
                     2021 أكتوبر 29                           البرهامج العام لبطولت الفئاث الصغرى الفتيان محور طنجت                                                        21 /93
  2021/2022املوسم الرياض ي           

 املجموعت ا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 املجموعت ب 

 

 

 

 

 

 

 

 امل طنجت
 طلبت طنجت
 فتح طنجت

 شباب علم طنجت
 شباب الساهيت

 اجحاد طنجت
 جوهرة مسناهت

01 

 جوهرة مسناهت
 شباب الساهيت
 اجحاد طنجت

فتح طنجت 
 شباب علم طنجت

 امل طنجت
 طلبت طنجت

02 

 طلبت طنجت
 شباب علم طنجت

 امل طنجت
 اجحاد طنجت
 فتح طنجت

 جوهرة مسناهت
 شباب الساهيت

03 

 شباب الساهيت
 فتح طنجت

 جوهرة مسناهت
 امل طنجت

 اجحاد طنجت
 طلبت طنجت

 شباب علم طنجت
04 

 شباب علم طنجت
 اجحاد طنجت
 طلبت طنجت

 جوهرة مسناهت
 امل طنجت

 شباب الساهيت
 فتح طنجت

05 

 فتح طنجت
 امل طنجت

 شباب الساهيت
 طلبت طنجت

 جوهرة مسناهت
 شباب علم طنجت

 اجحاد طنجت
06 

 اجحاد طنجت
 جوهرة مسناهت

 شباب علم طنجت
 شباب الساهيت
 طلبت طنجت

 فتح طنجت
 امل طنجت

07 

 هالل طنجت
 النادي الطنجي
 شباب العوامت

 اجاكس طنجت ا
 اجحاد بئر الشيفا

 وداد طنجت
 املنارالرياض ي

01 

 املنارالرياض ي
 اجحاد بئر الشيفا

 وداد طنجت
شباب العوامت 
 اجاكس طنجت ا

 هالل طنجت
 النادي الطنجي

02 

 النادي الطنجي
 اجاكس طنجت ا

 هالل طنجت
 وداد طنجت

 شباب العوامت
 املنارالرياض ي

 اجحاد بئر الشيفا
03 

 اجحاد بئر الشيفا
 شباب العوامت
 املنارالرياض ي

 هالل طنجت
 وداد طنجت

 النادي الطنجي
 اجاكس طنجت ا

04 

 اجاكس طنجت ا
 وداد طنجت

 النادي الطنجي
 املنارالرياض ي
 هالل طنجت

 اجحاد بئر الشيفا
 شباب العوامت

05 

 شباب العوامت
 هالل طنجت

 اجحاد بئر الشيفا
 النادي الطنجي
 املنارالرياض ي

 اجاكس طنجت ا
 وداد طنجت

06 

 وداد طنجت
 املنارالرياض ي

 اجاكس طنجت ا
 اجحاد بئر الشيفا
  النادي الطنجي

 شباب العوامت
 هالل طنجت

07 



 املجموعت ج

 

 

 

 

 

 
 

 مجموعت د

 

 

 

 

 

 

 كوكب طنجت
 املد الازرق

ابن بطوطت.ج  
 وفاق طنجت

 حسنيت طنجت
 اجحاد طنجت الباليت

 رجاء البوغاز
01 

 رجاء البوغاز
 حسنيت طنجت

 اجحاد طنجت الباليت
ابن بطوطت .ج

 وفاق طنجت
 كوكب طنجت
 املد الازرق

02 

 املد الازرق
 وفاق طنجت
 كوكب طنجت

 اجحاد طنجت الباليت
ابن بطوطت.ج  

 رجاء البوغاز
 حسنيت طنجت

03 

 حسنيت طنجت
ابن بطوطت.ج  

 رجاء البوغاز
 كوكب طنجت

 اجحاد طنجت الباليت
 املد الازرق
 وفاق طنجت

04 

 وفاق طنجت
 اجحاد طنجت الباليت

 املد الازرق
 رجاء البوغاز
 كوكب طنجت

حسنيت طنجت 
ابن بطوطت.ج  

05 

ابن بطوطت.ج  
 كوكب طنجت
 حسنيت طنجت

 املد الازرق
 رجاء البوغاز

 وفاق طنجت
 اجحاد طنجت الباليت

06 

 اجحاد طنجت الباليت
 رجاء البوغاز
  وفاق طنجت

 حسنيت طنجت
 املد الازرق

ابن بطوطت.ج  
 كوكب طنجت

07 

 نهضت طنجت
 رجاء بني مكادة

 هالل سيدي ادريس
 النجم الرياض ي

 اجاكس طنجت ب
 شباب بنديبان
  شباب املدينت

01 

 شباب املدينت
 هالل سيدي ادريس

 النجم الرياض ي
اجاكس طنجت ب 

 شباب بنديبان
نهضت طنجت 
 رجاء بني مكادة

02 

 رجاء بني مكادة
 النجم الرياض ي
 نهضت طنجت

 شباب بنديبان
 هالل سيدي ادريس

 شباب املدينت
 اجاكس طنجت ب

03 

 اجاكس طنجت ب
 هالل سيدي ادريس

 شباب املدينت
 نهضت طنجت

 شباب بنديبان
 رجاء بني مكادة 
 النجم الرياض ي

04 

 النجم الرياض ي
 شباب بنديبان
 رجاء بني مكادة

 شباب املدينت
 نهضت طنجت

 اجاكس طنجت ب
 هالل سيدي ادريس

05 

 هالل سيدي ادريس
 نهضت طنجت

 اجاكس طنجت ب
 رجاء بني مكادة
 شباب املدينت

 النجم الرياض ي
 شباب بنديبان

06 

 شباب بنديبان
 شباب املدينت

 النجم الرياض ي
 اجاكس طنجت ب
 رجاء بني مكادة

 هالل سيدي ادريس
 نهضت طنجت

07 


