
                                                                                                   41/43/3033                                                                                                         203العدد:

 32/40/3033بتاريخ  04محضر رقم 

،  صباحا   الحادية عشرةالساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

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

 جدول االعمال:

 .األولى ةالدور  القسم املمتاز  املصادقة على مباريات -

 الثانية. ةالدور  القسم املمتاز  مبارياتاملصادقة على  -
 ..................................................................................  

 األولى. ةمباريات الدور  املصادقة على -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

00/40/3033 03-02 مصادق عليها  / شباب أصيلة جوهرة مسنانة 

00/40/3033 03-02 مصادق عليها  وداد طنجة / طلبة طنجة 

00/40/3033 00-03 مصادق عليها  رجاء موح باكو / اتحاد طنجة البالية 

00/40/3033 04-03 مصادق عليها  شباب ترجيست / إتحاد الرياض ي أصيال 

00/40/3033 --- في انتظار البث   الفنيدقجوهرة تدغين اكتامة / أمل  

00/40/3033 --- في انتظار البث   نادي الفنيدق / طلبة تطوان 

00/40/3033 01-01 مصادق عليها  رجاء الحسيمة / شباب بن ديبان 

00/40/3033 03-00 مصادق عليها  اتحاد امزورن / شباب املضيق 

00/40/3033 04-00 مصادق عليها  س ا ب مغرب طنجة / ا ف س العرائش 

40/40/3033 03-04 مصادق عليها  شباب ادرادب / جوهرة العرائش 

 الثانية. ةالدور  القسم املمتاز  املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

41/40/3033 02-02 مصادق عليها  درادب اتحاد طنجة البالية / شباب ا 

41/40/3033 00-03 مصادق عليها  رجاء بني مكادة / جوهرة مسنانة  

41/40/3033 00-04 مصادق عليها  أمل الفنيدق / وداد طنجة  

41/40/3033 04-04 مصادق عليها  طلبة تطوان / رجاء الحسيمة  

41/40/3033 01-02 مصادق عليها  شباب أصيال / إ س ب مغرب طنجة  

42/40/3033 03-03 مصادق عليها  / رجاء موح باكو  اتحادالرياض ي اصيال  

42/40/3033 00-04 مصادق عليها  شباب املضيق / حوهرة تدغين اكتامة  

42/40/3033 02-00 مصادق عليها  شباب بن ديبان / شباب ترجيست  

 زواال.  الثانية عشرةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 



 

                                                                                                   41/43/3033                                                                                                             203العدد:

 00/44/3033بتاريخ  03محضر رقم 

،  صباحا   الحادية عشرةالساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

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

 جدول االعمال:

 الثالثة . ة الثانية والدور  القسم املمتاز  املصادقة على مباريات -

 .الثالثة و  الرابعة ةالدور  القسم املمتاز  املصادقة على مباريات -
 ..................................................................................  

 . الثالثة ة الثانية والدور  القسم املمتاز  املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

33/40/3033 00-03 مصادق عليها  وداد طنجة / شباب املضيق  

33/40/3033 04-03 مصادق عليها  نادي الفنيدق / جوهرة العرائش  

32/40/3033 00-04 مصادق عليها  اتحاد امزورن / شباب أصيال  

32/40/3033 04-00 مصادق عليها  جوهرة تدغين اكتامة / ف س العرائش  

32/40/3033 03-00 مصادق عليها  س ا ب مغرب طنجة / رجاء بني مكادة  

32/40/3033 03-03 مصادق عليها  طلبة طنجة / أمل الفنيدق  

 . ة الثالثة و الرابعة املصادقة على مباريات الدور  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

30/40/3033 03-04 مصادق عليها  ا ف س العرائش / ودادا طنجة  

30/40/3033 04-04 مصادق عليها  تدغين اكتامةجوهرة شباب أصيال /  

30/40/3033 04-03 مصادق عليها  نادي الفنيدق/رجاء الحسيمة  

30/40/3033 04-00 مصادق عليها  رجاء موح باكو / شباب بن ديبان  

30/40/3033 03-02 مصادق عليها  شباب ادرادب / اتحاد الرياض ي أصيال  

00-03 مصادق عليها  20/40/3033  جوهرة امسنانة / ا س ب مغرب طنجة  

01-00 مصادق عليها  20/40/3033  جوهرة العرائش / اتحاد طنجة البالية  

00-00 مصادق عليها  20/40/3033  رجاء بني مكادة / اتحاد امزورن  

03-00 مصادق عليها  20/40/3033  شباب املضيق / طلبة طنجة  

04-04 مصادق عليها  20/40/3033  شباب ترجييست / طلبة تطوان  

 زواال.  الثانية عشرةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 

 

 



                                                                                                   41/43/3033                                                                                                           203العدد:

 20/44/3033بتاريخ  02محضر رقم 

،  صباحا   الحادية عشرةالساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

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

 جدول االعمال:

 .الرابعة و الخامسة ةالدور  القسم املمتاز  املصادقة على مباريات -

 .الثانية و الخامسة و السادسة ةالدور  القسم املمتاز  املصادقة على مباريات -
 ..................................................................................  

 .الرابعة و الخامسة ةالدور  القسم املمتاز  املصادقة على مباريات -

 املصادقة

 املصادقة

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة

01/44/3033 04-01 مصادق عليها  طلبة تطوان / رجاء موح باكو  

01/44/3033 04-02 مصادق عليها  وداد طنجة / شباب أصيال  

01/44/3033 02-01 مصادق عليها  إتحاد الرياض ي أصيال / جوهرة العرائش  

01/44/3033 04-00 مصادق عليها  اتحاد طنجة البالية / نادي الفنيدق  

01/44/3033 04-03 مصادق عليها  شباب بنديبان / شباب ادرادب  

03-04 مصادق عليها  02/44/3033  جوهرة تدغين كتامة / رجاء بني مكادة  

03-00 مصادق عليها  02/44/3033  رجاء الحسيمة / شباب تارجيست  

00-04 مصادق عليها  02/44/3033  إتحاد إمزورن / جوهرة مسنانة  

00-00 مصادق عليها  02/44/3033  أمل الفنيدق / شباب املضيق  

01-02 مصادق عليها  02/44/3033  طلبة طنجة / ا ف س العرائش  

 .الثانية و الخامسة و السادسة ةالدور  القسم املمتاز  املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

43/44/3033 04-04 مصادق عليها  رجاء موح باكو / رجاء الحسيمة  

43/44/3033 04-04 مصادق عليها  س ا ب مغرب طنجة / اتحاد امزورن  

43/44/3033 04-01 مصادق عليها  اتحاد طنجة البالية / اتحاد الرياض ي أصيال  

43/44/3033 04-03 مصادق عليها  شباب أصيال / طلبة طنجة  

42/44/3033 03-03 مصادق عليها  جوهرة مسنانة / جوهرة تدغين اكتامة  

04-03 مصادق عليها  42/44/3033  رجاء بني مكادة / وداد طنجة  

04-04 مصادق عليها  42/44/3033  افس العرائش / أمل الفنيدق  

04-04 مصادق عليها  42/44/3033  نادي الفنيدق / شباب ترجيست  

41/44/3033 02-04 مصادق عليها  شباب ادرادب ب/ طلبة تطوان  

30/44/3033 01-02 مصادق عليها   ف س العرائش / اتحاد إمزورن  

30/44/3033 00-04 مصادق عليها  جوهرة العرائش / شباب بنديبان  

 زواال.  الثانية عشرةورفعت الجلسة على الساعة 

 

 


