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 النسر الرياضي بطبلة  الجولة األولى

 الشبيبة الرياضية ببومرداس 
 النادي الرياضي بمنزل فارسي 

 االفق الرياضي بكركر 
 البرق الرياضي ببني حسان 
 النهضة الرياضية بجمال 

 نادي كرة القدم بصيادة 
 السهم الرياضي بزرمدين 

الثانية الجولة  الشبيبة الرياضية ببومرداس  
 النهضة الرياضية بجمال 

 االفق الرياضي بكركر 
 النسر الرياضي بطبلة 

 نادي كرة القدم بصيادة 
 النادي الرياضي بمنزل فارسي 

 السهم الرياضي بزرمدين 
 البرق الرياضي ببني حسان 

 النهضة الرياضية بجمال  الجولة الثالثة
 بكركر االفق الرياضي 

 النسر الرياضي بطبلة
 نادي كرة القدم بصيادة 

 البرق الرياضي ببني حسان 
 الشبيبة الرياضية ببومرداس

 النادي الرياضي بمنزل فارسي
 السهم الرياضي بزرمدين 

 االفق الرياضي بكركر  الجولة الرابعة
 الشبيبة الرياضية ببومرداس

 النادي الرياضي بمنزل فارسي 
 البرق الرياضي ببني حسان

 السهم الرياضي بزرمدين 
 النسر الرياضي بطبلة 

 نادي كرة القدم بصيادة 
 النهضة الرياضية بجمال 

 النسر الرياضي بطبلة الجولة الخامسة
 النادي الرياضي بمنزل فارسي 

 الشبيبة الرياضية ببومرداس 
 نادي كرة القدم بصيادة 

 البرق الرياضي ببني حسان 
 االفق الرياضي بكركر 

 النهضة الرياضية بجمال 
 السهم الرياضي بزرمدين 

 النسر الرياضي بطبلة  الجولة السادسة
 النهضة الرياضية بجمال 

 النادي الرياضي بمنزل فارسي 
 الشبيبة الرياضية ببومرداس 

 نادي كرة القدم بصيادة 
 البرق الرياضي ببني حسان 

 السهم الرياضي بزرمدين 
 االفق الرياضي بكركر 

 البرق الرياضي ببني حسان  الجولة السابعة
 النسر الرياضي بطبلبة 

 الشبيبة الرياضية ببومرداس 
 السهم الرياضي بزرمدين 

 االفق الرياضي بكركر 
 نادي كرة القدم بصيادة 

 النهضة الرياضية بجمال 
 النادي الرياضي بمنزل فارسي 
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 االتحاد الرياضي القصيبي  الكوكب الرياضي بمنزل النور  الجولة األولى
 الشبيبة الرياضية بلمطة 

 االمل الرياضي بمنزل حرب
 النصر الرياضي بالمصدور 

 الفتح الرياضي بمنزل كامل 
 البعث الرياضي ببنان 

 النصر الرياضي بطوزة 
 النادي الرياضي الخنيسي 

 الشبيبة الرياضية بلمطة  الفتح الرياضي بمنزل كامل  الجولة الثانية
 النادي الرياضي الخنيسي 

 النصر الرياضي بالمصدور 
 االتحاد الرياضي القصيبي 

 البعث الرياضي البناني 
 االمل الرياضي بمنزل حرب 

 الكوكب الرياضي بمنزل النور 
 النصر الرياضي بطوزة 

 الفتح الرياضي بمنزل كامل االمل الرياضي بمنزل حرب  الجولة الثالثة
 الكوكب الرياضي بمنزل النور 

 القصيبي االتحاد الرياضي 
 البعث الرياضي البناني 

 النادي الرياضي الخنيسي
 النصر الرياضي بالمصدور 

 النصر الرياضي بطوزة 
 الشبيبة الرياضية بلمطة 

 الكوكب الرياضي بمنزل النور االتحاد الرياضي القصيبي   الجولة الرابعة
 االمل الرياضي بمنزل حرب 

 البعث الرياضي البناني 
 الخنيسي النادي الرياضي 

 النصر الرياضي بالمصدور 
 الشبيبة الرياضية بلمطة 

 الفتح الرياضي بمنزل كامل 
 النصر الرياضي بطوزة 

 االمل الرياضي بمنزل الحرب  النادي الرياضي الخنيسي  الجولة الخامسة
 الفتح الرياضي بمنزل كامل 

 االتحاد الرياضي القصيبي 
 الكوكب الرياضي بمنزل النور 

 الشبيبة الرياضية بلمطة 
 البعث الرياضي البناني 

 النصر الرياضي بطوزة
 النصر الرياصي بالمصدور 

 الفتح الرياضي بمنزل كامل  الشبيبة الرياضية بلمطة  الجولة السادسة
 االتحاد الرياضي القصيبي 

 الكوكب الرياضي بمنزل النور 
 النادي الرياضي الخنيسي 

 البعث الرياضي البناني 
 النصر الرياضي بالمصدور 

 االمل الرياضي بمنزل حرب 
 النصر الرياضي بطوزة 

 االتحاد الرياضي القصيبي  النصر الرياضي بالمصدور  الجولة السابعة
 االمل الرياضي بمنزل حرب 

 النادي الرياضي الخنيسي 
 الفتح الرياضي بمنزل كامل 

 الشبيبة الرياضية بلمطة 
 الكوكب الرياضي بمنزل النور 

 النصر الرياضي بطوزة 
 البعث الرياضي البناني 

 االمل الرياضي بمنزل حرب  البعث الرياضي البناني  الجولة الثامنة
 النادي الرياضي الخنيسي 

 الفتح الرياضي بمنزل كامل 
 الشبيبة الرياضية بلمطة 

 الكوكب الرياضي بمنزل النور 
 الرياضي بالمصدور  النصر

 االتحاد الرياضي القصيبي 
 النصر الرياضي بطوزة 

 النادي الرياضي الخنيسي  النصر الرياضي بطوزة  الجولة التاسعة
 االتحاد الرياضي القصيبي 

 الشبيبة الرياضية بلمطة 
 االمل الرياضي بمنزل الحرب

 النصر الرياضي بالمصدور 
 الفتح الرياضي بمنزل كامل 

 الرياضي البناني  البعث
 الكوكب الرياضي بمنزل النور 

      
 
 
 


