
الملعب

نادي بوغفالة(14:00)بترول حاسي مسعودالبلدي حاسي مسعود

ترجي تقديدين(14:00)إتحاد النزلة الواديمركب الوادي

الملعب

القبة تماسين(10:00)شباب سيدي عمرانالبلدي جامعة

شباب حاسي مسعود(10:00)شباب الحدبالبلدي سيدي خويلد

مولودية سيدي سليمان(10:00)اتحاد قمارالبلدي الرباح

شباب تبسبست(12:00)شبيبة زلفانةالبلدي زلفانة

إتحاد أنقوسة(14:00)نادي المقارينالبلدي المقارين

الملعب

مولودية المقارين(10:00)شباب القواطينالبلدي الوادي

مولودية سعيد عتبة(10:00)شباب قصر ورقلةالبلدي ورقلة

أتلتيك حاسي مسعود(12:00)إتحاد الزقمالبلدي الوادي

نجم بوغفالة(12:00)مولودية بامندبلالبلدي ورقلة

نادي سيدي خويلد(14:00)شهداء قمارمركب الوادي

نادي المنظر الجميل(14:00)مولودية حاسي مسعودالبلدي حاسي مسعود

أمل سوف(14:00)شباب عين القديمةالبلدي عين البيضاء

الملعب

مولودية أوالد القعدة(14:00)إتحاد بريانالبلدي بريان

شباب قصر الحيران(14:00)ترجي مرمادمركب غرداية

الملعب

بريدة.و(10:00)رائد المنيعةالبلدي حاسي القارة

جيل بودواية بريان(10:00)رائد متليليالبلدي متليلي

مستقبل لماضي(10:00)إتحاد العسافيةالبلدي العسافية

نصر حاسي الدالعة(14:00)زلفانة.والبلدي زلفانة

بن نانة.ج(14:00)جوهرة قصر الحيرانالبلدي قصر الحيران

الملعب

نادي المقارين(12:00)مولودية سيدي سليمانالبلدي المقارين

إتحاد النزلة الوادي(12:00)شباب حاسي مسعودالبلدي سيدي خويلد

شباب الحدب(14:00)إتحاد أنقوسةالبلدي انقوسة

نادي بوغفالة(14:00)ترجي تقديدينالبلدي جامعة

اتحاد قمار(14:00)القبة تماسينالبلدي تماسين

شباب سيدي عمران(14:00)شباب تبسبستالبلدي تبسبست

بترول حاسي مسعود(14:00)شبيبة زلفانةالبلدي زلفانة

الملعب

شباب قصر ورقلة(10:00)نجم بوغفالةالبلدي ورقلة

نادي المنظر الجميل(10:00)أمل سوفالبلدي الوادي

إتحاد الزقم(12:00)مولودية سعيد عتبةالبلدي ورقلة

شباب عين القديمة(14:00)أتلتيك حاسي مسعودالبلدي حاسي مسعود

مولودية بامندبل(14:00)مولودية المقارينالبلدي المقارين

شباب القواطين(14:00)نادي سيدي خويلدالبلدي سيدي خويلد

مولودية حاسي مسعود(14:00)شهداء قمارمركب الوادي

12الجولة  - (أ)الجهوي الثاني 

12الجولة  - (ب)الجهوي الثاني 

17/12/2019

17/12/2019

07/12/2019

الذهاب مرحلة ( ج.ب.أ )الثاني الجهوى مقابالت برمجة تسوية

11الجولة  - (أ)الجهوي الثاني 

11الجولة  - (ب)الجهوي الثاني 

11الجولة  - (ج)الجهوي الثاني 

05/12/2019

07/12/2019

05/12/2019

07/12/2019

http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18385
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18386
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18383
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18388
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18389
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18384
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18387
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18565
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18569
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18570
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18571
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18566
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18567
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18568
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18747
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18753
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18749
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18750
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18752
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18748
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18751
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18390
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18393
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18391
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18392
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18394
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18395
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18396
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18572
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18574
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18573
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18575
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18576
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18577
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18578


الملعب

رائد المنيعة(12:00)زلفانة.والبلدى زلفانة

جوهرة قصر الحيران(14:00)شباب قصر الحيرانالبلدي قصر الحيران

إتحاد العسافية(14:00)بن نانة.جالبلدي سيدي مخلوف

بريدة.و(14:00)جيل بودواية بريانالبلدي بريان

رائد متليلي(14:00)مستقبل لماضيالبلدي حاسي القارة

ترجي مرماد(14:00)مولودية أوالد القعدةالبلدي أفلو

إتحاد بريان(14:00)نصر حاسي الدالعةالبلدي حاسي الدالعة

الملعب

شباب حاسي مسعود(11:00)نادي بوغفالةالبلدي ورقلة

شباب تبسبست(12:00)اتحاد قمارالبلدي الرباح

ترجي تقديدين(12:00)بترول حاسي مسعودالبلدي حاسي مسعود

شبيبة زلفانة(14:00)شباب سيدي عمرانالبلدى جامعة

القبة تماسين(14:00)نادي المقارينالبلدي المقارين

مولودية سيدي سليمان(14:00)شباب الحدبالبلدي سيدي خويلد

إتحاد أنقوسة(14:00)إتحاد النزلة الواديمركب الوادي

الملعب

نادي سيدي خويلد(09:00)مولودية بامندبلالبلدي ورقلة

شهداء قمار(10:00)شباب القواطينالبلدي الوادي

أتلتيك حاسي مسعود(12:00)نادي المنظر الجميلالبلدي الوادي

مولودية المقارين(13:00)شباب قصر ورقلةالبلدي ورقلة

نجم بوغفالة(14:00)إتحاد الزقمالبلدي الوادي

مولودية سعيد عتبة(14:00)شباب عين القديمةالبلدي عين البيضاء

أمل سوف(14:00)مولودية حاسي مسعودالبلدي حاسي مسعود

الملعب

مستقبل لماضي(10:00)بريدة.والبلدي افلو الجديد

نصر حاسي الدالعة(12:00)ترجي مرمادمركب غرداية

بن نانة.ج(12:00)رائد متليليالبلدي متليلي

زلفانة.و(14:00)إتحاد بريانالبلدي بريان

مولودية أوالد القعدة(14:00)جوهرة قصر الحيرانالبلدي قصر الحيران

شباب قصر الحيران(14:00)إتحاد العسافيةالبلدي العسافية

جيل بودواية بريان(14:00)رائد المنيعةالبلدي حاسي القارة

21/12/2019

12الجولة  - (ج)الجهوي الثاني 

13الجولة  - (أ)الجهوي الثاني 

21/12/2019

13الجولة  - (ب)الجهوي الثاني 

21/12/2019

13الجولة  - (ج)الجهوي الثاني 

17/12/2019

http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18760
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18754
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18755
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18756
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18757
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18758
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18759
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18402
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18398
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18403
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18397
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18399
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18400
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18401
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18580
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18579
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18584
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18581
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18582
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18583
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18585
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18766
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18762
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18765
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18761
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18763
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18764
http://www.lrfouargla.com/championnat/matche.php?id_matche=18767

