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 . و العيذجتي لببن اليىظسف و ظميت البذسر  عبذ الصمذاخشيبش العحى العيذبححىس  و اللطيف صهىد بشئاظت العيذ عبذالثانيت بعذ الضوال  افتتحت الجلعت بملش العصبت بالتاسيخ املشاس إليه أعاله ورلك على العاعت 

06/01/2023 بتاسيخ 14  مححش سكم  

 السشيـــــــــم ظببـــــــــــــها مـــذة العلىبت والغشامت املاليت جاسيــــــخ بذايتها
 الشخــصت    كمس

 أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة السئت الاظــــــم والنعب

 اللعم املمتاص

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 سجاء ببي مكادة/ شباب املحيم  هباس محمذ كشوق L1685M00 سجاء ببي مكادة ضشب الخصم

02/01/2023  جىبيخ 
سشم أسضيت امللعب باللاسوساث و جكعتر 

 ظياج امللعب
 سجاء ببي مكادة/ شباب املحيم  الملعب  البلذر - شباب املحيم

 اللعم  ول 

02/01/2023  أجذلغ طنجت/ نهحت ببي عمشاي  كبار لحعن العشبف KB161269 أنذلغ طنجت جكعتر فشصت ظانحت للتسجيل مباساة نافزة 

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 أوملبيك وادالو/  نجىم طنجت  كبار عبذ املالك الععىد KB30713 نجىم طنجت ظلىن ال سباض ي اججاه الحكم

02/01/2023  هالل طنجت/ شباب املالليتي  مدرب عض الذين اليىظسف L397501 هالل طنجت احتجاج عنيف مباساة نافزة 

02/01/2023  وفاق طنجت/ مىلىديت جطىاي  كبار ظسياي جنبي L664718 مىلىديت جطىاي جكعتر فشصت ظانحت للتسجيل مباساة نافزة 

02/01/2023  شباب اوالد حمايذ/ املذ  صسق  كبار ابشاهيم إدمحامذ LB180081 شباب أوالد حمايذ ظلىن مشتي مباساة نافزة 

02/01/2023  سجاء البىغاص/ الشجاء اللصشر  كبار عمش الشياحي LB243720 الشجاء اللصشر  جكعتر فشصت ظانحت للتسجيل مباساة نافزة 

02/01/2023  سجاء البىغاص/ الشجاء اللصشر  حامل األمتعة محمذ بنطاهش LB83692 الشجاء اللصشر  احتجاج عنيف مباساة نافزة 

02/01/2023  أطلغ مشجيل/ وفاق أمتاس  كبار محعن اليىظسف LE30809 أطلغ مشجيل الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 شباب طنجت/ شباب مغىغت  كبار عبذ اللطيف الخشن 063262M99 شباب مغىغت ظب الحكم

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 شباب طنجت/ شباب مغىغت  كبار حمضة مصباح 024577M00 شباب مغىغت ظب الحكم

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 شباب طنجت/ شباب مغىغت  كبار محمذ الععشر  KB223353 شباب مغىغت ظب الحكم



 

ء معاالعاعت الخامعت والنصفو سفعت الجلعت على   

 

03/01/2023  
مباسياث 3+ مباسياث نافزة 3

 مىكىفت التنسيز
 وفاق العاحل/ أطلغ طنجت  مدرب محمذ ظعيذ الضهشر  K181188 وفاق العاحل ظب لجنت التحكيم

04/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 مذسظت العشائش/ نادر هشونا  كبار عبذ هللا أمغاس KB106557 نادر هشونا ضشب الخصم

04/01/2023  مذسظت العشائش/ نادر هشونا  كبار يىظف بنصالح LA132754 مذسظت العشائش الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

04/01/2023  
مباساة مىكىفت + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 مذسظت العشائش/ نادر هشونا  كبار نبيل عياد L053508M05 مذسظت العشائش ظب الضميل

04/01/2023  مباسجتي نافزجتي 
سفض مغادسة +الحصىل على إنزاسين

 أسضيت امللعب
 ظبىسجينغ طنجت/ نهحت هىسصيانت  كبار أيىب الىهابف 044980M95 نهحت هىسصيانت

 اللعم الثانف

02/01/2023  
مباسياث 3+ مباسياث نافزة 3

 مىكىفت التنسيز
 ظىق الطلبت/ ميناء مشينا طنجت  مذسب أيىب الضسهىنف K397220 ميناء مشينا طنجت ظب الحكام

02/01/2023  ظىق الطلبت/ ميناء مشينا طنجت  هباس عبذ الىاحذ الضباطف LB231407 ظىق الطلبت الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
أيت حزيست.ج ظب الحكم  R367415 أمل إمضوسي / أيت حزيست .ج هباس عادل الضيانف 

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
أيت حزيست.ج ظب الحكم  R377822 أمل إمضوسي / أيت حزيست .ج هباس محمذ إلابشاهيمف 

02/01/2023  أمل بذسيىي / مىلىديت طنجت  هباس محمذ جلاللت KB246783 مىلىديت طنجت الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 شباب العىامت/ وفاء العشائش  هباس مىس ن املصباحي KB188445 شباب العىامت ظب الحكم

 السئاث الصغشي 

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 وفاق العاحل/ نجاح طنجت  صغاس جنساسر إلياط CC14 نجاح طنجت ضش ب الخصم

02/01/2023  أجاهغ املحيم/ شباب املحيم  فتياي محمذ أمتي الصىفي CC67 شباب املحيم الحصىل على إنزاسين مباساة نافزة 

02/01/2023  
مباسجتي مىكىفتا + مباسجتي نافزجتي 

 التنسيز
 أجاهغ املحيم/ شباب املحيم  فتياي أمتي البزاسنف CC40 شباب املحيم ظب الحكام

02/01/2023  أجاهغ املحيم/ شباب املحيم  فتياي عمش الضجلي CC15 أجاهغ املحيم ظلىن مشتي مباساة نافزة 


