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 نهضة بني عمران ب
رتيلم تحادإ  

 تمودة تطوان 

 وفاق تطوان 

الو وادأوملبيك   

 املاط بي أ

 جبل درسة أ

 طلبة تطوان 

 املغرب التطواني ب
02 

 تمودة تطوان
 نهضة بني عمران ب

 طلبة تطوان

 املغرب التطواني ب

 املاط بي أ

 جبل درسة أ

 وفاق تطوان

الو وادأوملبيك   

مرتيل إتحاد  
05 

 طلبة تطوان
 تمودة تطوان

الو وادأوملبيك   

مرتيل إتحاد  

 جبل درسة أ

 وفاق تطوان

 املغرب التطواني ب

 املاط بي أ

 نهضة بني عمران ب
02 

الو وادأوملبيك   
 طلبة تطوان

 املاط بي أ

 نهضة بني عمران ب

 وفاق تطوان 

 املغرب التطواني ب

رتيلم تحادإ  

 جبل درسة أ

 تمودة تطوان
04 

 املاط بي أ
الو وادأوملبيك   

درسة أجبل   

 تمودة تطوان  

 املغرب التطواني ب

مرتيل إتحاد  

 نهضة بني عمران ب

 وفاق تطوان 

 طلبة تطوان 
02 

 جبل درسة أ
 املاط بي أ

 وفاق تطوان

 طلبة تطوان

مرتيل إتحاد  

 نهضة بني عمران ب

 تمودة تطوان

 املغرب التطواني ب

الو وادأوملبيك   
06 

 وفاق تطوان 
 جبل درسة أ

التطواني باملغرب   

الو وادأوملبيك   

 نهضة بني عمران ب

 تمودة تطوان

 طلبة تطوان 

مرتيل إتحاد  

 املاط بي أ
07 

 املغرب التطواني ب
 وفاق تطوان

مرتيل إتحاد  

 املاط بي أ

 تمودة تطوان

 طلبة تطوان

الو وادأوملبيك   

 نهضة بني عمران ب

 جبل درسة أ
08 

مرتيل إتحاد  
 املغرب التطواني ب

عمران ب نهضة بني  

 جبل درسة أ

 طلبة تطوان

الو وادأوملبيك   

 املاط بي أ

 تمودة تطوان

 وفاق تطوان
09 
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 املاط بي ب 
 جبل درسة ب 

الشاون  سبورتينغ  

 اتفاق الباريو

 نهضة بني عمران أ

 نادي مرتيل 

 املغرب التطواني أ

 مولودية تطوان

الباريو إتحاد  
02 

الشاون  سبورتينغ  
 املاط بي ب 

 مولودية تطوان

الباريو إتحاد  

 نادي مرتيل

املغرب التطواني أ    

الباريو إتفاق  

 نهضة بني عمران أ 

 جبل درسة ب
05 

 مولودية تطوان
الشاون  سبورتينغ  

 نهضة بني عمران أ 

 جبل درسة ب 

املغرب التطواني أ    

الباريو إتفاق  

الباريو إتحاد  

 نادي مرتيل

 املاط بي ب
02 

 نهضة بني عمران أ 
تطوانمولودية   

 نادي مرتيل

 املاط بي ب 

الباريو إتفاق  

الباريو  إتحاد  

 جبل درسة ب

املغرب التطواني أ    

الشاون  سبورتينغ  
04 

 نادي مرتيل
 نهضة بني عمران أ

 املغرب التطواني أ

الشاون  سبورتينغ  

الباريو إتحاد  

 جبل درسة ب

 املاط بي ب

 اتفاق الباريو

 مولودية تطوان
02 

املغرب التطواني أ    
 نادي مرتيل

الباريو إتفاق  

 مولودية تطوان

 جبل درسة ب

 املاط بي ب

الشاون  سبورتينغ  

الباريو إتحاد  

 نهضة بني عمران  أ
06 

الباريو إتفاق  
املغرب التطواني أ    

الباريو إتحاد  

 نهضة بني عمران 

 املاط بي ب

الشاون  سبورتينغ  

 مولودية تطوان

 جبل درسة ب

مرتيلنادي   
07 

الباريو إتحاد  
الباريو إتفاق  

 جبل درسة ب

 نادي مرتيل

الشاون  سبورتينغ  

 مولودية تطوان

 نهضة بني عمران أ

 املاط بي ب

املغرب التطواني أ    
08 

 جبل درسة ب
الباريو إتحاد  

 املاط بي ب

املغرب التطواني أ    

 مولودية تطوان

 نهضة بني عمران 

 نادي مرتيل

الشاون  سبورتينغ  

الباريو إتفاق  
09 
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 نادي الفنيدق
 شباب املضيق 

 نهضة الفنيدق 

 نهضة املضيق 

 شباب الفنيدق 

 نجم الفنيدق 

 أجاكس املضيق 

 أمل الفنيدق 

 نهضة مرتيل 
02 

 نهضة الفنيدق
 نادي الفنيدق 

 أمل الفنيدق 

 نهضة مرتيل

 نجم الفنيدق

 أجاكس املضيق

 نهضة املضيق 

 شباب الفنيدق

 شباب املضيق 
05 

الفنيدقأمل   
 نهضة الفنيدق 

 شباب الفنيدق 

 شباب املضيق 

ضيق ملأجاكس ا  

 نهضة املضيق 

 نهضة مرتيل 

 نجم الفنيدق 

 نادي الفنيدق 
02 

 شباب الفنيدق
 أمل الفنيدق 

 نجم الفنيدق 

 نادي الفنيدق 

 نهضة املضيق 

 نهضة مرتيل 

 شباب املضيق 

 اجاكس املضيق 

 نهضة الفنيدق 
04 

 نجم الفنيدق
 شباب الفنيدق 

 أجاكس املضيق 

 نهضة الفنيدق 

 نهضة مرتيل 

 شباب املضيق 

 نادي الفنيدق

 نهضة املضيق 

 أمل الفنيدق 
02 

 أجاكس املضيق 
 نجم الفنيدق

 نهضة املضيق 

 أمل الفنيدق 

 شباب املضيق 

 نادي الفنيدق 

 نهضة الفنيدق 

 نهضة مرتيل 

 شباب الفنيدق 
06 

 نهضة املضيق 
 أجاكس املضيق 

 نهضة مرتيل 

 شباب الفنيدق 

 نادي الفنيدق 

 نهضة الفنيدق 

 أمل الفنيدق 

 شباب املضيق 

 نجم الفنيدق 
07 

 نهضة مرتيل
 نهضة املضيق 

 شباب املضيق 

 نحم الفنيدق 

 نهضة الفنيدق

 أمل الفنيدق 

 شباب الفنيدق 

 نادي الفنيدق 

 أجاكس املضيق 
08 

 شباب املضيق 
 نهضة مرتيل 

 نادي الفنيدق 

 أجاكس املضيق 

 أمل الفنيدق 

 شباب الفنيدق 

 نجم الفنيدق 

 نهضة الفنيدق 

 نهضة املضيق 
09 


