
 االتحاد الجزائري لكرة القدم
 الرابطة الوالئية لكرة القدم بسكرة                  

 الوالئية اللجنة الفنية    

D.T.W            
 
 

 2023-2022الموسم الرياضي 

 
 

 2023/  07رقم  محضر إجتماع                                 

 31/01/2023بتاريخ              

 
 بعد الزوال الثالثة، وعلى الساعة عشرون و وثالثة  عام ألفان جانفًمن شهر  والثالثونالواحد فً الٌوم 

 براسة بمقر الرابطة سنة 14ورؤساء النودي فئة اقل من  الوالئٌة التقنٌةاللجنة  اعتمإج( انعقد 15:00)

  السٌد مسعً لزهاري المدٌر الفنً الوالئً

 بحضور الســادة :و

 عضو     حلٌلو ٌوسف     -
 عضودٌدٌش الٌاس        -
   اونٌس مصطفى   عضو -
 
  

 األعمالجدول 
 2023-2022سنة للموسم الرٌاضً  14فئة اقل من  كاس الوالٌةرزنامة قرعة  -1

 الحاضرون

 اتحاد الكورس   مواقً بنانً  -1

 نجوم الزٌبان ---رمانً طارق  -2

 الشعلة ---قتال ناصر  -3

 الرٌان ---سلمً زرزور  -4

 التظامن ---حفري عمار  -5

 سٌتً بسكرة ---ترٌعة عقبة  -6

 المواهب الشابة ---شمالل محمد االمٌن  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدور التمهيدي 
 جمعٌة الحاجب –نادٌت بسكرة  -1

 اولمبٌك العالٌة –اتحاد اوالد جالل  -2
 الدور السادس عشر 

 تضامن بسكرة –نجوم الزٌبان  -1

 نجم سٌدي عقبة –سٌتً سبور  -2

 نجم زرٌبة الوادي –فوغالة شباب  -3

 مستقبل بسكرة –الشعلة  -4

 ترجً العالٌة –شبٌبة شتمة  -5

 شبٌبة العالٌة –شبٌبة عٌن الناقة  -6

 شباب جمورة –شبٌبة طولقة  -7

 وفاق القنطرة –امل بسكرة  -8

 مولودٌة سٌدي عقبة –اتحاد الكورس  -9

 وداد الفٌض –شبٌبة سٌدي عقبة  - 10

 عقبةوفاق سٌدي  –اكادٌمٌة راس المٌعاد  – 11

 الدور التمهٌدي 2الفائز من مقابلة رقم  –نادي الوحدة  – 12

 نادي بوزٌتونة –النخٌل بسكرة  – 13

 نادي بنً فرح –مولودٌة بسكرة  – 14

 المواهب الشابة –الدور التمهٌدي  1الفائز رقم  – 15

 الرٌان بسكرة –المجمع الرٌاضً  – 16
 الدور الثمن النهائي

 2مع الفائز من المقابلة رقم  1الفائز من المقابلة رقم  -1

 4مع الفائز من المقابلة رقم  3الفائز من المقابلة رقم  -2

 6مع الفائز من المقابلة رقم  5الفائز من المقابلة رقم  -3

 8مع الفائز من المقابلة رقم  7الفائز من المقابلة رقم  -4

 10لة رقم مع الفائز من المقاب 9الفائز من المقابلة رقم  -5

 12مع الفائز من المقابلة رقم  11الفائز من المقابلة رقم  -6

 14مع الفائز من المقابلة رقم  13الفائز من المقابلة رقم  -7

 16مع الفائز من المقابلة رقم  15الفائز من المقابلة رقم  -8

 الدور الربع نهائي
 2مع الفائز من المقابلة رقم  1الفائز من المقابلة رقم  -1

 4مع الفائز من المقابلة رقم  3الفائز من المقابلة رقم  -2

 6مع الفائز من المقابلة رقم  5الفائز من المقابلة رقم  -3

 8مع الفائز من المقابلة رقم  7الفائز من المقابلة رقم  -4
 الدور النصف نهائي 

 2مع الفائز من المقابلة رقم  1الفائز من المقابلة رقم  -1

 4مع الفائز من المقابلة رقم  3الفائز من المقابلة رقم  -2

 فً نفــس الٌــوم والشهـــر والتارٌــخ  مساءا  و النصف الرابعةعلً الساعة  الجلسـةرفعــت     

 المدٌر التقنً الوالئً        كاتب الجلسة

 

 مسعً لزهاري                 حلٌلو ٌوسف


