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 الطبعةلجنة  -

 
- . 

 اكبتر شرفيالالقسم قضبيب
 -أ–الفوج 

 
 

 020 القضية رقم: -
-  

 01/11/2019 تثبريخأ اكجر تدلًة جهنار  اندي –مومودًة املدًد انديملاتةل                    

 امعرد

حتاد  راحب حايم حتجاج(  1910152رخصة رمق: جهنارا  حتجاج:ا  زدواجِة امحعاكة:)ا  كصاء -ا   (02ملاتلخني)ا 

ة ثلدر تـ:أ مفني دًنار ثنيانفذ :ؾرامة ماَم

 07/12/2019دج(جسدد كبل 2000جزائري)

حتاد جهنار جن غٌلرة غحد امؤوف زدواجِة امحعاكة 1910139رخصة رمق: ا  حتجاج:ا  كصاء ملاتةل واحدة -ة خضن(مؼ:)ا  ا 

ة ثلدر تـ:أ مف دًنار 01انفذة) (:ؾرامة ماَم

 07/12/2019دج(جسدد كبل 1000جزائري)

 امالغحني املنذٍرن

حتاد جهنار امؼَد فداق  سلوك ؿري راييض. 1910153رخصة رمق: ا 

حتاد جهنار ظاهر لكَوات  . خضن مؼة 1910137رخصة رمق: ا 

 . خضن مؼة 1910081رخصة رمق: مومودًة املدًد كامسي هورادلٍن

 . خضن مؼة 1910026رخصة رمق: مومودًة املدًد هواوي أ سامة

 . خضن مؼة 1910082رخصة رمق: مومودًة املدًد كصار غٍزز

ت كايض  ً حتاد جهنار محش أ  سلوك ؿري راييض. 1910020رخصة رمق: ا 
 
 

ق ا حتاد تدلًة جهنار ًؼاكة تـرامة مامَة ثلدر خبمسٌلئة دًنار جزائري دج( جسدد كبل 500) *سلوك خاظئ مفًر

 من كاهون ال حتاد اجلزائري مكرة املدم (130املادة ) 07/12/2019:
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 021 القضية رقم: -
-  

 02/11/2019 تثبريخأ اكجر ص حاب ػني مؼحد اندي – وفاق امزغفران انديملاتةل 

 امالغحني املنذٍرن
 . خضن مؼة 1910427رخصة رمق: ص حاب ػني مؼحد داودي هوار

 
 022 القضية رقم: -

 

 02/11/2019 تثبريخأ اكجر أ مل مدًنة اجللفة اندي –ا حتاد أ ولد انًل انديملاتةل 

 امالغحني املنذٍرن

 . خضن مؼة 1910444رخصة رمق: ا حتاد أ ولد انًل غٌرضة أ مين صالح

 . خضن مؼة 1910030رخصة رمق: أ مل م اجللفة جبلِنة ثويم
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 023 القضية رقم: -
 
 

 02/11/2019 تثبريخأ اكجر مومودًة حد امصحاري – وفاق حايس حبحح انديملاتةل 

 امالغحني املنذٍرن
 سلوك ؿري راييض. 1910104رخصة رمق: مومودًة ح امصحاري جن فردي حاج ػًل

 راييض. سلوك ؿري 1910103رخصة رمق: مومودًة ح امصحاري صاوي فتحي

 . خضن مؼة 1910130رخصة رمق: مومودًة ح امصحاري زكاري محمد

حتجاج ػىل كرار احلمك 1910127رخصة رمق: مومودًة ح امصحاري توزٍز جراهمي اخللَل كضاء ملاتةل واحد)-ا  ة 01ا  (انفذة:ؾرامة ماَم

جسددكبل اترخي :  101دج(.م1000ثلدرتـ:أ مف دًنار جزائري)

07/12/2019 

 سلوك ؿري راييض. 1910100رخصة رمق: مومودًة ح امصحاري مصعفىغاكر 

 ثضََع اموكت. 1910428رخصة رمق: وفاق ح حبحح معراين محمد

 سلوك ؿري راييض. 1910394رخصة رمق: وفاق ح حبحح تلة املَلود

ق مومودًة حد امصحاري ًؼاكة تـرامة مامَة ثلدر خبمسٌلئة دًنار جزائري  دج( جسدد كبل 500)*سلوك خاظئ مفًر

 من كاهون ال حتاد اجلزائري مكرة املدم (130املادة ) 07/12/2019:

 هظرا موركة امللاتةل

 هظرا مخلٍرر احلمك

 هظرا مخلٍرر رئُس اندي مومودًة حد امصحاري امس َد حماد غامثن

 وص مت احلمك تؼد هناًة امللاتةلثسة  190016رخصة رمق : مومودًة حد امصحاري امس َد حماد غامثنملِام رئُس اندي هظرا 

 كررت انلجنة ماًًل :

 ( من كاهون ال حتاد اجلزائري مكرة املدم 141(واملادة)112ظحلا نلٌلدة)

د حماد غامثنرئُس اندي  ( 03مهنا ثالثة)( 06س خة أ صهر) 190016رخصة رمق : مومودًة حد امصحاري امسَ 

 07/11/2019دج( جسدد كبل اترخي :10.000دًنار جزائري )  غرشة أ لفتـ::ؾرامة مامَة ثلدر ؿريانفذة

 

 
 

 024 القضية رقم:

 02/11/2019 تثبريخأ اكجر ص حُبة حايس حبحح  اندي –ص حاب فدول انديملاتةل                    

 امعرد

وب در أً  زدواجِة امحعاكة 1910460رخصة رمق: ص حُبة حايس حبحح جن كًو كصاء ملاتةل واحدة -ا   (01انفذة)ا 

زدواجِة امحعاكة 1910626رخصة رمق: ص حاب فدول مساهًل ػُىس كصاء ملاتةل واحدة انفذة)-ا   (01ا 

 امالغحني املنذٍرن

 . خضن مؼة 1910466رخصة رمق: ص حُبة حايس حبحح خلويف خلرض

 . خضن مؼة 1910627رخصة رمق: ص حاب فدول غَد محمد ملني
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 -ة-فوج
 

 

 025 القضية رقم: -
-  

س َة اندي –حريج جن ًؼلوب انديملاتةل                      31/10/2019 تثبريخأ اكجر  مس خلبل ال دٌر

 

 سلوك ؿري راييض. 1910168رخصة رمق: حريج جن ًؼلوب داودي مراد

 . خضن مؼة 1910165رخصة رمق: حريج جن ًؼلوب رٍشيك أ محد

سٌلغَل ة تلكحل ا   سلوك ؿري راييض. 1910363رخصة رمق: مس خلبل ال دٌرسَ 

ة كًردة خمخار  . خضن مؼة 1910373رخصة رمق: مس خلبل ال دٌرسَ 
 
 
 
 

 ذ
 
 
 
 

 026 القضية رقم: -
-  

 01/11/2018 تثبريخأ اكجرهرص امضارف  اندي –تدلًة ثؼظمَت انديملاتةل 

 امعرد
كصاء  1910233رخصة رمق: هرص امضارف كسوم غحد امؼٍزز ( ملاتالت مهنا 08مثان)حماوةل ال غخداء ػىل احلمك ا 

ة ثلدر تـ:مخسة أ لف دًنار 04أ رػة) (ؿري انفذة:ؾرامة ماَم

 07/12/2019دج(جسدد كبل :5000جزائري)

كصاء مثان) 1910137رخصة رمق: هرص امضارف غرايب ػًل ( ملاتالت مهنا 08حماوةل ال غخداء ػىل احلمك ا 

ة ثلدر تـ:مخسة أ لف 04أ رػة) دًنار (ؿري انفذة:ؾرامة ماَم

 07/12/2019دج(جسدد كبل :5000جزائري)

 امالغحني املنذٍرن
ة ػادل خفر ادلٍن  ثضََع اموكت. 1910221رخصة رمق: هرص امضارف رحٌلَه

 . خضن مؼة 1910056رخصة رمق: هرص امضارف جن حبَة زكراي

 . خضن مؼة 1910211رخصة رمق: ص حاب ثؼظمَت كامس توجكر

 . خضن مؼة 1910207رمق: رخصة ص حاب ثؼظمَت صكصم محمد

ر محمد صدام  . خضن مؼة 1910210رخصة رمق: ص حاب ثؼظمَت ظٍو

حتجاج ػىل كرار احلمك 1910200رخصة رمق: ص حاب ثؼظمَت جن ػلَة محمد كضاء ملاتةل واحد)-ا  ة 01ا  (انفذة:ؾرامة ماَم

جسددكبل اترخي :  101دج(.م1000ثلدرتـ:أ مف دًنار جزائري)

07/11/2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lwfdjelfa.com/


7 

LWF Djelfa ....... wfdjelfa.comwww.lTel : 027.90.21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web :   /الموقع االلكتروني/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

 027 القضية رقم: -
 

 01/11/2019 تثبريخأ اكجر ص حاب زاكر – مسؼد جنوم انديملاتةل 

 امالغحني املنذٍرن
 مؼة خعري. 1910286رخصة رمق: ص حاب زاكر ص خوح خري ادلٍن

 مؼة خعري. 1910297رخصة رمق: ص حاب زاكر راحبي غحد امحاسط

 مؼة خعري. 1910314رخصة رمق: جنوم مسؼد مؼَد ثضري

 سلوك ؿري راييض. 1910309رخصة رمق: جنوم مسؼد ظَيب ظارق غٍزز

 مؼة خعري. 1910313رخصة رمق: جنوم مسؼد جن كدور اثمر
 
 
 

 

 028 القضية رقم: -
 

ة اندي –هرص امضارف انديملاتةل  سَ   26/10/2019 تثبريخأ اكجر أ هًل ال دٌر

 امالغحني املنذٍرن
ة زكاًق محمد  مؼة خضن. 1910341رمق:رخصة  أ هًل ال دٌرسَ 

ة تلهدةل غحدامؼٍزز  مؼة خضن. 1910062رخصة رمق: أ هًل ال دٌرسَ 

س زغَرتي سلامين  مؼة خضن. 1910058رخصة رمق: جوهرة ادلٌو

س ػلوط ػُىس  ثضََع اموكت. 1910049رخصة رمق: جوهرة ادلٌو
 
 
 

 029 القضية رقم: -
 

س َةمس خلبل  اندي –ا حتاد ص حاب مسؼد انديملاتةل   02/01/2019 تثبريخأ اكجر ال دٌر

 امالغحني املنذٍرن
ة راحبي مروان  مؼة خعري. 1910256رخصة رمق: مس خلبل ال دٌرسَ 

حتاد ص حاب مسؼد جن حدة حرزهللا  مؼة خعري. 1910277رخصة رمق: ا 

حتاد ص حاب مسؼد جن جراهمي جراهمي اخللَل  مؼة خعري. 1910259رخصة رمق: ا 
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 اكبتر شرفيالمب قتل القسم قضبيب
 

 

 004 القضية رقم: -
-  

 31/10/2019 تثبريخأ اكجر  وداد ػني أ فله اندي –كدماء لغيب اجللفة انديملاتةل                    

 امالغحني املنذٍرن

 . خضن مؼة 1910646رخصة رمق: كدماء لغيب اجللفة توركبة تدر ادلٍن

 ثضََع اموكت. 1910642رخصة رمق: اجللفةكدماء لغيب  ًزخوين أ محد

حتجاج ػىل كرار احلمك 1910646رخصة رمق: وداد ػني أ فله رتَؼي اجلَاليل كضاء ملاتةل واحد)-ا  ة 01ا  (انفذة:ؾرامة ماَم

جسددكبل اترخي :  101دج(.م1000ثلدرتـ:أ مف دًنار جزائري)

07/12/2019 

 . خضن مؼة 1910646رخصة رمق: وداد ػني أ فله رتَؼي امهامشي

 ثضََع اموكت. 1910646رخصة رمق: وداد ػني أ فله تلخريي فاحت

 سلوك ؿري راييض. 1910646رخصة رمق: وداد ػني أ فله توظَحاوي غٌلر
 
 
 
 
 
 
 

 005 القضية رقم: -
-  

 01/11/2019 تثبريخأ اكجر فتح امللَلَحة اندي – ص حاب ػني أ فله انديملاتةل 

 امالغحني املنذٍرن
 مؼة خعري. 1910762رخصة رمق: مللَلَحةفتح  كرش ػًل

 ثضََع اموكت. 1910780رخصة رمق: فتح مللَلَحة معريات تلخري

 
 

 006 القضية رقم: -
 

 01/11/2019 تثبريخأ اكجراجللفة س حورثُنؽ زهُنة  اندي –وئام اجللفة انديملاتةل 

 امالغحني املنذٍرن

 ؿري راييض. سلوك 1910733رخصة رمق: وئام اجللفة جن صُبوط حمفوظ

 سلوك ؿري راييض. 1910542رخصة رمق: وئام اجللفة جن خادل ًووس

 سلوك ؿري راييض. 1910544رخصة رمق: وئام اجللفة هوجيم ػًل

 . خضن مؼة 1910709رخصة رمق: س حورثُنؽ زهُنة مسؼودي مبارك حسام

 . خضن مؼة 1910570رخصة رمق: س حورثُنؽ زهُنة جن توزًد ايسني
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 007 القضية رقم:

 02/11/2019 تثبريخأ اكجر حريج س َدي مؼجال  اندي –سوهلـاز مسؼد انديملاتةل                    

 امعرد

حتجاج:مؼة خضن 1910637رخصة رمق: سوهلـاز مسؼد توذًنة غحد انلعَف زدواجِة امحعاكة:ا  كصاء ملاتةل واحدة -ا  ا 

ة ثلدر ب:أ مف دًنار 01انفذة) (:ؾرامة ماَم

 07/12/2019دج(جسدد كبل :1000جزائري)

 امالغحني املنذٍرن

 . خضن مؼة 1910442رخصة رمق: حريج س مؼجال ػلمي هذٍر

 . خضن مؼة 1910640رخصة رمق: سوهلـاز مسؼد جن ػًل امعَة

 
 فئبت شتبنيةقسم قضبيب 

 -أ-فوج
 

 

 001 القضية رقم: -
-  

 30/10/2019 تثبريخأ اكجر  ا حتاد ص حاب مسؼد اندي –جنوم مسؼد انديملاتةل                    
 أواسط

 امالغحني املنذٍرن

 . خضن مؼة 1910110رخصة رمق: جنوم مسؼد ابكًرة محمدغحدامرحٌلن

 

 002 القضية رقم: -
-  

 30/10/2019 تثبريخأ اكجر ا حتاد ص حاب مسؼد  اندي –جنوم مسؼد انديملاتةل                    
 أشتبل

 امالغحني املنذٍرن

سٌلغَل حتاد ش مسؼد جن غٌلرة ا   . خضن مؼة 1910190رخصة رمق: ا 

 

 003 القضية رقم: -
-  

 30/10/2019 تثبريخأ اكجر أ هًل مسؼد  اندي –سوهلـاز مسؼد انديملاتةل                    
 أواسط

 امالغحني املنذٍرن

 . خضن مؼة 1910260رخصة رمق: أ هًل مسؼد جن كضاصة ايسني

 . خضن مؼة 1910260رخصة رمق: أ هًل مسؼد جن كضاصة ايسني
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 -ة-فوج
 004 القضية رقم: -

 31/10/2019 تثبريخأ اكجر وفاق امزغفران  اندي –مومودًة املدًد انديملاتةل                    
 أواسط

 امعرد

كصاء ملاتلخني)-سة وص مت احلمك 1910153رخصة رمق: وفاق امزغفران صاديق موىس ة 02ا  (انفذثني:ؾرامة ماَم

دج(جسدد كبل 70000ثلدرتـ:س حؼة أ لف دًنار جزائري)

.ج.ك.ق– 100مادة 07/11/2019:  ق.ا 

 -د-فوج
 

 005 القضية رقم: -

دي مؼجال  اندي –ا حتاد تدلًة جهنار انديملاتةل                      31/10/2019 تثبريخأ اكجر وداد سَ 
 أواسط

 امعرد

زدواجِة امحعاكة 1910307رخصة رمق: وداد س مؼجال سلعاين ًوسف كصاء ملاتةل واحدة انفذة)-ا   (01ا 

 ال هذارات

حتاد ب جهنار مهنوم مصعفى  مؼة خعري. 1910136رخصة رمق: ا 

 
 006 القضية رقم:

-  

دي مؼجال  اندي –ا حتاد تدلًة جهنار انديملاتةل                      31/10/2019 تثبريخأ اكجر وداد سَ 
 أشتبل

 امعرد

حتاد جهنار محمد جحَةل غخداء ػىل اخلصم 1910112رخصة رمق: ا  كصاء ملاتلخني انفذثني)-ا  ة 02ا  (:ؾرامة ماَم

دج(جسدد 1500ثلدرتب مف ومخسٌلئو دًنار جزائري)

.ج.ك.ق 95م07/11/2019كبل:  ف.ش-ق.ا 

 ال هذارات

حتاد ب جهنار غٌلد غحدهللا ؾًرة زدواجِة امحعاكة 1910108رمق: رخصة ا  كصاء ملاتةل واحدة انفذة)-ا   (01ا 

زدواجِة امحعاكة 1910282رخصة رمق: وداد س مؼجال جلدل ًوسف كصاء ملاتةل واحدة انفذة)-ا   (01ا 

 
 007 القضية رقم:

رة حلداب  اندي –حريج س َدي مؼجال انديملاتةل                      31/10/2019 تثبريخأ اكجر تٍو
 أشتبل

 ال هذارات

 . خضن مؼة 1910097رخصة رمق: حريج س مؼجال جن صوًعة محمد
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 برنامج الجولة الرابعة  للقسم الشرفً
70/11/9712الخمٌس :   

 
 فوج "أ"

 الملعب  المقابلة  التوقٌت 

 الشارف (IRON)أتحاد أوالد نائل  - VS –( WRBZ)وفاق الزعفران 10:77

 08/11/9712الجمعة  : 
 الملعب  المقابلة  التوقٌت 

 جخٌو  (WHBB)وفاق حاسً بحبح  – VS –( USM)شباب ع معبد 14:30
 

70/11/9712السبت  :   
 

 الملعب  المقابلة  التوقٌت 

 البٌرٌن  ( MHSمولودٌةحدالصحاري) - USB– VS)أتحاد بلدٌة بنهار   10:77
 بن جرمة  (NRHFشباب حاي فدول )– VS –(ASMDأمل مدٌنة الجلفة)   10:77

 الشارف  (CHBBشبٌبة ح بحبح  ) – VS –( NRMGمولودٌة القدٌد ) 10:77
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 برنامج الجولة الرابعة   للقسم الشرفً
 

 70/11/9712الخمٌس : 
 

 فوج "ب"

 الملعب  المقابلة  التوقٌت 

 اإلدرٌسٌة  (CSMI)مستقبل االدرٌسٌة -VS (NRDBDالجوهرة البٌضاء الدوٌس ) 10:77

 
 08/11/9712الجمعة : 

 
 فوج "ب"

 الملعب  المقابلة  التوقٌت 

  عٌن االبل (USBBترجً بن ٌعقوب ) – VS –( NRBZشباب زكار  ) 10:77

 الشارف (USMإتحادشباب مسعد  )– VS –(NNRC)نصر الشارف  10:77

72/11/9712:  السبت  
 

 الملعب  المقابلة  التوقٌت 

 االدرٌسٌة   (NRAMأهلً مسعد   ) – VS –( ARBEIأهلً االدرٌسٌة  ) 10:77
 مسعد  (JST)شباب تعظمٌت  – VS –(NRCNM)نجوم مسعد  10:77
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 برنامج الجولة الثانٌة  للقسم ماقبل  الشرفً
 

 08/11/9712الجمعة  : 
 الملعب  المقابلة  التوقٌت 

 االدرٌسٌة  (USSM)سونلغاز مسعد  – VS –( CSS)سبورتٌنغ زنٌنة  15:00

 سٌدي لعجال  (NRMOL)بلدٌة ام العظام  – VS –( TSL)ترجً سٌدي لعجال   15:00

 دار   100 (CAD)قدماء العبً الجلفة   – VS –( NWD)وئام الجلفة  15:00

 دار الشٌوخ  (NRZAF)وداد عٌن افقه   – VS –( CSFM)الفتح الملٌلحة   15:00

 

70/11/9712السبت  :   
 

 الملعب  المقابلة  التوقٌت 

 سٌدي لعجال  (NRCAF)شباب ع افقه  – VS –( WSL)وداد سٌدي لعجال   15:00

 

 ( USBELاالحداب)المعفى : نادي بلدٌة بوٌرة 
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 برنامج الجولة الثانٌة الفئات الشبانٌة
 

70/11/9712الجمعة  :   
 

"فوج "أ  

  التوقٌت 

 الملعب  المقابلة  االواسط  االشبال االصاغر

 مسعد  (JST)شباب تعظمٌت  – VS –( NRAMنادي أهلً مسعد) 72:77 11:77 10:77

72/11/9712السبت  :   
 مسعد (INRMOLنادي أم العظام  ) – VS –( USSMنادي سونلغاز مسعد ) 72:77 11:77 10:77

 زكار (NRCNMشباب نجوم مسعد ) – VS –( NRBZشباب بلدٌة زكار ) 72:77 11:77 10:77

 (: معفى USM)مسعد شباب 
70/11/9712الجمعة  :   

 

" فوج"ب  

  التوقٌت 

 الملعب  المقابلة  االواسط  االشبال االصاغر

 االدرٌسٌة (NRMGمولودٌة القدٌد  ) – VS –( ARBEIأهلً االدرٌسٌة  ) 72:77 11:77 10:77

 الزعفران   (NNRCنصر الشارف  ) – VS –(WRBZوفاق الزعفران  ) 72:77 11:77 10:77

72/11/9712السبت  :   
  التوقٌت 

 الملعب  المقابلة  االواسط  االشبال االصاغر

 القدٌد  (CSZEIسبورتٌنغ زنٌنة   ) – VS –( CSMIمستقبل االدرٌسٌة   ) 72:77 11:77 10:77

 الدوٌس (USBB)ترجً بن ٌعقوب – VS –( NRDBDالجوهرةالبٌضاء الدوٌس) 72:77 11:77 10:77
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70/11/9712: الجمعة    
 

"جفوج "  

  التوقٌت 

 الملعب  المقابلة  االواسط  االشبال االصاغر

 جخٌو ASMDنادي أمل الجلفة ) – VS –(CAD)امل قدماء العبً الجلفة  – 72:77 11:77 10:77

72/11/9712السبت  :   
 الملعب  المقابلة  االواسط  االشبال االصاغر

 حاسً بحبح  (USMنادي شباب ع معبد) – VS –( CHBBبحبح )شبٌبة حاسً  72:77 11:77 10:77

 دار 177 (NWDالوئام الجلفة  ) – VS –(NRWAFوداد عٌن افقه ) 72:77 11:77 10:77

 بن جرمة (CSFMنادي الفتح الملٌلٌحة ) – VS –( IRONاتحاد والد نائل ) 72:77 11:77 10:77

 
 70/11/9712الجمعة  : 

 

 

" دفوج"  

  التوقٌت 

 الملعب  المقابلة  االواسط  االشبال االصاغر

 سٌدي لعجال (USBاتحاد بلدٌة بنهار  ) – VS –(TSLترجً سٌدي لعجال ) 72:77 11:77 10:77

72/11/9712السبت  :   
  التوقٌت 

 الملعب  المقابلة  االواسط  االشبال االصاغر

 سٌدي لعجال  (NRCAFشباب عٌن افقه ) – VS –( CSWSLوداد سٌدي لعجال   ) 72:77 11:77 10:77

 حاسً فدول  (MHSمولودٌة حدالصحاري)  – VS –(NRHF)شباب حاسً فدول    72:77 11:77 10:77

بوٌرةاالحداب   (WHBBوفاق حاسً بحبح) – VS –(USBELنادي بوٌرة االحداب )  72:77 11:77 10:77
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 إحاد ب بنهار النادي الرٌاضً  (20) –( 20) مولودٌة القدٌد         النادي الرٌاضً الشارف

 أمل م الجلفةلنادي الرٌاضً ا  (20) –( 22)       إتحاد أوالد ناٌل النادي الرٌاضً  الجلفة

  مولودٌة ح الصحاريالنادي الرٌاضً  (20) –( 20)        وفاق ح بحبح  النادي الرٌاضً حاسي بحبح

    شباب عٌن معبد النادي الرٌاضً   (20) –( 20)   وفاق الزعفران     النادي الرٌاضً الشارف

  شبٌبة ح بحبحالنادي الرٌاضً  (20) –( 20)          شباب فدول   النادي الرٌاضً سيدي لعجال

  مستقبل اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً    (20) –( 22)   ترجً بن ٌعقوب  النادي الرٌاضً الشارف

 نصر الشارفلنادي الرٌاضً ا   (20) –( 22)      شباب تعظمٌتالنادي الرٌاضً  عين اإلبل

  بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً    (22) –( 20)   نجوم مسعد       النادي الرٌاضً مسعد

  جوهرة ب الدوٌسالنادي الرٌاضً    (20) –( 20)    أهلً اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً اإلدريسية

  أهلً مسعدالنادي الرٌاضً    (20) –( 20)   إتحاد ش مسعد  النادي الرٌاضً مسعد

 وداد عٌن أفقه النادي الرٌاضً   (22) –( 20)  قدماء ال الجلفة        النادي الرٌاضً الجلفة

 بلدٌة ب لحدابلنادي الرٌاضً ا    (لم تجــــرى)    بلدٌة أم العظام     النادي الرٌاضً  فيض البطمة

  فتح الملٌلٌحةالنادي الرٌاضً    (20) –( 20)       وداد عٌن أفقه  النادي الرٌاضً حد الصحاري

    سبورتٌنغ زنٌنة النادي الرٌاضً   (20) –( 20)        وئام الجلفة     النادي الرٌاضً الجلفة

  ترجً س لعجالالنادي الرٌاضً    (20) –( 22)     سونلغاز مسعد    النادي الرٌاضً مسعد
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 إتحاد ش مسعد النادي الرٌاضً   (04) –( 02)        م مسعدنجو النادي الرٌاضً مسعد

 أهلً مسعدلنادي الرٌاضً ا  (03) –( 02)   سونلغاز مسعد  النادي الرٌاضً  مسعد

  بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً    (20) –( 03)     بلدٌة أم العظام النادي الرٌاضً فيض البطمة

 إتحاد ش مسعد النادي الرٌاضً   (05) –( 05) نجوم مسعد        النادي الرٌاضً مسعد

 أهلً مسعدلنادي الرٌاضً ا  (05) –( 00)   سونلغاز مسعد  النادي الرٌاضً  مسعد

  بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً    (02) –( 02)    بلدٌة أم العظام  النادي الرٌاضً فيض البطمة

 إتحاد ش مسعد النادي الرٌاضً   (01) –( 05) نجوم مسعد        النادي الرٌاضً مسعد

 أهلً مسعدلنادي الرٌاضً ا  (04) –( 20)   سونلغاز مسعد  النادي الرٌاضً  مسعد

  بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً    (00) –( 05)    بلدٌة أم العظام  النادي الرٌاضً البطمةفيض 
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 ترجً بن ٌعقوب النادي الرٌاضً   (لم تجــــرى) سبورتٌنغ زنٌنة    النادي الرٌاضً اإلدريسية

 جوهرة ب الدوٌسلنادي الرٌاضً ا  (22) –( 20)   أهلً اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً  اإلدريسية

  مستقبل اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً     (لم تجــــرى)   نصر الشارف    النادي الرٌاضً الشارف

  وفاق الزعفرانالنادي الرٌاضً    (20) –( 22)    مولودٌة القدٌد  النادي الرٌاضً القديد

 ترجً بن ٌعقوب النادي الرٌاضً      (لم تجــــرى) سبورتٌنغ زنٌنة    النادي الرٌاضً اإلدريسية

 جوهرة ب الدوٌسلنادي الرٌاضً ا  (03) –( 02)   أهلً اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً  اإلدريسية

  مستقبل اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً    (لم تجــــرى))    نصر الشارف   النادي الرٌاضً الشارف

  وفاق الزعفرانالنادي الرٌاضً    (20) –( 20)    مولودٌة القدٌد  النادي الرٌاضً القديد

 ترجً بن ٌعقوب النادي الرٌاضً   (لم تجــــرى) سبورتٌنغ زنٌنة    النادي الرٌاضً اإلدريسية

 جوهرة ب الدوٌسلنادي الرٌاضً ا  (03) –( 22)   أهلً اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً  اإلدريسية

  مستقبل اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً     (لم تجــــرى)    نصر الشارف   النادي الرٌاضً الشارف

  وفاق الزعفرانالنادي الرٌاضً    (22) –( 22)    مولودٌة القدٌد  النادي الرٌاضً القديد

http://www.lwfdjelfa.com/


99 

LWF Djelfa ....... wfdjelfa.comwww.lTel : 027.90.21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web :   /الموقع االلكتروني/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

 شباب عٌن معبد النادي الرٌاضً   (20لم تجــــرى22)    أمل م الجلفة    النادي الرٌاضً الجلفة

 وداد عٌن أفقهلنادي الرٌاضً ا   (20لم تجــــرى22)    فتح الملٌلٌحة النادي الرٌاضً  دار الشيوخ

  شبٌبة ح بحبحالنادي الرٌاضً           (20) –( 20)   إتحاد أوالد ناٌل النادي الرٌاضً الجلفة

  قدماء ال الجلفةالنادي الرٌاضً     (22لم تجــــرى20)     وئام الجلفة   النادي الرٌاضً الجلفة

 شباب عٌن معبد النادي الرٌاضً   (20لم تجــــرى22) أمل م الجلفة       النادي الرٌاضً الجلفة

 وداد عٌن أفقهلنادي الرٌاضً ا   (22لم تجــــرى22)   فتح الملٌلٌحة  النادي الرٌاضً  دار الشيوخ

  شبٌبة ح بحبحالنادي الرٌاضً           (20) –( 20) إتحاد أوالد ناٌل   النادي الرٌاضً الجلفة

  قدماء ال الجلفةالنادي الرٌاضً     (22لم تجــــرى20)    وئام الجلفة    النادي الرٌاضً الجلفة

 شباب عٌن معبد النادي الرٌاضً   (20لم تجــــرى22) أمل م الجلفة       النادي الرٌاضً الجلفة

 وداد عٌن أفقهلنادي الرٌاضً ا   (22لم تجــــرى22)   فتح الملٌلٌحة  النادي الرٌاضً  دار الشيوخ

  شبٌبة ح بحبحالنادي الرٌاضً         (22) ـــ–( 20) إتحاد أوالد ناٌل   النادي الرٌاضً الجلفة

  قدماء ال الجلفةالنادي الرٌاضً     (22لم تجــــرى20)    وئام الجلفة    النادي الرٌاضً الجلفة
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 وداد سٌدي لعجال النادي الرٌاضً   (22) –( 20) بلدٌة بنهار           الرٌاضًالنادي  بنهار

 شباب فدوللنادي الرٌاضً ا    (لم تجــــرى)     شباب عٌن أفقه النادي الرٌاضً  عين أفقه

  وفاق ح بحبحالنادي الرٌاضً   (22) –( 20)مولودٌة ح الصحاري النادي الرٌاضً حد الصحاري

  بوٌرة لحدابالنادي الرٌاضً    (20) –( 20)    ترجً س لعجال  النادي الرٌاضً لعجالسيدي 

 وداد سٌدي لعجال النادي الرٌاضً   (20) –( 20) بلدٌة بنهار           النادي الرٌاضً بنهار

 شباب فدوللنادي الرٌاضً ا    (لم تجــــرى)     شباب عٌن أفقه النادي الرٌاضً  عين أفقه

  وفاق ح بحبحالنادي الرٌاضً   (22) –( 20)مولودٌة ح الصحاري النادي الرٌاضً حد الصحاري

  بوٌرة لحدابالنادي الرٌاضً    (20) –( 20)    ترجً س لعجال  النادي الرٌاضً سيدي لعجال

 وداد سٌدي لعجال النادي الرٌاضً   (20) –( 22) بلدٌة بنهار           نادي الرٌاضًال بنهار

 شباب فدوللنادي الرٌاضً ا    (لم تجــــرى)     شباب عٌن أفقه النادي الرٌاضً  عين أفقه

  وفاق ح بحبحالنادي الرٌاضً   (22) –( 20)مولودٌة ح الصحاري النادي الرٌاضً حد الصحاري

  بوٌرة لحدابالنادي الرٌاضً    (22) –( 20)    ترجً س لعجال  النادي الرٌاضً لعجال سيدي
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    08+ 02 10 00 00 03 03 09 الزعفرانوفاق النادي الرٌاضً 

    05+ 00 05 00 00 02 02 06 أمل مدٌنة الجلفةالنادي الرٌاضً 

    02+ 01 03 00 00 02 02 06 مولودٌة القدٌد النادي الرٌاضً

    01- 03 02 01 00 02 03 06 إتحاد أوالد ناٌلالنادي الرٌاضً 

    00 04 04 01 01 01 03 04 حاسً بحبحشبٌبة النادي الرٌاضً 

    02+ 07 09 02 00 01 03 03 حد الصحاري مولودٌةالنادي الرٌاضً 

    00 06 06 02 00 01 03 03 حاسً بحبحوفاق  النادي الرٌاضً

    03- 08 05 02 00 01 03 03 بلدٌة بنهارإتحاد  النادي الرٌاضً

    04- 05 01 03 00 00 03 00 معبد شباب عٌننادي الرٌاضً 

  -62-:م03- 01 09- 13 04 02 01 00 03 02- حاسً فدولشباب  النادي الرٌاضً

    08+ 02 10 00 00 03 03 09 أهلً مسعد النادي الرٌاضً

    05+ 02 07 00 00 03 03 09 اإلدرٌسٌة مستقبل النادي الرٌاضً

    05+ 02 07 00 01 02 03 07 مسعدنجوم النادي الرٌاضً 

    03+ 03 06 00 01 02 03 07 الشارفنصر النادي الرٌاضً 

    00 05 05 01 01 01 03 04 بٌضاء دوٌسجوهرة  النادي الرٌاضً

    01- 05 04 02 00 01 03 03 ٌعقوب ترجً بن النادي الرٌاضً

    05- 09 04 02 00 01 03 03 زكاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    02- 05 03 02 01 00 03 01 اإلدرٌسٌةأهلً  النادي الرٌاضً

    05- 06 01 03 00 00 03 00 تعظمٌتشباب  النادي الرٌاضً

    08- 11 03 03 00 00 03 00 شباب مسعدإتحاد  النادي الرٌاضً
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    04+ 00 04 00 00 02 02 06 سٌدي لعجال ترجًالنادي الرٌاضً 

    04+ 01 05 00 00 02 02 06 بوٌرة لحداببلدٌة النادي الرٌاضً 

    01+ 01 02 00 01 01 02 04 عٌن أفقهشباب النادي الرٌاضً 

    04+ 01 05 00 00 01 01 03 سٌدي لعجالوداد النادي الرٌاضً 

    00 04 04 01 00 01 02 03 سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً 

    01- 02 01 01 00 01 02 03 العبً الجلفةقدماء النادي الرٌاضً 

    01- 05 04 01 00 01 02 03 الجلفةوئام النادي الرٌاضً 

    00 01 01 00 01 00 01 01 ملٌلٌحةالفتح النادي الرٌاضً 

    02- 03 01 02 00 00 02 00 سونلغاز مسعدالنادي الرٌاضً 

    02- 02 00 02 00 00 02 00 عٌن أفقهوداد النادي الرٌاضً 

    07- 08 01 02 00 00 02 00 العظامبلدٌة أم النادي الرٌاضً 
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    02+ 02 04 00 00 01 01 03 شباب مسعدإتحاد النادي الرٌاضً 

    02+ 01 03 00 00 01 01 03 ام العظامبلدٌة النادي الرٌاضً 

    01+ 02 03 00 00 01 01 03 مسعدأهلً النادي الرٌاضً 

    01- 03 02 01 00 00 01 00 مسعد سونلغازالنادي الرٌاضً 

    02- 04 02 01 00 00 01 00 مسعدنجوم النادي الرٌاضً 

    02- 03 01 01 00 00 01 00 زكاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    00 00 00 00 00 00 00 00 تعظمٌتشباب النادي الرٌاضً 

            

    05+ 00 05 00 00 0101  03 أهلً مسعدالنادي الرٌاضً 

    00 05 05 00 01 0100  01 مسعدشباب النادي الرٌاضً 

    00 05 05 00 01 0100  01 مسعدنجوم النادي الرٌاضً 

    00 02 02 00 01 0100  01 زكاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    00 02 02 00 01 0100  01 العظامأم النادي الرٌاضً 

    05- 05 00 01 00 00 00 00 مسعد سونلغازالنادي الرٌاضً 

    00 00 00 00 00 00 00 00 تعظمٌتشباب النادي الرٌاضً 

            

    05+ 00 05 00 00 01 01 03 العظامبلدٌة ام النادي الرٌاضً 

    04+ 01 05 00 00 01 01 03 مسعدنجوم النادي الرٌاضً 

    03+ 01 04 00 00 01 01 03 مسعدأهلً النادي الرٌاضً 

    03- 04 01 01 00 00 01 00 مسعد سونلغازالنادي الرٌاضً 

    04- 05 01 01 00 00 01 00 مسعد إتحاد شالنادي الرٌاضً 

    05- 05 00 01 00 00 01 00 زكاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    00 00 00 00 00 00 00 00 تعظمٌتشباب النادي الرٌاضً 
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    06+ 00 06 00 00 01 01 03 اإلدرٌسٌة أهلًترجً النادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 بن ٌعقوبترجً النادي الرٌاضً 

    01+ 00 01 00 00 01 01 03 الشارفنصر النادي الرٌاضً 

    00 00 00 01 00 00 01 00 الزعفرانوفاق النادي الرٌاضً 

    00 00 00 01 00 00 01 00 اإلدرٌسٌةمستقبل النادي الرٌاضً 

    01- 01 00 01 00 00 01 00 القدٌد مولودٌةالنادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً 

    06- 06 00 01 00 00 01 00 الجوهرة ب الدوٌسالنادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 ٌعقوبترجً بن النادي الرٌاضً 

    01+ 02 03 00 00 01 01 03 الجوهرة ب الدوٌسالنادي الرٌاضً 

    00 01 01 00 01 00 01 01 مولودٌة القدٌدالنادي الرٌاضً 

    00 01 01 00 01 00 01 01 الزعفرانوفاق النادي الرٌاضً 

    00 00 00 01 00 00 01 00 الشارفنصر النادي الرٌاضً 

    00 00 00 01 00 00 01 00 اإلدرٌسٌةمستقبل النادي الرٌاضً 

    01- 03 02 01 00 00 01 00 اإلدرٌسٌةأهلً النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً 

    03+00  03 00 00 01 01 03 الدوٌس الجوهرة بالنادي الرٌاضً 

    03+00  03 00 00 01 01 03 بن ٌعقوبترجً النادي الرٌاضً 

    0000 00  00 0001  01 01 الزعفرانوفاق النادي الرٌاضً 

    0000 00  00 0001  01 01 القدٌد مولودٌةالنادي الرٌاضً 

    0000 00  01 0000  01 00 الشارفنصر النادي الرٌاضً 

    0000 00  01 0000  01 00 اإلدرٌسٌةمستقبل النادي الرٌاضً 

    03- 0003  01 0000  01 00 اإلدرٌسٌةأهلً النادي الرٌاضً 

    03- 0003  01 0000  01 00 سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً 
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    03+ 00 03 00 00 01 01 03 معبدشباب عٌن النادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 عٌن افقهوداد النادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 الجلفةوئام النادي الرٌاضً 

    02+ 02 04 00 00 01 01 03 اوالدد ناٌلإتحاد النادي الرٌاضً 

    02- 04 02 01 00 00 01 00 حاسً بحبحشبٌبة النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 مدٌنة الجلفةأمل النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 الملٌلٌحةفتح النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 العبً الجلفةقدماء النادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 معبدشباب عٌن النادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 الجلفةوئام النادي الرٌاضً 

    01+ 01 02 00 00 01 01 03 اوالدد ناٌلإتحاد النادي الرٌاضً 

    00 00 00 01 00 00 01 00 الملٌلٌحةفتح النادي الرٌاضً 

    00 00 00 01 00 00 01 00 عٌن أفقهوداد النادي الرٌاضً 

    01- 02 01 01 00 00 01 00 حاسً بحبحشبٌبة النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 مدٌنة الجلفةأمل النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 العبً الجلفةقدماء النادي الرٌاضً 

    07+ 00 07 00 00 01 01 03 اوالدد ناٌلإتحاد النادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 عٌن معبدشباب النادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 الجلفةوئام النادي الرٌاضً 

    00 00 00 01 00 00 01 00 الملٌلٌحةفتح النادي الرٌاضً 

    00 00 00 01 00 00 01 00 عٌن أفقهوداد النادي الرٌاضً 

    03- 00 00 01 00 00 01 00 مدٌنة الجلفةأمل النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 العبً الجلفةقدماء النادي الرٌاضً 

    07- 03 00 01 00 00 01 00 حاسً بحبحشبٌبة النادي الرٌاضً 
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    04+ 00 04 00 00 01 01 03 حد الصحاريمولودٌو النادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 عٌن أفقهشباب النادي الرٌاضً 

    01+ 02 03 00 00 01 01 03 سٌدي لعجالترجً النادي الرٌاضً 

    01+ 00 01 00 00 01 01 03 بنهاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    01- 03 02 01 00 00 01 00 بوٌرة لحداببلدٌة النادي الرٌاضً 

    01- 01 00 01 00 00 01 00 سٌدي لعجالوداد النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 حاسً فدولشباب النادي الرٌاضً 

    04- 04 00 01 00 00 01 00 حاسً بحبحوفاق النادي الرٌاضً 

    09+ 00 09 00 00 01 01 03 حد الصحاريمولودٌو النادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 عٌن أفقهشباب النادي الرٌاضً 

    02+ 02 04 00 00 01 01 03 سٌدي لعجالترجً النادي الرٌاضً 

    01+ 01 02 00 00 01 01 03 بنهاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    01- 02 01 01 00 00 01 00 سٌدي لعجالوداد النادي الرٌاضً 

    02- 04 02 01 00 00 01 00 بوٌرة لحداببلدلٌة النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 حاسً فدولشباب النادي الرٌاضً 

    09- 09 00 01 00 00 01 00 حاسً بحبحوفاق النادي الرٌاضً 

    04+ 00 04 00 00 01 01 03 لعجال ترجً سٌديالنادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 مولودٌة حد الصحاريالنادي الرٌاضً 

    03+ 00 03 00 00 01 01 03 عٌن أفقهشباب النادي الرٌاضً 

    02+ 00 02 00 00 01 01 03 سٌدي لعجالوداد النادي الرٌاضً 

    02- 02 00 01 00 00 01 00 بنهاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 حاسً فدولشباب النادي الرٌاضً 

    03- 03 00 01 00 00 01 00 حاسً بحبحوفاق النادي الرٌاضً 

    04- 04 00 01 00 00 01 00 بوٌرة لحداب بلدلٌةالنادي الرٌاضً 
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 للقسم الشرفً الرابعة برنامج الجولة 

 70/11/9712الخمٌس : 

 فوج "أ"

A2 A1 dir 
 الملعب المقابلة التوقٌت

 سواعدٌة بوسنة فٌطس
 الشارف (IRON)أتحاد أوالد نائل  - VS –( WRBZ)وفاق الزعفران 10:77

 08/11/9712الجمعة  : 

A2 A1 dir 
 الملعب المقابلة التوقٌت

 صافً لبٌض حاجً
 جخٌو (WHBB)وفاق حاسً بحبح  – VS –( USM)شباب ع معبد 14:30

 معمري سربوت ولٌد
 البٌرٌن (MHSمولودٌةحدالصحاري) - USB– VS)أتحاد بلدٌة بنهار   14:30

 72/11/9712السبت  : 

A2 A1 dir 
 الملعب المقابلة التوقٌت

 بسٌسة اوباح باكرٌة
 بن جرمة (NRHFشباب حاي فدول )– VS –(ASMDأمل مدٌنة الجلفة) 10:77

 بن شلف شمارة فرٌدي
 الشارف (CHBBشبٌبة ح بحبح  ) – VS –( NRMGمولودٌة القدٌد ) 10:77
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 الجولة الرابعة   للقسم الشرفًتعٌٌنات حكام 

 70/11/9712الخمٌس : 

 فوج "ب"

A2 A1 dir 
 الملعب المقابلة التوقٌت

 عمران طالب صافً
 اإلدرٌسٌة (CSMI)مستقبل االدرٌسٌة -VS (NRDBDالجوهرة البٌضاء الدوٌس ) 10:77

 08/11/9712الجمعة : 

 فوج "ب"

A2 A1 dir 
 الملعب المقابلة التوقٌت

 زروق هواري م طاهٌري
 عٌن االبل (USBBترجً بن ٌعقوب ) – VS –( NRBZشباب زكار  ) 10:77

 تواتً بن عمر حمامة
 الشارف (USMإتحادشباب مسعد  )– VS –(NNRC)نصر الشارف  10:77

 72/11/9712السبت : 

A2 A1 dir 
 الملعب المقابلة التوقٌت

 قباٌلً حاج اخمد حمدان ش
 االدرٌسٌة (NRAMأهلً مسعد   ) – VS –( ARBEIأهلً االدرٌسٌة  ) 10:77

 الحدي  تٌجانً بورزق
 مسعد (JST)شباب تعظمٌت  – VS –(NRCNM)نجوم مسعد  10:77
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 الجولة الثالثة  للقسم ماقبل  الشرفً تعٌٌنات حكام 

 08/11/9712الجمعة  : 

A2 A1 dir 
 الملعب المقابلة التوقٌت

 سعادة مروجً كرمة
 االدرٌسٌة (USSM)سونلغاز مسعد  – VS –( CSS)سبورتٌنغ زنٌنة  15:00

 ملكً بشوطً ثوامرٌة م
 سٌدي لعجال (NRMOL)بلدٌة ام العظام  – VS –( TSL)ترجً سٌدي لعجال   15:00

 لحول قصٌر حمدون ح
 دار  100 (CAD)قدماء العبً الجلفة   – VS –( NWD)وئام الجلفة  15:00

 قاسم م اوباح قاسم ع
 دار الشٌوخ (NRZAF)وداد عٌن افقه   – VS –( CSFM)الفتح الملٌلحة   15:00

 

 72/11/9712السبت  : 

 

A2 A1 dir 
 الملعب المقابلة التوقٌت

 امجكوح مروان دعلوس
 سٌدي لعجال (NRCAF)شباب ع افقه  – VS –( WSL)وداد سٌدي لعجال   15:00

 

 (USBELبلدٌة بوٌرة االحداب)المعفى : نادي 
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 غزوز امهادي           أ مني املال

  س ين غحد هللا           اماكثة
جدول الاغٌلل :

 

 .5.000,00 امرشيف 005 03 جلنة امعاػة تدلًة زاكرامنادي امراييض 
 .2.000,00 امرشيف 03006  جلنة امعاػة ص حاب مسؼدامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف 03007  جلنة امعاػة حريج جن ًؼلوبامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف 03007  جلنة امعاػة جوهرة تَضاء دوٌسامنادي امراييض 

. 5.000,00 امرشيف 03001  جلنة املنافسة ص حاب حايس فدول امنادي امراييض
. 2.500,00 امرشيف 03002  جلنة املنافسة مومودًة املدًد امنادي امراييض

. 2.000,00 امرشيف 03001  املدًٍرة امخلنَة حريج جن ًؼلوبامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف .1. .. جلنة امعاػة مومودًة حد امصحاريامنادي امراييض 
 .10.000,00 امرشيف 19. .. جلنة امعاػة تدلًة جهنارامنادي امراييض 
. 5.000,00 امرشيف .1. .. جلنة امعاػة تدلًة زاكرامنادي امراييض 
. 3.500,00 امرشيف 18. .. جلنة امعاػة جنوم مسؼدامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف 18. .. جلنة امعاػة دوٌسجوهرة تَضاء امنادي امراييض 
 .10.000,00 امرشيف 19. .. جلنة امعاػة ص حاب مسؼدامنادي امراييض 
 .1.000,00 ما كبل امرشيف 9.. .. جلنة امعاػة وداد ػني أ فلهامنادي امراييض 
. 2.000,00 امرشيف 9.. .. املدًٍرة امخلنَة مومودًة حد امصحاريامنادي امراييض 
. 2.000,00 امرشيف 2.. .. املدًٍرة امخلنَة ص حاب مسؼدامنادي امراييض 
. 3.500,00 امرشيف 91. 5. جلنة امعاػة تدلًة جهنارامنادي امراييض 
 .11.500,00 امرشيف 92. 5. جلنة امعاػة مومودًة حد امصحاريامنادي امراييض 
 .10.000,00 امرشيف 96. 5. جلنة امعاػة هرص امضارفامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف 96. 5. جلنة امعاػة ص حاب ثؼظمَتامنادي امراييض 
 .1.000,00 ما كبل امرشيف ... 5. جلنة امعاػة وداد ػني أ فلهامنادي امراييض 
 .7.000,00 ما كبل امرشيف 7.. 5. جلنة امعاػة سوهلـاز مسؼدامنادي امراييض 
 .1.500,00 فئات ص حاهَة ... 5. امعاػةجلنة  وفاق امزغفرانامنادي امراييض 
. 3.000,00 فئات ص حاهَة 6.. 5. جلنة امعاػة تدلًة جهنارامنادي امراييض 
. 3.000,00 ما كبل امرشيف 5.. 5. جلنة املنافسة تدلًة أ م امؼظامامنادي امراييض 
. 3.000,00 فئات ص حاهَة 6.. 5. جلنة املنافسة س حورثُنؽ زهُنةامنادي امراييض 
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. 3.000,00 فئات ص حاهَة 7.. 5. جلنة املنافسة هرص امضارفامنادي امراييض 
س َةامنادي امراييض  . 3.000,00 فئات ص حاهَة 7.. 5. جلنة املنافسة مس خلبل ال دٌر
. 2.000,00 فئات ص حاهَة 8.. 5. جلنة املنافسة فتح امللَلَحةامنادي امراييض 
. 3.000,00 فئات ص حاهَة 8.. 5. املنافسةجلنة  وداد ػني أ فلهامنادي امراييض 
. 3.000,00 فئات ص حاهَة 9.. 5. جلنة املنافسة كدماء لغيب اجللفةامنادي امراييض 

. 3.000,00 فئات ص حاهَة .1. 5. جلنة املنافسة أ مل مدًنة اجللفةامنادي امراييض 
. 3.000,00 فئات ص حاهَة 11. 5. جلنة املنافسة ص حاب حايس فدولامنادي امراييض 
. 2.000,00 امرشيف 5.. 5. املدًٍرة امخلنَة ص حاب ػني مؼحدامنادي امراييض 
. 2.000,00 امرشيف 6.. 5. املدًٍرة امخلنَة مومودًة حد امصحاريامنادي امراييض 
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