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 لجنة الطاعة -

 
- . 

 القسم الشرفيقضايا 
 

 -أ-فوج
 

 125 القضية رقم: -
-  

 13/03/2020 ةتاريخأ اكبر  بدلًة بهنار  اندي –ص بُبة حايس حببح انديملابةل                    

 الالعبني املنذٍرن

 لعب خضن. 9991749رخصة رمق: بدلًة بهنار خلرض بن الرخا

وب در أً   لعب خضن. 9991461رخصة رمق: ص بُبة ح حببح بن كًو

 لعب خضن. 9991469رخصة رمق: ص بُبة ح حببح ًزد ماكل

 لعب خضن. 9991466رخصة رمق: ص بُبة ح حببح خلويف خلرض

 121 القضية رقم:
-  

 13/03/2020 ةتاريخأ اكبر  ا حتاد أ والد انًل اندي –مولودًة اللدًد انديملابةل                    

 الالعبني املنذٍرن

حتاد ا انًل حامدو عبد الرحامن  لعب خطري. 9991851رخصة رمق: ا 

حتاد ا انًل ركِق سعد  سلوك ؼري راييض. 9991491رخصة رمق: ا 

حتاد ا انًل حٍرزي سلامين  لعب خطري. 9991569رخصة رمق: ا 

 لعب خطري. 9991117رخصة رمق: مولودًة اللدًد بللامس كرمة

 لعب خطري. 9991116رخصة رمق: مولودًة اللدًد هواوي أ سامة

 لعب خطري. 9991176رخصة رمق: مولودًة اللدًد بورانن محمد

 121 القضية رقم: -
-  

 14/03/2020 ةتاريخأ اكبر  الزعفرانوفاق  اندي –مولودًة حد الصحاري انديملابةل                    

 الالعبني املنذٍرن

 لعب خضن. 9991954رخصة رمق: وفاق الزعفران عَايش لعجال

 لعب خضن. 9991911رخصة رمق: مولودًة ح الصحاري انًيل موالي
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 121 القضية رقم: -
 
 

 14/03/2020 ةتاريخأ اكبر  أ مل مدًنة اجللفة اندي –وفاق حايس حببح انديملابةل                    

 الالعبني املنذٍرن

حتجاج عىل كرار احلمك  9991179رخصة رمق: وفاق ح حببح خلويف محمد كصاء ملابةل واحد)–ا  ة 19ا  (:ػرامة ماَل

 .97/14/1111دج( جسددكبل:9.111ثلدربـ:أ لف دًنار جزائري)

 سلوك ؼري راييض. 9991989رخصة رمق: وفاق ح حببح معمري عبد اللادر

حتجاج عىل كرار احلمك  9991149رخصة رمق: أ مل م اجللفة الرحامن سلميصداد عبد  كصاء ملابةل واحد)–ا  ة 19ا  (:ػرامة ماَل

 .97/14/1111دج( جسددكبل:9.111ثلدربـ:أ لف دًنار جزائري)

 
 -ب-وجف

 
 

 121 القضية رقم: -
-  

ة انديملابةل                     سَ   13/03/2020 ةتاريخأ اكبر مسعد جنوم اندي –مس خلبل اال دٌر

 اال هذارات
 .ضنلعب خ  9991995رخصة رمق: جنوم مسعد مادين محمد

 لعب خضن. 9991919رخصة رمق: جنوم مسعد زرًعة جامل

ة مسعودان محمد  لعب خضن. 9991969رخصة رمق: مس خلبل اال دٌرسَ 

ة طامر معر  لعب خضن. 9991976رخصة رمق: مس خلبل اال دٌرسَ 
 ذ

 
 
 

 

 130 القضية رقم: -
-  

س اندي –مسعد  أ هيل انديملابةل   13/03/2020 ةتاريخأ اكبر جوهرة بَضاء دٌو

 الالعبني املنذٍرن
در  لعب خضن. 9991151رخصة رمق: أ هيل مسعد كبُش كًو

 سلوك ؼري راييض. 9991199رخصة رمق: جنوم مسعد ساحيي سفِان

س عَداوي مصطفى  لعب خضن. 9991145رخصة رمق: جوهرة ادلٌو

س حلميبن الصادق   سلوك ؼري راييض. 9991699رخصة رمق: جوهرة ادلٌو
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 131 القضية رقم: -
-  

س َة انديملابةل                      14/03/2020 ةتاريخأ اكبر ص باب ثعظمَت اندي –أ هيل اال دٌر

 الطرد

زدواجِة البطاكة 9991119رخصة رمق: ص باب ثعظمَت ص برية زكراي كصاء ملابةل -ا   (انفذة19واحدة)ا 

زدواجِة البطاكة 9991191رخصة رمق: ص باب ثعظمَت ص برية موىس كصاء ملابةل واحدة)-ا   (انفذة19ا 

 اال هذارات
 لعب خطري. 9991459رخصة رمق: ص باب ثعظمَت بوطَباوي سعد أ مين

سامعَل  لعب خطري. 9991199رخصة رمق: ص باب ثعظمَت بن بولرابح ا 

 سلوك ؼري راييض. 9991457رخصة رمق: ثعظمَتص باب  زرهوح أ محد زكراي

 97/14/1111دج(جسدد كبل :511.11*سلوك خاطئ عىل فًرق ص باب ثعظمَت ًؽرم بـ:مخسامئة دًنار جزائري),
 
 

 132 القضية رقم: -
 

 14/03/2020 ةتاريخأ اكبر حريج بن ًعلوباندي – هرص الضارف انديملابةل 

 الالعبني املنذٍرن
حتجاج عىل كرار احلمك  9991119رخصة رمق: الضارفهرص  رحامين عادل كصاء ملابةل واحد)–ا  ة 19ا  (:ػرامة ماَل

 .97/14/1111دج( جسددكبل:9.111ثلدربـ:أ لف دًنار جزائري)

حتجاج عىل كرار احلمك  9991746رخصة رمق: هرص الضارف كامس خمخار كصاء ملابةل واحد)–ا  ة 19ا  (:ػرامة ماَل

 .97/14/1111دج( جسددكبل:9.111جزائري)ثلدربـ:أ لف دًنار 

 لعب خطري. 9991969رخصة رمق: حريج بن ًعلوب مب معر محمد

 
 

 133 القضية رقم: -
-  

 14/03/2020 ةتاريخأ اكبربدلًة زاكر  اندي –ا حتاد ص باب مسعد انديملابةل 

 الالعبني املنذٍرن
 لعب خضن. 9991179رخصة رمق: ا  ص باب مسعد ساليم كامل

 سلوك ؼري راييض. 9991186رخصة رمق: ص باب زاكر ادلٍن ص خوح خري

 سلوك ؼري راييض. 9991189رخصة رمق: ص باب زاكر محمدي محمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lwfdjelfa.com/


6 

LWF Djelfa ....... www.lwfdjelfa.comTel : 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: 

 اكاةر شرفيالما قةل القسم قضايا
 

 013 القضية رقم: -
-  

 13/03/2020 ةتاريخأ اكبر  حريج س َدي لعجال اندي – فتح امللَلَحة  انديملابةل                    

 الالعبني املنذٍرن

دي لعجال ػزال حسني  سلوك ؼري راييض. 9991519رخصة رمق: حريج سَ 
 

 014 لقضية رقم:ا -

رة حلداب اندي –  س َدي لعجال وداد انديملابةل                      13/03/2020 ةتاريخأ اكبر  ا حتاد بٍو

 الطرد

حتاد ب حلداب خنُش محمد زدواجِة البطاكة 9991114رخصة رمق: ا  كصاء ملابةل واحدة)-ا   (انفذة19ا 

 الالعبني املنذٍرن

حتاد ب حلداب مللمي محزة  لعب خطري. 9991815رخصة رمق: ا 

حتاد ب حلداب كامسي بن حيىي  لعب خطري. 9991119رخصة رمق: ا 

حتاد ب حلداب بن عامرة عبد الرؤوف  لعب خطري. 9991819رخصة رمق: ا 

حتاد ب  صاديق الطَب  لعب خطري. 9991196رخصة رمق: حلدابا 

 لعب خطري. 9991694رخصة رمق: وداد س لعجال رحبي البضري

 لعب خطري. 9991594رخصة رمق: وداد س لعجال حبَح مِلود

 لعب خطري. 9991595رخصة رمق: وداد س لعجال دمحون سفِان

رة حلداب  97/14/1111دج(جسدد كبل :511.11ًؽرم بـ:مخسامئة دًنار جزائري), *سلوك خاطئ عىل فًرلا حتاد بٍو
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  بلدٌة بنهار النادي الرٌاضً  (00) –( 00)      شبٌبة ح بحبح  النادي الرٌاضً حاسي بحبح

 إتحاد أوالد ناٌللنادي الرٌاضً (  ا00) –( 00)       مولودٌة القدٌدالنادي الرٌاضً  الشارف

 أمل م الجلفةالنادي الرٌاضً  (00) –( 00)       وفاق ح بحبح النادي الرٌاضً بحبححاسي 

 وفاق الزعفران الرٌاضً النادي(  00) –( 00)   مو حد الصحاري النادي الرٌاضً حد الصحاري
 شباب عٌن معبدالمعفى: نادي 

       مسعد أهلً النادي الرٌاضً    (00) –( 00)  بلدٌة زكار          النادي الرٌاضً مسعد

 شباب مسعدلنادي الرٌاضً ا     (00) –( 00)    أهلً اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً  اإلدريسية

  ترجً بن ٌعقوبالنادي الرٌاضً    (00) –( 00)     نجوم مسعد     النادي الرٌاضً الشارف

 شباب تعظمٌتالنادي الرٌاضً (   00) –( 00)    جوهرة الدوٌس النادي الرٌاضً اإلدريسية

  مستقبل اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً     (00) –( 00)  نصر الشارف     النادي الرٌاضً مسعد

     بوٌرة لحداب النادي الرٌاضً   (00) –( 00)     وداد س لعجال النادي الرٌاضً سيدي لعجال

 فتح الملٌلٌحةلنادي الرٌاضً (   ا00) –( 00)     ترجً سلعجالالنادي الرٌاضً  فيض البطمة

  سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً     (لـــــم تجرى)    وداد ع أفقه     النادي الرٌاضً حد الصحاري

    وئام الجلفة النادي الرٌاضً    (لـــــم تجرى)   شباب ع أفقه     النادي الرٌاضً حد الصحاري
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 مسعد سونلغاز النادي الرٌاضً   )لم تجـــــرى(  بلدٌة أم العظام   النادي الرٌاضً فيض البطمة

 بلدٌة زكارلنادي الرٌاضً ا   )لم تجـــــرى(    نجوم مسعد   النادي الرٌاضً  مسعد

  أهلً مسعدالنادي الرٌاضً    (أجلــــــــــت)    شباب تعظمٌت النادي الرٌاضً عين اإلبل

 مسعد سونلغاز النادي الرٌاضً   )لم تجـــــرى(  بلدٌة أم العظام   النادي الرٌاضً فيض البطمة

 بلدٌة زكارلنادي الرٌاضً (   ا00) –( 00)    نجوم مسعد   النادي الرٌاضً  مسعد

  أهلً مسعدالنادي الرٌاضً    (أجلــــــــــت)    شباب تعظمٌت النادي الرٌاضً عين اإلبل

 مسعد سونلغاز النادي الرٌاضً   )لم تجـــــرى(  بلدٌة أم العظام   النادي الرٌاضً فيض البطمة

 بلدٌة زكارلنادي الرٌاضً (   ا00) –( 00)    نجوم مسعد   النادي الرٌاضً  مسعد

  أهلً مسعدالنادي الرٌاضً    (أجلــــــــــت)    شباب تعظمٌت النادي الرٌاضً عين اإلبل
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 جوهرة الدوٌس النادي الرٌاضً(   00) –( 00)   ترجً ب ٌعقوب النادي الرٌاضً بن يعقوب

 مستقبل اإلدرٌسٌةلنادي الرٌاضً ا  (00) –( 00)   سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً  اإلدريسية

  وفاق الزعفرانالنادي الرٌاضً (   00) –( 00)    نصر الشارف   النادي الرٌاضً الشارف

  أهلً اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً (  00) –( 00)مولودٌة القدٌد     النادي الرٌاضً القديد

 جوهرة الدوٌس النادي الرٌاضً(   00) –( 00)   ترجً ب ٌعقوب النادي الرٌاضً بن يعقوب

 مستقبل اإلدرٌسٌةلنادي الرٌاضً ا  (00) –( 00)   سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً  اإلدريسية

  وفاق الزعفرانالنادي الرٌاضً (   00) –( 00)    نصر الشارف   النادي الرٌاضً الشارف

  أهلً اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً (  00) –( 00)مولودٌة القدٌد     النادي الرٌاضً القديد

 جوهرة الدوٌس النادي الرٌاضً(   00) –( 00)   ترجً ب ٌعقوب النادي الرٌاضً بن يعقوب

 مستقبل اإلدرٌسٌةلنادي الرٌاضً ا  (00) –( 00)   سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً  اإلدريسية

  وفاق الزعفرانالنادي الرٌاضً (   00) –( 00)    نصر الشارف   النادي الرٌاضً الشارف

  أهلً اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً (  00) –( 00)مولودٌة القدٌد     النادي الرٌاضً القديد
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          إتحاد و ناٌل النادي الرٌاضً(     00) –( 00)     فتح الملٌلٌحة ي الرٌاضًالناد فيض البطمة

 شباب ع أفقهلنادي الرٌاضً ا      (00) –( 00)      وئام الجلفة النادي الرٌاضً  الجلفة

 شبٌبة ح بحبحالنادي الرٌاضً (     00) –( 00)   شباب ع معبد  النادي الرٌاضً عين معبد

  قدماء ال الجلفةالنادي الرٌاضً       )لم تجـــــرى(   أمل م الجلفة   النادي الرٌاضً الجلفة

          إتحاد و ناٌل النادي الرٌاضً(     00) –( 00)     فتح الملٌلٌحة الرٌاضًالنادي  فيض البطمة

 شباب ع أفقهلنادي الرٌاضً ا      (00) –( 00)      وئام الجلفة النادي الرٌاضً  الجلفة

 شبٌبة ح بحبحالنادي الرٌاضً (     00) –( 00)   شباب ع معبد  النادي الرٌاضً عين معبد

  قدماء ال الجلفةالنادي الرٌاضً       )لم تجـــــرى(   أمل م الجلفة   النادي الرٌاضً الجلفة

          إتحاد و ناٌل النادي الرٌاضً(     00) –( 00)     فتح الملٌلٌحة النادي الرٌاضً فيض البطمة

 شباب ع أفقهلنادي الرٌاضً ا      (00) –( 00)      وئام الجلفة النادي الرٌاضً  الجلفة

 شبٌبة ح بحبحالنادي الرٌاضً (     00) –( 00)   شباب ع معبد  النادي الرٌاضً عين معبد

  قدماء ال الجلفةالنادي الرٌاضً      (00) –( 00)   أمل م الجلفة   النادي الرٌاضً الجلفة
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 شباب ح فدول النادي الرٌاضً(  00) –( 00)مو ح الصحاري      النادي الرٌاضً ريحد الصحا

 ترجً س لعجاللنادي الرٌاضً (   ا00) –( 00)           بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً  بنهار

  بوٌرة لحدابالنادي الرٌاضً (   00) –( 00)     وفاق ح بحبح    النادي الرٌاضً حاسي بحبح

 وداد س لعجالالنادي الرٌاضً    )لم تجـــــرى(        شباب ع افقه النادي الرٌاضً أفقهعين 

 شباب ح فدول النادي الرٌاضً(  00) –( 00)مو ح الصحاري      النادي الرٌاضً حد الصحاري

 ترجً س لعجاللنادي الرٌاضً (   ا00) –( 00)           بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً  بنهار

  بوٌرة لحدابالنادي الرٌاضً (   00) –( 00)     وفاق ح بحبح    النادي الرٌاضً حاسي بحبح

 وداد س لعجالالنادي الرٌاضً )لم تجـــــرى(           شباب ع افقه النادي الرٌاضً عين أفقه

 شباب ح فدول النادي الرٌاضً(  00) –( 00)مو ح الصحاري      النادي الرٌاضً حد الصحاري

 ترجً س لعجاللنادي الرٌاضً (   ا00) –( 00)           بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً  بنهار

  بوٌرة لحدابالنادي الرٌاضً (   00) –( 00)     وفاق ح بحبح    النادي الرٌاضً حاسي بحبح

 وداد س لعجالالنادي الرٌاضً )لم تجـــــرى(           شباب ع افقه النادي الرٌاضً عين أفقه
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    33+ 06 39 00 03 11 14 36 الزعفرانوفاق النادي الرٌاضً 

    37+ 12 49 00 02 11 14 35 مدٌنة الجلفةأمل النادي الرٌاضً 

    07+ 22 29 06 02 07 15 23  شبٌبة حاسً بحبح النادي الرٌاضً

    03- 13 10 05 04 06 15 22 بنهاربلدٌة  النادي الرٌاضً

    06+ 15 21 04 05 05 14 20 وفاق حاسً بحبح نادي الرٌاضً 

-  04- 29 25 06 02 06 14 18 القدٌدمولودٌة نادي الرٌاضً 

 (999)م11

 

-  01- 31 30 08 01 05 14 13 حد الصحاريمولودٌة نادي الرٌاضً 

 (999)م19

 

    26- 50 24 11 00 04 15 12 ناٌلإتحاد أ نادي الرٌاضً 

-  30- 50 20 10 02 02 14 06 معبدشباب عٌن نادي الرٌاضً 

 (999)م11

 

   حاسً فدولشباب  النادي الرٌاضً

    26+ 12 38 01 02 1 15 38 أهلً مسعدالنادي الرٌاضً 

    22+ 08 30 00 05 10 15 35 نصر الشارف النادي الرٌاضً 

    25+ 08 33 01 03 10 14 33 مسعدنجوم النادي الرٌاضً 

    00 24 24 07 02 06 15 20 ب الدوٌس الجوهرة النادي الرٌاضً

    05- 26 21 08 02 05 15 17 اإلدرٌسٌةأهلً  النادي الرٌاضً

  999م11-  01+ 20 21 08 03 04 15 13  ترجً بن ٌعقوب النادي الرٌاضً

  (61)م16- 1. 07- 27 20 06 04 05 15 13 اإلدرٌسٌةمستقبل  النادي الرٌاضً

  999م 19-  17- 38 21 10 01 04 15 12 ش مسعدإتحاد  النادي الرٌاضً

    09- 27 19 10 02 03 15 11 تعظمٌتشباب  النادي الرٌاضً

 (61)م16- 1. 37- 50 13 12 00 02 14 04- زكاربلدٌة  النادي الرٌاضً

 999م  19-

 57م 19-
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    28+ 07 35 01 01 14 16 43 لحداببوٌرة النادي الرٌاضً 

    31+ 02 33 01 02 12 15 38 سٌدي لعجالترجً النادي الرٌاضً 

    11+ 18 29 05 02 08 15 26 وداد سٌدي لعجال النادي الرٌاضً 

    01+ 14 15 07 03 06 16 21 شباب عٌن أفقه النادي الرٌاضً 

    03- 18 15 07 04 05 16 19 أفقهوداد عٌن النادي الرٌاضً 

 999م19- 01 06+ 19 25 07 00 07 14 14 زنٌنةسبورٌنغ النادي الرٌاضً 

 61م16-

 

    36- 50 14 11 01 03 15 10 أم العظام النادي الرٌاضً 

  122م1.-  18- 37 19 11 02 02 15 07 الملٌلٌحةفتح النادي الرٌاضً 

  69م 6.- 1. 18- 29 11 10 01 03 14 04 سونلغاز مسعد النادي الرٌاضً 

     الجلفةوئام النادي الرٌاضً 

     بً الجلفةقدماء العالنادي الرٌاضً 
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    13+ 06 19 01 01 06 08 19 أهلً مسعدالنادي الرٌاضً 

    08+ 12 20 02 01 05 08 16 مسعدنجوم النادي الرٌاضً 

    07+ 12 19 02 00 05 07 15 تعظمٌتشباب النادي الرٌاضً 

    04+ 08 12 04 00 04 08 12 أم العظامبلدٌة النادي الرٌاضً 

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

    13- 23 10 06 01 01 08 04 مسعد سونلغازالنادي الرٌاضً 

    16- 20 04 07 00 01 08 03 زكاربلدٌة النادي الرٌاضً 

            

    28+ 03 31 00 01 07 08 22 أهلً مسعدالنادي الرٌاضً 

    09+ 11 20 02 01 05 08 16 مسعدنجوم النادي الرٌاضً 

    14+ 05 19 01 01 05 07 16 تعظمٌتشباب النادي الرٌاضً 

    00 12 12 04 01 03 08 10 أم العظامبلدٌة النادي الرٌاضً 

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

    18- 26 08 06 01 01 08 04 زكاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    23- 26 03 07 00 01 08 03 مسعد سونلغازالنادي الرٌاضً 

            

    22+ 05 27 00 01 07 08 22 نجوم مسعدالنادي الرٌاضً 

    13+ 05 18 02 00 06 08 18 أم العظامبلدٌة النادي الرٌاضً 

    03- 16 13 03 00 04 08 12 شباب مسعدإتحاد النادي الرٌاضً 

    04+ 09 13 02 01 04 07 13 تعظمٌتشباب النادي الرٌاضً 

    00 09 09 04 01 03 08 10 مسعدأهلً النادي الرٌاضً 

    13- 20 07 06 01 01 08 04 زكاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    23- 28 05 08 00 00 08 00 مسعد سونلغازالنادي الرٌاضً 
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    15+ 07 22 01 01 07 09 22 ترجً بن ٌعقوبالنادي الرٌاضً 

    11+ 07 18 02 00 07 09 21 وفاق الزعفرانالنادي الرٌاضً 

    11+ 06 17 03 00 06 09 18 مولودٌة القدٌدالنادي الرٌاضً 

    05+ 14 19 04 00 05 09 15  أهلً اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً

    04- 13 09 05 01 03 09 10 مستقبل اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً 

    05- 13 08 06 00 03 09 09 سبورتٌنغ زنٌنة النادي الرٌاضً 

    08- 18 10 06 01 02 09 07 جوهرة ب دوٌسالنادي الرٌاضً 

    25- 28 03 07 01 01 09 04 نصر الشارفالنادي الرٌاضً 

    15+ 08 23 01 01 07 09 22 الجوهرة ب الدوٌسالنادي الرٌاضً 

    10+ 05 154 00 03 0906  21 وفاق الزعفرانالنادي الرٌاضً 

    01- 11 10 02 03 0904  15 مولودٌة القدٌدالنادي الرٌاضً 

    01+ 14 15 03 04 0902  10 ترجً بن ٌعقوبالنادي الرٌاضً 

    00 12 12 02 06 0901  09 مستقبل اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً 

    03- 10 07 05 03 0901  06 نصر الشارفالنادي الرٌاضً 

    07- 20 13 06 02 0901  05 أهلً اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً 

    11- 24 13 06 02 0901  05 سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً 

    12+ 03 15 00 01 08 09 25 مولودٌة القدٌدالنادي الرٌاضً 

    08+ 05 13 02 00 0907  21 الجوهرة ب الدوٌسالنادي الرٌاضً 

    02+ 14 16 04 01 0904  13  نصر الشارف الرٌاضًالنادي 

    04+ 06 10 03 03 0903  12 مستقبل اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً 

    03+ 07 10 03 03 0903  12 ترجً بن ٌعقوب النادي الرٌاضً 

    02+ 09 11 04 03 0902  09 وفاق الزعفرانالنادي الرٌاضً 

    19- 23 04 07 02 0900  02 سبورتٌنغ زنٌنةالنادي الرٌاضً 

    16- 17 01 08 01 0900  01 أهلً اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً 
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    29+ 09 38 00 00 09 09 27 إتحاد اوالدد ناٌلالنادي الرٌاضً 

    40+ 03 43 01 00 0908  24 أمل مدٌنة الجلفةالنادي الرٌاضً 

    02- 21 19 03 00 0906  18 وداد عٌن أفقهالنادي الرٌاضً 

    03- 20 17 04 01 0904  13 شبٌبة حاسً بحبحالنادي الرٌاضً 

    04- 21 17 06 00 0903  09 قدماء العبً الجلفةالنادي الرٌاضً 

    22- 33 11 06 01 0902  07 فتح الملٌلٌحةالنادي الرٌاضً 

    17- 27 10 07 00 0902  06 وئام الجلفةالنادي الرٌاضً 

    21- 28 07 08 00 0901  03 شباب عٌن معبدالنادي الرٌاضً 

    41+ 05 46 00 00 09 09 27 أمل مدٌنة الجلفةالنادي الرٌاضً 

    16+ 14 30 02 00 0907  21 شبٌبة حاسً بحبحالنادي الرٌاضً 

    00 16 16 04 01 0904  13 قدماء العبً الجلفة النادي الرٌاضً 

    12- 29 17 04 01 0904  13 ناٌل فتح الملٌلٌحةالنادي الرٌاضً 

    07+ 19 26 05 00 0904  12 إتحاد اوالد  النادي الرٌاضً

    11- 24 13 05 00 0904  12  وداد عٌن أفقه النادي الرٌاضً

    14- 23 09 06 00 0903  09 وئام الجلفةالنادي الرٌاضً 

    21- 27 06 08 00 0901  03 شباب عٌن معبدالنادي الرٌاضً 

    48+ 06 54 00 01 08 09 25 أمل مدٌنة الجلفة النادي الرٌاضً 

    40+ 07 47 00 01 0908  25 إتحاد اوالد ناٌلالنادي الرٌاضً 

    09+ 17 26 04 00 0905  15 فتح الملٌلٌحة النادي الرٌاضً 

    00 13 13 03 02 0904  14  وداد عٌن أفقه النادي الرٌاضً

    22- 31 09 06 00 0903  09 قدماء العبً الجلفةالنادي الرٌاضً 

    12- 18 06 05 02 0902  08 شبٌبة حاسً بحبحالنادي الرٌاضً 

    12- 20 08 07 00 0902  06 شباب عٌن معبد النادي الرٌاضً 

    16- 24 08 07 00 0902  06 وئام الجلفةالنادي الرٌاضً 
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    19+ 08 27 00 01 08 09 25 ترجً سٌدي لعجالالنادي الرٌاضً 

    13+ 09 22 01 01 07 09 22 شباب حاسً فدولالنادي الرٌاضً 

    02+ 15 17 04 00 05 09 15  بوٌرة لحداب الرٌاضًالنادي 

    01+ 14 15 04 00 05 09 15 بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً 

    03+ 14 17 04 01 04 09 13 وداد سٌدي لعجالالنادي الرٌاضً 

    11- 21 10 07 00 02 09 06 شباب عٌن أفقهالنادي الرٌاضً 

    14- 23 09 07 00 02 09 06 وفاق حاسً بحبحالنادي الرٌاضً 

    13- 24 11 07 01 01 09 04 حد الصحاريةمولودٌالنادي الرٌاضً 

    16+ 08 24 01 02 06 09 20 بوٌرة لحدابالنادي الرٌاضً 

    15+ 09 24 02 01 0906  19 شباب حاسً فدولالنادي الرٌاضً 

    04+ 09 13 01 02 0906  17 بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً 

    07- 23 16 04 00 0905  15 وفاق حاسً بحبح النادي الرٌاضً 

    07+ 12 19 05 01 0903  10 حد الصحارية مولودٌالنادي الرٌاضً 

    02- 18 14 06 00 0903  09 ترجً سٌدي لعجالالنادي الرٌاضً 

    18- 27 09 06 00 0903  09  وداد سٌدي لعجال النادي الرٌاضً

    11- 16 05 07 00 0902  06 شباب عٌن أفقهالنادي الرٌاضً 

    20+ 05 25 00 01 08 09 25 ترجً سٌدي لعجالالنادي الرٌاضً 

    11+ 05 16 01 00 0908  24 وداد سٌدي لعجالالنادي الرٌاضً 

    01+ 10 11 04 01 0904  13 شباب حاسً فدولالنادي الرٌاضً 

    02+ 11 13 05 01 0903  10 حد الصحاريةمولودٌالنادي الرٌاضً 

    02- 16 14 05 01 0903  10 بوٌرة لحدابالنادي الرٌاضً 

    09- 18 09 05 01 0903  10 شباب عٌن أفقهالنادي الرٌاضً 

    08- 13 05 06 01 0902  07 بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً 

    13- 19 06 07 00 0902  06 وفاق حاسً بحبحالنادي الرٌاضً 
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   00 05+ 02 07 02 00 04 06 12 مولودٌة ع أفقه

   00 03+ 05 08 01 02 03 06 11 نادي الحماٌة المدنٌة

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

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

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

   00 03+ 02 05 01 03 02 06 09 مدرسة سبورتٌنغ امانً

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

   00 02+ 02 04 01 03 02 06 09 سرٌع 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 اإلدرٌسٌةمشعل أكادٌمٌة 

   00 02- 09 07 02 02 02 06 08 نادي أهلً اإلدرٌسٌة

   00 04- 08 04 02 02 02 06 08 مولودٌة الزعفران

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

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

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

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

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

   00 12- 13 01 05 01 00 06 01 نادي مستقبل اإلدرٌسٌة
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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 عٌن الزٌنةمنادي أ

   00 06+ 05 11 01 01 04 06 13 نادي شبٌبة 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 الدوٌسنادي الجوهرة البٌضاء 

   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 بوترٌفٌس

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

   00 02- 06 04 03 01 02 06 07 نادي إتحاد عٌن الشٌح

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

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

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

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

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

   00 07- 10 03 04 02 00 06 02 نادي أجٌال عٌن معبد

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

  س ين عبد هللا           الاكثب
جدول الاعامل :

 

 .5.000,00 الرشيف 005 03 الطاعةجلنة  بدلًة زاكرالنادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف .1. .. جلنة الطاعة مولودًة حد الصحاريالنادي الراييض 
. 5.000,00 الرشيف .1. .. جلنة الطاعة بدلًة زاكرالنادي الراييض 
 .11.500,00 الرشيف 92. 5. جلنة الطاعة مولودًة حد الصحاريالنادي الراييض 
 .7.000,00 ما كبل الرشيف 7.. 5. جلنة الطاعة سوهلؽاز مسعدالنادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ص باهَة 6.. 5. جلنة املنافسة س بورثُنغ زهُنةالنادي الراييض 
. 2.000,00 فئات ص باهَة 8.. 5. جلنة املنافسة فتح امللَلَحةالنادي الراييض 
. 3.000,00 فئات ص باهَة 11. 5. جلنة املنافسة ص باب حايس فدولالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف .2. 6. جلنة الطاعة ا حتاد أ والد انًلالنادي الراييض 
. 2.000,00 الرشيف 8.. 6. املدًٍرة الخلنَة بدلًة زاكرالنادي الراييض 

. 2.000,00 الرشيف 19 8. جلنة الطاعة مولودًة حد الصحاري النادي الراييض
 .13.000,00 الرشيف .1 8. جلنة الطاعة ًعلوبحريج بن النادي الراييض 
 .1.000,00 الرشيف 59. 9. جلنة الطاعة ص باب حايس فدولالنادي الراييض 
 .1.500,00 الرشيف .9.6.  جلنة الطاعة ص باب عني معبدالنادي الراييض 

 .5.000,00 الرشيف 9.61.  جلنة الطاعة مولودًة اللدًد النادي الراييض
. 3.000,00 ما كبل الرشيف 97. .1 جلنة الطاعة بدلًة أ م العظامالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما كبل الرشيف 98. 11 جلنة الطاعة س بورثُنغ زهُنةالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما كبل الرشيف 98. 11 جلنة الطاعة فتح امللَلَحةالنادي الراييض 
. 6.500,00 ما كبل الرشيف 21. 11 الطاعةجلنة  سوهلؽاز مسعدالنادي الراييض 
 .1.000,00 ما كبل الرشيف 29. 11 جلنة الطاعة كدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
رة حلدابالنادي الراييض   .1.000,00 ما كبل الرشيف 29. 11 جلنة الطاعة بٍو
 .1.000,00 رشيف 82. 19 جلنة الطاعة هرص الضارفالنادي الراييض 
 00. 30.000 رشيف 87. 19 جلنة الطاعة بدلًة زاكرالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما كبل الرشيف .2. 19 جلنة الطاعة سوهلؽاز مسعدالنادي الراييض 
 .5.000,00 رشيف 25. 19 جلنة املنافسة بدلًة زاكرالنادي الراييض 
 00. 30.000 الرشيفما كبل  26 19 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
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 00. 45.000 ما كبل الرشيف 27. 19 جلنة املنافسة ص باب عني معبدالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما كبل الرشيف 28. 19 املدًٍرة الخلنَة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما كبل الرشيف 29. 19 املدًٍرة الخلنَة فتح امللَلَحةالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما كبل الرشيف ... 19 املدًٍرة الخلنَة هرص الضارفالنادي الراييض 
 30.000,00 الرشيف 8. 7. جلنة الطاعة ص باب ثعظمَتالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما كبل الرشيف 17. 12 جلنة املنافسة كدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
 .5.000,00 ما كبل الرشيف 18. 12 املنافسةجلنة  وئام اجللفةالنادي الراييض 
 00. 45.000 فئات ص باهَة 19. 12 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 .15.000,00 فئات ص باهَة .9. 12 جلنة املنافسة كدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
 .20.000,00 الرشيفما كبل  ... 12 جلنة الطاعة كدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 
ةالنادي الراييض  سَ   .1.000,00 فئات ص باهَة 99. .1 جلنة الطاعة أ هيل اال دٌر
 .1.000,00 فئات ص باهَة .2. .1 جلنة الطاعة حريج بن ًعلوبالنادي الراييض 
. 2.000,00 فئات ص باهَة 21. .1 جلنة الطاعة ص باب حايس فدولالنادي الراييض 

 00. 45.000 فئات ص باهَة 97. 15 جلنة املنافسة زاكربدلًة النادي الراييض 
 .15.000,00 فئات ص باهَة 98. 15 جلنة املنافسة س بورثُنغ زهُنةالنادي الراييض 
 .15.000,00 فئات ص باهَة 99. 15 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
 00. 45.000 ص باهَة فئات .2. 15 جلنة املنافسة مولودًة حد الصحاريالنادي الراييض 

 5.000,00 ما كبل الرشيف 042 16 جلنة الطاعة وداد عني أ فله النادي الراييض
 1.000,00 ما كبل الرشيف 042 16 جلنة الطاعة ص باب عني أ فله النادي الراييض

 1.000,00 ما كبل الرشيف 044 16 جلنة الطاعة كدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 

 1.000,00 الرشيف 89. 17 جلنة الطاعة مولودًة اللدًدالنادي الراييض 

 1.000,00 الرشيف 99. 17 جلنة الطاعة ا حتاد ص باب مسعدالنادي الراييض 

 6.000,00 ما كبل الرشيف 7.. 17 جلنة الطاعة كدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 

 .15.000,00 الرشيف 21. 17 جلنة املنافسة ص باب حايس فدولالنادي الراييض 

 5.000,00 الرشيف 29. 17 جلنة املنافسة بدلًة زاكرالنادي الراييض 

 .15.000,00 ما كبل الرشيف .2. 17 جلنة املنافسة سوهلؽاز مسعدالنادي الراييض 

 500,00 الرشيف 095 18 جلنة الطاعة وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

دي لعجالالنادي الراييض   2.000,00 ما كبل الرشيف 049 18 جلنة الطاعة حريج سَ 

 6.000,00 ما كبل الرشيف 035 18 جلنة املنافسة كدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 

 1.000,00 ما كبل الرشيف 053 18 جلنة املنافسة س بورثُنغ زهُنةالنادي الراييض 

 5.000,00 ما كبل الرشيف DTW 18 015 س بورثُنغ زهُنةالنادي الراييض 

 6.500,00 الرشيف 1.2 19 جلنة الطاعة وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

دي لعجالالنادي الراييض   2.500,00 ما كبل الرشيف 52. 19 جلنة الطاعة وداد سَ 

 15.000,00 ما كبل الرشيف 26. 19 جلنة املنافسة كدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 

 5.000,00 ما كبل الرشيف 28. 19 املنافسةجلنة  وئام اجللفةالنادي الراييض 

 15.000,00 ما كبل الرشيف 29. .9 جلنة املنافسة كدماء العيب اجللفةالنادي الراييض 

 15.000,00 ما كبل الرشيف ... .9 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 
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 15.000,00 الرشيف 9.. .9 جلنة املنافسة ص باب عني معبدالنادي الراييض 

رة حلدابالنادي الراييض   5.000,00 ما كبل الرشيف DTW 9. .16 بٍو

 1.000,00 الرشيف 19 91 جلنة الطاعة جنوم مسعدالنادي الراييض 

اجلوهرة بَضاء النادي الراييض 

 ادلوٌس

 1.000,00 الرشيف .19 91 جلنة الطاعة

 1.000,00 الرشيفما كبل  61. 91 جلنة الطاعة أ م العظامالنادي الراييض 

س َةالنادي الراييض   15.000,00 الرشيف 9.. 91 جلنة املنافسة مس خلبل اال دٌر

رة حلدابالنادي الراييض   5.000,00 ما كبل الرشيف DTW 91 .17 بٍو

 1.000,00 الرشيف 198 99 جلنة الطاعة وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

 1.000,00 الرشيف 198 99 الطاعةجلنة  أ مل مدًنة اجللفةالنادي الراييض 

 00,00 .5 الرشيف 121 99 جلنة الطاعة ص باب ثعظمَتالنادي الراييض 

 2.000,00 الرشيف 129 99 جلنة الطاعة هرص الضارفالنادي الراييض 

رة حلدابالنادي الراييض   00,00 .5 ما كبل الرشيف .6. 99 جلنة الطاعة بٍو

 5.000,00 ما كبل الرشيف ... 99 جلنة املنافسة س بورثُنغ زهُنةالنادي الراييض 

 15.000,00 ما كبل الرشيف 1.. 99 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 

 00. 45.000 فئات ص باهَة 2.. 99 جلنة املنافسة سوهلؽاز مسعدالنادي الراييض 

 5.000,00 فئات ص باهَة ... 99 جلنة املنافسة ص باب عني أ فلهالنادي الراييض 

 00. 45.000 فئات ص باهَة 5.. 99 جلنة املنافسة وئام اجللفةالنادي الراييض 

رة حلدابالنادي الراييض   5.000,00 ما كبل الرشيف DTW 99 .18 بٍو

 5.000,00 ما كبل الرشيف DTW 99 .19 فتح امللَلَحةالنادي الراييض 

 5.000,00 الرشيف .DTW 99 .9 هرص الضارفالنادي الراييض 

 5.000,00 الرشيف .DTW 99 .9 حريج بن ًعلوبالنادي الراييض 

 1.000,00 الرشيف 99. 17. جلنة الطاعة ا حتاد ش مسعدالنادي الراييض 
 5.000,00 الرشيف 29. 17. جلنة املنافسة ص باب زاكرالنادي الراييض 
 500,00 الرشيف .9. 18. جلنة الطاعة وفاق حايس حببحالنادي الراييض 
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