
  سنة 15/17برجمة مقابالت بطولة فئة االصاغر واالشبال اقل من 

 2019 ديسمرب 30يوم االثنني 

 أ   مجموعة

 الحكم التارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 11:00 10:00شبٌحً رضا   30/12/2019 اتحاد برٌان// هالل غرداٌة  مركب غرداٌة

 11:00 10:00بوعامر خالد  30/12/2019 ترجى مرماد//رائد متلٌلً البلدي متلٌلً

 11:00 10:00قوادر   30/12/2019 وداد زلفانة// بودواٌة برٌان البلدي برٌان

 11:00 10:00بابكر   30/12/2019 امل متلٌلً// شبٌبة زلفانة  البلدي زلفانة

 ب   مجموعة

التارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت  الحكم

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 11:00 10:00سعادة   30/12/2019 اتحاد افلو //رائد قلتة  البلدي قلتة 

مولودٌة // وفاق عٌن ماضً  البلدي عٌن ماضً
 البٌضاء 

 11:00 10:00بوشارب   30/12/2019

جٌل بن //القعدة . مولودٌة ا البلدي أفلو
 نانة

 11:00 10:00قلبازة   30/12/2019

   جمجموعة

التوقٌت  الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 



 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدي قصر الحٌران
اتحاد ح //جوهرة قصر الحٌران

 الدالعة
 11:00 10:00بعاج  30/12/2019

 ساعد االغا
شباب قصر //اتحاد االغواط

 حٌران
 11:00 10:00مرفوعة   30/12/2019

 11:00 10:00خٌاطً   30/12/2019 اتحاد العسافٌة//نصر ح الدالعة  البلدي حاسً الدٌالعة

 البلدي الخنق
اتحاد حاسً // اتحاد الخنق 

 الرمل
 11:00 10:00خرشً   

 د   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 10:00 09:00حفصى  30/12/2019 امل ورقلة// اتحاد ورقلة  البلدي ورقلة

 البلدي حاسً مسعود
شباب بنى // اتلتٌك ح مسعود
 ثور

 11:00 10:00أشرٌر   30/12/2019

 10:00 09:00دواحى بدر الدٌن   30/12/2019 نجم بوغفالة// نادى بوغفالة  البلدي الروٌسات

   هـمجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 الجوارى بوعامر
مولودٌة // اولمبً بوعامر 
 بامندٌل

 11:00 10:00بوغابة ع الرحٌم  30/12/2019

 12:00 11:00بن ختو   30/12/2019 شباب القصر// وفاق ورقلة  البلدي ورقلة



 11:00 10:00محرز حموٌة   30/12/2019 ورقلة. ر.امل //اتحاد انقوسة  البلدي أنقوسة

 البلدي الروٌسات
مولودٌة // مشعل ح مسعود 
 سعٌد

 12:00 11:00بومادة زٌاد   30/12/2019

 و   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدي عٌن البٌضاء
نادى // شباب عٌن القدٌمة 
 سٌدي خوٌلد

 11:00 10:00بومادة بالل   30/12/2019

 البلدي حاسً مسعود
اتحاد عٌن // بترول ح مسعود

 البٌضاء
 13:00 12:00أشرٌر   30/12/2019

 البلدي الروٌسات
شباب ح // شباب الحدب 

 مسعود
 14:00 13:00بن راس اسامة   30/12/2019

   يمجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 11:00 10:00فرورو أنور   30/12/2019 اتحاد النزلة//قبة تماسٌن  البلدي تماسٌن

 البلدي الزاوٌة العابدٌة
بلدة // اتحاد الزاوٌة العابدٌة 

 عمر
 14:00 13:00بوقرٌنات   30/12/2019

 15:30 14:30قاضً أنٌس  30/12/2019 امل سٌدي مهدى// نادى تقرت  البلدي تقرت

 البلدي تبسبست
شباب س // شباب تبسبست

 بوعزٌز
 15:00 14:00شافو   30/12/2019

 ك   مجموعة



 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدي المقارٌن
مولودٌة س // مولودٌة المقارٌن 

 سلٌمان
 15:00 14:00خمٌسً  30/12/2019

 11:00 10:00ناوي   30/12/2019 نادى المقارٌن// ترجى تقدٌدٌن البدي جامعة

 13:00 12:00ناوي   30/12/2019 وفاق مقر//شبااب س عمران  البلدي جامعة

 11:00 10:00مقدم   30/12/2019 شباب جامعة// وفاق المغٌر  البلدي المغٌر

 2ل  الجولة    مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 القارة
وادي المىظر  = التضامه السىفي

 الجميل
 11H30 12H30 معتوقً  2019دٌسمبر  30

أولمبي الىادي = وجم باب الىادي حً باب الواد  09H30 10H30 عبٌد 2019دٌسمبر  30 

إتحاد الىزلة الىادي = أمل سىف القارة  09H30 10H30 معتوقً  2019دٌسمبر  30 

االتحاد السىفي = شباب القىاطيه حً باب الواد  11H30 12H30 عزى  2019دٌسمبر  30 

 2  م الجولة مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

أولمبي المقرن = إتحاد الىخلة الرباح  09H00 10H00 رزٌق 2019دٌسمبر  30 

إتحاد الرباح =إتحاد الزقم مركب الشط  09H00 10H00 شرٌط 2019دٌسمبر  30 



شهذاء قمار = الحماديه.إ المقرن  09H00 10H00 لٌسود 2019دٌسمبر  30 

مستقبل الحماديه = اتحاد قمار الرقٌبة  09H00 10H00 حسانً  2019دٌسمبر  30 

 2020 جانفي 01 ربعاءيوم الا

 أ   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 11:00 10:00بورقعة   01/01/2020 رائد متلتلً// اتحاد برٌان  البلدي برٌان

 11:00 10:00بامون   01/01/2020 هالل غرداٌة// وداد زلفانة  البلدى زلفانة

 11:00 10:00بن عومر   01/01/2020 امل متلٌلً// ترجى مرماد مركب غرداٌة

 13:00 12:00قوادر   01/01/2020 شبٌبة زلفانة// بودواٌة برٌان  البلدى برٌان

 ب   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدى افلو
وفاق عٌن // اتحاد افلو 

 ماضً
 11:00 10:00قلبازة   01/01/2020

 11:00 10:00بوشارب   01/01/2020 رائد قلتة// جٌل بن نانة  البلدى سٌدي مخلوف

 البلدي البٌضاء
وفاق // مولودٌة البٌضاء 

 برٌدة
 11:00 10:00زعبان   01/01/2020

   جمجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 17اقل من 15اقل من



 سنة سنة

 البلدي الدالعة
اتحاد // اتحاد ح الدالعة 
 االغواط

 11:00 10:00حنٌشً   01/01/2020

 البلدى العسافٌة
جوهرة // ااتحاد العسافٌة 

 قصر الحٌران
 11:00 10:00هوارى   01/01/2020

 البلدى قصر الحٌران
اتحاد // شباب قصر الحٌران 

 ح الرمل
 11:00 10:00خٌاطً   01/01/2020

 13:00 12:00حنٌشً   01/01/2020 اتحاد الخنق/ نصر ح الدالعة  البلدي الدالعة

 د   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 10:00 09:00كنوش   01/01/2020 اتلتٌك ح مسعود// امل ورقلة  البلدي ورقلة

 10:00 09:00مٌمونى مراد  01/01/2020 اتحاد ورقلة// نجم بوغفالة  الجوارى بوعامر

 البلدي ورقلة
مولودٌة ح // شباب بنى ثور 

 مسعود
 12:00 11:00بن علً   01/01/2020

   هـمجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 11:00 10:00عوارٌب   01/01/2020 وفاق ورقلة// مولودٌة بامندٌل  الجوارى بامندٌل

 مركب المخادمة
اولمبً // ورقلة . ر.االمل 

 بوعامر
 12:00 11:00سودانً   01/01/2020

 12:00 11:00بوغابة ع الرحٌم   01/01/2020مولودٌة سعٌد // شباب القصر  الجوارى بوعامر



 عتبة

 البلدي انقوسة
مشعل ح // اتحاد انقوسة 

 مسعود
 12:00 11:00كحلول محمود  01/01/2020

 و   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدي سٌدي خوٌلد
بترول ح // نادى س خوٌلد

 مسعود
 11:00 10:00بلحى محمد  01/01/2020

 البلدي حاسً مسعود
شباب عٌن // شباب ح مسعود 

 القدٌمة
 13:00 12:00بابة عباس   01/01/2020

 البلدي عٌن البٌضاء
مستقبل // اتحاد عٌن البٌضاء 
 الروٌسات

 11:00 10:00عاصم   01/01/2020

   يمجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدى تقرت
اتحاد الزاوٌة // اتحاد النزلة 

 العابدٌة
 11:00 10:00بالحبٌب  01/01/2020

 البلدى تبسبست
القبة // امل سٌدي مهدى 

 تماسٌن
 14:00 13:00قاضً توفٌق  01/01/2020

 البلدى بلدة عمر
شباب س // مستقبل بلدة عمر 

 بوعزٌز
 15:30 14:30فرورو   01/01/2020

 13:00 12:00طاوس  01/01/2020 شباب تبسبست// نادى تقرت البلدي تقرت

 ك   مجموعة



 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدى المقارٌن
ترجى // مولودٌة س سلٌمان 

 تقدٌدٌن
 15:00 14:00شافو   01/01/2020

 11:00 10:00بوقرٌنات  01/01/2020 مولودٌة المقارٌن// وفاق مقر  البلدى الرزاوٌة العابدٌة

 13:00 12:00خذران  01/01/2020 شباب جامعة// نادى المقارٌن  البلدى المقارٌن

 البلدى جامعة
وفااق // شباب س عمران 
 المغٌر

 11:00 10:00مقدم  01/01/2020

 3ل الجولة    مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 القارة
وجم باب  = وادي المىظر الجميل

 الىادي
 11H30 12H30 قدٌري دٌنة  2020 جانفً 01

 القارة
 التضامه  =إتحاد الىزلة الىادي

 السىفي
 09H30 10H30 قدٌري بلقاسم  2020 جانفً  01

االتحاد السىفي = أولمبي الىادي حً باب الواد  09H30 10H30 عمان محمد 2020 جانفً  01 

 11H30 12H30 شاوش  2020 جانفً  01  شباب القىاطيه= أمل سىف حً باب الواد

 3  م الجولة مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 09H00 10H00 بن احمد  2020 جانفً  01  إتحاد الزقم =أولمبي المقرن المقرن



 10H00 11H00 زغدي  2020 جانفً  01  الىخلة =إتحاد الىخلة الرقٌبة

مستقبل الحماديه = إتحاد الرباح الرباح  09H00 10H00 عبٌد بشٌر  2020 جانفً  01 

اتحاد قمار = الحماديه.إ المقرن  11H00 12H00 لٌسود 2020 جانفً  01 

 2020 جانفي 04 سبتيوم ال

 أ   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 10:00 09:00بن حدٌد  04/01/2020 وداد زلفانة//رائد متلٌلً  البلدي متلٌلً

 البلدي متلٌلً
اتحاد // امل سرٌع متلٌلً 

 برٌان
 10:00 09:00طالب محمد الصالح  03/01/2020

 10:00 09:00حاج ٌحً   04/01/2020 جٌل بودواٌة// هالل غرداٌة  مركب غرداٌة

 11:00 10:00شبٌحً بن عٌسى  04/01/2020 ترجى مرماد//شبٌبة زلفانة  البلدي زلفانة

 ب   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدي عٌن ماضً
جٌل بن // وفاق عٌن ماضً 

 نانة
 10:00 09:00خٌاطى   04/01/2020

 10:00 09:00زعبان   04/01/2020 اتحاد افلو// وفاق برٌدة  البلدي افلو الجدٌد

 البلدي القلتة
مولودٌة اوالد //رائد قلتة 

 القعدة
 10:00 09:00بوشارب   04/01/2020

   جمجموعة



 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 11:00 10:00بن قاسمٌة   04/01/2020 اتحاد العسافٌة//اتحاد االغواط  ساعد االغا

 البلدي حاسً الرمل
اتحاد ح //اتحاد حاسً الرمل 
 الدالعة

 11:00 10:00حنٌشً   04/01/2020

 البلدي قصر الحٌران
نصر // جوهرة قصر الحٌران 

 ح الدالعة
 11:00 10:00بن سعد  04/01/2020

 البلدي الخنق
شباب قصر // اتحاد الخنق 

 الحٌران
 12:00 11:00بعاج  04/01/2020

 د   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 15:30 14:30مٌمونى مراد  03/01/2020 نجم بوغفالة//اتلتٌك ح مسعود  البلدي ح مسعود

 البلدي ح مسعود
امل // مولودٌة ح مسعود 

 ورقلة
 11:00 10:00مٌمونى مراد  03/01/2020

 10:00 09:00بن علً   03/01/2020 نادى بوغفالة// اتحاد ورقلة  البلدي ورقلة

   هـمجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدي ورقلة
االمل الرٌاضً //وفاق ورقلة 

 ورقلة
 10:00 09:00باٌازٌد  04/01/2020



 الجوارى بوعامر
مولودٌة // مولودٌة سعٌد عتبة 
 بامندٌل

 11:00 10:00بوغابة ع هللا  04/01/2020

 الجوارى بوعامر
اتحاد // اولمبً بوعامر 
 انقوسة

 13:00 12:00بوغابة ع هللا  04/01/2020

 البلدي الروٌسات
شباب // مشعل ح مسعود 
 القصر

 11:00 10:00خدٌم   04/01/2020

 و   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدى حاسً مسعود
شباب ح //بترول ح مسعود 
 مسعود

 09:00 08:00أشرٌر   04/01/2020

 البلدي الروٌسات
نادى // مستقبل الروٌسات 
 سٌدى خوٌلد

 13:00 12:00بن ساسً   04/01/2020

 البلدي عٌن البٌضاء
شباب //شباب عٌن القدٌمة 

 الحدب
 10:00 09:00خذران   04/01/2020

   يمجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 البلدي الزاوٌة العابدٌة
امل //اتحاد الزاوٌة العابدٌة 
 سٌدي المهدي

 10:00 09:00بوقرٌنات   04/01/2020

 البلدي تقرت
اتحاد //شباب س بوعزٌز 

 النزلة
 09:00 08:00قاضً توفٌق   04/01/2020

 10:30 09:30بالحبٌب   04/01/2020 نادى تقرت// القبة تماسٌن  البلدي تماسٌن



 البلدي تبسبست
مستقبل بلدة // شباب تبسبست 

 عمر
 11:00 10:00خمٌسً  04/01/2020

 ك   مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 10:00 09:00مقدم   04/01/2020 وفاق مقر//ترجى تقدٌدٌن  البلدي جامعة

 البلدي جامعة
مولودٌة س // شباب جامعة 

 سلٌمان
 10:00 09:00مقدم  03/01/2020

 البلدي المقارٌن
شباب س // مولودٌة المقارٌن 
 عمران

 10:00 09:00نوحة   04/01/2020

 11:00 10:00ناوى   04/01/2020 نادى المقارٌن// وفاق المغٌر  البلدي المغٌر

 

 

 4ل الجولة    مجموعة

 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

 حً باب الواد
 إتحاد الىزلة  =وجم باب الىادي

 الىادي
 09H30 10H30قدٌري بلقاسم  2020 جانفً  03

 القارة
وادي المىظر  =  السىفياالتحاد

 الجميل
 11H30 12H30 قدٌري دٌنة  2020 جانفً  03

 09H30 10H30 عمان  2020 جانفً  03 أمل سىف = التضامه السىفي القارة

 11H30 12H30 شرٌط 2020 جانفً  03  أولمبي الىادي= شباب القىاطيه حً باب الواد

 4  م الجولة مجموعة



 الحكمالتارٌخ المقابلة الملعب 
التوقٌت 

 15اقل من
 سنة

 17اقل من
 سنة

أولمبي المقرن = مستقبل الحماديه المقرن  09H00 10H00 لٌسود  2020 جانفً  03 

 09H00 10H00 قرفً عفٌف 2020 جانفً  03  شهذاء قمار =إتحاد الزقم مركب الشط

الحماديه. إ =إتحاد الىخلة الرباح  09H00 10H00 عبٌد عبد الوهاب 2020 جانفً  03 

 10H00 11H00 حسانً  2020 جانفً  03  إتحاد الرباح =اتحاد قمار الرقٌبة

 


