
 

 

 

 

 2022-10-25التاريخ:                                                                                                                                                     142العدد: 

 

 محور تطوان لفئة الشبانالبرنامج العام 

 املوسم الرياض ي 2023/2022

 املجموعةأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 
 بني عمران

 اتحاد الباريو

 املغرب التطواني ب

 وفاق تطوان

 إتحاد الشاون 

 طلبة تطوان
01 

07 
 وفاق تطوان

 بني عمران

 طلبة تطوان

 اتحاد الباريو

 اتحاد الشاون 

 املغرب التطواني ب
02 

08 
 املغرب التطواني ب

 طلبة تطوان

 بني عمران

 اتحاد الشاون 

 اتحاد الباريو

 وفاق تطوان
03 

09 
 املغرب التطواني ب

 بني عمران

 طلبة تطوان

 وفاق تطوان

 اتحاد الشاون 

 اتحاد الباريو
04 

10 
 وفاق تطوان

 اتحاد الشاون 

 اتحاد الباريو

 املغرب التطواني ب

 بني عمران

 طلبة تطوان
05 
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 املجموعةب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا.ف.س باب تازة 08
 مولودية تطوان

 املغرب التطواني أ

 تمودة تطوان

 إتحاد مرتيل

 وفاق أمسا

 جبل درسة
01 

 املغرب التطواني أ 09
 ا.ف.س باب تازة

 وفاق امسا

 جبل درسة

 تمودة تطوان

 اتحاد مرتيل

 مولودية تطوان
02 

 وفاق أمسا 10
 مولودية تطوان

 جبل درسة

 املغرب التطواني أ

مرتيلاتحاد   

 تمودة تطوان

 ا.ف.س باب تازة
03 

 إتحاد مرتيل 11
 وفاق أمسا

 تمودة تطوان

 ا.ف.س باب تازة

 مولودية تطوان

 جبل درسة

 املغرب التطواني أ
04 

 تمودة تطوان 12
 إتحاد مرتيل

 جبل درسة

 املغرب التطواني أ

 ا.ف.س باب تازة

 مولودية تطوان

 وفاق أمسا
05 

 جبل درسة 13
 تمودة تطوان

 مولودية تطوان

 وفاق أمسا

 املغرب التطواني أ

 ا.ف.س باب تازة

 اتحاد مرتيل
06 

 مولودية تطوان 14
 املغرب التطواني أ

 تمودة تطوان

 إتحاد مرتيل

 وفاق امسا

 جبل درسة

 ا.ف.س باب تازة
07 



 

 

 

 

 محور تطوان لفئة الشبانالبرنامج العام 

 املوسم الرياض ي 2023/2022

 املجموعة ج

 
08 

 نهضة مرتيل

 شباب املضيق

 نهضة الفنيدق

 حيضرة

 نهضة املضيق

 رأس لوطا

 أمل الفنيدق

 أجاكس املضيق
01 

09 
 شباب املضيق

 حيضرة

 نهضة مرتيل

 أمل الفنيدق

 أجاكس املضيق

 نهضة املضيق

 رأس لوطا

 نهضة الفنيدق
02 

10 
 أمل الفنيدق

 شباب املضيق

 حيضرة

 رأس لوطا

 نهضة الفنيدق

 أجاكس املضيق

 نهضة املضيق

 نهضة مرتيل
03 

11 
 شباب املضيق

 رأس لوطا

 أمل الفنيدق

 نهضة املضيق

 نهضة مرتيل

 نهضة الفنيدق

 أجاكس املضيق

 حيضرة
04 

12 
 نهضة املضيق

 شباب املضيق

 رأس لوطا

 أجاكس املضيق

 حيضرة

 نهضة مرتيل

 نهضة الفنيدق

 أمل الفنيدق
05 

13 
 شباب املضيق

املضيقأجاكس   

 نهضة املضيق

 نهضة الفنيدق

 أمل الفنيدق

 حيضرة

 نهضة مرتيل

 رأس لوطا
06 

14 
 نهضة الفنيدق

 شباب املضيق

 أجاكس املضيق

 نهضة مرتيل

 رأس لوطا

 أمل الفنيدق

 حيضرة

 نهضة املضيق
07 


