
 16/03/2020 الملعب

 القبت تماسين (10:00) شباب سيدي عمران البلدي جامعت

 مستقبل بلدة عمر (14:00) حرجي حقديديه البلدي جامعت
 وادي حقرث (16:00) مىلىديت سيدي سليمان البلدي المقارين

 شباب سيدي بىعزيز (16:00) شباب جامعت البلدي جامعت

 مىلىديت المقاريه (16:00) وفاق مقر البلدي الزاويت العابديت

 وادي المقاريه (16:00) اححاد الىزلت البلدي حقرث

 إححاد الزاويت العابديت (16:00) شباب حبسبسج البلدي حبسبسج
 18/03/2020 الملعب

 شباب جامعت (16:00) وادي حقرث البلدي حقرث

 حرجي حقديديه (12:00) شباب سيدي بىعزيز البلدي حقرث

 شباب سيدي عمران (10:00) أمل سيدي مهدي البلدي النقر

 القبت حماسيه (10:00) إححاد الزاويت العابديت البلدي الزاويت العابديت

 مىلىديت سيدي سليمان (10:00) مىلىديت المقاريه البلدي المقارين

 وفاق مقر (16:00) وادي المقاريه البلدي المقارين

 اححاد الىزلت (10:00) شباب حبسبسج البلدي حبسبسج
 20/03/2020 الملعب

 وادي حقرث (16:30) حرجي حقديديه البلدي جامعت

 مسخقبل بلدة عمر (14:30) شباب سيدي عمران البلدي جامعت

 أمل سيدي مهدي (15:00) القبت حماسيه البلدي حماسين

 إححاد الزاويت العابديت (10:00) اححاد الىزلت البلدي حقرث

 مىلىديت المقاريه (10:00) شباب جامعت البلدي جامعت

 وادي المقاريه (10:00) مىلىديت سيدي سليمان البلدي المقارين

 شباب حبسبسج (15:00) وفاق مقر البلدي الزاويت
 22/03/2020 الملعب

 شباب سيدي عمران (16:00) شباب سيدي بىعزيز البلدي حقرث

 شباب جامعت (14:00) وادي المقاريه البلدي المقارين

 مىلىديت سيدي سليمان (16:00) شباب حبسبسج البلدي حبسبسج

 وفاق مقر (14:00) اححاد الىزلت البلدي حقرث

 القبت حماسيه (16:00) مسخقبل بلدة عمر البلدي بلدة عمر

 أمل سيدي مهدي (16:00) إححاد الزاويت العابديت البلدي الزاويت

 حرجي حقديديه (16:00) مىلىديت المقاريه البلدي المقارين

 24/03/2020 الملعب

 وادي حقرث (10:00) شباب سيدي عمران البلدي جامعت

 شباب سيدي بىعزيز (10:00) القبت حماسيه البلدي حماسين

 مسخقبل بلدة عمر (10:00) أمل سيدي مهدي البلدي النقر

 إححاد الزاويت العابديت (10:00) وفاق مقر البلدي الزاويت العابديت

 وادي المقاريه (16:00) حرجي حقديديه البلدي جامعت

 شباب حبسبسج (14:00) شباب جامعت البلدي جامعت
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 اححاد الىزلت (10:00) مىلىديت سيدي سليمان البلدي المقارين
 27/03/2020 الملعب

 القبت حماسيه (16:30) وادي حقرث البلدي حقرث

 أمل سيدي مهدي (14:30) شباب سيدي بىعزيز البلدي حقرث

 مسخقبل بلدة عمر (16:00) إححاد الزاويت العابديت البلدي الزاويت

 شباب سيدي عمران (16:00) مىلىديت المقاريه البلدي المقارين

 حرجي حقديديه (16:00) شباب حبسبسج البلدي حبسبسبج

 شباب جامعت (10:00) اححاد الىزلت البلدي حقرث

 مىلىديت سيدي سليمان (15:00) وفاق مقر البلدي الزاويت العابديت
 29/03/2020 الملعب

 شباب سيدي بىعزيز (10:00) مسخقبل بلدة عمر البلدي بلدة عمر

 إححاد الزاويت العابديت (10:00) مىلىديت سيدي سليمان البلدي المقارين

 مىلىديت المقاريه (10:00) القبت حماسيه البلدي حماسين

 وادي المقاريه (10:00) شباب سيدي عمران البلدي جامعت

 وادي حقرث (15:00) أمل سيدي مهدي البلدي النقر

 اححاد الىزلت (16:00) حرجي حقديديه البلدي جامعت

 وفاق مقر (14:00) شباب جامعت البلدي جامعت
 31/03/2020 الملعب

 مسخقبل بلدة عمر (10:00) وادي حقرث البلدي حقرث

 شباب سيدي بىعزيز (10:00) إححاد الزاويت العابديت البلدي الزاويت العابديت

 أمل سيدي مهدي (12:00) مىلىديت المقاريه البلدي المقارين

 القبت حماسيه (10:00) وادي المقاريه البلدي المقارين

 شباب سيدي عمران (16:00) شباب حبسبسج البلدي حبسبسج

 حرجي حقديديه (12:00) وفاق مقر البلدي الزاويت

 شباب جامعت (14:00) مىلىديت سيدي سليمان البلدي المقارين
 03/04/2020 الملعب

 وادي حقرث (10:00) شباب سيدي بىعزيز البلدي حقرث

 مىلىديت المقاريه (10:00) مسخقبل بلدة عمر البلدي بلدة عمر

 وادي المقاريه (10:00) أمل سيدي مهدي البلدي النقر

 شباب حبسبسج (10:00) القبت حماسيه البلدي حماسين

 اححاد الىزلت (16:00) شباب سيدي عمران البلدي جامعت

 مىلىديت سيدي سليمان (12:00) حرجي حقديديه البلدي جامعت

 إححاد الزاويت العابديت (10:00) شباب جامعت البلدي جامعت
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