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 11/11/2022 بتاريخ 01محضر رقم 

 ، صباحا الحادًة عضرة الساعة أعاله علىعقذت لجىة القىاهين وألاهظمة والتأهيل احتماعا بالتاريخ املضار إليه 

 .علي حذو السيذ   السيذ  احمذ عمرو  ، وعضىية:برئاسة  رئيس  اللجىة 

: ألاعمالحذول 

 . القسم الثاوي  الذورة ألاولىاملصادقة على مباريات -

 . القسم الثاوي  الذورة ألاولى والثاهيةاملصادقة على مباريات -

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

 .ألاولى ة الذور  القسم الثاوي املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ الىتيجة املصادقة

29/10/2022 02-03 مصادق عليها ا   صباب املذًىة  / هجىم إبيًر

29/10/2022 03-01 مصادق عليها هجاح السيىات  / أثلتيك طىجة  

29/10/2022 02-01 مصادق عليها رحاء طىجة  / هادي صراقة  

29/10/2022 02-02 مصادق عليها نهضة بئر الضفا  / اثحاد بئر الضفا 

29/10/2022 01-01 مصادق عليها هجم الفىيذق  / اثحاد الباريى  

29/10/2022 00-02 مصادق عليها نهضة املضيق  / باًر باب الىىادر  

29/10/2022 02-03 مصادق عليها ج حبل درسة  / سبىرثيىغ الضاون  

29/10/2022 01-01 مصادق عليها هادي مرثيل  / ثمىدة ثطىان  

30/10/2022 02-05 مصادق عليها املىار الرياض ي  / رابطة طىجة  

30/10/2022 02-03 مصادق عليها الذفاع الرياض ي  / صباب العىامة  

30/10/2022 02-00 مصادق عليها أمل إمسورن  / اثحاد اكتامة  

30/10/2022 02-02 مصادق عليها دهذوه اساكن  / اثحاد بني بىعياش  

30/10/2022 01-02 مصادق عليها ج أًت حذًفة  / صباب بني بىفراح  

30/10/2022 01-02 مصادق عليها صباب بني عبذ هللا  / صباب ميرادور   

30/10/2022 01-01 مصادق عليها اثفاق الباريى  / وفاق ثطىان  

 . ألاولى و الثاهية  ةاملصادقة على مباريات الذور  -

 الفريقان املتباريان التاريخ الىتيجة املصادقة

05/11/2022 00-02 مصادق عليها  ثمىدة ثطىان / صباب الفىيذق   

05/11/2022 01-02 مصادق عليها  باًر باب الىىادر / هجم الفىيذق  

05/11/2022 04-02 مصادق عليها  اثحاد كتامة / صباب بني عبذ هللا  

05/11/2022 01-01 مصادق عليها  صباب ميرادور / دهذوه اساكن  

05/11/2022 02-01 مصادق عليها  اثحاد بني بىعياش / حمعية أًت حذًفة  

05/11/2022 00-01 مصادق عليها  صباب بني بىفراح / أمل امسورن  

05/11/2022 02-03 مصادق عليها  أمل طىجة / هادي ميىاء مريىا  

05/11/2022 01-02 مصادق عليها  اثحاد الباريى / هادي مرثيل  

05/11/2022 01-00 مصادق عليها  رهان الساهية / أكادًمية القرب  

06/11/2022 02-03 مصادق عليها  وفاق ثطىان / ج حبل درسة  

06/11/2022 02-00 مصادق عليها  سبىرثيىغ الضاون / نهضة املضيق  

06/11/2022 00-02 مصادق عليها  أمل بذريىن / اثحاد العىامة  

. الىاحذة زوالا ورفعت الجلسة على الساعة 
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 09/12/2022 بتاريخ 02محضر رقم 

 ، صباحا الحادًة عضرة الساعة أعاله علىعقذت لجىة القىاهين وألاهظمة والتأهيل احتماعا بالتاريخ املضار إليه 

 .علي حذو السيذ   السيذ  احمذ عمرو  ، وعضىية:برئاسة  رئيس  اللجىة 

: ألاعمالحذول 

 .الثالثة  ة الثاهية و الذور  القسم الثاوياملصادقة على مباريات -

 . ة ألاولى  والثاهية والرابعة  الذور  القسم الثاوياملصادقة على مباريات -

 . ة  الثالثة والرابعة  الذور  القسم الثاوياملصادقة على مباريات -

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

 .الثالثة  ة الثاهية و الذور  القسم الثاوياملصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ الىتيجة املصادقة
12/11/2022 02-01 مصادق عليها  صباب الفىيذق / اثحاد الباريى  
12/11/2022 02-02 مصادق عليها  نهضة املضيق / وفاق ثطىان  
12/11/2022 01-01 مصادق عليها  ج حبل درسة / اثفاق الباريى  
12/11/2022 01-00 مصادق عليها  اثحاد اكتامة /صباب ميرادور  
 03-04 مصادق عليها

 

12/11/2022  هجم الفىيذق / سبىرثيىغ الضاون  
12/11/2022 03-00 مصادق عليها  هادي مرثيل / باًر باب الىىادر  
12/11/2022 00-02 مصادق عليها  رابطة طىجة / صباب السعادة  
12/11/2022 02-02 مصادق عليها  هادي صراقة / صباب املذًىة  
12/11/2022 02-00 مصادق عليها  هادي ميىاء مريىا / رهان الساهية  
13/11/2022 01-01 مصادق عليها  أكادًمية القرب/ مىلىدًة طىجة  
13/11/2022 01-03 مصادق عليها  ج سىق الطلبة / أمل بذريىن  
13/11/2022 00-05 مصادق عليها  أهذلس القصري / اثحاد بئر الضفا 
13/11/2022 02-01 مصادق عليها  الذفاع الرياض ي / وفاء العرائط  
13/11/2022 04-03 مصادق عليها  رحاء طىجة / أثلتيك طىجة  
13/11/2022  03-04 مصادق عليها  اثحاد العىامة / أمل طىجة  
13/11/2022 01-03 مصادق عليها  أمل امسورن / اثحاد بني بىعياش  
13/11/2022 03-01 مصادق عليها  صباب بني عبذ هللا/ صباب بني بىفراح  
13/11/2022 03-01 مصادق عليها  حمعية اًت حذًفة / دهذوه إساكن  

 

 . ة ألاولى  والثاهية والرابعة  الذور  القسم الثاوياملصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ الىتيجة املصادقة

19/11/2022 01-00 مصادق عليها  صباب ميرادور / أًت حذًفة .ج 
20/11/2022 01-02 مصادق عليها ا  / نهضة بئر الضفاء   هجىم إبيًر
20/11/2022 01-02 مصادق عليها صباب العىامرة  / املىار الرياض ي  
20/11/2022 --- في اهتظار البت صباب بني بىفراح  / اثحاد اكتامة  
20/11/2022 01-02 مصادق عليها مىلىدًة طىجة  /  سىق الطلبة ج 
20/11/2022 --- في اهتظار البث اثحاد بني بىعياش  / صباب بني عبذ هللا  
00-04 مصادق عليها  20/11/2022 دهذوه إساكن  / أمل امسورن  

 

 



 

 

 . ة  الثالثة والرابعة  الذور  القسم الثاوياملصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ الىتيجة املصادقة

26/11/2022 03-01 مصادق عليها  صباب املذًىة/ اثلتيك طىجة  

26/11/2022 00-01 مصادق عليها  اثحاد العىامة/ ميىاء ماريىا  

26/11/2022 01-02 مصادق عليها  نهضة بئر الضيفا/ هادي صراقة  

26/11/2022 02-00 مصادق عليها ا    اهذلس القصري / هجىم ابيًر

26/11/2022 01-02 مصادق عليها  املىار الرياض ي/ وفاء العرائط  

26/11/2022 --- في اهتظار البث  صباب السعادة/ صباب العىامرة  

26/11/2022 01-01 مصادق عليها  مىلىدًة طىجة/ رهان الساهية  

26/11/2022 --- في اهتظار البت  اثحاد الباريى/ ثمىدة ثطىان  

26/11/2022 03-02 مصادق عليها  باًر باب الىىادر / صباب الفىيذق  

26/11/2022 01-07 مصادق عليها  وفاق ثطىان/ هجم الفىيذق  

26/11/2022 02-03 مصادق عليها  سبىرثيىغ الضاون / هادي مرثيل  

26/11/2022 02-02 مصادق عليها  اثفاق الباريى/ نهضة املضيق  

 

. الىاحذة زوالا ورفعت الجلسة على الساعة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


