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 املمتازالقسم  البرنامج العام لبطولة

 5595/3595ملوسم الرياض ي ابرسم  

 أ املجموعة

 رجاء بني مكادة 12
 جوهرة مسنانة

 شباب أصيلة

 مغرب طنجة

ف س العرائشإ  

 إتحاد إمزورن 

 شباب املضيق

 جوهرة تدغين كتامة

 أمل الفنيدق

 وداد طنجة

 طلبة طنجة
04 

 طلبة طنجة 43
 أمل الفنيدق

 وداد طنجة

 شباب املضيق

 غين كتامةجوهرة تد

 أف س العرائش

 إتحاد إمزورن 

 شباب أصيلة

 مغرب طنجة

 رجاء بني مكادة

 جوهرة مسنانة
05 

 جوهرة مسنانة 44
 مغرب طنجة

 رجاء بني مكادة

 إتحاد إمزورن 

 شباب أصيلة

 جوهرة تدغين كتامة

فس العرائشإ  

 وداد طنجة

 شباب املضيق

 طلبة طنجة

 أمل الفنيدق
03 

 أمل الفنيدق 45
يقشباب املض  

 طلبة طنجة

ف س العرائشإ  

 وداد طنجة

 شباب أصيلة

 جوهرة تدغين كتامة

 رجاء بني مكادة

 إتحاد إمزورن 

 جوهرة مسنانة

 مغرب طنجة
01 

 مغرب طنجة 46
 إتحاد إمزورن 

 جوهرة مسنانة

 جوهرة تدغين كتامة

 رجاء بني مكادة

 وداد طنجة

 شباب أصيلة

 طلبة طنجة

ف س العرائشإ  

 أمل الفنيدق

ضيقشباب امل  
02 

 شباب املضيق 47
ف س العرائشإ  

 أمل الفنيدق

 شباب أصيلة

 طلبة طنجة

 رجاء بني مكادة

 وداد طنجة

 جوهرة مسنانة

 جوهرة تدغين كتامة

 مغرب طنجة

 اتحاد امزورن 
06 

 إتحاد إمزورن  18
 جوهرة تدغين كتامة

 مغرب طنجة

 وداد طنجة

 جوهرة مسنانة

 طلبة طنجة

 رجاء بني مكادة

 أمل الفنيدق

 شباب أصيلة

 شباب املضيق

فس العرائشإ  
07 

ف س العرائشإ 19  
 شباب أصيلة

 شباب املضيق

 رجاء بني مكادة

 أمل الفنيدق

 جوهرة مسنانة

 طلبة طنجة

 مغرب طنجة

 وداد طنجة

 إتحاد أمزورن 

 جوهرة تدغين كتامة
90 

20 
جوهرة تدغين 

 كتامة

 وداد طنجة

 إتحاد إمزورن 

 طلبة طنجة

 مغرب طنجة

دقأمل الفني  

 جوهرة مسنانة

 شباب املضيق

 رجاء بني مكادة

ف س العرائشإ  

 شباب أصيلة

 

90 

 شباب أصيلة 21
 رجاء بني مكادة

ف س العرائشإ  

 جوهرة مسنانة

 شباب املضيق

 مغرب طنجة

 أمل الفنيدق

 إتحاد أمزورن 

 طلبة طنجة

 جوهرة تدغين كتامة

 وداد طنجة
49 

 وداد طنجة 55
 طلبة طنجة

 جوهرة تدغين كتامة

 أمل الفنيدق

 إتحاد أمزورن 

 شباب املضيق

 مغرب طنجة

س العرائش إف  

 جوهرة مسنانة

 شباب أصيلة

 رجاء بني مكادة
44 
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49 
 نادي الفنيدق

 طلبة تطوان

 رجاء الحسيمة

 شباب بنديبان

 شباب ترجيست

الرياض ي اصيالاتحاد   

 رجاء موح باكو

 اتحاد طنجة البالية

 شباب ادرادب

 جوهرة العرائش
04 

44 
 اتحاد طنجة البالية

 شباب ادرادب

 جوهرة العرائش

 نادي الفنيدق

 اتحاد الرياض ي اصيال

 رجاء موح باكو

 شباب بنديبان

 شباب تارجيست

 طلبة تطوان

 رجاء الحسيمة
05 

12 
 رجاء موح باكو

 شباب بن ديبان

 شباب ترجيست

 طلبة تطوان

 نادي الفنيدق

 رجاء الحسيمة

 شباب ادرادب

 اتحاد الرياض ي اصيال

 جوهرة العرائش

 اتحاد طنجة البالية
03 

13 
 رجاء الحسيمة

 شباب ترجيست

 اتحاد الرياض ي اصيال

 جوهرة العرائش

 شباب بنديبان

 شباب ادرادب

 طلبة تطوان

 رجاء موح باكو

 اتحاد طنجة البالية

لفنيدقنادي ا  
01 

14 
 شباب ادرادب

 طلبة تطوان

 رجاء موح باكو

 رجاء الحسيمة

 نادي الفنيدق

 شباب ترجيست

 جوهرة العرائش

 شباب بنديبان

 اتحاد طنجة البالية

 اتحاد الرياض ي أصيال
02 

15 
 اتحاد الرياض ي اصيال

 نادي الفنيدق

 شباب بنديبان

 اتحاد طنجة البالية

 طلبة تطوان

 جوهرة العرائش

الحسيمة رجاء  

 شباب ادرادب

 شباب ترجيست

 رجاء موح باكو
06 

16 
 نادي الفنيدق

 رجاء موح باكو

 شباب ادرادب

 شباب ترجيست

 جوهرة العرائش

 رجاء الحسيمة

 اتحاد طنجة البالية

 طلبة تطوان

 اتحاد الرياض ي اصيال

 شباب بنديبان
07 

17 
 شباب ترجيست

 جوهرة العرائش

 طلبة تطوان

الاتحاد الرياض ي اصي  

 رجاء الحسيمة

 اتحاد طنجة البالية

 نادي الفنيدق

 شباب بنديبان

 رجاء موح باكو

 شباب ادرادب
08 

18 
 شباب ادرادب

 نادي الفنيدق

 جوهرة العرائش

 رجاء موح باكو

 اتحاد طنجة البالية

 شباب ترجيست

 اتحاد الرياض ي اصيال

 رجاء الحسيمة

 شباب بنديبان

 طلبة تطوان
09 


