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 داخل القاعةلكرة القدم 

 2202/ 2021ملوسم الرياض ي ا

 )استدراكي(أاملجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 لؤلؤة الشاون 

 انتر تطوان 

 الهدف الرياض ي 

 شباب املدينة 

 شباب أمل  ازمورن 

 أوملبي املضيق 

 مولودية وزان 

 رجاء البوغاز 
01 

09 
 أوملبي املضيق 

 مولودية وزان 

 شباب املدينة 

 شباب أمل  إزمورن 

 انتر تطوان 

 الهدف الرياض ي 

 رجاء البوغاز 

 ون لؤلؤة الشا
02 

10 
 شباب املدينة 

 أوملبي املضيق 

 لؤلؤة الشاون 

وزان مولودية   

 الهدف الرياض ي 

 رجاء البوغاز 

 شباب أمل  ازمورن 

 انتر تطوان 
03 

11 
 أوملبي املضيق 

 لؤلؤة الشاون 

 انتر تطوان 

 شباب املدينة 

 رجاء البوغاز 

 شباب أمل  ازمورن 

 مولودية وزان 

 الهدف الرياض ي 
04 

12 
 شباب املدينة 

 رجاء البوغاز 

 انتر تطوان 

 أوملبي املضيق 

 الهدف الرياض ي 

 لؤلؤة الشاون 

 شباب أمل  ازمورن 

 مولودية وزان 
05 

13 
 لؤلؤة الشاون 

 شباب أمل  ازمورن 

 الهدف الرياض ي 

 أوملبي املضيق 

 رجاء البوغاز 

 انتر تطوان 

 مولودية وزان 

 شباب املدينة 
06 

14 
 أوملبي املضيق 

 رجاء البوغاز 

 شباب املدينة 

 لؤلؤة الشاون 

 انتر تطوان 

 مولودية وزان 

 شباب أمل  ازمورن 

 الهدف الرياض ي 
07 



 املجموعة ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 اتحاد أسجن وزان 

 النجم القصري 

 وفاق امزورن 

 مغرب طنجة 

 تطوان سيتي 

 ا ف س الشاون 

 أوملبيك وزان 

األزهر شباب   
01 

09 
 ا ف س الشاون 

 أوملبيك وزان 

 مغرب طنجة 

 تطوان سيتي 

 النجم القصري 

 وفاق امزورن 

األزهر شباب   

 اتحاد أسجن وزان 
02 

10 
 مغرب طنجة 

 ا ف س الشاون 

 اتحاد أسجن وزان 

 أوملبيك وزان 

 وفاق امزورن 

األزهر شباب   

 تطوان سيتي 

 النجم القصري 
03 

11 
 ا ف س الشاون 

 اتحاد أسجن وزان 

 النجم القصري 

 مغرب طنجة 

األزهر شباب   

 تطوان سيتي 

 أوملبيك وزان 

 وفاق امزورن 
04 

12 
 مغرب طنجة 

األزهر شباب   

 النجم القصري 

ف س الشاون  ا  

 وفاق امزورن 

 اتحاد أسجن وزان 

 تطوان سيتي 

 أوملبيك وزان 
05 

13 
 اتحاد أسجن وزان 

 تطوان سيتي 

 وفاق امزورن 

 ا ف س الشاون 

األزهر شباب   

 النجم القصري 

 أوملبيك وزان 

 مغرب طنجة 
06 

14 
 ا ق س الشاون 

األزهر شباب   

 مغرب طنجة 

 اتحاد أسجن وزان 

 النجم القصري 

 أوملبيك وزان 

 تطوان سيتي 

 وفاق امزورن 
07 


