
 

 

 

 

 

 قسم تنظيم المنافسات
 22: محضر رقم
 18/02/2020: جمسة يوم

 :جدول األعمال
 برنامج المقابالت (1

  الجولة التاسعة  عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر 
  الجولة العشرون لبطولة القسم الجهوى الثاني أكابر 
  سنة19الجولة السابعة عشر لبطولة اقل من  

 نتائج المقابالت (2
  الجولة الثامنة عشر لبطولة القسم الجهوى االول أكابر 
 الجولة التاسعة عشر لبطولة القسم الجهوي الثاني اكابر 
  سنة 19الجولة السادسة عشر لبطولة اقل من  

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

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول

 أ

 اذحاد ورقلح // هطرقثل هىفلىى هركة ذوٌراضد  22/02/2020 10:00

 هىلىدَح الثُضاء // اهل ضُذٌ الوهذٌ  الوطرقثل ذقرخ  22/02/2020 11:00

 وفاق عُي هاضٍ // وفاق هقر  الثلذٌ الساوَح  22/02/2020 11:00

 اولوثٍ الىادٌ // اذحاد حاضٍ الذالعح  الثلذٌ حاضٍ الذالعح 22/02/2020 11:00

 اهل ورقلح // اذحاد الٌخلح  الثلذٌ الرتاح  22/02/2020 11:00

  ًجىم اَلُسٌ // وفاق الوغُر  الثلذٌ جاهعح  22/02/2020 12:00

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

الجهوي 
 األول
 ب

رائد حاسي القارة // نجم باب الوادي  الثلذٌ الىادٌ  22/02/2020 10:00  
رائد قلتة سيد ساعد// اتحاد عين البيضاء  الثلذٌ عُي الثُضاء  22/02/2020 10:00  
 وفاق هقار ذوٌراضد // اذحاد الحوادَي  الثلذٌ الوقرى  22/02/2020 10:00

 اولوثٍ تىعاهر // شثاب الُسٌ  هركة اَلُسٌ  22/02/2020 10:00

 هطرقثل الحوادَي // شثاب جاهعح  الثلذٌ جاهعح  22/02/2020 10:00

 هطرقثل تلذج عور// شوص االصُل ذوٌراضد  هركة ذوٌراضد  22/02/2020 14:00

 
 

 



 برنامج مقابالت اجلولة العشرون   لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابر

 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 أ

 اذحاد قوار // ًادي تىغفالح  الثلذٌ ورقلح  20/02/2020 15:00

 تررول حاضٍ هطعىد // شثاب الحذب  هركة ورقلح  22/02/2020 11:00

 شثُثح زلفاًح // شثاب حاضٍ هطعىد  الثلذٌ حاضٍ هطعىد  22/02/2020 12:00

 ًادٌ الوقارَي // اذحاد الٌسلح الىادٌ  هركة الىادٌ  21/02/2020 16:00

 شثاب ضُذٌ عوراى // ذرجً ذقذَذَي  الثلذٌ جاهعح  22/02/2020 14:00

 شثاب ذثطثطد // اذحاد اًقىضح  الثلذٌ اًقىضح  22/02/2020 14:00

 القثح ذواضُي // هىلىدَح ضُذٌ ضلُواى  الثلذٌ الوقارَي  22/02/2020 14:00
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 ب

 هىلىدَح تاهٌذَل // ًادي الوٌظر الجوُل  الثلذٌ الىادٌ  20/02/2020 14:00

 شثاب القصر ورقلح // شثاب عُي القذَوح  الثلذٌ عُي الثُضاء  20/02/2020 14:00

 ًادٌ ضُذٌ خىَلذ // هىلىدَح  ضعُذ عرثح  الثلذٌ ورقلح  25/02/2020 14:00

 شهذاء قوار // اذلُرك حاضٍ هطعىد  الثلذٌ حاضٍ هطعىد  22/02/2020 14:00

 شثاب القىاطُي //  اهل ضىف  الثلذٌ الىادٌ  22/02/2020 14:00

 هىلىدَح الوقارَي // ًجن تىغفالح  الثلذٌ ورقلح  22/02/2020 14:00

 هىلىدَح حاضٍ هطعىد // اذحاد السقن  هركة الىادٌ  21/02/2020 14:00
 المقابلة الملعب التاريخ التوقيت

 الجهوي الثاني
 ج

 وداد زلفاًح // هطرقثل لواضٍ  الثلذٌ حاضٍ القارج  22/02/2020 14:00

 ذرجً هرهاد // وفاق ترَذج  الثلذٌ افلى الجذَذ 22/02/2020 14:00

 اذحاد ترَاى // جُل تىدواَح ترَاى  الثلذٌ ترَاى  22/02/2020 14:00

 ًصر حاضٍ الذالعح // جُل تي ًاًح  الثلذٌ ضُذٌ هخلىف  22/02/2020 14:00

 جىهرج قصر الحُراى // رائذ هرلُلٍ  الثلذٌ هرلُلٍ  22/02/2020 14:00

 رائذ الوٌُعح // اذحاد العطافُح  الثلذٌ العطافُح  22/02/2020 14:00

 سنة19برنامج مقابالت اجلولة السابعة عشر  لبطولة فئة اقل من 

 18ب الجولة .19أقل : القسم 

21/02/2020 

 اتحاد األغواط - إتحاد العسافية البلدي العسافية

10:00 

 بن نانة.ج - مولودية أوالد القعدة البلدي آفلو

10:00 

 إتحاد آفلو - مولودية البيضاء البلدي البيضاء

10:00 

 وفاق عين ماضي - سيدي ساعد.ر البلدي قلتة سيدي ساعد

10:00 

 17ج الجولة .19أقل : القسم 

21/02/2020 

 08:30 مستقبل الرويسات - مشعل حاسي مسعود البلدي الرويسات
 09:00 أتلتيك حاسي مسعود - إتحاد ورقلة البلدي ورقلة

 10:30 مولودية سعيد عتبة - إتحاد عين البيضاء البلدي عين البيضاء
 10:30 بترول حاسي مسعود - شباب الحدب البلدي الرويسات

22/02/2020 

 10:00 شثاب عُي القذَوح - ًادٌ تىغفالح الثلذٌ الروَطاخ
 17د الجولة .19أقل : القسم 

21/02/2020 

 إتحاد أنقوسة البلدي أنقوسة

 10:00 أولمبي بوعامر -
 نجم بوغفالة الملعب الجواري بوعامر

 11:00 مولودية بامندبل -
 األمل الرياضي ورقلة مركب المخادمة

 11:00 شباب حاسي مسعود -
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 مولودية حاسي مسعود البلدي حاسي مسعود

 14:00 شباب قصر ورقلة -
 شباب بني ثور البلدي ورقلة

 14:30 أمل ورقلة -
 17هـ الجولة .19أقل : القسم 

21/02/2020 

 10:00 مولودية المقارين - نادي تقرت البلدي تقرت 
 شباب سيدي بوعزيز البلدي تقرت

 14:00 نادي المقارين -
 10:00 شباب تبسبست - مستقبل بلدة عمر البلدي بلدة عمر 
 10:00 اتحاد النزلة - أمل سيدي مهدي مستقبل تقرت 
 10:00 وفاق مقر - القبة تماسين البلدي تماسين 
 14:00 إتحاد الزاوية العابدية - ترجي تقديدين البلدي جامعة
 16:00 مولودية سيدي سليمان - شباب سيدي عمران البلدي جامعة
 16:00 شباب جامعة - وفاق المغير البلدي المغير

 17و الجولة .19أقل : القسم 

21/02/2020 

 09:00 أولوثٍ الوقرى - إذحاد الرتاح الثلذٌ الرتاح
 09:00 هطرقثل الحوادَي - إذحاد السقن هركة الىادٌ

 09:00 أولوثٍ الىادٌ - شثاب القىاطُي هلعة حٍ تاب الىادٌ
 09:00 االذحاد الطىفٍ - اذحاد قوار ذاغسوخ الثلذٌ
 10:30 ًجن تاب الىادٌ - الرضاهي الطىفٍ القارج الىادٌ

 10:30 إذحاد الٌخلح - شهذاء قوار ذاغسوخ الثلذٌ
 14:00 الحوادَي.إ - إذحاد الٌسلح الىادٌ القارج الىادٌ
 15:30 ًادٌ الوٌظر الجوُل - أهل ضىف القارج الىادٌ

 15ي الجولة .19أقل : القسم 

21/02/2020 

 ذرجٍ هرهاد هركة غرداَح
 10:00 رائذ هرلُلٍ -

 هطرقثل لواضٍ الثلذٌ حاضٍ القارج
 11:00 زلفاًح.و -

 رائذ الوٌُعح الثلذٌ حاضٍ القارج
 14:00 شثُثح زلفاًح -

 هالل غرداَح هركة غرداَح
 14:00 أهل ضرَع هرلُلٍ -

 نتائج املقابالت

 نتائج مقابالت اجلولة الثامنة عشر  لبطولة القسم اجلهوي األول أكابر

 المقابلة النتيجة

الجهوي 
 األول

 أ

 اذحاد حاضٍ الذالعح // اذحاد ورقلح  02/01

 هىلىدَح الثُضاء // اولوثٍ الىادٌ  02/01

 اذحاد الٌخلح // اهل ضُذٌ الوهذٌ  04/03

 وفاق الوغُر // وفاق عُي الواضٍ  01/00

 هطرقثل هىوفلىى // ًجىم الىضظ اَلُسٌ  01/00

  وفاق هقر // اهل ورقلح  00/00

 المقابلة النتيجة 

الجهوي 
 األول
 ب

شباب جامعة // رائد حاسي القارة  03/01  
رائد قلتة سيد ساعد// مستقبل الحمادين  03/01  
 شثاب تلذَح اَلُسٌ// هطرقثل تلذج عور  00/01

 شوص االصُل ذوٌر// اذحاد عُي الثُضاء  03/02

 اذحاد الحوادَي // اولوثٍ تىعاهر  01/06

 ًجن تاب الىادٌ // وفاق هقار ذوٌراضد  02/02
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  نتائج مقابالت اجلولة التاسعة عشر  لبطولة القسم اجلهوي الثاني أكابر

 المقابلة النتيجة

 الجهوي الثاني
 أ

00/02  اذحاد الٌسلح الىادٌ// اذحاد قوار  

00/01  ذرجً ذقذَذَي // شثُثح زلفاًح  

00غ03  شثاب حاضً هطعىد// شثاب ذثطثطد  

00/02  ًادي تىغفالح // شثاب ضُذٌ عوراى  

02/00  اذحاد اًقىضح // القثح ذواضُي  

03/01  هىلىدَح ش ضلُواى// تررول حاضٍ هطعىد  

03/01  شثاب الحذب // ًادي الوقارَي  
 المقابلة النتيجة

 الجهوي الثاني
 ب

00/02  ًادي هٌظر الجوُل // شثاب القىاطُي  

00/03  ًجن تىغفالح // هىلىدَح حاضٍ هطعىد  

00/00  شثاب عُي القذَوح // هىلىدَح تاهٌذَل  

01/01  اهل ضىف //  شهذاء قوار  

02/00  هىلىدَح ضعُذ عرثح //  هىلىدَح الوقارَي  

00/01  اذلرُك حاضٍ هطعىد// ًادٌ ضُذٌ خىَلذ  

02/00  ااذحاد السقن // شثاب القصر  
 المقابلة النتيجة

 الجهوي الثاني
 ج

00/00  هطرقثل لواضٍ // ًصر حاضٍ اللذالعح  

00/01  شثاب قصر الحُراى // رائذ الوٌُعح  

00/00  اذحاد العطافُح // جىهرج قصر الحُراى  

00/01  رائذ هرلُلٍ // ذرجً هرهاد  

03/01  جُل تىدواَح ترَاى // وداد زلفاًح  

03/01  وفاق ترَذج // اذحاد ترَاى  

 سنة19نتائج مقابالت اجلولة السادسةعشر  لبطولة فئة اقل من 

 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة 

 الفوج
 ب

02/00  وفاق ترَذج // اذحاد االغىاط  البلدي األغواط  14/02/2020 

00غ03  اذحاد العطافُح // جُل تي ًاًح البلدي سيدي مخلوف  14/02/2020 

03/00  هىلىدَح أوالد القعذج //  وفاق عُي هاضٍ  البلدي عين ماضي  14/02/2020 

02/00  رائذ قلرح ضُذ ضاعذ// اذحاد افلى  البلدي افلو  14/02/2020 

 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 ج

03/01  ًادٌ تىغفالح //هطرقثل الروَطاخ  الثلذٌ الروَطاخ  14/02/2020 

01/04  اذحاد عُي الثُضاء // ًادٌ ضُذٌ خىَلذ  الثلذٌ ضُذٌ خىَلذ  14/02/2020 

00/04  اذحاد ورقلح // تررول ح هطعىد  الثلذٌ ح هطعىد  14/02/2020 

01/02  شثاب الحذب / / هىلىدَح ضعُذ عرثح  الجىاري تاهٌذَل  14/02/2020 

03/00  هشعل ح هطعىد // اذلرُك ح هطعىد  الثلذٌ ح هطعىد  14/02/2020 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 د

00/05  ًجن تىغفالح // أهل ورقلح  الجىاري  تىعاهر 14/02/2020 

00/01  شثاب تٌٍ ثىر // اولوثٍ تىعاهر  الجىاري تىعاهر  14/02/2020 

03/01  هىلىدَح ح هطعىد// هىلىدَح تاهٌذَل  الجىاري تاهٌذَل  14/02/2020 

00/03  اذحاد اًقىضح // شثاب ح هطعىد  الثلذٌ ح هطعىد  14/02/2020 

05/00  االهل الرَاضٍ ورقلح // وفاق ورقلح  الثلذٌ ورقلح  14/02/2020 
 الفوج المقابلة الملعب التاريخ النتيجة



02/00  هـ هطرقثل تلذج عور // ًادٌ الوقارَي  الثلذٌ الوقارَي  14/02/2020 
00/00  ًادٌ ذقرخ // اذحاد الساوَح العاتذَح  الثلذٌ الساوَح  14/02/2020 

00/01  شثاب ضُذٌ تىعسَس // هىلىدَح الوقارَي  الثلذٌ الوقارَي  14/02/2020 

00غ03  اهل ضُذٌ الوهذٌ // شثاب ذثطثطد  اتلذٌ ذثطثطد  14/02/2020 

03/01  القثح ذواضُي // اذحاد الٌسلح  الثلذٌ ذقرخ  14/02/2020 

03/01  شثاب ضذٌ عوراى // وفاق هقر  الثلذٌ الساوَح  14/02/2020 

 وفاق الوغُر // هىلىدَح ش ضلُواى  الثلذٌ الوقارَي  14/02/2020 

02/00  ذرجً ذقذَذَي // شثاب جاهعح  الثلذٌ جاهعح  14/02/2020 
 المقابلة الملعب التاريخ النتيجة

 الفوج
 و

 الرضاهي الطىفٍ // اولوثٍ الوقرى  الثلذٌ الوقرى  14/02/2020 معادة 

03/00  اذحاد السقن // ًجن تاب الىادٌ  الجىارٌ تاب الىادٌ  14/02/2020 

05/00  احاد قوار // اذحاد الٌخلح  الثلذٌ الرتاح  14/02/2020 

 اذحاد الرتاح // االذحاد الطىفٍ  الثلذٌ الىادٌ  14/02/2020 معادة 

00/01  اذحاد الٌسلح الىادٌ // هطرقثل الحوادَي  الثلذٌ الوقرى  14/02/2020 

02/01  اهل ضىف // اولوثٍ الىادٌ  هركة الىادٌ  14/02/2020 

03/00  شثاب القىاطُي // اذحاد الحوادَي  الثلذٌ الوقرى  14/02/2020 

01/00  شهذاء القوار // ًادي الوٌظر الجوُل  الثلذٌ الىادٌ  14/02/2020 

 معاجلة القضايا

 15/02/2020فئة األكابر ليوم شباب حاسي مسعود  // شباب تبسبست    -  74: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
. بعد االطالع عمى تقرير الحكم

 .بعد االطالع عمي تقرير محافظ المقاء
  فريق شباب حاسي مسعودبعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابمة من قبل الحكم إتضح غياب. 
  غياب شباب حاسي مسعود      لم تجرى المقابمة بسبب. 

 :قررت المجنة ما يمي
و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط شباب تبسبست   و منح نقاط المقابمة لفريق شباب حاسي مسعود  خسارة المقابمة لفريق 

 (0)مقابل صفر  (3)
.شباب حاسي مسعود   دج 30.000غرامة مالية قدرها   

. شباب حاسي مسعود   ستة نقاط من رصيد فريق 06خصم   

.شباب حاسي مسعود   يعتبر هذا الغياب المخالفة االولى لفريق 01  

 14/02/2020فئة األوسط ليوم اتحاد العسافية  // جيل بن نانة       -  75: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم



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

 :قررت المجنة ما يمي
مقابل  (3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط جيل بن نانة ومنح نقاط المقابمة لفريق اتحاد العسافية   خسارة المقابمة لفريق 

 (0)صفر 
. اتحاد العسافية    دج30.000غرامة مالية قدرها   

.نقطة من رصيد االكابر (01)وبما ان هذ الغياب يعتبر الغياب الثالث لفريق اتحاد العسافية تخصم   

 14/02/2020فئة األوسط ليوم امل سيدي مهدي  // شباب تبسبست       -  76: القضية رقم
 .بعد االطالع عمى ورقة المقابمة
 .بعد االطالع عمى تقرير الحكم

  امل سيدي مهدي  بعد إنتظار الوقت القانوني لبدأ المقابمة من قبل الحكم إتضح غياب. 
  غياب امل سيدي مهدي  لم تجرى المقابمة بسبب. 

 :قررت المجنة ما يمي
( 3)و ثالثة أهداف  (3)بثالثة نقاط شباب تبسبست   ومنح نقاط المقابمة لفريق امل سيدي مهدي  خسارة المقابمة لفريق 

 (0)مقابل صفر 
  امل سيدي مهدي   دج30.000غرامة مالية قدرها 

 

 

 

 

 

 

 المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي         

                                                                                                    عصماني ياسين
 

 


