
   
  

 

 

 

 املجموعة ألف       2020/2021ي  ولة القسم املمتاز للموسم الرياض الجدول العام لبط

 موح باكوء رجا 12

 

 شباب بن ديبان 

 البوغاز ءرجا

 صري الق ءرجا

 شباب املضيق 

 شباب الدغاليين 

 جوهرة العرائش 

 اتحاد أطلس مرتيل

 علم طنجة 

 أوملبيك وزان 

 وفاق الساحل
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 وفاق الساحل 13

 

 علم طنجة 

 أوملبيك وزان 

 جوهرة العرائش 

 يلس مرت اتحاد أطل

شباب املضيق شباب  

 الدغاليين 

 البوغاز ءرجا

 صري القء رجا

 موح باكو ءرجا

 شباب بن ديبان 
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  شباب 14

 ديبانبن

 صري الق ءرجا

 موح باكو ءرجا

 شباب الدغاليين 

 البوغاز ءرجا

 اتحاد أطلس مرتيل

 شباب املضيق 

 أوملبيك وزان 

 جوهرة العرائش 

 وفاق الساحل

 علم طنجة 
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 علم طنجة  15

 

 جوهرة العرائش 

 وفاق الساحل

 شباب املضيق 

 أوملبيك وزان 

 البوغاز ءرجا

 اتحاد اطلس مرتيل

 موح باكو ءرجا

 شباب الدغاليين 

 شباب بن ديبان 

 صري الق ءرجا
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 أوملبيك وزان  16

 

 وفاق الساحل

 لاتحاد أطلس مرتي

 علم طنجة 

 شباب الدغاليين 

 جوهرة العرائش 

 ي ر صالق ءرجا

 شباب املضيق 

 شباب بن ديبان 

 البوغاز ءرجا

 موح باكوء رجا
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 صري الق ءرجا 17

 

 شباب الدغاليين 

 شباب بن ديبان 

 اتحاد أطلس مرتيل

 موح باكو ءرجا

 أوملبيك وزان 

 البوغاز ءرجا

 وفاق الساحل

 شباب املضيق 

 علم طنجة 

 جوهرة العرائش 
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 شباب املضيق  جوهرة العرائش  18

 علم طنجة 

 البوغاز ءرجا

 وفاق الساحل

 موح باكو ءرجا

 أوملبيك وزان 

 شباب بن ديبان 

 اتحاد أطلس مرتيل

 صري الق ءرجا

 شباب الدغاليين 
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 اتحاد أطلس مرتيل شباب الدغاليين  19

 قصري ال ءرجا

 أوملبيك وزان 

 شباب بن ديبان 

 وفاق الساحل

 موح باكو ءرجا

 علم طنجة 

 البوغاز ءرجا

 جوهرة العرائش 

 شباب املضيق 
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 البوغاز ءرجا شباب املضيق  20

 جوهرة العرائش 

 موح باكوء رجا

 علم طنجة 

 شباب بن ديبان 

 وفاق الساحل

 صري الق ءرجا

 أوملبيك وزان 

 شباب الدغاليين 

 اتحاد أطلس مرتيل
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 أوملبيك وزان  اتحاد اطلس مرتيل 21

 شباب الدغاليين 

 وفاق الساحل

 صري الق ءرجا

 علم طنجة 

 شباب بن ديبان 

 جوهرة العرائش 

 موح باكو ءرجا

 شباب املضيق 

 البوغاز ءرجا

 10 

 البوغاز ءرجا 22

 

 موح باكوء رجا

 شباب املضيق 

 شباب بن ديبان 

 جوهرة العرائش 

 صري الق ءرجا

 علم طنجة 

 شباب الدغاليين 

 وفاق الساحل

 اتحاد أطلس مرتيل

 اوملبيك وزان 

 11 
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 ء املجموعة با     2020/2021ي ولة القسم املمتاز للموسم الرياض الجدول العام لبط 

 أمل رأس الوطا  12

 طلبة تطوان 

 شباب أصيال  

 املحيط األصيلي

 اتحاد طنجة البالية 

 افس باب تازة

 صري السالم الق

 أمل الفنيدق

 ة نجوهرة مسنا

 وداد طنجة

 افس العرائش

 إدريس  يشباب سيد
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 س يادر ي شباب سيد 13

 امل رأس لوطا

 وداد طنجة  

 إفس العرائش

 أمل الفنيدق 

 ة نجوهرة مسنا

افس باب تازة  

 صري السالم الق

 املحيط األصيلي

 اتحاد طنجة البالية  

 طلبة تطوان 

 شباب أصيال 
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 أمل رأس لوطا 14

 شباب أصيال 

 اتحاد طنجة البالية 

 طلبة تطوان 

 صري السالم الق

 املحيط األصيلي 

 ة نجوهرة مسنا

 افس باب تازة

 افس العرائش

 أمل الفنيدق

 ادريس  يشباب سيد

 وداد طنجة  
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 وداد طنجة   15

 لوطا امل راس 

 أمل الفنيدق

 ادريسي شباب سيد 

 افس باب تازة

 افس العرائش

 املحيط األصيلي

 ة نجوهرة مسنا

طلبة تطوان  

 صري السالم الق

 شباب أصيال 

 اتحاد طنجة البالية 
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 أمل رأس لوطا 16

 اتحاد طنجة البالية 

 صري السالم الق

 شباب أصيال 

 ة نجوهرة مسنا

 طلبة تطوان 

 افس العرائش

 األصيلياملحيط 

 ادريس ي شباب سيد

 افس باب تازة

 وداد طنجة

 أمل الفنيدق
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 امل الفنيدق  17

 امل رأس لوطا  

 افس باب تازة

 وداد طنجة

 املحيط االصيلي

 ادريس ي شباب سيد

 طلبة تطوان 

 افس العرائش  

 شباب أصيال  

 ة نجوهرة مسنا

 اتحاد طنجة البالية 

 صري السالم الق
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 امل رأس لوطا   18

 صري السالم الق

 ة  نجوهرة مسنا

 اتحاد طنجة البالية 

 افس العرائش

 شباب اصيال 

 ادريس دي شباب سي

 طلبة تطوان 

 وداد طنجة

 املحيط االصيلي  

 أمل الفنيدق

 افس باب تازة
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 افس باب تازة   19

 أمل رأس لوطا

 املحيط األصيلي

 أمل الفنيدق

 طلبة تطوان 

 وداد طنجة

 شباب أصيال  

 ادريس  ديشباب سي

 اتحاد طنجة البالية 

 افس العرائش  

 صري السالم الق

 ة نجوهرة مسنا

 8 

 امل رأس لوطا  20

 ة نجوهرة مسنا

افس العرائش  

 صري السالم الق

 ادريس  يشباب سيد

 اتحاد طنجة البالية 

 وداد طنجة  

 شباب أصيال 

 أمل الفنيدق

 طلبة تطوان 

 افس باب تازة

 األصيلياملحيط  
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 أمل رأس لوطا 21

 املحيط األصيلي

 طلبة تطوان 

 افس باب تازة

 شباب أصيال             

 أمل الفنيدق           

 اتحاد طنجة البالية    

 وداد طنجة

 صري السالم الق

 ادريس  يشباب سيد

 ة نجوهرة مسنا

 افس العرائش

 10 

 افس العرائش 22

 أمل رأس لوطا  

 ادريس  يشباب سيد

 ة نجوهرة مسنا

وداد طنجة  

 صري السالم الق

 أمل الفنيدق 

 اتحاد طنجة البالية 

 افس باب تازة

 شباب أصيال 

 املحيط األصيلي

 طلبة تطوان 

 11 
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