
 (01)الاولى الدورة 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

تطوان 2 مالليين درسةجمعية جبل  طلبة طنجة 12:00  2019  نونبر 07الخميس    ج 

تطوان 2 مالليين طنجةرابطة  13:00  (ب) التطوانياملغرب   2019 نونبر 07الخميس    ج 

تطوان 2 مالليين مرتيلأطلس  أوملبيك القصري  14:00  2019  نونبر 07الخميس    ب 

تطوان 2 مالليين مرتيلنهضة  نهضة طنجة 15:00  2019  نونبر 07الخميس    أ 

البالية طنجة 2019  نونبر 07الخميس  اتحاد طنجة البالية شباب العوامة 10:00   ب 

2019  نونبر 07الخميس  شباب املدينة وفاق طنجة 11:00 طنجة البالية  ج 

طنجةابن خلدون  2019 نونبر 07الخميس  نادي كرونا وداد طنجة 15:00   د 

طنجةابن خلدون  (أ) اتحاد طنجة 16:00  2019  نونبر 07الخميس  املد الازرق   أ 

الفنيدق حيضرة العرائشمدرسة  14:00  الفنيدقشباب   2019  نونبر 07الخميس    أ 

2019  نونبر 08الجمعة  الواوملبيك واد  الفنيدقنادي  11:30 امسا  ب 

(أ) التطوانياملغرب  14:30 البلدي أصيال 2019  نونبر 18 الاثنين  شباب أصيلة   د 

تطوان 2 مالليين مرتيل اتلتيك 11:00  2019  نونبر 18 الاثنين  شباب الازهر    د 

طنجةمغرب  12:30 طنجة البالية طنجة .س.ف  2020يناير   26 الاحد    أ 

 (د)مجموعة : بنديبانشباب  ( /ج)مجموعة :  الاندلس القصري  -( ب)مجموعة : ( ب)اتحاد طنجة  راحة



 (02)الثانية الدورة 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

تطوان 2 مالليين مرتيل اتلتيك 11:00  (أ) التطوانياملغرب   2019 نونبر 10 الاحد   د 

طنجة املرس ( ب) طنجةاتحاد  11:00  2019 نونبر 10 الاحد  شباب العوامة   ب 

الفنيدقشباب  14:00 ابن خلدون طنجة 2019 نونبر 10 الاحد نهضة طنجة   أ 

طنجةابن خلدون  طنجةرابطة   الاندلس القصري  15:00  2019 نونبر 10 الاحد   ج 

طنجةابن خلدون  طنجةمغرب  املد الازرق  16:00  2019 نونبر 10 الاحد   أ 

طنجة املرس طنجةوداد  شباب أصيلة 12:00  2019  نونبر 11 الاثنين   د 

طنجة املرس 2019  نونبر 11 الاثنين بنديبانشباب   الازهرشباب  13:00   د 

طنجة الزياتن مرتيلنهضة  12:30  2019  نونبر 11 الاثنين (أ) اتحاد طنجة   أ 

الفنيدق حيضرة 2019 نونبر 11 الاثنين الفنيدقنادي  اتحاد طنجة البالية 13:00   ب 

درسةجمعية جبل  13:00 ابن خلدون طنجة طنجةوفاق   2019 نونبر 11 الاثنين   ج 

الواوملبيك واد  14:00 البلدي القصر الكبير القصري أوملبيك   2019 نونبر 11 الاثنين   ب 

(ب) التطوانياملغرب  16:00 طنجة البالية طنجةطلبة   2019  نونبر 11 الاثنين   ج 
العرائشالبلدي  س طنجة .ف 12:30  العرائشمدرسة   2019  نونبر 12 الثالثاء   أ 

 (د)مجموعة : نادي كرونا/ ( ج)مجموعة : املدينة  شباب -( ب)مجموعة  مرتيلأطلس  راحة



 (03)الثالثة الدورة 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

تطوان 2 مالليين (أ) التطوانياملغرب  11:00  2019  نونبر 17 الاحد شباب الازهر   د 

تطوان 2 مالليين 2019  نونبر 17 الاحد مرتيلنهضة  املد الازرق  12:00   أ 

تطوان 2 مالليين (ب) التطوانياملغرب  وفاق طنجة 13:00  2019نونبر   17 الاحد   ج 
تطوان 2 مالليين مرتيل اتلتيك وداد طنجة 14:00  2019  نونبر 17 الاحد   د 

تطوان 2 مالليين درسةجمعية جبل  شباب املدينة  15:00  2019نونبر   17 الاحد   ج 

2019  نونبر 17 الاحد  الاندلس القصري  طلبة طنجة 11:30 القصر الكبير  ج 

البالية طنجة 2019نونبر   17 الاحد البالية طنجةاتحاد  القصري أوملبيك  12:30   ب 

طنجةابن خلدون  طنجةنهضة  14:00  س طنجة .ف  2019  نونبر 17 الاحد   أ 

طنجةابن خلدون  بنديبانشباب  16:00  2019  نونبر 17 الاحد نادي كرونا   د 

العرائشالبلدي  طنجةمغرب  12:00  العرائشمدرسة   2019  نونبر 18 الاثنين    أ 

الواوملبيك واد   مرتيلأطلس  13:00 امسا 2019  نونبر 18 الاثنين    ب 

طنجة الزياتن الفنيدقنادي  13:00  2019  نونبر 18  الاثنين  (ب)اتحاد طنجة    ب 

الفنيدق حيضرة (أ) اتحاد طنجة 13:00  الفنيدقشباب   2019  نونبر 18 الاثنين    أ 

 (ج)مجموعة عن رابطة طنجة / ( د)مجموعة عن  شباب أصيلة ( /ب)مجموعة عن : شباب العوامة  راحة



 (04)الرابعة الدورة 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

 د  2020يناير  01الاربعاء  نادي كرونا  الازهرشباب  12:00 ابن خلدون طنجة

(أ) التطوانياملغرب  13:10 ابن خلدون طنجة  د  2020يناير  01الاربعاء  وداد طنجة 

طنجةابن خلدون   ج  2020يناير  01الاربعاء  طلبة طنجة رابطة طنجة 14:20 

طنجةابن خلدون  (ب) التطوانياملغرب  15:30   ج  2020يناير  01 الاربعاء شباب املدينة  
القصري أوملبيك   (ب)اتحاد طنجة  12:30 البلدي القصر الكبير  ب  2020يناير  01 الاربعاء 

تطوان 2 مالليين  ب  2020يناير  01الاربعاء    مرتيلأطلس  اتحاد طنجة البالية 14:00 

طنجة الزياتن س طنجة .ف 15:00  (أ) اتحاد طنجة   أ  2020يناير  01الاربعاء  

بنديبانشباب  15:30 البلدي اصيال  د  2020يناير  01الاربعاء  شباب أصيلة 

طنجةوفاق   الاندلس القصري  12:30 طنجة البالية  ج  2020يناير  05 الاحد 

العرائشمدرسة  13:30 ابن خلدون طنجة  أ  2020يناير  05 الاحد نهضة طنجة 

مرتيلنهضة  14:30 ابن خلدون طنجة  أ  2020يناير  05 الاحد طنجةمغرب  

الفنيدقشباب  16:30 ابن خلدون طنجة  أ  2020يناير  05 الاحد املد الازرق  

الفنيدق حيضرة الفنيدقنادي  شباب العوامة 12:00  2020يناير   26 الاحد    ب 

 (د)مجموعة : مرتيل اتلتيك/ ( ج)مجموعة : درسةجمعية جبل  -( ب)مجموعة  الواوملبيك واد  راحة



 (05)الخامسة الدورة 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

طنجة املرس طنجةنهضة  11:00  طنجةمغرب   2019  دجنبر 08 الاحد    أ 

الفنيدق حيضرة مرتيلنهضة  11:00  الفنيدقشباب   2019  دجنبر 08  الاحد   أ 

العرائشالبلدي  (أ) اتحاد طنجة 12:00  العرائشمدرسة   2019  دجنبر 08 الاحد    أ 

الواوملبيك واد  12:30 طنجة البالية 2019  دجنبر 08 الاحد اتحاد طنجة البالية   ب 

2019  دجنبر 08 الاحد   شباب أصيلة نادي كرونا 13:00 البلدي أصيال  د 

تطوان 2 مالليين درسةجمعية جبل  11:00  (ب) التطوانياملغرب   2019  دجنبر 08 الاحد   ج 

تطوان 2 مالليين بنديبانشباب  12:00  مرتيل اتلتيك  2019دجنبر   08 الاحد   د 

تطوان 2 مالليين 2019  دجنبر 08 الاحد شباب الازهر وداد طنجة 13:00   د 

2019دجنبر   08 الاحد س طنجة .ف املد الازرق  14:00 ابن خلدون طنجة  أ 

2019  دجنبر 08 الاحد  (ب)اتحاد طنجة   مرتيلأطلس  15:00 ابن خلدون طنجة  ب 

2019  دجنبر 08 الاحد شباب العوامة  القصري أوملبيك  16:00 ابن خلدون طنجة  ب 

2019  دجنبر 08 الاحد  الاندلس القصري  شباب املدينة  17:00 القصر الكبير  ج 

2020يناير   26  الاحد رابطة طنجة  وفاق طنجة 14:00 ابن خلدون طنجة  ج 
 (د)مجموعة عن ( أ) التطوانياملغرب  / (ج)مجموعة عن طلبة طنجة ( /ب)مجموعة عن : الفنيدقنادي  راحة



 (06)السادسة الدورة برنامج 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

تطوان 2 مالليين 2019 دجنبر 15الاحد     مرتيلأطلس  شباب العوامة 11:00   ب 

تطوان 2 مالليين س طنجة .ف 12:00  مرتيلنهضة   2019 دجنبر 15  الاحد   أ 

تطوان 2 مالليين ( ب) طنجةاتحاد  13:00  الواوملبيك واد   2019 دجنبر 15  الاحد   ب 

تطوان 2 مالليين درسةجمعية جبل   الاندلس القصري  14:00  2019 دجنبر 15  الاحد   ج 

طنجةابن خلدون  2019 دجنبر 15  الاحد (أ) اتحاد طنجة نهضة طنجة 14:00   أ 

طنجةابن خلدون  العرائشمدرسة  15:00  2019 دجنبر 15  الاحد املد الازرق    أ 

2019 دجنبر 15  الاحد شباب املدينة  رابطة طنجة 16:00 ابن خلدون طنجة  ج 

2019 دجنبر 15  الاحد وفاق طنجة طلبة طنجة 12:30 طنجة البالية  ج 
طنجة املرس (أ) التطوانياملغرب  11:00  2019 دجنبر 15  الاحد بنديبانشباب    د 

2019 دجنبر 15  الاحد شباب أصيلة شباب الازهر  13:00 البلدي أصيال  د 

الفنيدق حيضرة طنجةمغرب  11:00  الفنيدقشباب    أ  2020يناير  01 الاربعاء 

مرتيل اتلتيك 15:30 ابن خلدون طنجة  ب  2020يناير  05 الاحد نادي كرونا  

الفنيدقنادي  16:00 القصر الكبير القصري أوملبيك   2019يناير   24الجمعة    د 

 (د)مجموعة : وداد طنجة ( /ج)مجموعة :   (ب) التطوانياملغرب -( ب)مجموعة  اتحاد طنجة البالية راحة



 (07)السابعة الدورة 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

(أ) اتحاد طنجة 10:00 طنجة املرس 2019  دجنبر 22  الاحد طنجةمغرب    أ 

بنديبانشباب  11:00 طنجة املرس 2019  دجنبر 22  الاحد وداد طنجة   د 

البالية طنجة الفنيدقشباب  12:30  طنجة .س.ف  2019  دجنبر 22 الاحد    أ 

طنجةابن خلدون  2019  دجنبر 22  الاحد طلبة طنجة شباب املدينة 13:30   ج 

طنجةابن خلدون  2019  دجنبر 22 الاحد  نهضة طنجة املد الازرق 14:30   أ 

طنجةابن خلدون  2019  دجنبر 22 الاحد   (ب)اتحاد طنجة  اتحاد طنجة البالية 15:30   ب 

طنجةابن خلدون  2019  دجنبر 22  الاحد شباب العوامة الواوملبيك واد  16:30   ب 

تطوان 2 مالليين (أ) التطوانياملغرب  نادي كرونا 11:30  2019  دجنبر 22 الاحد    د 

تطوان 2 مالليين طنجةرابطة  12:30  درسةجمعية جبل   2019  دجنبر 22  الاحد   ج 

تطوان 2 مالليين 2019  دجنبر 22  الاحد مرتيل اتلتيك شباب أصيلة 13:30   د 

الفنيدق حيضرة مرتيلأطلس  10:00  الفنيدقنادي   2019دجنبر   22 الاحد    ب 

مرتيلنهضة  11:00 العرائش العرائشمدرسة   2019  دجنبر 22 الاحد    أ 

(ب) التطوانياملغرب  12:00 القصر الكبير 2019  دجنبر 22 الاحد   الاندلس القصري    ج 

 (د)مجموعة : الازهر  شباب / ( ج)مجموعة :  وفاق طنجة -( ب)مجموعة : القصري أوملبيك  راحة



 (08)الثامنة الدورة برنامج 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

درسةجمعية جبل  13:30 ابن خلدون طنجة 2019 دجنبر 29الاحد  طلبة طنجة   ج 

(أ) اتحاد طنجة املد الازرق 14:30 ابن خلدون طنجة 2019 دجنبر 29الاحد    أ 

(ب) التطوانياملغرب  15:30 ابن خلدون طنجة طنجةرابطة   2019 دجنبر 29الاحد    ج 

2019 دجنبر 29الاحد  وفاق طنجة شباب املدينة 16:30 ابن خلدون طنجة  ج 

2019 دجنبر 29الاحد  شباب العوامة اتحاد طنجة البالية 12:30 طنجة البالية  ب 

طنجة املرس طنجة .س.ف 10:00  طنجةمغرب   2019 دجنبر 29الاحد    أ 

2019 دجنبر 29الاحد  وداد طنجة نادي كرونا 11:00 املرس طنجة  د 

تطوان 2 مالليين مرتيل اتلتيك شباب الازهر  11:30  2019 دجنبر 29الاحد    د 

تطوان 2 مالليين (أ) التطوانياملغرب  شباب أصيلة 12:30  2019 دجنبر 29الاحد    د 

العرائشالبلدي  الفنيدقشباب  12:00  العرائشمدرسة   2019 دجنبر 29الاحد    أ 

الفنيدق حيضرة  ب  2020يناير  01الاربعاء  الفنيدقنادي  الواوملبيك واد  10:00 

طنجةابن خلدون  مرتيلنهضة  16:40   أ  2020يناير  01الاربعاء  نهضة طنجة 

مرتيلأطلس  16:40 القصر الكبير  ب  2020يناير  01الاربعاء  أوملبيك القصري  

 (د)مجموعة : بنديبانشباب  ( /ج)مجموعة :  الاندلس القصري  -( ب)مجموعة : ( ب)اتحاد طنجة  راحة



 (09)التاسعة الدورة برنامج 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

تطوان 2 مالليين مرتيلنهضة  (أ) اتحاد طنجة 12:30  2020يناير   12 الاحد   أ 
تطوان 2 مالليين (أ) التطوانياملغرب  11:30  مرتيل اتلتيك  2020يناير   19 الاحد    د 
تطوان 2 مالليين طنجةطلبة  12:30  (ب) التطوانياملغرب   2020يناير   19 الاحد    ج 
تطوان 2 مالليين طنجةوفاق  13:30  درسةجمعية جبل   2020يناير   19 الاحد    ج 
تطوان 2 مالليين 2020يناير   19 الاحد   الازهرشباب  بنديبانشباب  14:30   د 

طنجةوداد  12:00 البلدي أصيال 2020يناير   19 الاحد  شباب أصيلة   د 

الفنيدق حيضرة الفنيدقشباب  نهضة طنجة 12:00  2020يناير   19 الاحد    أ 
2020يناير   19 الاحد  اتحاد طنجة البالية الفنيدقنادي  12:30 طنجة البالية  ب 

طنجةرابطة  13:00 البلدي القصر الكبير 2020يناير   19 الاحد   الاندلس القصري    ج 
طنجةمغرب  14:00 ابن خلدون طنجة 2020يناير   19 الاحد  املد الازرق    أ 
( ب) طنجةاتحاد  شباب العوامة 15:15 ابن خلدون طنجة 2020يناير   19 الاحد    ب 

العرائشمدرسة  12:30 طنجة البالية س طنجة .ف  2020يناير   20الاثنين    أ 
تطوان 2 مالليين القصري أوملبيك  14:30  الواوملبيك واد   2020مارس  01 الاحد    ب 

 (د)مجموعة : نادي كرونا/ ( ج)مجموعة : املدينة  شباب -( ب)مجموعة  مرتيلأطلس  راحة



 (10)العاشرة الدورة برنامج 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

طنجة الزياتن الفنيدقشباب  16:00  (أ) اتحاد طنجة  2020يناير   18 الجمعة    أ 
2020يناير   18 الجمعة  القصري أوملبيك  البالية طنجةاتحاد  16:00 البلدي القصر الكبير  ب 

س طنجة .ف 17:00 ابن خلدون طنجة طنجةنهضة   2020يناير   18  الجمعة   أ 
2020يناير   22الاربعاء  املد الازرق  مرتيلنهضة  12:00 ابن خلدون طنجة  أ 
(ب) التطوانياملغرب  13:10 ابن خلدون طنجة 2020يناير   22الاربعاء  وفاق طنجة   ج 

2020يناير   22الاربعاء  طلبة طنجة  الاندلس القصري  14:20 ابن خلدون طنجة  ج 

طنجةابن خلدون  درسةجمعية جبل  15:30  2020يناير   22الاربعاء   شباب املدينة   ج 

طنجة املرس بنديبانشباب  نادي كرونا 14:00  2020يناير   22الاربعاء    د 
طنجة املرس مرتيل اتلتيك 15:00  2020يناير   22الاربعاء  وداد طنجة   د 
تطوان 2 مالليين (أ) التطوانياملغرب  شباب الازهر 12:00  2020يناير   22الاربعاء    د 

تطوان 2 مالليين الواوملبيك واد  13:00  2020يناير   22الاربعاء   مرتيلأطلس    ب 

طنجةابن خلدون  العرائشمدرسة  15:00  طنجةمغرب   2020يناير   24  الجمعة   أ 
الفنيدق حيضرة الفنيدقنادي   (ب)اتحاد طنجة  13:00  2020يناير   22الاربعاء    ب 

 (ج)مجموعة عن رابطة طنجة / ( د)مجموعة عن  شباب أصيلة ( /ب)مجموعة عن : شباب العوامة  راحة



 (11)الدورة برنامج 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

الفنيدق حيضرة الفنيدقشباب  املد الازرق  11:00  2020فبراير   02 الاحد    أ 

طنجةوفاق  13:00 البلدي القصر الكبير 2020فبراير   02 الاحد   الاندلس القصري    ج 

الفنيدقنادي  13:30 ابن خلدون طنجة 2020فبراير   02 الاحد  شباب العوامة   ب 

طنجةابن خلدون  2020فبراير   02 الاحد  رابطة طنجة طلبة طنجة 14:30   ج 

القصري أوملبيك  15:30 ابن خلدون طنجة 2020فبراير   02 الاحد   (ب)اتحاد طنجة    ب 

بنديبانشباب  شباب أصيلة 16:30 ابن خلدون طنجة 2020فبراير   02 الاحد    

تطوان 2 مالليين مرتيلنهضة  طنجةمغرب  11:30  2020فبراير   02 الاحد    أ 

تطوان 2 مالليين (ب) التطوانياملغرب  شباب املدينة  12:30  2020فبراير   02 الاحد    ج 
تطوان 2 مالليين 2020فبراير   02 الاحد   الازهرشباب  نادي كرونا 13:30   د 

تطوان 2 مالليين (أ) التطوانياملغرب  وداد طنجة 14:30  2020فبراير   02 الاحد    د 

2020فبراير   02 الاحد  اتحاد طنجة البالية   مرتيلأطلس  12:30 طنجة البالية  ب 

(أ) اتحاد طنجة 13:30 طنجة البالية س طنجة .ف  2020فبراير   02 الاحد    أ 

العرائشالبلدي  العرائشمدرسة  نهضة طنجة 14:30  2020فبراير   23  الاحد   أ 

 (د)مجموعة : مرتيل اتلتيك/ ( ج)مجموعة : درسةجمعية جبل  -( ب)مجموعة  الواوملبيك واد  راحة



 (12)الدورة برنامج 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

العرائشمدرسة  13:30 ابن خلدون طنجة (أ) اتحاد طنجة  2020فبراير   09 الاحد    أ 

2020فبراير   09 الاحد  شباب املدينة   الاندلس القصري  14:30 ابن خلدون طنجة  ج 

2020فبراير   09 الاحد  نادي كرونا   شباب أصيلة 15:30 ابن خلدون طنجة  د 

طنجةمغرب  16:30 ابن خلدون طنجة طنجةنهضة   2020فبراير   09 الاحد    أ 

2020فبراير   09 الاحد  وفاق طنجة رابطة طنجة  12:30 طنجة البالية  ج 

طنجة املرس 2020فبراير   09 الاحد  املد الازرق  س طنجة .ف 11:00   أ 

طنجة املرس مرتيل اتلتيك 12:00  بنديبانشباب   2020فبراير   09 الاحد    د 

طنجة املرس 2020فبراير   09 الاحد  وداد طنجة شباب الازهر 13:00   د 

تطوان 2 مالليين الفنيدقشباب  11:30  مرتيلنهضة   2020فبراير   09 الاحد    أ 

تطوان 2 مالليين 2020فبراير   09 الاحد   مرتيلأطلس   (ب)اتحاد طنجة  12:30   ب 

تطوان 2 مالليين (ب) التطوانياملغرب  13:30  درسةجمعية جبل   2020فبراير   09 الاحد    ج 

الواوملبيك واد  اتحاد طنجة البالية 12:30 امسا 2020فبراير   09 الاحد    ب 

2020فبراير   09 الاحد  القصري أوملبيك  شباب العوامة  13:00 القصر الكبير  ب 

 (د)مجموعة عن ( أ) التطوانياملغرب  / (ج)مجموعة عن طلبة طنجة ( /ب)مجموعة عن : الفنيدقنادي  راحة



 (13) الدورة برنامج 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

طنجةابن خلدون  الواوملبيك واد  13:30  ( ب) طنجةاتحاد   2020فبراير   16 الاحد    ب 

2020فبراير   16 الاحد  نهضة طنجة (أ) اتحاد طنجة 14:30 ابن خلدون طنجة  أ 

طنجةابن خلدون  الفنيدقشباب  15:30  طنجةمغرب   2020فبراير   16 الاحد    أ 

طنجةابن خلدون  2020فبراير   16 الاحد  شباب العوامة   مرتيلأطلس  16:30   ب 

تطوان 2 مالليين (أ) التطوانياملغرب  بنديبانشباب  11:30  2020فبراير   16 الاحد    د 

تطوان 2 مالليين 2020فبراير   16 الاحد  شباب الازهر  شباب أصيلة 12:30   د 

تطوان 2 مالليين مرتيل اتلتيك نادي كرونا  13:30  2020فبراير   16 الاحد    د 

الفنيدق حيضرة القصري أوملبيك  11:00  الفنيدقنادي   2020فبراير   16 الاحد    ب 

مرتيلنهضة  13:30 طنجة البالية س طنجة .ف  2020فبراير   16 الاحد    أ 

العرائشالبلدي  العرائشمدرسة  املد الازرق  17:00  2020فبراير   16 الاحد    أ 

2020فبراير   23 الاحد  طلبة طنجة وفاق طنجة 12:30 طنجة البالية  ج 
درسةجمعية جبل  13:00 البلدي القصر الكبير 2020فبراير   23 الاحد   الاندلس القصري    ج 

طنجة الزياتن 2020فبراير   23 الاحد  رابطة طنجة شباب املدينة  18:00   ج 

 (د)مجموعة : وداد طنجة ( /ج)مجموعة :   (ب) التطوانياملغرب -( ب)مجموعة  اتحاد طنجة البالية راحة



 (14)الدورة برنامج 
 مج التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة امللعب و املدينة

2020فبراير   02 الاحد  الواوملبيك واد  شباب العوامة 12:00 امسا  ب 

الفنيدق حيضرة طنجة .س.ف 12:00  الفنيدقشباب   2020مارس  01 الاحد    أ 

2020مارس  01 الاحد  اتحاد طنجة البالية  (ب)اتحاد طنجة  12:30 طنجة البالية  ب 

2020مارس  01 الاحد  شباب أصيلة اتلتيك مرتيل 13:00 البلدي أصيال  د 

تطوان 2 مالليين الفنيدقنادي  11:30  مرتيلأطلس   2020مارس  01 الاحد    ب 

تطوان 2 مالليين العرائشمدرسة  12:30  مرتيلنهضة   2020مارس  01 الاحد    أ 

تطوان 2 مالليين (ب) التطوانياملغرب   الاندلس القصري  13:30  2020مارس  01 الاحد    ج 

(أ) اتحاد طنجة طنجةمغرب  13:30 ابن خلدون طنجة 2020مارس  01 الاحد    أ 

(أ) التطوانياملغرب  14:30 ابن خلدون طنجة 2020مارس  01 الاحد  نادي كرونا   د 

2020مارس  01 الاحد  املد الازرق نهضة طنجة 15:30 ابن خلدون طنجة  أ 

درسةجمعية جبل  16:30 ابن خلدون طنجة 2020مارس  01 الاحد  رابطة طنجة   ج 

2020مارس  01 الاحد  شباب املدينة طلبة طنجة 17:30 ابن خلدون طنجة  ج 

طنجة الزياتن بنديبانشباب  وداد طنجة 19:00  2020مارس  01 الاحد    د 

 (د)مجموعة : الازهر  شباب / ( ج)مجموعة :  وفاق طنجة -( ب)مجموعة : القصري أوملبيك  راحة


