
 

 
 

 

 ألاول القسم  الجهوية  بطولةلالبرنامج العام ل

 املوسم الرياض ي 0202/0200

 أ املجموعة

 

 أجاكس املضيق 12
 شباب حيضرة 

 نهضة وزان 

 شباب املالليين

 النصر الرياض ي 

 هالل طنجة 

 نهضة باب برد 

 فتح الرواض ي 

 ا ف س طنجة 

ابن بطوطة .ج  

 هالل سيدي ادريس 
01 

 هالل سيدي ادريس  13
 ا ف س طنجة 

ابن بطوطة .ج  

 نهضة باب برد 

 فتح الرواض ي 

 النصر الرياض ي 

 هالل طنجة 

 نهضة وزان 

 شباب املالليين

 أجاكس املضيق 

 شباب حيضرة 
00 

14 
 شباب حيضرة 

 

 شباب املالليين

 أجاكس املضيق

 هالل طنجة 

 نهضة وزان 

 فتح الرواض ي 

 النصر الرياض ي 

ابن بطوطة.ج  

 نهضة باب برد 

 هالل سيدي ادريس 

 ا ف س طنجة 
02 

15 
 ا ف س طنجة 

 

 نهضة باب برد

 هالل سيدي ادريس 

 النصر الرياض ي 

ابن بطوطة .ج  

 نهضة وزان 

 فتح الرواض ي

 أجاكس املضيق 

 هالل طنجة 

 شباب حيضرة 

 شباب املالليين
04 

 شباب املالليين 16
 هالل طنجة 

 شباب حيضرة 

 فتح الرواض ي 

 أجاكس املضيق 

ابن بطوطة .ج  

 نهضة وزان 

 هالل سيدي ادريس 

 النصر الرياض ي 

 ا ف س طنجة 

 نهضة باب برد 
05 

 نهضة باب برد  17
 النصر الرياض ي 

 ا ف س طنجة 

 نهضة وزان

 هالل سيدي ادريس 

 أجاكس املضيق 

ابن بطوطة .ج  

 شباب حيضرة 

 فتح الرواض ي 

 شباب املالليين

 هالل طنجة 
06 

 هالل طنجة  18
 فتح الرواض ي 

 شباب املالليين

ابن بطوطة .ج  

 شباب حيضرة 

 هالل سيدي ادريس 

 أجاكس املضيق 

 ا ف س طنجة 

 نهضة وزان 

 نهضة باب برد 

 النصر الرياض ي 
07 

 النصر الرياض ي  19
 نهضة وزان 

 نهضة باب برد

 أجاكس املضيق 

 ا ف س طنجة 

 شباب حيضرة 

 هالل سيدي ادريس 

املالليينشباب   

ابن بطوطة .ج  

 هالل طنجة 

 فتح الرواض ي 
20 

20 
 فتح الرواض ي 

 

ابن بطوطة .ج  

 هالل طنجة 

هالل سيدي ادريس 

 شباب املالليين

 ا ف س طنجة 

 شباب حيضرة 

 نهضة باب برد 

 أجاكس املضيق 

 النصر الرياض ي 

 نهضة وزان 

 

20 

 نهضة وزان  21
 أجاكس املضيق 

 النصر الرياض ي 

 شباب حيضرة 

 نهضة باب برد 

 شباب املالليين

 ا ف س طنجة

 هالل طنجة 

 هالل سيدي ادريس 

 فتح الرواض ي 

ابن بطوطة .ج  
12 

00 
ابن بطوطة .ج  

 

 هالل سيدي ادريس 

 فتح الرواض ي 

 ا ف س طنجة 

 هالل طنجة 

 نهضة باب برد 

 شباب املالليين

 النصر الرياض ي 

 شباب حيضرة 

 نهضة وزان 

املضيق  أجاكس  
11 



 

 

 

 

 املجموعة ب

 

 

 الرجاء القصري  12
 نهضة بني عمران 

  الرياض ي وفاءال

 نادي كرونا 

 نادي املستقبل 

 مدرسة العرائش 

 فتح طنجة 

 أندلس طنجة

 النادي الحسمي 

 رجاء البوغاز

 شباب  أزال 
01 

 شباب  أزال  13
 النادي الحسمي 

 رجاء البوغاز

 فتح طنجة 

 أندلس طنجة

 نادي املستقبل

 مدرسة العرائش 

  الرياض ي وفاءال

 نادي كرونا 

 الرجاء القصري 

 نهضة بني عمران 
00 

 نهضة بني عمران  14
 نادي كرونا 

 الرجاء القصري 

 مدرسة العرائش 

  الرياض ي وفاءال

 أندلس طنجة

 نادي املستقبل 

 رجاء البوغاز

 فتح طنجة

 شباب  أزال 

 النادي الحسمي 
02 

 النادي الحسمي  15
 فتح طنجة 

 شباب  أزال 

 شباب  أزال

رجاء البوغاز   

  الرياض ي وفاءال

 أندلس طنجة

 الرجاء القصري 

 مدرسة العرائش 

 نهضة بني عمران 

 نادي كرونا 
04 

16 
 نادي كرونا 

 

 مدرسة العرائش 

 نهضة بني عمران

 أندلس طنجة

 الرجاء القصري 

 رجاء البوغاز

الرياض ي  وفاءال  

 شباب  أزال 

 نادي املستقبل 

 النادي الحسمي 

 فتح طنجة 
05 

 فتح طنجة  17
 نادي املستقبل 

 النادي الحسمي 

  الرياض ي وفاءال

 شباب  أزال 

 الرجاء القصري 

 رجاء البوغاز

 نهضة بني عمران 

 أندلس طنجة

 نادي كرونا 

 مدرسة العرائش 
06 

18 
 مدرسة العرائش 

 

 أندلس طنجة

 نادي كرونا 

 رجاء البوغاز

 نهضة بني عمران 

 شباب  أزال 

 الرجاء القصري 

 النادي الحسمي 

الرياض ي  وفاءال  

 فتح طنجة 

 نادي املستقبل 
07 

19 
 نادي املستقبل 

 

  الرياض ي وفاءال

 فتح طنجة 

 الرجاء القصري 

 النادي الحسمي 

 نهضة بني عمران 

 شباب  أزال 

 نادي كرونا 

 رجاء البوغاز

 مدرسة العرائش 

 أندلس طنجة
20 

20 
 أندلس طنجة

 رجاء البوغاز

 مدرسة العرائش 

 شباب  أزال 

 نادي كرونا 

 النادي الحسمي 

 نهضة بني عمران 

 فتح طنجة 

 الرجاء القصري 

 نادي املستقبل 

الرياض ي  وفاءال  

 

20 

21 
  الرياض ي وفاءال

 

 الرجاء القصري 

 نادي املستقبل 

 نهضة بني عمران 

 فتح طنجة 

 نادي كرونا 

 النادي الحسمي 

 مدرسة العرائش

 شباب  أزال 

 أندلس طنجة

 رجاء البوغاز
12 

 رجاء البوغاز 00
 شباب  أزال 

 أندلس طنجة

 النادي الحسمي 

 مدرسة العرائش 

 فتح طنجة 

 نادي كرونا 

 نادي املستقبل 

 نهضة بني عمران 

  الرياض ي وفاءال

 الرجاء القصري 
11 



 

 

 

 املجموعةج

 

 

أريج طنجة  سبورتينغ 12  
 نجوم طنجة 

 بوكيدارن 

 أطلس طنجة 

 حسنية طنجة 

 وفاق الساحل 

 وفاق أمسا 

 أوملبيك وادلو 

 رجاء العرائش

 أوملبيك القصري 

 إتحاد السالم 
01 

 إتحاد السالم 13
 رجاء العرائش

 أوملبيك القصري 

 وفاق أمسا

 أوملبيك وادلو 

 حسنية طنجة

 وفاق الساحل 

 بوكيدارن 

 أطلس طنجة 

أريج طنجة  سبورتينغ

 نجوم طنجة 
00 

 نجوم طنجة 14
 أطلس طنجة 

أريج طنجة سبورتينغ  

 وفاق الساحل 

 بوكيدارن 

 أوملبيك وادلو 

 حسنية طنجة

 أوملبيك القصري 

 وفاق أمسا

 إتحاد السالم

 رجاء العرائش
02 

 رجاء العرائش 15
 وفاق أمسا

 إتحاد السالم

 حسنية طنجة

 أوملبيك القصري 

 بوكيدارن 

 أوملبيك وادلو 

أريج طنجة  سبورتينغ  

 وفاق الساحل 

 أطلس طنجة

نجوم طنجة    
04 

 أطلس طنجة  16
 وفاق الساحل 

 نجوم طنجة 

 أوملبيك وادلو 

 سبورتينغ

 أوملبيك القصري 

 بوكيدارن 

 إتحاد السالم

 حسنية طنجة

 رجاء العرائش

 وفاق أمسا
05 

 وفاق أمسا 17
 حسنية طنجة

العرائشرجاء   

 بوكيدارن 

 إتحاد السالم

أريج طنجة  سبورتينغ

 أوملبيك القصري 

 نجوم طنجة 

 أوملبيك وادلو 

 أطلس طنجة 

 وفاق الساحل 
06 

 وفاق الساحل  18
 أوملبيك وادلو 

 أطلس طنجة 

 أوملبيك القصري 

 نجوم طنجة 

 إتحاد السالم

أريج طنجة سبورتينغ  

 رجاء العرائش

 بوكيدارن 

 وفاق أمسا

 حسنية طنجة
07 

 حسنية طنجة 19
 بوكيدارن 

 وفاق أمسا

أريج طنجة  سبورتينغ

 رجاء العرائش

 نجوم طنجة 

 إتحاد السالم

 أطلس طنجة 

 أوملبيك القصري 

 وفاق الساحل 

 أوملبيك وادلو 
20 

20 
 أوملبيك وادلو 

 أوملبيك القصري 

 وفاق الساحل 

 إتحاد السالم

 أطلس طنجة

 رجاء العرائش

 نجوم طنجة 

 وفاق أمسا

أريج طنجة سبورتينغ  

 حسنية طنجة

 بوكيدارن 

 

20 

 بوكيدارن  21
أريج طنجة  سبورتينغ

 حسنية طنجة

 نجوم طنجة 

 وفاق أمسا

 أطلس طنجة 

 رجاء العرائش

 وفاق الساحل

 إتحاد السالم

 أوملبيك وادلو 

 أوملبيك القصري 
12 

 أوملبيك القصري  00
 إتحاد السالم

 أوملبيك وادلو 

العرائشرجاء   

 وفاق الساحل 

 وفاق أمسا

 أطلس طنجة 

 حسنية طنجة

 نجوم طنجة 

 بوكيدارن 

أريج طنجة سبورتينغ  
11 



 

 

 

 

 املجموعةد

 

 أ ف  س باب تازة  12
 شباب مغوغة

 املحيط الاصيلي

 نهضة الفنيدق

 نهضة طنجة 

 اتلتيك مشالوة

 الشمال القصري 

 شباب طنجة 

 ماط بي 

 أمل أيت قمرة 

 أهلي العوامة 
01 

0أهلي العوامة 13  
 ماط بي

 أمل أيت قمرة 

 الشمال القصري 

 شباب طنجة 

 نهضة طنجة 

 اتلتيك مشالوة

 املحيط الاصيلي

 نهضة الفنيدق

 أ ف  س باب تازة 

 شباب مغوغة
00 

 شباب مغوغة 14
 نهضة الفنيدق

 أ ف  س باب تازة 

 اتلتيك مشالوة

 املحيط الاصيلي

 شباب طنجة 

 نهضة طنجة 

 أمل أيت قمرة 

 الشمال القصري 

 أهلي العوامة 

 ماط بي
02 

15 
 ماط بي

 

 الشمال القصري 

 أهلي العوامة 

 نهضة طنجة 

 أمل أيت قمرة 

 املحيط الاصيلي

 شباب طنجة 

 أ ف  س باب تازة 

 اتلتيك مشالوة

 شباب مغوغة

 نهضة الفنيدق
04 

 نهضة الفنيدق 16
 اتلتيك مشالوة

 شباب مغوغة

 شباب طنجة 

 أ ف  س باب تازة 

 أمل أيت قمرة 

 املحيط الاصيلي

 أهلي العوامة 

 نهضة طنجة 

 ماط بي

 الشمال القصري 
05 

17 
 الشمال القصري 

 

 نهضة طنجة 

 ماط بي

 املحيط الاصيلي

 أهلي العوامة 

 أ ف  س باب تازة 

 أمل أيت قمرة 

 شباب مغوغة

 شباب طنجة 

 نهضة الفنيدق

 اتلتيك مشالوة
06 

 اتلتيك مشالوة 18
 شباب طنجة 

 نهضة الفنيدق

 أمل أيت قمرة 

 شباب مغوغة

 أهلي العوامة 

 أ ف  س باب تازة 

 ماط بي

 املحيط الاصيلي

 الشمال القصري 

 نهضة طنجة 
07 

19 
 نهضة طنجة 

 

 املحيط الاصيلي

 الشمال القصري 

 أ ف  س باب تازة 

 ماط بي

 شباب مغوغة

 أهلي العوامة 

 نهضة الفنيدق

 أمل أيت قمرة

 اتلتيك مشالوة

 شباب طنجة
20 

20 
 شباب طنجة

 

 أمل أيت قمرة 

 اتلتيك مشالوة

 أهلي العوامة 

 نهضة الفنيدق

 ماط بي

 شباب مغوغة

 الشمال القصري 

 أ ف  س باب تازة 

 نهضة طنجة

 املحيط الاصيلي

 

20 

 املحيط الاصيلي 21
 أ ف  س باب تازة 

 نهضة طنجة 

 شباب مغوغة

القصري الشمال   

 نهضة الفنيدق

 ماط بي

 اتلتيك مشالوة

 أهلي العوامة 

 شباب طنجة

 أمل أيت قمرة 
12 

00 
 أمل أيت قمرة 

 

 أهلي العوامة 

 شباب طنجة 

 ماط بي

 اتلتيك مشالوة

 الشمال القصري 

 نهضة الفنيدق

 نهضة طنجة 

 شباب مغوغة

 املحيط الاصيلي

 أ ف  س باب تازة 
11 



 

 

 

 

 املجموعة ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
أمتار وفاق  

 شباب والد أحمايد 

 وفاق العوامرة 

 كوكب طنجة 

 شباب سيدي ادريس 

 املد ألازرق 

 أمل رأس لوطا 

 شباب السانية 

 النادي الطنجي 

 أطلس مرتيل 
01 

11 
 شباب السانية 

 النادي الطنجي 

 شباب والد أحمايد

  أطلس مرتيل 

 املد ألازرق 

 أمل رأس لوطا 

 كوكب طنجة

 شباب سيدي ادريس 

 وفاق أمتار

 وفاق العوامرة
00 

12 
 أمل رأس لوطا 

 كوكب طنجة 

 شباب سيدي ادريس 

 وفاق أمتار

 شباب والد أحمايد

 وفاق العوامرة 

 النادي الطنجي

 املد ألازرق 

 أطلس مرتيل 

 شباب السانية
02 

13 
 وفاق العوامرة 

 شباب سيدي ادريس 

 املد ألازرق 

 أطلس مرتيل 

 كوكب طنجة

 النادي الطنجي 

 وفاق أمتار

 أمل رأس لوطا 

 شباب السانية 

 شباب والد أحمايد 
04 

14 
 النادي الطنجي

 وفاق أمتار

 أمل رأس لوطا

 وفاق العوامرة

 شباب والد أحمايد

 شباب سيدي ادريس

 أطلس مرتيل

 كوكب طنجة

 شباب السانية

 املد ألازرق 
05 

15 
 املد ألازرق

 شباب والد أحمايد

 كوكب طنجة

 شباب السانية

 وفاق أمتار

 أطلس مرتيل

 وفاق العوامرة

 النادي الطنجي

 شباب سيدي ادريس 

 أمل رأس لوطا 
06 

16 
 شباب والد أحمايد

 أمل رأس لوطا 

 النادي الطنجي 

 شباب سيدي ادريس 

 أطلس مرتيل 

 وفاق العوامرة 

 شباب السانية 

 وفاق أمتار

 املد ألازرق

 كوكب طنجة
07 

17 
 شباب سيدي ادريس 

 أطلس مرتيل 

 وفاق أمتار

 املد ألازرق 

 وفاق العوامرة 

 شباب السانية 

 شباب والد أحمايد 

 كوكب طنجة

 أمل رأس لوطا 

 النادي الطنجي 
08 

18 
 النادي الطنجي 

 شباب والد أحمايد 

 أمل رأس لوطا 

 أطلس مرتيل 

 شباب السانية 

 شباب سيدي ادريس 

 املد ألازرق 

العوامرةوفاق   

 كوكب طنجة 

 وفاق أمتار
09 



 

 

 

 املجموعة و

 
12 

 نهضة كرزيانة 

 النجم الرياض ي الطنجي 

 السالم القصري 

 نجاح طنجة 

 ملودية تطوان 

 شباب ألازهر 

 وفاق طنجة

 حسنية ترجيست

 نادي الغندوري 

 سبورتينغ طنجة 
01 

11 
 حسنية ترجيست 

 نادي الغندوري

طنجةسبورتينغ   

 النجم الرياض ي الطنجي 

 شباب ألازهر 

 وفاق طنجة 

 نجاح طنجة 

 ملودية تطوان 

 نهضة كرزيانة

 السالم القصري 
00 

12 
 وفاق طنجة 

 نجاح طنجة 

 ملودية تطوان 

 نهضة كرزناية 

 النجم الرياض ي الطنجي

 السالم القصري 

 نادي الغندوري 

 شباب ألازهر 

 سبورتينغ طنجة 

 حسنية ترجيست 
02 

13 
 السالم القصري 

 ملودية تطوان 

 شباب ألازهر 

 سبورتينغ طنجة

 نجاح طنجة 

 نادي الغندوري 

 نهضة كرزناية

 وفاق طنجة 

 حسنية ترجيست 

 النجم الرياض ي الطنجي 
04 

14 
 نادي الغندوري 

 نهضة كرزيانة 

 وفاق طنجة 

 السالم القصري 

 النجم الرياض ي الطنجي 

 ملودية تطوان 

 سبورتينغ طنجة 

 نجاح طنجة 

 حسنية ترجيست 

 شباب ألازهر 
05 

15 
 شباب ألازهر

 النجم الرياض ي الطنجي 

 نجاح طنجة

 حسنية ترجيست

 نهضة كرزيانة 

 سبورتينغ طنجة 

 السالم القصري 

 نادي الغندوري

 ملودية تطوان

 وفاق طنجة 
06 

16 
 النجم الرياض ي الطنجي

 وفاق طنجة

 نادي الغندوري 

 ملودية تطوان

 سبورتينغ طنجة 

 السالم القصري 

 حسنية ترجيست

 نهضة كرزيانة 

 شباب ألازهر

 نجاح طنجة
07 

17 
 ملودية تطوان 

 سبورتينغ طنجة 

 نهضة كرزيانة 

 شباب ألازهر 

 السالم القصري 

 حسنية ترجيست 

 النجم الرياض ي الطنجي 

 نجاح طنجة 

 وفاق طنجة

 نادي الغندوري 
08 

18 
 نادي الغندوري 

 النجم الرياض ي الطنجي 

 سبورتينغ طنجة 

 وفاق طنجة 

 حسنية ترجيست 

 ملودية تطوان 

 شباب ألازهر 

 السالم القصري 

 نجاح طنجة 

 نهضة كرزيانة 
09 


