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 لبطولة القسم الرابع   الجدول العام

- ا-املجموعة   

 نادي املستقبل 
 نجوم الصداقة

 الوفاء الرياض ي

 اوملبيك طنجة

 اتلتيك مشالوة 

 اكاديمية القرب

 نجاح الزينات 
1 

 نجاح الزينات 
 اتلتيك مشالوة 

 القرباكاديمية 

 الوفاء الرياض ي

 اوملبيك طنجة

 نادي املستقبل 

 نجوم الصداقة
2 

 نجوم الصداقة
 اوملبيك طنجة

 نادي املستقبل 

 اكاديمية القرب

 الوفاء الرياض ي

 نجاح الزينات 

 اتلتيك مشالوة 
3 

 اتلتيك مشالوة 

 الوفاء الرياض ي

 نجاح الزينات 

 

 نادي املستقبل 

 اكاديمية القرب

 نجوم الصداقة

 اوملبيك طنجة
4 

 اوملبيك طنجة
 اكاديمية القرب

 نجوم الصداقة

 نجاح الزينات 

 نادي املستقبل 

 اتلتيك مشالوة 

 الوفاء الرياض ي
5 

 الوفاء الرياض ي
 نادي املستقبل 

 اتلتيك مشالوة 

 نجوم الصداقة

 نجاح الزينات 

 اوملبيك طنجة

 اكاديمية القرب
6 

 اكاديمية القرب
 نجاح الزينات 

 اوملبيك طنجة

 اتلتيك مشالوة 

 نجوم الصداقة

 الوفاء الرياض ي

 نادي املستقبل 
7 

 

- ب -المجموعة   

 طنجة البالية  رجاء

 شباب مغوغة

 امل بدريون  

 اتحاد بئر الشيفا 

 ميناء مارينا 

 مولودية طنجة
1 

 مولودية طنجة

 رجاء طنجة البالية 

 اتحاد بئر الشيفا 

 ميناء مارينا 

 شباب مغوغة

 بدريون امل 
2 

 رجاء طنجة البالية 

 امل بدريون 

 ميناء مارينا 

 شباب مغوغة

 مولودية طنجة

 اتحاد بئر الشيفا 
3 

 رجاء طنجة البالية 

 اتحاد بئر الشيفا 

 شباب مغوغة

 مولودية طنجة

 امل بدريون 

 ميناء مارينا 
4 

 ميناء مارينا 

 رجاء طنجة البالية 

 مولودية طنجة

 امل بدريون 

 الشيفا اتحاد بئر 

 شباب مغوغة
5 

 

 

 

 



 

 

- ج-المجموعة   

اقة   نادي شر
 اتحاد العوامة

 هالل طنجة

 نجوم ابيريا 

 رابطة طنجة

 ج ابن بطوطة

 الدفاع الرياض ي
1 

 الدفاع الرياض ي
 رابطة طنجة

 ج ابن بطوطة

 هالل طنجة

 نجوم ابيريا 

اقة   نادي شر

 اتحاد العوامة
2 

 اتحاد العوامة
 نجوم ابيريا 

اقة نادي   شر

 ج ابن بطوطة

 هالل طنجة

 الدفاع الرياض ي

 رابطة طنجة
3 

 رابطة طنجة
 هالل طنجة

 الدفاع الرياض ي

اقة   نادي شر

 ج ابن بطوطة

 اتحاد العوامة

 نجوم ابيريا 
4 

 نجوم ابيريا 
 ج ابن بطوطة

 اتحاد العوامة

 الدفاع الرياض ي

اقة   نادي شر

 رابطة طنجة

 هالل طنجة
5 

 هالل طنجة
اقة نادي   شر

 رابطة طنجة

 اتحاد العوامة

 الدفاع الرياض ي

 نجوم ابيريا 

 ج ابن بطوطة
6 

 ج ابن بطوطة
 الدفاع الرياض ي

 نجوم ابيريا 

 رابطة طنجة

 اتحاد العوامة

 هالل طنجة

اقة   نادي شر
7 

-د-المجموعة   

 شباب حيضرة 

 بايرن باب النوادر 

 نهضة الفنيدق 

 شباب الفنيدق 

 سبورتينغ الشاون 

 اتلتيك مرتيل 
1 

 اتلتيك مرتيل 

 شباب حيضرة 

 شباب الفنيدق 

 سبورتينغ الشاون 

 بايرن باب النوادر 

 نهضة الفنيدق 
2 

 نهضة الفنيدق 

 شباب حيضرة 

 سبورتينغ الشاون 

 بايرن باب النوادر 

 اتلتيك مرتيل 

 شباب الفنيدق 
3 

 شباب حيضرة 

 شباب الفنيدق 

 بايرن باب النوادر 

 اتلتيك مرتيل 

 الفنيدق نهضة 

 سبورتينغ الشاون 
4 

 سبورتينغ الشاون 

 شباب حيضرة 

 اتلتيك مرتيل 

 نهضة الفنيدق 

 شباب الفنيدق 

 بايرن باب النوادر 
5 

- هـ  –  ةالمجموع  

 اتفاق الباريو 

 ج جبل درسة

 نهضة بني عمران 

 وفاق تطوان 

 أمتاروفاق 

 تمودة الفنيدق 
1 

 تمودة الفنيدق 

 ج جبل درسة

 وفاق تطوان 

 أمتاروفاق 

 اتفاق الباريو 

 نهضة بني عمران 
2 

 ج جبل درسة

 نهضة بني عمران 

 أمتاروفاق 

 اتفاق الباريو 

 تمودة الفنيدق 

 وفاق تطوان 
3 

 ج جبل درسة

 وفاق تطوان 

 اتفاق الباريو 

 تمودة الفنيدق 

 نهضة بني عمران 

 أمتاروفاق 
4 

 أمتاروفاق 

 ج جبل درسة

 تمودة الفنيدق 

 نهضة بني عمران 

 تطوان وفاق 

 اتفاق الباريو 
5 

 



 

 

-و-المجموعة   

 

 رجاء سوق الطلبة 
 شباب العوامرة 

 وفاء العرائش

 وفاق العوامرة

 اندلس القصري 
1 

 اندلس القصري 
 شباب العوامرة 

 وفاق العوامرة

 رجاء سوق الطلبة 

 وفاء العرائش
2 

 وفاء العرائش
 وفاق العوامرة

 رجاء سوق الطلبة 

 اندلس القصري 

 العوامرة شباب 
3 

 شباب العوامرة 

 

 رجاء سوق الطلبة 

 اندلس القصري 

 وفاء العرائش

 وفاق العوامرة
4 

 وفاق العوامرة
 اندلس القصري 

 وفاء العرائش

 شباب العوامرة 

 رجاء سوق الطلبة 
5 

 

 

 


