
 

 

 

 

 
 

  سنة 51/51صنف أقل من  اجلمهورية   لكأس  لثانيا  الدور تعيينات احلكام 
 51أقل من  51أقل من  التاريخ الملعب المقابلة الرقم

 الوقت الحكم الوقت الحكم    
 01001 معتوقي 2011 معتوقي 10/00/9102 الرباحالبلدي  شباب منظر الجميل// إتحاد الرباح 10
10/00/9102 البلدي الوادي إتحاد الحمادين// إتحاد سوف 19  03001 عزي 00011 شريط 
12/00/9102 البلدي الرباح 03شباب ليزيرق-01شباب تغزوت// إتحاد النخلة 10  01001 رزيق 2011 أمان اهلل 
12/00/9102 البلدي الوادي التضامن السوفي// أمل السوف  10  01001 لطرش 2011 ن عبد القادرايم 
10/00/9102 ساعد األغا وفاق األغواط// سهوب األغواط  13  01001 زعبان 2011 زعبان 
  // 00011 خياطي 10/00/9102 ساعد األغا وفاء األغواط// إتحاد األغواط  10
 01001 الخيرزيد  2011 زيد الخير 12/00/9102 ساعد األغا إتحاد حاسي دالعة// أكاديمية نجوم األغواط  11
 00001 نية 00011 نية 12/00/9102 البلدي عين الماضي أكاديمية األغواط//أمل عين ماضي  10
 01001 شبيحي رضا 2011 شبيحي رضا 9102-00-10 البلدي زلفانة اتحاد بريان// شبيبة زلفانة  12
 00011 عاشور 03011 بامون 9102-00-10 مركب غرداية ترجي مرماد// هالل غرداية  01
 00011 زعباط 03011 زعباط 9102-00-10 حاسي القارة مولودية حاسي القاة// رائد المنيعة  00
 01001 عاصم 12011 عاصم 9102-00-10 البلدي ورقلة وفاق ورقلة// نجم بوغفالة  09

 9102-00-10 البلدي انقوسة امل ورقلة// مدرسة مجمع رياضي  00
بوغابة 
 12011 عبداهلل

عبد بوغابة 
 01001 اهلل



 12001 بلحي 10001 بلحي 9102-00-10 البلدي عين البيضاء اهلي حاسي مسعود// شباب بنى ثور  00
 01001 أشرير 12011 اشرير 9102-00-10 البلدي حاسي مسعود سبورتينغ حاسي مسعود// مدرسة كرة القدم حاسي مسعود 03
 01001 عاصم 12011 عاصم 9102-00-12 البلدي عين البيضاء 51بترول حاسي مسعود. 51اتحاد ورقلة // نادى بوغفالة  00
 01001 ميموني مراد 12011 ميموني مراد 9102-00-12 البلدي انقوسة شباب حاسي مسعود// مدرسة امل ورقلة  01
 01001 بوقرينات 12011 قريناتبو  9102-00-10 المستقبل تقرت اتحاد النزلة// مدرسة تقرت  00
 01001 فورورو 12011 بوهريرة 9102-00-10 البلدي تماسين اتحاد الزاوية العابدية//  قبة تماسين 02
 01001 خميسي 12011 خميسي 9102-00-10 البلدي المغير مستقبل بلدة عمر// وفاق المغير  91
 01001 القادرأيمن عبد  12011 أيمن عبد القادر 9102-00-10 البلدي تبسبست قوافل المنقر// شباب تبسبست  90
 01001 شافو 2011 شافو 9102-00-10 البلدي جامعة أمل المغير// شباب جامعة  99

 


