
 

 11/2022/ 04بتاريخ                                                                       23-178/22عدد:

 29/09/2022بتاريخ  10محضر رقم 

مساء ، برئاسة     الخامسةالساعة    أعاله على عقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه  

 علي حدو . السيد  السيد  احمد عمرو  ، وعضوية   . رئيس  اللجنة 

  جدول االعمال: 

 .(2022/2021) س العرشأقصائيات ك إل النصف النهايئ  املصادقة على مباريات الدور  -

 

 ************************************************* 

 

 .(2022/2021) س العرشأقصائيات ك إل النصف النهايئ  املصادقة على مباريات الدور  -

 الفريقان املتباريان  التاريخ النتيجة  املصادقة 

2022/ 17/90 00-03 مصادقة عليها   النادي القصري / أوملبيك وزان   

2022/ 17/90 07-06 مصادقة عليها   نهضة مرتيل / اتحاد الشاون   

2022/ 17/90 01-02 مصادقة عليها   اتحاد الرياض ي أصيال/ شباب العرائش  

2022/ 17/90 02-01 مصادقة عليها   شباب علم طنجة / اتحاد طنجة البالية   

2022/ 81/90 70-10 مصادقة عليها   شباب بنديبان / رجاء موح باكو  

 

 

 مساء. السادسة ورفعت الجلسة على الساعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 11/2022/ 07بتاريخ                                                                       23-181/22عدد:
 

 06/10/2022بتاريخ  02محضر رقم 

إليه   املشار  بالتاريخ  القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا  برئاسة    مساء،  الخامسة الساعة    أعاله على عقدت لجنة 

 حدو. علي   وعضوية السيد عمرو،  رئيس اللجنة. السيد احمد

 جدول االعمال: 
  

 س العرش. أقصائيات ك إل التمهيدية  ر ادو املصادقة على مباريات األ  -

 ****************************************** 

 س العرش. أقصائيات ك إل التمهيدية  ر ادو املصادقة على مباريات األ  -

 املتباريان الفريقان  التاريخ  النتيجة  املصادقة 

2022/ 24/09 12-00 مصادقة عليها   وفاق طنجة / نجوم الصداقة  

2022/ 24/09 04-03 مصادقة عليها   نادي املستقبل / الوفاء الرياض ي 

2022/ 24/09 01-02 مصادقة عليها   املد األزرق / أتلتيك مشالوة 

2022/ 24/09 00-07 مصادقة عليها   رجاء بني مكادة/ نجوم طنجة  

2022/ 24/09 02-01 مصادقة عليها   املاط بي / اتحاد الباريو 

2022/ 25/09 05-06 مصادقة عليها   شباب السانية /النجم الرياض ي الطنجي  

2022/ 25/09 06-01 مصادقة عليها   النادي الغندوري / كوكب طنجة 

2022/ 25/09 02-01 مصادقة عليها   الرجاء الحسيمي /النادي الحسيمي 

2022/ 25/09 01-03 عليها مصادقة   نهضة بني عمران / نهضة الفنيدق 

2022/ 25/09 03-00 مصادقة عليها   أمل الفنيدق/ نهضة وزان  

2022/ 26/09 04-00 مصادقة عليها   س أ ب مغرب طنجة /رجاء البوغاز 

2022/ 28/09 01-04 مصادقة عليها   شباب املدينة /أطلس طنجة  

2022/ 29/09 01-00 مصادقة عليها   طلبة طنجة / وفاق الساحل  

2022/ 30/09 04-05 مصادقة عليها   نجاح طنجة / هالل سيدي ادريس 

  السادسة مساءورفعت الجلسة على الساعة  

 

 

. 


