
 

 

 07/04/2022                                                                                                               866:العدد
 

 2022-03-25 بتاريخ 07مدػز ركم 
 

 الخامطتا بالتاريخ املشار إليه أعالو  على الطاعت هللىاهين وألاهظمت والتأىيل اجتماع الجهىيت للجىت العلذث 

.  وهىر الذًن كطاًب علي خذو    : ًذًن  ، وعػىيت  الظاخمذ عمزو مطاء ، بزئاضت  رئيظ  اللجىت الطيذ  

 :جذول ألاعمال

  ةالثاوي، الحادًت عشز، التاضعت، اث الثامىتالذور )املطادكت على مبارياث اللطم الزابع 

 .(عشز و الثالثت عشز

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

  (راث التاضعت و الثاهيت عشزالذو)املطادكت على مبارياث اللطم الزابع .

 الفزيلان املتباريان التاريخ الىتيجت املطادكت

05/03/2022 00  -00 مطادق عليها  تمودة تطوان/ نهضة بني عمران  

مطادق عليها  03-  02 05/03/2022  وفاق تطوان/ نهضة الفنيدق  

05/03/2022 02  -02 مطادق عليها  الدفاع الرياض ي/ اكاديمية القرب  

06/03/2022 00  -03 مطادق عليها  هجوم الصداقة/ مولودية طنجة  

مطادق عليها  02-  00 06/03/2022  رابطة طنجة/ اتحاد العوامة  

مطادق عليها  02-  01 06/03/2022  اوومليي القصرر /  اتحاد بئر الشيفا  

مطادق عليها  01-  03 06/03/2022   ملورتتنن الشاون / اتفاق الملاريو  

مطادق عليها  01-  00 06/03/2022  شملاب الفنيدق/ باير باب النوادر  

مطادق عليها  01-  01 06/03/2022  امل طنجة/  وفاء العرائش  

مطادق عليها  02-  00 06/03/2022  الوفاء الرياض ي/ النجم الرياض ي الطنجي  

 (و الحادًت عشز،التاضعت ، الذوراث الثامىت )املطادكت على مبارياث اللطم الزابع. 

 الفزيلان املتباريان التاريخ الىتيجت املطادكت

12/03/2022 02  -00 مطادق عليها  ضبىرجيىغ طىجت/ اجلتيك طىجت  

12/03/2022 00  -01 مطادق عليها   شباب العىامزة/وفاء العزائش  

13/03/2022 02  -01 مطادق عليها  اجلتيك مشالوة/ رجاء طىجت  

13/03/2022 02  -01 مطادق عليها  هجاح الشيىاث/ املىار  الزياض ي  

13/03/2022 02  -02 مطادق عليها  امل طىجت/ شباب العىامت  

مطادق عليها  00-  00 13/03/2022 ميىاء ماريىا/ امل بذريىين    

مطادق عليها  04-  00 13/03/2022 اجفاق الباريى/  جمىدة جطىان    

 



  2020-03-12بتاريخ - اللطم الزابع -هجم الفىيذق/ جبل درضت .ج: مباراة.   

جبل درضت الى .جاضتىادا لتلزيز كل من خكم و مىذوب املباراة، اجضح أن املباراة لم ججز لعذم خػىر فزيم 

في الىكت املبرمج من طزف العطبت ، وطبلا مللتػياث اللىاهين العامت للجامعت امللكيت املغزبيت لكزة امللعب 

 :اللذم كزرث اللجىت ما ًلي

  بتسجيله اعتذار اول مع خطم هلطت واخذة من رضيذ الىلط املدطل عليها جبل درضت .جىشيمت فزيم

 . درىم1000في ضلم الترجيب العام ، عليه ثالثت أىذاف وله ضفز مع غزامت ماليت كذرىا

  له ثالثت أىذاف وعليه ضفزهجم الفىيذقاختطاب ثالثت هلط لفائذة فزيم . 

 

 .الطابعت  والىطف مطاءورفعت الجلطت على الطاعت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 05/04/2022                                                                                                                   864: العدد

 

 2022-04-01بتاريخ  08مدػز ركم 
 

 الخامطتا بالتاريخ املشار إليه أعالو  على الطاعت هللىاهين وألاهظمت والتأىيل اجتماع الجهىيت للجىت العلذث 

. هىر الذًن كطاًب   وعلي خذو    : ًذًن  ، وعػىيت  الظاخمذ عمزو مطاء ، بزئاضت  رئيظ  اللجىت الطيذ  

 :جذول ألاعمال

 عشز والثالثت ةالحادي، العاشزة، اث التاضعتالذور ) املطادكت على مبارياث اللطم الزابع 

 .(عشز

 املطادكت على املبارياث اللطم الزابع والتي كاهت في اهتظار البت. 

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

  (الحادًت عشز والثالثت عشز،العاشزة،التاضعتالذوراث )املطادكت على مبارياث اللطم الزابع. 

 الفزيلان املتباريان التاريخ الىتيجت املطادكت

19/03/2022 04 - 02 مطادق عليها  رجاء طىجت/ ميىاء ماريىا  

مطادق عليها  05 - 01 19/03/2022  هادي شزاكت/ اجلتيك طىجت  

19/03/2022 01 - 04 مطادق عليها  اجفاق الباريى/ وفاق جطىان  

19/03/2022 00  -00 مطادق عليها  جبل درضت.ج/ شباب الفىيذق 

19/03/2022 02 - 01 وركت التدكيم   اوملبيك اللطزي / اكادًميت اللزب  

مطادق عليها  01-  01 20/03/2022  الذفاع الزياض ي/  اجداد العىامت  

مطادق عليها  02 - 00 20/03/2022  ىالل طىجت  / اجلتيك مشالوة 

مطادق عليها  00 - 04 20/03/2022  ضبىرجيىغ طىجت/ اهداد بئر الشيفا  

مطادق عليها  02 - 01 20/03/2022  نهػت الفىيذق/  هجم الفىيذق  

مطادق عليها  02 - 00 20/03/2022 ا/ الاهذلظ اللطزي    هجىم ابيًر

مطادق عليها  01 - 03 20/03/2022  نهػت بني عمزان/ باًز باب الىىادر  

مطادق عليها  03 - 00 20/03/2022  امل بذريىين/ امل طىجت  

مطادق عليها  02 - 01 20/03/2022  جمىدة جطىان/ ضبىرجيىغ الشاون  

 املطادكت على املبارياث اللطم الزابع والتي كاهت في اهتظار البت. 
 

 26/02/2022بتاريخ  - الزابعاللطم  –مشالوة اجلتيك/ امل بذريىين  :باراة م 

من فزيم امل بذريىن   161841باختجاج على الالعب مدمذ اللباوي الحامل للزخطت جلذم فزيم اجلتيك مشالوة   

 ان فزيم وبعذ جفدظ اللجىت مللف الاختجاج املذكىر، جتبن، بطفته اداري وممارص الطالفت الذكز  باشزاكه في املباراة 

من اللاهىن التأدًبي  107 كما هي مىطىص عليها في املادة  واللاهىهيت اجلتيك مشالوة لم ًدترم إلاجزاءاث الشكليت

 : ماًلي للجامعت امللكيت املغزبيت لكزة اللذم، لذا كزرث اللجىت



  رفؼ امللف  -1

 (00)اجلتيك مشالوة   // (00)امل بذريىن :املطادكت على الىتيجت املسجلت على أرغيت امللعب أي -2

 

 26/02/2022بتاريخ  - الزابعاللطم  –نهػت الفىيذق / الشاون  ضبىرجيىغ :باراة م 

وبعذ  ضىت ، 23العبين من فزيم نهػت الفىيذق ًتجاوس ضنهم    (05)خمظ  على باعتراع  الشاون  ضبىرجيىغجلذم فزيم 

كما واللاهىهيت لم ًدترم إلاجزاءاث الشكليت   الشاون  ضبىرجيىغ ان فزيم  املذكىر، جتبن الاعتراع جفدظ اللجىت مللف

 : ماًلي من اللاهىن التأدًبي للجامعت امللكيت املغزبيت لكزة اللذم، لذا كزرث اللجىت 107هي مىطىص عليها في املادة 

 . رفؼ امللف  -1

  .(03)نهػت الفىيذق // (02) الشاون   ضبىرجيىغ:املطادكت على الىتيجت املسجلت على أرغيت امللعب أي -2

 

 .الطابعت  والىطف مطاءورفعت الجلطت على الطاعت  

 
 

                                                                                                                                                   

 

 


