
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 71: محضر رقم
 71/01/2020: جلسة يوم

 :جدول األعمال
 المقابالتبرنامج  (7

  عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر  الجولة الرابعة 
 عشر لبطولة القسم الجهوى الثاني أكابر  خامسةالجولة ال 

 نتائج المقابالت (2
 لجولة الثانية عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر ا 
  الرابعة عشر لبطولة القسم الجهوي الثاني اكابر الجولة 
  سنة  91الجولة الحادية عشر لبطولة اقل من 

 معالجة القضايا (3
 لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر رابعة عشر برنامج مقابالت اجلولة ال

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول

 أ

 مولودية البيضاء // ورقلة أمل  البلدي ورقلة  81/98/0909 90:99

 اتحاد ورقلة // نجوم ايليزي  مركب ايليزي  81/98/0909 88:99

 اولمبي الوادي // وفاق عين ماضي  البلدي عين الماضي  81/98/0909 88:99

 وفاق امغير // امل سيدي المهدى  مستقبل تقرت  81/98/0909 88:99

 اتحاد الدالعة // اد النخلة اتح البلدي الرباح  81/98/0909 88:99

  مستقبل موفلون // وفاق مقر  البلدي الزاوية العابد 81/98/0909 88:99

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول
 ب

رائد قلتة سيد الساعد// مستقبل بلدة عمر  البلدي تماسين  81/98/0909 88:99  
مستقبل الحمادين // بي بوعامر اولم البلدي انقوسة  81/98/0909 88:99  
 اتحاد الحمادين // اتحاد عين البيضاء  البلدي عين البيضاء  81/98/0909 88:99

 شباب جامعة // شمس االصيل تمنراست  مركب تمنراست 81/98/0909 88:99

 نجم باب الوادي // شباب ببلدية ايليزي مركب ايليزي  81/98/0909 81:99

 رائد حاسي القارة // وفاق هقار تمنراست  البلدى تمنراست 81/98/0909 81:99

 

 

 



 عشر  لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابر امسةبرنامج مقابالت اجلولة اخل

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 أ

 نادى بوغفالة // مولودية سيدي سليمان  البلدي المقارين  81/98/0909 88:99

 بترول حاسي مسعود/ شباب حاسي مسعود  البلدي سيدي خويلد 81/98/0909 88:99

 نادى المقارين // شبيبة زلفانة البلدي زلفانة  81/98/0909 81:99

 شباب الحدب // شباب تبسبست  البلدي تبسبست  81/98/0909 81:99

 لوادي اتحاد النزلة ا// القبة تماسين  البلدي تماسين  81/98/0909 81:99

 اتحاد قمار // شباب سيدي عمران  البلدي جامعة  81/98/0909 81:99

 ترجى مرماد// اتحاد انقوسة  البلدي انقوسة  81/98/0909 81:19
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ب

 نادى المنظر الجميل // نجم بوغفالة  البلدي ورقلة  81/98/0909 88:99

 امل سوف // مولودية سعيد عتبة  البلدي ورقلة  81/98/0909 81:99

 مولودية بامنديل // شباب القواطين  البلدي الوادي  81/98/0909 80:99

 شباب القصر // شهداء قمار  البلدي الرباح 81/98/0909 81:99

 اتحاد الزقم // نادى سيدي خويلد البلدي سيدي خويلد 81/98/0909 81:99

 شباب  عين القديمة // مولودية المقارين  البلدي امقارين  81/98/0909 81:99

 مولودية حاسي مسعود/اتلتيك حاسي مسعود البلدي حاسي مسعود 81/98/0909 81:99
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الثانيالجهوي   
 ب

 يعة رائد المن// مستقبل لماضي  البلدي حاسي القارة  81/98/0909 88:99

 جوهرة قصر الحيران // وداد زلفانة  البلدي زلفانة  81/98/0909 80:99

 اتحاد  العسافية // نصر حاسي الدالعة  البلدي حاسي الدالعة 81/98/0909 81:99

 ترجى مرماد// اتحاد بريان  البلدي بريان  81/98/0909 81:99

 وفاق بريدة // الحيران شباب قصر  البلدي قصر الحيران  81/98/0909 81:99

 جيل بودواية بريان// جيل بن نانة البلدي سيدي مخلوف 81/98/0909 81:99

 عشر اجلهوي األول  أكابراجلولة الثالثة 

 المقابلة النتيجة 

الجهوي 
 األول

 أ

98/99  امل سيدي المهدي // م وسط ايليزي نجو 

90/90  وفاق المغير // مستقبل موفلون  

90/98  امل ورقلة // اولمبي الوادي  

91/99  اتحاد النخلة // مولودية البيضاء  

91/99  وفاق عين ماضي // اتحاد ورقلة  

90/99   وفاق مقر // اتحاد حاسي الدالعة  

 المقابلة النتيجة 

الجهوي 
 األول
 ب

99/99 اتحاد الحمادين // نجم باب الوادي    
90/99 مستفبل بلدة عمر // مستقبل الحمادين    
98/98  شباب ايليزي // شباب جامعة  

90/90  شمس اصيل تمنراست// رائد قلتة سيد ساعد 

90/99  اولمبي بوعامر // رائد حاسي القارة  

90/98  اد عين البيضاء اتح// وفاق هقار تمنراست  

 اجلولة الرابعة عشر اجلهوي الثانى اكابر

 المقابلة النتيجة 
الثانيالجهوي   
 أ

99/91  قبة تماسين // شباب الحدب  

90/99  اتحاد انقوسة // نادى بوغفالة  



90/98  شباب زلفانة // اتحاد قمار  

99/90  شباب سيدي عمران // بترول ح مسعود  

90/99  شباب تبسبست //  ارين نادي المق 

90/98  مولودية س سليمان // اتحاد النزلة الوادي  

99/90  شباب ح مسعود// ترجى تقديدين  
 المقابلة النتيجة 

الثانيالجهوي   
 ب

90/98  شباب القواطين // مولودية ح مسعود  

99/98  اتلتيك ح مسعود// امل سوف  

91/98  ار شهداء القم// مولودية بامنديل  

98/90  نجم بوغفالة // شباب عين القديمة  

90/99  مولودية المقارين // اتحاد الزقم  

90/99  مولودية سعيد عتبة // المنظر الجميل  

99/99  نادي سيدي خويلد// شباب القصر  
 المقابلة 

 المقابلة

98/98  مستقبل لماضي // جيل بودواية بريان  

99/91   اتحاد بريان// رائد المنيعة  

99/99  نصر ح الدالعة // جوهر قصر الحيران  

90/98  جيل بن نانة // وفاق بريدة  

90/90  شباب قصر الحيران // رائد متليلي  

91/90  وداد زلفانة // ترجى مرماد  

99غ91  مولودية اوالد القعدة // اتحاد العسافية  

 سنة71احلادية  عشر  لبطولة فئة اقل من مقابالت اجلولة نتائج 

 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة 

 الفوج
 أ

م.و.غ  89/98/0909  ااتحاد ح الدالعة // اتحاد بريان  البلدي بريان  

م.و.غ  89/98/0909  اتحاد الخنق // اتحاد ح الرمل  البلدي ح الرمل  

م.و.غ  89/98/0909  نصرح الدالعة //جوهرة قصر الحيران  البلدي قصر الحيران  

م.و.غ  89/98/0909  ب قصر الحيران شبا// جيل بودواية بريان  البلدي بريان 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ب

89/98/0909 لم تلعب  قلتة سيد ساعد. ر// مولودية اوالد القعدة  البلدي افلو  

89/98/0909 لم تلعب   مولودية البيضاء // اتحاد العسافية  البلدي العسافية  

89/98/0909 لم تلعب  وفاق بريدة // جيل بن نانة  البلدي سيدي مخلوف  

98/90  80/98/0909  اتحاد االغواط// اتحاد افلو  البلدي افلو  

 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ج

90/90  89/98/0909  نادى بوغفالة // شباب الحدب  البلدي الرويسات 

91/99  89/98/0909  مشعل حاسي مسعود// اتحاد ورقلة  البلدي ورقلة  

91/99  89/98/0909  ديمة شباب عي الق// مولودية سعيد عتبة  الجوارى بامنديل  

99غ91  89/98/0909  اتلتيك ح مسعود// نادي سيدي خويلد  البلدي سيدي خويلد 

98/91  89/98/0909  مستقبل الرويسات // بترول ح مسعود  البلدي ح مسعود 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 د

99/91  89/98/0909  شباب قصر ورقلة// شباب ح مسعود البلدي الرويسات 

91/99  89/98/0909  مولودية بامنديل // اولمبي بوعامر  ر الجوارى بوعام 

90/98  89/98/0909  مولودية ح مسعود// اتحاد انقوسة  البلدي انقوسة  

98/91  89/98/0909  نجم بوغفالة // شباب بني ثور  البلدي ورقلة  



91/99  89/98/0909  امل ورقلة // وفاق ورقلة  الجوارى بوعامر 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 هـ

م .و.غ  89/98/0909  مولودية سيدي سليمان // اتحاد النزلة  البلدي تقرت  

91/98  89/98/0909  امل سيدي مهدى // مستقبل بلدة عمر  البلدي بلدة عمر 

90/99  89/98/0909  ترجي تقديديدن // نادى المقارين  البلدي المقارين  

98/99  89/98/0909  شباب جامعة // شباب تبسبست  البلدي تبسبست 

91/91  89/98/0909  القبة تماسين // شباب سيدي بوعزيز  قرت البلدي ت 

99/90  89/98/0909  شباب سيدي عمران // نادى تقرت  البلدي تقرت  

91/99  89/98/0909  وفاق مقر // اتحاد الزاوية  البلدي الزاوية  

98/90  89/98/0909  وفاق المغير // مولودية المقارين  البلدي المقارين  
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 و

91/99  89/98/0909  امل سوف // اتحاد الرباح  البلدي الرباح 

90/91  89/98/0909  اتحاد النزلة الوادي // اتحاد الزقم  مركب الوادي  

99/90  89/98/0909  اتحاد النخلة // مستقبل الحمادين  البلدي المقرن  

91/99  89/98/0909  شباب القواطين // التضامن السوفي  القارة الوادي  

91/99  89/98/0909  اولمبي الوادي // االتحاد السوفي  الوادي البلدي  

91/99  89/98/0909  شهدا قمار // اولمبي المقرن  البلدي المقرن  

91/91  89/98/0909  نادي المنظر الجميل // اتحاد الحمادين  البلدي المقرن  

98/98  80/98/0909  اتحاد قمار // نجم باب الوادي  الجوارى باب الوادي 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

لفوجا  
 ي

م.و.غ  89/98/0909  امل سريع متليلي // رائد شباب متليلي  البلدي متليلي 

م.و.غ  89/98/0909  هالل غرداية // مستقبل لماضي  البلدي ح القارة 

م.و.غ  89/98/0909  رائد حاسي القارة // وداد زلفانة  البلدي زلفانة  

م.و.غ  89/98/0909  شبيبة زلفانة // ترجى مرماد  مركب غرداية  
 

 القضايامعاجلة 

 99/19/0101ليوم  فئة األكابر     مولودية اوالد القعدة//     إتحاد العسافية    -   33: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

  مولودية اوالد القعدةفريق بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح غياب     . 
  مولودية اوالد القعدةغياب لم تجرى المقابلة بسبب     . 

 :قررت اللجنة ما يلي
و ثالثة أهداف ( 3)بثالثة نقاط  اتحاد العسافيةو منح نقاط المقابلة لفريق      مولودية اوالد القعدةخسارة المقابلة لفريق 

 (1)مقابل صفر ( 3)
     مولودية اوالد القعدةدج  31.111غرامة مالية قدرها 

 . فيعتبر الفريق مقصى لما بقي من الموسممولودية اوالد القعدة  وبما ان هذا الغياب يعتبر الغياب الثالث في الموسم لفريق*



 91/19/0101ليوم فئة األوسط      رائد قلتة سيد الساعد//  مولودية أوالد القعدة    -   36: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

  الفريقينبعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح غياب     . 
  الفريقينغياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 خسارة المقابلة لفريق 

.مولودية القعدة لفريق دج  31.111غرامة مالية قدرها   

.رائد قلتة سيد الساعدلفريق دج  31.111غرامة مالية قدرها   

 91/19/0101ليوم فئة األوسط      مولودية البيضاء//     اتحاد العسافية    -   31: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

  الفريقينبعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح غياب     . 
  الفريقينغياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 خسارة المقابلة لفريق 

.اتحاد العسافيةلفريق دج  31.111غرامة مالية قدرها   

.مولودية البيضاءلفريق دج  31.111غرامة مالية قدرها   

 91/19/0101ليوم فئة األوسط      وفاق بريدة//     جيل بن نانة   -   33: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

  الفريقينبعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح غياب     . 
  الفريقينغياب لم تجرى المقابلة بسبب. 

 :قررت اللجنة ما يلي
 خسارة المقابلة لفريق 

.جيل بن نانة لفريق دج  31.111غرامة مالية قدرها   

.وفاق بريدة  لفريقدج  31.111غرامة مالية قدرها   



 91/19/0101ليوم فئة األوسط ك حاسي مسعود    أتلتي//     سيدي خويلد ادي ن  -   31: القضية رقم
 .بعد االطالع على ورقة المقابلة
 .بعد االطالع على تقرير الحكم

  حاسي مسعود  أتلتيك فريقبعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابلة من قبل الحكم إتضح غياب    . 
  حاسي مسعود  أتلتيكغياب لم تجرى المقابلة بسبب    . 

 :قررت اللجنة ما يلي
و ثالثة ( 3)بثالثة نقاط    سيدي خويلد ادي نو منح نقاط المقابلة لفريق     حاسي مسعود  أتلتيكخسارة المقابلة لفريق 

 (1)مقابل صفر ( 3)أهداف 
.  حاسي مسعود  اتلتيك دج 31.111غرامة مالية قدرها   

 

 

 

 لمديرية التنظيم الرياضي         المسير اإلداري 

 عصماني ياسين                                                                                                   
 


