
 

 (ب)طنجة  نهضة 01
 مسنانة جوهرة

 اولمبيك القصري

 درادب شباب

  أصيلة شباب

 

 القصري األندلس

 مدرسة العرائش

 (أ)طنجة   أجاكس

 طنجة  أطلس
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 مدرسة العرائش 00
 (ب)طنجة  نهضة

 مسنانة جوهرة

 

  أصيلة شباب

 القصري األندلس

 طنجة  أطلس

 درادب شباب

  اولمبيك القصري

 (أ)طنجة   أجاكس
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 مسنانة جوهرة 01
 درادب شباب

  اولمبيك القصري

 مدرسة العرائش

  أصيلة شباب 

 

 

 (أ)طنجة   أجاكس

 (ب)طنجة  نهضة

 القصري األندلس

 طنجة  أطلس
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 أصيلة  شباب 01
 (ب) طنجة نهضة

 درادب شباب

  اولمبيك القصري

 القصري األندلس

 مسنانة جوهرة

 (أ) طنجة  أجاكس

 

 

 طنجة  أطلس

 ة العرائشمدرس
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 (أ)طنجة   أجاكس 01
 مدرسة العرائش 

 اولمبيك القصري

 القصري األندلس

 (ب)طنجة  نهضة

 درادب شباب

 مسنانة جوهرة

 

  أصيلة شباب

 طنجة  أطلس
5 

 طنجة  أطلس 01
  اولمبيك القصري

  أصيلة شباب

 

 مسنانة جوهرة

 القصري األندلس

 (أ)طنجة   أجاكس

 درادب شباب

 (ب)طنجة  نهضة

 رسة العرائشمد
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 درادب شباب 01
  أصيلة شباب

 (ب)طنجة  نهضة

  مدرسة العرائش

 مسنانة جوهرة

 القصري األندلس

 (أ)طنجة   أجاكس

 

 

 طنجة  أطلس

 اولمبيك القصري
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 اولمبيك القصري 01
 مسنانة جوهرة

  أصيلة شباب

 

 (أ)طنجة   أجاكس

 مدرسة العرائش

 درادب شباب

 القصري األندلس

 (ب)طنجة  نهضة

 طنجة  أطلس
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 القصري األندلس 01
 اولمبيك القصري

  (ب)طنجة  نهضة

  أصيلة شباب

 (أ)طنجة   أجاكس

 

 

 مدرسة العرائش

 درادب شباب

 

 طنجة  أطلس

 مسنانة جوهرة
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 النصر الرياضي 01
 الفنيدق شباب

 (ب) التطواني المغرب

 (أ)طنجة   نهضة

 باكو موح رجاء

 طنجة أمل

 مرتيل نهضة

 طنجة لبةط

 (ب)طنجة  إتحاد
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 مرتيل نهضة 00
 النصر الرياضي

 الفنيدق شباب

 باكو موح رجاء

 طنجة أمل

 (ب)طنجة  إتحاد

 (أ)طنجة   نهضة

 (ب) التطواني المغرب

 طنجة طلبة
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 الفنيدق شباب 01
 (أ)طنجة   نهضة

 (ب) التطواني المغرب

 مرتيل نهضة

 باكو موح رجاء

 طنجة طلبة

 النصر الرياضي

 طنجة أمل

 (ب)طنجة  إتحاد
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 النصر الرياضي باكو موح رجاء 01

 (أ)طنجة   نهضة

 (ب) التطواني المغرب

 طنجة أمل

 الفنيدق شباب

 طنجة طلبة

 

 (ب)طنجة  إتحاد

 مرتيل نهضة
4 

 طنجة طلبة 01
 مرتيل نهضة

 (ب) التطواني المغرب

 طنجة أمل

 النصر الرياضي

 (أ)طنجة   نهضة

 الفنيدق شباب

 باكو وحم رجاء

 (ب)طنجة  إتحاد
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 (ب)طنجة  إتحاد 01
 باكو موح رجاء

  (ب) التطواني المغرب 

 الفنيدق شباب

 طنجة أمل

 طنجة طلبة

 (أ)طنجة   نهضة

 النصر الرياضي

 مرتيل نهضة
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 (أ)طنجة   نهضة 01
 النصر الرياضي

 باكو موح رجاء 

 

 مرتيل نهضة

 الفنيدق شباب

 طنجة أمل

 طنجة طلبة

 

 

 (ب) لتطوانيا المغرب

 (ب)طنجة  إتحاد
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 الفنيدق شباب (ب) التطواني المغرب 01

 باكو موح رجاء

 طنجة طلبة

 مرتيل نهضة

 (أ)طنجة   نهضة

 طنجة أمل

 (ب)طنجة  إتحاد

 النصر الرياضي
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 طنجة أمل 01
 (ب) التطواني المغرب

 النصر الرياضي

 باكو موح رجاء

 طنجة طلبة

 

 

 (أ)طنجة   نهضة

 مرتيل نهضة

 

 (ب)طنجة  إتحاد

 الفنيدق شباب
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 طنجة علم 01
 (أ)التطواني المغرب

 نجم الفنيدق

 البالية  طنجة اتحاد

 (أ) مرتيل أطلس

 طنجة وفاق

 شباب السانية

 العوامة  شباب

  العوامة أهلي
1 

 شباب السانية 00
 نجم الفنيدق

 العوامة  شباب

 (أ) مرتيل أطلس

 طنجة وفاق

 العوامة أهلي

 البالية طنجة اتحاد 

 طنجة  علم

 (أ)التطواني المغرب
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 (أ)التطواني المغرب 01
  البالية طنجة اتحاد

 نجم الفنيدق

  شباب السانية

 (أ) مرتيل أطلس

 العوامة  شباب

 طنجة علم

  طنجة وفاق

 العوامة أهلي
3 

 علم طنجة (أ) مرتيل أطلس 01

 البالية طنجة اتحاد

 نجم الفنيدق

 طنجة وفاق

 (أ)لتطوانيا المغرب

 العوامة شباب

  العوامة أهلي

 شباب السانية
4 

 العوامة شباب 01
  شباب السانية

 نجم الفنيدق

  طنجة وفاق

 طنجة علم

البالية  طنجة اتحاد

 (أ)التطواني المغرب

 (أ) مرتيل أطلس

 العوامة أهلي
5 

 العوامة أهلي 01
 نجم الفنيدق

 (أ) مرتيل أطلس

 (أ)التطواني المغرب

 طنجة وفاق

  طنجة علم 

 شباب السانية

 العوامة شباب

 البالية طنجة اتحاد 
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 البالية طنجة اتحاد 01
 (أ) مرتيل أطلس

 علم طنجة

  شباب السانية

 (أ)التطواني المغرب

  طنجة وفاق

 العوامة شباب

 

  العوامة أهلي

 نجم الفنيدق
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 (أ)التطواني المغرب نجم الفنيدق 01

 (أ) مرتيل أطلس

 العوامة  شباب

 شباب السانية

  البالية طنجة اتحاد

 طنجة وفاق

 علم طنجة

 العوامة أهلي
8 

 طنجة وفاق 01
  شباب السانية

 البالية طنجة اتحاد

 (أ) مرتيل أطلس

  العوامة شباب

 

  نجم الفنيدق

 علم طنجة

 العوامة أهلي

 (أ)التطواني المغرب
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 (ب) طنجة  أجاكس 01
 طنجة وداد

 درسة جبل.ج

 (ب) مرتيل أطلس

 بنديبان شباب

 بطوطة ابن.ج

 الشفاء بير نهضة

 (أ)طنجة  اتحاد

 نادي مرتيل
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 الشفاء بير نهضة 00
 (ب) طنجة  أجاكس

 طنجة وداد

 بنديبان شباب

 بطوطة ابن.ج

  نادي مرتيل

 (ب) مرتيل أطلس

 درسة جبل.ج

 (أ)طنجة  اتحاد
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 طنجة وداد 01
 (ب) مرتيل أطلس

 درسة جبل.ج

 ءالشفا بير نهضة

 بنديبان شباب

 (أ)طنجة  اتحاد

 (ب) طنجة  أجاكس

 بطوطة ابن.ج

 نادي مرتيل 
3 

 بنديبان شباب 01
 (ب) طنجة  أجاكس

 (ب) مرتيل أطلس

 درسة جبل.ج

 بطوطة ابن.ج

 طنجة وداد

 (أ)طنجة  اتحاد

 

  نادي مرتيل

 الشفاء بير نهضة
4 

 (أ)طنجة  اتحاد 01
 الشفاء بير نهضة

 درسة جبل.ج

 بطوطة ابن.ج

 (ب) طنجة  أجاكس

 (ب) مرتيل أطلس

 طنجة وداد

 

 بنديبان شباب

 نادي مرتيل
5 

 نادي مرتيل 01
 درسة جبل.ج

 بنديبان شباب

 طنجة وداد

 بطوطة ابن.ج

 (أ)طنجة  اتحاد

 (ب) مرتيل أطلس

 (ب) طنجة  أجاكس

 الشفاء بير نهضة
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 (ب) مرتيل أطلس 01
 بنديبان شباب

 (ب) طنجة  أجاكس

 ءالشفا بير نهضة

 طنجة وداد

 بطوطة ابن.ج

 (أ)طنجة  اتحاد

 

  نادي مرتيل

 درسة جبل.ج
7 

 طنجة وداد درسة جبل.ج 01

 بنديبان شباب

 (أ)طنجة  اتحاد

 الشفاء بير نهضة

 (ب) مرتيل أطلس

 بطوطة ابن.ج

 (ب) طنجة  أجاكس

 نادي مرتيل
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 بطوطة ابن.ج 01
 درسة جبل.ج

 (ب) طنجة  أجاكس

 بنديبان شباب

 (أ) طنجة اتحاد

 

 الشفاء بير نهضة

 (ب) مرتيل أطلس

  نادي مرتيل

 طنجة وداد
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