
 
  

                                                                                                                                                             11/13/3233                                                                                                                                                             213 العدد:

 11/13/3233بتاريخ  12محضر رقم 

مساء ، برئاسة   الخامسةالساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

 عمر غيالن. السيد:عضوية   و السيد  احمد عمرو : رئيس  اللجنة 

 جدول االعمال:

 األولى.الدورة  داخل القاعةلكرة القدم  القسم املمتاز  بطولةاملصادقة على مباريات  -

 الثانية.القاعة الدورة  داخللكرة القدم بطولة القسم املمتاز املصادقة على مباريات  -

 الثالثة.داخل القاعة الدورة لكرة القدم بطولة القسم املمتاز املصادقة على مباريات  -

 الرابعة.داخل القاعة الدورة  لكرة القدم بطولة القسم املمتازاملصادقة على مباريات  -

 .الخامسةداخل القاعة الدورة لكرة القدم بطولة القسم املمتاز املصادقة على مباريات  -
 ..................................................................................  

 األولى.  الدورةالقاعة داخل  لكرة القدم بطولة القسم املمتازمباريات  املصادقة على -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

البث  انتظار في   --- 22/12/3233  مي يشباب أوملبيك وزان / املغرب الحس.ا 

22/12/3233 23-22 مصادق عليها   القصبة الرياضية / باير باب النوادر 

22/12/3233 20-22 مصادق عليها   طنجة  20تمودة تطوان / ماينز  

22/12/3233 23-23 مصادق عليها   أتلتيك العوامة / الشباب القصري  

22/12/3233 20-22 مصادق عليها   اتحاد طنجة / النصر القصري  

22/12/3233 22-23 مصادق عليها   مستقيل مرتيل / هامبوغ طنجة  

21/12/3233 21-23 مصادق عليها   طلبة تطوان / الهدف الرياض ي  
 

 الثانية.  الدورةالقاعة داخل لكرة القدم بطولة القسم املمتاز مباريات  املصادقة على -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

20/11/3233 22-23 مصادق عليها   تطوان الشباب القصري / تمودة  

20/11/3233 22-21 مصادق عليها   طنجة / القصبة الرياضية 20ماينز  

20/11/3233 22-23 مصادق عليها   هامبوغ طنجة / طلبة تطوان  

20/11/3233 20-23 مصادق عليها   أوملبيك وزان شباب  ا.تحاد كونديسة / ا 

21/11/3233 21-23 مصادق عليها   باير باب النوادر / فتح إمزورن  

21/11/3233 22-22 مصادق عليها   النصر القصري / مستقبل مارتيل  

21/11/3233 22-23 مصادق عليها   ا ف س وزن / أتلبيك العوامة  

21/11/3233 23-21 مصادق عليها   املغرب الحسيمي / إتحاد طنجة  

12/11/3233 20-20 مصادق عليها   س وزان  شبيبة فتح امزورن / اف 

 

 

 

 



 

 الثالثة .  ةالدور  داخل القاعة لكرة القدم بطولة القسم املمتاز املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

11/11/3233 21-21 مصادق عليها   القصبة الرياضية / الشباب القصري  

11/11/3233 21-21 مصادق عليها   مستقيل مرتيل / املغرب الحسيمي  

11/11/3233 22-20 مصادق عليها   فتح إمزورن / أتلتيك العوامة طنجة  

32/11/3233 21-21 مصادق عليها   طنجة  20باير باب النوادر / ماينز  

32/11/3233 21-21 مصادق عليها   تمودة تطوان / ا ف س وزان  

32/11/3233 20-20 مصادق عليها   الهدف الرياض ي / هامبورغ طنجة  

32/11/3233 21-21 مصادق عليها   تحاد كونديسة اإتحاد طنجة /  

32/11/3233 20-20 مصادق عليها   طلبة تطوان / النصر القصري  

 الرابعة  .  ةالدور  داخل القاعة لكرة القدم بطولة القسم املمتاز املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

31/11/3233 23-23 مصادق عليها   ر / الشباب القصري دباير باب النوا 

31/11/3233 22-21 مصادق عليها   طنجة / فتح إمزورن  20ماينز  

31/11/3233 21-20 مصادق عليها   أتلتيك العوامة / تمودة تطوان 

31/11/3233 22-20 مصادق عليها   اتحاد كونديسة / مستقبل مرتيل  

32/11/3233 23-20 مصادق عليها   أوملبيك وزان / إتحاد طنجةا.شباب  

32/11/3233 22-23 مصادق عليها   س وزان / القصبة تطوان  اف 

32/11/3233 21-20 مصادق عليها   / طلبة تطوان  املغرب الحسيمي 

32/11/3233 21-22 مصادق عليها   الهدف الرياض ي / النصر القصري  
 

 الخامسة   .  ةالدور  داخل القاعة لكرة القدم بطولة القسم املمتاز املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

23/13/3233 22-20 مصادق عليها   هامبورغ طنجة / النصر القصري  

22/13/3233 20-20 مصادق عليها   القصبة الرياضية / أتلتيك العوامة  

البث  انتظار في   ---- 20/13/3233  تحاد كونديسة اطلبة تطوان /  

20/13/3233 20-20 مصادق عليها   س وزان  ر / افدباير باب النوا 

20/13/3233 21-22 مصادق عليها   الهدف الرياض ي / املغرب الحسيمي  

20/13/3233 22-22 مصادق عليها   شباب أوملبيك وزان  ا.مستقبل مرتيل /  

20/13/3233 23-22 مصادق عليها   طنجة / الشباب القصري  20ماينز  

20/13/3233 22-20 مصادق عليها   فتح إمزورن / تمودة تطوان  

 

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

 

 .السادسة مساء ورفعت الجلسة على الساعة 

 

 

 


