
 اإلتحاد الجزائري لكرة القدم

 ورقلة–  القدم لكرةالرابطة الجهوية 

2022/2023الموسم الرٌاضً   

18:المحضر رقم  

23/02/2023: الجلسة المنعقدة بتارٌخ  
 

 

  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي األول فئة 

 

(أ  )الفوج   
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد بلدية عين البيضاء /  شباب جامعة) مقابلة 0676القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بوعافٌة محمد الغزالً-  إتحاد بلدٌة عٌن البٌضاء 22R30J1598    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق مقر /  نادي المنظر الجميل) مقابلة 0677القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1801 حسانً حكٌم-  نادي المنظر الجمٌل  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0257 بن عبد هللا محمد الصغٌر-  نادي المنظر الجمٌل 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0343 بالل سلٌم عصام الدٌن-  نادي المنظر الجمٌل  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1737 خداٌش محمد نذٌر-  وفاق مقر 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2163 نصٌب عبد هللا-  وفاق مقر 
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق المغير/  نجم بوغفالة ) مقابلة 0678القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2627 بن جخراب علً-  نجم بوغفالة  

 بوزقاق محمد الطاهر-  وفاق المغٌر 22R30J1917    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  رحال عدي-  وفاق المغٌر 22R30J1583    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

بسبب ذلك  و23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (وفاق المغير)  فرٌقغرامة ٌدفعها  دج 5.000 أالفخمسة -   

131)  المادة لنص قا فً الوصول المتأخر إلى الملعب األمر الذي أدى إلى تأخٌر إنطالق المباراة طبالتنظٌم المتمثل سوء    

. (هواة القانون المنظم لبطولة كرة القدم  من   
 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أولمبي الوادي/  أمل ورقلة ) مقابلة 0679القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 قادري عمر-  أمل ورقلة 22R30J1505    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  توانسة صابر-  أولمبً الوادي 22R30J0602    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

 



:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد الهمايسة /  شباب قصر ورقلة) مقابلة 0680القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ساٌح محمد األمٌن-  شباب قصر ورقلة 22R30J1395    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بودٌة الحاج الشادلً-  شباب قصر ورقلة 22R30J1446    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

طاهرة توفٌق-  شباب قصر ورقلة 22R30J1391    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

صٌد محمد فارس-  شباب قصر ورقلة 22R30J1389    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

  سباق محمد إسماعٌل-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0015    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  عناد عبد الرحمان-  إتحاد الهماٌسة 22R30J0011    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية إليزي /  إتحاد النخلة) مقابلة 0681القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1239 باسً بشٌر-  إتحاد النخلة  

عطا هللا سعٌد-  إتحاد النخلة 22R30J0862    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

  شنً عصام-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1342    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

قربوز أحمد-  شباب بلدٌة إلٌزي 22R30J1131    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  
 

(ب  )الفوج   
 

:10/02/2023فئة األكابر ليوم  ( هالل بلدية غرداية /  إتحاد أفلو) مقابلة 0682القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 دبلة محمد عبد اللطٌف-  إتحاد أفلو 22R30J2390    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 ٌحٌاوي السٌد أحمد-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0824    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نصر حاسي الدالعة /  هالل بلدية غرداية) مقابلة 0683القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  شرع بوحفص-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0807    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1070 مجغاٌة أحمد-  نصر حاسً الدالعة 

قطاف عبد القادر-  نصر حاسً الدالعة 22R30J1028    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بوعالم خالد-  هالل بلدٌة غرداٌة 22R30J0811    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 

  حوٌط مدانً-  نصر حاسً الدالعة 22R30J2123    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 
 

 

 

 



:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب بلدية عين صالح /  مستقبل موفلون) مقابلة 0684القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  فاللً محمد عزٌر-  مستقبل موفلون 22R30J0324    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  حابة شرف الدٌن-  مستقبل موفلون 22R30J0320    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 ٌعقوبً ضٌاء الدٌن-  مستقبل موفلون 22R30J0327    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  هالوي كمال-  مستقبل موفلون 22R30J0380    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 كورٌم عبد اللطٌف-  مستقبل موفلون 22R30J0321    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

  بوعشة جابر- شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0668    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  عقباوي محمد-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J6837    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بلبركة عز الدٌن-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J0149    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بلبركة سهٌل-  شباب بلدٌة عٌن صالح 22R30J1264    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

:غرامات  
 

بسبب 23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( مستقبل موفلون)غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة-   

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات05) التسٌٌر للفرٌق   سوء   

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل موفلون  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب قصر الحيران/  إتحاد بريان ) مقابلة 0685القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2469 بكاٌر حسام الدٌن- إتحاد برٌان   

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0734 الشانع عبد النور-  إتحاد برٌان  

نوعً محمد-  شباب قصر الحٌران 22R30J1232    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0614 مشكل عطا هللا-  شباب قصر الحٌران  
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد أفلو /  رائد سيدي ساعد) مقابلة 0686القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  طالبً ٌاسٌن-  رائد سٌدي ساعد 22R30J2185    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  قرع إبراهٌم- رائد سٌدي ساعد 22R30J0628    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  ضٌاء الدٌن جاللً زكرٌاء-  إتحاد أفلو 22R30J2384    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 لقلٌب رٌاض بالل عماد الدٌن-  إتحاد أفلو 22R30J2381    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

لحمر عبد الحق-  إتحاد أفلو 22R30J3346    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (األكابر  )مقابالت بطولة القسم الجهوي الثاني فئة 

 

 (أ  )الفوج 
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( سيدي بلخير الشط /  القبة تماسين) مقابلة 0687القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  فارورو الحاج محمد العٌد-  القبة تماسٌن 22R30J2428    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 توهامً طه عبد الكرٌم-  سٌدي بلخٌر الشط 22R30J1531    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (القبة تماسين  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (سيدي بلخير الشط  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد بلدية أنقوسة /  شباب سيدي عمران) مقابلة 0688القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بن سبتً أمٌن-  شباب سٌدي عمران 22R30J0816    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بابو محمد حفناوي-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1178    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  بوبرهان أنٌس-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1666    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 لمٌنً نجم الدٌن-  إتحاد بلدٌة أنقوسة 22R30J1369    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل العقلة /  نجم باب الوادي) مقابلة 0689القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6593 بن عمر توفٌق-  نجم باب الوادي  

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2526 سحنون نور الدٌن-  نجم باب الوادي 

  ٌونسً أٌمن-  أمل العقلة 22R30J1673    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4391 واسع أحمد ٌاسٌن-  أمل العقلة 

 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي المقارين/  نادي بوغفالة ) مقابلة 0690القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  ستال حسٌن-  نادي بوغفالة 22R30J1279    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  ماضوي مصطفى-  نادي بوغفالة 22R30J0558    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

صخر ولٌد-  نادي بوغفالة 22R30J0262    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

طراد عمر-  نادي المقارٌن 22R30J2308    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  أهنانً عبد الرحمان-  نادي المقارٌن 22R30J2339    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

 

بسبب ذلك  و23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نادي المقارين)  فرٌقغرامة ٌدفعها  دج 5.000 أالفخمسة -   

131)  المادة لنص قا فً الوصول المتأخر إلى الملعب األمر الذي أدى إلى تأخٌر إنطالق المباراة طبالتنظٌم المتمثل سوء    

. (هواة القانون المنظم لبطولة كرة القدم  من   
 



:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد قمار /  شباب الحدب) مقابلة 0691القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بقً بلخٌر-  شباب الحدب 22R30J1903    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 دغمة علً-  إتحاد قمار 22R30J0284    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( إتحاد النزلة الوادي/  شباب سيدي بوعزيز ) مقابلة 0692القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بلموم سٌف الدٌن-  شباب سٌدي بوعزٌز 22R30J1491    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1649 خنفور حمزة-  إتحاد النزلة الوادي 
 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب حاسي مسعود /  أهلي القرارة) مقابلة 0693القضية رقم   

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عرٌف نصر الدٌن              -  أهلً القرارة 22R30J5403  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 
 

 

(ب  )الفوج   
 

:16/02/2023 فئة األكابر ليوم (شهداء قمار / أتليتيك حاسي مسعود )  مقابلة 0694القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0160 فوالنً جمال الدٌن-  أتلٌتٌك حاسً مسعود  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0406 شعر محمد بشٌر - شهداء قمار  

 

:17/02/2023 فئة األكابر ليوم (مولودية حاسي مسعود / شباب عين قديمة )  مقابلة 0695القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2538 رواي لقمان-  شباب عٌن قدٌمة 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2449 معمري عمار - شباب عٌن قدٌمة  

   بركة مٌلود- شباب عٌن قدٌمة 22R30J2475    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2537 خروبً عبد الكرٌم -  مولودٌة حاسً مسعود   

 :العب أشير عليه

  (شباب عين قديمة  )ي فرٌق  العبحٌث صرح الحكم عن تعرضه لإلهانة بعد نهاٌة الشوط األول و ذلك من طرف أحد -

غرامة  + مقابالت   (04) باإلقصاء النافذ ألربعة و علٌه ٌعاقب  245722R30Jرخصة رقم   المسمى معمري محمد إسالم 

من القانون المنظم   112 ) لنص المادة طبقا 23/02/2023تدفع فً أجل  شهر إبتداء من تارٌخ  دج 10.000 نافذة قدرها  

  . (لبطولة كرة القدم هواة  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( شباب القواطين/  مولودية المقارين ) مقابلة 0696القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  ناصري إقبال خالد-  شباب القواطٌن 22R30J6761    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بقاص محمد الطاهر-  شباب القواطٌن 22R30J2313    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 حساس خالد-  شباب القواطٌن 22R30J2558    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 حسانً محمد العربً-  شباب القواطٌن 22R30J1918    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بوسعدي عٌسى-  شباب القواطٌن 22R30J6596    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار 

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

:غرامات  
 

  سوءبسبب 23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  ( شباب القواطين)غرامة ٌدفعها نادي  دج 1.500 ألف و خمسمائة- 

. ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة130) قا لنص المادة طب  ( إنذارات05) التسٌٌر للفرٌق     
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب القواطين  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف-  

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أمل سوف/  نادي أم الطيور ) مقابلة 0697القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  عزام أحمد-  نادي أم الطٌور 22R30J0609    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 براكتً محمد-  نادي أم الطٌور 22R30J0658    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

حٌدوسً بوبكر-  أمل سوف 22R30J6624    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

بن موسى عبد الرزاق-  أمل سوف 22R30J2050    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  زواري أحمد وائل-  أمل سوف 22R30J2329    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

سالمً عادل-  أمل سوف 22R30J6623    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  سٌالة عبد العاطً-  أمل سوف 22R30J1798    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
: غرامات  

   23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  (نادي أم الطيور  )ٌدفعها نادينافذة غرامة  دج 20.000 فعشرون أل -

.  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة86) لنص المادة  عدم تأكٌد اإلحتراز المدون على ورقلة المقابلة طبقا سبب   ب  
 

:17/02/2023 فئة األكابر ليوم (شباب لقراف / مستقبل بلدة عمر )  مقابلة 0698القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  بوخلط بهاء الدٌن-  مستقبل بلدة عمر 22R30J1637    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  مونة أٌمن - مستقبل بلدة عمر 22R30J1568    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   باحو إبراهٌم-  مستقبل بلدة عمر 22R30J1913    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   زٌدي عبد الرحمان -  شباب لقراف 22R30J0118    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   بوقفة ولٌد-  شباب لقراف 22R30J0183    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:17/02/2023 فئة األكابر ليوم (إتحاد الزقم / مولودية سيدي سليمان )  مقابلة 0699القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6668 قرٌر بوعالم-  مولودٌة سٌدي سلٌمان  

  طرباخ عبد المنعم - مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1851    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   باسو محمد أٌمن- مولودٌة سٌدي سلٌمان 22R30J1597    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1478 بوزغاٌة الجٌاللً -  إتحاد الزقم   

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J2781 برتٌم عمر فاروق-  إتحاد الزقم  
 

:18/02/2023 فئة األكابر ليوم (مدرسة أمل النزلة / أولمبي بوعامر )  مقابلة 0700القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  رجٌمً شعٌب-  أولمبً بوعامر 22R30J1862    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

   شٌن إبراهٌم-  مدرسة أمل النزلة 22R30J0093    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
   كٌحل لخضر -  مدرسة أمل النزلة 22R30J0034    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بروبة محمد - أولمبً بوعامر 22R30J1866    بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 
 

 

(ج  )الفوج   
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( رائد متليلي /  وداد مدينة زلفانة) مقابلة 0701القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 بن ساسً أسامة-  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1095    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 بن النوي أحمد-  رائد متلٌلً 22R30J2105    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  هٌبة مصطفى عبد هللا          -  وداد مدٌنة زلفانة 22R30J1372  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 

  بوطبة عبد الجلٌل               -  رائد متلٌلً 22R30J6958  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 
 

 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( ترجي مرماد /  أمل سيدي بوزيد) مقابلة 0702القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 بومدٌن بوزٌد الشرٌف-  أمل سٌدي بوزٌد 22R30J0236    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 سعٌدي عبد السالم-  ترجً مرماد 22R30J0837    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
:غرامات  

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمل سيدي بوزيد  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

 

 

 

 



 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( جيل بن نانة /  رائد المنيعة) مقابلة 0703القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0401 جبرٌط أحمد ٌاسٌن-  رائد المنٌعة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6945 بن الشحم سفٌان-  رائد المنٌعة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0892 نواصر محمد رضا-  رائد المنٌعة  
العاٌب عبد الرحمان-  رائد المنٌعة 22R30J0402    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0111 راٌسً محً الدٌن-  جٌل بن نانة 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J0066 بخٌل بوبكر-  جٌل بن نانة  

بخٌل مختار-  جٌل بن نانة 22R30J0097    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  
 
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( نادي الضاية بن ضحوة /  وفاق بريدة) مقابلة 0704القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  برادٌد خالد-  وفاق برٌدة 22R30J3014    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  عبد القادر نور الدٌن- وفاق برٌدة 22R30J6841    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

كرٌبً إسماعٌل-  نادي الضاٌة بن ضحوة 22R30J0971    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

:غرامات  

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق بريدة  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( اإلتحاد الرياضي بلدية األغواط /  أمل عين ماضي) مقابلة 0705القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

  لوباقً عمر-  أمل عٌن ماضً 22R30J0360    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
  قوٌدري أحمد تجانً- أمل عٌن ماضً 22R30J0369    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

  بن حواش محمد علً- اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2119    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 أوباتً خالد-  اإلتحاد الرٌاضً األغواط 22R30J2424    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( مستقبل لماضي /  إتحاد العسافية) مقابلة 0706القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  بدوي الطاهر-  إتحاد العسافٌة 22R30J0503    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 شاوي نذٌر-  إتحاد العسافٌة 22R30J1501    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

بوحملة علً-  إتحاد العسافٌة 22R30J0510    بطاقة صفراء بسبب إحتجاج على قرار   

    23/02/2023 تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ دج 2.000غرامة قدرها + الحكم ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة نافدة  

  محافٌظ مروان-  مستقبل لماضً 22R30J1991    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 بلعراقب عبد المنعم-  مستقبل لماضً 22R30J2234    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(أ  ) 1الفوج د  
 

:17/02/2023فئة األكابر ليوم  ( مستقبل الدبداب /  شباب البرج القديم) مقابلة 0707القضية رقم   

:غرامات  
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (شباب البرج القديم  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مستقبل الدبداب  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    

 

(ب  ) 1الفوج د  
 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أغوم جانت /  مولودية الطوارق) مقابلة 0708القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 ممادو جمال-  أغوم جانت 22R30J1134    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:عقوبات بالطرود  

        إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
  جروبة محمد                    -  مولودٌة الطوارق 22R30J6854  بطاقة حمراء بسبب تحصٌل إنذارٌن

            .  ( من القانون المنظم لبطولة كرة القدم هواة 103) طبقا لنص المادة  نافدة (01)ٌعاقب باإلقصاء لمقابلة واحدة 

:غرامات  
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودية الطوارق  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أغوم جانت  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    

 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق جانت /  تين تزريفت جانت) مقابلة 0709القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 تقابو عبد الودود-  تٌن تزرٌفت جانت 22R30J2749    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 إٌبا زكرٌاء-  تٌن تزرٌفت جانت 22R30J1739    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (تين تزريفت  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق جانت  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    

 

:18/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أمال جاهيل /  إيهران جانت) مقابلة 0710القضية رقم   

:غرامات  
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إيهران جانت  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمال جاهيل  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    

 



:21/02/2023فئة األكابر ليوم  ( وفاق جانت /  أمال جاهيل) مقابلة 0711القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
 تقابو موسى-  أمال جاهٌل 22R30J3156    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J4050 شٌبة هشام-  وفاق جانت 
 عمرانً مصطفى-  وفاق جانت 22R30J3153    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أمال جاهيل  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (وفاق جانت  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    

 

:21/02/2023فئة األكابر ليوم  ( تين تزريفت جانت /  مولودية الطوارق) مقابلة 0712القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة

 شرٌفً فاتح محمد-  مولودٌة الطوارق 22R30J4676    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 إلٌاس مسٌنٌسا-  تٌن تزرٌفت جانت 22R30J2395    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً

:غرامات  
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (مولودية الطوارق  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (تين تزريفت جانت  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    

 

:21/02/2023فئة األكابر ليوم  ( أغوم جانت /  إيهران جانت) مقابلة 0713القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1021 الهمال ٌوسف-  إٌهران جانت 

خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J1020 عثمانً الحسٌنً-  إٌهران جانت 
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال     22R30J6614 حمودي عبد اللطٌف-  أغوم جانت 

 

 

:غرامات  
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (إيهران جانت  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    
 

  23/02/2023 فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ (أغوم جانت  )ٌدفعها نادي نافذة غرامة  دج 15.000 خمسة عشرة ألف- 

  (.هواة من القانون المنظم لبطولة كرة القدم 02فقرة  53)  لنص المادة طبقا بسبب عدم حضور مدرب النادي    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  سنة(19) لفئة األواسط األقل من بطولة قسم الهوات
 

(أ  )الفوج   
 

:21/02/2023فئة األواسط ليوم  (إتحاد النزلة تقرت  / إتحاد الرباح)  مقابلة 0714القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
توانسة نور الدٌن             -  إتحاد الرباح 22R30J3944 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

  برقٌة عبد النور               - إتحاد النزلة تقرت 22R30J6395 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

 

(ب  )الفوج   
 
 

 

:18/02/2023فئة األواسط ليوم  (نجم بوغفالة  / إتحاد بلدية ورقلة)  مقابلة 0715القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J3197 بلعٌد بالل منصور           -  إتحاد بلدٌة ورقلة  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J3256 ٌحٌاوي عبد الحلٌم           - إتحاد بلدٌة ورقلة  

        بخدٌجة منتصر باهلل -  إتحاد بلدٌة ورقلة 22R30J3260 بطاقة صفراء بسبب إحتجاجه على قرار 

   من85)  طبقا لنص  المادة 23/02/2023تدفع فً أجل شهر إبتداء من تارٌخ  دج 1.500                الحكم ٌعاقب بغرامة قدرها 
.( القانون المنظم لبطولة كرة القدم الفئات الصغرى                 

 شتٌوي محمد عبد الهادي-  نجم بوغفالة 22R30J0116    بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً
 

:21/02/2023فئة األواسط ليوم  (شباب بني ثور  / نجم بوغفالة)  مقابلة 0716القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
سلبًبطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J2613 همال عبد الودود             -  شباب بنً ثور  
خطٌربطاقة صفراء بسبب اللعب ال  22R30J2695 هلهال أٌمن                   - شباب بنً ثور  

 

:21/02/2023فئة األواسط ليوم  (أمل سريع متليلي  / إتحاد حاسي الرمل)  مقابلة 0717القضية رقم   

:اإلنذارات  

       إسم الالعب             النادي  رقم الرخصة لل             العقوبة المسلطة
بوعبدلً محمد رمزي       -  أمل سرٌع متلٌلً 22R30J2651 بطاقة صفراء بسبب اللعب السلبً  

 

 تسوية وضعية عقابية
 

 الذي ٌخص 20/02/2023 بتارٌخ 0146مسجل تحت رقم لا  ( إتحاد الزقم) نادي  طرفمنمودع بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالًلموسمل 139922R30J الرخصة رقم بصنف األكابر لعوٌنً محمد البشٌر صاحبالوضعٌة العقابٌة لالعب  تسوٌة   

 2022/2023. 

  بطاقات صفراء بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم و كان ذلك تحصل على قد لعوٌنً محمد البشٌر أن الالعب حٌث- 

 .10/02/2023 بتارٌخ (شباب عين قديمة / إتحاد الزقم  )   أثناء مقابلة 
 

 المقابلة األلٌة و ذلك من خالل مشاركتهٌستنفذ عقوبة لم  لعوٌنً محمد البشٌرالالعب  بأن (إتحاد الزقم ) ح نادي صرحٌث - 

 .   مباشرة خالل اللقاء الموالً

 .قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة العبه لعوٌنً محمد البشٌر ( إتحاد الزقم) نادي حٌث أن - 
 

   

 

 



 

 

بعد الدراسة قررت اللجنة 
 

 

 

نطبق   ( إتحاد الزقم) من نادي 1399R30J22رخصة رقم لعوٌنً محمد البشٌر لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

. المنظم لبطولة كرة القدم هواة اإلتحاد الجزائري من قانون 134المادة   نص 

( 01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  1399R30J22رخصة رقم لعوٌنً محمد البشٌر معاقبة الالعب - 

  مقابلتٌنالمجموع فً ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة +  بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم   

. 23/02/2023  إبتداء من تارٌختٌن نافذ(02) 
 

 تسوية وضعية عقابية
 

 

 الذي 20/02/2023 بتارٌخ 0149مسجل تحت رقم لا  ( مستقبل موفلون)من نادي وارد بعد اإلطالع على الطلب ال- 

  الحالًلموسمل 032922R30J الرخصة رقم بصنف األكابر فرقً محمد صاحبالوضعٌة العقابٌة لالعب  تسوٌة   ٌخص 

   2022/2023. 

  بطاقات صفراء بسبب اإلحتجاج على قرار الحكم و ذلك أثناء مقابلةتحصل على قد فرقً محمد أن الالعب حٌث- 

 .26/11/2022 بتارٌخ (مستقبل موفلون / إتحاد أفلو  )  
 

 المقابلة األلٌة و ذلك من خالل مشاركتهٌستنفذ عقوبة لم  فرقً محمدالالعب  بأن (مستقبل موفلون ) ح نادي صرحٌث - 

 .   مباشرة خالل اللقاء الموالً

 .قد تقدم بطلب لتسوٌة وضعٌة العبه فرقً محمد ( مستقبل موفلون) نادي حٌث أن - 
 
 

 
 

    

بعد الدراسة قررت اللجنة 

 
 

نص  نطبق  ( مستقبل موفلون) من نادي 0329R30J22رخصة رقم فرقً محمد لتسوٌة الوضعٌة العقابٌة الالعب - 

. المنظم لبطولة كرة القدم هواة اإلتحاد الجزائري من قانون 134المادة   

 بسبب (01)بمقابلة واحدة بالعقوبة األصلٌة من جدٌد المقدرة  0329R30J22رخصة رقم فرقً محمد معاقبة الالعب - 

  (02) مقابلتٌن المجموع فً ما ٌساوي ( 01 + 01) بالتسوٌة أي   متعلقة(01)مقابلة +   اإلحتجاج على قرار الحكم 

. 23/02/2023  إبتداء من تارٌختٌننافذ  

 

 

 
 

 

                             المسير اإلداري لقسم اإلنضباط  
                                        دريس الهواري

                                         

 

 

 

 


