
 

 

 

 

 سنة 51/51األول  لكأس  اجلمهورية  صنف اقل من   الدوراحلكام تعيينات 

 التوقيت التاريخ الملعب الحكام المقابلة الرقم
 سنة51اقل سنة51اقل

 01:11 12:11 10/01/9102 البلدي الوادي قديري صادق امل سوف //شباب القواطين 10
 01:11 12:11 11/01/9102 مركب الوادي عبيد عبد الوهاب وفاق الدبيلة// اتحاد النزلة 19
/  سنة 71اقل شباب تغزوت// اولمبي الوادي 11

 سنة 71 اقل شباب ليزيرق
 01:11 09:11 11/01/9102 مركب الوادي شريط

 01:11 12:11 10/01/9102 الواديمركب  معتوقي التضامن السوفي// شهداء القمار 10
 01:11 12:11 11/01/9102 البلدي ساعد الغا معزوزى اتحاد االغواط// نادي سهوب االغواط  10
 01:11 09:11 11/01/9102 البلدي ساعد الغا خياطي جيل بن نانة//اكاديمية نجوم االغواط  10
اتحاد  // سنة 71اقل من  وفاق االغواط 10

 سنة 71مناقل الصادقية 
 00:11 / 11/01/9102 البلدي ساعد الغا سعادة

هالل شباب االغواط // امل عين ماضي  10

 سنة 71اقلوفاء االغواط /  سنة71اقل
 01:11 09:11 11/01/9102 البلدي عين ماضي نقاز

 01:11 12:11 11/01/9102 البلدي حاسي القارة الهامل حاسي القارةرائد // رائد المنيعة  12
 01:11 12:11 10/01/9102 البلدي عين البيضاء بوغابة عبد الرحيم نجم بوغفالة//  اتحاد عين البيضاء  01
 01:11 09:11 10/01/9102 البلدي عين البيضاء خنور وفاق ورقلة// شباب عين القديمة  00
 01:11 09:11 10/01/9102 البلدي ورقلة ن عليب اتحاد انقوسة// نادي بوغفالة  09
 01:11 12:11 10/01/9102 البلدي تقرت خذران شباب سيدي بوعزيز// تقرت 04درسة م 01
 01:11 09:11 10/01/9102 البلدي تقرت بكاكرة مشعل تقرت//اتحاد النزلة 00



 01:11 12:11 10/01/9102 مستقبل تقرت شافو نادي تقرت// امل سيدي مهدى 00
 01:11 12:11 10/01/9102 البلدي جامعة الناوى اتحاد المغير// شباب جامعة 00
 01:11 12:11 10/01/9102 البلدي المغير بن عروس مستقبل سيدي عمران// وفاق المغير 00
 1112: 1110: 10/00/9102 البلدي المقارين محلى نادي المقارين// مولودية المقارين 00
 01:11 12:11 11/01/9102 البلدي تبسبست مقداد نجم تقرت// شباب تبسبست 02
 01:11 09:11 11/01/9102 البلدي المغير بن عروس قوافل المنقر//أمل المغير 91
 01:11 12:11 11/01/9102 عين صالح شرويلي نادي البركة// نادي الجماهرية 90
 01:11 09:11 11/01/9102 عين صالح فراجى نادي الشويطر// نادي اقسطن  99
 01:11 12:11 10/00/9102 البلدي حاسى الرمل  / نصرية حاسي الدالعة // اتحاد حاسي الرمل  91
ى بترول حاس//  71اقل من  اتحاد ورقلة 90

 71سعودم
 01:11 / 10/00/9102 البلدى ورقلة  بوغابة عبد هللا

 


