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 07/12/2222بتاريخ  21محضر رقم 

، برئاسة   الخامسة مساءالساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

 . عمر غيالن  :السيداحمد عمرو  وعضوية   :رئيس  اللجنة السيد

 :األعمالجدول 

 .كرة القدم داخل القاعة الدورة األولى لاألول   القسم املصادقة على مباريات -

 ثانية.كرة القدم داخل القاعة الدورة اللاألول   القسم املصادقة على مباريات -

 كرة القدم داخل القاعة الدورة الثالثة. لاألول   القسم املصادقة على مباريات -

 كرة القدم داخل القاعة الدورة الرابعة. لاألول   القسم املصادقة على مباريات  -
 ..................................................................................  

 الدورة األولىكرة القدم داخل القاعة لاألول   القسم املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

20/11/2222 20-20 مصادق عليها  لؤلؤة الشاون / اوملبي املضيق 

20/11/2222 22-20 مصادق عليها  شباب أمل ازمورن /  شباب املدينة  

20/11/2222 29-20 مصادق عليها  نهضة اساكن / اسود تطوان 

20/11/2222 22-22 مصادق عليها  تطوان سيتي / شباب األزهر تطوان 

20/11/2222 21-20 مصادق عليها  ا ف س شفشاون / القدرة الرياضية املضيق 

20/11/2222 20-29 مصادق عليها  اتحاد اسجن / مولودية وزان 

20/11/2222 20-20 مصادق عليها  شباب امزورن / فيدرالية مرشان 

20/11/2222 29-20 مصادق عليها  رجاء البوغاز / ا س ب مغرب طنجة 

 كرة القدم داخل القاعة الدورة الثانية. لاألول   القسم املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

12/11/2222 29-20 مصادق عليها  فيدرالية مرشان / لؤلؤة الشاون  

12/11/2222 20-22 مصادق عليها  وزان / نهضة اساكن مولودية 

19/11/2222 29-29 مصادق عليها  شباب األزهر / اوملبي املضيق 

19/11/2222 20-29 مصادق عليها  تطوان سيتي / شباب أمل ازمورن 

19/11/2222 29-20 مصادق عليها  اسود تطوان / رجاء البوغاز 

19/11/2222 20-20 مصادق عليها  اسجن القدرة الرياضية املضيق / اتحاد 

19/11/2222 20-20 مصادق عليها  شباب املدينة /  شباب امزورن  

19/11/2222 22-20 مصادق عليها  س ا ب مغرب طنجة / ا ف س شفشاون  

 كرة القدم داخل القاعة الدورة الثالثة. لاألول   القسم املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

عليها مصادق  29-22 10/11/2222  شباب أمل ازمورن / شباب األزهر 

13/11/2222 20-22 مصادق عليها  س ا ب مغرب طنجة / اسود تطوان 

13/11/2222 29-20 مصادق عليها  اوملبي املضيق / فيدرالية مرشان 

13/11/2222 22-21 مصادق عليها  لؤلؤة شفشاون / شباب املدينة 

13/11/2222 22-29 مصادق عليها  رجاء البوغاز / مولودية وزان 

22/11/2222 29-20 مصادق عليها  نهضة اساكن / القدرة الرياضية املضيق 

22/11/2222 22-20 مصادق عليها  ا ف س شفشاون / اتحاد اسجن 

22/11/2222 20-20 مصادق عليها  شباب امزورن / تطوان سيتي 



 

 كرة القدم داخل القاعة الدورة الرابعة. لاألول   القسم املصادقة على مباريات -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

20/11/2222 22-20 مصادق عليها  اسود تطوان / ا ف س شفشاون  

20/11/2222 22-22 مصادق عليها  تطوان سيتي / لؤلؤة شفشاون  

20/11/2222 20-20 مصادق عليها  شباب املدينة / اوملبي املضيق 

20/11/2222 20-22 مصادق عليها  اتحاد اسجن / نهضة اساكن 

20/11/2222 20-29 مصادق عليها  مولودية وزان /  س ا ب مغرب طنجة 

20/11/2222 --- في انتظار البث  القدرة الرياضية املضيق / رجاء البوغاز 

20/11/2222 ---- في انتظار البث  ازمورن / شباب امزورن  أملشباب  

عليها مصادق  20-20 20/11/2222  شباب االزهر / فيدرالية مرشان 

 

 

 السادسة مساءورفعت الجلسة على الساعة 

 


