
                                                                                                   15/12/2022                                                                                                                                                             307 :العدد

 15/12/2022 بتاريخ 01محضر رقم 

 صباحا  الحادًة عشرة  الساعة أعاله علىعقذت لجنة القىاهين وألاهظمة والتأهيل احتماعا بالتاريخ املشار إليه 

 .علي حذو السيذًن حسن بغار ، ، برئاسة  رئيس  اللجنة السيذ  احمذ عمرو  ، وعضىية 

: حذول الاعمال

 .ألاولى ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -

 .الثاهية ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -

 :الثالثة   ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -

 :الرابعة   ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -

 :الخامسة   ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -
.................................................................................. 

 .ألاولى ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

29/10/2022 07-00 مصادق عليها  إثحاد الطلبة / ثمىدة باي املضيق  

30/10/2022 00-04 مصادق عليها  أومليك القصري / مغرب أثلتيك ثطىان  

30/10/2022 09-00 مصادق عليها  وداد طنجة/ لبؤات ثطىان  

30/10/2022 00-06 مصادق عليها  املنار الرياض ي / حيل املستقيل .ج 

30/10/2022 00-01 مصادق عليها  بلىكراهة الشاون .ج/ مغرب أثلتيك طنجة  

 :الثاهية  ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

2022-11-05 --- في اهتظار البث   ثمىدة باي املضيق / بلىكراهة الشاون .ج 

20222-11-05 02-00 مصادق عليها  مغرب أثلتيك ثطىان / وداد طنجة  

2022-11-06 --- في اهتظار البث   حيل املستقبل / أستىدًاهطس  

2022-11-06 02-00 مصادق عليها  مغرب أثلتيك طنجة / أوملبيك القصري  

2022-11-06 01-03 مصادق عليها  لبؤات ثطىان / املنار الرياض ي  

 :الثالثة   ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

2022-11-12 00-01 مصادق عليها  ثمىدة باي املضيق / مغرب أثليك طنجة  

2022-11-13 _ في اهتظار البث   وداد طنجة / أوملبيك القصري  

2022-11-13 02-00 مصادق عليها  املنار الرياض ي / مغرب أثلتيك ثطىان  

2022-11-13 00-04 مصادق عليها  أستىدًاهطس طنجة / لبؤات ثطىان  

2022-11-13 00-14 مصادق عليها  بلىكراهة الشاون .ج/ حيل املستقبل .ج 

 :الرابعة   ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

2022-11-19 00-19 مصادق عليها  أوملبيك القصري / املنار الرياض ي  

2022-11-19 03-01 مصادق عليها  لبؤات ثطىان / بلىكراها الشاون .ج 

2022-11-20 04-01 مصادق عليها  مغرب أثلتيك طنجة/ وداد طنجة  

2022-11-20 00-06 مصادق عليها  مغرب أثلتيك ثطىان / أستىدًاهطس  

2022-11-20 08-00 مصادق عليها  حيل املستقبل / ثمىدة باي املضيق  



 :الخامسة   ة الذور  القسم املمتاز  كرة القذم النسىية املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

2022-11-27 06-03 مصادق عليها  املنار الرياض ي / وداد طنجة  

2022-11-27 07-00 مصادق عليها  حيل املستقبل / مغرب أثلتيك طنجة  

2022-11-27 07-00 مصادق عليها  أستىدًاهطس طنجة/ أوملبيك القصري  

2022-11-27 00-02 مصادق عليها  بلىكراها الشاون /  مغرب أثلتيك ثطىان  

2022-11-27 01-07 مصادق عليها  ثمىدة باي املضيق / لبؤات ثطىان  
 

 .زوالا الثاهية عشرة ورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 


