
 االحتاد اجلزائري لكرة القدم

 الرابطة اجلهوية لكرة القدم ورقلة
LRFO 

 2021-2020قرعة كأس اجلنهورية للنوسه الرياضي 

  سنة17الدور األول لصنف  أقل من 

  سنة منطقة الوادي17الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

االتحاد السوفً  نادي التضامن السوفً   01
شباب تاغزوت  أولمبٌك المقرن   02
امل سوف  اتحاد النزلة الوادي   03
وفاق الدبٌلة  أمل غمرة   04
اتحاد الرباح نادي منظر الجمٌل   05

  سنة منطقة األغواط17الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 أكادٌمٌة االغواط أكادٌمٌة نجوم االغواط 01
 نادي الوفاق الرٌاضً لمدٌنة االغواط امل الرٌاضً عٌن ماضً 02
 االتحاد البلدي افلو امل حماٌة مدٌنة االغواط 03
 اتحاد حاسً الرمل اتحاد الرٌاضً االغواط 04
معفى  النادي الرٌاضً شباب قصر الحٌران 05

  سنة منطقة غرداية17الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 النادي الرٌاضً ضاٌة بن ضحوة  رائد شباب المنٌعة  01
 مولودٌة حاسً القارة  امل سرٌع متلٌلً  02
 أهلً القرارة  اتحاد برٌان  03
 النادي الرٌاضً ترجى مرماد هالل غرداٌة 04

  سنة منطقة ورقلة17الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 مدرسة االمل ورقلة  مشعل حاسً مسعود 01
 شباب حاسً مسعود  وفاق ورقلة  02
 االمل الصاعد ورقلة  مدرسة  حاسً مسعود  03
 مستقبل الروٌسات  اتحاد عٌن البٌضاء  04
 نجم الرٌاضً بوغفالة  مدرسة المجمع الرٌاضً ورقلة  05
 أكادٌمٌة كرة القدم  الروٌسات  شباب بنً ثور  06
 معفى اتحاد ورقلة  07



  سنة منطقة تقرت17الدور األول أقل من 

 نادي تقرت  شباب تبسبست  01
  تقرت 40مدرسة  اتحاد الزاوٌة العابدٌة  02
 اتحاد النزلة  ننادي المقارٌن  03
اتحاد المغٌر  وفاق المغٌر   04
شباب جامعة  شباب سٌدي بوعزٌز   05
معفى مولودٌة المقارٌن   06

  سنة منطقة متنراست 17الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 صور شمس االصٌل تمنراست  نادي نهقار تمنراست  01
 النادي الرٌاضً الفقارة  نادي الجماهرٌة  02
 شباب عٌن صالح  شباب اقسطن  03
معفى امل صحراء تٌدلكت   04

   سنة منطقة ايليزي17الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 وفاق الدبداب شباب الرٌاضً اٌلٌزي  01
شباب طاسٌلً اٌٌزي  وفاق جانت   02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االحتاد اجلزائري لكرة القدم

 الرابطة اجلهوية لكرة القدم ورقلة
LRFO 

 2021-2020قرعة كأس اجلنهورية للنوسه الرياضي 

  سنة 15الدور األول لصنف  أقل من 

  سنة منطقة الوادي15الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 التضامن السوفً  أمل غمرة  01
 اتحاد الرباح  وفاق الدبٌلة  02
 اولمبٌك المقرن  االتحاد السوفً  03
 امل سوف  نادي المنظر الجمٌل  04

  سنة ر منطقة األغواط15الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 اكادٌمٌة نجوم االغواط  اتحاد االغواط  01
 اتحاد أفلو  النادي الرٌاضً نجوم الخنق 02
 اتحاد حاسً الرمل  امل عٌن ماضً  03
اكادٌمة االغواط  النادي الرٌاضً المل االغواط  04

  سنة منطقة غرداية15الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 هالل غرداٌة  مستقبل الثنٌة  01
 اهلً القرارة  النادي الرٌاضً ضاٌة بن ضحوة  02
 اتحاد برٌان  امل سرٌع متلٌلً شعبانة  03
ترجً مرماد  رائد المنٌعة   04

  سنة منطقة ورقلة15الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 اتحاد ورقلة األمل الصاعد ورقلة 01
 نجم الرٌاضً بوغفالة اتحاد عٌن البٌضاء 02
 شباب حاسً مسعود مدرسة حاسً مسعود 03
 وفاق ورقلة مشعل حاسً مسعود 04
 مدرسة المجمع الرٌاضً ورقلة مستقبل الروٌسات 05
 أكادٌمٌة كرة القدم روٌسات مدرسة االمل ورقلة 06

 معفىشباب بنً ثور  07

  سنة ر منطقة تقرت15الدور األول أ أقل من 

 النادي الرٌاضً المقارٌن  النادي الرٌاضً بلدٌة تقرت  01



 شباب الرٌاضً تبسبست اتحاد الرٌاضً النزلة 02
 شباب جامعة اتحاد الزاوٌة العابدٌة 03
 مولودٌة المقارٌن شباب سٌدي بوعزٌز 04
 وفاق الرٌاضً المغٌر اتحاد الرٌاضً المغٌر 05

 معفي  تقرت40مدرسة  06

   سنة منطقة متنراست15الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 امل صحراء تٌدلكت النادي الرٌاضً الجماهرٌة 01
 مستقبل اقسطن مولودٌة أقبور 02
 معفً أمل بلدٌة عٌن صالح 03

   سنة منطقة ايليزي15الدور األول أقل من 

 الفريق الضيف  الفريق المحلي الرقم

 شباب الرٌاضً طاسٌلً شباب الرٌاضً اٌلٌزي 01
 معفى وفاق جانت 02

 

 

 

 


