
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 04: محضر رقم
 30/09/2019: جلسة يوم

 

 :جدول األعمال
 المقابالتبرنامج  (1

  لبطولة القسم الجهوي األول أكابر الثالثةالجولة 
  أكابر الثانيلبطولة القسم الجهوي  الثانيةالجولة 

 نتائج المقابالت (2
  أكابرالجولة الثانية لبطولة القسم الجهوي األول 
 الجولة األولى لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 

 قرعة كأس الجمهورية الدور الثالث والرابع والخامس والسادس  (3

 
 برنامج مقابالت اجلولة الثالثة لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي األول
 أ

00:11 82/10/8100  مستقبل موفلون//  وفاق المغير البلدي المغير 

00:11 82/10/8100  اتحاد حاسي الدالعة //  وفاق مقر البلدي الزاوية العابدية 

00:11 82/10/8100  مولودية البيضاء//  إتحاد النخلة البلدي الرباح 

00:11 82/10/8100  اولمبي الوادى //  أمل ورقلة البلدي ورقلة 

00:11 82/10/8100  اتحاد ورقلة //   وفاق عين ماضي البلدي عين ماضي 

00:11 82/10/8100  نحوم ايليزي //  أمل سيدي مهدي المستقبل تقرت 

    

 الجهوي األول
 ب

00:11 82/10/8100  شباب جامعة //  ايليزي.ب.ش مركب إيليزي 

00:11 82/10/8100  سيد ساعد .ر//  شمس األصيل تمنراست مركب تمنراست 

00:11 82/10/8100  مستقبل الحمادين //  مستقبل بلدة عمر البلدي بلدة عمر 

00:11 82/10/8100  رائد حاسي القارة //  أولمبي بوعامر البلدي أنقوسة 

00:11 82/10/8100  وفاق هقار تمنراست //   إتحاد عين البيضاء البلدي عين البيضاء 

010:: 82/10/8100  نجم باب الوادي //   الحمادين.إ البلدي المقرن 
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 أكابربرنامج مقابالت اجلولة الثانية لبطولة القسم اجلهوي الثاني 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 أ

01:11 81/10/8100  اتحاد القمار //  شبيبة زلفانة البلدي زلفانة 

00:11 82/10/8100  ترجى تقديدين //   شباب حاسي مسعود البلدي سيدي خويلد 

00:11 82/10/8100  بترول حاسي مسعود //   شباب سيدي عمران البلدي جامعة 

00:11 82/10/8100  اتحاد النزلة الوادي//   مولودية سيدي سليمان البلدي المقارين 

01:11 82/10/8100  نادي المقارين //   شباب تبسبست البلدي تبسبست 

01:11 82/10/8100  شباب الحدب //  القبة تماسين البلدي تماسين 

01:11 82/10/8100  نادي بوغفالة //   إتحاد أنقوسة البلدي أنقوسة  

    

 الجهوي الثاني
 ب

100:: 82/10/8100  شباب عين القديمة //  نجم بوغفالة البلدي ورقلة 

100:: 82/10/8100  نادى المنظر الجميل //  مولودية سعيد عتبة البلدي سيدي خويلد  

000:: 82/10/8100  أمل سوف //  أتلتيك حاسي مسعود البلدي حاسي مسعود 

000:: 82/10/8100  مولودية حاسي مسعود //  شباب القواطين البلدي الوادي 

01:11 82/10/8100  شباب القصر ورقلة //  نادي سيدي خويلد البلدي سيدي خويلد  

01:11 82/10/8100  اتحاد الزقم //  مولودية المقارين البلدي المقارين 

01:11 82/10/8100  مولودية بامنديل //   شهداء قمار مركب الوادي 

    

 الجهوي الثاني
 ج

00:11 82/10/8100  جيل بودواية بريان //  مستقبل لماضي البلدي حاسي القارة 

00:11 82/10/8100  ترجى مرماد //  زلفانة.و البلدي زلفانة 

00:11 82/10/8100  رائد المنيعة //   إتحاد بريان البلدي بريان 

01:11 10/01/8100  جوهرة قصر الحيران //  نصر حاسي الدالعة البلدي حاسي الدالعة 

01:11 10/01/8100  اتحاد العسافية //   مولودية أوالد القعدة البلدي آفلو 

01:11 10/01/8100  رائد متليلي //   شباب قصر الحيران البلدي قصر الحيران 

01:11 10/01/8100  وفاق بريدة //   بن نانة.ج البلدي سيدي مخلوف 

 اجلولة الثانية اجلهوي األول أكابر نتائج

 الفريق الضيف  النتيجة الفريق الزائر 

أ -الجهوي األول   

5/1 مستقبل موفلون   وفاق المغير  

1/8 اتحاد حاسي الدالعة   وفاق مقر  

1/0 مولودية البيضاء   النخلة  اتحاد 

1/8 اولمبي الوادي   أمل ورقلة  

1/0 اتحاد ورقلة   وفاق عين الماضي  

1/1 نجوم الوسط ايليزي   امل سيدي مهدي  

 الفريق الضيف  النتيجة الفريق الزائر 

ب -الجهوي األول   

0/0 نجم باب الوادي   اتحاد الحمادين  

0/1 شباب جامعة   ايليزي .ب.ش 

0/8 الحمادينمستقبل   مستقبل بلدة عمر  

3/0 رائد حاسي القارة    اولمبي بوعامر  

8/1 سيدي ساعد.ق.ش.ر  أ تمنراست.ش 

3/8 هقار تمنراست.و  اتحاد عين البيضاء  
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  اجلولة األوىل اجلهوي الثاني أكابر نتائج

 الفريق الضيف  النتيجة الفريق الزائر 

أ - الثانيالجهوي   

0/0 المقارين نادي   شباب تبسببست  

8/3 شباب الحدب   قبة تماسين  

0/0 ترجى تقديدين   شباب حاسي مسعود  

0/1 بترول حاسي مسعود   شباب سيدي عمران  

3/1 اتحاد القمار   شبيبة زلفانة  

0/8 اتحاد النزلة الوادى   مولودية سيدي سليمان  

1/1 نادى بوغفالة   اتحاد النقوسة  

 الفريق الضيف  النتيجة الفريق الزائر 

ب - الثانيالجهوي   

0/1 مولودية حاسي مسعود   شباب القواطين  

0/0 مولودية بامنديل   حى شهداء القمار  

3/1 شباب عين القديمة   نجم بوغفالة  

0/2 حى المنظر الجميل   مولودية سعيد عتبة  

0/1 شباب قصر ورقلة   نادي سيدي خويلد  

1/1 اتحاد الزقم   مولودية المقارين  

0/1 امل سوف   اتلتيك حاسي مسعود 

 الفريق الضيف  النتيجة الفريق الزائر 

ج - الثانيالجهوي   

 نصر حاسي الدالعة  مؤجلة جوهرة قصر الحيران 

 مولودية اوالد القعدة  مؤجلة اتحاد العسافية 

5/1 بودواية بريان  مستقبل الماضى 

8/1 رائد المنيعة   اتحاد بريان  

3/1 ترجى مرماد   وداد زلفانة  

 شباب قصر الحيران  مؤجلة تنية متليلي .ش.ر

 جيل بن نانة  مؤجلة وفاق بريدة 
 

 دور الثاني كأس اجلمهورية  أكابرال نتائج

 التاريخ النتيجة الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

 22/90/2910 15/10 القواطينشباب  اتحاد الحمادين البلدي المقرن 01

 22/90/2910 13/11 نادي المنظر الجميل أولمبي الوادي  مركب الوادي 02

 22/90/2910 10/10 مستقبل الحمادين اتحاد النزلة الوادي  البلدي الوادي 03

 22/90/2910 13/11 اتحاد العسافية نادي جيل بنانة  البلدي سيدي مخلوف 04

 22/90/2910 13/11 نصرية حاسي الدالعة أوالد القعدة  البلدي أفلو 05

 22/90/2910 10/13 وداد زلفانة مستقبل لماضي  البلدي حاسي القارة 06

 22/90/2910 لم تلعب  مدرسة امل ورقلة  رائد حاسي القارة  البلدي حاسي القارة 07

 22/90/2910 18/10 نادي بوغفالة نجم بوغفالة  البلدي ورقلة 80



اتحاد عين  البلدي عين البيضاء  80
 22/90/2910 11/10 اتحاد ورقلة البيضاء 

بترول حاسي  البلدي حاسي مسعود 08
 22/90/2910 10/18 اتحاد انقوسة مسعود 

 22/90/2910 10/11 ترجي تقديدين شباب جامعة  البلدي جامعة 00

 22/90/2910 15/13 بلدة عمر قبة تماسين   البلدي تماسين  01

 22/90/2910 18/10 أمل سيدي مهدي نادي المقارين  البلدي المقارين 01

وفاق اهقار  مركب تمنراست 01
 22/90/2910 10/18 تحت القصر تمنراست 

نجوم الوسط  مركب ايليزي 01
 22/90/2910 13/11 وفاق جانت ايليزي 

 

 قرعة الدور الثالث والرابع واخلامس والسادس كأس اجلمهورية  أكابر

  الدور الثالث
  رقم المقابلة  المحلي الفريق  لفريق الزائر

  10  وداد زلفانة  أمل سيدي مهدي

  10 رائد حاسي القارة  نجم بوغفالة 

  10 اتحاد انقوسة  شباب جامعة 

  10 مستقبل الحمادين   وفاق نهقار تمنراست

  10 شباب حاسي مسعود  جيل بن نانة 

  10 اتحاد بريان  اتحاد الحمادين 

  10 قبة تماسين   تحت القصر عين صالح

  10 اتحاد رقلة  نجوم الوسط ايليزي 

  10 شباب القصر ورقلة  أولمبي الوادي 

رابعالدور ال  
  رقم المقابلة  المحلي الفريق  الفريق الزائر

 10 مستقبل الرويسات   مشعل حاسي مسعود

  00  10الفائز من  االتحاد السوفي 

  00  امل سريع متليلي اتحاد النزلة 

  00 اتحاد الخنق   10الفائز من 

  00 أمل ورقلة   10الفائز من 

  00 سيدي بوعزيز  اتحاد الرباح 

  16  10الفائز من  اتحاد االغواط 



  17 أولمبيك المقرن  وفاق ورقلة 

  18  10الفائز من  اتحاد الزاوية العابدية 

  19 اتحاد أفلو  اتحاد حاسي الرمل 

  20  10الفائز من  هالل غرداية 

  21  10الفائز من   10الفائز من 

  22  10الفائز من   معفى

خامسالدور ال  
  رقم المقابلة  المحلي الفريق  الفريق الزائر

  23  00الفائز من   00الفائز من 

  25 شباب بنى ثور   01الفائز من 

  26  00الفائز من   00الفائز من 

  27  00الفائز من  نادى تقرت 

  28  00الفائز من  التضامن السوفي 

  29  00الفائز من   00الفائز من 

  30  00الفائز من   00الفائز من 

  31  00الفائز من   01الفائز من 

سادسالدور ال  
  رقم المقابلة  المحلي الفريق  الفريق الزائر

  32  00الفائز من   00الفائز من 

  33  00الفائز من   00الفائز من 

  34  00الفائز من   01الفائز من 

  35  00الفائز من   00الفائز من 

 
 المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي                                                                                  

 عصماني ياسين                                                                                   

 
 


