
112/22-21                                                                                                                          211/11/2021     

 البرنامج العام لبطولة كرة القدم داخل القاعة 

  القسم الممتاز 

 الموسم الرياضي 2022/2021

 المجموعة ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 باب تازة ف س 

 تطوان النجم االخضر
 طنجة  نادي هامبورغ 
 المضيق  القدرة الرياضية 

 شباب امزورن 
 القصري أبناء المدينة 

01 

13 
 القدرة الرياضية المضيق 

 شباب امزورن 
 أبناء المدينة القصري

 باب تازة ف س 
 ناألخضر تطواالنجم 

 طنجة  نادي هامبورغ 
02 

14 
 القدرة الرياضية المضيق 

 المدينة القصريأبناء 
 طنجة  نادي هامبورغ 

 اف س باب تازة 
 إمزورن شباب 

 تطوان النجم االخضر
03 

15 
 اف س باب تازة 
 شباب امزورن 

 طنجة  نادي هامبورغ 
 أبناء المدينة القصري

 ناألخضر تطواالنجم 
 القدرة الرياضية المضيق 

04 

16 
 القدرة الرياضية المضيق 

 اف س باب تازة 
 القصريأبناء المدينة 

 ناألخضر تطواالنجم 
 شباب امزورن 

 طنجة  نادي هامبورغ 
05 



 

 المجموعة ب 
 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فتح امزورن  12
 نسيم تطوان

 باير باب النوادر 
 مستقبل مرتيل 

طنجة  أتلتيك العوامة   
 طلبة تطوان

 النصر القصري 
01 

 النصر القصري  13
 فتح امزورن 

 مستقبل مرتيل 
طنجة  أتلتيك العوامة   

 نسيم تطوان
 باير باب النوادر 

 طلبة تطوان
02 

 مستقبل مرتيل  14
 النصر القصري 
 باير باب النوادر 

 طلبة تطوان
طنجة  أتلتيك العوامة   

 نسيم تطوان
 فتح امزورن 

03 

 باير باب النوادر  15
 مستقبل مرتيل 
 نسيم تطوان

 فتح امزورن 
 طلبة تطوان

  أتلتيك العوامة 
 طنجة 

 النصر القصري 
04 

 نسيم تطوان 16
 طلبة تطوان

 مستقبل مرتيل 
 باير باب النوادر 

طنجة  أتلتيك العوامة   
 النصر القصري 
 فتح امزورن 

05 

طنجة  أتلتيك العوامة  17  
 فتح امزورن 

 باير باب النوادر 
 نسيم تطوان
 طلبة تطوان

 مستقبل مرتيل 
 النصر القصري 

06 

 طلبة تطوان 18
 باير باب النوادر 
 مستقبل مرتيل 

 النصر القصري 
 نسيم تطوان

  أتلتيك العوامة 
 طنجة 

 فتح امزورن 
07 



 

 

 

 

 

 

 المجموعة ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شباب القصريال 12
 المغرب الحسيمي 

تطوان   القصبة الرياضية  
 تمودة تطوان 
 أسود تطوان 

الفنيدق  كونديسة اتحاد  
 اتحاد طنجة 

01 

 اتحاد طنجة  13
شباب القصريال  

 تمودة تطوان 
تطوان  أسود  

 المغرب الحسيمي 
 تطوان   الرياضية القصبة

 الفنيدق  اتحاد كونديسة
02 

 تمودة تطوان  14
 اتحاد طنجة 
تطوان   القصبة الرياضية  

الفنيدق  اتحاد كونديسة  
 أسود تطوان 

 المغرب الحسيمي 
شباب القصريال  

03 

15 
  القصبة الرياضية

 تطوان
 تمودة تطوان 

 المغرب الحسيمي 
 شباب القصري 
 اتحاد كونديسة 

 أسود تطوان 
 اتحاد طنجة 

04 

 المغرب الحسيمي  16
 اتحاد كونديسة 
 تمودة تطوان 

تطوان   القصبة الرياضية  
 أسود تطوان 

 اتحاد طنجة 
 شباب القصري 

05 

 أسود تطوان  17
 شباب القصري 

تطوان   القصبة الرياضية  
 المغرب الحسيمي 
 اتحاد كونديسة 

 تمودة تطوان 
 اتحاد طنجة 

06 

 اتحاد كونديسة  18
تطوان   القصبة الرياضية  

 تمودة تطوان 
 اتحاد طنجة 

 المغرب الحسيمي 
 أسود تطوان 

 شباب القصري 
07 


