
 

 

 االتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم سيكيكدة 

 مديرية التنظيم الرياض ي 

 

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

 مولودية الشباب الرياض ي قنواع)معفي( 

                                                           2023مارس  24الجمعة 

 مكان اللقاء  اللقـاءات  التوقيت  ثالثي التحكيم   محافظ اللقاء 

------------------------------ ق. فريد د 30س و 14  االتحاد الرياض ي بلدية الشرايع---وداد شبيبة سكيكدة   

                             IRBC                         WJS 

( 01)أرضية رقم 55اوت  20  

20/08/55)n°1 SKIKDA ( 

------------------------------- ن. درويش  د 30س و 14  الشباب الرياض ي بكوش لخضر  ---فريق شبيبة تمالوس   

                                JSBBL                        FCT 

 تمالوس

TAMALOUS 

بابوري ح.   -فزاز - سعدي ع/السالم 

.ةر انو   

د 30س و14 نادي بلدية أوالد أعطية-------جيل حمادي كرومة    

                         NRBOA                            JHK 

 حمادي كرومة  

HAMADI KROUMA 

مسكين. ح.  فة. بوصو  – رمية -علوش  د  30س و14  شباب بن عـــــــزوز---األكاديمية الرياضية أمل القل   

                             JSBA                 ASEC 

 القــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

COLLO 

                                                            2023مارس 25السبت 

براهمية.ع.  شلي.  –خلفوي   –د بوزر   س  14  مولودية عين الطابية -----مولودية ام الطوب    

                           MAT                                MOT 

 تمالوس

TAMALOUS 

 

 

 



 

 االتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم سيكيكدة 

 مديرية التنظيم الرياض ي 

 

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

شبيبة بني مالك  )معفيين(   -الشباب الرياض ي أكاديمية عين قشرة   

2023مارس  25السبت   

 مكان اللقاء  اللقـاءات  التوقيت  ثالثي التحكيم   محافظ اللقاء 

ازغا. س.         –حديبي   –تعالبي  

 رمية. 

س  14 الشباب الرياض ي التوميات --------أمل سيدي مزغيش   

                                 CRT                                          ASM                        

 بني ولبان 

BENI OUELBENE 

 

بن   -تيا حر  –بكوش  ق. إسماعيل. 

 دكير.

س  14  

 

الشباب الرياض ي الدمنية----سكيكدةالشباب الرياض ي مدينة    

                         CRD                                           CRMS 

)امللحق(  55أوت  20  

20 aout 55 (annexe) 

س. بوخنطوشة.         –بوفلوسة  –بوزيان  

 سعدي/يامين. 

س  14 الطوبالوفاق الرياض ي أم   ------الشباب الرياض ي القل   

                 ESOT                                     JSC            

 القل

COLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االتحاد الجزائري لكرة القدم

 الرابطة الوالئية لكرة القدم سيكيكدة 

 مديرية التنظيم الرياض ي 

 

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

2023مارس  24الجمعة    

 مكان اللقاء  اللقـاءات  التوقيت  ثالثي التحكيم   محافظ اللقاء 

ط ري.اقط   -فرفار –عبدالعزيز   

 سوامس. 

د 30س و14 الشباب الرياض ي بومعيزة       ---الوفاق الوادي الكبير     

               CSB                                 EOK 

 بومعيزة

BOUMAIZA 

بوشطاطة.ك.    –بورويس   –شنوفي   

 كعالل.

د 30س و 14 الوفاق الرياض ي مكاسة ------أوملبيك املرس ى    

                              ESM                            OLM                

 املرس ى 

EL-MARSA 

يوسف. بن م.    –عليوش   –شوكال   

 شرود. 

د 30س و 14 األمل الرياض ي سكيكدة ----جيل جماهير عزابة   

                 ARMS                              JJA 

 بكوش لخضر 

BEKKOUCHE LAKHDAR 

2023مارس   25السبت    

قنوش ي. ش.    –حافي  –بوتريعة   

 بوصطحة.

شباب أبطال ح. حمودي —محمدالشبابب الرياض ي جندل سعدي  14س  

                              CAHH                                                CRDSM                                                   

 بومعيزة

BOUMAIZA 

 

 

 

 

 


