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المجموعة إلى نصف النهاية يتأهل األول من   

 

 

 

 

 

 سبورتينغ الشاون 

 شباب املالليين 

 املاط بي

 ج.جبل درسة 

 املغرب التطواني أ 

 نهضة بني عمران 
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 شباب املالليين 

 املاط بي

 املغرب التطواني أ 

 سبورتينغ الشاون 

 نهضة بني عمران 

 ج.جبل درسة 
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 ج.جبل درسة 

 شباب املالليين 

 املاط بي

 املغرب التطواني أ 

 سبورتينغ الشاون 

 نهضة بتي عمران 
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 نهضة بني عمران 

 شباب املالليين 

 سبورتينغ الشاون 

 املاط بي

 املغرب التطواني أ 

 ج.جبل درسة 
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 شباب املالليين 

 املغرب التطواني أ 

 املاط بي

 نهضة بني عمران 

 ج.جبل درسة 

 سبورتينغ الشاون 
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تفاق الباريو  ا  

 إتحاد مرتيل ب  

 طلبة تطوان  

 نادي مرتيل  

الو   واد أوملبيك  

 املغرب التطواني ب  
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الو   واد أوملبيك  

 طلبة تطوان  

   املغرب التطواني ب

 إتحاد مرتيل ب 

 نادي مرتيل 

تفاق الباريو  ا  
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 إتحاد مرتيل ب 

 نادي مرتيل 

تفاق الباريو  ا  

الو   واد أوملبيك  

 طلبة تطوان  

   املغرب التطواني ب
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 طلبة تطوان  

تفاق الباريو  ا  

الو   وادأوملبيك   

 إتحاد مرتيل ب 

   املغرب التطواني ب

 نادي مرتيل  
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 نادي مرتيل 

الو   واد أوملبيك  

 إتحاد مرتيل ب 

 طلبة تطوان  

تفاق الباريو  ا  

 املغرب التطواني ب 
05 



 

 

 

 

 2022/ 06/12التاريخ:                                                                                                                                                                       280العدد:

 - محور تطوان-الصغار   الجهوية فئة  بطولةلالبرنامج العام ل

 املوسم الرياض ي 2023/2022

 املجموعةج  

 

 

 

 

 

 

 

 يتأهل األول من المجموعة إلى نصف النهاية 

 

 

 إتحاد الباريو  

 إتحاد مرتيل أ 

 تمودة تطوان  

 املغرب التطواني ج 

 شباب األزهر 

 نهضة مرتيل  
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 شباب االزهر 

 تمودة تطوان 

 املغرب التطواني ج 

 اتحاد الباريو 

 نهضة مرتيل  

 اتحاد مرتيل ا 
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 إتحاد مرتيل أ 

 املغرب التطواني ج 

 إتحاد الباريو  

 شباب االزهر 

 تمودة تطوان 

مرتيل نهضة   
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 تمودة تطوان 

 اتحاد الباريو 

 شباب االزهر 

 اتحاد مرتيل ا 

 نهضة مرتيل 

 املغرب التطواني ج 
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 املغرب التطواني ج 

 شباب االزهر 

 اتحاد مرتيل ا 

 تمودة تطوان 

 اتحاد الباريو 

 نهضة مرتيل 
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النهاية يتأهل األول من المجموعة إلى نصف   

 

 نادي الفنيدق  
 شباب املضيق  

 شباب الفنيدق  

 نجم الفنيدق  

 نهضة املضيق  

 أمل الفنيدق 

 أجاكس املضيق  
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 شباب الفنيدق 
 نادي الفنيدق 

 أمل الفنيدق

 أجاكس املضيق 

 نجم الفنيدق

 نهضة املضيق

 شباب املضيق  
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 أمل الفنيدق 
 شباب الفنيدق 

املضيقنهضة   

 شباب املضيق 

 أجاكس املضيق 

 نجم الفنيدق

 نادي الفنيدق 
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 نهضة املضيق  
 أمل الفنيدق 

 نجم الفنيدق  

 نادي الفنيدق 

 شباب املضيق 

 أجاكس املضيق 

 شباب الفنيدق 
04 

 نجم الفنيدق  
 نهضة املضيق  

 أجاكس املضيق  

 شباب الفنيدق  

 نادي الفنيدق  

 شباب املضيق 

 أمل الفنيدق 
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 أجاكس املضيق 
 نجم الفنيدق  

 شباب املضيق  

 أمل الفنيدق

 شباب الفنيدق  

 نادي الفنيدق 

 نهضة املضيق  
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 شباب املضيق  
 أجاكس املضيق  

 نادي الفنيدق  

 نهضة املضيق  

 أمل الفنيدق 

 شباب الفنيدق 

 نجم الفنيدق  
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