
 
                                                 

 

 

 

 د باريةــدية المتــاألن د

 

1 
 المراكشيجمعية شباب المجد 

 

 الجمعية الرياضية نهضة االوداية

 النهضة الرياضية المراكشية

 

 شباب ايت ايمور

 نادي االهلي الرياضي المراكشي

 

 اتحاد سيدي الزوين

 نادي الترجي الرياضي المصلوحي.ج

 

 سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

 نادي االتحاد الرياضي االوداية

 

 جمعية نادي االتحاد الرياضي المراكشي

11 

 

2 
 الجمعية الرياضية نهضة االوداية

 

 نادي االتحاد الرياضي االوداية

  شباب ايت ايمور

 

 جمعية شباب المجد المراكشي

  اتحاد سيدي الزوين

 

 النهضة الرياضية المراكشية

  سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

 

 نادي االهلي الرياضي المراكشي

  جمعية نادي االتحاد الرياضي المراكشي

 
 نادي الترجي الرياضي المصلوحي.ج

11 

 

3 
  الجمعية الرياضية نهضة االوداية

 

 شباب ايت ايمور

 جمعية شباب المجد المراكشي

 

 اتحاد سيدي الزوين

 النهضة الرياضية المراكشية

 

 سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

 نادي االتحاد الرياضي االوداية

 
 نادي الترجي الرياضي المصلوحي.ج

 االهلي الرياضي المراكشينادي 

 

 جمعية نادي االتحاد الرياضي المراكشي

12 

 

4 
  شباب ايت ايمور

 

 نادي االتحاد الرياضي االوداية

 اتحاد سيدي الزوين

 

 الجمعية الرياضية نهضة االوداية

  سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

 

 جمعية شباب المجد المراكشي

 نادي الترجي الرياضي المصلوحي.ج

 

 االهلي الرياضي المراكشينادي 

  جمعية نادي االتحاد الرياضي المراكشي

 

 النهضة الرياضية المراكشية

13 

 

5 
  شباب ايت ايمور

 

 اتحاد سيدي الزوين

 الجمعية الرياضية نهضة االوداية

 

 سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

 النهضة الرياضية المراكشية

 
 نادي الترجي الرياضي المصلوحي.ج

 نادي االتحاد الرياضي االوداية  

 

 نادي االهلي الرياضي المراكشي

 جمعية شباب المجد المراكشي

 

 جمعية نادي االتحاد الرياضي المراكشي

14 

 

6 
  اتحاد سيدي الزوين

 

 نادي االتحاد الرياضي االوداية

  سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

 

 شباب ايت ايمور

 نادي الترجي الرياضي المصلوحي.ج

 

 جمعية شباب المجد المراكشي

 نادي االهلي الرياضي المراكشي

 

 النهضة الرياضية المراكشية

  جمعية نادي االتحاد الرياضي المراكشي

 

 الجمعية الرياضية نهضة االوداية

15 

 

7 
  سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

 

 اتحاد سيدي الزوين

 الجمعية الرياضية نهضة االوداية

 
 الرياضي المصلوحينادي الترجي .ج

 جمعية شباب المجد المراكشي

 

 نادي االهلي الرياضي المراكشي

 نادي االتحاد الرياضي االوداية

 

 النهضة الرياضية المراكشية

  شباب ايت ايمور

 

 جمعية نادي االتحاد الرياضي المراكشي

16 

 

8 
 نادي االتحاد الرياضي االوداية

 

 سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

 الترجي الرياضي المصلوحينادي .ج

 

 شباب ايت ايمور

 نادي االهلي الرياضي المراكشي

 

 الجمعية الرياضية نهضة االوداية

 النهضة الرياضية المراكشية

 

 جمعية شباب المجد المراكشي

  جمعية نادي االتحاد الرياضي المراكشي

 

 اتحاد سيدي الزوين

17 

 

9 
  اتحاد سيدي الزوين

 
 الرياضي المصلوحينادي الترجي .ج

 شباب ايت ايمور

 

 نادي االهلي الرياضي المراكشي

  الجمعية الرياضية نهضة االوداية

 

 النهضة الرياضية المراكشية

 جمعية شباب المجد المراكشي

 

 نادي االتحاد الرياضي االوداية

  سبورتينغ سيدي يوسف بن علي

 

 جمعية نادي االتحاد الرياضي المراكشي

18 

 ( أ )مجموعة مراكش  2119/2121لموسم  البرنامج العام لبطولة العصبة كبار
 الثانيالقسم الشرفي 

 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

 عصبة الجنوب  مراكش
 

 



                                             

 

 
                                                 

 د اريةــدية المتبــاألن د

 

1 
 وداد بن جرير

 

 الرحامنةاتحاد شباب 

 الفتح الرياضي المراكشي

 

 نادي الترجي الرياضي المراكشي.ج

 نادي اطلتيك سبور المراكشي

 

 الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت

  نادي اولمبيك بن جرير

 

 جمعية شباب اطلس تحناوت

 11 جمعية الرجاء الرياضي لدمنات

 

2 
  اتحاد شباب الرحامنة

 

 جمعية الرجاء الرياضي لدمنات

  نادي الترجي الرياضي المراكشي.ج

 

 وداد بن جرير

  الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت

 

 الفتح الرياضي المراكشي

  جمعية شباب اطلس تحناوت

 

 نادي اطلتيك سبور المراكشي

 11 نادي اولمبيك بن جرير

 

3 
  اتحاد شباب الرحامنة

 

 نادي الترجي الرياضي المراكشي.ج

 وداد بن جرير

 

 الرياضية رجاء تمصلوحتالجمعية 

 الفتح الرياضي المراكشي

 

 جمعية شباب اطلس تحناوت

  جمعية الرجاء الرياضي لدمنات

 

 نادي اولمبيك بن جرير

 12 نادي اطلتيك سبور المراكشي

 

4 
  نادي الترجي الرياضي المراكشي.ج

 

 جمعية الرجاء الرياضي لدمنات

  الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت

 

 الرحامنة اتحاد شباب

  جمعية شباب اطلس تحناوت

 

 وداد بن جرير

  نادي اولمبيك بن جرير

 

 نادي اطلتيك سبور المراكشي

 

 الفتح الرياضي المراكشي

 

13 

 

5 
  نادي الترجي الرياضي المراكشي.ج

 

 الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت

  اتحاد شباب الرحامنة

 

 جمعية شباب اطلس تحناوت

 المراكشيالفتح الرياضي 

 

 نادي اولمبيك بن جرير

 جمعية الرجاء الرياضي لدمنات  

 

 تيك سبور المراكشيلنادي اط

 14 وداد بن جرير

 

6 
  الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت

 

 جمعية الرجاء الرياضي لدمنات

  جمعية شباب اطلس تحناوت

 

 نادي الترجي الرياضي المراكشي.ج

  نادي اولمبيك بن جرير

 

 جريروداد بن 

 تيك سبور المراكشينادي اطل

 

 الفتح الرياضي المراكشي

 15 اتحاد شباب الرحامنة

 

7 
 جمعية شباب اطلس تحناوت

 

 الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت

  اتحاد شباب الرحامنة

 

 نادي اولمبيك بن جرير

 وداد بن جرير

 

 تيك سبور المراكشينادي اطل

  جمعية الرجاء الرياضي لدمنات

 

 الرياضي المراكشيالفتح 

 16 نادي الترجي الرياضي المراكشي.ج

 

8 
  جمعية الرجاء الرياضي لدمنات

 

 جمعية شباب اطلس تحناوت

  نادي اولمبيك بن جرير

 

 نادي الترجي الرياضي المراكشي.ج

 تيك سبور المراكشينادي اطل

 

 اتحاد شباب الرحامنة

 الفتح الرياضي المراكشي

 

 وداد بن جرير

 17 الرياضية رجاء تمصلوحتالجمعية 

 

9 
  الجمعية الرياضية رجاء تمصلوحت

 

 نادي اولمبيك بن جرير

  نادي الترجي الرياضي المراكشي.ج

 

 تيك سبور المراكشينادي اطل

  اتحاد شباب الرحامنة

 

 الفتح الرياضي المراكشي

 وداد بن جرير

 

 جمعية الرجاء الرياضي لدمنات

 18 جمعية شباب اطلس تحناوت

 (ب)مجموعة مراكش  2119/2121لموسم  البرنامج العام لبطولة العصبة كبار
 الثانيالقسم الشرفي 

 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

 عصبة الجنوب  مراكش
 

 



 

                                       

 

 د اريةــالمتبدية ــاألن د

 

1 
 جمعية االمل الرياضي المراكشي

 

 نادي امل تماللت

  النادي الرياضي لمجد المدينة

 

 النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

 شباب سيدي رحالجمعية 

 

 جمعية أشبال الزيتون الرياضي

  المامونية المراكشي غجمعية راسين

 

 نادي شباب مراكش

 11 نجوم واحة سيدي ابراهيم

 

2 
  نادي امل تماللت

 

 نجوم واحة سيدي ابراهيم

  النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

 

 جمعية االمل الرياضي المراكشي

  جمعية أشبال الزيتون الرياضي

 

 النادي الرياضي لمجد المدينة

  نادي شباب مراكش

 

 جمعية شباب سيدي رحال

 11 المامونية المراكشي غجمعية راسين

 

3 
  نادي امل تماللت

 

 النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

 جمعية االمل الرياضي المراكشي

 

 جمعية أشبال الزيتون الرياضي

  النادي الرياضي لمجد المدينة

 

 نادي شباب مراكش

  نجوم واحة سيدي ابراهيم

 

 المامونية المراكشي غجمعية راسين

 12 جمعية شباب سيدي رحال

 

4 
  النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

 

 واحة سيدي ابراهيمنجوم 

  جمعية أشبال الزيتون الرياضي

 

 نادي امل تماللت

  نادي شباب مراكش

 

 جمعية االمل الرياضي المراكشي

  المامونية المراكشي غجمعية راسين

 

 جمعية شباب سيدي رحال

 13 النادي الرياضي لمجد المدينة

 

5 
  النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

 

 الرياضيجمعية أشبال الزيتون 

  نادي امل تماللت

 

 نادي شباب مراكش

  النادي الرياضي لمجد المدينة

 

 المامونية المراكشي غجمعية راسين

  نجوم واحة سيدي ابراهيم

 

 جمعية شباب سيدي رحال

 14 جمعية االمل الرياضي المراكشي

 

6 
  جمعية أشبال الزيتون الرياضي

 

 نجوم واحة سيدي ابراهيم

  نادي شباب مراكش

 

 النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

  المامونية المراكشي غجمعية راسين

 

 جمعية االمل الرياضي المراكشي

 جمعية شباب سيدي رحال

 

 النادي الرياضي لمجد المدينة

 15 نادي امل تماللت

 

7 
  نادي شباب مراكش

 

 جمعية أشبال الزيتون الرياضي

  نادي امل تماللت

 

 المامونية المراكشي غجمعية راسين

 جمعية االمل الرياضي المراكشي

 

 جمعية شباب سيدي رحال

  نجوم واحة سيدي ابراهيم

 

 النادي الرياضي لمجد المدينة

 16 النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

 

8 
  نجوم واحة سيدي ابراهيم

 

 نادي شباب مراكش

  المامونية المراكشي غجمعية راسين

 

 اوالد موسىالنهضة الرياضية .ج

 جمعية شباب سيدي رحال

 

 نادي امل تماللت

  النادي الرياضي لمجد المدينة

 

 جمعية االمل الرياضي المراكشي

 17 جمعية أشبال الزيتون الرياضي

 

9 
  جمعية أشبال الزيتون الرياضي

 

 المامونية المراكشي غجمعية راسين

  النهضة الرياضية اوالد موسى.ج

 

 جمعية شباب سيدي رحال

  نادي امل تماللت

 

 النادي الرياضي لمجد المدينة

 جمعية االمل الرياضي المراكشي

 

 نجوم واحة سيدي ابراهيم

 18 نادي شباب مراكش

 (ج)مجموعة مراكش  2119/2121لموسم  البرنامج العام لبطولة العصبة كبار
  الثانيالقسم الشرفي 

 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

 عصبة الجنوب  مراكش
 

 



 

                                       

 

 د اريةـدية المتبــاألن د

 

1 
 الرياضية سيدي يوسف بن علي.ج

 

 جمعية اتحاد الواحة

 جمعية مشور القصبة

 

 جمعية الوفاق الرياضي المراكشي

 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت.ج

 

 االتحاد الرياضي شباب اغواطيم

 الرياضية اكفاي الجمعية

 

 الجمعية الرياضية تسلطانت

 جمعية امل الصهريج لكرة القدم

 

 االمل الرياضي سيدي بوعثمان

11 

 

2 
  جمعية اتحاد الواحة

 

 جمعية امل الصهريج لكرة القدم

  جمعية الوفاق الرياضي المراكشي

 

 الرياضية سيدي يوسف بن علي.ج

  االتحاد الرياضي شباب اغواطيم

 

 مشور القصبةجمعية 

 الجمعية الرياضية تسلطانت ن

  
 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت.ج

  االمل الرياضي سيدي بوعثمان

 

 الجمعية الرياضية اكفاي

11 

 

3 
  جمعية اتحاد الواحة

 

 جمعية الوفاق الرياضي المراكشي

 الرياضية سيدي يوسف بن علي.ج

 

 االتحاد الرياضي شباب اغواطيم

 القصبة جمعية مشور

 

 الجمعية الرياضية تسلطانت

  جمعية امل الصهريج لكرة القدم

 

 الجمعية الرياضية اكفاي

 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت.ج

 

 االمل الرياضي سيدي بوعثمان

12 

 

4 
  جمعية الوفاق الرياضي المراكشي

 

 جمعية امل الصهريج لكرة القدم

  االتحاد الرياضي شباب اغواطيم

 

 جمعية اتحاد الواحة

  الجمعية الرياضية تسلطانت

 

 الرياضية سيدي يوسف بن علي.ج

 الجمعية الرياضية اكفاي

 
 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت.ج

  االمل الرياضي سيدي بوعثمان

 

 جمعية مشور القصبة

13 

 

5 
  جمعية الوفاق الرياضي المراكشي

 

 االتحاد الرياضي شباب اغواطيم

  اتحاد الواحةجمعية 

 

 الجمعية الرياضية تسلطانت

 جمعية مشور القصبة

 

 الجمعية الرياضية اكفاي

  جمعية امل الصهريج لكرة القدم

 
 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت.ج

 الرياضية سيدي يوسف بن علي.ج

 

 االمل الرياضي سيدي بوعثمان

14 

 

6 
  االتحاد الرياضي شباب اغواطيم

 

 الصهريج لكرة القدمجمعية امل 

  الجمعية الرياضية تسلطانت

 

 جمعية الوفاق الرياضي المراكشي

 الجمعية الرياضية اكفاي

 

 الرياضية سيدي يوسف بن علي.ج

 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت.ج

 

 جمعية مشور القصبة

  االمل الرياضي سيدي بوعثمان

 

 جمعية اتحاد الواحة

15 

 

7 
 تسلطانتالجمعية الرياضية 

 

 االتحاد الرياضي شباب اغواطيم

  جمعية اتحاد الواحة

 

 الجمعية الرياضية اكفاي

 الرياضية سيدي يوسف بن علي.ج

 
 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت.ج

  جمعية امل الصهريج لكرة القدم

 

 جمعية مشور القصبة

 جمعية الوفاق الرياضي المراكشي

 

 االمل الرياضي سيدي بوعثمان

16 

 

8 
  جمعية امل الصهريج لكرة القدم

 

 الجمعية الرياضية تسلطانت

 الجمعية الرياضية اكفاي

 

 جمعية الوفاق الرياضي المراكشي

 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت.ج

 

 جمعية اتحاد الواحة

 جمعية مشور القصبة

 

 الرياضية سيدي يوسف بن علي.ج

  االمل الرياضي سيدي بوعثمان

 

 االتحاد الرياضي شباب اغواطيم

17 

 

9 
  االتحاد الرياضي شباب اغواطيم

 

 الجمعية الرياضية اكفاي

  جمعية الوفاق الرياضي المراكشي

 
 الشريفية للرياضة و الثقافة تسلطانت.ج

  جمعية اتحاد الواحة

 

 جمعية مشور القصبة

 الرياضية سيدي يوسف بن علي.ج

 

 جمعية امل الصهريج لكرة القدم

  الجمعية الرياضية تسلطانت

 

 االمل الرياضي سيدي بوعثمان

18 

 (د)مجموعة مراكش  2119/2121لموسم  البرنامج العام لبطولة العصبة كبار
 لثانيالشرفي ا القسم

 

 الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

 عصبة الجنوب  مراكش
 

 


