
 

 

 

 

 

 المقـــــــــــابالت
 الجوالت المقابلة األولى المقابلة الّثانية المقابلة الّثالثة المقابلة الّرابعة الفريق المعفى

 الخضراء الرياضيّة
ة االتحاد الرياض ي القرطاجّني املستقبل الرياض ي بالتحرير النادي الرياض ي بالشمينو ادي الّرياض ي بالورديّ

ّ
 الن

 التحّدي الّرياض ي بالتضامن الشباب الرياض ي املطوي  الشباب الرياض ي املغاربي التضامن الرياض ي الجولة األولى

 التضامن الرياضي
 الخضراء الرياضّية الشباب الرياض ي املغاربي املطوي الشباب الرياض ي  التحّدي الّرياض ي بالتضامن

ة االتحاد الرياض ي القرطاجني بالتحريراملستقبل الرياض ي  النادي الرياض ي بالشمينو الجولة الّثانية ادي الّرياض ي بالورديّ
ّ

 الن

 الشباب الرياضي المغاربي
ة االتحاد الرياض ي القرطاجني املستقبل الرياض ي بالتحرير النادي الرياض ي بالشمينو ادي الّرياض ي بالورديّ

ّ
 الن

 التضامن الرياض ي الخضراء الرياضّية التحّدي الّرياض ي بالتضامن الشباب الرياض ي املطوي  الجولة الّثالثة

 الشباب الرياضي المطوي
 الشباب الرياض ي املغاربي التضامن الرياض ي املستقبل الرياض ي بالتحرير التحّدي الّرياض ي بالتضامن

ادي الّرياض ي  االتحاد الرياض ي القرطاجني النادي الرياض ي بالشمينو الخضراء الرياضّية الجولة الّرابعة
ّ

ةالن  بالورديّ

 التحّدي الّرياضي بالتضامن
ة النادي الرياض ي بالشمينو التضامن الرياض ي الخضراء الرياضّية ادي الّرياض ي بالورديّ

ّ
 الن

 الشباب الرياض ي املطوي  االتحاد الرياض ي القرطاجني املستقبل الرياض ي بالتحرير الشباب الرياض ي املغاربي الجولة الخامسة

 بالتحرير المستقبل الرياضي
 االتحاد الرياض ي القطاجنّي  النادي الرياض ي بالشمينو الشباب الرياض ي املطوي  الشباب الرياض ي املغاربي

ة الخضراء الرياضّية التضامن الرياض ي التحّدي الّرياض ي بالتضامن الجولة الّسادسة ادي الّرياض ي بالورديّ
ّ

 الن

 االتحاد الرياضي القرطاجني
ة الخضراء الرياضّية التحّدي الّرياض ي بالتضامن التضامن الرياض ي ادي الّرياض ي بالورديّ

ّ
 الن

 النادي الرياض ي بالشمينو املستقبل الرياض ي بالتحرير الشباب الرياض ي املطوي  الشباب الرياض ي املغاربي الجولة الّسابعة

 النادي الرياضي بالورديّة
 املستقبل الرياض ي بالتحرير النادي الرياض ي بالشمينو بالتضامنالتحّدي الّرياض ي  الشباب الرياض ي املطوي 

 االتحاد الرياض ي القرطاجني الشباب الرياض ي املغاربي التضامن الرياض ي الخضراء الرياضّية الجولة الّثامنة

 النادي الرياضي بالشمينو
ة االتحاد الرياض ي القرطاجني الشباب الرياض ي املغاربي الخضراء الرياضّية ادي الّرياض ي بالورديّ

ّ
 الن

 املستقبل الرياض ي بالتحرير التحّدي الّرياض ي بالتضامن الشباب الرياض ي املطوي  التضامن الرياض ي الجولة التّاسعة
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 "أكابر"/   بطولةروزنامة 
 الثّانيةالمجموعة 

 الجوالت
 الجوالت لمقابلة األولى المقابلة الّثانية المقابلة الّثالثة المقابلة الّرابعة الفريق المعفى

 االتحاد الرياضي
 بالعمران األعلى

 الّنادي الرياضي بدوار هيشر الشبيبة الرياضي بسكرة االتحاد الرياضي بجبل الجلود الّنادي األولمبي بالكرم
 الجولة األولى

 النسر الرياضي بالمنيهلة الشبيبة الرياضي بطبربة النادي الرياضي بسيدي ثابت الشبيبة الرياضية بالحرايرية

 الشبيبة الرياضية بالحرايرية
 االتحاد الرياضي بالعمران األعلى النادي الرياضي بسيدي ثابت الشبيبة الرياضي بطبربة النسر الرياضي بالمنيهلة

 الجولة الّثانية
 الّنادي الرياضي بدوار هيشر الشبيبة الرياضي بسكرة االتحاد الرياضي بجبل الجلود الّنادي األولمبي بالكرم

 النادي الرياضي بسيدي ثابت
 الّنادي الرياضي بدوار هيشر الشبيبة الرياضي بسكرة االتحاد الرياضي بجبل الجلود الّنادي األولمبي بالكرم

 الجولة الّثالثة
 الشبيبة الرياضية بالحرايرية الرياضي بالعمران األعلىاالتحاد  النسر الرياضي بالمنيهلة الشبيبة الرياضي بطبربة

 الشبيبة الرياضي بطبربة
 النادي الرياضي بسيدي ثابت الشبيبة الرياضية بالحرايرية االتحاد الرياضي بجبل الجلود النسر الرياضي بالمنيهلة

 الجولة الّرابعة
 الّنادي الرياضي بدوار هيشر الشبيبة الرياضي بسكرة الّنادي األولمبي بالكرم االتحاد الرياضي بالعمران األعلى

 النسر الرياضي بالمنيهلة
 الّنادي الرياضي بدوار هيشر الّنادي األولمبي بالكرم الشبيبة الرياضية بالحرايرية االتحاد الرياضي بالعمران األعلى

 الجولة الخامسة
 الشبيبة الرياضي بطبربة الشبيبة الرياضي بسكرة الجلوداالتحاد الرياضي بجبل  النادي الرياضي بسيدي ثابت

 االتحاد الرياضي
 بجبل الجلود

 الشبيبة الرياضي بسكرة الّنادي األولمبي بالكرم الشبيبة الرياضي بطبربة النادي الرياضي بسيدي ثابت
 الجولة الّسادسة

 الّنادي الرياضي بدوار هيشر الرياضي بالعمران األعلىاالتحاد  الشبيبة الرياضية بالحرايرية النسر الرياضي بالمنيهلة

 الجولة الّسابعة الّنادي الرياضي بدوار هيشر االتحاد الرياضي بالعمران األعلى النسر الرياضي بالمنيهلة الشبيبة الرياضية بالحرايرية الشبيبة الرياضي بسكرة
 الّنادي األولمبي بالكرم االتحاد الرياضي بجبل الجلود الشبيبة الرياضي بطبربة النادي الرياضي بسيدي ثابت

 الشبيبة الرياضي بسكرة النادي الرياضي بسيدي ثابت بالحرايريةالشبيبة الرياضية  االتحاد الرياضي بالعمران األعلى الجولة الّثامنة االتحاد الرياضي بجبل الجلود الّنادي األولمبي بالكرم النسر الرياضي بالمنيهلة الشبيبة الرياضي بطبربة الّنادي الرياضي بدوار هيشر

 الّنادي األولمبي بالكرم
 الّنادي الرياضي بدوار هيشر الشبيبة الرياضي بسكرة النادي الرياضي بسيدي ثابت االتحاد الرياضي بالعمران األعلى

 االتحاد الرياضي بجبل الجلود النسر الرياضي بالمنيهلة بطبربةالشبيبة الرياضي  الشبيبة الرياضية بالحرايرية الجولة التّاسعة

 
 


