الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
Fédération Royale Marocaine de Football

العصبة الوطنية لكرة القدم هواة
Ligue Nationale de Football Amateur

نتائج سحب قرعة الدور األول إلقصائيات كأس العرش 2019-2018

المجموعة األولى
 WSDالوفاء الرياضي الدريوش

HLO

نادي حسنية الزاري وجدة

 RSZنادي النهضة الرياضية زايو

HG

نادي حسنية جرسيف لكرة القدم

المجموعة الثانية
 ARBSرجاء بنسودة

USTA

االتحاد الرياضي لتاونات

 NARFالنصر الرياضي الفاسي

AAMS

أمل مرموشة

 WSSنادي الوداد الرياضي الصفريوي

MM

جمعية مولودية ميسور

المجموعة الثالثة
 CSAالنادي الرياضي أزرو
 CSMTالنادي الرياضي لبلدية توالل

DHKH
RSA

دفاع حمرية خنيفرة
نادي رجاء أرفود

المجموعة الرابعة
 RSMجمعية النهضة الرياضية مرتيل

CHL

نادي شباب العرائش

 CWJنادي وداد طنجة

KACS

نادي سبو الرياضي القنيطري

 CRBFرجاء البوغاز

AAF

أمل الفنيدق

المجموعة الخامسة
 OSYMنادي اولمبيك يعقوب المنصور
 HSBSنادي حسنية بنسليمان الرياضي
 ASMالجمعية الرياضية المنصورية

UTS

االتحاد الرياضي التوركي

 CUSYMاالتحاد الرياضي يعقوب المنصور
TSS

االتحاد الرياضي السالوي

المجموعة السادسة
 CEHشباب الحي الحسني
AJS

 AWFOZجمعية وفاء الدروة اوالد زيان

جمعية الشباب الرياضي

CCFAC

نادي شباب الفتح الرياضي البيضاوي

 CWWنادي وفا وداد

USM

نادي اتحاد المحمدية

 ASOFPالجمعية الرياضية لمكتب التكوين المهني

ANSS

النسمة الرياضية السطاتية

المجموعة السابعة
 CASSنادي أمل سوق السبت

ABM

أمل بني مالل

 HSMKالحسنية الرياضية بلدية خريبكة

USAZ

االتحاد الرياضي ألزيالل

المجموعة الثامنة
 WASKنادي الوداد الرياضي السرغيني

CRSJ

الرجاء الرياضي الجديدي

 CUSZنادي االتحاد الرياضي زاكورة

CFSB

النادي الرياضي فتح سيدي بنور

CISM

نادي االتفاق الرياضي المراكشي

OM

أولمبيك مراكش

المجموعة التاسعة
 USMAMاالتحاد الرياضي بلدية ايت ملول

 CUSBاتحاد بنسركاو
 ASIKانبعاث القليعة

ANSA

جمعية نجاح سوس أكادير

 AUASادرار االتحاد الرياضي لسوس

ACSMF

ج شباب سيدي المختار

 ASHTIالجمعية الرياضية هالل تراست إنزكان

ASEA

الجمعية الرياضية نجم أنزا

 RCMAالنادي البلدي رجاء أكادير

AUFI

جمعية اتحاد فتح انزكان

المجموعة العاشرة
 CWSنادي وداد السمارة

CMLS

نادي مجد العيون

 OCPLنادي أولمبيك فوسبوكراع العيون

CSE

نادي شباب الساقية الحمراء

 ASMTالجمعية الرياضية مولودية طرفاية

MSE

نادي مولودية العيون

 CJTAنادي شباب طاطا الرياضي

CMM

نادي مستقبل المرسى

 CMLالنادي البلدي العيون

AMSA

الجمعية الرياضية مولودية آسا

