  كريرح عبلةال 175015 فتيات البوغاز  نافذة  مباراة للحصول على اندارين 

08/01/2022  
عنيف على الحكم احتجاج 

1املساعد   
 املنار الرياض ي / لبؤات تطوان  كبار  اسامة اوالد بوعمامة  L504793  لبؤات تطوان  نافذة  مباراة

 القسم الثالث لكرة القدم داخل القاعة النسوية 

10/01/2022 تطوان شبيبة طنجة / اسود  كبار  حرية الخراز  179518 اسود تطوان  نافذة  مباراة احتجاج على الحكم   
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  لبنى ليوسفي والسيد:والعضوية السيدة  برئاسة السيد حسن بغار  العاشرة صباحا  عبر تقنية الفيديو  افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

 عمر العباس     :

 الواحدة والنصف بعد الزوال  رفعت الجلسة على الساعة 

 
 

01/2022/ 19بتاريخ:  02محضر رقم   

 الفريـــــــــق  مـــدة العقوبة والغرامة املالية  سببـــــــــــــها تاريــــــخ بدايتها 
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب 

 القسم الثالث النسوية

16/01/2022  مغرب اتلتيك طنجة / جيل املستقبل كبار  يونس سلمة بن 188243 مغرب اتلتيك طنجة نافذة  مباراة للحصول على اندارين 

16/01/2022  ضرب الخصم   
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 مغرب اتلتيك طنجة / جيل املستقبل كبار  غزالن معاف 188246 مغرب اتلتيك طنجة

16/01/2022  مغرب اتلتيك طنجة / جيل املستقبل كبار  خديجة اوباسو 180692 جيل املستقبل  نافذة  مباراة للحصول على اندارين 

16/01/2022  ضرب الخصم   
مباراة   1مباريات نافذة +2

 موقوفة التنفيد 
 مغرب اتلتيك طنجة / جيل املستقبل كبار  نسرين اغريبي 176606 جيل املستقبل 
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  لبنى ليوسفي والسيد:والعضوية السيدة  برئاسة السيد حسن بغار  العاشرة صباحا  عبر تقنية الفيديو  افتتحت الجلسة بمقر العصبة بالتاريخ املشار إليه أعاله وذلك على الساعة 

 عمر العباس     :

   04/03/2022بتاريخ:  03: محضر رقم 

 الفريـــــــــق  مـــدة العقوبة والغرامة املالية  سببـــــــــــــها تاريــــــخ بدايتها 
ر الرخــصة    

 أوالبطاقة
 املبــــــــــــــــــــــاراة  الفئة  االســــــم والنسب 

 القسم الثالث النسوية

01/02/2022  سب الحكم   
مبارتان   مبارتان نافدتان +

 موقوفة التنفيد
     الشاون / جيل املستقبل بلوكرانة كبار  نهاد كوربا   150437 جيل املستقبل 

28/02/2022  املنار الرياض ي / فتيات البوغاز   كبار  جهان عزوز  149827 البوغاز مباراة نافدة   الحصول على اندارين  

07/02/2022  سب الحكم   
مبارتان نافدتان + مبارتان  

 موقوفة التنفيد
ت تطوان ؤالب ت تطوان ؤالب  البوغاز  / فتيات  كبار  هدى أجناف  180043   

07/02/2022 ت تطوان ؤالب   سنتان نافدتان ضرب الحكم   ت تطوان ؤالب  فتيات البوغاز   كبار  أماني بومديان   174438   

07/20/2022  سب الحكم   
ثالث مباريات نافدة +ثالث  

 مباريات  موقوفة التنفيد 
ت تطوان ؤالب  L504793  ت تطوان ؤافتيات البوغاز  /  لب  مسير أسامة أوالد بوعمامة  

07/20/2022 ت تطوان ؤالب مبارة واحدة احتجاج عنيف   ت تطوان ؤافتيات البوغاز  /  لب  مسير أحمد مكوح   -   

07/20/2022  سب الحكم   
ثالث مباريات نافدة +ثالث  

 مباريات  موقوفة التنفيد 
ت تطوان ؤالب تطوان  تؤافتيات البوغاز  /  لب  مسير محمد الكوعا 52634   

 القسم الثالث لكرة القدم داخل القاعة النسوية 

17/01/2022  ضرب الخصم   
مبارتان نافدتان + مبارة 

 موقوفة التنفيد
 استوديانطس / شبيبة طنجة  كبار   مروى املعيش  184258 استوديانطس 

24/01/2022  شبيبة طنجة / نجوم البوغاز  كبار   شيماء الشماني   185456 نجوم البوغاز مبارة نافدة   الحصول على اندارين   



 

 الواحدة والنصف بعد الزوال  رفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

21/02/2022  نجوم البوغاز / أسود طنجة  مسير   أحمد العثماني   K538005 أسود طنجة  مبارة نافدة  الحصول على اندارين  

21/02/2022  شبيبة طنجة / استويا نطس  مسير   أيوب املرابط 52627 استويا نطس  مبارة نافدة  احتجاج عنيف  


