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 . و السيذجتي لببن اليىسسف و سميت البذسر  عبذ الطمذاخشيبش العحى السيذبححىس  و اللطيف صهىد بشئاست السيذ عبذالشابعت مساء  افتتحت الجلست بملش العطبت بالتاسيخ املشاس إليه أعاله ورلً على الساعت 

22/12/2022 بتاسيخ 12  مححش سكم  

 السشيـــــــــم سببـــــــــــــها مـــذة العلىبت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــطت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاســــــم والنسب

 اللسم املمتاص

26/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 شباب جشحيست/ شباب ادسادب  هباس عبذ النىس بلحاج 027789M01 شباب جشحيست ضشب الخطم

26/12/2022  
مباسياث مىكىفت 3+مباسياث نافزة3

 التنسيز
 شباب جشحيست/ شباب ادسادب  مدرب دسدان محسن R313199 شباب جشحيست سب الحىم

26/12/2022  مباساة نافزة 
جىستر فشضت سانحت 

 للتسجيل 
 شباب بنذيباي/ اجحاد الشياض ي أضيال  كبار محمذ عضيض ضشوخ 032513M03 اجحاد الشياض ي أضيال

 ٌ  اللسم  و

05/12/2022  أنذلس طنجت/ الىفاء الشياض ي  اداري يىسف الضيتىنف K534072 أنذلس طنجت احتجاج عنيف مباساة واحذة 

05/12/2022  أنذلس طنجت/ الىفاء الشياض ي  مدرب حميذ اللاسمف K510390 أنذلس طنجت احتجاج عنيف مباساة واحذة 

09/12/2022  نهحت طنجت/ شباب طنجت  كبار أيىب الطالحي KB185371 شباب طنجت الحطٌى على إنزاسين مباساة نافزة 

26/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
ابن بطىطت.ج سب الخطم  K558666 نهحت وصاي/ ابن بطىطت .ج كبار عبذ الحي مىس ن 

30/12/2022 
مباسياث مىكىفت 3+ مباساة نافزة 

 التنسيذ

املشاسهت في املباساة سغم 

علىبت التىكيف 
اجحاد الباسيى / مىلىديت جطىاي  كبار أيمن أضبيب L628634 إجحاد الباسيى

 اللسم الثانف

25/12/2022  أمل بذسوين/ أواديميت اللشب  هباس مىس ن أحىيذ K613969 أمل بذسوين الحطٌى على إنزاسين مباساة نافزة 

26/12/2022  سبىسجينن الشاوي / جمىدة جطىاي  هباس  هشر السذاسر  L705035 جمىدة جطىاي سلىن مشتي مباساة نافزة 

26/12/2022  سبىسجينن الشاوي / جمىدة جطىاي  هباس عبذ الشحماي السشوي LC36631 سبىسجينن الشاوي  احتجاج عنيف مباساة نافزة 

26/12/2022  مباساة نافزة 
جىستر فشضت سانحت 

 للتسجيل
 بايش باب النىادس/ اجحاد الباسيى  هباس نضاس العنطشر  L671776 اجحاد الباسيى



 

  :22/12/2022 بتاسيخ 11استذسان مححش التأديب سكم 

. جبتي أي الالعب الحاضل على البطاكت الحمشاء في املباساة هى محمذ الطالعي و ليس بالٌ أغضاٌ, اجحاد هتامت / بناء على التلشيش التىميلي لحىم املباساة بخطىص مباساة شباب مترادوس 

 

 

 :25/12/2022 بتاسيخ 10استذسان مححش التأديب سكم 

: اجضح أنه وكع سهى  حيث أي الطىاب هى,  بخطىص العلىبت الطادسة في حم الالعبتي ضابش البلالي من فشيم اجحاد مشجيل ب و أيىب عضوص من فشيم  املغشب التطىانف ب 10جصحيحا ملا وسد في مححش سكم 
 

 

 

 

ء مساالساعت الخامست والنطفو سفعت الجلست على   

 

26/12/2022  مباساة نافزة 
جىستر فشضت سانحت 

 للتسجيل
 شباب العىامت/ سابطت طنجت  هباس معاد اللهشر  KB115275 شباب العىامت

26/12/2022 مباسياث نافزة4  ضشب الحىم بالىشة    سىق الطلبت.ج/ أمل طنجت  هباس سعيذ العالر LB230250 سىق الطلبت

26/12/2022 سىق الطلبت.ج احتجاج عنيف مباساة نافزة   LB260281 سىق الطلبت.ج/ أمل طنجت  هباس محمذ بياس 

14/11/2022 
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
ضشب الخطم   اجحاد هتامت/   شباب مترادوس  هباس محمذ الطالعي RC51668 اجحاد هتامت

السئاث الطغشي 

09/12/2022 
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
ضشب الخطم  ابن بطىطت.ج  CC08  سعيذ صنيلبت شباب سيذر ادسيس / ابن بطىطت .ج فتياي

الحطٌى على إنزاسين  مباساة نافزة 12/12/2022 ادر أمضيض  LF66662 أمل السنيذق أمل السنيذق / نادر السنيذق  ضغاس

سلىن مشتي  مباساة نافزة 26/12/2022 سشيذ الىسديغي  KB36695 أطلس طنجت ابن بطىطت .ج/ أطلس طنجت  إداسر 

26/12/2022 
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
ضشب الخطم  ابن بطىطت.ج  CC011  أسامت العلىر ابن بطىطت .ج/ أطلس طنجت  ضغاس

الحطٌى على إنزاسين  مباساة نافزة 26/12/2022 محمذ الششيعت  CC016 طلبت جطىاي طلبت جطىاي / املغشب التطىانف ب  الشباي

12/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 اجحاد مشجيل ب/ املغشب التطىانف ب  ضغاس محمذ أمتي أحايً CC07 املغشب التطىانف ب جبادٌ الحشب

12/12/2022  
مباسجتي مىكىفتا +مباسجتي نافزجتي

 التنسيز
 اجحاد مشجيل ب/ املغشب التطىانف ب  ضغاس سعذ حيي CN10 اجحاد مشجيل ب جبادٌ الحشب


