
 

 

 

 

أ لود خا ا القا ة لاأالقسم  الجهوية  بطولةلالبرنامج العام ل

 املوسم الرياض ي 0202/0200

 املجمو ةأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 تطوان سيتي

 شباب لازهرتطوان 

زمورن أما إ  

 شباب املدينة 

أشباب إمز لورنأ

 فدارلية مرشان

 لؤلؤة شفشا لونأ

 أ لوملبيك املضيق
01 

13 
 تطوان سيتي 

زمورن أما إ  

 شباب لازهرتطوان 

 أ لوملبيك املضيق

أشباب املدينة 

 شباب إمز لورنأ

 فدارلية مرشان

 لؤلؤة شفشا لونأ
00 

14 
زمورن أما إ  

 شباب لازهرتطوان

أشباب إمز لورنأ

 تطوان سيتي 

 لؤلؤة شفشا لونأ

 شباب املدينة 

 أ لوملبيك املضيق

 فدارلية مرشان
02 

15 
 شباب املدينة 

 أ لوملبيك املضيق

أشباب لازهرتطوان

 فدارلية مرشان

 تطوان سيتي 

 لؤلؤة شفشا لونأ

زمورن أما إ  

 شباب إمز لورنأ
04 

16 
 لؤلؤة شفشا لونأ

زمورن أما إ  

أشباب إمز لورنأ

 شباب لازهرتطوان

 أ لوملبيك املضيق

 تطوان سيتي

 فدارلية مرشان

 شباب املدينة
05 

17 
زمورن أما إ  

 أ لوملبيك املضيق

 تطوان سيتي 

 فدارلية مرشان

 شباب لازهرتطوان 

 شباب املدينة

أشباب إمز لورنأ

 لؤلؤة شفشا لونأ
06 

18 
أشباب املدينة

 تطوان سيتي 

أفدارلية مرشان

زمورن أما إ  

 أ لوملبيك املضيق

 شباب إمز لورنأ

 لؤلؤة شفشا لونأ

 شباب لازهرتطوان 
07 



 

 

 

 

 

ألا لود خا ا القا ة القسم  الجهوية  بطولةلالبرنامج العام ل

 املوسم الرياض ي 0202/0200

 املجمو ةب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسوخ تطوان  10

 رجاء البوغاز

 

 ا س ب  مغرب طنجة 

 نهضة إساكن

 نسيم تطوان

أاتحاخ أسجن

 مولوخية  لوزان

 إف س شفشا لونأ

أاملضيق القدرة الرياضية  
01 

املضيق القدرة الرياضية 11  
 مولوخية  لوزان

 إف س شفشا لونأ

أنسيم تطوان

 اتحاخ أسجن

أمغرب طنجةا س ب 

 نهضة إساكن

 أسوخ تطوان

 رجاء البوغاز
00 

 رجاء البوغاز 12
 نهضة إساكن

 أسوخ تطوان

أاتحاخ أسجن

 مغرب طنجةا س ب 

 إف س شفشا لونأ

 نسيم تطوان

املضيق القدرة الرياضية  

 مولوخية  لوزان
02 

 مولوخية  لوزان 13
 نسيم تطوان

املضيق القدرة الرياضية  

أمغرب طنجةا س ب 

 إف س شفشا لونأ

 أسوخ تطوان

 اتحاخ أسجن

 رجاء البوغاز

 نهضة إساكن
04 

 نهضة إساكن 14
أاتحاخ أسجن

 رجاء البوغاز

 إف س شفشا لونأ

 أسوخ تطوان

 القدرة الرياضية املضيق

 مغرب طنجةا س ب 

 مولوخية  لوزان

 نسيم تطوان
05 

 نسيم تطوان 15
أمغرب طنجةا س ب 

مولوخية  لوزان     

 أسوخ تطوان

 القدرة الرياضية املضيق

 رجاء البوغاز

شفشا لونأإف س   

 نهضة إساكن

 اتحاخ أسجن
06 

 اتحاخ أسجن 16
 إف س شفشا لونأ

 نهضة إساكن

 القدرة الرياضية املضيق

 رجاء البوغاز

 مولوخية  لوزان

 أسوخ تطوان

نسيم تطوان   

 مغرب طنجةا س ب 
07 

أمغرب طنجةا س ب  17
 أسوخ تطوان

 نسيم تطوان

 رجاء البوغاز

 مولوخية  لوزان

 نهضة إساكن

املضيقالقدرة الرياضية   

أاتحاخ أسجن

 إف س شفشا لونأ
20 

 إف س شفشا لونأ 18
أالقدرة الرياضية املضيق

 اتحاخ أسجن

 مولوخية  لوزان

 نهضة إساكن

 نسيم تطوان

 رجاء البوغاز

أمغرب طنجةا س ب 

 أسوخ تطوان
20 


