
 

 

 

 
 

 برنامج  الدور  الثالث  لكأس  اجلنهورية  صنف  األشبال

 2المساعد 1المساعد الرئيسي التوقيت التاريخ الممعب المقابمة الرقم
 عواريب بوغابة ع بوغابة عبد اهلل 14:00 06/12/201 الحجيرة نادى المنظر الجميل// اتحاد بريان  01
 بابكر شبيحي ر زيطوط 14:00 06/12/201 حاسي الرمل أكاديمية نجوم االغواط// هالل غرداية  02
 بورقعة مرسمي صنجل 14:30 06/12/201 زلفانة رائد المنيعة// وفاق المغير 03
 نيو محمي خنفر 11:00 07/12/201 بمدة عمر التضامن السوفي// وفاق ورقمة  04
 نيو خنفر بوهريرة 10:30 06/12/201 بمدة عمر مستقبل الرويسات// شباب تغزوت  05
 خميسي شافو أيمن ع 09:00 06/12/201 البمدي تقرت الزاوية العابدية//  تقرت 40مدرسة  06
 بوقرينات محمي بن شبيبة 09:00 06/12/201 تماسين االتحاد السوفي// شباب حاسي مسعود 07
 خميسي بابانه طبوشة 11:00 07/12/201 الحجيرة شباب تبسبست// شباب بني ثور  08
 عاصم فمقت بيازيد 09:00 06/12/201 عين البيضاء نادى بوغفالة//مدرسة كرة القدم حاسي مسعود  09
 بوعامر طالب ص بن حديد 15:00 06/12/201 متميمي مدرسة مجمع ورقمة// وفاق االغواط  10
 كنوش ميموني م بمحي 09:30 06/12/201 سيدي خويمد نادى المقارين// وفاق الدبيمة  11
 صنجل باعمي عاشور 14:00 07/12/201 القرارة نادى تقرت// أكاديمية االغواط  12

 

 برنامج  الدور  الثالث  لكأس  اجلنهورية  صنف  األصاغر

 2المساعد 1المساعد الرئيسي التوقيت التاريخ الممعب المقابمة الرقم
 بن شبيبة محمي بوقرينات 10:30 06/12/201 تماسين شباب حاسي مسعود// اتحاد النخمة  01
 بابانه طبوشة خميسي 12:30 07/12/201 الحجيرة  تقرت40مدرسة // وفاق ورقمة  02



 عواريب بوغابه عبد اهلل بوغابة ع 15:30 06/12/201 الحجيرة اتحاد ورقمة// المنظر الجميل  03
 بعاج البج بوشارب 09:00 06/12/201 ساعد الغا وفاء االغواط// أكاديمية نجوم االغواط  04
 بورقعة مرسمي شبيحي ب 15:30 06/12/201 زلفانة مولودية حاسي القارة// التضامن السوفي  05
 مرسمي شبيحي ب بورقعة 11:00 06/12/201 زلفانة هالل غرداية// شباب بنى ثور  06
 بوغابة ع بوغابة ع عواريب 09:00 06/12/201 الحجيرة مدرسة كرة القدم حاسي مسعود// مولودية المقارين  07
 أيمن ع شافو قاضي ت 10:30 06/12/201 البمدي تقرت اتحاد الزاوية العابدية// شباب تبسبست  08
 بيازيد عاصم فمقت 10:30 06/12/201 عين البيضاء اتحاد بريان//وفاق المغير  09
 ميموني م بمحي كنوش 11:00 06/12/201 سيدي خويمد وفاق الدبيمة// أكاديمية االغواط  10
 بوغابة ع عواريب بوغابه عبد اهلل 10:00 06/12/201 الحجيرة شباب جامعة// مجمع الرياضي ورقمة  11
 // // // // // // االتحاد السوفي معفي 12

 


