
 

 

 

 

 

 

 برنامج  الدور  األول  لكأس  اجلنهورية  صنف  األواسط

 التوقيت التاريخ الملعب المقابلة الرقم
 15:00 11/10/2019 مركب الوادي اولمبيك المقرن //التضامن السوفي  01
 09:00 11/10/2019 البمدي المقرن  اتحاد الزقم // اتحاد الحمادين  02
 09:00 11/10/2019 البمدي الرباح شهداء القمار // اتحاد النخمة  03
 09:00 11/10/2019 مركب الوادي شباب القواطين // أولمبي الوادي  04
 15:00 11/10/2019 البمدي لوادي اتحاد الرباح // نجم باب الوادي  05
 09:00 11/10/2019 البمدي المقرن  أمل سوف // مستقبل الحمادين  06
 09:00 11/10/2019 البمدي الوادي وفاق الدبيمة // اتحاد النزلة الوادي  07
 15:00 11/10/2019 البمدي الخنق  اتحاد حاسي الرمل // اتحاد الخنق  08
 15:00 11/10/2019 سيدي مخموف  اتحاد االغواط // جيل بنانة  09
 09:00 11/10/2019 البمدي افمو  اتحاد أفمو // مولودية اوالد القعدة  10
 15:00 11/10/2019 البمدي قمتة  وفاق عين الماضي // رائد قمتة سيد الساعد  11
 15:00 11/10/2019 البمدي البيضاء وفاق البريدة // مولودية البيضاء  12
 09:00 11/10/2019 مركب االغواط  وداد االغواط // أكاديمية االغواط  13
 15:00 11/10/2019 مركب غرداية  رائد حاسي القارة // بودواية بريان  14
 10:00 11/10/2019 مركب غرداية  أمل متميمي //شبيبة زلفانة   15
 10:00 11/10/2019 البمدي زلفانة  ثنية متميمي // اتحاد بريان   16
 16:00 11/10/2019 البمدي حاسي القارة  مستقبل الماضي // رائد المنيعة  17
 09:00 11/10/2019 البمدي ورقمة  اتحاد النقوسة // نادي بوغفالة  18
 15:00 11/10/2019 البمدي سيدي خويمد أولمبي بوعامر // نادي سيدي خويمد  19
 15:00 11/10/2019 البمدي حاسي مسعود اتحاد ورقمة // بترول حاسي مسعود  20
 15:00 11/10/2019  البمدي أنقوسة  أمل ورقمة// مدرسة االمل ورقمة   21
 11:00 11/10/2019 عين البيضاء  شباب عين القديمة // مستقبل الرويسات  22
 15:00 11/10/2019 البمدي ورقمة  شباب الحدب // نجم بوغفالة  23
 15:00 11/10/2019 عين البيضاء مشعل حاسي مسعود// اتحاد عين البيضاء  24
 11:00 11/10/2019 البمدي انقوسة  مدرسة حاسي مسعود// مجمع الرياضي ورقمة   25



 15:00 11/10/2019 مستقبل تقرت  ترجى تقديدين //امل سيدي مهدي  26
 15:00 11/10/2019 البمدي تماسين  نادي تقرت // القبة تماسين  27
 11:00 11/10/2019 البمدي جامعة  وفاق مقر // مستقبل سيدي عمران  28
 15:00 11/10/2019 البمدي جامعة  مولودية المقارين // شباب جامعة  29
 15:00 11/10/2019 البمدي تبسبست نادي المقارين // شباب تبسبست  30
 15:00 11/10/2019 البمدي تقرت  اتحاد النزلة // شباب سيدي بوعزيز  31
 15:00 11/10/2019 البمدي المغير اتحاد المغير// وفاق المغير  32
 09:00 11/10/2019 مستقبل تقرت  اتحاد الزاوية العابدية // تقرت 40مدرسة حى  33
 11:00 11/10/2019 البمدي تقرت  نجم تقرت // قوافل المنقر 34
 16:00 11/10/2019 مركب تمنراست صورو الساحمي تمنراست// شعار النهقار تمنراست 35
 11:00 11/10/2019 مركب تمنراست مستقبل موفمون // سريع تمنراست 36
 13:00 11/10/2019 عين صالح نادي البركة //مستقبل الجماهيرية  37

 


