
 

 االتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم سيكيكدة 

 مديرية التنظيم الرياض ي 

 

2022/2023للموسم الرياض ي   للقسم الشرفي  الجولة السابعة عشرة  برمجة   

)معفي( وداد شباب سكيكدة  

                                                            2023 مارس31 الجمعة

 مكان اللقاء  اللقـاءات  التوقيت  ثالثي التحكيم   محافظ اللقاء 

30س 14   رياض ي قنواع الشباب ال  -- الشباب الرياضي بكوش لخضر   

CRCK                             JSBBL 

 بكوش لخضر

BEKOUCHE 

LAKHDAR 

30س 14   مولوية أم الطوب  ---- اتحاد بلدية الشرايع    

                       MOT                        IRBC 

  

 الشرايع

CHERAIA 

 

30س 14   فريق شباب تمالوس  -شباب بن عـــــــزوز   

                FCT                                    JSBA 

 بن عزوز

BEN AZZOUZ 
 

األكاديمية الرياضية أمل القل   ---ية أوالد أعطيةنادي بلد   30س14    

                         ASEC                         NRBOA 

 أوالد أعطية 

OULED ATTIA 
 

30س14   جيل حمادي كرومة---عين الطابية  مولودية    

                      JHK                                   MAT 

 تمالوس 
 

TAMALOUS 
 



 

 االتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم سيكيكدة 

 مديرية التنظيم الرياض ي 

2022/2023للموسم الرياض ي )الجهة الشرقية ( الشرفي ما قبل  للقسم الجولة الحادية عشر  برمجة   

2023مارس 30الخميس   

 مكان اللقاء  اللقـاءات  التوقيت  ثالثي التحكيم   محافظ اللقاء 

30  س14   وفاق الواد الكبير   ----جيل جماهير عزابة   

                 EOK                      JJA 

 بكوش لخضر 

BEKKOUCHE 

LAKHDAR 

                                                        

                                                            2023 مارس31 الجمعة

 مكان اللقاء  اللقـاءات  التوقيت  ثالثي التحكيم   محافظ اللقاء 

30س 14   الرياضي جندل سعدي محمد الشباب -ألمل الرياضي سكيكدةا   
                 JRDSM                             ARMS 

)الملحق( 55أوت  20  

20 aout 55 

(annexe) 

 

2023 أفريل01السبت   

 مكان اللقاء اللقـاءات  التوقيت  ثالثي التحكيم   محافظ اللقاء
س  14   لمرسى أولمبيك ا   شباب أبطال ح. حمودي  -

                            OLM CAHH 

 حمادي كرومة 

HAMADI KROUMA 

 2023 أفريل2  االحد

 
س  14   بومعيزة       الشباب الرياضي -  الوفاق الرياضي مكاسة     

CSB                                 ESM 

 بكوش لخضر 

BEKKOUCHE 

LAKHDAR 

 



 

 االتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم سيكيكدة 

 مديرية التنظيم الرياض ي 

 

2023/ 2022للموسم الرياض ي ما قبل الشرفي )الجهة الغربية (للقسم عشرة  الجولة الرابعةبرمجة   

)معفيين( الوفاق الرياضي أم الطوب -الشباب الرياضي أكاديمية عين قشرة   
 

2023مارس   31الجمعة   
 مكان اللقاء  اللقـاءات  التوقيت  ثالثي التحكيم   محافظ اللقاء 

د 30وس 14   مدينة سكيكدةالشباب الرياضي -الشباب الرياضي التوميات    
CRMS                   CRT 

 الحروش

 

EL-HAROUCH 
 

 

2023 أفريل01السبت   
 مكان اللقاء اللقـاءات  التوقيت  ثالثي التحكيم   محافظ اللقاء

س  14   أمل رياضي سيدي مزغيش  -- مالكشبيبة بني    

                  ASM                     JBMS 

 

)الملحق(  55أوت   20  

20 aout 55 (annexe) 

س  14   شبيبة القل -----الشباب الرياضي الدمنية    

                    JSC                        CRD 

 

 تمالوس 

TAMALOUS 

 



 

 

 
 


