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 2020-2019قرعة كأس الجمهورٌة للموسم الرٌاضً 

 الدور األول والثانً أكابر
 منطقة الواديأكابرالدور األول 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 اتحاد الحمادٌن  شهداء القمار  01

 ال سوف  اتحاد النزلة الوادي  02

  شباتب القواطٌن  اتحاد القمار  03

 شباب حً المنظر الجمٌل  نجم باب الوادي  04

 اتحاد النخلة  مستقبل الحمادٌن  05

 اولمبً الوادي  اتحاد الزقم 06

 منطقة الواديأكابرالدور الثانً 

 03الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  08

 07الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  09

 04الفائز من المقابلة رقم  06الفائز من المقابلة رقم  10

  02الفائز من المقابلة رقم  11

 منطقة األغواطأكابرالدور األول 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 مولودٌة البٌضاء جٌل بن نانة  01

 جوهرة قصر الحٌران  اتحاد العسافٌة  02

 وفاق البرٌدة اتحاد الدالعة  03

 رائد قلتة سٌد لساعد شباب قصر الحٌران  04

 مولودٌة شباب القعدة وفاق عٌن الماضً  05

 نصرٌة حاسً الدالعة  وفاق االغواط  06

 منطقة األغواطأكابرالدور الثانً 



 02الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  07

 04الفائز من المقابلة رقم  03الفائز من المقابلة رقم  08

 06الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  09

 منطقة غرداٌةأكابرالدور األول 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 ممثل الرابطة  اتحاد برٌان  01

 ترجً مرماد مستقبل لماضً  02

 وداد زلفانة  جٌل بودواٌة برٌان  03

 رائد المنٌعة  رائد حاسً القارة  04

 شبٌبة زلفانة  ثنٌة متلٌلً  05

 منطقة غرداٌةأكابرالدور الثانً 

 03الفائز من المقابلة رقم  02الفائز من المقابلة رقم  06

 05الفائز من المقابلة رقم  04الفائز من المقابلة رقم  07

 معفى 01الفائز من المقابلة رقم  08

 منطقة ورقلةأكابرالدور األول 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 نجم بوغفالة  مولودٌة سعٌد عتبة  01

 نادي بوغفالة  شباب عٌن القدٌمة  02

 نادي سٌدي خوٌلد  مولودٌة بامندٌل  03

 شباب قصر ورقلة  امل ورقلة  04

 اتحاد عٌن البٌضاء   ممثل الرابطة الوالئٌة  05

 شباب الحدب  اتحاد ورقلة  06

 شباب حاسً مسعود  اتلتٌك حاسً مسعود 07

 اتحاد لنقوسة  مولودٌة حاسً مسعود  08

 اولمبً بوعامر بترول حاسً مسعود  09

 منطقة ورقلةأكابرالدور الثانً 

 02الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  10

03الفائز من المقابلة رقم  11 04الفائز من المقابلة رقم    

 06الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  12

 08الفائز من المقابلة رقم  07الفائز من المقابلة رقم  13

 معفى 09الفائز من المقابلة رقم  14

 منطقة تقرتأكابرالدور األول 

 شباب جامعة  شباب تبسبست  01

 ترجً تقدٌدٌن  مولودٌة سٌدي سلٌمان 02

 القبة تماسٌن  مولودٌة المقارٌن  03

 مستقبل سٌدي عمران  مستقبل بلدة عمر 04

 نادي المقارٌن  وفاق مقر  05

 وفاق المغٌر  امل سٌدي مهدي  06

 تقرتأكابرالدور الثانً 

 01الفائز من المقابلة رقم  03الفائز من المقابلة رقم  07

 04الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  08

 02الفائز من المقابلة رقم  06الفائز من المقابلة رقم  09

 منطقة اٌلٌزيأكابرالدور األول 

 نجوم الوسط اٌلٌزي شباب بلدٌة اٌلٌزي  01

 نادي الطاسٌلً اٌلٌزي اتحاد شباب اٌلٌزي 02

 تٌن خاتمة جانت  تٌن تزرٌفت جانت  03

 شباب البرج القدٌم اٌلٌزي وفاق جانت  04

 اغوم جاهٌل جانت  نادي المٌزان جانت 05

  اٌلٌزيأكابرالدور الثانً 

 01الفائز من المقابلة رقم  03الفائز من المقابلة رقم  07

 04الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  08

 02الفائز من المقابلة رقم  معفى 09



 منطقة تمنراستأكابرالدور األول 

 امل الشوٌطر تحت القصر  01

 شباب صورو الساحلً  وفاق الهقار  02

  تمنراستأكابرالدور الثانً 

 02الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  07

 2020-2019قرعة كأس الجمهورٌة للموسم الرٌاضً 

 الدور األول والثانً أواسط
  سنة منطقة الوادي19الدور األول أقل من 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 اولمبٌك المقرن  التضامن السوفً  01
 اتحاد القمار  شباب المنظر الجمٌل  02
 اتحاد الزقم  اتحاد الحمادٌن  03
 شهداء القمار  اتحاد النخلة  04
 شباب القواطٌن  اولمبً الوادي  05
 اتحاد الرباح  نجم باب الوادي  06
 امل سوف   مستقبل الحمادٌن  07
 وفاق الدبٌلة  اتحاد النزلة الوادي  08
 اتحاد العقلة  اتحاد العشاش  09

  سنة منطقة الوادي15 و 17الدور الثانً أقل من 

 03الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  10

 07الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  11
 04الفائز من المقابلة رقم  06الفائز من المقابلة رقم  12
 08الفائز من المقابلة رقم  02الفائز من المقابلة رقم  13
 معفى 09الفائز من المقابلة رقم  14

   سنة منطقة األغواط19الدور األول أقل من 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 جوهرة قصر الحٌران  شباب قصر الحٌران  01
 اتحاد حاسً الرمل  اتحاد الخنق  02
 اتحاد العسافٌة  اكادٌمٌة نجوم االغواط  03
 اتحاد االغواط  جٌل بن نانة  04
 اتحاد أفلو  مولودٌة أوالد القعدة  05
 وفاق عٌن الماضً  رائد قلتة سٌد الساعد  06
 اتحاد حاسً الدالعة  نصرٌة حاسً دالعة  07
 وفاق البرٌدة  مولودٌة البٌضاء  08
 وداد االغواط  اكادٌمٌة االغواط 09

  سنة منطقة األغواط19الدور الثانً أقل من 

 02الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  12
 04الفائز من المقابلة رقم  03الفائز من المقابلة رقم  13
 06الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  14
 08الفائز من المقابلة رقم  07الفائز من المقابلة رقم  15

 .معفـــــــى 09الفائز من المقابلة رقم  16

   سنة منطقة تقرت19الدور األول أقل من 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 ترجً تقدٌدٌن  أمل سٌدي مهدي  01
 نادي تقرت  القبة تماسٌن  02
 وفاق مقر   مستقبل سٌدي عمران  03
 سٌدي سلٌمان  بلدة عمر  04
 مولودٌة المقارٌن  شباب جامعة  05
 نادي المقارٌن  شباب تبسبست  06
 اتحاد النزلة  شباب سٌدي بوعزٌز  07
 اتحاد المغٌر  وفاق الغٌر  08
 اتحاد الزاوٌة العابدٌة   تقرت40مدرسة حً  09

 معفـــــــى قوافل المنقر  10



  سنة منطقة تقرت19الدور الثانً أقل من 

 02الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  12

 04الفائز من المقابلة رقم  03الفائز من المقابلة رقم  13
 06الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  14
 08الفائز من المقابلة رقم  07الفائز من المقابلة رقم  15

 قوافل المنقر 09الفائز من المقابلة رقم  16

   سنة منطقة ورقلة 19الدور األول أقل من 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 اتحاد انقوسة  نادى بوغفالة  01
 اولمبً بوعامر  نادي سٌدي خوٌلد 02
 اتحاد ورقلة  بترول حاسً مسعود  03
 مولودٌة سعٌد عتبة  مولودٌة بامندٌل  04
 امل ورقلة  مدرسة المجمع الرٌاضى ورقلة 05
 شباب عٌن القدٌمة  مستقبل الروٌسات  06
 شباب حاسً مسعود  وفاق ورقلة  07
 شباب الحدب  نجم بوغفالة  08
 مشعل حاسً مسعود  اتحاد عٌن البٌضاء 09
 شباب بنً ثور مولودٌة حاسً مسعود  10
 مدرسة حاسً مسعود  شباب القصر  11

  سنة منطقة ورقلة 19الدور الثانً أقل من 

 02الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  12
 04الفائز من المقابلة رقم  03الفائز من المقابلة رقم  13

 06الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  14
 08الفائز من المقابلة رقم  07الفائز من المقابلة رقم  15

 10الفائز من المقابلة رقم  09الفائز من المقابلة رقم  16

  11الفائز من المقابلة رقم  

   سنة منطقة غرداٌة 19الدور األول أقل من 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 حاسً القارة  بودواٌة برٌان  01
 امل متلٌلً ممثل الرابطة  02
 ثنٌة متلٌلً شبٌبة زلفانة  03
 ترجً مرماد اتحاد برٌان  04
 مستقبل الماضً رائد شباب المنٌعة  05
  هالل غرداٌة   06

  سنة منطقة غرداٌة 19الدور الثانً أقل من 

 03الفائز من المقابلة رقم  02الفائز من المقابلة رقم  12
 05الفائز من المقابلة رقم  04الفائز من المقابلة رقم  13

 06الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  14

 2020-2019قرعة كأس الجمهورٌة للموسم الرٌاضً 

  سنة15 و 17أقل من  الدور األول والثانً
  سنة منطقة الوادي15 و 17الدور األول أقل من 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 اتحاد الرباح أولمبً المقرن  01

 نجم باب الوادي شباب المنظر الجمٌل  02

 اتحاد الزقم اتحاد السوفً  03

 مستقبل الحمادٌن  اتحاد الحمادٌن  04

 اتحاد القمار  اتحاد  النخلة  05

 امل سوف  شباب القواطٌن  06

 وفاق الدبٌلة  اتحاد النزلة  07

 15شباب لٌزٌرق  / 17  شباب تغزوت اولمبً الوادي  08

 التضامن السوفً  شهداء القمار  09

  سنة منطقة الوادي15 و 17الدور الثانً أقل من 

 03الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  10



 07الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  11

 04الفائز من المقابلة رقم  06الفائز من المقابلة رقم  12

 08الفائز من المقابلة رقم  02الفائز من المقابلة رقم  13

 معفى 09الفائز من المقابلة رقم  14

  سنة منطقة األغواط15 و 17الدور األول أقل من 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 جوهرة قصر الحٌران  شباب قصر الحٌران  01

 اتحاد االغواط  نادي سهوب االغواط  02

 جٌل بن نانة اكادٌمٌة نجوم االغواط  03

 اتحاد العسافٌة  اكادٌمٌة االغواط  04

 قلتة سٌد الساعد اتحاد افلو  05

 مولودٌة البٌضاء  مولودٌة اوالد القعدة  06

 نصر حاسً الدالعة  اتحاد حاسً الرمل  07

 اتحاد الخنق  اتحاد الدالعة  08

 وفاق برٌدة  وفاق عٌن ماضً  09

  سنة فقط17فئة اقل من  اتحاد الصادقٌة // وفاق االغواط  10

 15وفاء االغواط  / 17هالل شباب االغواط  امل عٌن ماضً  11

  سنة منطقة األغواط15 و 17الدور الثانً أقل من 

 02الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  12

 04الفائز من المقابلة رقم  03الفائز من المقابلة رقم  13

 06الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  14

 08الفائز من المقابلة رقم  07الفائز من المقابلة رقم  15

 10الفائز من المقابلة رقم  09الفائز من المقابلة رقم  16

 معفـــــــى 11الفائز من المقابلة رقم  17

  سنة منطقة غرداٌة15 و 17الدور األول أقل من 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 وداد زلفانة  شبٌبة زلفانة  01

 امل سرٌع متلٌلً تنٌة متلٌلً  02

 ممثل الرابطة مستقبل الماضً  03

 حاسً القارة  رائد المنٌعة  04

 ترجى مرماد  هالل غرداٌة  05

 بودواٌة برٌان  اتحاد برٌان  06

  سنة منطقة غرداٌة15 و 17الدور الثانً أقل من 

 03الفائز من المقابلة رقم  02الفائز من المقابلة رقم  07

 05الفائز من المقابلة رقم  04الفائز من المقابلة رقم  08

 06الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  09

  سنة منطقة ورقلة15 و 17الدور األول أقل من 

 الفرٌق الضٌف  الفرٌق المحلً الرقم

 اتحاد عٌن البٌضاء  نجم بوغفالة  01

 شباب عٌن القدٌمة  وفاق ورقلة  02

 مدرسة المجمع الرٌاضً ورقلة  مستقبل الروٌسات  03

 شباب الحدب  شباب بنى ثور  04

 مدرسة كرة القدم حاسً مسعود  شبٌبة حاسً مسعود  05

 سبورتٌنغ حاسً مسعود  مولودٌة حاسً مسعود  06

 مشعل حاسً مسعود  مولودٌة بامندٌل  07

 مدرٌة امل ورقلة  اتحاد ورقلة  08

 بترول حاسً مسعود  نادي سٌدي خوٌلد  09

 شباب القصر ورقلة  اولمبً بوعامر  10

 امل ورقلة  نادي بوغفالة  11

 مولودٌة سعٌد عتبة  اتحاد النقوسة  12

  سنة منطقة ورقلة15 و 17الدور الثانً أقل من 



 02الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  13

03الفائز من المقابلة رقم  14 04الفائز من المقابلة رقم    

 06الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  15

 08الفائز من المقابلة رقم  07الفائز من المقابلة رقم  16

 10الفائز من المقابلة رقم  09الفائز من المقابلة رقم  17

 12الفائز من المقابلة رقم  11الفائز من المقابلة رقم  18

  سنة منطقة تقرت15 و 17الدور األول أقل من 

 شباب سٌدي بوعزٌز   تقرت 40مدرسة  01

 مشعل تقرت  اتحاد النزلة  02

 نادي تقرت  امل سٌدي مهدى  03

 اتحاد المغٌر  شباب جامعة  04

 القبة تماسٌن  شباب سٌدي سلٌمان  05

 اتحاد الزاوٌة العابدٌة  ترجً تقدٌدٌن  06

 مستقبل سٌدي عمران  وفاق المغٌر  07

 بلدة عمر  وفاق مقر  08

 نادي المقارٌن  مولودٌة المقارٌن  09

 نجم تقرت  شباب تبسبست  10

 قوافل المنقر  أمل المغٌر  11

  سنة تقرت15 و 17الدور الثانً أقل من 

 02الفائز من المقابلة رقم  01الفائز من المقابلة رقم  12

 04الفائز من المقابلة رقم  03الفائز من المقابلة رقم  13

 06الفائز من المقابلة رقم  05الفائز من المقابلة رقم  14

 08الفائز من المقابلة رقم  07الفائز من المقابلة رقم  15

 10الفائز من المقابلة رقم  09الفائز من المقابلة رقم  16

 معفً 11الفائز من المقابلة رقم  17

 
 

                                                                     المسير اإلداري لمجنة تنظيم المنافسات
                                                                                 عصماني ياسين 

 

 

 

 

  

 

 


