
 اإلتحــاد الجــزائـري لـكـرة القـدم          

 الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة
L.R.F.O      

 
 

 الموسم الرياضي 2019/2018 

 المحضر رقم:22

  الجلسة المنعقدة بتاريخ:2019/02/18    
   

 

         دراسة القضايا 

 مقابالت القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 620 مقابلة ) وفاق مقر / نجوم إليزي فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810340  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    تواتي بدر الدين           - وفاق مقر   

18/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب الحكم  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

1810401      بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير   بوليفة إسحاق            - وفاق مقر   

1810355  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوليفة خير الدين         - وفاق مقر   

1812286  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طاهري محمد لمين       - نجوم إليزي   
6921811  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        رحماني محمد             - نجوم إليزي   

8116881 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    بوشيخة سفيان      - نجوم إليزي   

81/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         نون المنظم لبطولة كرة القدم هواةمن القا 110) طبقا لنص المادة   

8118581 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار         ام الدينعصر زيابن  - نجوم إليزي 

81/02/2019بتداء من تاريخ تدفع في أجل شهر إ دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
ء بسبب الحصول على إنذارينبطاقة حمرا   1246918 عدالة خالد                 - نجوم إليزي   

لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 81/02/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

                    (.                                      كرة القدم هواة               

 غرامات:
 

بسبب وذلك 81/02/9201في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( نجوم إليزي )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 50التسيير للفريق ) سوء     
 

 

 

 

 



 

 القضية رقم 621 مقابلة ) وفاق ورقلة / أمل ورقلة فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811749  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ركبي حمزة               - وفاق ورقلة   

بسبب اللعب السلبي        بطاقة صفراء   1811038 هبال إسماعيل            - أمل ورقلة   
 

 القضية رقم 622 مقابلة ) وفاق عين ماضي / إتحاد الزاوية العابدية فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810818  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       حمري محمد              - وفاق عين ماضي   

 
 

 القسم الجهوي األول لفئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 623 مقابلة ) نجم باب الوادي / إتحاد عين البيضاء فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810805  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        تيجانية محمد لمين        - نجم باب الوادي   

1810806  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن نانة حيدر             - نجم باب الوادي   

لعب السلبي       بطاقة صفراء بسبب ال   1811305 بن بردي عادل            - نجم باب الوادي   
1810851  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        برجي محمد األمين      - إتحاد عين البيضاء   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
طاقة حمراء بسبب إرتكاب خطأ جسيمب   1812606           ول زكرياءشبو - نجم باب الوادي 

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة ( 910)  طبقا لنص المادة ( نافدتين 02لتين ) اإلقصاء لمقابيعاقب ب                  
 

 القضية رقم 624 مقابلة ) أولمبي بوعامر / مستقبل الحمادين فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة و تقرير الحكم (. -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
0999181  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        امرأولمبي بوع         بن مريم عبد القادر - 

1810240  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        حمداوي عبد الكريم     - أولمبي بوعامر   

8101331 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    قدوري فارس       - مستقبل الحمادين   

18/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 001.0نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

1840521  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           ميدة محمد نضال       - مستقبل الحمادين 
1840788  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        هارون بدر الدين        - مستقبل الحمادين   

1810889  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن إسماعيل عبد المنعم - مستقبل الحمادين   

 أحداث أشير عليها:

بإهانة الحكم الرئيسي و ذلك بعد نهاية المقابلة 5181020عزي طارق رخصة رقم  ) أولمبي بوعامر (قيام العب نادي  -  

للجنة مايلي:اعليه قررت     

دج 10.000مقابالت نافدة + غرامة نافدة قدرها  (04) لـباإلقصاء  1810205رخصة رقم  معاقبة الالعب عزي طارق -  

     .(  م لبطولة كرة القدم هواةمن القانون المنظ 112) طبقا للمادة  18/02/2019إبتداء من تاريخ  تدفع في أجل شهر  

  

 



 

 القضية رقم 625 مقابلة ) إتحاد حاسي الرمل / أمل سريع متليلي فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة و تقرير الحكم (. -  

بعد اإلطالع على تقرير مراقب اللقاء. -  

تقرير نادي ) أمل سريع متليلي(.بعد اإلطالع على  -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
2391810  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بويحياوي عبد المنعم    - إتحاد حاسي الرمل   

1810195  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       توقي مختار              - إتحاد حاسي الرمل   
1069181  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي            بن ساحة عبد المنعم  - أمل سريع متليلي 

1115181   بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي           بن غشي الزبير        - أمل سريع متليلي 
1811230    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي       موالي عبد هللا بشير     - أمل سريع متليلي   

1811056  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن شاعة يوسف         - أمل سريع متليلي   

 أحداث أشير عليها:

ول و شتمبإجتياح أرضية الملعب بعد نهاية الشوط األ ( إتحاد حاسي الرمل) قيام البعض من مناصري الفريق المحلي  -1  

ثالثي التحكيم و تهديديهم.      

نتيجة إحراز هدف التعادل عندها دخل مناصر من الفريق المحلي أرضية الملعب و 74ة في الدقيقة االمبار تتوقفحيث  -  

قام باإلعتداء على حارس مرمى الفريق الضيف مسببا له أضرار جسمانية بليغة على مستوى األنف.     

الملعب.ريق المحلي بالدخول المتكرر ألرضية مسيري الف حيث قام -  

حيث قام مناصري الفريق المحلي باإلعتداء على الطاقم التحكيمي بعد اإلعالن عن نهاية المباراة. -  

 - حيث قام العبين )02( من الفريق المحلي باإلعتداء الجسدي على الحكم المساعد الثاني. 

لالعبي الفريق التابعة برشق أرضية الملعب وكدا دكة اإلحتياط  ( حاسي الرمل إتحاد) ام مناصري الفريق المحلي حيث ق -2  

  .الضيف بالحجارة  

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة
 

( إتحاد حاسي الرمل)  و بالتالي معاقبة نادي من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 04الفقرة  47تطبيق نص المادة  -  

دفع في أجل شهر تدج  25.000+ غرامة مالية نافدة قدرها  18/02/2019بدون جمهور إبتداء من تاريخ ( 02) بمقابلتين

أحداث خطيرة في حق الطاقم  أدى إلى ب إجتياح الجمهور أرضية الملعب مابوذلك بس 18/02/2019إبتداء من تاريخ 

.وكدا اإلخالل بالنظام العام التحكيمي و حارس مرمى الفريق الضيف  

( إتحاد حاسي الرمل)  و بالتالي معاقبة نادي من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة دالفقرة  49طبيق نص المادة ت -  

دفع في أجل شهر تدج  30.000+ غرامة مالية نافدة بقيمة  18/02/2019بدون جمهور إبتداء من تاريخ ( 02) بمقابلتين

الحجارة داخل أرضية الملعب و دكة البدالء للنادي الضيف.وذلك بسبب رمي  18/02/2019إبتداء من تاريخ   

عقوبة نافدة  (01)باإلقصاء لمدة سنة  ( إتحاد حاسي الرمل) من فريق  1810195معاقبة الالعب توقي مختار رخصة رقم  -

نافدة قدرها  + غرامة دون إحداث ضرر جسماني بسبب اإلعتداء على الحكم المساعد الثاني 18/02/2019إبتداء من تاريخ 

من القانون المنظم لبطولة كرة  114)  و هذا تطبيقا للمادة 18/02/2019 دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخت دج 10.000

.(  القدم هواة  

عقوبة نافدة  (01)باإلقصاء لمدة سنة  ( إتحاد حاسي الرمل)  من فريق 1810188معاقبة الالعب بلكحل أحمد رخصة رقم  -

+ غرامة نافدة قدرها  دون إحداث ضرر جسماني بسبب اإلعتداء على الحكم المساعد الثاني 18/02/2019ريخ إبتداء من تا

من القانون المنظم لبطولة كرة القدم  114)  و هذا تطبيقا للمادة 02/2019/شهر إبتداء من تاريخ تدفع في أجل دج  10.000

.(  هواة  

ت عقوبة مقابال (08)باإلقصاء لـ  ( إتحاد حاسي الرمل) من فريق  1810171معاقبة الالعب بن سليمان أحمد رخصة رقم  -

دفع في تدج  5.000بسبب محاولة اإلعتداء على الحكم الرئيسي + غرامة نافدة قدرها  24/02/2019نافدة إبتداء من تاريخ 

علما أن  (  لبطولة كرة القدم هواةمن القانون المنظم  120) و هذا تطبيقا للمادة  18/02/2019أجل شهر إبتداء من تاريخ 

.هذا الالعب لم يتم إشراكه  



 - للتنبيه للنادي:

مقابالت بدون جمهور إبتداء  04تجمع و بالتالي =   ( إتحاد حاسي الرمل)  عقوبة اللعب بدون جمهور المسلطة على نادي -

.18/02/2018من تاريخ   

18/02/9201في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( اسي الرملإتحاد ح) غرامة يدفعها نادي دج  5.000 أالف خمسة -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 113) قا لنص المادة للمرة الثانية طب للفريق التنظيمذلك بسبب سوء  و    
 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 626 مقابلة ) مولودية سيدي سليمان / إتحاد أنقوسة فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810983  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عانو أيمن                - إتحاد أنقوسة   

 

 القضية رقم 627 مقابلة ) شباب سيدي عمران/ مولودية سكرة فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811221  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       عمرانشباب سيدي   خبار رمزي              -   

ى قرار   بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه عل  8107541 صادقي محمد صابر      - مولودية سكرة   

18/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

                            (.                              من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة 

1811254  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن عودة لزهر           - مولودية سكرة   
 

 القضية رقم 628 مقابلة ) إتحاد الحمادين/ نادي بوغفالة فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1840895  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عريف بالل عبد اللطيف  - نادي بوغفالة   

 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) ب (
 

 القضية رقم 629 مقابلة ) نجم بوغفالة / أمل سوف فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810746  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       جليد رمضان             - نجم بوغفالة   

1811136  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوسعدية وليد             - أمل سوف   
 

 القضية رقم 630 مقابلة ) مستقبل بلدة عمر / نادي سيدي خويلد فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810792  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        غطاس عبد المؤمن      - مستقبل بلدة عمر   

صفراء بسبب اللعب السلبي        بطاقة   1841472 سفيان عصام             - نادي سيدي خويلد   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القضية رقم 631 مقابلة ) مولودية بامنديل / مولودية المقارين فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810578  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        نقايس عبد العزيز       - مولودية بامنديل   

1811324  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زوزو عبد العتيق        - مولودية المقارين   
 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) ج (
 

 القضية رقم 632 مقابلة ) وداد مدينة زلفانة / جوهرة قصر الحيران فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810253  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير              قندوز ياسين            - وداد مدينة زلفانة 
1840321  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       جنيدي محمد الحبيب    - جوهرة قصر الحيران   

 

 القضية رقم 633 مقابلة ) نادي األغواط / رائد المنيعة فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811742  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوشارب أحمد                - نادي األغواط   

1811570  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       سليماني خير الدين      - نادي األغواط   

1650181  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       ر           بن سعد بشي - نادي األغواط   
0082181  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير             جبريط عبد الصمد - رائد المنيعة 

1972181  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير                  مشاطة عمر   - رائد المنيعة 
 العب أشير عليه:

لحكم الرئيسي بعد نهاية اللقاء وعليه يعاقب باإلقصاء لـقام الالعب بن شية نصر الدين من فريق ) رائد المنيعة ( بشتم ا -  

تدفع في أجل شهر إبتداء مندج  5.000+ غرامة نافدة قدرها  18/02/2019( مقابالت نافدة إبتداء من تاريخ  04)     

(.  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112) طبقا للمادة  18/02/2019تاريخ      
   

 القضية رقم 634 مقابلة ) إتحاد العسافية / مولودية أوالد القعدة فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811303  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي          شنوفي يحي             - إتحاد العسافية 

1810958  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        صحراوي عبد النور    - إتحاد العسافية   
0213184  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي              بزاوشة عبد القادر  - مولودية أوالد القعدة 

1810541  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        يدر             صافي ح - مولودية أوالد القعدة   

1812514  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        لبشيري عبد القادر       - مولودية أوالد القعدة   
 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
يعـاقب     –بطاقة حـمراء بسبب شتم الحكم    1425181      لبشيري يوسف       - مولودية أوالد القعدة 

14/02/9201تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  10.000مقابالت نافدة + غرامة قدرها  (04)باإلقصاء ألربعة   

  (.                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 112) طبقا لنص المادة 

0541181     ء بسبب محاولة اإلعتداء علىبطاقة حـمرا    صافي حيدر إبراهيم  - مولودية أوالد القعدة 

    + غرامة نافدة قدرها 18/02/2019( مقابالت نافدة إبتداء من تاريخ 08) ثمانيةيعاقب باإلقصاء لـ –حكم الرئيسي ال

كرة  من القانون المنظم لبطولة 201) طبقا لنص المادة  18/02/0192إبتداء من تاريخ  في أجل شهرتدفع  دج 5.000  

(.                                          القدم هواة                  
 



 القضية رقم 635 مقابلة ) إتحد بريان / رائد سيدي ساعد فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810208  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       طالبي عالء الدين       - رائد سيدي ساعد   

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
لى إنذارينبطاقة حمراء بسبب الحصول ع   1124818 زيطوط معمر             - إتحاد بريان   

لبطولة  من القانون المنظم 103)  طبقا لنص المادة 18/02/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

  (.                                                        كرة القدم هواة               
 

 القضية رقم 636 مقابلة ) نصر حاسي الدالعة / مولودية البيضاء فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:

بعد اإلطالع على الوثائق المرفقة بالملف ) ورقة المقابلة و تقرير الحكم (. -  

مراقب اللقاء. بعد اإلطالع على تقرير -  

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1810369  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن فراح محمد           - نصر حاسي الدالعة   

3748101 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    جكيدل حاج محمد         - نصر حاسي الدالعة   

18/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 1.000دة + غرامة قدرها ناف اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                                         من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 110) طبقا لنص المادة   

2203181  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير                     كشنة لعجال -  البيضاء مولودية 

 أحداث أشير عليها:

 ( بالدخول عدة مرات لوسط الملعب و شتم الفريق الضيفنصر حاسي الدالعة حيث قام أشخاص من الفريق المحلي )  -

 هدف األول.هذا األخير ال و ذلك بعد تسجيل 

 العبي الفريق الضيف أثناء توجههم ( باإلعتداء علىنصر حاسي الدالعة قام عدد من العبي و مسيري نادي )  حيث -

 و تحول نحوى غرف تغيير المالبس و ذلك بعد نهاية الشوط األول من اللقاء ما نجم عنه إصابة العب من الفريق الضيف 

  .اإلعتداء إلى شجار جماعي 

 ملعب عليهم بعد بتهديد العبي الفريق الضيف بإقتحام ال (نصر حاسي الدالعة )  قام مجموعة من مناصري فريق حيث -

 دقائق. 10من عمر المبارة ما دفع بالحكم الرئيسي لتوقيف اللقاء لمدة  75ف التعادل في القيقة إحرازهم هد 
 

 قررت اللجنة مايلي: لهذه األسباب و ألجلها
    

+ 18/02/2019إبتداء من تاريخ  ( نافدة10) ة( باإلقصاء لمدة سننصر حاسي الدالعة فريق ) لعام الكاتب المعاقبة  -  

من القانون المنظم 311) طبقا للمادة  18/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 5.000غرامة نافدة قدرها     

من 1810399 الالعب سرخاد عبد النور رخصة رقم الذي تعرض له بسبب اإلعتداء الجسدي(  لبطولة كرة القدم هواة    

  قائمين باإلعتداء.ال هوية ديتحدنظرا لعدم وذلك  ) مولودية البيضاء ( نادي  

( 03لثالثة )باإلقصاء  1810611الالعب قرينات عبد القادر رخصة رقم ( نصر حاسي الدالعة معاقبة قائد فريق )  -  

  بسبب القدم هواة ( من القانون المنظم لبطولة كرة 311) طبقا للمادة  دج 3.000+ غرامة نافدة بقيمة  نافدة مقابالت   

.دون تحديد هوية الفاعلين اإلعتداء الجسدي الذي طال الالعب سرخاد عبد النور    

دج 50.000( مقابالت بدون جمهور نظرا لحالة العود + غرامة مالية قدرها 08( بـ )نصر حاسي الدالعة معاقبة نادي )  -      

   ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 04الفقرة  47) طبقا للمادة  18/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ       

18/02/9201( في أجل شهر إبتداء من تاريخ  نصر حاسي الدالعة غرامة يدفعها نادي )دج  10.000 أالفعشرة  -  

.(  هواةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  113) قا لنص المادة طب للمرة الثانية للفريق التنظيمذلك بسبب سوء  و    

ابتداء من  بمواصلة ما تبقى من مقابالت البطولة خارج الديار ( نصر حاسي الدالعة نادي )كما أن اللجنة قررت معاقبة   

24/02/2019.  

 



 

 القضية رقم 637 مقابلة ) ترجي مرماد / إتحاد حاسي الدالعة فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811054  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بوزيد الهاشمي                - ترجي مرماد   

1812698  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       شهبوني العيد            - ترجي مرماد   
1810075  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن سبع أحمد أيوب      - إتحاد حاسي الدالعة   

1812473  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       محاد عبد الجليل         - إتحاد حاسي الدالعة   

1810098  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       اس           قوزيم بلعب - إتحاد حاسي الدالعة   
1810066  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       بن مجغاية أحمد         - إتحاد حاسي الدالعة   

1810182  بطاقة صفراء بسبب اللعب الخطير       قديم عبد القادر          - إتحاد حاسي الدالعة   
 غرامات:

 

وذلك 18/02/9201في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ( سي الدالعةإتحاد حا )غرامة يدفعها نادي دج  3.000 أالفثالثة  -  

.(  من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 130) ( و هذا تطبيقا لنص المادة  إنذارات 50التسيير للفريق ) بسبب سوء     
 

 

 القسم الجهوي الثاني لفئة األكابر الفوج ) د1 (
 

 القضية رقم 638 مقابلة ) شباب بلدية إليزي / شباب تين خاتمة جانت فئة األكابر ليوم 2018/12/28 ( مرحلة الذهاب:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1811931  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        قاصو مخلوف           - شباب تين خاتمة جانت   

 

 بطولة كرة القدم داخل القاعة لفئة األكابر
 

 الفوج ) أ (
 

 القضية رقم 639 مقابلة ) مدرسة تطوير الرياضة ورقلة / وفاء حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
راء بسبب الحصول على إنذارينبطاقة حم   1256718 ورقلة .ر.مدرسة ت  سقاي عبد المولى        -   

لبطولة  من القانون المنظم 110)  طبقا لنص المادة 18/02/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

.(كرة داخل القاعة                  

مام العامةبطاقة حمراء بسبب السب العلني أ   1812390 ورقلة .ر.مدرسة ت  شريفي رضوان         -   

  18/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  1.500إقصاء نافدة + غرامة نافدة قدرها  20يعاقب بمقابلتين                

(. القاعة داخلمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  081) طبقا لنص المادة                  

1244818  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين بوغابة شرف الدين      - وفاء حاسي مسعود   

لبطولة  من القانون المنظم 110)  طبقا لنص المادة 18/02/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

.(كرة داخل القاعة                  

 

 

 

 



 

 
 القضية رقم 640 مقابلة ) نجم حاسي مسعود / أهلي حاسي مسعود فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 عقوبات بالطرود:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1222818  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين         طرمون خالد      - نجم حاسي مسعود 

لبطولة  من القانون المنظم 110)  طبقا لنص المادة 18/02/2019إبتداء من تاريخ  يعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

.(كرة داخل القاعة                  

1246118  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين بومادة هود               - أهلي حاسي مسعود   

لبطولة  من القانون المنظم 110)  طبقا لنص المادة 18/02/2019إبتداء من تاريخ  اء لمقابلة واحدة نافدةيعاقب باإلقص  

.(كرة داخل القاعة                  
 

 الفوج ) ب (
 

          

 القضية رقم 641 مقابلة ) مولودية عين البيضاء / هضبة متليلي فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
2395181  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بن طوزي صهيب       - مولودية عين البيضاء   
1233018  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        ريغي خالد                - هضبة متليلي   

2356181  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        طاهر عبد الرؤوف - هضبة متليلي   
2503181  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        كديد وليد                 - هضبة متليلي   

4163718  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        زحي محمد عبد لهادي  - هضبة متليلي   
 

 القضية رقم 642 مقابلة ) إتحاد قصر متليلي / سريع الرويسات فئة األكابر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي            رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1841636  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        موالي إبراهيم حمزة    - إتحاد قصر متليلي   

8123271 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار    تليليإتحاد قصر م  عاشور مبارك      -   

10/01/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ  دج 1.000نافدة + غرامة قدرها  اإلقصاء لمقابلة واحدةالحكم يعاقب ب  

(.                                   داخل القاعةمن القانون المنظم لبطولة كرة القدم  99) طبقا لنص المادة   

اللعب الخطير       بطاقة صفراء بسبب   1812515 بن حود الحاج             - سريع الرويسات   
 

 بطولة كرة القدم النسوية
 

 القضية رقم 643 مقابلة ) فتيات تحدي تماسين / أتليتيك بسكرة فئة األكابر ليوم 2019/01/26 (:

 حيث بعد اإلطالع على المرفقات التالية:

.ورقة المقابلة -  

ير حكم اللقاء.تقر -  

(. فتيات تحدي تماسينحيث تم إستدعاء نادي )  -  

(. أتليتيك بسكرةحيث تم إستدعاء نادي )  -  

( رفض المثول أمام لجنة الإلنضباط بعد إستدعاءه من طرف هذه األخيرة.فتيات تحدي تماسين حيث أن النادي الرياضي )  -  

.18/02/2019ل أمام لجنة الإلنضباط بتاريخ ( قد مثأتليتيك بسكرةحيث أن النادي الرياضي ) -  

 

 



بعدما عين الحكم عن طريق القرعة نظرا لغياب ثالثي التحكيم المعين 26/01/2019بالتاريخ المحدد  ىجر قد حيث أن اللقاء -  

( بسكرةأتليتيك السيد بوضياف رياض األمين العام لفريق ) قد تم تعيين من طرف الرابطة الجهوية لكرة القدم ورقلة ف    

هنالك أي إعتراض. يكن و لم     

من الشوط  12( في القيقة  أتليتيك بسكرة( قابل بالرفض الهدف الذي أحرزه فريق ) فتيات تحدي تماسين حيث أن فريق )  -  

األول بحجة التسلل.   

تب العام للنادي حدادبأمر من الكا ( إنسحب من ساحة الملعب رافضا مواصلة اللعبفتيات تحدي تماسين حيث أن فريق )  -  

عليها بالمواصلة إلى غاية فوات الوقت القانوني. إلحاح الحكم من رغمبال أمينة   

( حداد أمينة بالتدوين على ورقة المقابلة عبارة ) توقفت المباراة منفتيات تحدي تماسين حيث قامت الكاتب العام لفريق )  -  

ة بصفته سكريتير النادي  بوضياف رضا (. طرف الحكم الذي كان من طرف فريق أتليتيك بسكر   
 

 ) قررت اللجنة تطبيق نص المادة  53 من قانون اإلتحاد الجزائري لكرة القدم المنظم لبطولة كرة القدم النسوية (
 

(.  أتليتيك بسكرةلصالح فريق )  03/00( بنتيجة فتيات تحدي تماسين خسارة المقابلة بالنسبة فريق )  -  

  ) فتيات تحدي تماسين (.ط من رصيد كل من نادي ( نقا03خصم ) -

اإلقصاء مدى الحياة بالمنع من ممارسة أي نشاط أو وظيفة لها عالقة بكرة القدم بالنسبة لكاتب فريق نادي -  

( حداد أمينة بسبب تزوير ورقة المقابلة.فتيات تحدي تماسين )    

.18/01/2019في أجل شهر إبتداء من تاريخ  ت تحدي تماسين () فتياغرامة يدفعها كال من نادي دج  5.000 ألف خمسة -  

 

 بطولة القسم الجهوي فئة األواسط األقل من )19( سنة 
 

 الفوج ) و (

 القضية رقم 644 مقابلة ) شباب سيدي عمران / شباب جامعة فئة األواسط  ليوم 2019/02/09 (:

 عقوبات بالطرود: 
 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1840809  بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين عباسي بهاء الدين         - شباب سيدي عمران   

.    (الفئات الصغرى كرة القدم لبطولة  من القانون المنظم 87)  طبقا لنص المادةنافدة  اإلقصاء لمقابلة واحدةيعاقب ب                 
 

 القضية رقم 645 مقابلة ) مولودية المقارين / شباب سيدي عمران فئة األواسط ليوم 2019/02/15 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1860932  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        عقوب إسالم         ي - مولودية المقارين   

1840803  بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار تومي صهيب            - شباب سيدي عمران   

  من 85) طبقا لنص  المادة  18/02/2019تدفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج  005.1الحكم يعاقب بغرامة قدرها                 

.(الفئات الصغرى ظم لبطولة كرة القدم القانون المن                 
 

 كأس الجمهورية فئة األصاغر األقل من )15( سنة 
 

 القضية رقم 647 مقابلة ) أكاديمية األغواط / جمعية الشلف فئة األصاغر ليوم 2019/02/16 (:

 اإلنذارات:

 إسم الالعب        النادي             رقم الرخصة  لل العقوبة المسلطة            
1880253  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        يلحرش أسامة          - أكاديمية األغواط   

1880418  بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبي        بختوشي بلقاسم           - جمعية الشلف   
 

 

 
 



 تسوية وضعية عقابية                             
 

30/01/2019بتاريخ  269المسجل تحت رقم   ( مسقبل لماضي )مودع من طرف فريق بعد اإلطالع على الطلب ال -  

.1810495و الذي من خالله طلب هذا الفريق تسوية الوضعية العقابية لالعب زاكي عيسى رخصة رقم     

. 18/01/2019حيث أن الالعب معاقب بمقابلة نافدة بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم بتاريخ  -  

بتاريخ  (  ترجي مرماد / مستقبل لماضيالتي جمعت نادي )  المواليةفي المقابلة  لالعب زاكي عيسى تم إشراكهحيث أن ا -

دون إستنفاده للعقوبة. 2019 /25/01  

بطلبه هذا ملتمسا تسوية الوضعية العقابية لالعبه المذكور. ( مستقبل لماضي )حيث تقدم فريق  -.                                                  

 بعد الدراسة قررت اللجنة                                              
 

 

نطبق نص المادة 1810495رخصة رقم فئة األكابر  ( مستقبل لماضي )لتسوية وضعية الالعب زاكي عيسى الناشط بفريق  -  

هواة. القانون المنظم لبطولة كرة القدم  من 134    

( مقابالت نافدة إبتداء من تاريخ 20( مايساوي في المجموع  )  10+  01إقصاء نافد زائد العقوبة األصلية ) ( مقابلة 01) -  

31/01/2019.  

 تسوية وضعية عقابية                            
 

03/02/2019 بتاريخ 294المسجل تحت رقم   ( وداد مدينة األغواط )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف فريق  -  

.1812619جربوعة الطاهر رخصة رقم و الذي من خالله طلب هذا الفريق تسوية الوضعية العقابية لالعب     

. 25/01/2019اإلحتجاج على قرار الحكم بتاريخ حيث أن الالعب معاقب بمقابلة نافدة بسبب  -  

( بتاريخ  نادي األغواط / وداد األغواطجمعت فريق )  في المقابلة الموالية التي تم إشراكه جربوعة الطاهرحيث أن الالعب  -

دون إستنفاده للعقوبة. 01/20/2019  

بطلبه هذا ملتمسا تسوية الوضعية العقابية لالعبه المذكور. ( وداد األغواط )حيث تقدم فريق  -  

                                                
 

 بعد الدراسة قررت اللجنة                                              
 

 

نطبق نص 1812619رخصة رقم فئة األكابر  ( وداد األغواط )الناشط بفريق  جربوعة الطاهرلتسوية وضعية الالعب  -  

هواة. القانون المنظم لبطولة كرة القدم  من 134المادة     

( مقابالت نافدة إبتداء من تاريخ 20ساوي في المجموع  ) ( ماي 10+  01( مقابلة إقصاء نافد زائد العقوبة األصلية ) 01) -  

07/20/2019.  

 

 تسوية وضعية عقابية                            
 

17/02/2019بتاريخ  443المسجل تحت رقم   ( إتحاد ورقلة )بعد اإلطالع على الطلب المودع من طرف فريق  -  

.1810150ية العقابية لالعب باعون أنيس رخصة رقم و الذي من خالله طلب هذا الفريق تسوية الوضع    

خالل لقاء ) إتحاد الزاوية العابدية / إتحاد ورقلة (  معاقب بمقابلة نافدة بسبب اإلحتجاج على قرار الحكمحيث أن الالعب  -  

  .08/02/2019بتاريخ   

بين إتحاد الخنق ضد إتحاد ورقلة  16/20/2019تم إشراكه  في المقابلة الموالية بتاريخ  باعون أنيس لالعباحيث أن  -  

دون إستنفاده لعقوبة المقابلة المسلطة عليه .    

المذكور. هلالعبالعقابية  وضعيةالتسوية ه ملتمسا بطلب ( إتحاد ورقلة ) تقدم فريقحيث  -  

                                                
 

 



 بعد الدراسة قررت اللجنة                                              
 

 

نطبق نص المادة 1810150رخصة رقم فئة األكابر  ( إتحاد ورقلة )الناشط بفريق باعون أنيس لتسوية وضعية الالعب  -  

هواة. القانون المنظم لبطولة كرة القدم  من 134    

( مقابالت نافدة إبتداء من تاريخ 20المجموع  )  ( مايساوي في 10+  01( مقابلة إقصاء نافد زائد العقوبة األصلية ) 01) -  

  18/02/2019.  

 

 إحـتـراز
 

 القضية رقم 004 مقابلة ) شباب قصر الحيران / إتحاد النزلة تقرت فئة األكابر ليوم 2019/02/15 (:
 

النزلة تقرت ( أال وهو( حول العب من فريق ) إتحاد  شباب قصر الحيرانإحتراز مدون من طرف النادي الرياضي )  -  

حيث إحتج نادي ) شباب قصر الحيران ( على مشاركة هذا الالعب  1812496الالعب تواتي صدام حامل الرخصة رقم     

(  03و المقدرة بـ )  2016/2017معلال ذلك كون هذا الالعب لم يستنفد كامل العقوبة المسلطة عليه خالل الموسم      

(.02بل إستنفد منها مقابليتن ) 14/04/2017خ مقابالت إبتداء من تاري     

اإلحتراز مقبول. من حيث الشكل:    

من حيث الموضوع:     

يعتبر مؤهال من الناحية القانونية ضمن فريقه األسبق 1812496حيث أن الالعب تواتي صدام صاحب الرخصة رقم  -  

إلى غاية 15/07/2017ل تبدأ من تاريخ ذلك أن مرحلة التأهي 2017/2018) أمل سيدي مهدي ( خالل الموسم     

  15/09/2017.  

( إتضح بأن و ضعية الالعب تواتي صدام شباب قصر الحيرانحيث و بعد دراسة ملف اإلحتراز المدون من طرف نادي )  -   

سليمة من الناحية القانونية. 1812496رخصة رقم      
 

 

 لهذه األسباب و ألجلها قررت اللجنة       
 

 

 

اإلحتراز مقبول. حيث الشكل: من -  

(  إلنتفاء األسباب شباب قصر الحيرانرفض اإلحتراز المدون من طرف النادي الرياضي )  من حيث الموضوع: -  

   القانونية و بالتالي بقاء نتيجة المقابلة على حالها.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إستئناف
 

 القضية رقم 511 مقابلة ) شبيبة زلفانة / شباب تبسبست فئة األكابر ليوم 2019/01/18 (:

 - أحداث أشير عليها:

( أثناء سير اللقاء لمرات متتالية و ذلك في الدقيقتين شبيبة زلفانةإجتياح أرضية الملعب من طرف جمهور الفريق المحلي )  -  

. 82و  74    

على الالعب زنو أنور  1811194اش حمزة رخصة رقم ( دش شبيبة زلفانةبعد إعتداء العب نادي )  74حيث في الدقيقة  -  

( بإجتياح الملعب  شبيبة زلفانة( قام جمهور الفريق المحلي )  شباب تبسبستمن فريق )  1811841عبد الباسط رخصة رقم   

دقائق. 07( ما تسبب في توقف المبارة لـ  شباب تبسبستو اإلعتداء على العبي الفريق الضيف )   

( باإلحتجاج العنيف على المساعد األول للحكم شبيبة زلفانةقام المسير عبد العالي ميلود من فريق )  81قة حيث في الدقي -  

 بعدما رفع هذا األخير الراية لوجود حالة تسلل.

( باإلحتجاج شبيبة زلفانةو بعد تسجيل الفربق الضيف الهدف الثاني قام مجموعة من مسيري نادي )  86حيث في الدقيقة  -  

لى المساعد الثاني للحكم و هو األمر الذي أدى إلى إجتياح الجمهور ساحة الملعب و تم اإلعتداء الجسدي على الحكم المساعدع  

دقائق. 08الثاني ما أدى لتوقف المقابلة لثاني مرة لمدة   

( شبيبة زلفانةمن فريق )  1811187حيث أنه بعد إعالن الحكم عن نهاية المقابلة قام الالعب سويد عبد الرزاق رخصة رقم  -  

 قام باإعتداء الجسدي على الحكم المساعد الثاني على مستوى الركبة.

( على النحو التالي: شبيبة زلفانةحيث بعد الدراسة تقرر تطبيق النصوص القانونية المعمول بها ومعاقبة نادي )  -  

طبقا لنص المادة  31/01/2019إبتداء من تاريخ  ( شبيبة زلفانة ( بدون جمهور نافدة بالنسبة للفريق المخالف )02مقابلتين ) -       

بسبب إجتياح أرضية الملعب المودي ألحداث خطيرة تمثلت في من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 04الفقرة  47       

اإلعتداء على الحكم المساعد الثاني من جهة و اإلخالل بالنظام العام من جهة ثانية.        

( في أجل شهر إبتداء من تاريخ شبيبة زلفانة( دج غرامة نافدة يدفعها النادي الرياضي )  2.5000خمسة وعشرون ألف )  -      

     31/01/2019.  

بقابلة واحدة إقصاء نافد + غرامة مالية  1811190( عبد العالي بشير رخصة رقم  شبيبة زلفانةمعاقبة قائد فريق نادي )  -      

بسبب اإلحتجاج الجماعي لمسيري الفريق على الحكم  31/01/2019دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج ت 3.000ها قدر      

.من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 02الفقرة  101المساعد الثاني و اللذين لم تحدد هويتهم وذلك طبقا لنص المادة       

( باإلقصاء النافد لمدة سنة إبتداء من تاريخ شبيبة زلفانةمن فريق )  1811187رخصة رقم  معاقبة الالعب سويد عبد الرزاق -      

طبقا لنص المادة 31/01/2019دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخ دج ت 10.000+ غرامة مالية نافدة قدرها  24/01/2019     

ء هذا الالعب على الحكم المساعد الثاني دون إحداث ضررو ذلك بسبب إعتدا من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 114     

جسماني يذكر.      

إبتداء من تاريخ أشهر نافدة 06( باإلقصاء لمدة  شبيبة زلفانةكاتب عام نادي )  180113معاقبة عبد العالي ميلود رخصة رقم  -     

من القانون 120طبقا لنص المادة  31/01/2019 دفع في أجل شهر إبتداء من تاريخدج ت 5.000+ غرامة قدرها  24/01/2019    

و ذلك بسبب محاولة اإلعتداء الحكم المساعد األول لوال تدخل رجال القوة العمومية. المنظم لبطولة كرة القدم هواة     

 غرامة على النادي: 

بسبب 31/01/2019اء من تاريخ ( في أجل شهر إبتد شبيبة زلفانة( دج غرامة نافدة يدفعها فريق )  5.000)  خمسة أالف -     

.المنظم لبطولة كرة القدم هواة من القانون 131سوء النتظيم طبقا لنص المادة       

 

 الباقي دون تغيير

 

 

 

 
 

  



 المقابالت التي لم تسجل بها أية مخالفات:

.08/02/9201 إتحاد العسافية /وداد األغواط  -  

.08/02/9012بتاريخ  وفاق ورقلة / إتحاد النخلة -  

.09/20/9201بتاريخ  نجم بوغفالة / سعيد عتبةمولودية  -  

.12/02/9201 نادي سيدي خويلد /شباب جامعة  -  

.12/20/9201بتاريخ  رائد حاسي القارة / إتحاد الحمادين -  

.12/02/9201 أتليتيك حاسي مسعود/  أمل سوف -  

 - شباب سيدي عمران / شباب حاسي مسعود بتاريخ 2019/02/12.

 - وفاق جانت / أغوم جانت بتاريخ 2019/02/15.

.15/20/9201بتاريخ  مستقبل الدبداب / تين تزريفت جانت -  

.15/02/9201بتاريخ  شباب حاسي مسعود /شباب تبسبست  -  

.15/02/9201 أولمبي الوادي/  إتحاد النزلة الوادي -  

.16/20/9201بتاريخ  إتحاد النخلة /نادي المقارين  -  

.16/02/2019بتاريخ شباب البرج القديم  / اب إليزيإتحاد شب -  

.16/02/9201بتاريخ  مولودية حاسي مسعود / شباب القواطين -  

.16/02/9201بتاريخ  أمل سيدي مهدي /شباب سيدي بوعزيز  -  

.16/02/9201بتاريخ  مولودية سعيد عتبة / إتحاد عجاجة -  

.16/02/9201 ترجي تقديدين/  شباب الحدب -  

 

 

 

 

                                              المسير اإلداري لقسم اإلنضباط
                                         يدريس الهوار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 


