
 2021-2020تقسيم جمموعات القسم اجلهوي األول صنف األكابر للموسم الرايضي 
 جمموعات القسم اجلهوي األول

 اجملموعة جـ اجملموعة ب اجملموعة أ 
 احتاد األغواط احتاد حاسي الدالعة احتاد اخلنق   01
 مولودية البيضاء وفاق عني ماضي رائد قلتة سيدي ساعد 02
 مشس األصيل متنراست وفاق ري أهقار متنراست شباب قصر احلريان 03
 ايليزي الطاسيلي ايليزيشباب  مستقبل موفلون 04
 احتاد براين هالل غرداية جنوم إيليزي 05
 إحتاد النخلة املنظر اجلميل الوادي أومليب 06
 ترجي تقديدين جنم ابب الوادي احتاد احلمادين 07
 شباب تبسبست شباب جامعة وفاق مقر 08
 أمل ورقلة أمل سيدي مهدي وفاق املغري 09
 مستقبل بلدة عمر إحتاد عني البيضاء األمل الرايضي ورقلة 10
 رائد حاسي القارة أومليب بوعامر جنم بوغفالة 11
   شباب عني صاحل 12

 جمموعات القسم اجلهوي الثاين
 اجملموعة جـ اجملموعة ب اجملموعة أ 
 و.زلفانة اندي سيدي خويلد اندي بوغفالة 01
 شبيبة زلفانة إحتاد الزقم برتول حاسي مسعود 02
 رائد متليلي شباب قصر ورقلة القبة متاسني 03
 الدالعةنصر حاسي  شباب القواطني إحتاد النزلة الوادي 04
 جوهرة قصر احلريان أتلتيك حاسي مسعود إحتاد أنقوسة 05
 و.بريدة مولودية املقارين شباب سيدي عمران 06
 رائد املنيعة شهداء قمار اندي املقارين 07
 ترجي مرماد مولودية ابمندبل احتاد قمار 08
 ج.بن اننة مولودية حاسي مسعود شباب حاسي مسعود 09
 جيل بودواية براين أمل سوف شباب احلدب 10
 مستقبل ملاضي سعيد عتبة مولودية مولودية سيدي سليمان 11
 إحتاد العسافية شباب عني القدمية أمال العقلة 12
 أمل سيدي بوزيد شباب لقراف  األهلي الرايضي القرارة 13
 متنراست 2داجملموعة  عني صاحل 2داجملموعة  1داجملموعة  
 شباب صورو املعلمني مستقبل احلدب شباب الربج القدمي 01
 سريع متنراست مستقبل اجلماهريية أغوم جانت 02
 هالل أمشون اندي الربكة إحتاد شباب إيليزي 03
 وداد قطع الوادي شباب سيالفن وفاق جانت 04
 مولودية أدراين شباب تيديكلت تني تزريفت جانت 05
 هتقارت الوسطى مولودية أينغر مولودية الطوارق 06
 الشعار الرايضي أهقار مسباك أنغر شباب تني خامتة جانت 07
 االحتاد الرايضي أهقار وفاق الفقارة وفاق إن أمناس 08
 تيقنتورين إيليزي 09
 أمال جاهيل جانت 10
 اندي ايهران جانت 11
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 مالحظات هامة:

، واعتماد الرتتيب 2020-2019تطبيقا لقرارات املكتب الفدرايل املتعلق ابنتهاء بطولة املوسم الرايضي احلايل 
النهائي عند توقف خمتلف البطوالت وإقرار الصعود بدون نزول يف خمتلف األقسام وعليه يتعني على الفرق احملتلة املرتبة 

 قسم اجلهوي الثاين الصعود للقسم اجلهوي األول.األوىل من اجملموعات األربع )أ، ب، ج و د( لل
إال أن اجملموعة د مقسمة لفوجني األول خاص مبنطقة إيليزي وجانت والثاين منطقة متنراست وعني صاحل ويعني 
بطلها من خالل مقابلة سد يف هناية املوسم، وبعد التوقف النهائي ملختلف البطوالت يتطلب األمر صعود أصحاب 

لفوجني، وابلتايل ضماان للعدالة بني اجملموعات األربع قرر مكتب الرابطة ومبصادقة املكتب الفدرايل على الرايدة من ا
 صعود أصحاب املرتبة الثانية للمجموعات )أ ، ب و ج(.

من قانون البطوالت  69وخبصوص فوج منطقة متنراست عني صاحل يتطلب صعود فريق واحد فقط وطبقا للمادة 
 ، فإن اندي شباب بلدية عني صاحل هو الفريق الصاعد لبطولة القسم اجلهوي األول من هذا الفوج.2018اهلاوية إصدار 

 وعليه الفرق الصاعدة من القسم اجلهوي الثاين هي:
 شباب تبسبست -
 ترجي تقديدين -
 املنظر اجلميل -
 جنم بوغفالة -
 شباب قصر احلريان -
 احتاد براين -
 الطاسيلي ايليزي -
 شباب بلدية عني صاحل -

 


