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طنجة. س.ف  

طنجة مغرب  

الفنيدقشباب   

 مدرسة العرائش

 المد االزرق

(أ)اتحاد طنجة   

 

مرتيل  نهضة  

طنجة  نهضة  
1 

9 
  طنجة مغرب

 المد االزرق

  مدرسة العرائش

طنجة. س.ف  

(أ)اتحاد طنجة   

مرتيل  نهضة  

طنجة  نهضة  

الفنيدقشباب   
2 

01 
مرتيل  نهضة  

 المد االزرق

  مدرسة العرائش

  طنجة مغرب

الفنيدقشباب   

(أ)اتحاد طنجة   

طنجة. س.ف  

طنجة  نهضة  
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00 
  المد االزرق

الفنيدقشباب   

  طنجة مغرب

مرتيل نهضة  

(أ)اتحاد طنجة   

طنجة. س.ف  

طنجة  نهضة  

  مدرسة العرائش
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01 
طنجة. س.ف  

  المد االزرق

  الفنيدقشباب 

مرتيل نهضة  

  مدرسة العرائش

(أ)اتحاد طنجة   

  طنجة مغرب

طنجة  نهضة  
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01 
  المد االزرق

  مدرسة العرائش

  مرتيل نهضة

طنجة. س.ف  

  الفنيدقشباب 

  طنجة مغرب

(أ)اتحاد طنجة   

  طنجة نهضة
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01 
  مدرسة العرائش

مرتيل نهضة  

  طنجة. س.ف

الفنيدقشباب   

  طنجة مغرب

(أ)اتحاد طنجة   

  طنجة نهضة

  المد االزرق
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(ب)اتحاد طنجة  8  
يلأطلس مرت  

 اولمبيك القصري

 اتحاد طنجة البالية

العوامةشباب   

واد الواولمبيك   

 نادي الفنيدق
1 

 أطلس مرتيل 9
  العوامةشباب 

(ب)اتحاد طنجة   

  نادي الفنيدق

 اتحاد طنجة البالية

 اولمبيك القصري 

واد الواولمبيك   
2 

العوامةشباب  01  
(ب)اتحاد طنجة   

 نادي الفنيدق

 اتحاد طنجة البالية

ولمبيك القصريا  

واد الو اولمبيك   

 أطلس مرتيل
3 

واد الواولمبيك  00  
  اولمبيك القصري

(ب)اتحاد طنجة   

  نادي الفنيدق

العوامةشباب   

 أطلس مرتيل

 اتحاد طنجة البالية
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 نادي الفنيدق 01
(ب)اتحاد طنجة   

 أطلس مرتيل

العوامةشباب   

 اولمبيك القصري

 اتحاد طنجة البالية

الوواد اولمبيك   
5 

 اتحاد طنجة البالية 01
 أطلس مرتيل

العوامةشباب   

  اولمبيك القصري

 نادي الفنيدق

واد الواولمبيك   

(ب)اتحاد طنجة   
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 اولمبيك القصري 01
(ب)اتحاد طنجة   

 اتحاد طنجة البالية

  نادي الفنيدق

 أطلس مرتيل

  العوامةشباب 

واد الواولمبيك   
7 

 



 

 االندلس القصري 8
 جمعية حبل درسة

 طلبة طنجة

 شباب المدينة

طنجة وفاق  

(ب)المغرب التطواني   

 رابطة طنجة
1 

 شباب المدينة 9
  رابطة طنجة

 االندلس القصري

  طنجة وفاق

 جمعية حبل درسة

  طلبة طنجة

(ب)المغرب التطواني   
2 

  رابطة طنجة 01
  االندلس القصري

  لبة طنجةط

  جمعية حبل درسة

 شباب المدينة

(ب)المغرب التطواني   

  طنجة وفاق
3 

  معية حبل درسةج 00
  طلبة طنجة

 رابطة طنجة

  طنجة وفاق

 االندلس القصري

شباب المدينة    

(ب)المغرب التطواني   
4 

  طلبة طنجة 01
  االندلس القصري

 شباب المدينة 

  ابطة طنجةر

طنجة وفاق  

(ب)المغرب التطواني   

 جمعية حبل درسة
5 

(ب)المغرب التطواني  01  
  جمعية حبل درسة

 االندلس القصري

طنجة  وفاق  

  طلبة طنجة

 شباب المدينة 

 رابطة طنجة
6 

طنجة فاقو 01  
  طلبة طنجة

 شباب المدينة 

  رابطة طنجة

 جمعية حبل درسة

  االندلس القصري

(ب)المغرب التطواني   
7 

 



 

 شباب بنديبان 8
 شباب االزهر

 أتلتك مرتيل

 نادي كرونا

 وداد طنجة

 شباب أصيلة

(أ)المغرب التطواني   
1 

 نادي كرونا 9
 شباب بنديبان

 شباب االزهر

 وداد طنجة

 شباب أصيلة

(أ)المغرب التطواني   

 أتلتك مرتيل
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 شباب أصيلة 01
كرونانادي   

 شباب بنديبان

 أتلتك مرتيل

 وداد طنجة

 شباب االزهر

(أ)المغرب التطواني   
3 

 أتلتك مرتيل 00
 نادي كرونا

 شباب االزهر

 شباب بنديبان

 شباب أصيلة

 وداد طنجة

(أ)المغرب التطواني   
4 

(أ)المغرب التطواني  01  
 شباب أصيلة

 نادي كرونا

 شباب االزهر

 وداد طنجة

 أتلتك مرتيل

نديبانشباب ب  
5 

 وداد طنجة 01
 شباب أصيلة

 شباب االزهر

 نادي كرونا

 أتلتك مرتيل

 شباب بنديبان

(أ)المغرب التطواني   
6 

 شباب االزهر 01
 أتلتك مرتيل

 شباب أصيلة

 وداد طنجة

 شباب بنديبان

(أ)المغرب التطواني   

 نادي كرونا
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