
 واملباريات املؤجلة 06برنامج املباريات املتبقية عن الدورة 
املدينة -امللعب   التاريخ الدورة الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة 

  2021مارس  17الاربعاء  01  مسنانةجوهرة   تطوانطلبة  14:00 السانية طنجة

تطوان 3 مالليين مرتيلاطلس  ج ابن بطوطة 14:00    2021مارس  17الاربعاء  01 

الفنيدقنادي  شباب اصيلة 14:00  الفنيدق حيضرة    2021مارس  17الاربعاء  01 

طنجة املرس ديبانشباب بن  اوملبيك طنجة 11:00    2021مارس  19الجمعة  01 

تطوان 3 مالليين مرتيلنهضة  شباب املدينة 11:00    2021مارس  19الجمعة  04 

الفنيدق حيضرة الفنيدقنادي  امل طنجة 11:30    2021مارس  19الجمعة  05 

تطوان 3 مالليين درادبشباب  17:00  درسةج جبل     2021مارس  19الجمعة  05 

طنجة املرس شباب اصيلة  13:30  الطنجيالنادي     2021مارس  20  السبت 06 

تطوان 3 مالليين مرتيلاطلس  اتحاد طنجة  12:30    2021مارس  21الاحد  05 

طنجة املرس ديبانشباب بن  شباب املدينة 11:00    2021مارس  21الاحد  06 

  2021مارس  21الاحد  06 اجاكس طنجة  تطوانطلبة  13:00 بن خلدون طنجة

  2021مارس  21الاحد  06 امل طنجة كوكب طنجة 14:30 بن خلدون طنجة

طلبة طنجة  16:00 بن خلدون طنجة درادبشباب     2021مارس  21الاحد  06 

  2021مارس  21الاحد  06 وداد طنجة اوملبيك طنجة 17:30 بن خلدون طنجة

سنة 17اقل من الفتيان برنامج البطولة الجهوية فئة   
2021/2020موسم   



 06الدورة 
املدينة -امللعب   التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة 

تطوان 3 مالليين الفنيدقنادي  15:00  درسةج جبل     2021مارس  13  السبت 

تطوان 3 مالليين التطوانياملغرب  وفاق طنجة 16:30    2021مارس  13  السبت 

تطوان 2 مالليين مرتيلنهضة  شباب العوامة 16:00    2021مارس  13  السبت 

مرتيلاطلس  16:00 السانية مسنانةجوهرة     2021مارس  13  السبت 

  2021مارس  13  السبت املد الازرق ج ابن بطوطة  17:30 السانية

  2021مارس  13  السبت اتحاد طنجة البالية اتحاد طنجة 18:00 طنجة البالية

طلبة طنجة  --- --------- درادبشباب    تبرمج الحقا 

 تبرمج الحقا اجاكس طنجة  تطوانطلبة  --- ---------

 تبرمج الحقا وداد طنجة اوملبيك طنجة --- ---------

ديبانشباب بن  شباب املدينة --- ---------  تبرمج الحقا 

 تبرمج الحقا امل طنجة كوكب طنجة --- ---------

شباب اصيلة  --- --------- الطنجيالنادي    تبرمج الحقا 

سنة 17اقل من الفتيان برنامج البطولة الجهوية فئة   
2021/2020موسم   



 05الدورة 
املدينة -امللعب   التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة 

مسنانةجوهرة  13:30 بن خلدون    2021مارس  06 السبت ج ابن بطوطة 

  2021مارس  06 السبت املد الازرق اجاكس طنجة 15:00 بن خلدون 

ديبانشباب بن  10:00 املرس   2021مارس  07الاحد  شباب العوامة 

  2021مارس  07الاحد  وفاق طنجة  وداد طنجة 11:30 املرس

التطوانياملغرب  13:00 املرس   2021مارس  07الاحد  شباب املدينة 

  2021مارس  07الاحد  اتحاد طنجة البالية  تطوانطلبة  13:15 طنجة البالية

مرتيلنهضة  15:15 بن خلدون    2021مارس  07الاحد  اوملبيك طنجة 

  2021مارس  07الاحد  كوكب طنجة شباب اصيلة 16:45 بن خلدون 

الطنجيالنادي  18:15 بن خلدون    2021مارس  07الاحد  طلبة طنجة 

تطوان 3 مالليين مرتيلاطلس  اتحاد طنجة  12:00   أجلت 

تطوان 3 مالليين درادبشباب  13:30  درسةج جبل    أجلت 

الفنيدق حيضرة الفنيدقنادي  امل طنجة 13:00   أجلت 

سنة 17اقل من الفتيان برنامج البطولة الجهوية فئة   
2021/2020موسم   



 04الدورة 
املدينة -امللعب   التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة 

ديبانشباب بن  13:30 بن خلدون    2021فبراير  27  السبت وداد طنجة 

  2021فبراير  27  السبت امل طنجة طلبة طنجة 15:00 بن خلدون 

الطنجيالنادي  كوكب طنجة 13:00 املرس   2021فبراير  28الاحد  

الفنيدقنادي  13:00 بن خلدون  درادبشباب     2021فبراير  28الاحد  

  2021فبراير  28الاحد  اجاكس طنجة اتحاد طنجة البالية 14:30 بن خلدون 

مسنانةجوهرة  املد الازرق 16:00 بن خلدون    2021فبراير  28الاحد  

  2021فبراير  28الاحد  وفاق طنجة  اوملبيك طنجة 15:00 طنجة البالية

  2021فبراير  28الاحد  اتحاد طنجة  ج ابن بطوطة 17:30 الزياتن

03 مالليين التطوانياملغرب  شباب العوامة 12:00    2021فبراير  28الاحد  

درسةج جبل  13:00 اصيلة   2021فبراير  28الاحد  شباب اصيلة 

مرتيلاطلس  14:00 أمسا   2021فبراير  28الاحد   تطوانطلبة  

مرتيلنهضة  شباب املدينة --- ----  اجلت 

سنة 17اقل من الفتيان برنامج البطولة الجهوية فئة   
2021/2020موسم   



 03الثالثة الدورة 
املدينة -امللعب   التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة 

  2021 فبراير13 السبت شباب املدينة وفاق طنجة 13:30 بن خلدون 

  2021فبراير  13 السبت طلبة طنجة شباب اصيلة 17:00 البلدي اصيلة

  2021 فبراير14الاحد   شباب العوامة وداد طنجة 11:00  املرس

درادبشباب  امل طنجة 11:00 الهرارش   2021 فبراير14الاحد  

  2021فبراير 14الاحد  املد الازرق اتحاد طنجة 12:30 الهرارش

تطوانطلبة  14:00 الهرارش   2021 فبراير14الاحد  ج ابن بطوطة 

التطوانياملغرب   16:00 بن خلدون    2021 فبراير14الاحد  اوملبيك طنجة 

  2021 فبراير14الاحد   مسنانةجوهرة   اجاكس طنجة  17:30 بن خلدون 

الفنيدق حيضرة الفنيدقنادي  كوكب طنجة 11:00    2021 فبراير14الاحد  

03 مالليين درسةج جبل  النادي الطنجي 12:00    2021 فبراير14الاحد  

03 مالليين مرتيلاطلس  اتحاد طنجة البالية 13:30    2021 فبراير14الاحد  

ديبانشباب بن   13:30 01 مالليين مرتيلنهضة     2021 فبراير14الاحد  

سنة 17اقل من الفتيان برنامج البطولة الجهوية فئة   
2021/2020موسم   



 02الثانية الدورة 

املدينة -امللعب   التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة 

  2021يناير   23السبت  اوملبيك طنجة شباب املدينة 15:30 بن خلدون 

املرس    2021يناير   23السبت  اتحاد طنجة   مسنانةجوهرة  16:30 

  2021يناير   24الاحد  كوكب طنجة طلبة طنجة 13:00 بن خلدون 

مرتيلاطلس  14:30 بن خلدون    2021يناير   24الاحد  اجاكس طنجة 

  2021يناير   24الاحد  اتحاد طنجة البالية ج ابن بطوطة 15:00 طنجة البالية

  2021يناير   24الاحد  وفاق طنجة شباب العوامة 16:30 طنجة البالية

درادبشباب  12:00 اصيلة   2021يناير   24الاحد  شباب اصيلة 

03 مالليين ديبانشباب بن  12:00  التطوانياملغرب     2021يناير   24الاحد  

03 مالليين   2021يناير   24الاحد   تطوانطلبة  املد الازرق 13:30 

03 مالليين مرتيلنهضة  وداد طنجة 15:00    2021يناير   24الاحد  

درسةج جبل  15:00 الزياتن 2021يناير   25 الاثنين امل طنجة   

الفنيدق حيضرة الطنجيالنادي  16:30  الفنيدقنادي   2021يناير   25 الاثنين   

سنة 17اقل من الفتيان برنامج البطولة الجهوية فئة   
2021/2020موسم   



 01الاولى الدورة 
املدينة -امللعب   التاريخ الفريق املضيف الفريق الزائر الساعة 

الطنجيالنادي  13:30 الزياتن   2021يناير  16 السبت امل طنجة 

  2021يناير  16 السبت اتحاد طنجة اجاكس طنجة 15:00 الزياتن

التطوانياملغرب  16:30 الزياتن   2021يناير  16 السبت وداد طنجة 

  2021 يناير17الاحد  املد الازرق اتحاد طنجة البالية 16:30 الزياتن

  2021 يناير17الاحد  شباب املدينة شباب العوامة 12:00 املرس

درادبشباب  كوكب طنجة 13:30 املرس   2021 يناير17الاحد  

03 مالليين مرتيلنهضة  وفاق طنجة 14:30    2021 يناير17الاحد  

02 مالليين درسةج جبل  طلبة طنجة 16:00    2021 يناير17الاحد  

 اجلت  مسنانةجوهرة   تطوانطلبة  ---- ----

ديبانشباب بن  اوملبيك طنجة ---- ----  اجلت 

ابن بطوطة  .ج  مرتيلاطلس  ---- ----  اجلت 

 اجلت  الفنيدقنادي  شباب اصيلة ---- ----

سنة 17اقل من الفتيان برنامج البطولة الجهوية فئة   
2021/2020موسم   


