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 المجموعة ا 

 

 

 

12 
 شباب المضيق 
 جوهرة مسنانة

 رجاء بني مكادة 
 ف س باب تازة

 رجاء موح باكو 
 طلبة طنجة 

 الرجاء القصري 
 شباب سيدي ادريس

 ف س العرائش 
 طلبة تطوان

 شباب اصيال 
 اتحاد امزورن 

01 

13 
 اتحاد امزورن 
 شباب المضيق

 طلبة تطوان 
 شباب اصيال

 شباب سيدي ادريس 
 ف س العرائش

 طلبة طنجة 
 الرجاء القصري

 ف س باب تازة 
 رجاء موح باكو 

 جوهرة مسنانة
 رجاء بني مكادة 

02 

14 
 رجاء بني مكادة 
 شباب المضيق

 رجاء موح باكو 
 جوهرة مسنانة

 الرجاء القصري
 ف س باب تازة

 ف س العرائش 
 طلبة طنجة 

 شباب اصيال 
 شباب سيدي ادريس

 اتحاد امزورن
 طلبة تطوان 

03 

15 
 شباب المضيق 
 طلبة تطوان 

 شباب سيدي ادريس 
 اتحاد امزورن 

 طلبة طنجة 
 شباب اصيال

 ف س باب تازة 
 ف س العرائش

 جوهرة مسنانة
 الرجاء القصري

 رجاء بني مكادة 
 رجاء موح باكو

04 

16 
 رجاء موح باكو 
 شباب المضيق

 الرجاء القصري
 رجاء بني مكادة

 ف س العرائش 
 جوهرة مسنانة

 شباب اصيال 
 ف س باب تازة 

 اتحاد امزورن
 طلبة طنجة

 طلبة تطوان 
 شباب سيدي ادريس

05 

17 
 شباب المضيق 

 شباب سيدي ادريس
 طلبة طنجة 
 طلبة تطوان 

  ف س باب تازة 
 اتحاد امزورن

 جوهرة مسنانة
 شباب اصيال

 رجاء بني مكادة 
 ف س العرائش

رجاء موح باكو 
 الرجاء القصري

06 

18 
 الرجاء القصري 
 شباب المضيق

 ف س العرائش 
 رجاء موح باكو 

 شباب اصيال
 رجاء بني مكادة

 اتحاد امزورن 
 جوهرة مسنانة

 طلبة تطوان 
 ف س باب تازة 

 شباب سيدي ادريس 
 طلبة طنجة

07 

19 
 شباب المضيق 

 طلبة طنجة 
 ف س باب تازة 

 شباب سيدي ادريس
 جوهرة مسنانة
 طلبة تطوان 

 رجاء بني مكادة 
 اتحاد امزورن 

 رجاء موح باكو 
 شباب اصيال

 الرجاء القصري 
 ف س العرائش

08 

20 
 ف س العرائش 
 شباب المضيق

 شباب اصيال 
 الرجاء القصري

 اتحاد امزورن 
 رجاء موح باكو

 طلبة تطوان 
 رجاء بني مكادة 

 شباب سيدي ادريس 
 جوهرة مسنانة

 طلبة طنجة 
 ف س باب تازة 

09 

21 
 شباب المضيق 
 ف س باب تازة 

 جوهرة مسنانة
 طلبة طنجة 

 رجاء بني مكادة 
 شباب سيدي ادريس

 رجاء موح باكو
 طلبة تطوان 

 الرجاء القصري 
 اتحاد امزورن

 ف س العرائش 
 شباب اصيال

10 

22 
 شباب اصيال 
 شباب المضيق

 اتحاد امزورن 
 ف س العرائش

 طلبة تطوان 
 الرجاء القصري

 شباب سيدي ادريس 
 رجاء موح باكو 

 طلبة طنجة 
 رجاء بني مكادة 

 ف س باب تازة 
 جوهرة مسنانة

11 
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12 
 امل الفنيدق

 جوهرة العرائش
 نهضة باب برد
 رجاء الحسيمة

 علم طنجة
 شباب الدغاليين

 السالم القصري
 شباب بنديبان

 وداد طنجة
 س اب مغرب طنجة 

 اتحاد طنجة البالية
 وفاق الساحل

01 

13 
 وفاق الساحل
 امل الفنيدق

 س ا ب مغرب طنجة
 اتحاد طنجة البالية

 شباب بنديبان
 ودادا طنجة

 شباب الدغاليين
 السالم القصري

 رجاء الحسيمة
 علم طنجة

 جوهرة العرائش 
 نهضة باب برد

02 

14 
 امل الفنيدق

 نهضة باب برد
 علم طنجة

 جوهرة العرائش
 السالم القصري
 رجاء الحسيمة

 وداد طنجة
 شباب الدغاليين

 اتحاد طنجة البالية
 شباب بنديبان

 وفاق الساحل
 س ا ب مغرب طنجة

03 

15 
 س ا ب مغرب طنجة

 امل الفنيدق
 شباب بنديبان
 وفاق الساحل

 شباب الدغاليين
 اتحاد طنجة البالية

 رجاء الحسيمة
 وداد طنجة

 جوهرة العرائش
 السالم القصري

 نهضة باب برد
 علم طنجة

04 

16 
 امل الفنيدق
 علم طنجة

 السالم القصري
 نهضة باب برد

 وداد طنجة
 جوهرة العرائش

 اتحاد طنجة البالية
 رجاء الحسيمة

 وفاق الساحل
 شباب الدغاليين

 مغرب طنجة  س ا
 شباب بنديبان 

05 

17 
 شباب بنديبان
 امل الفنيدق

 شباب الدغاليين
 س ا ب مغرب طنجة

 رجاء الحسيمة
 وفاق الساحل

 جوهرة العرائش
 اتحاد طنجة البالية

 نهضة باب برد
 وداد طنجة

 علم طنجة
 السالم القصري

06 

18 
 امل الفنيدق

 السالم القصري
 وداد طنجة
 علم طنجة

 اتحاد طنجة البالية
 نهضة باب برد

 وفاق الساحل
 جوهرة العرائش

 س ا ب مغرب طنجة
 رجاء الحسيمة

 شباب بنديبان
 شباب الدغاليين

07 

19 
 شباب الدغاليين

 امل الفنيدق
 رجاء الحسيمة
 شباب بنديبان

 جوهرة العرائش
 س ا ب مغرب طنجة

 نهضة باب برد
 وفاق الساحل

 علم طنجة
 اتحاد طنجة البالية

 السالم القصيري
 وداد طنجة

08 

20 
 امل الفنيدق
 ودادا طنجة

 اتحاد طنجة البالية
 السالم القصري

 وفاق الساحل
 علم طنجة

 س ا ب مغرب طنجة
 نهضة باب برد

 شباب بنديبان
 جوهرة العرائش

 شباب الدغاليين
 رجاء الحسيمة

09 

21 
 رجاء الحسيمة
 امل الفنيدق

 جوهرة العرائش
 شباب الدغاليين

 نهضة باب برد
 شباب بنديبان

 علم طنجة
 س ا ب مغرب طنجة

 السالم القصري
 وفاق الساحل

 وداد طنجة
 اتحاد طنجة البالية

10 

22 
 امل الفنيدق

 اتحاد طنجة البالية
 وفاق الساحل
 وداد طنجة

 س ا ب مغرب طنجة
 السالم القصري

 شباب بنديبان
 علم طنجة

 شباب الدغاليين
 نهضة باب برد

 جوهرة العرائش
 رجاء الحسيمة

11 


