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 مدور طنجة - فئة الصغار- الجهوية بطولةلالبرهامج العام ل

2022/2023املوسم الرياض ي   

-أ– املجموعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 
 وفاق طنجة 

 وداد طنجة 

 أجاكس طنجة 

 طلبة طنجة 

 اتداد طنجة البالية

 رجاء بني مكادة 

 اتداد طنجة 

 املد ألازرق  
01 

09 
 املد ألازرق 

 وفاق طنجة 

 رجاء بني مكادة 

 اتداد طنجة 

 طلبة طنجة 

 اتداد طنجة البالية 

 وداد طنجة 

 أجاكس طنجة 
02 

10 
 وفاق طنجة 

 أجاكس طنجة 

 اتداد طنجة البالية 

 وداد طنجة 

 اتداد طنجة 

 طلبة طنجة 

 املد ألازرق 

 رجاء بني مكادة 
03 

11 
 رجاء بني مكادة 

 وفاق طنجة 

 طلبة طنجة 

 املد ألازرق 

 وداد طنجة 

 اتداد طنجة 

 أجاكس طنجة 

 اتداد طنجة البالية 
04 

12 
 وفاق طنجة

 اتداد طنجة البالية

 اتداد طنجة 

 أجاكس طنجة 

 املد الازرق 

 وداد طنجة 

 رجاء بني مكادة 

 طلبة طنجة 
05 

13 
 طلبة طنجة 

 وفاق طنجة

 وداد طنجة 

 رجاء بني مكادة

 اجاكس طنجة 

 املد ألازرق 

 اتداد طنجة البالية 

 اتداد طنجة 
06 

14 
 وفاق طنجة

 اتداد طنجة 

 املد ألازرق

 اتداد طنجة البالية

 رجاء بني مكادة

 أجاكس طنجة 

 طلبة طنجة 

 وداد طنجة 
07 
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-ب  -املجموعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجاح طنجة  08
 رابطة طنجة 

 أمل طنجة أ 

 جمعية ابن بطوطة ا

 وفاق الساخل 

 شباب بنديبان 

 افس طنجة 
01 

 افس طنجة  09
 وفاق الساخل 

 شباب بنديبان 

 أمل طنجة أ

 جمعية ابن بطوطة أ

 هجاح طنجة 

 رابطة طنجة 
02 

 أمل طنجة أ 10
 هجاح طنجة 

 وفاق الساخل 

 افس طنجة 

 رابطة طنجة 

 جمعية ابن بطوطة أ

 شباب بنديبان 
03 

 وفاق الساخل  11
 أمل طنجة أ

 افس طنجة 

 هجاح طنجة 

 شباب بنديبان 

 رابطة طنجة 

 جمعية ابن بطوطة أ 
04 

 جمعية ابن بطوطة أ 12
 شباب بنديبان 

 رابطة طنجة 

 افس طنجة 

 هجاح طنجة 

 وفاق الساخل 

 أمل طنجة أ
05 

 رابطة طنجة  13
 جمعية ابن بطوطة أ

 هجاح طنجة 

 شباب بنديبان 

 أمل طنجة أ

 افس طنجة 

 وفاق الساخل 
06 

 شباب بنديبان  14
 افس طنجة 

 جمعية ابن بطوطة أ

 وفاق الساخل 

 رابطة طنجة 

 أمل طنجة أ

 هجاح طنجة 
07 



  

 

 

 

 13/12/2022                                                                                                                                       300:   العدد

 مدور طنجة - فئة الصغار- الجهوية بطولةلالبرهامج العام ل

2022/2023املوسم الرياض ي   

- ج-املجموعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهضة بئر الشفا 08
 جوهرة مسناهة 

 هجوم طنجة 

 فتذ طنجة 

 رجاء موح باكو

 شباب العوامة 

 هالل طنجة 
01 

 هالل طنجة  09
 رجاء موح باكو 

 شباب العوامة 

 هجوم طنجة 

 فتذ طنجة 

 نهضة بئر الشفا

 جوهرة مسناهة 
02 

 هجوم طنجة  10
 نهضة بئر الشفا 

 رجاء موح باكو 

 هالل طنجة 

 جوهرة مسناهة 

 فتذ طنجة 

 شباب العوامة 
03 

 رجاء موح باكو 11
 هجوم طنجة 

 هالل طنجة 

 نهضة بئر الشفا

 شباب العوامة 

 جوهرة مسناهة 

 فتذ طنجة 
04 

 فتذ طنجة  12
 شباب العوامة 

 جوهرة مسناهة 

 هالل طنجة 

 نهضة بئر الشفا 

 رجاء موح باكو 

 هجوم طنجة 
05 

 جوهرة مسناهة 13
 فتذ طنجة 

 نهضة بئر الشفا 

 شباب العوامة 

 هجوم طنجة 

 هالل طنجة 

 رجاء موح باكو 
06 

 شباب العوامة  14
 هالل طنجة 

 فتذ طنجة 

 رجاء موح باكو 

 جوهرة مسناهة 

 هجوم طنجة 

 نهضة بئر الشفاء 
07 
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- د -املجموعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 
 النصر الرياض ي 

 أهدلس طنجة 

 أمل بدريون 

 رجاء طنجة 

 هادي املستقبل 

 شباب الساهية 
01 

07 
 شباب الساهية 

 النصر الرياض ي 

 رجاء طنجة 

 هادي املستقبل 

 أهدلس طنجة 

 أمل بدريون 
02 

08 
 النصر الرياض ي 

 أمل بدريون 

 هادي املستقبل 

 أهدلس طنجة 

 شباب الساهية 

 رجاء طنجة 
03 

09 
 رجاء طنجة 

 النصر الرياض ي 

 أهدلس طنجة 

 شباب الساهية 

 أمل بدريون 

 هادي املستقبل 
04 

10 
 النصر الرياض ي 

 هادي املستقبل 

 شباب الساهية 

 أمل بدريون 

 رجاء طنجة 

 أهدلس طنجة 
05 
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- ه– املجموعة  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

06 
 املنار الرياض ي

 أطلس طنجة 

 جمعية ابن بطوطة ب

 النجم الرياض ي الطنجي 

 رهان الساهية 

 الدفاع الرياض ي 
01 

07 
 الدفاع الرياض ي 

 املنار الرياض ي

 النجم الرياض ي الطنجي 

 رهان الساهية 

 أطلس طنجة

  جمعية ابن بطوطة ب 
02 

08 
 املنار الرياض ي

 جمعية ابن بطوطة ب

 رهان الساهية 

 أطلس طنجة 

 الدفاع الرياض ي 

 النجم الرياض ي الطنجي 
03 

09 
 املنار الرياض ي

 النجم الرياض ي الطنجي

 أطلس طنجة 

 الدفاع الرياض ي 

 جمعية ابن بطوطة ب 

 رهان الساهية 
04 

10 
 رهان الساهية 

 املنار الرياض ي

 الدفاع الرياض ي 

 جمعية ابن بطوطة ب 

 النجم الرياض ي الطنجي 

 أطلس طنجة 
05 
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- و -املجموعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 
 شباب مغوغة 

 نهضة طنجة 

 هالل سيدي ادريس 

 شباب املدينة 

 أمل طنجة ب

 هادي كروها 
01 

07 
 هادي كروها 

 شباب مغوغة 

 شباب املدينة 

 أمل طنجة ب 

 نهضة طنجة 

 هالل سيدي ادريس 
02 

08 
 شباب مغوغة 

 هالل سيدي ادريس

 أمل طنجة ب 

 نهضة طنجة 

 هادي كروها 

 شباب املدينة 
03 

09 
 شباب املدينة 

 شباب مغوغة 

 نهضة طنجة 

 هادي كروها 

 هالل سيدي ادريس 

 أمل طنجة ب
04 

10 
 شباب مغوغة 

 أمل طنجة ب 

 هادي كروها 

 هالل سيدي ادريس 

 شباب املدينة 

 نهضة طنجة 
05 


