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 طلبت طنجت

 املد ألازرق

 وفاق طنجت

 رجاء بني مكادة

 وداد طنجت 

 اتداد طنجت الباليت

 اتداد طنجت

 أجاكس طنجت
01 

 وداد طنجت

 أجاكس طنجت

 اتداد طنجت الباليت

 وفاق طنجت

 رجاء بني مكادة

 طلبت طنجت

 املد ألازرق

 اتداد طنجت
02 

 رجاء بني مكادة

 أجاكس طنجت

 طلبت طنجت

 اتداد طنجت

 اتداد طنجت الباليت

 املد ألازرق

 وفاق طنجت

 وداد طنجت
03 

 املد ألازرق

 وفاق طنجت

 وداد طنجت

 طلبت طنجت

 اتداد طنجت

 رجاء بني مكادة

 أجاكس طنجت

 اتداد طنجت الباليت
04 

 أجاكس طنجت

 املد ألازرق

 اتداد طنجت الباليت

 اتداد طنجت

 رجاء بني مكادة

 وداد طنجت

 طلبت طنجت

 وفاق طنجت
05 

 املد ألازرق

 رجاء بني مكادة

 طلبت طنجت

 اتداد طنجت الباليت

 وفاق طنجت

 أجاكس طنجت

 وداد طنجت

 اتداد طنجت
06 

 املد ألازرق

 وداد طنجت

 اتداد طنجت

 وفاق طنجت

 أجاكس طنجت

 طلبت طنجت

 اتداد طنجت الباليت

 رجاء بني مكادة
07 
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 علم طنجت

 جوهرة مسناهت

 فتذ طنجت

 ج ابن بطوطت ب

 شباب سيدي دريس

 شباب درادب 

 رابطت طنجت

 هادي الغندوري
01 

 هادي الغندوري

 جوهرة مسناهت

 شباب درادب 

 رابطت طنجت

 ج ابن بطوطت ب

 شباب سيدي دريس

 علم طنجت

 فتذ طنجت
02 

 فتذ طنجت

 جوهرة مسناهت

 شباب سيدي دريس

 علم طنجت

 رابطت طنجت

 ج ابن بطوطت ب

 هادي الغندوري

 شباب درادب
03 

 شباب درادب

 جوهرة مسناهت

 ج ابن بطوطت ب

 هادي الغندوري

 علم طنجت

 رابطت طنجت

 فتذ طنجت

 شباب سيدي دريس
04 

 شباب سيدي دريس

 جوهرة مسناهت

 رابطت طنجت

 فتذ طنجت

 هادي الغندوري

 علم طنجت

 شباب درادب

 ج ابن بطوطت ب
05 

 ج ابن بطوطت ب

 جوهرة مسناهت

 علم طنجت

 شباب درادب

 فتذ طنجت

 هادي الغندوري

 شباب سيدي دريس

 رابطت طنجت
06 

 رابطت طنجت

 جوهرة مسناهت

 هادي الغندوري

 شباب سيدي دريس

 شباب درادب

 فتذ طنجت

 ج ابن بطوطت ب

 علم طنجت
07 
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  جاملجموعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجاح طنجت 

 نهضت طنجت

 اتداد العوامت

 هالل طنجت

 شباب بنديبان

 ا ف س طنجت

 امل طنجت

 رجاء البوغاز
01 

 رجاء البوغاز

 هجاح طنجت 

 ا فس طنجت

 امل طنجت

 هالل طنجت

 شباب بنديبان

 نهضت طنجت

 اتداد العوامت
02 

 هجاح طنجت 

 اتداد العوامت

 شباب بنديبان

 نهضت طنجت

 امل طنجت

 هالل طنجت

 رجاء البوغاز

 ا ف س طنجت
03 

 افس طنجت

 هجاح طنجت 

 هالل طنجت

 رجاء البوغاز

 نهضت طنجت

 امل طنجت

 اتداد العوامت

 شباب بن ديبان
04 

 هجاح طنجت 

 شباب بنديبان

 امل طنجت

 اتداد العوامت

 رجاء البوغاز

 نهضت طنجت

 ا فس طنجت

 هالل طنجت
05 

 هجاح طنجت 

 هالل طنجت

 نهضت طنجت

 ا فس طنجت

 اتداد العوامت

 رجاء البوغاز

 شباب بنديبان

 امل طنجت
06 

 أمل طنجت

 هجاح طنجت 

 رجاء البوغاز

 شباب بنديبان

 ا فس طنجت

 اتداد العوامت

 هالل طنجت

 نهضت طنجت
07 



 

 

 

 13/12/2022                                                                                                      300:العدد

 مدور  طنجت-فئت الفتيان  - للبطولت الجهويت البرهامج العام 

2022/2023املوسم الرياض ي   

  داملجموعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هالل سيدي دريس
 ج ابن بطوطت ا

 املنار الرياض ي

 رهان الساهيت

 اهدلس طنجت

 كوكب طنجت

 شباب املدينت
01 

 شباب املدينت
 اهدلس طنجت

 كوكب طنجت

 املنار الرياض ي

 رهان الساهيت

 هالل سيدي دريس

 ج ابن بطوطت ا
02 

 ج ابن بطوطت ا
 رهان الساهيت

 هالل سيدي دريس

 كوكب طنجت

 املنار الرياض ي

 شباب املدينت 

 اهدلس طنجت
03 

 اهدلس طنجت
 املنار الرياض ي

 شباب املدينت

 هالل سيدي دريس

 كوكب طنجت

 ج ابن بطوطت ا

 رهان الساهيت
04 

 رهان الساهيت
 كوكب طنجت

 ج ابن بطوطت ا

 شباب املدينت

 هالل سيدي دريس

 اهدلس طنجت

 املنار الرياض ي
05 

 املنار الرياض ي
 هالل سيدي دريس

 اهدلس طنجت

 ج ابن بطوطت ا

 شباب املدينت

 رهان الساهيت

 كوكب طنجت
06 

 كوكب طنجت
 شباب املدينت

 رهان الساهيت

 اهدلس طنجت

 ج ابن بطوطت ا 

 املنار الرياض ي

 هالل سيدي دريس
07 
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 نهضت بئر الشيفا

 س ا ب مغرب طنجت

 وفاق الساخل

 رجاء طنجت

 سبورتينغ طنجت

 امل بدريون 

 اتلتيك طنجت

 شباب العوامت
01 

 س ا ب مغرب طنجت

 شباب العوامت

 امل بدريون 

 اتلتيك طنجت

 رجاء طنجت

 سبورتينغ طنجت

 نهضت بئر الشيفا

 وفاق الساخل
02 

 وفاق الساخل

 س ا ب مغرب طنجت

 سبورتينغ طنجت

 نهضت بئر الشيفا

 اتلتيك طنجت

 رجاء طنجت

 شباب العوامت

 امل بدريون 
03 

 امل بدريون 

 س ا ب مغرب طنجت

 رجاء طنجت

 شباب العوامت

 نهضت بئر الشيفا

 اتلتيك طنجت

 وفاق الساخل

 سبورتينغ طنجت
04 

 س ا ب مغرب طنجت

 سبورتينغ طنجت

 اتلتيك طنجت

 وفاق الساخل

 شباب العوامت

 نهضت بئر الشيفا

 امل بدريون 

 رجاء طنجت
05 

 س ا ب مغرب طنجت

 رجاء طنجت

 نهضت بئر الشيفا

 امل بدريون 

 وفاق الساخل

 شباب العوامت

 سبورتينغ طنجت

 اتلتيك طنجت
06 

 اتلتيك طنجت

 س ا ب مغرب طنجت

 شباب العوامت

 سبورتينغ طنجت

 امل بدريون 

 وفاق الساخل

 رجاء طنجت

 نهضت بئر الشيفا
07 


