
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 01: محضر رقم
 01/00/2019: جلسة يوم

 :جدول األعمال
 المقابالتبرنامج  (0

  لبطولة القسم الجهوي األول أكابر  التاسعةالجولة 
  أكابر الثانيلبطولة القسم الجهوي   الثامنةالجولة 
 سنة  91لفئة اقل من  الجولة الرابعة 

 نتائج المقابالت (2
  لبطولة القسم الجهوي األول أكابر  الثامنةالجولة 
  لبطولة القسم الجهوي الثاني أكابر السابعةالجولة 
 سنة  91لفئة اقل من  الجولة الثالثة  

 القضايامعالجة  (3
 لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر اجلولة التاسعةرنامج مقابالت ب

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول

 أ

01:11 01/00/1101  اولمبي الوادى //مستقبل موفلون  مركب تمنراست 

00:11 01/00/1101  اتحاد ورقلة // وفاق المغير  البلدي المغير  

00:11 01/00/1101  وفاق عين الماضي // اتحاد النخلة  البلدي الرباح 

00:11 01/00/1101  امل ورقلة // امل سيدي المهدى  مستقبل تقرت  

01:11 01/00/1101  مولودية البيضاء // اتحاد الدالعة  البلدي الدالعة  

00:11 01/00/1101   نجوم الوسط ايليزي// وفاق مقر  البلدي الزاوية العابدية 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول
 ب

01:11 01/00/1101 اولمبي بوعامر // شمس االصيل تمنراست  مركب تمنراست   
00:11 01/00/1101 سيد الساعد .ر// شباب جامعة  البلدي جامعة    
00:11 01/00/1101  مستقبل بلدة عمر // اتحاد عين البيضاء  البلدي عين البيضاء 

00:11 01/00/1101  وفاق هقار تمنراست// شباب ايليزي مركب ايليزي 

00:11 01/00/1101  رائد حاسي القارة  // اتحاد الحمادين  البلدي المقرن  

00:11 01/00/1101  مستقبل الحمادين// نجم باب الوادى  البلدي الوادي 
 

 

 



 لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابر  الثامنةرنامج مقابالت اجلولة ب

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 أ

01:11 01/00/1101  شبيبة زلفانة // اتحاد انقوسة  البلدي أنقوسة  

00::: 01/00/1101  شباب سيدي عمران//شباب حاسي مسعود البلدي سيدي خويلد 

01::: 01/00/1101  نادى المقارين // نادى بوغفالة  البلدي ورقلة  

00:11 01/00/1101  شباب تبسبست// مولودية سيدي سليمان البلدي المقارين 

00:11 01/00/1101  اتحاد القمار // ترجى تقديدين  البلدي جامعة  

00:11 01/00/1101  شباب الحدب // اتحاد النزلة الوادى  مركب الوادي 

00:11 01/00/1101  بترول حاسي مسعود// القبة تماسين  البلدي تماسين 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ب

01:11 01/00/1101 شهداء القمار // مولودية سعيد عتبة  البلدي ورقلة    
01:11 01/00/1101  نادى سيدي خويلد// نجم بوغفالة  البلدي ورقلة  

00:11 01/00/1101  شباب القصر // نادى منظر الجميل  البلدي الوادي  

00:11 01/00/1101  شباب القواطين // اتلتيك حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 

00:11 01/00/1101   مولودية بامنديل// امل سوف  البلدي الوادي  

00:11 01/00/1101  اتحاد الزقم // شباب عين القديمة  البلدي عين البيضاء 

00:11 01/00/1101  مولودية حاسي مسعود// مولودية المقارين  البلدي المقارين 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ج

00::: 01/00/1101  بريان اتحاد // مستقبل لماضي  البلدي حاسي القارة 

00:11 01/00/1101  راد المنيعة// مولودية اوالد القعدة  البلدي افلو  

00:11 01/00/1101  وداد زلفانة // جيل بن نانة البلدي سيدي مخلوف 

00:11 01/00/1101  نصر حاسي الدالعة// شباب قصر الحيران  البلدي قصرالحيران 

00:11 01/00/1101  ترجى مرماد// بريان  جيل بودواية البلدي بريان 

00:11 01/00/1101  اتحاد العسافية // رائد متليلي  البلدي متليلي 

00:11 01/00/1101  جوهرة قصر الحيران // وفاق بريدة  البلدي افلو الجديد 

 سنة01لبطولة فئة اقل من   الرابعةبرنامج مقابالت اجلولة 

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 أ

01::: 00/00/1101  جوهرة قصر الحيران// نصر حاسي الدالعة  ةالبلدي الدالع 

01:11 00/00/1101  اتحاد حاسي الرمل // اتحاد الخنق  البلدي الخنق 

00:11 00/00/1101  جيل بودواية بريان// شباب قصر الحيران  البلدي قصر الحيران 

00:11 00/00/1101  اتحاد بريان// اتحاد حاسي الدالعة  البلدي الدالعة 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

وجالف  
 ب

01:11 00/00/1101  مولودية البيضاء // مولودية اوالد القعدة  البلدي افلو 

01:11 00/00/1101  اتحاد االغواط// رائد سيدي ساعد البلدي القلتة  

00:11 00/00/1101  وفاق بريدة  // اتحاد العسافية  البلدي العسافية 

00:11 01/00/1101  اتحاد أفلو // وفاق عين ماضي البلدي عين ماضي  

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ج

01::: 00/00/1101  شباب الحدب// اتحاد عين البيضاء  البلدي عين البيضاء 

01:11 00/00/1101  مشعل حاسي مسعود// بترول حاسي مسعود البلدي حاسي مسعود 

01:11 00/00/1101  شباب عين القديمة // نادى سيدي خويلد البلدي سيدي خويلد 

00:11 00/00/1101  اتحاد ورقلة // مولودية سعيد عتبة  الجوارى بوعامر 

00::: 00/00/1101  نادى بوغفالة // اتلتيك حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 
 الفوج المقابلة الملعب التاريخ التوقيت



11:11 00/00/1101  د نجم بوغفالة // أولمبي بوعامر  الجوارى بوعامر  
01:11 00/00/1101  شباب القصر // وفاق ورقلة  البلدي ورقلة  

01:11 00/00/1101  اتحاد أنقوسة // االمل الرياضي ورقلة  مركب المخادمة  

00::: 00/00/1101  شباب بنى ثور // شباب حاسي مسعود البلدي سيدي خويلد 

01::: 00/00/1101  مولودية حاسي مسعود// امل الصاعد ورقلة  البلدي سيدي خويلد 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 هـ

01:11 00/00/1101  نادى تقرت// شباب تبسبست البلدي تبسبست 

01::: 00/00/1101  شباب سيدي بوعزيز// اتحاد النزلة  البلدي تقرت  

01:11 00/00/1101  امل سيدي مهدى//مولودية سيدي سليمان البلدي المقارين 

01:11 00/00/1101  شباب سيدي عمران // ترجى تقديدين  البلدي جامعة  

00::: 00/00/1101  اتحاد الزاوية العابدية // وفاق المغير  البلدي المغير  

01:11 00/00/1101  مولودية المقارين // نادى المقارين البلدي المقارين  

00::: 00/00/1101  القبة تماسين// شباب جامعة  البلدي جامعة  

01:11 00/00/1101  مستقبل بلدة عمر/ /وفاق مقر  البلدي الزاوية العابدية 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 و

13:01 00/00/1101  اتحاد الرباح // مستقبل الحمادين  البلدي المقرن 

13:01 00/00/1101  شباب القواطين // اتحاد النخلة  لدي الرباحالب 

11::: 00/00/1101  اولمبي المقرن// نجم باب الوادى  الجوارى باب الوادى 

01:11 00/00/1101  اتحاد النزلة الوادي// نادى المنظر الجميل  القارة الوادى 

01:01 00/00/1101  التضامن السوفي // اتحاد الحماادين البلدي المقرن 

01:01 00/00/1101  االتحاد السوفي // شهداء القمار  الجوارى باب الوادى 

01:3: 00/00/1101  امل سوف // اتحاد القمار  الجوارى باب الوادى 

00:01 00/00/1101  اتحاد الزقم// اولمبي الوادي  ركب الوادىم 
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الفوج
 ي

01:11 00/00/1101  هالل غرداية // وداد زلفانة البلدي زلفانة  

00::: 00/00/1101  مستقبل لماضي// ترجى مرماد مركب غرداية  

01:11 00/00/1101  شبيبة زلفانة // رائد حاسي القارة البلدى حاسي القارة 

00:11 00/00/1101  رائد المنيعة// أمل سريع متليلي  البلدي متليلي 

 ج املقابالتنتائ
 اجلولة الثامنة اجلهوي األول أكابر

 المقابلة النتيجة المقابلة

أ -الجهوي األول   

1-0 اتحاد حاسي الدالعة ادىاولمبي الو   

1-1 اتحاد النخلة  امل ورقلة 

1-0 امل سيدي المهدى  مولودية البيضاء 

1-0 وفاق المغير  نجوم الوسط ايليزي 

0-0 وفاق مقر  وفاق عين ماضي 

1-0 مستقبل موفلون  اتحاد ورقلة 
 المقابلة النتيجة المقابلة

ب -الجهوي األول   

0-0 نجم باب الوادى  رائد حاسي القارة 

د عين البيضاءاتحا  1-0  رائد قلتة سيد ساعد 

1-0 اتحاد الحمادين  وفاق هقار تمنراست 

0-1 شباب بلدية ايليزي  اولمبي بوعامر 

0-0 شباب جامعة  مستقبل الحمادين 

0-0 شمس االصيل تمنراست  مستقبل بلدة عمر 



 اجلولة السابعة اجلهوي الثاني أكابر

 المقابلة النتيجة المقابلة

أ – الثانيي الجهو  

1-0 اتحاد النزلة الوادى   نادى المقارين  

1-1 شباب حاسي مسعود  شبيبة زلفانة  
1-0 نادى بوغفالة   اتحاد القمار  

1-1 ترجى تقديدين  شباب سيدي عمران  

1-0 اتحاد انقوسة   شباب تبسبست 
1-0 مولودية سيد سليمان   القبة تماسين  

1-1 شباب الحدب اسي مسعودبترول ح   
 المقابلة النتيجة المقابلة

ب – الثانيالجهوي   

0-0 شباب عين القديمة   شباب القصر  
0-0 نادى منظر الجميل   مولودية بامنديل  

1-0 اتحاد الزقم   مولودية حاسي مسعود 
1-3 اتلتيك حاسي مسعود  شهداء القمار  

0-1 امل سوف   شباب القواطين  

ة مولودية سعيد عتب  0-1  نادى سيدي خويلد 
0-1 نجم بوغفالة  مولودية المقارين 

 المقابلة النتيجة المقابلة

ج - الثانيالجهوي   

1-0 مستقبل لماضي  وداد زلفانة 

1-1 وفاق بريدة  تردى مرماد 
 مولودية اوالد القعدة توقفت شباب قصر الحيران

1-1 اتحاد العسافية  رائد المنيعة 
بريانجيل بودواية   1-1  اتحاد بريان 

1-1 جيل بن نانة  نصر حاسي الدالعة 
0-0 رائد متليلي  جوهرة قصر الحيران 

 سنة01فئة اقل من  لبطولة الثالثةمقابالت اجلولة  نتائج

 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 أ

1غ0  13/00/1101  اتحاد الخنق// جوهرة قصر الحيران  البلدي قصر الحيران 

0-0  13/00/1101  اتحاد حاسي الدالعة// جيل بودوية بريان  البلدي بريان 

0غ1  13/00/1101  شباب قصر الحيران// اتحاد حاسي الرمل  البلدي حاسي الرمل 

1غ0  13/00/1101  نصر حاسي الدالعة// اتحاد بريان  البلدي بريان 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ب

1-1  13/00/1101  مولودية اوالد القعدة//سيد الساعد .ر البلدي القلتة  

1غ0  13/00/1101  اتحاد العسافية// مولودية البيضاء  البلدي البيضاء 

1-0  13/00/1101  جيل بن نانة// وفاق بريدة  البلدى افلو الجديد 

1غ0  13/00/1101  اتحاد افلو// اتحاد االغواط  ساعد االغا 
خالتاري النتيجة  المقابلة الملعب 

 الفوج
 ج

1غ0  13/00/1101  بترول حاسي مسعود//نادى بوغفالة  البلدي لرويسات 

0-1  13/00/1101  مستقبل الرويسات// شباب عين القديمة  البلدي عين البيضاء 

1-1  13/00/1101  نادى سيدي خويلد//شباب الحدب  البلدي سيدي خويلد 

0غ1  13/00/1101  مولودية سعيد عتبة// مشعل حاسي مسعود  البلدي رويسات 

1-0  13/00/1101  اتحاد عين البيضاء// اتحاد ورقلة  البلدي ورقلة 
 الفوج المقابلة الملعب التاريخ النتيجة



0-1  13/00/1101  د شباب حاسي مسعود// نجم بوغفالة  البلدي ورقلة 
1غ0  13/00/1101  ياضي ورقلةاالمل الر//شباب بنى ثور  البلدي ورقلة 

1-0  13/00/1101  اولمبي بوعامر// مولودية حاسي مسعود  البلدي حاسي مسعود 

0-1  13/00/1101  وفاق ورقلة// اتحاد أنقوسة  البلدي انقوسة  

13/00/1101 مؤجلة   مولودية بامنديل// شباب القصر  الجوارى بوعامر 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 هـ

3-1  13/00/1101  نادى  المقارين// نادى تقرت  البلدي تقرت  

1-1  13/00/1101  شباب تبسبست// شباب  سيدي بوعزيز  البلدي تقرت  

1-1  13/00/1101  اتحاد  النزلة// مستقبل بلدة عمر  البلدي بلدة عمر  

0-1  13/00/1101  وفاق مقر// امل سيدي المهدى  البلدي تبسبست 

1-0  13/00/1101  مولودية سيد سليمان// القبة تماسين  البلدي تماسين  

0-0  13/00/1101  شباب جامعة// شباب سيدي عمران  البلدي جامعة  

1-1  13/00/1101  ترجى تقديدين//وفاق المغير  البلدي المغير  

1-1  13/00/1101  مولودية المقارين//اتحاد الزاوية العابدية  البلدي الزاوية  
لتاريخا النتيجة  المقابلة الملعب 

 الفوج
 و

1-0  13/00/1101  اتحاد الحمادين// اتحاد الزقم  البلدي الرباح 

0-1  13/00/1101  اتحاد النخلة// امل سوف  البلدي الوادي 

1-1  13/00/1101  مستقبل الحمادين// التضامن السوفي  البلدي القارة 

1-0  13/00/1101  اتحاد القمار//شهداء القمار  البلدي الوادي 

0-1  13/00/1101  اولمبي الوادي// اتحاد النزلة الوادى  الجواري باب اوادي 

1-0  13/00/1101  نادى المنظر الجميل// شباب القواطين  الجواري باب الواد 

0-1  13/00/1101  نجم باب الوادى// ااتحاد الرباح  البلدي الرباح 

0-1  11/00/1101  اولمبي المقرن//اد السوفي االتح البلدي الوادي 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ي

0-1  13/00/1101  وداد زلفانة// شبيبة زلفانة  البلدي زلفانة  

10-11  13/00/1101  رائد متليلي// هالل غرداية  مركب غرداية  

1-1  13/00/1101  مستقبل لماضي// رائد المنيعة  البلدي حاسي القارة  

0-1  13/00/1101  رائد حاسي القارة// امل سريع متليلي  البلدي متليلي 

 القضايامعاجلة 
 80/99/9108ليوم  فئة األوسط   الخنقاتحاد //  جوهرة قصر الحيران   -   22: القضية رقم

 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

 فريق اتحاد الخنقة من قبل الحكم إتضح بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابل. 
  غياب اتحاد الخنقلم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
مقابل ( 3)و ثالثة أهداف ( 3)بثالثة نقاط  جوهرة قصر الحيرانو منح نقاط المقابلة لفريق  اتحاد الخنقخسارة المقابلة لفريق 

 (8)صفر 
 دج 38.888غرامة مالية قدرها 



 80/99/9108ليوم فئة األوسط اتحاد الخنق   // اتحاد حاسي الرمل     -   22: ة رقمالقضي
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

  فريق اتحاد حاسي الرمل  بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح غياب. 
  اد حاسي الرمل  غياب اتحلم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
و ثالثة أهداف ( 3)بثالثة نقاط  شباب قصر الحيرانو منح نقاط المقابلة لفريق اتحاد حاسي الرمل  خسارة المقابلة لفريق 

 (8)مقابل صفر ( 3)
 دج 38.888غرامة مالية قدرها 

 80/99/9108ليوم األوسط فئة    نصرية حاسي الدالعة// اتحاد بريان    -   21: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

  نصرية حاسي الدالعة   فريق غياب بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح. 
  نصرية حاسي الدالعة   غياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
( 3)و ثالثة أهداف ( 3)بثالثة نقاط  اتحاد بريانو منح نقاط المقابلة لفريق نصرية حاسي الدالعة   لة لفريق خسارة المقاب
 (8)مقابل صفر 

 دج 38.888غرامة مالية قدرها 

 80/99/9108ليوم فئة األوسط    عسافيةاتحاد ال//  مولودية البيضاء   -   31: القضية رقم
 .ةبعد االطالع على ورقة المقابل
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

 اتحاد العسافية   فريق  غياب بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح. 
  اتحاد العسافية غياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
( 3)و ثالثة أهداف ( 3)بثالثة نقاط  لبيضاءمولودية او منح نقاط المقابلة لفريق اتحاد العسافية   خسارة المقابلة لفريق 

 (8)مقابل صفر 
 دج 38.888غرامة مالية قدرها 



 80/99/9108ليوم فئة األوسط    أفلواتحاد //  اتحاد األغواط   -   30: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

 اتحاد أفلو   فريق  غياب ابلة من قبل الحكم إتضحبعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المق. 
  اتحاد أفلو   غياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
مقابل صفر ( 3)و ثالثة أهداف ( 3)بثالثة نقاط  اتحاد االغواطو منح نقاط المقابلة لفريق اتحاد أفلو   خسارة المقابلة لفريق 

(8) 
 دج 38.888غرامة مالية قدرها 

 80/99/9108ليوم فئة األوسط    بترول حاسي مسعود// نادي بوغفالة    -   32: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

 بترول حاسي مسعود   فريق  غياب بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح. 
 بترول حاسي مسعود   ب لم تجرى المقابلة بسب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
( 3)و ثالثة أهداف ( 3)ثالثة نقاط بنادي بوغفالة و منح نقاط المقابلة لفريق بترول حاسي مسعود   خسارة المقابلة لفريق 

 (8)مقابل صفر 
 دج 38.888غرامة مالية قدرها 

 80/99/9108ليوم فئة األوسط    مولودية سعيد عتبة//  مشعل حاسي مسعود   -   33: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

 مشعل حاسي مسعودفريق  غياب بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح. 
  مشعل حاسي مسعودغياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
و ثالثة أهداف ( 3)بثالثة نقاط  مولودية سعيد عتبةو منح نقاط المقابلة لفريق مشعل حاسي مسعود يق خسارة المقابلة لفر 

 (8)مقابل صفر ( 3)
 دج 38.888غرامة مالية قدرها 



 80/99/9108ليوم فئة األوسط    االمل الرياضي ورقلة //  شباب بنى ثور   -   31: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

 االمل الرياضي ورقلةفريق  غياب بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح. 
  االمل الرياضي ورقلةغياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
( 3)و ثالثة أهداف ( 3)بثالثة نقاط  اب بنى ثورشبو منح نقاط المقابلة لفريق  االمل الرياضي ورقلةخسارة المقابلة لفريق 

 (8)مقابل صفر 
 .دج 38.888غرامة مالية قدرها 
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