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 رابطت طنجت 10
 الدفاع الرياض ي

 اجحاد العوامت

 أأملببي الققرر 

 أكاديمبت القرب

 سبورجينغ طنجت

 اجحاد بئر الشفا

 نادر اشراقت

 أجلتبي طنجت
01 

 أجلتبي طنجت 11
 اجحاد بئر الشفا

 نادر اشراقت

 أكاديمبت القرب

 سبورجينغ طنجت

 اجحاد العوامت 

  أأملببي الققرر 

 رابطت طنجت

 الدفاع الرياض ي
02 

 الدفاع الرياض ي 12
 أأملببي الققرر 

 رابطت طنجت

 سبورجينغ طنجت

 اجحاد العوامت

 نادر اشراقت

 أكاديمبت القرب

 أجلتبي طنجت

 اجحاد بئر الشفا
03 

 اجحاد بئر الشفا 13
 أكاديمبت القرب

 أجلتبي طنجت

 اجحاد العوامت

 نادر اشراقت

 رابطت طنجت

 سبورجينغ طنجت

 الدفاع الرياض ي

  الققرر كأأملبي
04 

 أأملببي الققرر  14
 سبورجينغ طنجت

 الدفاع الرياض ي

 نادر الشراقت

 رابطت طنجت

 أجلتبي طنجت

 اجحاد العوامت

 اجحاد بئر الشفا

 أكاديمبت القرب
05 

 أكاديمبت القرب 15
 اجحاد العوامت

 اجحاد بئر الشفا

 رابطت طنجت

 أجلتبي طنجت

 الدفاع الرياض ي

 نادر اشراقت

 أأملببي الققرر 

 سبورجينغ طنجت
06 

 سبورجينغ طنجت 16
 نادر اشراقت

 أأملببي الققرر 

 أجلتبي طنجت

 الدفاع الرياض ي

 اجحاد بئر الشفا

 رابطت طنجت

  القربةأكاديمي

 اجحاد العوامت
07 

 اجحاد العوامت 17
 رابطت طنجت

 أكاديمبت القرب

 الدفاع الرياض ي

 اجحاد بئر الشفا

 أأملببي الققرر 

 أجلتبي طنجت

 سبورجينغ طنجت

 نادر اشراقت
08 

 نادر اشراقت 18
 أجلتبي طنجت

 سبورجينغ طنجت

 اجحاد بئر الشفا

 أأملببي الققرر 

  القربةأكاديمي

 الدفع الرياض ي

 اجحاد العوامت

 رابطت طنجت
09 
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 الوفاء الرياض ي 10
نجوم ابيريا 

 النجم الرياض ي الطنجي

 نجوم القداقت

 أندلل الققرر 

 نجاح الزيناث

 مولوديت طنجت

 شباب املدينت

 املنار الرياض ي
01 

 املنار الرياض ي 11
مولوديت طنجت 

 شباب املدينت

 أندلل الققرر 

 نجاح الزيناث

النجم الرياض ي الطنجي 

 نجوم القداقت

 الوفاق الرياض ي

 نجوم ابيريا
02 

 نجوم ابيريا 12
 نجوم القداقت

 الوفاء الرياض ي

نجاح الزيناث 

 النجم الرياض ي الطنجي

شباب املدينت 

 أندلل الققرر 

 املنار الرياض ي

 مولوديت طنجت
03 

 مولوديت طنجت 13
 أندلل الققيرر 

 املنار الرياض ي

النجم الرياض ي لطنجت 

 شباب املدينت

الوفاء الرياض ي 

 نجاح الزيناث

 نجوم ابيريا

 نجوم القداقت
04 

 نجوم القداقت 14
 نجاح الزيناث

 نجوم ابيريا

شباب املدينت 

 الوفاء الرياض ي

املنار الرياض ي 

 النجم الرياض ي الطنجي

 مولوديت طنجت

 أندلل الققرر 
05 

 أندلل الققرر  15
 النجم الرياض ي الطنجي

 مولوديت طنجت

لوفاء الرياض ي 

 املنار الرياض ي

 نجوم ابيريا

 شباب املدينت

 نجوم القداقت

 نجاح الزيناث
06 

 نجاح الزيناث 16
 شباب املدينت

 نجوم القداقت

املنار الرياض ي 

 نجوم ابيريا

 مولوديت طنجت

 الوفاء الرياض ي

 أندلل الققرر 

 النجم الرياض ي الطنجي
07 

 النجم الرياض ي الطنجي 17
 الوفاء الرياض ي

 أندلل الققرر 

نجوم ابيريا 

 مولوديت طنجت

نجوم القداقت 

 املنار الرياض ي

 نجاح الزيناث

 شباب املدينت
08 

 شباب املدينت 18
 املنار الرياض ي

 نجاح الزيناث

مولوديت طنجت 

 نجوم القداقت

أندلل الققرر 

 نجوم ابيريا

 النجم الرياض ي الطنجي

 الوفاء الرياض ي
09 
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10 
أجلتبي مشالأة  هالل طنجت

 رجاء طنجت

 مبناء مرينا

 أمم بدريوو 

أمم طنجت 

 شباب العوامت

 شباب العوامرة

 أفاء العرائش
01 

11 
شباب العوامت  أفاء العرائش

 شباب العوامرة

أمم بدريوين 

 امم طنجت

 رجاء طنجت

 مبناء مرينا

 هالل طنجت

 أجلتبي مشالأة
02 

12 
مبناء مارينا  أجلتبي مشالأة

 هالل طنجت

امم طنجت 

 رجاء طنجت

 شباب العوامرة

 امم بدريوين

 أفاء العرائش

 شباب العوامت
03 

13 
 أمم بدريوين شباب العوامت

 أفاء العرائش

 رجاء طنجت

 شباب العوامرة

 هالل طنجت

 أمم طنجت

 أجلتبي مشالأة

 مبناء مرينا
04 

14 
 أمم طنجت مبناء مرينا

أجلتبي مشالأة 

 شباب العوامرة

 هالل طنجت

 أفاء العرائش

 رجاء طنجت

 شباب العوامرة

 امم بدريوين
05 

15 
 رجاء طنجت أمم بدريوين

شباب العوامت 

 هالل طنجت

 أفاء العرائش

 أجلتبي مشالأة

 شباب العوامرة

 مبناء مارينا

 أمم طنجت
06 

16 
شباب العوامرة  أمم طنجت

مبناء مارينا 

 أفاء العرائش

 أجلتبي مشالأة

 شباب العوامت

 هالل طنجت

 أمم بدريوين

 رجاء طنجت
07 

17 
 هالل طنجت رجاء طنجت

 أمم بدريوين

 أجلتبي مشالأة

شباب العوامت 

 مبناء مرينا

 أفاء العرائش

 أمم طنجت

 شباب العوامرة
08 

18 
 أفاء العرائش شباب العوامرة

 أمم طنجت

شباب العوامت 

مبناء مارينا 

 أمم بدريوين

 أجلتبي مشالأة

 رجاء طنجت

 هالل طنجت
09 
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10 

 اجفاق الباريو

 نهضت بني عمراو

 جمودة جطواو

 نهضت الفنبدق

 سبورجينغ الشاأو 

  درستلجب. ج

 أفاق جطواو

 باير باب النوادر

 شباب الفنبدق

  نجم الفنبدق
01 

11 
 نهضت بني عمراو

 شباب الفنبدق

 باير باب النوادر

 نجم الفنبدق

  درستلجب. ج

 أفاق جطواو

 نهضت الفنبدق

 سبورجينغ الشاأو 

 اجحاد الباريو

 جمودة جطواو
02 

12 
 جمودة جطواو

 نهضت بني عمراو

 سبورجينغ الشاأو 

 اجفاق الباريو

 أفاق جطواو

 نهضت الفنبدق

 نجم الفنبدق

  درستلجب. ج

 شباب الفنبدق

 باير باب النوادر
03 

13 
 نهضت بني عمراو

 باير باب النوادر

  درستلجب. ج

 شباب الفنبدق

 نهضت الفنبدق

 نجم الفنبدق

 اجفاق الباريو

 أفاق جطواو

 جمودة جطواو

 سبورجينغ الشاأو 
04 

14 
 سبورجينغ الشاأو 

 نهضت بني عمراو

 أفاق جطواو

 جمودة جطواو

 نجم الفنبدق

 اجفاق الباريو

 شباب الفنبدق

 نهضت الفنبدق

 باير باب النوادر

  درستلجب. ج
05 

15 
 نهضت بني عمراو

 جبم درست

 نهضت الفنبدق

 باير باب النوادر

 اجفاق الباريو

 شباب الفنبدق

 جمودة جطواو

 نجم الفنبدق

 سبورجينغ الشاأو 

 أفاق جطواو
06 

16 
 أفاق جطواو

 نهضت بني عمراو

 نجم الفنبدق

 سبورجينغ الشاأو 

 شباب الفنبدق

 جمودة جطواو

 باير باب النوادر

 اجفاق الباريو

 جبم درست

 نهضت الفنبدق
07 

17 
 نهضت بني عمراو

 نهضت الفنبدق

 اجفاق الباريو

  درستلجب. ج

 جمودة جطواو

 باير النوادر

 سبورجينغ الشاأو 

 شباب الفنبدق

 أفاق جطواو

 نجم الفنبدق
08 

18 
 نجم الفنبدق

 نهضت بني عمراو

 شباب الفنبدق

 أفاق جطواو

 باير باب النوادر

 سبورجينغ الشاأو 

  درستلجب. ج

 جمودة جطواو

 نهضت الفنبدق

 اجفاق الباريو
09 


