
 

 البرنامج العام لبطولة فئة الشبان 

 الموسم الرياضي 2021/2020

 المجموعة ا  

 شباب امغوغة  
 شباب ادرادب 

 المنار الرياضي  
 شباب بنديبان 

 اطلس الحرارين  
 شباب العوامة  

 ج ابن بطوطة  
 وفاق طنجة 

 الدفاع الرياضي  
 وداد طنجة 

01 

 شباب امغوغة  
 وداد طنجة 

 وفاق طنجة 
 الدفاع الرياضي 

 شباب العوامة  
 ج ابن بطوطة  

 شباب بنديبان 
 اطلس الحرارين  

 شباب ادرادب 
 المنار الرياضي  

02 

 المنار الرياضي  
 شباب امغوغة 

 اطلس الحرارين  
 شباب ادرادب

 ج ابن بطوطة  
 شباب بنديبان 

 الدفاع الرياضي  
 شباب العوامة  

 وداد طنجة 
 وفاق طنجة 

03 

 شباب امغوغة  
 وفاق طنجة 

 شباب العوامة  
 وداد طنجة 

 شباب بنديبان 
 الدفاع الرياضي  

 شباب ادرادب 
 ج ابن بطوطة  

 المنار الرياضي  
 اطلس الحراريين 

04 

 اطلس الحرارين  
 شباب امغوغة 

 ج ابن بطوطة
 المنار الرياضي  

 الدفاع الرياضي  
 شباب ادرادب 

 وداد طنجة 
 شباب بنديبان 

 وفاق طنجة 
 شباب العوامة  

05 

 شباب امغوغة  
 شباب العوامة 

 شباب بنديبان 
 وفاق طنجة 

 شباب ادرادب
 وداد طنجة 

 المنار الرياضي 
 الدفاع الرياضي 

 اطلس الحراريين 
 ج ابن بطوطة  

06 

 ج ابن بطوطة  
 شباب امغوغة  

 الدفاع الرياضي  
 اطلس الحرارين  

طنجة وداد   
 المنار الرياضي  

 وفاق طنجة 
 شباب ادرادب

 شباب العوامة  
 شباب بنديبان 

07 

 شباب امغوغة  
 شباب بنديبان 

 شباب اداردب 
 شباب العوامة  

 المنار الرياضي  
 وفاق طنجة 

 اطلس الحرارين 
 وداد طنجة 

 ج ابن بطوطة  
 الدفاع الرياضي  

08 

 الدفاع الرياضي  
 شباب امغوغة 

 وداد طنجة 
 ج ابن بطوطة  

 وفاق طنجة
 اطلس الحرارين  

 شباب العوامة  
 المنار الرياضي  

 شباب بنديبان 
 شباب ادرادب 

09 

 

 المجموعة  ب  

 مغرب طنجة
 المد األزرق 
 امل طنجة  

 اتحاد طنجة 
 اولمبيك طنجة 

 نهضة بير الشيفا  
 شباب المدينة 

 اكاديمية القرب 
 طلبة طنجة 

01 

طنجة طلبة   
 شباب المدينة 
 اكاديمية القرب 

 اولمبيك طنجة 
 نهضة بير الشيفا 

 امل طنجة 
 اتحاد طنجة  

 مغرب طنجة 
 المد األزرق 

02 

 المد األزرق 
 اتحاد طنجة 
 مغرب طنجة 

 نهضة بير الشيفا  
   ةامل طنج

 اكاديمية القرب 
 اولمبيك طنجة 

 طلبة طنجة 
 شباب المدينة 

03 

 شباب المدينة 
 اولمبيك طنجة 

 طلبة طنجة 
 امل طنجة  

 اكاديمية القرب 
 نهضة بير شيفا  
 مغرب طنجة 

 المد األزرق 
 اتحاد طنجة 

04 

 اولمبيك طنجة
 امل طنجة  

 شباب المدينة
 مغرب طنجة 
 طلبة طنجة 

 المد االزرق 
 اكاديمية القرب 

 اتحاد طنجة 
 نهضة بئر شيفا  

05 

 اكاديمية القرب 
 طلبة طنجة 

 نهضة بير شيفا  
 شباب المدينة 
 اتحاد طنجة 

 اولمبيك طنجة 
 المد األزرق 

 مغرب طنجة 
 امل طنجة  

06 

 اتحاد طنجة 
 نهضة بير الشفا  

 المد األزرق 
 اكاديمية القرب 
 مغرب طنجة 

 طلبة طنجة 
 امل طنجة  

 شباب المدينة 
 اولمبيك طنجة 

07 

 امل طنجة 
 اولمبيك طنجة

مغرب طنجة     
 المد األزرق 
 شباب المدينة 

 اتحاد طنجة 
 طلبة طنجة 

 نهضة بير الشيفا  
 اكاديمية القرب 

08 

 نهضة بير الشيفا 
 اكاديمية القرب 
 اتحاد طنجة 

 طلبة طنجة 
 المد األزرق 

 مغرب طنجة 
 شباب المدينة 

 امل طنجة  
 اولمبيك طنجة 

09 

  



 

 

 المجموعة ج  

 كوكب طنجة
 رجاء البوغاز 

 اجاكس طنجة 
 اتلتيك طنجة 

 هالل سيدي ادريس  
 فتح طنجة 

 نادي الغندوري 
 نجوم ايبريا  

 اتحاد طنجة البالية 
 شباب طنجة 

01 

 شباب طنجة 
 كوكب طنجة 

 نجوم ايبريا 
 اتحاد طنجة البالية 

 فتح طنجة 
 نادي الغندوري 

 اتلتيك طنجة  
 هالل سيدي ادريس  

 رجاء البوغاز 
 اجاكس طنجة 

02 

 كوكب طنجة 
 اجاكس طنجة 

 هالل سيدي ادريس  
 رجاء البوغاز 

 نادي الغندوري 
 اتلتيك طنجة  

 اتحاد طنجة البالية 
 فتح طنجة 

 شباب طنجة 
 نجوم ايبريا 

03 

 نجوم ايبريا  
 كوكب طنجة 

 فتح طنجة 
 شباب طنجة 

 اتلتيك طنجة  
 اتحاد طنجة البالية 

 رجاء البوغاز  
 نادي الغندوري 

 اجاكس طنجة 
 هالل سيدي ادريس  

04 

 كوكب طنجة 
 هالل سيدي ادريس 

 نادي الغندوري 
 اجاكس طنجة 

 اتحاد طنجة البالية 
 رجاء البوغاز 

 شباب طنجة 
 اتلتيك طنجة  

 نجوم ايبريا  
 فتح طنجة 

05 

 فتح طنجة 
 كوكب طنجة 

طنجة   اتلتيك  
 نجوم ايبريا  

 رجاء البوغاز  
 شباب طنجة 

 اجاكس طنجة 
 اتحاد طنجة البالية 

 هالل سيدي ادريس  
 نادي الغندوري 

06 

 كوكب طنجة 
 نادي الغندوري 

 اتحاد طنجة البالية 
 هالل سيدي ادريس 

 شباب طنجة 
 اجاكس طنجة 

 نجوم ايبريا  
 رجاء البوغاز  

 فتح طنجة 
 اتلتيك طنجة  

07 

 اتلتيك طنجة  
 كوكب طنجة

 رجاء البوغاز  
 فتح طنجة 

 اجاكس طنجة 
 نجوم ايبريا  

 هالل سيدي ادريس 
 شباب طنجة 

 نادي الغندوري 
 اتحاد طنجة 

08 

 كوكب طنجة
 اتحاد طنجة البالية 

 شباب طنجة 
 نادي الغندوري 

 نجوم ايبريا  
 هالل سيدي ادريس 

 فتح طنجة 
 اجاكس طنجة 

 اتلتيك طنجة  
 رجاء البوغاز  

09 

 

 المجموعة د 

 اتحاد بير شيفا  
 رابطة طنجة 

 رجاء بني مكادة  
 جوهرة مسنانة 

 شباب السعادة  
 شباب السانية 

 اطلس طنجة 
 حسنية طنجة 

 النادي الطنجي  
 شباب سيدي ادريس  

01 

 شباب سيدي ادريس  
 اتحاد بير شيفا  

 حسنية طنجة 
 النادي الطنجي 

 شباب السانية 
 اطلس طنجة 

 جوهرة مسنانة 
 شباب السعادة  

 رابطة طنجة 
 رجاء بني مكادة  

02 

 اتحاد بير شيفا  
 رجاء بني مكادة  

 شباب السعادة  
 رابطة طنجة 

 اطلس طنجة 
 جوهرة مسنانة

 النادي الطنجي  
 شباب السانية 

 شباب سيدي ادريس 
 حسنية طنجة 

03 

 حسنية طنجة 
 اتحاد بير شيفا  

 شباب السانية 
 شباب سيدي ادريس  

 جوهرة مسنانة 
 النادي الطنجي 

 رابطة طنجة 
 اطلس طنجة 

 رجاء بني مكادة 
 شباب السعادة  

04 

 اتحاد بير الشيفا  
 شباب السعادة  

 اطلس طنجة 
 رجاء بني مكادة  

 النادي الطنجي  
 رابطة طنجة 

 شباب سيدي ادريس  
 جوهرة مسنانة

 حسنية طنجة 
 شباب السانية 

05 

 شباب السانية 
 اتحاد بير شيفا  

 جوهرة مسنانة 
 حسنية طنجة 

 رابطة طنجة 
 شباب سيدي ادريس 

 رجاء بني مكادة  
 النادي الطنجي  

 شباب السعادة  
 اطلس طنجة 

06 

 اتحاد بير الشيفا  
 اطلس طنجة 

 النادي الطنجي  
 شباب السعادة  

 شباب سيدي ادريس  
 رجاء بني مكادة  

 حسنية طنجة 
 رابطة طنجة 

 شباب السانية 
 جوهرة مسنانة

07 

 جوهرة مسنانة 
 اتحاد بير الشيفا 

 رابطة طنجة 
 شباب السانية 

 رجاء بني مكادة  
 حسنية طنجة 

 شباب السعادة 
 شباب سيدي ادريس 

 اطلس طنجة 
 النادي الطنجي  

08 

 اتحاد بير الشيفا  
 النادي الطنجي  

 شباب سيدي ادريس  
 اطلس طنجة 

 حسنية طنجة 
 شباب السعادة  

 شباب السانية 
 رجاء بني مكادة  

 جوهرة مسنانة
 رابطة طنجة 

09 

 


