
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم سكيكدة 

 

افق ليوم 2023/   2022للموسم الرياض ي     للقسم الشرفي    (11عشر)الحادية برمجة الجولة                  فيفري  13االثنين و  12األحد  11السبت  املو

( معفي جيل الرياض ي بن عزوز ) .  2023  

 

2023   ي فيفر 11السبت   

 

ـــاءات التوقيت ثالثي التحكيم  محافظ اللقاء  مكان اللقاء اللقــــــــــــــــــــــــ

لقشيري  – شلي  –بوزرد  حفص ي 00س14   مولودية عين الطابية-- الشباب الرياض ي قنواع  

                        CRCK                              MAT 

 تمالوس

TAMALOUS 

 

2023 فيفري  12األحد   

ـــــــــــــاءاتاللقــــــــــــ التوقيت ثالثي التحكيم  محافظ اللقاء ــــــــــــ  مكان اللقاء 

العيفة-بوصوفة –زيتوني  بن سليمان   

 

00س14 جيل حمادي كرومة   ---- مولودية أم الطوب   

                JHK                            MOT               

 بودوخة 

BOUDOUKHA 

عليوش- بورويس –بوطريعة  بركات   

 

00س14 الرياض ي بكوش لخضر الشباب -أعطيةنادي بلدية أوالد        

              JSBBL                                 NRBOA 

 أوالد أعطية 

OULED-ATTIA 

وضاح-حراتي –بكوش  فريد  00س14  القدم تمالوس فريق كرة   ---اتحاد بلدية الشرايع    

                          FCT                            IRBC               

 الشرايع 

CHERAIA 

 

2023 فيفري  12االثنين   



فزاز-خلفاوي –شوكال   00س14   

 

القل  اآلكاديمية الرياضية أمل --وداد شبيبة سكيكدة  

ASEC                            WJS          

01أرضية رقم  1955أوث  20  

20 AOUT 55 
TERRAIN N°01 

 

 

 

 

 الرابطة الوالئية لكرة القدم سكيكدة 

 

 

افق  2022/2023للقسم ما قبل الشرفي )الفوج الشرقي( للموسم الرياض ي     السابعةبرمجة الجولة                     2023ي  فيفر 11 السبت  ليوم املو  

 

 

2023  ي فيفر 11السبت   

 

ـــاءات التوقيت ثالثي التحكيم  محافظ اللقاء  مكان اللقاء اللقــــــــــــــــــــــــ

زغيدة-فرفار-بوزيان قيطاري  00س14  الوادي الكبير وفاق-حموديشباب أبطال حمروش    

EOK CAHH 

 حمادي كرومة
HAMADI KROUMA 

شرود-سعدي.ي –سعدي ع.س  بوشطاطة   

 

00س14 الرياض ي مكاسة الوفاق-  األمل الرياض ي سكيكدة   

 ESM                      ARMS 

أوت )امللحق(  20  

20aout 55(annexe)    

بولفول سفيان –كعالل -علوش براهمية  00س14  الرياض ي بومعيزة  الشباب- جيل جماهير عزابة   

CSB                              JJA 

 بكوش لخضر 

BEKKOUCHE 

LAKHDAR 

بلكبير-بوفلوسة -زعبد العزي بن يوسف  00س14  املرس ى   أوملبيك-محمدالشباب الرياض ي جندل سعدي    بومعيزة 



OLM                           JRDSM BOUMAIZA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 الرابطة الوالئية لكرة القدم سكيكدة 

 

افق ليو  2022/2023للقسم ما قبل الشرفي )الفوج الغربي( للموسم الرياض ي  السابعة برمجة الجولة                      10الجمعة  و  09الخميس   مي املو

(  يانمعف  الرياض ي الدمنية والشباب  الشباب الرياض ي مدينة سكيكدة) 2023 فيفري   

  

2023 ي فيفر  09الخميس   

 

ـــاءات التوقيت ثالثي التحكيم  محافظ اللقاء  مكان اللقاء اللقــــــــــــــــــــــــ

بوسطحة -حافي - سدحان بابوري 00س14  الشباب الرياض ي أبطال عين قشرة - شبيبة بني مالك سكيكدة    

               CRCAK                                           JBMS 

أوت )امللحق(  20  

20aout 55(annexe)    

 

2023 فيفري  10الجمعة   

 



ـــاءات التوقيت ثالثي التحكيم  محافظ اللقاء  مكان اللقاء اللقــــــــــــــــــــــــ

رميتة عماد –حديبي –ثعالبي  بومالحة 30س14  الوفاق الرياض ي أم الطوب  --دي مزغيشاألمل الرياض ي سي   

                   ESOT                                      ASM                                        

 بني ولبان 

BENI-OUALBANE 
رميتة أيمن -نوارة-شنوفي   ق.علي  

 

30س14 الشباب الرياض ي التوميات  -القل  الشباب الرياض ي   

                              CRT                                           JSC                                                          

 القل

COLLO 

 

 

 

 

 

 


