
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 19: محضر رقم
 82/10/2020: جلسة يوم

 :جدول األعمال
 المقابالتبرنامج  (0

  الجولة السادسة  عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر 
  الجولة السابعة عشر لبطولة القسم الجهوى الثاني أكابر 
 سنة 91عشر لبطولة اقل من  رابعةالجولة ال 

 نتائج المقابالت (8
 لجولة الخامسة عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر ا 
  السادسة عشر لبطولة القسم الجهوي الثاني اكابرالجولة 
  سنة  91الجولة الثالثة عشر لبطولة اقل من 

 معالجة القضايا (3
 لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر السادسة عشر برنامج مقابالت اجلولة 

ةالمقابل الملعب التاريخ التوقيت  

الجهوي 
 األول

 أ

 مستقبل موفلون // امل ورقلة  البلدي ورقلة  90/90/0909 ::900

 اتحاد ح الدالعة // وفاق عين ماضي  البلدي عين ماضي  90/90/0909 00:99

 مولوجية البيضاء// نجوم ايليزي مركب ايليزي 90/90/0909 00:99

 اولمبي الوادي // اتحاد ورقلة  البلدي ورقلة  90/90/0909 00:99

 وفاق مقر // امل سيدي المهدي  تقرت مستقبل  90/90/0909 00:99

  وفاق المغير// ااتحاد النخلة  الرباح البلدي 90/90/0909 00:99

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول
 ب

شباب ايليزي// اتحاد عين البيضاء  البلدي عين البيضاء  90/90/0909 00:99  
نجم باب الوادي //مستقبل بلدة عمر  البلدي تماسين  90/90/0909 00:99  
 شباب جامعة // ي بوعامر اولمب البلدي انقوسة  90/90/0909 00:99

 سيد ساعد. ر// وفاق هقار تمنراست  البلدي تمنراست  90/90/0909 00:99

 مشتقبل الحمادين // رائد حاسي القارة  دي حاسي القارة البل 90/90/0909 00:99

 اتحاد الحمادين// شمس االصيل تمنراست  مركب تمنراست  90/90/0909 00:99

 عشر  لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابرسابعة برنامج مقابالت اجلولة ال

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت
الثانيالجهوي   
 أ

00:99 90/90/0909  اتحاد النزلة الوادي // شبيبة زلفانة  البلدي زلفانة  

00:99 90/90/0909  اتحاد انقوسة // بترول ح مسعود  البلدي ح مسعود  



00:99 90/90/0909  ناد المقارين // اتحاد قمار  البلدي الرباح 

00:99 90/90/0909  ح مسعود  شباب// مولودية سيد سليمان  البلدي تماسين  

00:99 90/90/0909  ترجى تقديدين // القبة تماسين  البلدي تماسين  

00:99 90/90/0909  نادى بوغفالة // شباب تبسبست  البلدي تبسبست 

00:99 90/90/0909  شباب الحدب // شباب سيدي عمران  البلدي جامعة  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ب

 اتلتيك ح مسعود // نجم بوغفالة  البلدي ورقلة  09/90/0909 09:99

000:: 90/90/0909  اتحاد الزقم // اب القواطين شب البلدي الوادي  

00:99 90/90/0909  مولدية سعيد عتبة //مولودية ح مسعود  البلدي ح مسعو د 

00:99 90/90/0909  نظر الجميل ناددي م// خويلد  نادي سيدي ي سيدي خويلدالبلد 

00:99 90/90/0909  شباب عين القديمة // شهداء قمار  البلدي الرابح 

00:99 90/90/0909  شباب قصر ورقلة // مولودية بامنديل  البلدي سيدي خويلد 

00:99 90/90/0909  امل سوف // مولودية المقارين  البلدي المقارين  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ج

00:99 90/90/0909  مستقبل لماضي // شباب قصر الحيران  البلدي قصر الحيران 

00:99 90/90/0909  رائد متليلي // وداد زلفانة  البلدي زلفانة  

00:99 90/90/0909  جيل بن نانة // رائد المنيعة  البلدي حاسي القارة  

00:99 90/90/0909  هرة قصر الحيران جو// ترجى مرماد  مركب غرداية  

00:99 90/90/0909  وفاق بريدة / نصر حاسي الدالعة  البلدي الدالعة  

00:99 90/90/0909  اتحاد العسافية // اتحاد بريان  البلدي بريان 

 سنة01لة فئة اقل من عشر  لبطو رابعةالبرنامج مقابالت اجلولة 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 أ

09:99 00/90/0909  جيل بودواية بريان // اتحاد بريان  البلدي بريان  

09:99 00/90/0909  شباب قصر الحيران // نصر ح الدالعة  البلدي الدالعة  

09:99 00/90/0909  رمل اتحاد ح ال// جوهرة قصر الحيران  البلدي قصر الحيران  

09:99 00/90/0909  اتحاد ح الدالعة // الخنق  اتحاد البلدي الخنق 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ب

09:99 00/90/0909  مولودية البيضاء // اتحاد الغواط  االغواطالبلدي  

09:99 00/90/0909  جيل بن بنانة // الماضي  عينوفاق  دي عين ماضي البل 

09:99 00/90/0909  سيد ساعد .ر// وفاق بريدة  ي افلو البلد 

00:99 00/90/0909  اتحاد العسافية // اتحاد افلو  البلدي افلو  

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ج

09:99 00/90/0909  شباب عين القديمة //مستقبل الرويسات  البلدي الرويسات  

09:99 00/90/0909  حاد ورقلة ات// اتحاد عي البيضاء  البلدي عين البيضاء 

00:99 00/90/0909  نادى بوغفالة // بترول ح مسعود  البلدي ح مسعود 

00:99 00/90/0909  شباب الحدب // نادي سيدي خويلد  البلدي سيدي خويلد 

00:99 00/90/0909  مشعل ح مسعود // مولودية سعيد عتبة  الجوارى بامنديل 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

وجالف  
 د

09:99 00/90/0909  مولودية ح مسعود // اولمبي بوعامر  الجوارى بوعامر 

09:99 00/90/0909  شباب قصر ورقلة // مولودية بامنديل  الجوارى بامنديل  

09:99 00/90/0909  نجم بوغفالة // شباب حاسي مسعود  البلدي ح مسعود 

09:99 00/90/0909  بنى ثورشباب // ياضي ورقلة االمل الر مركب المخادمة  

00:09 00/90/0909  اتحاد انقوسة // وفاق ورقلة  البلدى ورقلة  



 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 هـ

0:09 00/90/0909  مولودية سيدي سليمان // شباب جامعة  البلدي جامعة  

09:99 00/90/0909  نادى تقرت // مستقبل بلدة عمر  البلدي بلدة عمر 

09:99 00/90/0909  ااتحاد الزاوية العابدية // شباب سيدي بوعزيز  لبلدي تقرت ا 

09:99 00/90/0909  مولودية المقارين // امل سيدي المهدى  مستقبل تقرت  

09:99 00/90/0909  نادي المقارين // القبة تماسين  البلدي تماسين  

09:99 00/90/0909  نزلة اتحاد ال// وفااق المغير  البلدي المغير  

00:99 00/90/0909  وفاق مقر // ترجى تقديدين  البلدي جامعة  

00:99 00/90/0909  شباب تبسبست //  شباب سيدي عمران  البلدي جامعة  
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 و

90:99 00/90/0909  اتحاد الرباح // اتحاد الزقم  البلدى الرقيبة  

90:99 00/90/0909  اولمبي المقرن // اتحاد النزلةالوادي  مركب الوادي  

90:99 00/90/0909  نجم باب الوادي // شباب القواطين  الجوارى باب الوادي 

90:99 00/90/0909  اتحاد الحمادين // شهداء قمار  البلدى الرقيبة  

09:99 00/90/0909  ميل نادى منظر الج// اتحاد النخلة   البلدي الرباح  

00:99 00/90/0909  االتحاد السوفي // التضامن السوفي  البلدي قارة 

00:99 00/90/0909  اولمبي الوادي // اتحاد قمار  البلدي الرقيبة 

00:99 00/90/0909  مستقبل الحمادين // امل سوف  البلدي الوادي  

 ج املقابالتنتائ
 نتائج مقابالت اجلولة اخلامسة عشر  لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر

 المقابلة النتيحة

الجهوي 
 األول

 أ

90/90  اتحاد النخلة // مستقبل موفلون  

99/99  امل ورقلة // اتحاد ح الدالعة  

90/90  وفاق عين ماضي // مولودية البيضاء  

90/99  نجوم ايليزي// أولمبي الوادي  

90/90  امل سيدي المهدي // اتحاد ورقلة  

99/90   وفاق مقر  //وفاق المغير  

 المقابلة النتيجة

الجهوي 
 األول
 ب

90/90 شباب بلدية ايليزي // اتحاد الحمادين    
90/90 شمس االصيل تمنراست // نجم باب الوادي    
90/99  مستقبل بلدة عمر // شباب جامعة  

90/90  اولمبي بوعامر// رائد القلتة  

90/99  اتحاد عين البيضاء// رائد حاسي القارة  

90/99  اق هقار تمنراست وف// مستقبل الحمادين  

 نتائج مقابالت اجلولة السادسة عشر  لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابر

 المقابلة لنتيجة

الثانيالجهوي   
 أ

99/90  القبة تماسين // نادى بوغفالة  

90/90  شبيبة زلفانة // شباب الحدب  

90/99  مولودية سيدي سليمان // ترجى تقديدين  

99/99  اتحاد انقوسة // شباب حاسي مسعود  

99/90  بترول حاسي مسعود// اتحاد قمار  

99/90  شباب تبسبست // اتحاد النزلة الوادي  



90/90  شباب سيدي عمران // ناي المقارين  
 المقابلة النتيجة

الثانيالجهوي   
 ب

99/90  مولودية حاسي مسعود// مولودية بامنديل  

90/99  مولودية سعيد عتبة // اتلتيك حاسي مسعود  

90/99  ية المقارين مولود// نادى منظر الجميل  

90/90  شهداء قمار // اتحاد الزقم  

90/90  نادي سيدي خويلد // شباب عين القديمة  

99/99  شباب القواطين // شباب القصر  

9/90  نجم بوغفالة // امل سوف  
 المقابلة النتيجة

الثانيالجهوي   
 ج

90/99  نصر ح الدالعة // رائد متليلي  

90/99  رائد المنيعة // ترجى مرماد  

90/90  جيل بن نانة // مستقبل لماضي  

99/9  اتحاد بريان // جوهرة قصر الحيران  

99/90  وداد زلفانة // اتحاد العسافية  

99/99  شباب قصر الحيران// جيل بودواية بريان  

 سنة01الثالثة عشر  لبطولة فئة اقل من مقابالت اجلولة نتائج 

 المقابلة الملعب النتيجة

 الفوج
 أ

90/99  نصر ح الدالعة // جيل بودواية بريان  يان البلدي بر 

99/90  اتحاد بريان // اتحاد حاسي الرمل  البلدي حاسي الرمل  

90/99  اتحاد الخنق // شباب قصر الحيران  البلدي قصر الحيران  

90/99  الحيران جوهرة قصر // اتحاد حاسي الدالعة  البلدي حاسي الدالعة  
 المقابلة الملعب النتيجة

 الفوج
 ب

 وفاق بريدة // مولودية أوالد القعدة البلدي افلو  09:99

 اتحاد األغواط// وفاق عين الماضي  البلدي عين ماضي  00:99

 ء مولودية البيضا// رائد قلتة سيد ساعد  البلدي القلتة  00:99

 اتحاد افلو // جيل بن نانة  البلدي سيدي مخلوف  00:99

 المقابلة الملعب النتيجة

 الفوج
 ج

90/99  مولودية سعيد عتبة // نادى بوغفالة  البلدي الرويسات  

90/90  اتلتيك ح مسعود// شباب عين القديمة  البلدي عين البيضاء  

90/99  ناد سيدي خويلد // مستقبل الرويسات  البلدي الرويسات  

99/90  اتحاد عين البيضاء // مشعل حاسي مسعود   البلدي الرويسات  

90/90  شباب الحدب// اتحاد ورقلة  الجوارى بوعامر  
 المقابلة الملعب النتيجة

 الفوج
 د

90/90  ر ورقلة .ا// نجم بوغفالة  البلدي الرويسات 
 وفااق ورقلة // مولودية بامنديل  الجوارى بامنديل  مؤجل

90/90  أمل ورقلة // شباب القصر  الجوارى بوعامر  

90/90  اتحاد انقوسة // شباب بني ثور  البلدي ورقلة  

90/90  شباب حاسي مسعود// مولودية حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 
 المقابلة الملعب النتيجة

 الفوج
 هـ

99/90  قبة تماسين // مولودية المقارين  البلدي المقارين 

90/90  وفاق المغير // شباب تبسبست  البلدي تبسبست 

90/99  مولودية سيدي سليمان// اتحاد الزاوية العابدية  ي الزاويةالبلد 



90/90  شباب سيدي عمران // نادي المقارين  البلدي المقارين  

90/90  ترجى تقديدين // اتحاد النزلة  البلدي تقرت  

90/99  شباب جامعة // وفاق مقر  البلدي الزاوية العابدية 

90/90  امل سيدي المهدي // نادى تقرت البلدي تقرت  

90/90  مستقبل بلدة عمر // شباب سيدي بوعزيز  البلدي تقرت  
 المقابلة الملعب النتيجة

 الفوج
 و

90/90  امل سوف // نجم باب الوادى  حى باب الوادي 

90/99  اتحاد قمار // اتحاد الحمادين  المقرن البلدي  

90/99  اتحاد النخلة // اولمبي الوادي  ملعب حى باب الوادي 

90/99  اتحاد الزقم // التضامن السوفي  القارة الوادي 

90/99  نادى المنظر الجميل // اتحاد السوفي  البلدي الوادي  

90/99  اتحاد النزلة الوادي // اتحاد الرباح  البلدي الرباح 

90/99  شهداء القمار // مستقبل الحمادين  البلدي المقرن  

90/99  شباب القواطين // اولمبي المقرن  البلدي المقرن  
 

 

 

 

 لمديرية التنظيم الرياضي         المسير اإلداري 

 عصماني ياسين                                                                                                                  
 


