
 االحتاد اجلزائري لكرة القدم

 الرابطة اجلهوية لكرة القدم ورقلة
LRFO 

 2021-2020قرعة كأس اجلمهورية للموسم الرياضي 

 الدور األول لصنف  أكابر

 الدور األول أكابر منطقة الوادي

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 النادي الرياضي منظر الجميل النادي الرياضي أمل غمرة 01

 النادي الرياضي شباب القواطين النادي الرياضي امل  العقمة 02

 النادي الرياضي أولمبي  الوادي اتحاد الرياضي الحمادين 03

 الدور األول أكابر منطقة األغواط

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 أكاديمية األغواط االتحاد األغواط 01
 الدور األول أكابر منطقة غرداية

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 النادي الرياضي أهمي الرياضي لقرارة النادي الرياضي ترجى مرماد 01

 النادي الرياضي هالل غرداية النادي الرياضي اتحاد بريان 02

 النادي الرياضي رائد المنيعة نادي الوداد الرياضي االسماعيمي 03

 الدور األول أكابر منطقة ورقلة

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 نجم الرياضي بوغفالة مدرسة كرة القدم حاسي مسعود 01

 مدرسة المجمع الرياضي ورقمة إتحاد عين البيضاء 02

 الدور األول أكابر منطقة تقرت

 النادي الرياضي شباب جامعة النادي الرياضي بمدية المقارين 01

 النادي الرياضي شباب تبسبست النادي الرياضي وفاق المغير 02

 النادي الرياضي وفاق مقر النادي الرياضي مولودية المقارين 03

 الدور األول أكابر منطقة تمنراست 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 وفاق ري أهقار تمنراست النادى الرياضي الفقارة 01
 النادي الرياضي نهقار تمنراست نادي الرياضي صور الساحمي 02
  شباب بمدية عين صالح 03

 الدور األول أكابر منطقة ايليزي 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 شباب بمدية ايميزي  نجوم الوسط ايميزي  01
 

 

 



 االحتاد اجلزائري لكرة القدم

 الرابطة اجلهوية لكرة القدم ورقلة
LRFO 

 2021-2020قرعة كأس اجلمهورية للموسم الرياضي 

  سنة 19الدور األول لصنف  أقل من 

 الدور األول أكابر منطقة الوادي

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 النادي الرياضي المنظر الجميل  النادي الرياضي  التضامن السوفي  01
 النادي الريضي اولمبي الوادي  النادي الرياضي اتحاد الرباح 02
 النادي الرياضي اتحاد النزلة الوادي النادي الرياضي وفاق الدبيمة 03

النادي الرياضي امل سوف أولمبيك المقرن  04
االتحاد الرياضي االعشاش السوفي اتحاد الرياضي الحمادين  05
 النادي الرياضي شباب تاغزوت  06

 الدور األول أكابر منطقة األغواط

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 اتحاد حاسي الرمل امل الرياضي عين ماضي 01
 نادي الوفاق الرياضي لمدينة االغواط االتحاد البمدي افمو 02
 اتحاد الرياضي االغواط أكديمية نجوم االغواط 03

 الدور األول أكابر منطقة غرداية

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 النادي الرياضي اتحاد بريان النادي الرياضي رائد شباب المنيعة 01

 امل سريع متميمي الشعانبة النادي الرياضي ضاية بن ضحوة 02

 النادي الرياضي ترجى مرماد النادي الرياضي أهمي الرياضي لقرارة 03

 الدور األول أكابر منطقة ورقلة

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

  مدرسة االمل ورقمة النادي الرياضي اتحاد عين البيضاء 01

 مشعل حاسي مسعود مستقبل بمدية الرويسات 02

 الرياضي بمدية حاسي مسعود شباب مدرسة المجمع الرياضي ورقمة 03

 النادي الرياضي وفاق ورقمة مدرسة كرة القدم حاسي مسعود 04

 نجم الرياضي بوغفالة النادي الرياضي شباب بني ثور 05

 االتحاد الرياضي بمدية ورقمة االمل الرياضي الصاعد ورقمة 06

 الدور األول أكابر منطقة تقرت

 النادي الرياضي وفاق مقر  النادي الرياضي لبمدية المقارين  01
 النادي الرياضي مولودية المقارين   تقرت 40مدرسة حي  02
 النادي الرياضي اتحاد الزاوية العابدية  النادي الرياضي شباب سيدي بوعزيز  03



 النادي الرياضي اتحاد النزلة النادي الرياضي شباب جامعة   04
 النادي الرياضي شباب تبسبست النادي الرياضي بمدية تقرت   05
النادي الرياضي وفاق المغير  النادي الرياضي اتحاد المغير   06

 الدور األول أكابر منطقة تمنراست 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 النادي الرياضي مستقبل موفمون  النادي الرياضي مولودية أقبور  01
 النادي الرياضي شباب الفقارة  النادي الرياضي شباب عين صالح  02
 النادي الرياضي الجماهرية  النادي الرياضي وفاق الري تمنراست  03
النادي الرياضي شعار نهقار تمنراست  النادي الرياضي صورو الساحمي تمنراست  04

 الدور األول أكابر منطقة ايليزي 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 شباب الرياضي ايميزي وفاق الرياضي الدبداب 01
 النادي الرياضي الطاسيمي ايمزي وفاق جانت  

 

 

 

 


