
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 04: محضر رقم
 04/10/2018: جمسة يوم

 

 :جدول األعمال
 برنامج المقابالت (1

 الجولة الثالثة لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة الثانية لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 البطولة الجهوية لفئة األواسط 
 الدور األول كأس الجمهورية أواسط 

 نتائج المقابالت (2
 الجولة الثانية لبطولة القسم الجهوي األول أكابر 
 الجولة األولى لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر 
 البطولة الجهوية لفئة األواسط 
 الدور األول كأس الجمهورية أكابر 

 
 برنامج مقابالت الجولة الثالثة لبطولة القسم الجهوي األول أكابر

 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي األول
 أ

10:00 05/10/2018 إ الزاوية العابدية/ أ سيدي مهدي  المستقبل تقرت   

10:00 05/10/2018 إ الخنق/ ن إليزي  مركب إليزي   

10:00 05/10/2018 إ النخلة/ أ ورقلة  البلدي أنقوسة   

10:00 05/10/2018 ش سيدي بوعزيز/ ن المقارين  البلدي المقارين   

10:00 05/10/2018 و عين ماضي/ و مقر  البلدي تقرت   
10:00 05/10/2018 إ ورقلة/ و ورقلة  البلدي عين البيضاء   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي األول
 ب

11:00 06/10/2018 إ النزلة/ إ عين البيضاء  البلدي عين البيضاء   

11:00 06/10/2018 م الحمادين/ أ متليلي  البلدي متليلي   

11:00 06/10/2018 ن باب الوادي/ و هقار تمنراست  مركب تمنراست   
11:00 06/10/2018 ش قصر الحيران/ إ حاسي الرمل  البلدي حاسي الرمل   

11:00 06/10/2018 أ بوعامر/ هـ غرداية  مركب غرداية   

16:00 02/10/2018 ش أ تمنراست/ ش قصر ورقلة  البلدي أنقوسة   



 برنامج مقابالت الجولة الثانية لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي الثانً
 أ

15:00 05/10/2018 رائد حاسي القارة/ إ النزلة الوادي  مركب الوادي   

15:00 05/10/2018 م سكرة/ إ الحمادين  البلدي المقرن   
15:00 05/10/2018 إ أنقوسة/ ش الحدب  البلدي عين البيضاء   
15:00 05/10/2018 ت تقديدين/ ن بوغوفالة  مركب المخادمة   

15:00 05/10/2018 ش حاسي مسعود/ ش زلفانة  البلدي زلفانة   
15:00 06/10/2018 ش تبسبست/ ش سيدي عمران  البلدي جامعة   

11:00 06/10/2018 م سيدي سليمان/ أ الوادي  البلدي الوادي   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي الثانً
 ب

15:00 05/10/2018 م حاسي مسعود/ ش جامعة  البلدي جامعة   
11:00 06/10/2018 ن سيدي خويلد/ م بامنديل  البلدي أنقوسة   

11:00 06/10/2018 ن بوغوفالة/ م المقارين  البلدي المقارين   

15:00 06/10/2018 أ سوف/ أ حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود   
15:00 06/10/2018 ش المنظر الجميل/ و المغير  و فاق المغير   
15:00 06/10/2018 م سعيد عتبة/ م بلدة عمر  البلدي تماسين   
15:00 06/10/2018 إ عجاجة/ ش القواطين  البلدي الوادي   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 الجهوي الثانً
 ج

15:00 05/10/2018 م أوالد القعدة/ ن حاسي الدالعة  البلدي حاسي الدالعة   

15:00 05/10/2018 و األغواط/ إ بريان  مركب غرداية   
15:00 05/10/2018 ر المنيعة/ ر ش قلتة سيدي سعد  البلدي قلتة سيدي سعد   
15:00 05/10/2018 إ حاسي الدالعة/ إ العسافية  البلدي العسافية   
15:00 05/10/2018 ت مرماد/ م لماضي  البلدي حاسي القارة   
15:00 05/10/2018 و م زلفانة/ م البيضا  البلدي البيضاء   

11:00 06/10/2018 ج قصر الحيران/ ن األغواط  مركب األغواط   

 

 البطولة الجهوية لفئة األواسط
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

أ- أواسط   

10:00 05/10/2018 أ ر ورقلة/ إ آفلو  البلدي آفلو   

10:00 05/10/2018 شباب بني ثور/ إ الرباح  البلدي الرباح   
10:00 05/10/2018 ت سوف/ إ سوف  البلدي الوادي   
11:00 06/10/2018 ن تقرت/ م الرويسات  مركب ورقلة   
10:00 05/10/2018 أ المقرن/ إ األغواط  مركب األغواط   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

ب- أواسط   

08:15 05/10/2018 إ الزاوية العابدية/ أ سيدي مهدي  المستقبل تقرت   

08:15 05/10/2018 إ الخنق/ ن إليزي  مركب إليزي   

08:15 05/10/2018 إ النخلة/ أ ورقلة  البلدي أنقوسة   
08:15 05/10/2018 ش سيدي بوعزيز/ ن المقارين  البلدي المقارين   

08:15 05/10/2018 و عين ماضي/ و مقر  البلدي تقرت   

08:15 05/10/2018 إ ورقلة/ و ورقلة  البلدي عين البيضاء   
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

ج- أواسط   
09:00 06/10/2018 إ النزلة/ إ عين البيضاء  البلدي عين البيضاء   
09:00 06/10/2018 م الحمادين/ أ متليلي  البلدي متليلي   

09:00 06/10/2018 ش قصر الحيران/ إ حاسي الرمل  البلدي حاسي الرمل   

 



 

 الدور األول أواسط/ برنامج مقابالت كأس الجمهورية 
 

 منطقة الوادي
 09/10/2018ٌوم الثالثاء 

 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 إتحاد الحمادين/ نجم باب الوادي  البلدي الوادي 09/10/2018 16:00

 اإلتحاد السوفي/ التضامن السوفي  مركب الوادي 09/10/2018 16:00

 الوفاق الرياضي لبلدية الدبيلة/ أولمبيك المقرن  البلدي المقرن 09/10/2018 16:00
 13/10/2018ٌوم السبت 

 مستقبل الحمادين/ إتحاد النزلة الوادي  مركب الوادي 13/10/2018 11:00

 إتحاد النخلة/ أمل سوف  البلدي الوادي 13/10/2018 12:00

 حي المنظر الجميل/ أولمبي الوادي  مركب الوادي 13/10/2018 09:00
 

 

 منطقة األغواط

 09/10/2018ٌوم الثالثاء 
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 شباب قصر الحيران/ مولودية شباب أوالد القعدة  البلدي آفلو 09/10/2018 16:00
 إتحاد الخنق/ جوهرة قصر الحيران  البلدي قصر الحيران 09/10/2018 16:00
 وفاق عين ماضي/ إتحاد العسافية  البلدي العسافية 09/10/2018 16:00
 إتحاد حاسي الدالعة/ إتحاد حاسي الرمل  البلدي حاسي الرمل 09/10/2018 16:00
 إتحاد األغواط/ أكاديمية نجوم األغواط  البلدي األغواط 09/10/2018 16:00
 وداد مدينة األغواط/ نصر حاسي الدالعة  البلدي حاسي الدالعة 09/10/2018 16:00

 13/10/2018ٌوم السبت 

 مولودية البيضاء/ إتحاد آفلو  البلدي آفلو 16/10/2018 16:00
 

 

 منطقة غرداٌة

 09/10/2018ٌوم الثالثاء 
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 هالل غرداية/ ترجي مرماد  مركب غرداية 09/10/2018 16:00
 وداد مدينة زلفانة/ أمل سريع متليلي الشعانبة  البلدي متليلي 09/10/2018 16:00
 ممثل الرابطة الوالئية غرداية/ رائد شباب حاسي القارة  البلدي حاسي القارة 09/10/2018 15:00
 مستقبل شباب الماضي/ شبيبة زلفانة  البلدي زلفانة 09/10/2018 15:00

 13/10/2018ٌوم السبت 

 رائد شباب المنيعة/ إتحاد بريان  مركب غرداية 13/10/2018 15:00
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 منطقة ورقلة

 09/10/2018ٌوم الثالثاء 
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 أولمبي بوعامر/ نادي بوغوفالة  البلدي عين البيضاء 09/10/2018 13:00
 شباب قصر ورقلة/ األمل الرياضي ورقلة  مركب المخادمة 16/10/2018 16:00
 إتحاد عين البيضاء/ مستقبل الرويسات  مركب ورقلة 16/10/2018 18:00
 وفاق ورقلة/ مولودية شباب سعيد عتبة  مركب المخادمة 09/10/2018 13:00
 إتحاد ورقلة/ ممثل الرابطة الوالئية ورقلة  البلدي عين البيضاء 09/10/2018 16:00

 12/10/2018ٌوم الجمعة 

 إتحاد أنقوسة/ إتحاد عجاجة  البلدي عين البيضاء 12/10/2018 15:00
 نجم بوغوفالة/ مولودية حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 12/10/2018 10:00
 نادي كرة القدم حاسي مسعود/ شباب بني ثور  مركب ورقلة 16/10/2018 16:00

 13/10/2018ٌوم السبت 

 مدرسة كرة القدم ورقة/ سبورتينغ حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 13/10/2018 09:00
 مولودية شباب بامنديل/ شباب حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 13/10/2018 11:00
 مشعل حاسي مسعود/ مولودية سكرة  مركب المخادمة 16/10/2018 13:00

 

 

 منطقة تقرت

 09/10/2018ٌوم الثالثاء 
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 إتحاد النزلة/ مستقبل بلدة عمر  البلدي تماسين 09/10/2018 16:00
 شباب سيدي بوعزيز/ مولودية المقارين  البلدي المقارين 10/10/2018 16:00
 إتحاد الزاوية العابدية/ نادي المقارين  البلدي المقارين 09/10/2018 16:00
 وفاق مقر/ وفاق المغير  البلدي المغير 09/10/2018 16:00

 13/10/2018ٌوم السبت 

 شباب تبسبست/ ت تقديدين  البلدي جامعة 13/10/2018 15:00
 شباب جامعة/ مستقبل شباب سيدي عمران  البلدي جامعة 12/10/2018 10:00
 نادي بلدية تقرت/ مولودية سيدي سليمان  البلدي المقارين 16/10/2018 16:00
  تقرت40مدرسة / إتحاد بلدية المغير  البلدي المغير 13/10/2018 11:00

 

 

 منطقة تمنراست

 09/10/2018ٌوم الثالثاء 
 المقابلة الملعب التارٌخ التوقٌت

 مستقبل موفلون/ الشعار الرياضي نهقار  مركب تمنراست 13/10/2018 08:30

 صورو المعلمين/ هالل أمشون  مركب تمنراست 13/10/2018 11:00

 شمس األصيل تمنراست/ وفاق الهقار  مركب تمنراست 13/10/2018 15:00

 
 
 



 نتائج المقابالت
أكابرالجولة الثانٌة الجهوي األول   

 المقابلة النتٌجة المقابلة

أ- الجهوي األول   

1 - 1 وفاق ورقلة  نادي المقارين 

1 - 3 وفاق مقر  إتحاد ورقلة 
2 - 2 أمل سيدي مهدي  وفاق عين ماضي 

0 - 1 نجوم إيليزي  إتحاد الزاوية العابدية 
1 - 3 أمل ورقلة  إتحاد الخنق 

0 - 0 إتحاد النخلة  شباب سيدي بوعزيز 
 المقابلة النتٌجة المقابلة

ب- الجهوي األول   

0 - 1 هالل غرداية  وفاق هقار تمنراست 
2 - 2 إتحاد حاسي الرمل  أولمبي بوعامر 

1 - 1 إتحاد عين البيضاء  شباب قصر الحيران 

1 - 1 أمل سريع متليلي  اتحاد النزلة 
1 - 3 شباب قصر ورقلة  مستقبل الحمادين 

1 - 2 شمس األصيل تمنراست  نجم باب الوادي 
 

 

أكابرالجولة األولى الجهوي الثانً   

 المقابلة النتٌجة المقابلة

أ- الجهوي الثانً   

1 - 1 مولودية سكرة  إتحاد النزلة الوادي 
0 - 1 مولودية سيدي سليمان  شباب سيدي عمران 

0 - 1 إتحاد أنقوسة الحمادين.إ   
1 - 1 شباب تبسبست  شبيبة زلفانة 

2 - 1 ترجي تقديدين  أولمبي الوادي 

1 - 0 رائد حاسي القارة  نادي بوغفالة 
0 - 2 شباب حاسي مسعود  شباب الحدب 

 المقابلة النتٌجة المقابلة

ب- الجهوي الثانً   

0 - 0 مولودية المقارين  شباب حي المنظر الجميل 

0 - 1 مولودية بامندبل  مولودية حاسي مسعود 
1 - 0 مستقبل بلدة عمر  إتحاد عجاجة 

2 - 0 شباب جامعة  أمل سوف 
0 - 1 أتلتيك حاسي مسعود  مولودية سعيد عتبة 

1 - 0 شباب القواطين  نجم بوغفالة 

1 - 1 وفاق المغير  نادي سيدي خويلد 
 المقابلة النتٌجة المقابلة

ج- الجهوي الثانً   

0 - 1 نصر حاسي الدالعة  وداد األغواط 

0 - 1 مستقبل لماضي زلفانة.و   

0 - 0 نادي األغواط  إتحاد حاسي الدالعة 
1 - 0 إتحاد بريان  جوهرة قصر الحيران 

0 - 0 إتحاد العسافية  ترجي مرماد 
سيدي ساعد.ر  1 - 2  مولودية أوالد القعدة 

1 - 1 مولودية البيضاء  رائد المنيعة 
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 البطولة الجهوٌة لفئة األواسط

 المقابلة النتٌجة المقابلة

أ- أواسط   

 إتحاد آفلو F 0 3 شباب بني ثور

 اتحاد األغواط F 3 0 األمل الرياضي ورقلة

 مشعل حاسي مسعود 0 - 2 نادي تفرت
 إتحاد الرباح 0 - 4 التضامن السوفي

 مستقبل الرويسات 1 - 1 أولمبي المقرن
 المقابلة النتٌجة المقابلة

ب- أواسط   

 وفاق ورقلة 2 - 1 نادي المقارين
 وفاق مقر 2 - 0 إتحاد ورقلة

 أمل سيدي مهدي 1 - 2 وفاق عين ماضي
 أمل ورقلة 1 - 3 إتحاد الخنق

 إتحاد النخلة 3 - 0 شباب سيدي بوعزيز
 المقابلة النتٌجة المقابلة

ج- أواسط   

 نجم باب الوادي - هالل غرداية
 إتحاد حاسي الرمل 1 - 2 أولمبي بوعامر

 إتحاد عين البيضاء 1 - 2 شباب قصر الحيران

 أمل سريع متليلي 1 - 1 اتحاد النزلة
 

 

 

 الدور األول كأس الجمهورٌة أكابر
 الفرٌق الضٌف النتٌجة الفرٌق المحلً

2-1 حي المنظر الجميل .شباب القواطين   

2-3 نجم باب الوادي  اتحاد الحمادين 

4-3 مستقبل سيدي عمران  اتحاد النزلة الوادي 

1-0 اتحاد حاسي الدالعة  نصر حاسي الدالعة 

2-0 مستقبل شباب لماضي  وداد مدينة زلفانة 

2-3 ترجي مرماد  شبيبة زلفانة 

1-1 مشعل أولمبي الشعانبة  نادي المقارين 

 تأهل مشعل أولمبي الشعانبة بركالت الترجيح

2-0 اتحاد الزاوية العابدية  أمل سيدي مهدي 

1-1 اتحاد بلدية ورقلة  أولمبي بوعامر 

 تأهل أولمبي بوعامر بركالت الترجيح

6-1 جوهرة قصر الحيران  وفاق عين ماضي 

2-3 رائد شباب المنيعة  هالل بلدية غرداية 

1-2 أهلي القرارة  رائد حاسي القارة 

0-1 مولودية المقارين  نادي بوغفالة 

1-2 مولودية بامنديل  مستقبل بلدة عمر 

1-1 اتحاد النخلة  أولمبي الوادي 

 تأهل اتحاد النخلة بركالت الترجيح

1-2 شباب جامعة .أمال غمرة   

1-0 اتحاد العسافية  اتحاد الخنق 

0-1 اتحاد بريان  أمل سريع متليلي 
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3-0 مولودية سيدي سايمان  أمل الصاعد ورقلة 

0-2 وفاق مقر  وفاق ورقلة 

1-0 اتحاد عين البيضاء  مولودية سكرة 

0-0 مولودية سعيد عتبة  شباب قصر ورقلة 

 تأهل مولودية سعيد عتبة بركالت الترجيح

2-3 اتحاد حاسي الرمل  مولودية البيضاء 

3-0 نجم بوغفالة  اتحاد النزلة 

5-2 اتحاد مالطة  وفاق الهقار 

2-5 شمس األصيل تمنراست  الهالل أمشون 
 

 

 

 

 

 

 محمد األخضر نممي/                                                                            المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


