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     2020/2021الرياض ي  القسم الثالث للموسمالجدول العام لبطولة 

 املجموعة أ 

 السانية رهان  8

 النصر الرياض ي

 اتلتيك طنجة

 هالل سيدي دريس 

 نهضة كورزيانة 

 أطلس طنجة

1 

 أطلس طنجة 9

 رهان السانية 

 هالل سيدي دريس 

 نهضة كورزيانة 

 النصر الرياض ي

 اتلتيك طنجة

2 

 رهان السانية  10

 اتلتيك طنجة

 نهضة كورزيانة  

 النصر الرياض ي

 أطلس طنجة 

 هالل سيدي دريس 

3 

 سيدي دريس هالل  11

 رهان السانية 

 النصر الرياض ي

 أطلس طنجة

 اتلتيك طنجة

 نهضة كورزيانة 

4 

 رهان السانية  12

 نهضة كورزيانة 

 أطلس طنجة

 اتلتيك طنجة

 هالل سيدي دريس 

 النصر الرياض ي

5 

 

 ب املجموعة 

 شباب السانية  شباب ادرادب  8

 املنار الرياض ي

 كوكب طنجة

 نهضة بئر الشيفا 

 السعادة شباب 

 اندلس طنجة

1 

 نهضة بئر الشيفا  اندلس طنجة 9

 شباب السعادة 

 املنار الرياض ي

 كوكب طنجة

 شباب ادرادب 

 شباب السانية 

2 

 كوكب طنجة شباب السانية  10

 شباب ادرادب 

 شباب السعادة 

 املنار الرياض ي

 اندلس طنجة

 نهضة بئر الشيفا 

3 

 املنار الرياض ي نهضة بئر الشيفا  11

 اندلس طنجة

 شباب ادرادب 

 شباب السعادة 

 شباب السانية 

 كوكب طنجة

4 

 شباب السعادة  كوكب طنجة 12

 شباب السانية 

 اندلس طنجة

 شباب ادرادب 

 نهضة بئر الشيفا 

 املنار الرياض ي

5 

 شباب ادرادب  املنار الرياض ي 13

 نهضة بئر الشيفا 

 شباب السانية 

 اندلس طنجة

 كوكب طنجة

 السعادة شباب 

6 

 اندلس طنجة شباب السعادة  14

 كوكب طنجة

 نهضة بئر الشيفا 

 شباب السانية 

 املنار الرياض ي  

 شباب ادرادب 

7 

 

 

 

 



 

 ج املجموعة 

 اهلي العوامة شباب املدينة  8

 نهضة طنجة

 نادي كرونا 

 نجوم طنجة

 نجاح طنجة  

 طلبة طنجة

1 

 نجوم طنجة طلبة طنجة 9

 نجاح طنجة 

 نهضة طنجة

 نادي كرونا 

 شباب املدينة 

 اهلي العوامة

2 

 نادي كرونا  اهلي العوامة 10

 شباب املدينة 

 نجاح طنجة 

 نهضة طنجة

 طلبة طنجة

 نجوم طنجة

3 

 نهضة طنجة نجوم طنجة 11

 طلبة طنجة

 شباب املدينة 

 نجاح طنجة 

 اهلي العوامة

 نادي كرونا 

4 

 نجاح طنجة  نادي كرونا  12

 اهلي العوامة

 طلبة طنجة

 شباب املدينة 

 نجوم طنجة

 نهضة طنجة

5 

 شباب املدينة  نهضة طنجة 13

 نجوم طنجة

 اهلي العوامة

 طلبة طنجة

 نادي كرونا 

 نجاح طنجة 

6 

 طلبة طنجة نجاح طنجة  14

 نادي كرونا 

 نجوم طنجة

 اهلي العوامة

 نهضة طنجة

 شباب املدينة 

7 

 

 

 د املجموعة 

 املد األزرق شباب العوامة 8

 مغرب طنجة

 حسنية طنجة

 أطلس الحرارين 

 فتح طنجة

 ا ف س طنجة

1 

 أطلس الحرارين  ا ف س طنجة 9

 فتح طنجة

 مغرب طنجة

 حسنية طنجة

 شباب العوامة

 املد االزرق

2 

 حسنية طنجة املد االزرق 10

 شباب العوامة

 فتح طنجة

 مغرب طنجة

 ا ف س طنجة

 أطلس الحرارين 

3 

 مغرب طنجة أطلس الحرارين  11

 طنجةا ف س 

 شباب العوامة

 فتح طنجة

 املد األزرق

 حسنية طنجة

4 

 فتح طنجة حسنية طنجة 12

 املد االزرق

 ا ف س طنجة

 شباب العوامة

 أطلس الحرارين 

 مغرب طنجة

5 

 شباب العوامة مغرب طنجة 13

 أطلس الحرارين 

 املد األزرق

 ا ف س طنجة

 حسنية طنجة

 فتح طنجة

6 

 ا ف س طنجة فتح طنجة 14

 حسنية طنجة

 أطلس الحرارين 

 املد االزرق

 مغرب طنجة

 شباب العوامة

7 

 

 

 

 

 



 

 ه املجموعة 

 رجاء بني مكادة  وفاق طنجة 8

 النادي الطنجي 

 اتحاد السالم

 نادي الغندوري 

 امل طنجة

 شباب طنجة

1 

 نادي الغندوري  شباب طنجة 9

 امل طنجة

 النادي الطنجي 

 اتحاد السالم

 وفاق طنجة

 مكادة رجاء بني 

2 

 اتحاد السالم رجاء بني مكادة  10

 وفاق طنجة

 امل طنجة

 النادي الطنجي 

 شباب طنجة

 نادي الغندوري 

3 

 النادي الطنجي  نادي الغندوري  11

 شباب طنجة

 وفاق طنجة

 امل طنجة

 رجاء بني مكادة 

 اتحاد السالم

4 

 امل طنجة اتحاد السالم 12

 رجاء بني مكادة 

 شباب طنجة

 وفاق طنجة

 نادي الغندوري 

 النادي الطنجي 

5 

 وفاق طنجة النادي الطنجي  13

 نادي الغندوري 

 رجاء بني مكادة 

 شباب طنجة

 اتحاد السالم

 امل طنجة

6 

 شباب طنجة امل طنجة 14

 اتحاد السالم

 نادي الغندوري 

 رجاء بني مكادة 

 النادي الطنجي 

 وفاق طنجة

7 

 

 واملجموعة 

 شباب االزهر  تمودة تطوان  8

 نادي مرتيل 

 مولودية تطوان 

 اوملبيك واد الو 

 نهضة املضيق

 نهضة باب برد 

1 

 نهضة باب برد  نهضة املضيق 9

 مولودية تطوان 

 اوملبيك واد الو 

 شباب االزهر 

 نادي مرتيل 

 تمودة تطوان 

2 

 تمودة تطوان  نادي مرتيل  10

 اوملبيك واد الو 

 شباب االزهر 

 نهضة باب برد 

 مولودية تطوان 

 املضيقنهضة 

3 

 نهضة املضيق مولودية تطوان  11

 شباب االزهر 

 نهضة باب برد 

 تمودة تطوان 

 اوملبيك واد الو 

 نادي مرتيل 

4 

 نادي مرتيل  اوملبيك واد الو  12

 نهضة باب برد 

 تمودة تطوان 

 نهضة املضيق

 شباب االزهر 

 مولودية تطوان 

5 

 مولودية تطوان  شباب االزهر  13

 تمودة تطوان 

 املضيقنهضة 

 نادي مرتيل 

 نهضة باب برد 

 اوملبيك واد الو 

6 

 اوملبيك واد الو  نهضة باب برد  14

 نهضة املضيق

 نادي مرتيل 

 مولودية تطوان 

 تمودة تطوان 

 شباب االزهر 

7 

 

 

 

 

 



 

 املجموعة ز

8 
 ماط بي

 أجاكس املضيق 

 وفاق أمسا

 شباب ازال 

 يقنهضة املض 

 ج.املالليين 

 اتحاد الباريو 

1 

9 
 اتحاد الباريو 

 نهضة املضيق

 ج.املالليين 

 وفاق أمسا

 شباب ازال 

 ماط بي

 أجاكس املضيق 

2 

10 
 املضيق  أجاكس

 شباب ازال 

 ماط بي

 ج.املالليين 

 وفاق أمسا

 إتحاد باريو 

 ملضيقا نهضة

3 

11 
 هضة املضيقن

 أمسا وفاق

 اتحاد الباريو 

 ماط بي

 ج.املالليين 

 أجاكس املضيق 

 شباب ازال 

4 

12 
 شباب ازال 

 ج.املالليين 

 أجاكس املضيق 

 إتحاد الباريو 

 ماط بي  

 نهضة املضيق

 وفاق أمسا

5 

13 
 وفاق أمسا

 شباب ازال 

 نهضة املضيق

 أجاكس املضيق 

 اتحاد الباريو 

 شباب ازال 

 املالليين   ج

6 

14 
 ج املالليين 

 اتحاد الباريو 

 شباب ازال 

 نهضة املضيق

 أجاكس املضيق 

 وفاق أمسا

 بيماط 

7 

 

 املجموعة ن 

 مدرسة العرائش سوق الطلبة 8

 شباب والد احميد 

 نهضة وزان

 الشمال القصري 

 رجاء العرائش

 اوملبيك القصري 

1 

 الشمال القصري  اوملبيك القصري  9

 رجاء العرائش

 شباب والد احميد 

 نهضة وزان

 سوق الطلبة

 مدرسة العرائش

2 

مدرسة   10

 العرائش

 نهضة وزان

 الطلبةسوق 

 رجاء العرائش

 شباب والد احميد 

 اوملبيك القصري 

 الشمال القصري 

3 

الشمال   11

 القصري 

 شباب والد احميد 

 اوملبيك القصري 

 سوق الطلبة

 رجاء العرائش

 مدرسة العرائش

 نهضة وزان

4 

 رجاء العرائش نهضة وزان 12

 مدرسة العرائش

 اوملبيك القصري 

 سوق الطلبة

 الشمال القصري 

 والد احميد شباب 

5 

شباب والد   13

 احميد 

 سوق الطلبة

 الشمال القصري 

 مدرسة العرائش

 اوملبيك القصري 

 نهضة وزان

 رجاء العرائش

6 

 اوملبيك القصري  رجاء العرائش 14

 نهضة وزان

 الشمال القصري 

 مدرسة العرائش

 شباب والد احميد 

 سوق الطلبة

7 

 

 

 

 


