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 الثاني الجهوية القسم بطولةلالبرنامج العام ل

 املوسم الرياض ي 2023/2022

 املجموعةأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األندلس القصري  10
 إتحاد بئر الشفا

 نهضة بئر الشفا

 نجوم إبيريا

 شباب املدينة

 نادي شراقة 

 رجاء طنجة 

 أتلتيك طنجة 

 نجاح الزينات
01 

 نجاح الزينات 11
 رجاء طنجة

 أتلتيك طنجة 

 شباب املدينة

 نادي شراقة 

 نهضة بئر الشفا

 نجوم إبيريا

القصري األندلس   

 إتحاد بئر الشفا
02 

 إتحاد بئر الشفا 12
 نادي شراقة 

 نهضة بئر الشفا

 نجوم إبيريا

 األندلس القصري 

 أتلتيك طنجة 

 شباب املدينة

 نجاح الزينات

 رجاء طنجة
03 

 رجاء طنجة 13
 إتحاد بئر الشفا

 نجوم إبيريا

 شباب املدينة

 نجاح الزينات

 نهضة بئر الشفا

 أتلتيك طنجة 

القصري األندلس   

 نادي شراقة 
04 

 نجوم إبيريا 14
 أتلتيك طنجة 

 األندلس القصري 

 نادي شراقة 

 إتحاد بئر الشفا

 نجاح الزينات

 نهضة بئر الشفا

 رجاء طنجة

 شباب املدينة
05 

 شباب املدينة 15
 نهضة بئر الشفا

 رجاء طنجة

 األندلس القصري 

 نجاح الزينات

 إتحاد بئر الشفا

 أتلتيك طنجة 

يانجوم إبير   

 نادي شراقة 
06 

 نادي شراقة  16
 أتلتيك طنجة 

 نجوم إبيريا

 نجاح الزينات

 إتحاد بئر الشفا

 رجاء طنجة

 األندلس القصري 

 شباب املدينة

 نهضة بئر الشفا
07 

 نهضة بئر الشفا 17
 نجوم إبيريا

 نجاح الزينات

 األندلس القصري 

 شباب املدينة

 رجاء طنجة

 إتحاد بئر الشفا

 نادي شراقة 

لتيك طنجة أت  
08 

 أتلتيك طنجة 18
 نجاح الزينات

 نادي شراقة 

 رجاء طنجة

 نجوم إبيريا

 شباب املدينة

إتحاد بئر الشفا7  

 نهضة بئر الشفا

 األندلس القصري 
09 



 

 

 

 

 املجموعةب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 شباب العوامة

 الدفاع الرياض ي 

 نجوم الصداقة

 شباب السعادة

 رابطة طنجة 

 املنار الرياض ي 

ة امر شباب العو   

 وفاء العرائش
01 

09 
 وفاء العرائش

 الدفاع الرياض ي

 املنار الرياض ي

ة ر شباب العوام  

 شباب السعادة

 رابطة طنجة 

 شباب العوامة

 نجوم الصداقة
02 

10 
 الدفاع الرياض ي

 نجوم الصداقة

 رابطة طنجة 

 شباب العوامة

ة ر شباب العوام  

 شباب السعادة

 وفاء العرائش

ياض ياملنار الر   
03 

11 
 املنار الرياض ي

 الدفاع الرياض

 شباب السعادة

 وفاء العرائش

 شباب العوامة

ة ر شباب العوام  

 نجوم الصداقة

 رابطة طنجة 
04 

12 
 الدفاع الرياض

 رابطة طنجة 

ة ر شباب العوام  

 نجوم الصداقة

 وفاء العرائش

 شباب العوامة

 املنار الرياض ي

 شباب السعادة
05 

13 
 الدفاع الرياض ي

 شباب السعادة

 شباب العوامة

 املنار الرياض ي

 نجوم الصداقة

 وفاء العرائش

 رابطة طنجة 

ة ر شباب العوام  
06 

14 
ة ر شباب العوام  

 الدفاع الرياض

 وفاء العرائش

 رابطة طنجة 

 املنار الرياض ي

 نجوم الصداقة

 شباب السعادة

 شباب العوامة
07 



 

 

 
 

 

 

 

 املجموعةج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
مرينا ميناء  

  أمل طنجة

 إتحاد لعوامة 

 أمل بدريون 

 ج سوق الطلبة 

 مولودية طنجة 

 أكادمية القرب 

 رهان السانية 
01 

09 
 رهان السانية

 ميناء مرينا

 مولودية طنجة

 أكادمية القرب 

 أمل بدريون 

 ج سوق الطلبة 

 أمل طنجة 

 إتحاد لعوامة 
02 

10 
 ميناء مرينا

 إتحاد لعوامة 

 ج سوق الطلبة 

مل طنجة أ  

 أكادمية القرب 

 أمل بدريون 

 رهان السانية

 مولودية طنجة
03 

11 
 مولودية طنجة

 ميناء مرينا

 أمل بدريون 

 رهان السانية

 أمل طنجة 

 أكادمية القرب 

 إتحاد لعوامة 

 ج. سوق الطلبة 
04 

12 
 ميناء مرينا

 ج. سوق الطلبة 

 أكادمية القرب 

 إتحاد لعوامة 

 رهان السانية

 أمل طنجة 

 مولودية طنجة

 أمل بدريون 
05 

13 
 ميناء مرينا

 أمل بدريون 

 أمل طنجة 

 مولودية طنجة

 إتحاد لعوامة 

 رهان السانية

 ج سوق الطلبة 

 أكادمية القرب
06 

14 
 أكادمية القرب 

 ميناء مرينا

 رهان السانية

 ج. سوق الطلبة 

 مولودية طنجة

 إتحاد لعوامة 

 أمل بدريون 

 أمل طنجة 
07 



 

 

 

 د  املجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شباب الفنيدق  12
 تمودة تطوان

 نادي مرتيل 

 إتحاد الباريو 

 نجم الفنيدق 

 باب النوادر 

 نهضة املضيق 

 سبورتينغ الشاون 

 ج جبل درسة 

 وفاق تطوان 

 إتفاق الباريو 
01 

 إتفاق الباريو 13
 ج جبل درسة

 وفاق تطوان 

 نهضة املضيق

 سبورتينغ الشاون 

يدقنجم الفن  

 باب النوادر 

 نادي مرتيل

 إتحاد الباريو 

 شباب الفنيدق 

 تمودة تطوان
02 

 تمودة تطوان 14
 إتحاد الباريو 

 شباب الفنيدق 

 باب النوادر 

 نادي مرتيل

 سبورتينغ الشاون 

 نجم الفنيدق

 وفاق تطوان 

 نهضة املضيق

 إتفاق الباريو

 ج جبل درسة
03 

15 
 ج جبل درسة

 

 نهضة املضيق

الباريوإتفاق   

 نجم الفنيدق

 وفاق تطوان 

 نادي مرتيل

 سبورتينغ الشاون 

 شباب الفنيدق 

 باب النوادر 

 تمودة تطوان

 إتحاد الباريو 
04 

 إتحاد الباريو  16
 باب النوادر 

 تمودة تطوان

 سبورتينغ الشاون 

 شباب الفنيدق 

 وفاق تطوان 

 نادي مرتيل

 إتفاق الباريو

 نجم الفنيدق

 ج جبل درسة

املضيق نهضة  
05 

 نهضة املضيق 17
 نجم الفنيدق

 ج جبل درسة

 نادي مرتيل

 إتفاق الباريو

 شباب الفنيدق 

 وفاق تطوان 

 تمودة تطوان

 سبورتينغ الشاون 

 إتحاد الباريو 

 باب النوادر 
06 

18 
 باب النوادر 

 

 سبورتينغ الشاون 

 إتحاد الباريو 

 وفاق تطوان 

 تمودة تطوان

 إتفاق الباريو

فنيدق شباب ال  

 ج جبل درسة

 نادي مرتيل

 نهضة املضيق

 نجم الفنيدق
07 

 نجم الفنيدق 19
 نادي مرتيل

 نهضة املضيق

 شباب الفنيدق 

 ج جبل درسة

 تمودة تطوان

 إتفاق الباريو

 إتحاد الباريو 

 وفاق تطوان

 باب النوادر 

 سبورتينغ الشاون 
08 

20 
 سبورتينغ الشاون 

 

 وفاق تطوان 

 باب النوادر 

ق الباريوإتفا  

 إتحاد الباريو 

 ج جبل درسة

 تمودة تطوان

 نهضة املضيق

 شباب الفنيدق 

 نجم الفنيدق

 نادي مرتيل

 

09 

21 
 نادي مرتيل

 

 شباب الفنيدق 

 نجم الفنيدق

 تمودة تطوان

 نهضة املضيق

 إتحاد الباريو 

 ج جبل درسة

 باب النوادر 

 إتفاق الباريو

 سبورتينغ الشاون 

 وفاق تطوان 
10 

22 
 وفاق تطوان 

 

 إتفاق الباريو

 سبورتينغ الشاون 

 

 ج جبل درسة

 باب النوادر 

 

 نهضة املضيق

 إتحاد الباريو 

 

 نجم الفنيدق

 تمودة تطوان

 

 نادي مرتيل

 شباب الفنيدق 

 

11 



 

 

 

 

 املجموعة ه

 
08 

 شباب ميرادور 

 شباب بني عبد هللا 

 إتحاد كتامة 

 امل إمزورن 

 نادي بني بوفراح 

 يفةج ايت حد

 إتحاد بني بوعياش 

 دهدوه إساكن 
01 

09 
 دهدوه إساكن

 شباب ميرادور 

 ج ايت حديفة

 إتحاد بني بوعياش

 امل إمزورن 

 نادي بني بوفراح 

 شباب بني عبد هللا

 إتحاد كتامة 
02 

10 
 شباب ميرادور 

 إتحاد كتامة 

 نادي بني بوفراح 

 شباب بني عبد هللا

 إتحاد بني بوعياش 

 امل إمزورن 

ه إساكندهدو   

 ج ايت حديفة
03 

11 
 ج ايت حديفة

 شباب ميرادور 

 امل إمزورن 

 دهدوه إساكن

 شباب بني عبد هللا

 إتحاد بني بوعياش 

 إتحاد كتامة 

 نادي بني بوفراح 
04 

12 
 شباب ميرادور 

 نادي بني بوفراح 

 إتحاد بني بوعياش

 إتحاد كتامة 

 دهدوه إساكن

 شباب بني عبد هللا

 ج ايت حديفة

زورن امل إم  
05 

13 
 شباب ميرادور 

 امل إمزورن 

 شباب بني عبد هللا

 ج ايت حديفة

 إتحاد كتامة 

 دهدوه إساكن

 نادي بني بوفراح 

 إتحاد بني بوعياش 
06 

14 
 إتحاد بني بوعياش 

 شباب ميرادور 

 دهدوه إساكن

 نادي بني بوفراح 

 ج ايت حديفة

 إتحاد كتامة 

 امل إمزورن 

 شباب بني عبد هللا
07 


