
                                                                                                   51/51/1011التاريخ:                                                                                                                    603العدد:

 15/55/1011بتاريخ  50محضر رقم 

،    الحادية عشرة صباحاالساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

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

 :األعمالجدول 

 .األولى ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -

 األولى و الثانية. ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -

  .و الثالثة األولى و الثانية ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -

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

  األولى. ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة ملصادقةا

11/50/1011 06-05 مصادقة عليها  ج.ابن بطوطة / هالل سيدي ادريس 

11/50/1011 05-01 مصادقة عليها  رجاء البوغاز / شباب أزال 

11/50/1011 00-05 مصادقة عليها  مولودية تطوان / شباب األزهر 

16/50/1011 01-05 مصادقة عليها  أندلس طنجة / النادي الحسيمي 

16/50/1011 05-01 مصادقة عليها  نادي الغندوري /سبورتينغ طنجة 

16/50/1011 06-00 مصادقة عليها  هالل طنجة / نهضة باب برد 

16/50/1011 00-00 مصادقة عليها  وفاق طنجة / حسنية ترجيست 

16/50/1011 00-00 مصادقة عليها  / ف س طنجة فتح الرواض ي 

16/50/1011 00-05 مصادقة عليها  نهضة بني عمران / الوفاء الرياض ي 

16/50/1011 06-03 مصادقة عليها  شباب املالليين / النصر الرياض ي 

12/50/1011 06-05 مصادقة عليها  / نادي املستقبل نادي كرونا 

  األولى و الثانية. ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

12/50/1011 00-05 مصادقة عليها  نهضة باب برد / فتح الرواض ي  

12/50/1011 01-03 مصادقة عليها  وفاق الساحل / وفاق أمسا 

60/50/1011 01-01 مصادقة عليها  أوملبيك القصري / اتحاد السالم  

60/50/1011 00-00 مصادقة عليها  حمايد اوفاق أمتار / شباب والد  

60/50/1011 03-00 مصادقة عليها  أوملبيك وادالو / رجاء العرائش  

60/50/1011 01-02 مصادقة عليها  أمل أيت قمرة / أهلي العوامة  

60/50/1011 01-01 مصادقة عليها  بوكيدارن نادي نجوم طنجة /  

60/50/1011 03-00 مصادقة عليها  / الشمال القصري  أتلتبك مشالوة 

60/50/1011 02-02 مصادقة عليها  شباب سيدي ادريس / املد االزرق  

60/50/1011 --- في انتظار البث  النادي الحسيمي / رجاء البوغاز  

60/50/1011 --- في انتظار البث  نهضة الفنيدق / نهضة طنجة  

60/50/1011 00-00 مصادقة عليها  السانية أمل رأس لوطا / شباب  

60/50/1011 05-00 مصادقة عليها  أجاكس املضيق / شباب حيضرة 

60/50/1011 04-00 مصادقة عليها  مدرسة العرائش / فتح طنجة  

60/50/1011 --- في انتظار البث  وفاق العوامرة / كوكب طنجة  

60/50/1011 00-00 مصادقة عليها  نهضة وزان / شباب املالليين  

65/50/1011 02-02 مصادقة عليها  النادي الطنجي / أطلس مرتيل  

65/50/1011 01-03 مصادقة عليها  شباب طنجة / ماط بي  

05/55/1011 01-00 مصادقة عليها  شباب مغوغة / املحيط االصيلي  



05/55/1011 03-01 مصادقة عليها  الوفاء الرياض ي / نادي كرونا  

01/55/1011 01-01 مصادقة عليها  ف س طنجة / ج ابن بطوطة  

01/55/1011 00-00 مصادقة عليها  فتح طنجة / أندلس طنجة  

06/55/1011 --- في انتظار البث  نهضة كورزيانة / النجم الرياض ي الطنجي  

06/55/1011 02-00 مصادقة عليها  أطلس طنجة / حسنية طنجة  

02/55/1011 03-01 مصادقة عليها  نادي املستقبل/ مدرسة العرائش  

02/55/1011 00-02 مصادقة عليها  النصر الرياض ي / هالل طنجة  

  .و الثالثة األولى و الثانية ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة

1011-55-01 05-05 مصادقة عليها  شباب أوالد حميد / أطلس مرتيل  

1011-55-01 05-06 مصادقة عليها  املد االزرق / أمل رأس لوطا  

1011-55-01 05-01 مصادقة عليها  سبورتينغ أريج طنجة / نجوم طنجة  

1011-55-01 05-00 مصادقة عليها  املحيط األصيلي / نهضة الفنيدق  

 / أمل أيت قمرة  ماط بي  1011-55-01 --- في انتظار البت  

1011-55-03                                                              06-01 مصادقة عليها  نهضة كورزيانة / السالم القصري  

1011-55-03 01-05 مصادقة عليها  نجاح طنجة / مولودية تطوان  

1011-55-03 05-05 مصادقة عليها  نادي بوكيدارن /أطلس طنجة  

1011-55-03 01-00 مصادقة عليها  شباب حيضرة /نهضة وزان  

1011-55-03 02-00 مصادقة عليها  الشمال القصري / شباب طنجة  

1011-55-03 05-00 مصادقة عليها  الرجاء القصري / نهضة بني عمران  

1011-55-03 01-05 مصادقة عليها  ف س باب تازة / شباب مغوغة  

1011-55-03 00-05 مصادقة عليها  شباب الزهر /وفاق طنجة  

1011-55-03 02-05 مصادقة عليها  وفاق أمسا / أوملبيك وادالو  

1011-55-03 --- في انتظار البت    شباب أزال / النادي الحسيمي  

1011-55-03 00-00 مصادقة عليها  حسنية ترجيست / النادي الغندوري  

1011-55-03 06-05 مصادقة عليها  رةأمتار / وفاق العواموفاق  

1011-55-03 00-05 مصادقة عليها  رجاء العرائش / أوملبيك القصري  

1011-55-03 00-00 مصادقة عليها  شباب املالليين / أجاكس املضيق  

1011-55-02 01-01 مصادقة عليها  حسنية طنجة / وفاق الساحل  

1011-55-02 05-02 مصادقة عليها  الطنجي شباب السانية / نادي  

1011-55-50 --- في انتظار البت  كوكب طنجة / شباب سيدي ادريس  

 بعد الزوال  الثانية رفعت الجلسة على الساعة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  51/55/1011التاريخ:                                                                          603العدد:

 00/51/1011بتاريخ  01محضر رقم 
، برئاسة    الحادية عشرة صباحا الساعة  أعاله علىعقدت لجنة القوانين واألنظمة والتأهيل اجتماعا بالتاريخ املشار إليه 

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

 :األعمالجدول 

 األولى و الثالثة. ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -

 .و الثالثة الثانية ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -
.................................................................................. 

  األولى و الثالثة. ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة ملصادقةا
عليهامصادقة   05-02 51-55-1011  النادي الطنجي / املد االزرق  

1011-55-51 06-01 مصادقة عليها  نهضة الفنيدق / ا ف س باب تازة  

1011-55-51 01-00 مصادقة عليها  حميد /وفاق العوامرةاج أوالد  

1011-55-51 05-05 مصادقة عليها  مدرسة العرائش / الوفاء الرياض ي  

1011-55-51 05-05 مصادقة عليها  نادي كرونا /الرجاء القصري  

1011-55-51 00-05 مصادقة عليها  فتح طنجة / رجاء البوغاز  

1011-55-56 00-01 مصادقة عليها  السالم القصري/نجاح طنجة 

1011-55-56 01-05 مصادقة عليها  أمل رأس لوطا / كوكب طنجة  

1011-55-56  00-05 مصادقة عليها  تطوان /نهضة كورزيانة  مولودية 

1011-55-56 00-01 مصادقة عليها  اوملبيك وادالو / حسنية طنجة  

1011-55-56 00-06 مصادقة عليها  أمل أيت قمرة / الشمال القصري  

1011-55-51 01-05 مصادقة عليها  ج ابن بطوطة / نهضة باب برد  

  .و الثالثة الثانية ةالدور القسم األول املصادقة على مباريات  -

 الفريقان املتباريان التاريخ النتيجة املصادقة
51/55/1011 01-05 مصادقة عليها  العوامة / املاط ب  أهلي 

52/55/1011 05-06 مصادقة عليها  وفاق طنجة / نجاح طنجة  

52/55/1011 01-05 مصادقة عليها  أندلس طنجة / نادي املستقبل  

52/55/1011 01-06 مصادقة عليها  نهضة طنجة / اتلتيك مشالوة  

52/55/1011 02-01 مصادقة عليها  هالل طنجة / نهضة وزان  

10/55/1011 00-00 مصادقة عليها  كوكب طنجة / شباب سيدي ادريس  

10/55/1011 05-00 مصادقة عليها  نادي الغندوري / شباب األزهر  

10/55/1011 05-05 مصادقة عليها  بوكيدارن وفاق الساحل / نادي  

10/55/1011 06-01 مصادقة عليها  أوملبيك القصري / وفاق أمسا  

10/55/1011 00-01 مصادقة عليها  هالل سيدي ادريس / افس طنجة  

10/55/1011 05-01 مصادقة عليها  فتح الرواض ي / النصر الرياض ي  

10/55/1011 00-05 مصادقة عليها  سبورتينغ طنحة / النجم الرياض ي الطنجي  

10/55/1011 05-01 مصادقة عليها  أطلس مرتيل / شباب السانية  

13/55/1011 00-06 مصادقة عليها  ش سيدي ادريس / وفاق امتار  

13/55/1011 06-02 مصادقة عليها  سبورتينغ طنجة / حسنية ترجيست 

الالواحدة  بعد الزو رفعت الجلسة على الساعة و 


