
 

 

  

 

 

  

 الفئة المباراة التوقٌت الفرق المتبارٌة المدة الحكام  مركز التباري المسؤول عن الملعب

 حمزة جهابلً 
الثانوٌة التأهٌلٌة 

 المرابطٌن 

عبد العزٌز قاسً + 
امبارك وطالب + 

+ محمد رشدي  
  حمزة جهابلً  

02x0  

ورززات  ثا تا سٌدي داود ≠زاكورة  ثا سٌدي احمد بناصر  9h02 الربع 

 الفتٌان
تنغٌر  ثا اع الخوارزمً  ≠مٌدلت  ثا اٌت امغار  02h01  0نصف النهاٌة  

المنتصر فً ربع النهاٌة  ≠الرشٌدٌة  ثا تا الجدٌدة   22h00  0نصف النهاٌة  

0المنتصر فً نصف النهاٌة   ≠ 0المنتصر فً نصف النهاٌة   22h00  النهاٌة 

01x0 تنغٌر  ثا السالم     ≠ الرشٌدٌة 0ثا الحسن    22h00  الشابات  النهاٌة 

 ٌوسف بن الحاج
 لتأهٌلٌةاالثانوٌة 

صالح الدٌن 
 االٌوبً 

رشٌد تارزٌوي + 
+  محمد عزٌز 

+  ٌوسف بن الحاج
  عٌسى عمً 

02x0  

زاكورةثا ابن المهدي الجراري   ≠ورززات تا االمام مالك ثا   9h02 الربع 

 الفتٌات
تنغٌر ثا محمد السادس  ≠ الرشٌدٌةثا الشهٌد م الطٌب   02h01  0نصف النهاٌة  

المنتصر فً ربع النهاٌة ≠مٌدلت  ثا اغبالو   22h00  0نصف النهاٌة  

0المنتصر فً نصف النهاٌة   ≠ 0المنتصر فً نصف النهاٌة   22h00  النهاٌة 

 زكرٌاء  اللوقزة

الثانوٌة االعدادٌة 
 زاٌد احماد 

0 الملعب  

كمال اسدرات + 
 طارق اٌت عكً +
+ عبد العزٌز العمري
  زكرٌاء اللوقزة

01x0  
تنغٌر ثا ابً ذر الغفاري  ≠ ورززات مؤسسة الفرات   02h29  0نصف النهاٌة  

الرشٌدٌة ثا اوالد الحاج  ≠مٌدلت  ثا موالي ٌوسف الصغٌرات  01h02  0نصف النهاٌة  

0المنتصر فً نصف النهاٌة   ≠ 0المنتصر فً نصف النهاٌة   22h00  النهاٌة 

01x0  
الرشٌدٌة  0ثا الحسن   ≠ورززات تا االمام مالك ثا   22h00  نصف النهاٌة 

 الشبان
تنغٌر ثا عبد الكرٌم الخطابً   النهاٌة 22h00 المنتصر فً نصف النهاٌة  ≠ 

الثانوٌة االعدادٌة 
 زاٌد احماد 

0الملعب   

+ عبد المجٌد زربان
 محمد شهالً +

 حسن السكاوي +
  جمال عالوي  

01x0  

تنغٌر ثا اع ابن خلدون    ≠ورززات  ثا ادرٌس االول   9h02 الربع 

 الصغار
الرشٌدٌة ثا اع الجرف ≠مٌدلت   ثا موالي ٌوسف  02h01  0نصف النهاٌة  

المنتصر فً ربع النهاٌة ≠زاكورة  سٌدي احمد بن علً ثا  22h00  0نصف النهاٌة  

0المنتصر فً نصف النهاٌة   ≠ 0المنتصر فً نصف النهاٌة   22h00  النهاٌة 
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