
 

 

 

 

 
 

  11/10/2019تعيينات احلكام  الدور  األول  لكأس  اجلمهورية  صنف  األواسط

 التوقيت 03الحكم  02الحكم 01الحكم الممعب المقابمة الرقم
مؤجل  اولمبيك المقرن//التضامن السوفي  01
 09:00 امان اهلل ليسود مقدود البمدي المقرن اتحاد الزقم// اتحاد الحمادين  02
 مؤجل وفاق الدبيمة// اتحاد النزلة الوادي  03
 15:00 حنيشي بعاج هواري سيدي مخموف اتحاد االغواط// جيل بنانة  04
 09:00 البج نقاز قمبازة البمدي افمو اتحاد أفمو// مولودية اوالد القعدة  05
 15:00 البج قمبازة نقاز البمدي البيضاء وفاق البريدة// مولودية البيضاء  06
 09:00 قوقة سعادة بن قاسمية البمدي  االغواط وداد االغواط// أكاديمية االغواط  07
 15:00 بابكر قوادر موسممال مركب بريان رائد حاسي القارة// بودواية بريان  08
 10:00 حاج يحي مرسمي عاشور البمدي زلفانة أمل متميمي//شبيبة زلفانة   09
 09:00 خناق صياد كنوش البمدي ورقمة اتحاد النقوسة// نادي بوغفالة  10
 مــــؤجــــــــــــــــــــل أمل ورقمة// مدرسة االمل ورقمة   11
 مــــؤجــــــــــــــــــــل شباب عين القديمة// مستقبل الرويسات  12



 15:00 باسماعيل عبدو بن عمي البمدي ورقمة شباب الحدب// نجم بوغفالة  13
 15:00 عاصم بدة دواحى عين البيضاء مشعل حاسي مسعود// اتحاد عين البيضاء  14
 11:00 محرز كحمول بوغابة عبد اهلل البمدي انقوسة مدرسة حاسي مسعود// مجمع الرياضي ورقمة   15
 15:00 نيوة فرورو ايمن عبد القادر مستقبل تقرت ترجى تقديدين//امل سيدي مهدي  16
 11:00 محمى خميسي ناوي البمدي جامعة وفاق مقر// مستقبل سيدي عمران  17
 15:00 ناوي محمى خميسي البمدي جامعة مولودية المقارين// شباب جامعة  18
 15:00 مقداد تنعمري بن شبيبة البمدي تبسبست نادي المقارين// شباب تبسبست  19
 15:00 شافو قبي بابة البمدي تقرت اتحاد النزلة// شباب سيدي بوعزيز  20
 15:00 بن عروس ختة دربالي البمدي المغير اتحاد المغير// وفاق المغير  21
 09:00 دقعة طاوس خذران مستقبل تقرت اتحاد الزاوية العابدية// تقرت 40مدرسة حى  22
 11:00 بابة قبي قاضي توفيق البمدي تقرت نجم تقرت// قوافل المنقر 23
 16:00 حفصي باباحمو ا بن ختو مركب تمنراست صورو الساحمي تمنراست// شعار النهقار تمنراست 24
 11:00 بركاوي افرواد قومنى مركب تمنراست مستقبل موفمون// سريع تمنراست 25
 13:00 سالمة شرويمي فراجى عين صالح نادي البركة//مستقبل الجماهيرية  26

 


