
 

 

 

 

 

 قسم التنظيم الرياضي 

 01: محضر رقم
 04/11/2022: جلسة يوم

 

 :جدول األعمال
  .(االول ، الثاني ، الثالث ، الرابع  ، الخامس )نتائج مقابالت كأس الجمهورية صنف األكابر لألدوار  -
 (األول ، الثاني  ) سنة لالدوار 19نتائج مقابالت كأس الجمهورية صنف أقل من  -
 معالجة القضايا  -

 

 نتائج مقابالت الدور األول كأس اجلنهورية  صنف األكابر

 النتيجة التاريخ الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

 01/00 08/10/2022 احتاد اذلمايسة احتاد النخلة الرباحالبلدي  01

 00/01 08/10/2022 اهلي القرارة ترجي مرماد مركب غرداية 02

 07/10/2022 احتاد بريان وداد االمساعيلي القرارة البلدي القرارة 03
-5) فوز فريق وداد االسماعلي بركالت الترجح01/01

3)  

 00/02 08/10/2022 هالل غرداية اهلي ضاية بن ضحوة البلدي ضاية 04

 07/10/2022 جنم بوغفالة  اجملمع الرياضي ورقلة  البلدي ورقلة  05
 ) فوز فريق المجمع الرياضي بركالت الترجح01/01

9-8) 

 (7-8 ) فوز فريق قوافل منقر بركالت الترجح01/01 08/10/2022 شباب جامعة قوافل ادلنقر البلدي النقر 06

 نتائج الدور الثاني كأس اجلنهورية  صنف األكابر

 النتيجة التاريخ الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

 03/02 14/10/2022 احتاد النخلة أودليب الوادي مركب الوادي 01

 00/02 15/10/2022 اكادمية االغواط جيل األغوط مركب األغواط 02

 01/02 15/10/2022 احتاد بلدية االغواط شباب سيدي علي سيدي ادلشري 03

 03/00 14/10/2022 امل ضاية بن ضحوة وداد االمساعيلي القرارة البلدي القرارة 04

 00/01 14/10/2022 اهلي القرارة هالل غرداية البلدي ضاية 05

 / 15/10/2022 اجملمع الرياضي ورقلة ....... البلدي ورقلة 06

 (5/4)00/00 15/10/2022 قوافل ادلنقر نادي لقراف البلدي احلجرية 07

 00/01 15/10/2022 أمل سيدي ادلهدي مولودية ادلقارين مقارين5000ملعب  08

 / 15/10/2022 ....... ام الطيور البلدي جامعة 09

 01/09 15/10/2022 شباب عني صاحل فقارة الزوي ملعب الفقارة 10

 04/03 15/10/2022 مشس األصيل متنراست شعار هنقار متنراست مركب متنراست 11

 03/01 15/10/2022 حتت القصر اقبور عني صاحل ملعب الفقارة 12

 



 نتائج الدور الثالث كأس اجلنهورية  صنف األكابر

 النتيجة التاريخ الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

 01/03 25/10/2022 احتاد بلدية االغواط اجملمع الرياضي ورقلة مركب غرداية  01

 24/10/2022 شباب عني صاحل اهلي القرارة مركب غرداية 02
غياب شباب عين 

 صالح

 00/04 25/10/2022 اكادمية االغواط اقبور عني صاحل ملعب متليلي 03

 (4-2)00/00 25/10/2022 وداد االمساعيلي القرارة ام الطيور البلدي احلجرية 04

 01/00 25/10/2022 نادي لقراف أودليب الوادي مقارين5000ملعب  05

 انسحاب شعار نهقار 25/10/2022 أمل سيدي ادلهدي شعار هنقار متنراست البلدي بريان 06

 نتائج مقابالت الدور الرابع  كأس اجلنهورية  صنف أكابر

 النتيجة التاريخ الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

 00/02 01/11/2022 احتاد النزلة مستقبل احلمادين البلدي ادلقرن 01

 (2-4/)02/02 01/11/2022 وداد االمساعيلي القرارة احتاد الرباح البلدي الرباح 02

 00/02 01/11/2022 احتاد ورقلة وفاق ورقلة البلدي ورقلة  03

 00/01 01/11/2022 احتاد السويف تضامن السويف مركب الوادي 04

 00/02 01/11/2022 أمل سريع متليلي امل سيدي مهدي مستقبل تقرت 05

 00/01 01/11/2022 اهلي القرارة احتاد حاسي الرمل البلدي حاسي الرمل 06

 01/00 01/11/2022 جنوم الوسط ايليزي اكادميية االغواط مركب األغواط 07

 00/01 01/11/2022 مشعل حاسي مسعود احتاد الزاوية العابدية البلدي الزاوية العابدية 08

 نتائج مقابالت الدور اخلامس  كأس اجلنهورية  صنف أكابر
 النتيجة التاريخ الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

 أهلي القرارة  احتاد السويف  مركب الوادي  01
05/11/2022 06/00 

 امل سريع متليلي نادي تقرت البلدي تقرت  02
05/11/2022 01/01( 04-03) 

 اودلبيك ادلقرن أكادميية األغواط مركب االغواط 03
05/11/2022 00/02 

 أحتاد الرباح احتاد بلدية األغواط مركب االغواط 04
05/11/2022 02/01 

 احتاد ورقلة  مشعل حاسي مسعود مركب ورقلة  05
05/11/2022 01/00 

 ترجي تقديدين مستقبل الرويسات مركب ورقلة  06
04/11/2022 1/1( 2-4) 

 احتاد احلمادين  اودليب الوادي  مركب الوادي  07
 

 انسحاب فريق اودليب الوادي

 شباب بين ثور  احتاد النزلة  مستقبل تقرت  08
05/11/2022 03/02 

 



  سنة19األول كأس اجلنهورية  صنف اقل من  نتائج مقابالت الدور

 النتيجة  التاريخ الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

 03/00 30/10/2022 احتاد اذلمايسة  شباب بلدية تاغزوت  البلدي تاغزوت 01

 00/03 31/10/2022 احتاد قمار  احتاد السويف  مركب الوادي  02

 / 31/10/2022 مستقبل احلمادين  نادي التضامن السويف  مركب الوادي  03

 (4-2 )01/01 30/10/2022 نادي ادلنظر اجلميل  احتاد النخلة  البلدي النخلة  04

 01/00 30/10/2022 نادي اودليب الوادي  اودلبيك ادلقرن  البلدي ادلقرن  05

 01/02 30/10/2022 امل عني ماضي  مدرسة الوفاء مركب األغواط 06

 / 31/10/2022 احتاد بريان  نادي اهلي الضاية بن ضحوة  البلدي الضاية  07

 02/00 30/10/2022 هالل غرداية  ترجي مرماد  مركب غرداية  08

 / 30/10/2022 امل سريع متليلي  امل ضاية بن ضحوة  البلدي الضاية  09

 00/03 30/10/2022 صخر حاسي مسعود  شباب بين ثور  البلدي ورقلة  10

 02/02(02-04) 30/10/2022 مستقبل الرويسات  مدرسة كرة القدم حاسي مسعود  البلدي سيدي خويلد 11

 02/00 30/10/2022 جنم بوغفاالة  مدرسة كرة القدم ورقلة  البلدي انقوسة  12

 01/02 30/10/2022 مولودية شباب ادلخادمة  احتاد ورقلة  البلدي ورقلة  13

 07/01 31/10/2022 رسينغ حاسي مسعود وفاق ورقلة  البلدي ورقلة  14

 01/05 30/10/2022 احتاد الزاوية العابدية  امل سيدي مهدي  // 15

 00/02 30/10/2022  تقرت 40 مدرسة  ترجي تقديدن البلدي جامعة  16

 02/00 30/10/2022 مستقبل سيدي عمران  نادي تقرت  البلدي تقرت  17

03-02 01/11/2022 احتاد النزلة  شباب الرياضي الطيبات  البلدي الطيبات   18  

 00/14 30/10/2022 اهلي هتقارت متنراست  شعار هنقار متنراست  البلدي متنراست  19

 00/02 30/10/2022 نادي حتت القصر عني صاحل شبيبة عني صاحل  ملعب الفقارة  20

  سنة19األول كأس اجلنهورية  صنف اقل من  نتائج مقابالت الدور

 النتيجة التاريخ الفريق الضيف الفريق المحلي الملعب الرقم

 00/03 03/11/2022 شباب بلدية تاغزوت احتاد النزلة الوادي  مركب الوادي  01

 03/11/2022 نادي التضامن السويف  احتاد قمار  البلدي قمار  02
 

 (01-03)01/01 03/11/2022 أودلبيك ادلقرن  نادي منظر اجلميل  مركب الوادي  03

 03/00 03/11/2022 وفاق عني ماضي  احتاد بلدية األغواط مركب األغواط 04

 03/11/2022 أمل عني ماضي  هالل سيدي علي  ملعب وادي مرة  05
 

 01/00 03/11/2022 جيل الرياضي األغواط أكادميية جنوم األغواط مركب االغواط 06

 00/01 03/11/2022 احتاد حاسي الرمل  نادي بلدية االغواط مركب األغواط 07

 00/12 03/11/2022 هالل غرداية نادي الضاية بن ضحوة الضاية بن ضحوة 08

  03/11/2022 معفىامل سريع متليلي    09

 (03-01)01/01 03/11/2022 أمل الصاعد ورقلة  شباب بين ثور  البلدي ورقلة  10

 (4-2)00/00 03/11/2022 مستقبل الرويسات  مشعل حاسي مسعود مركب ورقلة  11

 02/00 03/11/2022 احتاد ورقلة  جنم بوغفالة  مركب ورقلة  12

 01/02 03/11/2022 وفاق ورقلة  مدرسة اجملمع الرياضي ورقلة  البلدي ورقلة  13

 01/05 03/11/2022 قوافل ادلنقر  احتاد الزاوية العابدية  البلدي الزاوية العابدية 14

 04/01 03/11/2022 احتاد ادلغري  مولودية ادلقارين   مقارين5000ملعب  15

 00/01 03/11/2022 نادي لقراف  شباب جامعة  البلدي جامعة  16

 04/00 03/11/2022 نادي تقرت  ترجي تقديدين البلدي جامعة  17



  03/11/2022 معفى احتاد النزلة  18

 00/03 03/11/2022 شعار هنقار متنراست مشس االصيل متنراست  مركب متنراست  19

 00/14 03/11/2022 امل الشويطر  شبيبة عني صاحل  ملعب الفقارة  20

 03/00 03/11/2022 ليفر سييت اقبور  مستقبل اجلماهريية  ملعب الفقارة  21

 معاجلة القضايا
 08/10/2022فئة األكابر ليوم شباب عين صالح     // اهلي القرارة     -   01: القضية رقم

 .بعد االطالع على ورقة ادلقابلة
 .بعد االطالع على تقرير احلكم

 بعد إنتظار الوقت القانوين لبدأ ادلقابلة من قبل احلكم إتضح غياب فريق شباب عني صاحل 
      مل جترى ادلقابلة بسبب غياب شباب عني صاحل. 

 منافسة كأس اجلمهورية من القانون ادلنظم 24 نص ادلادة تطبيق:   قررت اللجنة ما يلي
  ادلقابلة لفريق اهلي القرارة  زخسارة ادلقابلة لفريق احتاد اخلنق و منح الفو

. دج شباب عني صاحل50.000غرامة مالية قدرها   

 08/10/2022فئة األكابر ليوم أمل سيدي المهدي   // شعار نهقار تمنراست     -   02: القضية رقم
  شعار نهقار تمنراستبعد االطالع على الربيد الوارد من فريق 
     .شعار نهقارت تمنراستمل جترى ادلقابلة بسبب انسحاب فريق 

 منافسة كأس اجلمهورية من القانون ادلنظم 24 نص ادلادة تطبيق:   قررت اللجنة ما يلي
   أمل سيدي المهدي ادلقابلة لفريق ز    و منح الفوشعار نهقارت تمنراستخسارة ادلقابلة لفريق 

   .  شعار نهقارت تمنراست دج 50.000غرامة مالية قدرها 
 04/11/2022فئة األكابر ليوم اتحاد الحمادين     // أولمبي الوادي     -   03: القضية رقم

  أولمبي الوادي بعد االطالع على الربيد الوارد من فريق شعار 
     .أولمبي الوادي مل جترى ادلقابلة بسبب انسحاب فريق 

 منافسة كأس اجلمهورية من القانون ادلنظم 24 نص ادلادة تطبيق:   قررت اللجنة ما يلي
 اتحاد الحمادين   ادلقابلة لفريق ز  و منح الفواولمبي الواديخسارة ادلقابلة لفريق 

     أولمبي الوادي دج 50.000غرامة مالية قدرها 

 

 

 المسير اإلداري لمديرية التنظيم الرياضي

                                                                                                      عصماني ياسين

 


