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 داخل القاعة املمتاز القسم  ةلبطولالاستدراكي البرنامج العام 

 2202/3202ملوسم الرياض ي ابرسم  

 املجموعة أ

 

 اتحاد كونديسة الفنيدق 00
 اتحاد شباب اوملبيك وزان 

 املغرب الحسيمي 

 اتحاد طنجة

 النصر القصري 

 مستقبل مرتيل 

 هامبورغ طنجة 

 طلبة تطوان 

 الهدف الرياض ي 
00 

 الهدف الرياض ي 00
 هامبورغ طنجة

بة تطوان طل  

 النصر القصري 

 مستقبل مرتيل 

 املغرب الحسيمي

 اتحاد طنجة

 اتحاد كونديسة الفنيدق

 اتحاد شباب اوملبيك وزان 
02 

 اتحاد شباب اوملبيك وزان 12
 اتحاد طنجة

 اتحاد كونديسة الفنيدق

 مستقبل مرتيل 

 املغرب الحسيمي

 طلبة تطوان 

 النصر القصري 

 الهدف الرياض ي

 هامبورغ طنجة
03 

 هامبورغ طنجة 03
 النصر القصري 

 الهدف الرياض ي

 املغرب الحسيمي

 طلبة تطوان 

 اتحاد كونديسة الفنيدق

 مستقبل مرتيل 

 اتحاد شباب اوملبيك وزان

 اتحاد طنجة
04 

 اتحاد طنجة 04
 مستقبل مرتيل 

 اتحاد شباب اوملبيك وزان

 طلبة تطوان 

 اتحاد كونديسة الفنيدق

 الهدف الرياض ي

لحسيمياملغرب ا  

 هامبورغ طنجة

 النصر القصري 
05 

 النصر القصري  05
 املغرب الحسيمي

 هامبورغ طنجة

 اتحاد كونديسة الفنيدق

 الهدف الرياض ي

 اتحاد شباب اوملبيك وزان

 طلبة تطوان 

 اتحاد طنجة

 مستقبل مرتيل 
06 

 مستقبل مرتيل  06
 طلبة تطوان 

 اتحاد طنجة

 الهدف الرياض ي

زاناتحاد شباب اوملبيك و   

 هامبورغ طنجة

 اتحاد كونديسة الفنيدق

 النصر القصري 

 املغرب الحسيمي
07 

 املغرب الحسيمي 07
 اتحاد كونديسة الفنيدق

 النصر القصري 

 اتحاد شباب اوملبيك وزان

 هامبورغ طنجة

 اتحاد طنجة

 الهدف الرياض ي

 مستقبل مرتيل 

 طلبة تطوان
00 

 طلبة تطوان  18
 الهدف الرياض ي

 مستقبل مرتيل 

 هامبورغ طنجة

 اتحاد طنجة

 النصر القصري 

 اتحاد شباب اوملبيك وزان

 املغرب الحسيمي

 اتحاد كونديسة الفنيدق
00 



 

 

 

 

 ب املجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00 
 فتح امزورن 

 ف س وزان 

 أتلتيك العوامة 

 الشباب القصري 

 تمودة تطوان 
طنجة  05مايز   

 القصبة الرياضية تطوان 

ر بايرن باب النواد  
00 

00 
 بايرن باب النوادر

 فتح امزورن 

طنجة 05مايز   

 القصبة الرياضية تطوان 

 الشباب القصري 

 تمودة تطوان 

 ف س وزان 

 أتلتيك العوامة 
02 

10 
 فتح امزورن 

 أتلتيك العوامة 

 تمودة تطوان 
 ف س وزان 

 القصبة الرياضية تطوان 

 الشباب القصري 

 بايرن باب النوادر

طنجة 05مايز   
03 

00 
طنجة 05مايز   

 فتح امزورن 

 الشباب القصري 

 بايرن باب النوادر

 ف س وزان 

 القصبة الرياضية تطوان 

 أتلتيك العوامة 

 تمودة تطوان
04 

02 
 فتح امزورن 

 تمودة تطوان 

 القصبة الرياضية تطوان 

 أتلتيك العوامة

 بايرن باب النوادر

 ف س وزان

طنجة 05مايز   

 الشباب القصري 
05 

03 
لشباب القصري ا  

 فتح امزورن 

 ف س وزان 

طنجة 05مايز   

 أتلتيك العوامة 

 بايرن باب النوادر

 تمودة تطوان 
 القصبة الرياضية تطوان 

06 

04 
 القصبة الرياضية تطوان 

 فتح امزورن 

 بايرن باب النوادر

 تمودة تطوان 

طنجة 05مايز   

 أتلتيك العوامة 

 الشباب القصري 

 ف س وزان 
07 


