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 لجنة الطبعة -

 
- . 

 

 

 قضبيب الفئبت الشتبنية
 

 -أ-فوج
 

 020 القضية رقم: -
-  

 20/12/2012 تثبريخأ اكبر ص باب ثؼظميت  اندي –أ م امؼظام انديملابةل                    
 أواسط

 امالغبني املنذرين

 مؼب دعري. 0501191ردصة رمق: ص باب ثؼظميت بومرابح ػًلبن 

 مؼب دعري. 05011991ردصة رمق: أ م امؼظام بن غبد احلفيغ ثوفيق

 
 020 القضية رقم:

-  

 22/12/2012 تثبريخأ اكبر جنوم مسؼد  اندي –ص باب ثؼظميت انديملابةل                    
 أواسط

 امالغبني املنذرين

 ثضييع اموكت. 0501099ردصة رمق: ص باب ثؼظميت ص برية غبد امرزاق

 مؼب دعري. 0501911ردصة رمق: ص باب ثؼظميت بن ػلية فتحي

 مؼب دعري. 0511019ردصة رمق: ص باب ثؼظميت غبد امؼايل جابري

 ثضييع اموكت. 0501000ردصة رمق: جنوم  مسؼد غامثن هوري غبد امرزاق

 مؼب دضنت. 0501099رمق:ردصة  جنوم  مسؼد بن براهمي غبد امرزاق
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 022 القضية رقم: -
-  

 20/12/2012 تثبريخأ اكبر أ هًل مسؼد  اندي –ا حتاد ص باب مسؼد انديملابةل                    
 أواسط

 امالغبني املنذرين

 . دضن مؼب 0501911ردصة رمق: ص باب زاكر أ محمدي محمد

 . دضن مؼب 0511915ردصة رمق: أ هًل مسؼد كراش احلسن غبد امفتاح

 

 -ة-فوج
 

 022 القضية رقم: -
-  

 23/12/2012 تثبريخأ اكبر أ هًل ال دريس ية  اندي –حريج بن يؼلوب انديملابةل                    
 أواسط

 امالغبني املنذرين

حتجاج ػىل كرار احلمك  0501119ردصة رمق: أ هًل ال دريس ية مايض غبد امسالم كصاء ملابةل واحدة انفذة)–ا  ( +ؾرامة 10ا 

 01/19/9191دج(جسددكبل:0.111مامية:أ مف دينار جزائري)

 مؼب دعري. 0501190ردصة رمق: حريج بن يؼلوب بن سلامين محمد غبد امرزاق

 مؼب دعري. 0501199ردصة رمق: حريج بن يؼلوب كويدري محمد

 *هظرا موركة امللابةل

 امؼلابية امللدم من ظرف اندي أ هًل ال دريس ية*هظرا معلب جسوية اموضؼية 

من فئة ال واسط مؼاكب يف امللابةل ضد حريج بن يؼلوب  0501119*هظرا مكون امالغب مايض غبد امسالم ردصة رمق :

حتجاج ػىل كرار احلمك( 92/09/9105بخارخي:  )ا 

مس امالغب املؼاكب مايض غبد امسالم يف ملابلخني بؼدها ضد  وضد وفاق امزغفران 91/09/9105مس خلبل ال دريس ية بخارخي:*هظرا ل دراج ا 

  99/09/9105بخارخي:

 -فئات ص باهية-( من كاهون ال حتاد اجلزائري مكرة املدم001كررت انلجنة مايًل :ظبلا نلٌلدة )-   

كصاء امالغب مايض غبد امسالم ردصة رمق : ىل امؼلوبة 10احدة)من فئة ال واسط من فريق أ هًل ال دريس ية ملابةل و  0501119*ا  (انفذة بال ضافة ا 

ضافيخني)  (19ال صلية أ ي مبجموع ملابلخني ا 

 
 030 القضية رقم:

-  

 23/12/2012 تثبريخأ اكبر  اهًل ال دريس ية اندي –حريج بن يؼلوب انديملابةل                    
 أشتبل

 امالغبني املنذرين

حتجاج ػىل كرار احلمك  0511129ردصة رمق: حريج بن يؼلوب بن امض يخ غبد امباري كصاء ملابةل واحدة انفذة)–ا  ( +ؾرامة 10ا 

 01/19/9191دج(جسددكبل:0.111مامية:أ مف دينار جزائري)

 مؼب دعري. 0511099ردصة رمق: أ هًل ال دريس ية اثمري يوسف
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 -ج-فوج
 031 القضية رقم: -

-  

 20/12/2012 تثبريخأ اكبر  لغيب اجللفة كدماء اندي –ا حتاد ولد انيل انديملابةل                    
 أواسط

 امالغبني املنذرين

حتاد ولد انيل كريع هضال جنم ادلين  . دضن مؼب 0501292ردصة رمق: ا 

 . دضن مؼب 0501025ردصة رمق: كدماء اجللفة بؼيعيش صادق أ مني

 

 -د-فوج
 

 032 القضية رقم: -
-  

 23/12/2012 تثبريخأ اكبر  وداد س يدي مؼجال اندي –حببحوفاق حايس  انديملابةل                    
 أواسط

 امعرد

 سلوك ؿري راييض. 0501011ردصة رمق: وفاق ح حببح ماميك فاروق

 سلوك ؿري راييض. 0501199ردصة رمق: وداد س مؼجال بلخريي ميلود

 

 033 القضية رقم: -

 23/12/2012 تثبريخأ اكبر ص باب فدول  اندي –وداد س يدي مؼجال انديملابةل                    
 أشتبل

 ال هذارات

 مؼب دعري. 0501029ردصة رمق: ص باب ح فدول بلحوت يوسف

حتجاج ػىل كرار احلمك  0501019ردصة رمق: ص باب ح فدول زكري مروان كصاء ملابةل واحدة انفذة)–ا  ( +ؾرامة 10ا 

 01/19/9191دج(جسددكبل:0.111مامية:أ مف دينار جزائري)

حتجاج ػىل كرار احلمك  0501029ردصة رمق: ص باب ح فدول متالكت أ مين كصاء ملابةل واحدة انفذة)–ا  ( +ؾرامة 10ا 

 01/19/9191دج(جسددكبل:0.111مامية:أ مف دينار جزائري)

 ثضييع اموكت. 0501015ردصة رمق: ص باب ح فدول زركاوي وميد

 مؼب دعري. 0501199ردصة رمق: وداد س مؼجال بؼراج معفي
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 يلدية زكار النادي الرياضي   (11) –( 10)شباب مسعد        النادي الرياضي مسعد

 سونلغاز مسعدلنادي الرياضي ا   (10) –( 10)  شباب تعظميت  النادي الرياضي  عيه اإلبل

  أهلي مسعدالنادي الرياضي    (10) –( 10)نجوم مسعد         النادي الرياضي مسعد

 يلدية زكار النادي الرياضي   (10) –( 10)شباب مسعد        النادي الرياضي مسعد

 سونلغاز مسعدلنادي الرياضي ا   (11) –( 10)  شباب تعظميت  النادي الرياضي  عيه اإلبل

  أهلي مسعدالنادي الرياضي    (10) –( 10)نجوم مسعد         النادي الرياضي مسعد

 يلدية زكار النادي الرياضي   (10) –( 10)شباب مسعد        النادي الرياضي مسعد

 سونلغاز مسعدلنادي الرياضي ا   (11) –( 10)  شباب تعظميت  النادي الرياضي  عيه اإلبل

  أهلي مسعدالنادي الرياضي    (11) –( 10)نجوم مسعد         النادي الرياضي مسعد
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 وفاق الزعفران النادي الرياضي   (10) –( 10)  مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي اإلدريسية

 مولودية القديدلنادي الرياضي (ا10) –( 11)     سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي  اإلدريسية

  أهلي اإلدريسيةالنادي الرياضي    (10) –( 10)ترجي بن يعقوب     النادي الرياضي به يعقىب

  جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي   (10) –( 11)نصر الشارف        النادي الرياضي الشارف 

 وفاق الزعفران النادي الرياضي   (11) –( 11)  مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي اإلدريسية

 مولودية القديدلنادي الرياضي ا  (10) –( 11)     سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي  اإلدريسية

  أهلي اإلدريسيةالنادي الرياضي    (10) –( 10)ترجي بن يعقوب     النادي الرياضي به يعقىب

  جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي   (10) –( 10)نصر الشارف        النادي الرياضي الشارف 

 وفاق الزعفران النادي الرياضي   (10) –( 10)  مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي اإلدريسية

 مولودية القديدلنادي الرياضي ا  (10) –( 11)     سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي  اإلدريسية

  أهلي اإلدريسيةالنادي الرياضي    (11) –( 10)ترجي بن يعقوب     النادي الرياضي به يعقىب

  جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي   (11) –( 10)نصر الشارف        النادي الرياضي الشارف 
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  فتح المليليحة         النادي الرياضي     (11) – (10)     مل م الجلفة  أ النادي الرياضي الجلفة

 إتحاد والد نايللنادي الرياضي ا    (10) –( 11)   شباب ع معبد   النادي الرياضي  عيه معبد

 شبيبة ح بحبحالنادي الرياضي      (لم تجـــــري)وئام الجلفة         النادي الرياضي الجلفة

  وداد عين أفقهالنادي الرياضي      (لم تجـــــري)   قدماء ال الجلفة  النادي الرياضي الجلفة

  فتح المليليحة         النادي الرياضي     (10) – (10)     أمل م الجلفة   النادي الرياضي دار011الجلفة

 إتحاد والد نايللنادي الرياضي ا    (10) –( 10)   شباب ع معبد   النادي الرياضي  دار الشيىخ

 شبيبة ح بحبحالنادي الرياضي      (لم تجـــــري)وئام الجلفة         النادي الرياضي الجلفةدروازي

  وداد عين أفقهالنادي الرياضي      (لم تجـــــري)قدماء ال الجلفة     النادي الرياضي حاسي بحبح

  فتح المليليحة         النادي الرياضي     (10) – (01)     أمل م الجلفة   النادي الرياضي دار011الجلفة

 إتحاد والد نايللنادي الرياضي ا    (10) –( 10)   شباب ع معبد   النادي الرياضي  دار الشيىخ

 شبيبة ح بحبحالنادي الرياضي      (لم تجـــــري)وئام الجلفة         النادي الرياضي الجلفةدروازي

  وداد عين أفقهالنادي الرياضي      (لم تجـــــري)قدماء ال الجلفة     النادي الرياضي حاسي بحبح
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 بلدية بنهار النادي الرياضي  (10) –( 10)م حد الصحاري       يالنادي الرياض حد الصحاري

 ترجي س لعجاللنادي الرياضي ا   (10) –( 10)      وفاق ح بحبح النادي الرياضي  حاسي بحبح

  وداد س لعجالالنادي الرياضي    (10) –( 10)     ش ح فدول      النادي الرياضي حاسي فدول

 بويرة لحدابالنادي الرياضي    (10) –( 10)        شباب ع أفقه الرياضيالنادي  عيه أفقه

 بلدية بنهار النادي الرياضي  (10) –( 10)م حد الصحاري       النادي الرياضي حد الصحاري

 س لعجالترجي لنادي الرياضي ا   (10) –( 10)     وفاق ح بحبح  النادي الرياضي  حاسي بحبح

  وداد س لعجالالنادي الرياضي    (11) –( 10)ش ح فدول           النادي الرياضي حاسي فدول

 بويرة لحدابالنادي الرياضي    (10) –( 11)   شباب ع أفقه      النادي الرياضي عيه أفقه

 بلدية بنهار النادي الرياضي  (10) –( 11)م حد الصحاري       النادي الرياضي حد الصحاري

 ترجي س لعجاللنادي الرياضي ا   (10) –( 10)     وفاق ح بحبح  النادي الرياضي  حاسي بحبح

  وداد س لعجالالنادي الرياضي    (10) –( 10)ش ح فدول           النادي الرياضي حاسي فدول

 بويرة لحدابالنادي الرياضي    (10) –( 11)   شباب ع أفقه      النادي الرياضي عيه أفقه
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 إتحاد ش مسعد النادي الرياضي   (10) –( 10)     لغاز مسعدسون النادي الرياضي مسعد

 شباب تعظميتلنادي الرياضي ا   (10) –( 10)    بلدية أم العظامالنادي الرياضي  فيض البطمة

  بلدية زكارالنادي الرياضي    (11) –( 10)      أهلي مسعد   النادي الرياضي مسعد

 إتحاد ش مسعد النادي الرياضي   (11) –( 10)سونلغاز مسعد      النادي الرياضي مسعد

 شباب تعظميتلنادي الرياضي ا   (10) –( 10)  بلدية أم العظام  النادي الرياضي  فيض البطمة

  بلدية زكارالنادي الرياضي    (11) –( 01)أهلي مسعد         النادي الرياضي مسعد

 إتحاد ش مسعد النادي الرياضي   (10) –( 10)سونلغاز مسعد      النادي الرياضي مسعد

 تعظميتشباب لنادي الرياضي ا   (10) –( 10)  بلدية أم العظام  النادي الرياضي  فيض البطمة

  بلدية زكارالنادي الرياضي    (11) –( 10)أهلي مسعد         النادي الرياضي مسعد
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 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (10) –( 10)      نصر الشارف النادي الرياضي الشارف 

 يعقوب ترجي بنلنادي الرياضي ا  (لم تجـــــري)     مولودية القديدالنادي الرياضي  القديد

  اإلدريسية مستقبلالنادي الرياضي    (11) –( 10)    أهلي اإلدريسية النادي الرياضي اإلدريسية

  وفاق الزعفرانالنادي الرياضي   (10) –( 10)الجوهرةب الدويس النادي الرياضي الدويس

 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (10) –( 11)      نصر الشارف النادي الرياضي الشارف 

 ترجي بن يعقوبلنادي الرياضي ا  (10) –( 11)     مولودية القديدالنادي الرياضي  القديد

  مستقبل اإلدريسيةالنادي الرياضي    (10) –( 10)أهلي اإلدريسية     النادي الرياضي اإلدريسية

  وفاق الزعفرانالنادي الرياضي   (10) –( 10)الجوهرةب الدويس النادي الرياضي الدويس

 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (10) –( 10)      نصر الشارف النادي الرياضي الشارف 

 يعقوبترجي بن لنادي الرياضي ا  (10) –( 10)     مولودية القديدالنادي الرياضي  القديد

  مستقبل اإلدريسيةالنادي الرياضي    (10) –( 11)أهلي اإلدريسية     النادي الرياضي اإلدريسية

  وفاق الزعفرانالنادي الرياضي   (11) –( 10)الجوهرةب الدويس النادي الرياضي الدويس
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          أمل م الجلفة النادي الرياضي     (10) – (10)      وئام الجلفة   الرياضيالنادي  دار011الجلفة

 شباب عين معبدلنادي الرياضي ا      (لم تجـــــري)      فتح مليليحةالنادي الرياضي  دار الشيىخ

 الجلفة قدماءالنادي الرياضي      (10) –( 10)إتحاد والد نايل    النادي الرياضي دروازيالجلفة

  وداد عين أفقهالنادي الرياضي       (لم تجـــــري)شبيبة ح بحبح    النادي الرياضي حاسي بحبح

  أمل م الجلفة         النادي الرياضي     (10) – (11)      وئام الجلفة   النادي الرياضي دار011الجلفة

 شباب عين معبدلنادي الرياضي ا      (لم تجـــــري)   فتح مليليحة   النادي الرياضي  دار الشيىخ

 قدماء الجلفةالنادي الرياضي      (10) –( 11)إتحاد والد نايل    النادي الرياضي الجلفةدروازي

  وداد عين أفقهالنادي الرياضي     (10) –( 10)شبيبة ح بحبح    النادي الرياضي حاسي بحبح

  أمل م الجلفة         النادي الرياضي     (10) – (11)      وئام الجلفة   النادي الرياضي دار011الجلفة

 شباب عين معبدلنادي الرياضي ا      (تجـــــريلم )   فتح مليليحة   النادي الرياضي  دار الشيىخ

 قدماء الجلفةالنادي الرياضي      (10) –( 10)إتحاد والد نايل    النادي الرياضي الجلفةدروازي

  وداد عين أفقهالنادي الرياضي     (10) –( 10)شبيبة ح بحبح    النادي الرياضي حاسي بحبح
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 مولودية حد الصحاري النادي الرياضي  (10) –( 10)         شباب ع أفقه النادي الرياضي عيه أفقه

 وفاق ح بحبحلنادي الرياضي ا   (11) –( 10)       بلدية بنهار    النادي الرياضي  بنهار

  شباب فدولالنادي الرياضي    (10) –( 10) ترجي س لعجال     النادي الرياضي سيدي لعجال

 س لعجال ودادالنادي الرياضي    (10) –( 11)       بويرة لحداب  النادي الرياضي حاسي بحبح

 مولودية حد الصحاري النادي الرياضي  (10) –( 11)شباب ع أفقه          النادي الرياضي عيه أفقه

 وفاق ح بحبحلنادي الرياضي ا   (10) –( 10)     بلدية بنهار      النادي الرياضي  بنهار

  شباب فدولالنادي الرياضي    (10) –( 10)ترجي س لعجال      النادي الرياضي سيدي لعجال

 وداد س لعجالالنادي الرياضي    (10) –( 01)   بويرة لحداب      النادي الرياضي حاسي بحبح

 مولودية حد الصحاري النادي الرياضي  (10) –( 10)شباب ع أفقه          النادي الرياضي عيه أفقه

 وفاق ح بحبحلنادي الرياضي ا   (11) –( 10)     بلدية بنهار      النادي الرياضي  بنهار

  شباب فدولالنادي الرياضي    (10) –( 10)ترجي س لعجال      النادي الرياضي سيدي لعجال

 وداد س لعجالالنادي الرياضي    (10) –( 10)   بويرة لحداب      الرياضيالنادي  حاسي بحبح
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 نجوم مسعد النادي الرياضي   (10) –( 10)شباب تعظميت      النادي الرياضي لعيه اإلب

 أم العظاملنادي الرياضي ا   (11) –( 10)  إتحاد ش مسعد  النادي الرياضي  مسعد

  سونلغاز مسعدالنادي الرياضي    (10) –( 10)بلدية زكار          النادي الرياضي زكار

 نجوم مسعد النادي الرياضي   (10) –( 10)تعظميت     شباب  النادي الرياضي عيه اإلبل

 أم العظاملنادي الرياضي ا   (11) –( 10)  إتحاد ش مسعد  النادي الرياضي  مسعد

  سونلغاز مسعدالنادي الرياضي    (10) –( 10)بلدية زكار          النادي الرياضي زكار

 نجوم مسعد النادي الرياضي   (10) –( 11)شباب تعظميت      النادي الرياضي عيه اإلبل

 أم العظاملنادي الرياضي ا   (11) –( 10)  إتحاد ش مسعد  النادي الرياضي  مسعد

  سونلغاز مسعدالنادي الرياضي    (10) –( 10)بلدية زكار          النادي الرياضي زكار

http://www.lwfdjelfa.com/


18 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.com21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web : Tel : 027.90.  /الموقع االلكتروني/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

 نصر الشارف النادي الرياضي   (11) –( 10) ترجي بن يعقوب  النادي الرياضي به يعقىب

 القديد مولوديةلنادي الرياضي ا  (10) –( 11)مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي  اإلدريسية

  أهلي اإلدريسيةالنادي الرياضي    (10) –( 11)وفاق الزعفران     النادي الرياضي السعفران

  سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي   (10) –( 11)الدويسرةب الجوه النادي الرياضي الدويس

 نصر الشارف النادي الرياضي   (10) –( 10) ترجي بن يعقوب  النادي الرياضي به يعقىب

 مولودية القديدلنادي الرياضي ا  (10) –( 10)مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي  اإلدريسية

  أهلي اإلدريسيةالنادي الرياضي    (11) –( 10)وفاق الزعفران     النادي الرياضي السعفران

  سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي  (11) –( 10)الجوهرة ب الدويس النادي الرياضي الدويس

 نصر الشارف النادي الرياضي   (10) –( 10) ترجي بن يعقوب  النادي الرياضي به يعقىب

 القديد مولوديةلنادي الرياضي ا  (10) –( 11)مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي  اإلدريسية

  أهلي اإلدريسيةالنادي الرياضي    (11) –( 10)وفاق الزعفران     النادي الرياضي السعفران

  سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي  (10) –( 10)الجوهرة ب الدويس النادي الرياضي الدويس
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  وئام الجلفة         النادي الرياضي     (11) – (10)  شباب ع معبد     النادي الرياضي عيه معبد

 فتح المليليحةلنادي الرياضي ا    (11)  –( 10)      قدماء الجلفةالنادي الرياضي  الجلفة

 شبيبة ح بحبحالنادي الرياضي      (11) –( 10) أمل م الجلفة       النادي الرياضي الجلفة

  إتحاد والد نايلالنادي الرياضي     (10) –( 10)      وداد ع أفقه  الرياضيالنادي  الجلفة

  وئام الجلفة         النادي الرياضي    (11) – (10) شباب ع معبد      النادي الرياضي عيه معبد

 فتح المليليحةلنادي الرياضي ا    (10) –( 10)   قدماء الجلفة   النادي الرياضي  الجلفة

 شبيبة ح بحبحالنادي الرياضي     (10) –( 10) أمل م الجلفة       النادي الرياضي الجلفة

  إتحاد والد نايلالنادي الرياضي     (10) –( 11) وداد ع أفقه       النادي الرياضي الجلفة

  وئام الجلفة         النادي الرياضي     (11) – (10) شباب ع معبد      النادي الرياضي عيه معبد

 فتح المليليحةلنادي الرياضي ا    (10) –( 11)   قدماء الجلفة   النادي الرياضي  الجلفة

 شبيبة ح بحبحالنادي الرياضي      (11) –( 10) أمل م الجلفة       النادي الرياضي الجلفة

  إتحاد والد نايلالنادي الرياضي     (10) –( 11) وداد ع أفقه       النادي الرياضي الجلفة
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 شباب ع أفقه النادي الرياضي   (10) –( 10)وفاق ح بحبح          النادي الرياضي ححاسي بحب

 بلدية بنهارلنادي الرياضي ا   (11) –( 10)        شباب ح فدولالنادي الرياضي  حاسي فدول

  بويرة لحدابالنادي الرياضي    (10) –( 10)مولودية ح صحاري  النادي الرياضي حد الصحاري

 ترجي س لعجالالنادي الرياضي    (10) –( 11)     وداد س لعجال   النادي الرياضي لعجالسيدي 

 شباب ع أفقه النادي الرياضي   (10) –( 10)وفاق ح بحبح          النادي الرياضي حاسي بحبح

 بلدية بنهارلنادي الرياضي ا   (11) –( 10)     شباب ح فدول   النادي الرياضي  حاسي فدول

  بويرة لحدابالنادي الرياضي    (10) –( 11)مولودية ح صحاري  النادي الرياضي حد الصحاري

 ترجي س لعجالالنادي الرياضي    (11) –( 10)   وداد س لعجال     النادي الرياضي سيدي لعجال

 شباب ع أفقه النادي الرياضي   (10) –( 11)وفاق ح بحبح          النادي الرياضي بحبححاسي 

 بلدية بنهارلنادي الرياضي ا   (10) –( 11)     شباب ح فدول   النادي الرياضي  حاسي فدول

  بويرة لحدابالنادي الرياضي    (11) –( 10)مولودية ح صحاري  النادي الرياضي حد الصحاري

 ترجي س لعجالالنادي الرياضي    (10) –( 11)   وداد س لعجال     النادي الرياضي سيدي لعجال
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    19+ 05 24 00 02 07 09 23 الجلفة أمل مدينةالنادي الرياضي 

    15+ 04 19 00 03 06 09 21 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

  022م10-  02+ 14 16 02 02 05 09 16 مولودية القديد النادي الرياضي

    00 18 18 04 01 04 09 13 حاسي بحبحوفاق  النادي الرياضي

    02- 11 09 02 05 02 09 11 حاسي بحبحشبيبة نادي الرياضي 

    05- 10 05 04 02 03 09 11 بنهاربلدية نادي الرياضي 

    09- 23 14 06 00 03 09 09 نايلأوالد نادي الرياضي 

    06- 23 17 05 02 02 09 08 عين معبد شبابنادي الرياضي 

  -022:م19-  03+ 18 21 06 00 03 09 07 حد الصحاري مولوديةنادي الرياضي 

 -19-:م11- 02 17- 26 09 07 01 01 09 03- حاسي فدولشباب  النادي الرياضي

 022م10-

 

    15+ 06 21 01 01 07 09 22 أهلي مسعد النادي الرياضي

    12+ 05 17 01 02 06 09 20 مسعد نجومالنادي الرياضي 

    11+ 06 17 00 04 05 09 19 الشارفنصر النادي الرياضي 

    03+ 13 16 03 01 05 09 16 اإلدريسيةمستقبل  النادي الرياضي

    02+ 14 16 04 01 04 09 13 جوهرة بيضاء دويس النادي الرياضي

  022م10-  00+ 12 12 05 01 03 09 09 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

  022م10-  10- 23 13 06 00 03 09 08 شباب مسعد إتحاد النادي الرياضي

    14- 23 09 06 01 02 09 07 تعظميتشباب  النادي الرياضي

    09- 18 09 07 01 01 09 04 اإلدريسيةأهلي  النادي الرياضي

 022م10- 01 17 27 10 07 00 02 09 02 زكاربلدية  النادي الرياضي

 91م12-

 

http://www.lwfdjelfa.com/


99 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.com21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web : Tel : 027.90.  /الموقع االلكتروني/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

    17+ 02 19 00 01 09 10 28 بويرة  لحداببلدية النادي الرياضي 

    18+ 00 18 00 02 08 10 26 سيدي لعجالترجي النادي الرياضي 

  022م10-  04+ 11 15 04 00 06 10 17 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    07+ 13 20 04 01 05 10 16 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

  (69)م2.-01  02+ 10 12 05 00 05 10 12 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

    04- 11 07 05 02 03 10 11 أفقهشباب عين النادي الرياضي 

    19- 26 07 06 01 03 10 10 أم العظامالنادي الرياضي 

 (69)م2.-01  03+ 19 22 05 00 05 10 09 الجلفةوئام النادي الرياضي 

 .97م2.-

 

    00 18 18 06 02 02 10 08 المليليحةفتح النادي الرياضي 

    05- 11 06 05 04 01 10 07 أفقهوداد عين النادي الرياضي 

    19- 21 05 08 01 01 10 04 مسعدسونلغاز النادي الرياضي 
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    14+ 04 18 00 01 05 06 16 أهلي مسعدالنادي الرياضي 

    05+ 12 17 02 00 04 06 12 تعظميتشباب النادي الرياضي 

    04+ 10 14 02 01 03 06 10 مسعد نجومالنادي الرياضي 

    02- 13 11 02 01 03 06 10 شباب مسعد إتحادالنادي الرياضي 

    02- 08 06 04 00 02 06 06 بلدية أم العظامالنادي الرياضي 

    09- 19 10 04 01 01 06 04 مسعد سونلغازالنادي الرياضي 

    10- 14 04 05 00 01 06 03 زكاربلدية النادي الرياضي 

            

    25+ 02 27 00 00 06 06 18 أهلي مسعدالنادي الرياضي 

    14+ 05 19 01 00 05 06 15 تعظميتشباب النادي الرياضي 

    03+ 10 13 02 01 03 06 10 مسعد نجومالنادي الرياضي 

    05- 17 12 03 01 02 06 07 شباب مسعد إتحادالنادي الرياضي 

    06- 12 06 04 01 01 06 04 بلدية أم العظامالنادي الرياضي 

    12- 19 07 04 01 01 06 04 زكاربلدية النادي الرياضي 

    17- 19 02 05 00 01 06 03 مسعد سونلغازالنادي الرياضي 

            

    18+ 01 19 00 01 05 05 16 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    07+ 05 12 02 00 04 06 12 بلدية أم العظامالنادي الرياضي 

    02- 13 11 02 00 04 06 12 شباب مسعد إتحادالنادي الرياضي 

    03+ 08 11 02 01 03 06 10 تعظميتشباب النادي الرياضي 

    02- 07 05 03 01 02 06 07 مسعدأهلي النادي الرياضي 

    07- 12 05 04 01 01 06 04 زكاربلدية النادي الرياضي 

    17- 22 05 06 00 00 06 00 مسعد سونلغازالنادي الرياضي 
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    10+ 06 16 01 01 05 07 16 ترجي بن يعقوبالنادي الرياضي 

    12+ 06 18 02 00 05 07 15 اإلدريسيةأهلي النادي الرياضي 

    08+ 05 13 02 00 05 07 15 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

    07+ 04 11 02 00 05 07 15 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

    03- 10 07 05 00 02 07 06 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    07- 12 05 05 00 02 07 06 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

    08- 14 06 05 01 01 07 04 جوهرة ب دويسالنادي الرياضي 

    19- 21 02 06 00 01 07 03 الشارفنصر النادي الرياضي 

    09+ 08 17 01 01 05 07 16 الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي 

    07+ 04 11 00 03 04 07 15 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

    00 09 09 01 03 03 07 12 مولودية القديدالنادي الرياضي 

    04+ 09 13 02 03 02 07 09 يعقوب ترجي بنالنادي الرياضي 

    02- 10 08 02 05 00 07 05 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

    03- 16 13 03 02 01 07 05 اإلدريسيةأهلي النادي الرياضي 

    09- 18 09 05 01 01 07 04 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    06- 08 02 04 02 00 07 02 الشارفنصر النادي الرياضي 

    08+ 03 11 00 01 06 07 19 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

    10+ 02 12 01 00 06 07 18 الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي 

    04+ 05 09 02 02 03 07 11 بن يعقوبترجي النادي الرياضي 

    05+ 05 10 02 03 02 07 09 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

    03+ 04 07 03 02 02 07 08 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

    02- 11 09 04 00 02 07 06 الشارفنصر النادي الرياضي 

    10- 11 01 05 01 00 07 01 اإلدريسيةأهلي النادي الرياضي 

    18- 22 04 06 01 00 07 01 نغ زنينةسبورتيالنادي الرياضي 
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    25+ 08 33 00 00 07 07 21 اوالدد نايلإتحاد النادي الرياضي 

    31+ 02 33 01 00 06 07 18 مدينة الجلفةأمل النادي الرياضي 

    08- 21 13 03 00 04 07 12 وداد عين أفقهالنادي الرياضي 

    05- 17 12 03 01 03 07 10 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    16- 27 11 04 01 02 07 07 المليليحةفتح النادي الرياضي 

    06- 16 10 05 00 02 07 06 عبي الجلفةقدماء الالنادي الرياضي 

    09- 17 08 05 0 02 07 06 الجلفةوئام النادي الرياضي 

    14- 19 05 06 00 01 07 03 عين معبد شبابالنادي الرياضي 

    33+ 05 38 00 00 07 07 21 الجلفة أمل مدينةالنادي الرياضي 

    13+ 11 24 02 00 05 07 15 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    10+ 12 22 03 00 04 07 12 اوالد نايل إتحادالنادي الرياضي 

    08- 17 09 04 00 03 07 09 الجلفةوئام النادي الرياضي 

    03- 14 11 03 02 02 07 08 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

    14- 24 10 04 01 02 07 07 وداد عين أفقهالنادي الرياضي 

    17- 27 10 04 01 02 07 07 المليليحةفتح النادي الرياضي 

    14- 19 05 06 00 01 07 03 عين معبد شبابالنادي الرياضي 

    35+ 07 42 00 01 06 07 19 اوالدد نايلإتحاد النادي الرياضي 

    30+ 05 35 00 01 06 07 19 مدينة الجلفةأمل النادي الرياضي 

    18- 26 08 03 01 03 07 10 المليليحةفتح النادي الرياضي 

    03- 13 10 03 02 02 07 08 وداد عين أفقهالنادي الرياضي 

    07- 12 05 03 02 02 07 08 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    11- 17 06 04 01 02 07 07 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

    12- 18 06 05 00 02 07 06 الجلفةوئام النادي الرياضي 

    14- 19 05 06 00 01 07 03 عين معبد شبابالنادي الرياضي 
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    15+ 07 22 00 01 0706  19 لعجال ترجي سيديالنادي الرياضي 

    08+ 07 15 01 01 0705  16 حاسي فدولشباب النادي الرياضي 

    03+ 12 15 03 00 0704  12 لحداببويرة النادي الرياضي 

    02+ 11 13 03 00 0704  12 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    01+ 12 13 03 01 0703  10 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

    04- 13 09 05 00 0702  06 شباب عين أفقهالنادي الرياضي 

    09- 19 10 05 01 0701  04 حد الصحاري ةمولوديالنادي الرياضي 

    16- 22 06 06 00 0701  03 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 

    11+ 06 17 01 02 04 07 14 لحداببويرة النادي الرياضي 

    04+ 06 10 01 02 04 07 14 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    05+ 09 14 02 01 04 07 13 حاسي فدولشباب النادي الرياضي 

    08- 19 11 03 00 04 07 12 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 

    13+ 06 19 03 01 03 07 10 حد الصحاريةمولوديالنادي الرياضي 

    00 13 13 04 00 03 07 09 سيدي لعجالترجي النادي الرياضي 

    01- 06 05 05 00 02 07 06 شباب عين أفقهالنادي الرياضي 

    22- 26 04 06 00 01 07 03 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

    19+ 03 22 00 00 07 07 21 لعجال ترجي سيديالنادي الرياضي 

    07+ 05 12 01 00 06 07 18 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

    02+ 07 09 03 01 03 07 10 حد الصحاريةمولوديالنادي الرياضي 

    00 12 12 03 01 03 07 10 بويرة لحداببلدية النادي الرياضي 

    01- 10 09 03 01 03 07 10 شباب عين أفقهالنادي الرياضي 

    01- 09 08 04 01 02 07 07 حاسي فدولشباب النادي الرياضي 

    07- 11 04 05 00 02 07 06 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    17- 18 01 07 00 00 07 00 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 
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   00 07+ 00 07 00 00 04 04 12 مولودية ع أفقه

   00 04+ 01 05 00 02 02 04 08 اإلدريسيةمشعل أكاديمية 

   00 04+ 00 04 00 02 02 04 08 مدرسة سبورتينغ اماني

   00 04+ 00 04 00 02 02 04 08 الجلفاويةمدرسة كرة القدم 

   00 06+ 02 08 01 01 02 04 07 أكاديمية الجلفة

   00 03+ 02 05 01 01 02 04 07 نادي سريع الجلفة

   00 02+ 02 04 01 01 02 04 07 نادي الشرطة الجلفة

   00 04- 06 02 02 00 02 04 06 مولودية الزعفران

   00 01+ 02 03 01 02 01 04 05 نادي سالم الدويس

   00 01+ 02 03 01 02 01 04 05 سريع شباب ع وسارة

   00 01+ 01 02 01 02 01 04 05 سبور سيتي الجلفة

   00 00 05 05 01 02 01 04 05 نادي الحماية المدنية

   00 00 04 04 01 02 01 04 05 نادي وداد حاسي بحبح

   00 03- 08 05 02 01 01 04 04 نادي أهلي اإلدريسية

   00 00 04 04 02 01 01 04 04 مدرسة الرائد عين وسارة

   00 03- 05 02 02 01 01 04 04 نادي أصاغر الجلفة

   00 06- 08 02 00 03 01 04 03 مدرسة الهالل ع وسارة

   00 12- 12 00 04 00 00 04 00 نادي مستقبل اإلدريسية

http://www.lwfdjelfa.com/


2. 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.com21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web : Tel : 027.90.  /الموقع االلكتروني/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

   00 08+ 02 10 00 00 04 04 12 نادي شبيبة الجلفة

   00 06+ 03 09 00 00 04 04 12 نادي الهالل الجلفاوي

   00 08+ 02 10 00 01 03 04 10 نادي شباب زكار

   00 07+ 02 09 00 01 03 04 10 مدرسة مستقبل الجلفة

   00 03+ 04 07 01 00 03 04 09 ل عين الزينةمنادي أ

   00 03+ 02 05 01 01 02 04 07 الجلفةنادي مستقبل حكام 

   00 02+ 03 05 01 01 02 04 07 الدويسنادي الجوهرة البيضاء 

   00 01+ 03 04 01 01 02 04 07 نادي شباب نجوم مسعد

   00 01- 05 04 02 00 02 04 06 نادي إتحاد عين الشيح

   00 02- 04 02 02 00 02 04 06 نادي إتحاد بوتريفيس

   00 01- 04 03 01 02 01 04 05 طالئع أحرار الجلفة

   00 02- 06 04 03 00 01 04 03 شباب تعظميت

   00 06- 07 01 03 00 01 04 03 مدرسة الرجاء الجلفاوي

   00 02- 07 05 02 02 00 04 02 شباب عين اإلبل

   00 06- 08 02 03 01 00 04 01 مدرسة أولمبي المجبارة

   00 07- 09 02 04 00 00 04 00 نادي أجيال عين معبد

   00 09- 10 01 04 00 00 04 00 نادي النصر الجلفة

   00 09- 10 01 04 00 00 04 00 مدرسة الوفاق المجبارة
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 غزوز امهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           اماكثب
جدول الاغٌلل :

 

 .5.000,00 امرشيف 005 03 جلنة امعاػة بدلية زاكرامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف .1. .. جلنة امعاػة مومودية حد امصحاريامنادي امراييض 
. 5.000,00 امرشيف .1. .. جلنة امعاػة بدلية زاكرامنادي امراييض 
 .10.000,00 امرشيف 19. .. جلنة امعاػة ص باب مسؼدامنادي امراييض 
. 3.500,00 امرشيف 91. 5. جلنة امعاػة بدلية بهنارامنادي امراييض 
 .11.500,00 امرشيف 92. 5. جلنة امعاػة مومودية حد امصحاريامنادي امراييض 
 .7.000,00 ما كبل امرشيف 7.. 5. جلنة امعاػة سوهلـاز مسؼدامنادي امراييض 
. 3.000,00 فئات ص باهية 6.. 5. جلنة امعاػة بدلية بهنارامنادي امراييض 
. 3.000,00 ما كبل امرشيف 5.. 5. جلنة املنافسة امؼظامبدلية أ م امنادي امراييض 
. 3.000,00 فئات ص باهية 6.. 5. جلنة املنافسة س بورثينؽ زهينةامنادي امراييض 
. 2.000,00 فئات ص باهية 8.. 5. جلنة املنافسة فتح املليليحةامنادي امراييض 
. 3.000,00 فئات ص باهية 9.. 5. جلنة املنافسة كدماء لغيب اجللفةامنادي امراييض 
. 3.000,00 فئات ص باهية 11. 5. جلنة املنافسة ص باب حايس فدولامنادي امراييض 
 .1.500,00 امرشيف .2. 6. جلنة امعاػة ا حتاد أ ولد انيلامنادي امراييض 
 .5.000,00 ما كبل امرشيف  6. جلنة املنافسة وداد ػني أ فلهامنادي امراييض 
. 2.000,00 امرشيف 8.. 6. املديرية امخلنية بدلية زاكرامنادي امراييض 

. 2.000,00 امرشيف 19 8. جلنة امعاػة مومودية حد امصحاري امنادي امراييض
 .13.000,00 امرشيف .1 8. جلنة امعاػة حريج بن يؼلوبامنادي امراييض 
 .1.000,00 ما كبل امرشيف 9. 8. جلنة امعاػة بويرة حلدابامنادي امراييض 
 .8.000,00 فئات ص باهية 12. 8. جلنة امعاػة وئام اجللفةامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف 59. 9. جلنة امعاػة ص باب حايس فدولامنادي امراييض 
 .1.500,00 امرشيف .9.6.  جلنة امعاػة بدلية بهنارامنادي امراييض 
 .1.500,00 امرشيف .9.6.  جلنة امعاػة ص باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 .5.000,00 امرشيف 9.61.  جلنة امعاػة مومودية املديد امنادي امراييض
 .1.000,00 امرشيف .9.6.  جلنة امعاػة هرص امضارفامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف 9.65.  جلنة امعاػة أ هًل مسؼدامنادي امراييض 
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. 2.500,00 امرشيف 9.67.  جلنة امعاػة بدلية زاكرامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف .7. .1 جلنة امعاػة ا حتاد ص باب مسؼدامنادي امراييض 
 .1.500,00 امرشيف 76. .1 جلنة امعاػة أ هًل مسؼدامنادي امراييض 
. 2.000,00 ما كبل امرشيف 76. .1 جلنة امعاػة جنوم مسؼدامنادي امراييض 

 .1.000,00 ما كبل امرشيف .9. .1 امعاػة جلنة وداد ػني أ فله امنادي امراييض
 .5.000,00 ما كبل امرشيف 95. .1 جلنة امعاػة ص باب ػني أ فله امنادي امراييض

. 3.000,00 ما كبل امرشيف 97. .1 جلنة امعاػة بدلية أ م امؼظامامنادي امراييض 
 00. 10.000 رشيف 78. 11 جلنة امعاػة جنوم مسؼدامنادي امراييض 
 .1.000,00 ما كبل امرشيف 98. 11 جلنة امعاػة س بورثينؽ زهينةامنادي امراييض 
 .1.000,00 ما كبل امرشيف 98. 11 جلنة امعاػة فتح املليليحةامنادي امراييض 
. 6.500,00 ما كبل امرشيف 21. 11 جلنة امعاػة سوهلـاز مسؼدامنادي امراييض 
 .1.000,00 ما كبل امرشيف 29. 11 جلنة امعاػة كدماء لغيب اجللفةامنادي امراييض 
 .1.000,00 ما كبل امرشيف 29. 11 جلنة امعاػة بويرة حلدابامنادي امراييض 
 .1.000,00 رشيف 82. 19 جلنة امعاػة هرص امضارفامنادي امراييض 
 00. 30.000 رشيف 87. 19 جلنة امعاػة بدلية زاكرامنادي امراييض 
 .5.000,00 ما كبل امرشيف .2. 19 جلنة امعاػة سوهلـاز مسؼدامنادي امراييض 
 .5.000,00 رشيف 25. 19 جلنة املنافسة بدلية زاكرامنادي امراييض 
 00. 30.000 ما كبل امرشيف 26 19 جلنة املنافسة وئام اجللفةامنادي امراييض 
 00. 45.000 ما كبل امرشيف 27. 19 جلنة املنافسة ص باب ػني مؼبدامنادي امراييض 
 .5.000,00 ما كبل امرشيف 28. 19 املديرية امخلنية وئام اجللفةامنادي امراييض 
 .5.000,00 ما كبل امرشيف 29. 19 املديرية امخلنية فتح املليليحةامنادي امراييض 
 .5.000,00 ما كبل امرشيف ... 19 املديرية امخلنية هرص امضارفامنادي امراييض 
 .50.000,00 امرشيف 8. 7. جلنة امعاػة ص باب ثؼظميتامنادي امراييض 
 .5.000,00 ما كبل امرشيف 17. 12 جلنة املنافسة كدماء لغيب اجللفةامنادي امراييض 
 .5.000,00 ما كبل امرشيف 18. 12 جلنة املنافسة وئام اجللفةامنادي امراييض 
 00. 45.000 فئات ص باهية 19. 12 املنافسة جلنة وئام اجللفةامنادي امراييض 
 .15.000,00 فئات ص باهية .9. 12 جلنة املنافسة كدماء لغيب اجللفةامنادي امراييض 
 .20.000,00 ما كبل امرشيف ... 12 جلنة امعاػة كدماء لغيب اجللفةامنادي امراييض 
 .1.000,00 ص باهيةفئات  99. .1 جلنة امعاػة أ هًل ال دريس يةامنادي امراييض 
 .1.000,00 فئات ص باهية .2. .1 جلنة امعاػة حريج بن يؼلوبامنادي امراييض 
. 2.000,00 فئات ص باهية 21. .1 جلنة امعاػة ص باب حايس فدولامنادي امراييض 

http://www.lwfdjelfa.com/


22 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.com21.79 / Fax : 027.90.24.37 / Site Web : Tel : 027.90.  /الموقع االلكتروني/   9779.79.727.ف/   -  9779.791779.ر.و.ك.ق.الجلفة.......هـ: 

 .2.000,00 امرشيف 5.. 2. امعاػة جلنة بدلية زاكرامنادي امراييض 
 .1.000,00 امرشيف .1. .. جلنة امعاػة مومودية حد امصحاري امنادي امراييض

 .1.000,00 امرشيف 19. .. جلنة امعاػة بدلية بهنارامنادي امراييض 
 .500,00 امرشيف .1 .. جلنة امعاػة بدلية زاكرامنادي امراييض 
 .10.000,00 امرشيف 19 2/19 جلنة امعاػة ص باب مسؼدامنادي امراييض 
. 3.000,00 امرشيف 11 5. جلنة املنافسة ص باب حايس فدولامنادي امراييض 

 .11.500,00 امرشيف 92 5. جلنة امعاػة مومودية حد امصحاري امنادي امراييض
 .1.000,00 امرشيف .. 7. جلنة امعاػة مومودية املديد امنادي امراييض

 .50.000,00 امرشيف 8. 7. جلنة امعاػة ص باب ثؼظميتامنادي امراييض 
 .17.500,00 امرشيف 9. 7. جلنة امعاػة ص باب ػني مؼبدامنادي امراييض 
. 13.000,00 امرشيف 057 08 جلنة املنافسة حريج بن يؼلوبامنادي امراييض 
. 3.000,00 امرشيفما كبل  08 05 جلنة املنافسة س بورثينؽ زهينةامنادي امراييض 
. 3.000,00 ما كبل امرشيف 09 05 جلنة امعاػة كدماء لغيب اجللفةامنادي امراييض 
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