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 لجنة الطاعة -

 
- . 

 

 اكابر شرفيالما قبل القسم قضايا
 

 

 042 القضية رقم: -
-  

 31/01/2020 بتاريخأ اكبر ش باب ػني افقه  اندي – وداد ػني افقه  انديمقاتةل                    

 الطرد

قصاء أ رتع مقاتالت )–سة وش مت حمافظ اللقاء  9191862رخصة رمق: وداد ػني افقه رتيؼي اجلياليل (انفذة+ؾرامة 10ا 

دج( جسدد 00111مالية ثقدر خبمسة أ الف دينار جزائري)

 12/10/2121قبل:

 الالغبني املنذرين

 لؼة خشن0 9191119رخصة رمق: وداد ػني افقه رتيؼي هامشي

براهمي  لؼة خطري0 9191811رخصة رمق: وداد ػني افقه بن هوف ا 

 ثضييع الوقت0 9191182رخصة رمق: وداد ػني افقه توطيباوي غٌلر

 لؼة خطري0 9191061رخصة رمق: ش باب ػني افقه بن انيل احلاج

 لؼة خطري0 9191100رخصة رمق: ش باب ػني افقه جنة غبد القادر

حتجاج ػىل قرار احلمك  9191189رخصة رمق: ش باب ػني افقه قندوز ػًل)مدرب( قصاء مقاتةل –ا  واحدة+ؾرامة ا 

 12/10/2121ماليةثقدرتب لف دينار جزائري جسدد قبل :
 
 
 
 
 

 043 القضية رقم: -
-  

 31/01/2020 بتاريخأ اكبر وداد س يدي لؼجال اندي –تدلية أ م الؼظام انديمقاتةل 

 الالغبني املنذرين
 0شنلؼة خ  9191812رخصة رمق: تدلية أ م الؼظام بن ؾريب غز ادلين

 لؼة خشن0 9191202رخصة رمق: الؼظامتدلية أ م  مؼاوية ػًل

 لؼة خشن0 9191006رخصة رمق: وداد س يدي لؼجال سؼيد غباس
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 044 القضية رقم: -
 

 01/02/2020 بتاريخأ اكبر حريج س يدي لؼجال اندي – وئام اجللفة انديمقاتةل 

 اال هذارات
حتجاج ػىل قرار احلمك  9191002رخصة رمق: وئام اجللفة بن خادل يووس قصاء مقاتةل واحدة+ؾرامة مالية=أ لف –ا  ا 

 12/10/2121دينار جزائري جسدد قبل :

 لؼة خطري0 9191000رخصة رمق: وئام اجللفة رايم ايسني

 لؼة خطري0 9191001رخصة رمق: وئام اجللفة جحار غزيز

 لؼة خطري0 9191091رخصة رمق: حريج س يدي لؼجال مساػدي محزة

 لؼة خطري0 9191092رخصة رمق: حريج س يدي لؼجال مساػدي ػيىس

 لؼة خطري0 9191011رخصة رمق: حريج س يدي لؼجال توزاين ايسني

 سلوك ؿري راييض0 9191162رخصة رمق: حريج س يدي لؼجال ؿالة الطية
 
 

 045 القضية رقم: -
-  

 01/02/2020 بتاريخأ اكبر ا حتاد تويرة حلداب اندي –سوهلـاز مسؼد  انديمقاتةل 

 الالغبني املنذرين
 لؼة خشن0 9191801رخصة رمق: سوهلـاز مسؼد بن ػًل الطية

 لؼة خشن0 9191802رخصة رمق: سوهلـاز مسؼد بن الزين غبد الرؤوف

حتاد ب حلداب ش خوح محمد  لؼة خشن0 9191000رخصة رمق: ا 

حتاد ب حلداب بن غٌلر غبد الرؤوف  لؼة خشن0 9191620رخصة رمق: ا 

 

 046 القضية رقم: -
-  

 01/02/2020 بتاريخأ اكبرس بورثينؽ زهينة  اندي –قدماء الغبني اجللفة  انديمقاتةل 

 الالغبني املنذرين
 ثضييع الوقت0 9191120رخصة رمق: قدماء الغيب اجللفة بن سامل مسؼود

 لؼة خطري0 9191082رخصة رمق: س بورثينؽ زهينة ػيساوي صالح ادلين

 خطري0 لؼة 9191111رخصة رمق: س بورثينؽ زهينة شوياكت حسن
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   وداد سيدي لعجال   النادي الرياضي   (10) –( 10)أم العظــام         النادي الرياضي البطمةفيض 

 وداد عين أفقهلنادي الرياضي (   ا10) –( 10)شباب عين أفقه  النادي الرياضي  حد الصحاري

  سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي (   11) –( 10)  قدماء ال الجلة   النادي الرياضي الجلفة.دروازي

    ترجي سيدي لعجال النادي الرياضي(   10) –( 10)    وئام الجلفة    النادي الرياضي دار011الجلفة

  بلدية بويرة لحدابالنادي الرياضي    (10) –( 11)سونلغاز مسعد    النادي الرياضي مسعد
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 نجوم مسعد النادي الرياضي   (10) –( 10)شباب مسعد        النادي الرياضي مسعد

 مسعدسونلغاز لنادي الرياضي ا   (11) –( 10)  أهلي مسعد      النادي الرياضي  مسعد

  أم العظامالنادي الرياضي    (لم تجـــــري)         بلدية زكار النادي الرياضي زكار

 نجوم مسعد النادي الرياضي   (10) –( 11)شباب مسعد        النادي الرياضي مسعد

 مسعدسونلغاز لنادي الرياضي ا   (10) –( 10)  أهلي مسعد      النادي الرياضي  مسعد

  أم العظامالنادي الرياضي    (لم تجـــــري)بلدية زكار          النادي الرياضي زكار

 نجوم مسعد النادي الرياضي   (10) –( 10)شباب مسعد        النادي الرياضي مسعد

 سونلغاز مسعدلنادي الرياضي ا   (11) –( 10)  أهلي مسعد      النادي الرياضي  مسعد

  أم العظامالنادي الرياضي    (لم تجـــــري)بلدية زكار          النادي الرياضي زكار
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 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (لم تجـــــري)  رجي بن يعقوب  ت النادي الرياضي به يعقىب

 أهلي اإلدريسيةلنادي الرياضي ا  (10) –( 10)  جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  الدويس

  نصر الشارفالنادي الرياضي    (11) –( 10)مستقبل اإلدريسية    النادي الرياضي اإلدريسية

  مولدية القديدالنادي الرياضي   (10) –( 10)       وداد الزعفران النادي الرياضي السعفران

 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (10) –( 10)  ترجي بن يعقوب   النادي الرياضي به يعقىب

 أهلي اإلدريسيةلنادي الرياضي ا  (11) –( 10)  جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  الدويس

  نصر الشارفالنادي الرياضي    (11) –( 11)مستقبل اإلدريسية    النادي الرياضي اإلدريسية

  مولدية القديدالنادي الرياضي   (11) –( 10)وداد الزعفران        النادي الرياضي السعفران

 سبورتينغ زنينة النادي الرياضي   (11) –( 11)  ترجي بن يعقوب   النادي الرياضي به يعقىب

 أهلي اإلدريسيةلنادي الرياضي ا  (11) –( 10)  جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  الدويس

  نصر الشارفالنادي الرياضي    (10) –( 10)مستقبل اإلدريسية    النادي الرياضي اإلدريسية

  مولدية القديدالنادي الرياضي   (10) –( 11)وداد الزعفران        النادي الرياضي السعفران
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  أمل م الجلفة         النادي الرياضي     (10) – (10)     شباب ع معبد  النادي الرياضي عيه معبد

 فتح المليليحةلنادي الرياضي ا    (لم تجـــــري)    وداد ع أفقه    النادي الرياضي  الجلفة

 إتحاد أ نايلالنادي الرياضي      (10) – (10) شبيبة ح بحبح     النادي الرياضي حاسي بحبح

  وئام الجلفةالنادي الرياضي      (10) – (10)      قدما ال الجلفة النادي الرياضي الجلفة

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

 فتح المليليحةلنادي الرياضي ا    (لم تجـــــري)    وداد ع أفقه    النادي الرياضي  الجلفة

 نايل إتحاد أالنادي الرياضي      (10) – (10)شبيبة ح بحبح      النادي الرياضي حاسي بحبح

  وئام الجلفةالنادي الرياضي      (لم تجـــــري)قدما ال الجلفة       النادي الرياضي الجلفة

  أمل م الجلفة         النادي الرياضي     (10) – (10)     شباب ع معبد  النادي الرياضي عيه معبد

 فتح المليليحةلنادي الرياضي ا    (لم تجـــــري)    وداد ع أفقه    النادي الرياضي  الجلفة

 إتحاد أ نايلالنادي الرياضي      (10) – (11)شبيبة ح بحبح      النادي الرياضي حاسي بحبح

  وئام الجلفةالنادي الرياضي      (10) – (11)قدما ال الجلفة       النادي الرياضي الجلفة
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 بلدية بنهار النادي الرياضي  (10) –( 10)      وداد س لعجال النادي الرياضي السيدي لعج

 شباب ع أفقهلنادي الرياضي ا  (10) –( 10)       شباب ح فدولالنادي الرياضي  حاسي فدول

  مولودية ح الصحاريالنادي الرياضي   (لم تجـــــري)وفاق ح بحبح        النادي الرياضي حاسي بحبح

 ترجي س لعجالالنادي الرياضي    (ِمؤجلــــــــــة)       بويرة لحداب النادي الرياضي حاسي بحبح

 بلدية بنهار النادي الرياضي  (10) –( 10)وداد س لعجال       النادي الرياضي سيدي لعجال

 أفقه شباب علنادي الرياضي ا  (11) –( 10)     شباب ح فدول  النادي الرياضي  حاسي فدول

  مولودية ح الصحاريالنادي الرياضي   (لم تجـــــري)وفاق ح بحبح        النادي الرياضي حاسي بحبح

 ترجي س لعجالالنادي الرياضي    (ِمؤجلــــــــــة)       بويرة لحداب النادي الرياضي حاسي بحبح

 بلدية بنهار النادي الرياضي  (11) –( 10)وداد س لعجال       النادي الرياضي سيدي لعجال

 أفقه شباب علنادي الرياضي ا  (11) –( 10)     شباب ح فدول  النادي الرياضي  حاسي فدول

  مولودية ح الصحاريالنادي الرياضي   (لم تجـــــري)وفاق ح بحبح        النادي الرياضي حاسي بحبح

 ترجي س لعجالالنادي الرياضي    (ِمؤجلــــــــــة)       بويرة لحداب النادي الرياضي حاسي بحبح

http://www.lwfdjelfa.com/


1. 

LWF Djelfa ....... fdjelfa.comwww.lwTel : 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: 

 إتحاد ش مسعد النادي الرياضي   (10) –( 10)     سونلغاز مسعد 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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    19+ 05 24 00 02 07 09 23 أمل مدينة الجلفةالنادي الرياضي 

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

  900م19-  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 معبدشباب عين نادي الرياضي 

  -900:م12-  03+ 18 21 06 00 03 09 07 الصحاريمولودية حد نادي الرياضي 

 -82-:م18- 02 17- 26 09 07 01 01 09 03- حاسي فدولشباب  النادي الرياضي

 900م19-

 

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

    12+ 05 17 01 02 06 09 20 مسعدنجوم النادي 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 بيضاء دويسجوهرة  النادي الرياضي

  900م19-  00+ 12 12 05 01 03 09 09 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

  900م19-  10- 23 13 06 00 03 09 08 شباب مسعدإتحاد  النادي الرياضي

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

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

 900م19- 01 17 27 10 07 00 02 09 02 زكاربلدية  النادي الرياضي

 01م10-
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    19+ 02 21 00 01 10 11 31 بويرة  لحداببلدية النادي الرياضي 

    19+ 01 20 00 02 09 11 29 سيدي لعجالترجي النادي الرياضي 

    10+ 14 24 04 01 06 11 19 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

  900م19-  01- 16 15 05 00 06 11 17 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

 (69)م2.-01  07+ 10 17 05 00 06 11 15 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

- 

 

    05- 13 08 06 02 03 11 11 أفقهشباب عين النادي الرياضي 

    04- 12 08 05 04 02 11 10 أفقهوداد عين النادي الرياضي 

    22- 30 08 07 01 03 11 10 أم العظامالنادي الرياضي 

 (69)م2.-01  02+ 21 23 06 00 05 11 09 الجلفةوئام النادي الرياضي 

 .97م2.-

 

    00 18 18 06 02 02 10 08 المليليحةفتح النادي الرياضي 

    18- 23 05 09 01 01 11 04 مسعدسونلغاز النادي الرياضي 
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    15+ 04 19 00 01 06 07 19 أهلي مسعدالنادي الرياضي 

    05+ 12 17 02 01 04 07 13 مسعدنجوم النادي الرياضي 

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

    03- 16 13 03 01 03 07 10 شباب مسعدإتحاد النادي الرياضي 

    01+ 08 09 04 00 03 07 09 أم العظامبلدية النادي الرياضي 

    10- 20 10 05 01 01 07 04 مسعد سونلغازالنادي الرياضي 

    13- 17 04 06 00 01 07 03 زكاربلدية النادي الرياضي 

            

    28+ 03 31 00 00 07 07 21 أهلي مسعدالنادي الرياضي 

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

    06+ 10 16 02 01 04 07 13 مسعدنجوم النادي الرياضي 

    03- 12 09 04 01 02 07 07 أم العظامبلدية النادي الرياضي 

    08- 20 12 04 01 02 07 07 شباب مسعدإتحاد النادي الرياضي 

    15- 22 07 05 01 01 07 04 زكاربلدية النادي الرياضي 

    20- 23 03 06 00 01 07 03 مسعد سونلغازالنادي الرياضي 

            

    19+ 03 22 00 01 06 07 19 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    10+ 05 15 02 00 05 07 15 أم العظامبلدية النادي الرياضي 

    03- 16 13 03 00 04 07 12 شباب مسعدإتحاد النادي الرياضي 

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

    01+ 07 08 03 01 03 07 10 مسعدأهلي النادي الرياضي 

    10- 15 05 05 01 01 07 04 زكاربلدية النادي الرياضي 

    20- 25 05 07 00 00 07 00 مسعد سونلغازالنادي الرياضي 
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    13+ 06 19 01 01 06 08 19 يعقوبترجي بن النادي الرياضي 

    09+ 06 15 02 00 06 08 18 وفاق الزعفرانالنادي الرياضي 

    10+ 09 19 03 00 05 08 15 اإلدريسيةأهلي النادي الرياضي 

    06+ 06 12 03 00 05 08 15 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

    03- 12 09 05 01 03 08 10 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

    06- 15 09 05 01 02 08 07 جوهرة ب دويسالنادي الرياضي 

    06- 13 07 06 00 02 08 06 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    23- 25 02 07 01 01 08 04 الشارفنصر النادي الرياضي 

    12+ 08 20 01 01 06 08 19 الدويس الجوهرة بالنادي الرياضي 

    09+ 04 13 00 03 05 08 18 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

    02- 11 09 02 03 03 08 12 مولودية القديدالنادي الرياضي 

    04+ 11 15 02 04 02 08 10 يعقوب ترجي بنالنادي الرياضي 

    02- 10 08 02 06 00 08 06 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

    02- 08 06 04 03 01 08 06 الشارفنصر النادي الرياضي 

    06- 19 13 05 02 01 08 05 اإلدريسيةأهلي النادي الرياضي 

    09- 20 11 05 02 01 08 05 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    10+ 03 13 00 01 07 08 22 القديدمولودية النادي الرياضي 

    11+ 02 13 01 00 07 08 21 الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي 

    04+ 05 09 02 03 03 08 12 بن يعقوبترجي النادي الرياضي 

    01+ 13 14 04 01 03 08 10 الشارفنصر النادي الرياضي 

    03+ 07 10 03 03 02 08 09 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

    03+ 06 09 03 03 02 08 09 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

    18- 22 04 06 02 00 08 02 سبورتينغ زنينةالنادي الرياضي 

    14- 15 01 07 01 00 08 01 إلدريسيةأهلي االنادي الرياضي 
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    26+ 09 35 00 00 08 08 24 اوالدد نايلإتحاد النادي الرياضي 

    31+ 03 40 01 00 07 08 21 مدينة الجلفةأمل النادي الرياضي 

    08- 21 13 03 00 04 07 12 عين أفقهوداد النادي الرياضي 

    04- 19 15 04 01 03 08 10 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    01- 18 17 05 00 03 08 09 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

    16- 27 11 04 01 02 07 07 ليليحةفتح المالنادي الرياضي 

    14- 24 10 06 00 02 08 06 الجلفةوئام النادي الرياضي 

    20- 26 06 07 00 01 08 03 عين معبدشباب النادي الرياضي 

    38+ 05 43 00 00 08 08 24 الجلفة أمل مدينةالنادي الرياضي 

    14+ 13 27 02 00 06 08 18 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    09+ 15 24 04 00 04 08 12 اوالد نايلإتحاد النادي الرياضي 

    00 16 16 03 02 03 08 11 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

    14- 10 24 03 01 03 07 10 عين أفقهوداد النادي الرياضي 

    11- 20 09 05 00 03 08 09 الجلفةوئام النادي الرياضي 

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

    19- 24 05 07 00 01 08 03 عين معبدشباب النادي الرياضي 

    37+ 07 44 00 01 07 08 22 اوالد نايلإتحاد النادي الرياضي 

    36+ 06 42 00 01 07 08 22 مدينة الجلفةأمل النادي الرياضي 

    03- 13 10 02 02 03 08 11 عين أفقهوداد النادي الرياضي 

    10- 19 09 04 01 03 08 10 العبي الجلفةقدماء النادي الرياضي 

    15- 24 09 03 01 03 08 10 المليليحةفتح النادي الرياضي 

    09- 15 06 04 02 02 08 08 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    13- 21 08 06 00 02 08 06 الجلفةوئام النادي الرياضي 

    15- 20 05 07 00 01 08 03 عين معبدشباب النادي الرياضي 
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    15+ 07 22 00 01 06 07 19 لعجال ترجي سيديالنادي الرياضي 

    12+ 08 20 01 01 06 08 19 حاسي فدولشباب النادي الرياضي 

    03+ 12 15 03 00 05 08 15 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    03+ 12 15 03 00 04 07 12 لحداببويرة النادي الرياضي 

    00 14 14 04 01 03 08 10 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

    08- 18 10 06 00 02 08 06 عين أفقهشباب النادي الرياضي 

    13- 22 09 06 00 0 08 06 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 

    12- 22 10 06 01 01 08 04 حد الصحاريةمولوديالنادي الرياضي 

    09+ 09 21 02 01 05 08 16 فدول شباب حاسيالنادي الرياضي 

    05- 19 14 03 00 05 08 15 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 

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

    03+ 08 11 01 02 05 08 14 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    10+ 09 19 04 01 03 08 10 حد الصحاريةمولوديالنادي الرياضي 

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

    07- 13 05 06 00 02 08 06 عين أفقهشباب النادي الرياضي 

    21- 27 06 06 00 02 08 06 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

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

    08+ 05 13 01 00 07 08 21 سيدي لعجالوداد النادي الرياضي 

    04+ 09 13 04 01 03 08 10 حاسي فدولشباب النادي الرياضي 

    01- 10 09 04 01 03 08 10 حد الصحاريةمولوديالنادي الرياضي 

    00 12 12 03 01 03 07 10 لحداببويرة النادي الرياضي 

    06- 15 09 04 01 03 08 10 عين أفقهشباب النادي الرياضي 

    08- 12 04 06 00 02 08 06 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    14- 18 04 07 00 01 08 03 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 
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   00 05+ 02 07 02 00 04 06 12 مولودية ع أفقه

   00 03+ 05 08 01 02 03 06 11 نادي الحماية المدنية

   00 04+ 01 05 00 04 02 06 10 الجلفاويةمدرسة كرة القدم 

   00 03+ 04 07 02 01 03 06 10 نادي سريع الجلفة

   00 04+ 02 06 01 03 02 06 09 نادي سالم الدويس

   00 03+ 02 05 01 03 02 06 09 مدرسة سبورتينغ اماني

   00 02+ 02 04 01 03 02 06 09 نادي الشرطة الجلفة

   00 02+ 02 04 01 03 02 06 09 سريع شباب ع وسارة

   00 02- 08 06 03 00 03 06 09 مدرسة الهالل ع وسارة

   00 01+ 04 05 02 02 02 06 08 اإلدريسيةمشعل أكاديمية 

   00 02- 09 07 02 02 02 06 08 نادي أهلي اإلدريسية

   00 04- 08 04 02 02 02 06 08 مولودية الزعفران

   00 03+ 05 08 03 01 02 06 07 أكاديمية الجلفة

   00 01+ 01 02 01 04 01 06 07 سبور سيتي الجلفة

   00 00 04 04 01 04 01 06 07 نادي وداد حاسي بحبح

   00 00 05 05 02 03 01 06 06 مدرسة الرائد عين وسارة

   00 04- 06 02 03 02 01 06 05 نادي أصاغر الجلفة

   00 12- 13 01 05 01 00 06 01 نادي مستقبل اإلدريسية
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   00 07+ 05 12 00 01 05 06 16 نادي الهالل الجلفاوي

   00 06+ 04 10 00 01 05 06 16 ل عين الزينةمنادي أ

   00 06+ 05 11 01 01 04 06 13 نادي شبيبة الجلفة

   00 07+ 05 12 01 02 03 06 11 نادي شباب زكار

   00 05+ 03 08 01 02 03 06 11 الجلفةنادي مستقبل حكام 

   00 03+ 03 06 01 02 03 06 11 الدويسنادي الجوهرة البيضاء 

   00 04+ 04 08 01 02 03 06 11 نادي شباب نجوم مسعد

   00 05+ 05 10 02 01 03 06 10 مدرسة مستقبل الجلفة

   00 02- 05 03 02 02 02 06 08 نادي إتحاد بوتريفيس

   00 01- 05 04 01 04 01 06 07 طالئع أحرار الجلفة

   00 02- 06 04 03 01 02 06 07 نادي إتحاد عين الشيح

   00 05- 08 03 03 01 02 06 07 مدرسة الرجاء الجلفاوي

   00 00 09 09 02 03 01 06 06 شباب عين اإلبل

   00 05- 08 03 03 02 01 06 05 مدرسة أولمبي المجبارة

   00 06- 10 04 05 00 01 06 03 شباب تعظميت

   00 10- 12 02 05 00 01 06 03 مدرسة الوفاق المجبارة

   00 07- 10 03 04 02 00 06 02 نادي أجيال عين معبد

   00 12- 13 01 06 00 00 06 00 نادي النصر الجلفة
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 غزوز الهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           الاكثة
جدول الاغٌلل :

 

 .5.000,00 الرشيف 005 03 جلنة الطاػة تدلية زاكرالنادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف .1. .. جلنة الطاػة مولودية حد الصحاريالنادي الراييض 
. 5.000,00 الرشيف .1. .. جلنة الطاػة تدلية زاكرالنادي الراييض 
 .10.000,00 الرشيف 19. .. جلنة الطاػة ش باب مسؼدالنادي الراييض 
. 3.500,00 الرشيف 91. 5. جلنة الطاػة تدلية بهنارالنادي الراييض 
 .11.500,00 الرشيف 92. 5. جلنة الطاػة مولودية حد الصحاريالنادي الراييض 
 .7.000,00 ما قبل الرشيف 7.. 5. جلنة الطاػة سوهلـاز مسؼدالنادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ش باهية 6.. 5. جلنة الطاػة تدلية بهنارالنادي الراييض 
. 3.000,00 ما قبل الرشيف 5.. 5. جلنة املنافسة الؼظامتدلية أ م النادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ش باهية 6.. 5. جلنة املنافسة س بورثينؽ زهينةالنادي الراييض 
. 2.000,00 فئات ش باهية 8.. 5. جلنة املنافسة فتح املليليحةالنادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ش باهية 9.. 5. جلنة املنافسة قدماء الغيب اجللفةالنادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ش باهية 11. 5. جلنة املنافسة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف .2. 6. جلنة الطاػة ا حتاد أ والد انيلالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف  6. جلنة املنافسة وداد ػني أ فقهالنادي الراييض 
. 2.000,00 الرشيف 8.. 6. املديرية الخقنية تدلية زاكرالنادي الراييض 

. 2.000,00 الرشيف 19 8. جلنة الطاػة مولودية حد الصحاري النادي الراييض
 .13.000,00 الرشيف .1 8. جلنة الطاػة حريج بن يؼقوبالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 9. 8. جلنة الطاػة تويرة حلدابالنادي الراييض 
 .8.000,00 فئات ش باهية 12. 8. جلنة الطاػة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف 59. 9. جلنة الطاػة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف .9.6.  جلنة الطاػة تدلية بهنارالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف .9.6.  جلنة الطاػة ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 

 .5.000,00 الرشيف 9.61.  جلنة الطاػة مولودية القديد النادي الراييض
 .1.000,00 الرشيف .9.6.  جلنة الطاػة هرص الشارفالنادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف 9.65.  جلنة الطاػة أ هًل مسؼدالنادي الراييض 
. 2.500,00 الرشيف 9.67.  جلنة الطاػة تدلية زاكرالنادي الراييض 
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 .1.000,00 الرشيف .7. .1 جلنة الطاػة ا حتاد ش باب مسؼدالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف 76. .1 جلنة الطاػة أ هًل مسؼدالنادي الراييض 
. 2.000,00 ما قبل الرشيف 76. .1 جلنة الطاػة جنوم مسؼدالنادي الراييض 

 .1.000,00 ما قبل الرشيف .9. .1 الطاػةجلنة  وداد ػني أ فقه النادي الراييض
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 95. .1 جلنة الطاػة ش باب ػني أ فقه النادي الراييض

. 3.000,00 ما قبل الرشيف 97. .1 جلنة الطاػة تدلية أ م الؼظامالنادي الراييض 
 00. 10.000 رشيف 78. 11 جلنة الطاػة جنوم مسؼدالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 98. 11 جلنة الطاػة س بورثينؽ زهينةالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 98. 11 جلنة الطاػة فتح املليليحةالنادي الراييض 
. 6.500,00 ما قبل الرشيف 21. 11 جلنة الطاػة سوهلـاز مسؼدالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 29. 11 جلنة الطاػة قدماء الغيب اجللفةالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما قبل الرشيف 29. 11 جلنة الطاػة تويرة حلدابالنادي الراييض 
 .1.000,00 رشيف 82. 19 جلنة الطاػة هرص الشارفالنادي الراييض 
 00. 30.000 رشيف 87. 19 جلنة الطاػة تدلية زاكرالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف .2. 19 جلنة الطاػة سوهلـاز مسؼدالنادي الراييض 
 .5.000,00 رشيف 25. 19 جلنة املنافسة تدلية زاكرالنادي الراييض 
 00. 30.000 ما قبل الرشيف 26 19 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 00. 45.000 ما قبل الرشيف 27. 19 جلنة املنافسة ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 28. 19 املديرية الخقنية وئام اجللفةالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 29. 19 املديرية الخقنية فتح املليليحةالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف ... 19 املديرية الخقنية هرص الشارفالنادي الراييض 
 .50.000,00 الرشيف 8. 7. جلنة الطاػة ش باب ثؼظميتالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 17. 12 جلنة املنافسة قدماء الغيب اجللفةالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما قبل الرشيف 18. 12 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 00. 45.000 فئات ش باهية 19. 12 املنافسةجلنة  وئام اجللفةالنادي الراييض 
 .15.000,00 فئات ش باهية .9. 12 جلنة املنافسة قدماء الغيب اجللفةالنادي الراييض 
 .20.000,00 ما قبل الرشيف ... 12 جلنة الطاػة قدماء الغيب اجللفةالنادي الراييض 
 .1.000,00 ش باهيةفئات  99. .1 جلنة الطاػة أ هًل اال دريس يةالنادي الراييض 
 .1.000,00 فئات ش باهية .2. .1 جلنة الطاػة حريج بن يؼقوبالنادي الراييض 
. 2.000,00 فئات ش باهية 21. .1 جلنة الطاػة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 
 00. 45.000 فئات ش باهية 97. 15 جلنة املنافسة تدلية زاكرالنادي الراييض 
 .15.000,00 فئات ش باهية 98. 15 جلنة املنافسة زهينةس بورثينؽ النادي الراييض 
 .15.000,00 فئات ش باهية 99. 15 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 00. 45.000 فئات ش باهية .2. 15 جلنة املنافسة مولودية حد الصحاريالنادي الراييض 

 5.000,00 الرشيف ما قبل 042 16 جلنة الطاػة وداد ػني أ فقه النادي الراييض
 1.000,00 ما قبل الرشيف 042 16 جلنة الطاػة ش باب ػني أ فقه النادي الراييض

 1.000,00 ما قبل الرشيف 044 16 جلنة الطاػة قدماء الغيب اجللفةالنادي الراييض 
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 .1.000,00 الرشيف .1. .. جلنة الطاػة مولودية حد الصحاري النادي الراييض
 .10.000,00 الرشيف 19 2/19 جلنة الطاػة ش باب مسؼدالنادي الراييض 
. 3.000,00 الرشيف 11 5. جلنة املنافسة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 

 .11.500,00 الرشيف 92 5. جلنة الطاػة مولودية حد الصحاري النادي الراييض
 .1.000,00 الرشيف .. 7. جلنة الطاػة مولودية القديد النادي الراييض

 .50.000,00 الرشيف 8. 7. جلنة الطاػة ش باب ثؼظميتالنادي الراييض 
 .17.500,00 الرشيف 9. 7. جلنة الطاػة ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 
. 13.000,00 الرشيف 057 08 املنافسةجلنة  حريج بن يؼقوبالنادي الراييض 
. 3.000,00 ما قبل الرشيف 08 05 جلنة املنافسة س بورثينؽ زهينةالنادي الراييض 
 11.000,00 الرشيف 19-1 .1/.. جلنة الطاػة ا حتاد ش باب مسؼدالنادي الراييض 
 19.000,00 الرشيف 9.-.6 9./7. جلنة الطاػة ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 
 45.000,00 الرشيف 15 19 جلنة املنافسة ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 
 5.000,00 الرشيف 61 9. جلنة الطاػة مولودية القديدالنادي الراييض 
 2.500,00 الرشيف .6-76 9. جلنة الطاػة أ هًل مسؼدالنادي الراييض 
 12.000,00 الرشيف 76-78 .11/1 جلنة الطاػة جنوم مسؼدالنادي الراييض 
 30.000,00 الرشيف .8 19 جلنة الطاػة تدلية زاكرالنادي الراييض 
 5.000,00 الرشيف 16 19 جلنة املنافسة تدلية زاكرالنادي الراييض 
 5.000,00 الرشيف 18 .1 جلنة املنافسة ش باب حايس فدولالنادي الراييض 
 3.000,00 الرشيف 97 .1 جلنة الطاػة تدلية أ م الؼظامالنادي الراييض 
 1.000,00 ما قبل الرشيف 98 11 جلنة الطاػة س بورثينؽ زهينةالنادي الراييض 
 1.000,00 ما قبل الرشيف 98 11 جلنة الطاػة فتح املليليحةالنادي الراييض 
 11.500,00 ما قبل الرشيف .2-21 11/19 جلنة الطاػة سوهلـاز مسؼدالنادي الراييض 
 1.000,00 ما قبل الرشيف 29 11 جلنة الطاػة تويرة حلدابالنادي الراييض 
 30.000,00 ما قبل الرشيف .1 19 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
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