
 

 الجدول العام لبطولة فئة الصغار محور طنجة

 برسم الموسم الرياضي 2021/2020

 المجموعة  -ا-  

 رابطة طنجة 

 رجاء طنجة البالية 

 املنار الرياض ي 

 شباب بنديبان 

 أطلس الحراريين 

 شباب العوامة 

 ج ابن بطوطة

 وفاق طنجة 

 الدفاع الرياض ي 

 وداد طنجة 
1 

 وداد طنجة 

 رابطة طنجة 

 طنجة وفاق 

 الدفاع الرياض ي 

 شباب العوامة 

 ج ابن بطوطة

 شباب بنديبان 

 أطلس الحراريين 

 رجاء طنجة البالية 

 املنار الرياض ي  
2 

 رابطة طنجة 

 املنار الرياض ي 

 أطلس الحراريين 

 رجاء طنجة البالية 

 ج ابن بطوطة  

 شباب بنديبان 

 الدفاع الرياض ي  

 شباب العوامة 

 وداد طنجة 

 وفاق طنجة 
3 

 طنجة وفاق 

 رابطة طنجة 

 شباب العوامة 

 وداد طنجة 

 شباب بنديبان 

 الدفاع الرياض ي 

 رجاء طنجة البالية 

 ج ابن بطوطة

 املنار الرياض ي 

 أطلس الحراريين 
4 

 رابطة طنجة 

 الحرارين  أطلس 

 ج ابن بطوطة

 املنار الرياض ي 

 الدفاع الرياض ي 

 رجاء طنجة البالية 

 وداد طنجة 

 شباب بنديبان 

 وفاق طنجة 

 العوامة شباب 
5 

 شباب العوامة 

 رابطة طنجة 

 شباب بنديبان 

 وفاق طنجة 

 رجاء طنجة البالية 

 وداد طنجة  

 املنار الرياض ي 

 الدفاع الرياض ي 

 أطلس الحراريين 

 ج ابن بطوطة
6 

 رابطة طنجة 

 ج ابن بطوطة

 الدفاع الرياض ي 

 أطلس الحراريين 

 وداد طنجة  

 املنار الرياض ي 

 وفاق طنجة  

 البالية رجاء طنجة 

 شباب العوامة  

 شباب بنديبان 
7 

 شباب بنديبان 

 رابطة طنجة 

 رجاء طنجة البالية 

 شباب العوامة 

 املنار الرياض ي 

 وفاق طنجة 

 أطلس الحراريين 

 وداد طنجة 

 ج ابن بطوطة

 الدفاع الرياض ي 
8 

 رابطة طنجة 

 الدفاع الرياض ي 

 وداد طنجة 

 ج ابن بطوطة

 وفاق طنجة 

 أطلس الحراريين 

 العوامة شباب 

 املنار الرياض ي 

 شباب بنديبان 

 رجاء طنجة البالية 
9 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المجموعة- ب -

 نهضة طنجة ب 
 املد األزرق 

 أمل طنجة 

 اتحاد طنجة 

 أوملبيك طنجة 

 نهضة بئر الشفا  

 شباب املدينة 

 أكاديمية القرب 

 طلبة طنجة

1 

 طلبة طنجة
 شباب املدينة 

 أكاديمية القرب 

 أوملبيك طنجة 

 نهضة بئر الشفا  

 أمل طنجة 

 اتحاد طنجة 

 نهضة طنجة ب 

 املد األزرق 

2 

 املد االزرق 
 اتحاد طنجة 

 نهضة طنجة ب 

 نهضة بئر الشفا

 أمل طنجة 

 أكاديمية القرب 

 أوملبيك طنجة 

 طلبة طنجة

 شباب املدينة 

3 

 شباب املدينة 
 أوملبيك طنجة 

 طلبة طنجة

 أمل طنجة 

 أكاديمية القرب 

 نهضة طنجة ب 

 نهضة بئر الشفا  

 املد األزرق 

 اتحاد طنجة 

4 

 اتحاد طنجة 
 نهضة بئر الشفا  

 املد األزرق 

 أكاديمية القرب 

 نهضة طنجة ب 

 طلبة طنجة

 أمل طنجة 

 شباب املدينة 

 أوملبيك طنجة 

5 

 اوملبيك طنجة 
 أمل طنجة 

 شباب املدينة 

 نهضة طنجة ب 

 طلبة طنجة

 املد األزرق 

 أكاديمية القرب 

 اتحاد طنجة 

 نهضة بئر الشفا  

6 

 نهضة بئر الشيفا
 أكاديمية القرب 

 اتحاد طنجة 

 طلبة طنجة

 املد األزرق 

 شباب املدينة 

 نهضة طنجة ب 

 أوملبيك طنجة 

 أمل طنجة 

7 

 امل طنجة 
 نهضة طنجة ب 

 أوملبيك طنجة 

 املد األزرق 

 شباب املدينة 

 اتحاد طنجة 

 طلبة طنجة

 نهضة بئر الشفا  

 أكاديمية القرب 
8 

 اكاديمية القرب 
 طلبة طنجة

 نهضة بئر الشفا  

 شباب املدينة 

 اتحاد طنجة 

 أوملبيك طنجة 

 املد األزرق 

 أمل طنجة 

 نهضة طنجة ب 
9 

 

 

 

 

 

 



 

 المجموعة- ج - 

 شباب درادب 

 نهضة طنجة ا 

 أطلس طنجة 

 نجوم الصداقة 

 اتحاد طنجة البالية 

 جوهرة مسنانة

 شباب السانية 

 فتح طنجة 
1 

 فتح طنجة 

 شباب درادب 

 جوهرة مسنانة

 شباب السانية 

 نجوم الصداقة 

 اتحاد طنجة البالية 

 نهضة طنجة ا 

 أطلس طنجة 
2 

 شباب درادب 

 أطلس طنجة 

 اتحاد طنجة البالية 

 نهضة طنجة ا 

 شباب السانية 

 نجوم الصداقة 

 فتح طنجة 

 جوهرة مسنانة
3 

 جوهرة مسنانة

 شباب درادب 

 نجوم الصداقة 

 فتح طنجة 

 نهضة طنجة ا 

 شباب السانية 

 أطلس طنجة 

 اتحاد طنجة البالية 
4 

 شباب درادب 

 اتحاد طنجة البالية 

 شباب السانية 

 أطلس طنجة 

 فتح طنجة 

 نهضة طنجة ا 

 جوهرة مسنانة

 نجوم الصداقة 
5 

 نجوم الصداقة 

 شباب درادب 

 نهضة طنجة ا 

 جوهرة مسنانة

 أطلس طنجة 

 فتح طنجة 

 اتحاد طنجة البالية 

 شباب السانية 
6 

 شباب درادب 

 شباب السانية 

 فتح طنجة 

 اتحاد طنجة البالية 

 جوهرة مسنانة

 أطلس طنجة 

 نجوم الصداقة 

 نهضة طنجة ا 
7 

 

 


