الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
عصبة سوس
اللجنة الجهوية للبرمجة والمنافسات

الجدول العام لبطولة الفتيان
الموسم الرياضي 2017/2016
المجموعة1 :
ذ

ا

المقابالت

 1نادي فاصك

امل تزنيت

اتران افران

ش ايت برايم

رجاء تزنيت

ن ب بيوزكارن

شباب اكلو

شباب تافراوت
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 2ش ايت برايم

رجاء تزنيت

امل تزنيت

اتران افران

ن ب بيوزكارن

شباب اكلو

شباب تافراوت

نادي فاصك
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 3ن ب بيوزكارن

امل تزنيت

رجاء تزنيت

اتران افران

شباب اكلو

نادي فاصك

شباب تافراوت

ش ايت برايم
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 4نادي فاصك

ن ب بيوزكارن

شباب اكلو

رجاء تزنيت

امل تزنيت

ش ايت برايم

اتران افران

شباب تافراوت
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 5اتران افران

نادي فاصك

ش ايت برايم

شباب اكلو

رجاء تزنيت

امل تزنيت

شباب تافراوت

ن ب بيوزكارن
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 6شباب اكلو

اتران افران

ن ب بيوزكارن

ش ايت برايم

نادي فاصك

رجاء تزنيت

امل تزنيت

شباب تافراوت
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 7امل تزنيت

شباب اكلو

اتران افران

ن ب بيوزكارن

ش ايت برايم

نادي فاصك

شباب تافراوت

رجاء تزنيت
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المجموعة2 :
المقابالت

ذ
 1ش ايت عميرة مجد انشادن
 2طلبة بيوكرى

نهضة بلفاع

اتحاد ايت ملول امالك سوس أ

امالك سوس أ

مستقبل ازرو

ج سدي بيبي

ش ايت عميرة ج سدي بيبي

نهضة بلفاع

امل ماسة

نهضة بلفاع

امل ماسة

اتحاد ايت ملول مستقبل ازرو

امل ماسة

ش ايت عميرة مستقبل ازرو

ش ايت عميرة مستقبل ازرو

 3طلبة بيوكرى

مجد انشادن

 4مجد انشادن

اتحاد ايت ملول امالك سوس أ

طلبة بيوكرى

 5مجد انشادن

امالك سوس أ

طلبة بيوكرى

ج سدي بيبي

 6امالك سوس أ

اتحاد ايت ملول ج سدي بيبي

 7امالك سوس أ

ج سدي بيبي

 8اتحاد ايت ملول ج سدي بيبي
 9ج سدي بيبي

امل ماسة

في راحة

ش ايت عميرة ج سدي بيبي

اتحاد ايت ملول امل ماسة
مستقبل ازرو

نهضة بلفاع

اتحاد ايت ملول نهضة بلفاع

إ

طلبة بيوكرى
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مجد انشادن

11

امالك سوس أ

12

ج سدي بيبي

13

امل ماسة

14

ش ايت عميرة مستقبل ازرو

مجد انشادن

امل ماسة

طلبة بيوكرى

نهضة بلفاع

مجد انشادن

امل ماسة

طلبة بيوكرى

مستقبل ازرو

ش ايت عميرة اتحاد ايت ملول نهضة بلفاع
ش ايت عميرة

امل ماسة

امالك سوس أ

مستقبل ازرو

مجد انشادن

نهضة بلفاع

طلبة بيوكرى

امالك سوس أ

مستقبل ازرو

مجد انشادن

نهضة بلفاع

طلبة بيوكرى

ش ايت عميرة ا .ايت ملول
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المجموعة3 :
ذ

المقابالت
اولمبيك الكردان

 1الرشاد البرحيلي

اتحاد تارودانت

 2امجاد هوارة

اجاكس تارودانت اتحاد تارودانت

امجاد هوارة
اولمبيك الكردان

اجاكس تارودانت اولمبيك الكردان

ا
شباب هوارة

اطلس تالوين

8

اجاكس تارودانت اتحاد اسن
اتحاد اسن

شباب هوارة

اطلس تالوين

الرشاد البرحيلي

9

شباب هوارة

الرشاد البرحيلي

اطلس تالوين

امجاد هوارة

10

امجاد هوارة

اولمبيك الكردان

اطلس تالوين

11

اطلس تالوين

اتحاد اسن

12

اطلس تالوين
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 3اتحاد اسن

اتحاد تارودانت

 4الرشاد البرحيلي

اتحاد اسن

شباب هوارة

 5اولمبيك الكردان

الرشاد البرحيلي

امجاد هوارة

شباب هوارة

 6شباب هوارة

اولمبيك الكردان

اتحاد اسن

امجاد هوارة

الرشاد البرحيلي

 7اتحاد تارودانت

شباب هوارة

اولمبيك الكردان

اتحاد اسن

امجاد هوارة

اجاكس تارودانت اتحاد تارودانت

اجاكس تارودانت اتحاد تارودانت

اجاكس تارودانت اتحاد تارودانت
الرشاد البرحيلي

اطلس تالوين

اجاكس تارودانت 14

المجموعة4 :
المقابالت

ذ

في راحة

إي

 1هالل تراست

اولمبيك الدشيرة

نجاح سوس

قصبة المزار

شباب تكوين

ا فتح انزكان

امالك سوس 2

شباب مسكينة

جمعية تويزي
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 2جمعية تويزي

امالك سوس 2

قصبة المزار

هالل تراست

ا فتح انزكان

نجاح سوس

شباب مسكينة

شباب تكوين

اولمبيك الدشيرة
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 3جمعية تويزي

اولمبيك الدشيرة

هالل تراست

ا فتح انزكان

نجاح سوس

شباب مسكينة

امالك سوس 2

شباب تكوين

قصبة المزار
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 4اولمبيك الدشيرة

امالك سوس 2

قصبة المزار

جمعية تويزي

شباب مسكينة

هالل تراست

شباب تكوين

نجاح سوس

ا فتح انزكان

13

 5اولمبيك الدشيرة

قصبة المزار

جمعية تويزي

ا فتح انزكان

هالل تراست

شباب تكوين

امالك سوس 2

نجاح سوس

شباب مسكينة
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 6قصبة المزار

امالك سوس 2

ا فتح انزكان

اولمبيك الدشيرة

شباب مسكينة

جمعية تويزي

نجاح سوس

هالل تراست

شباب تكوين
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 7قصبة المزار

ا فتح انزكان

اولمبيك الدشيرة

شباب مسكينة

جمعية تويزي

شباب تكوين

هالل تراست

امالك سوس 2

نجاح سوس

16

 8امالك سوس 2

ا فتح انزكان

شباب مسكينة

قصبة المزار

شباب تكوين

اولمبيك الدشيرة

نجاح سوس

جمعية تويزي

هالل تراست

17

 9ا فتح انزكان

شباب مسكينة

قصبة المزار

شباب تكوين

اولمبيك الدشيرة

نجاح سوس

جمعية تويزي

هالل تراست

امالك سوس 2
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المجموعة5 :
المقابالت

ذ

في راحة إياب

 1اتحاد بنسركاو

شباب الخيام

ادرار سوس

دفاع امسرنات

العباسية تكوين

رجاء اكادير

اشبال القدس

امل التمسية

نجم انزا

10

 2نجم انزا

اشبال القدس

دفاع امسرنات

اتحاد بنسركاو

رجاء اكادير

ادرار سوس

امل التمسية

العباسية تكوين

شباب الخيام

11

 3نجم انزا

شباب الخيام

اتحاد بنسركاو

رجاء اكادير

ادرار سوس

امل التمسية

اشبال القدس

العباسية تكوين

دفاع امسرنات

12

 4شباب الخيام

اشبال القدس

دفاع امسرنات

نجم انزا

امل التمسية

اتحاد بنسركاو

العباسية تكوين

ادرار سوس

رجاء اكادير

13

 5شباب الخيام

دفاع امسرنات

نجم انزا

رجاء اكادير

اتحاد بنسركاو

العباسية تكوين

اشبال القدس

ادرار سوس

امل التمسية

14

 6دفاع امسرنات

اشبال القدس

رجاء اكادير

شباب الخيام

امل التمسية

نجم انزا

ادرار سوس

اتحاد بنسركاو

العباسية تكوين

15

 7دفاع امسرنات

رجاء اكادير

شباب الخيام

امل التمسية

نجم انزا

العباسية تكوين

اتحاد بنسركاو

اشبال القدس

ادرار سوس

16

 8اشبال القدس

رجاء اكادير

امل التمسية

دفاع امسرنات

العباسية تكوين

شباب الخيام

ادرار سوس

نجم انزا

اتحاد بنسركاو

17

 9رجاء اكادير

امل التمسية

دفاع امسرنات

العباسية تكوين

شباب الخيام

ادرار سوس

نجم انزا

اتحاد بنسركاو

اشبال القدس

18

المجموعة6 :
ذ

ا

المقابالت

 1اتحاد بوتشكات

حسنية اكادير

اتحاد تكوين

الحي المحمدي

اورير تمراغت

حسنية بنسركاو

شباب انزكان

رجاء الدشيرة

8

 2الحي المحمدي

اورير تمراغت

حسنية اكادير

اتحاد تكوين

حسنية بنسركاو

شباب انزكان

رجاء الدشيرة

اتحاد بوتشكات

9

 3حسنية بنسركاو

حسنية اكادير

اورير تمراغت

اتحاد تكوين

شباب انزكان

اتحاد بوتشكات

رجاء الدشيرة

الحي المحمدي
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 4اتحاد بوتشكات

حسنية بنسركاو

شباب انزكان

اورير تمراغت

حسنية اكادير

الحي المحمدي

اتحاد تكوين

رجاء الدشيرة
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 5اتحاد تكوين

اتحاد بوتشكات

الحي المحمدي

شباب انزكان

اورير تمراغت

حسنية اكادير

رجاء الدشيرة

حسنية بنسركاو
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 6شباب انزكان

اتحاد تكوين

حسنية بنسركاو

الحي المحمدي

اتحاد بوتشكات

اورير تمراغت

حسنية اكادير

رجاء الدشيرة
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 7حسنية اكادير

شباب انزكان

اتحاد تكوين

حسنية بنسركاو

الحي المحمدي

اتحاد بوتشكات

رجاء الدشيرة

اورير تمراغت
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