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 نجُخ انطبعخ -

- . 

 اكبثر شرفيانانقسى قضبيب
 

 540 انقضيخ رقى: -
-  

س اندي – مومودًة حد امصحاري انديملابةل   50/51/1552 ثزبريخأ اكبر سالم ازلٌو

 امعرد

س زؾبان ؿًل زدواجِة امبعاكة 75751رخصة رمق: سالم ازلٌو كصاء غري راييض( ال حتجاج8سلوك -ا  ملابةل ا 

دًنار جزائري  ب: أ مف8غرامة مامَة ثلدر (17واحدة)

 (710.)مادة 01/17/0177دج( جسدد كبل:7111)

 امالؾبون املنذرون

 سلوك غري راييض. 75763رخصة رمق: مومودًة ح امصحاري ساملي أ محد

 . مـب خضن 75760رخصة رمق: مومودًة ح امصحاري سـدي بوضَاف

س محمد ال مني خرضون  سلوك غري راييض. 75735رخصة رمق: سالم ازلٌو

س بن داود ملَم  . مـب خضن 75746رخصة رمق: سالم ازلٌو

س صاديق ؾبد امـٍزز كصاء ملابةل واحدة) 75744رخصة رمق: سالم ازلٌو ( 8غرامة مامَة 17احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 7111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 .01/17/0177كبل:
 
 

 540 انقضيخ رقى: -
 

 54/51/1552 ثزبريخ بسلًة زاكر اندي –جنوم مسـد انديملابةل 

 امالؾبون املنذرون
كصاء ملابةل واحدة) 75140رخصة رمق: بسلًة زاكر ساملي خازل ومَد ( 8غرامة مامَة 17احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 7111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 .01/17/0177كبل:

سٌلؾَل  . خضن مـب 75164رخصة رمق: بسلًة زاكر زبَدة ا 

 . خضن مـب 75166رخصة رمق: بسلًة زاكر محمدي ؾعَة

 . خضن مـب 75717رخصة رمق: جنوم مسـد بن ؾعَة بللامس

 ثضََؽ اموكت. 75712رخصة رمق: جنوم مسـد بن انرة محمد
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 540 انقضيخ رقى: -
 

 54/51/1552 ثزبريخأ اكبر ص باب حايس فدول اندي – أ هًل مسـد انديملابةل 

 امعرد

زدواجِة امبعاكة 75171رخصة رمق: أ هًل مسـد ساحئي سفِان كصاء ال حتجاج8سلوك غري راييض( -ا  ملابةل ا 

دًنار جزائري  ب: أ مف8غرامة مامَة ثلدر (17واحدة)

 01/17/0177دج( جسدد كبل:7111)

 امالؾبون املنذرون

 سلوك غري راييض. 75175رخصة رمق: أ هًل مسـد محمد ال مني ؿلوي

سٌلؾَل  سلوك غري راييض. 75113رخصة رمق: أ هًل مسـد بن ال حرش ا 
 

 542 انقضيخ رقى: -

 50/51/1552 ثزبريخأ اكبر أ ص بال اجللفة اندي –وفاق حايس حببح انديملابةل 

 امالؾبون املنذرون

 . مـب خضن 75117رخصة رمق:  أ ص بال اجللفة صاليل مصعفى

 . مـب خضن 75111رخصة رمق: أ ص بال اجللفة سواًـَة ربَؽ فتحي

كصاء ملابةل واحدة) 75045رخصة رمق: وفاق ح حببح ربوح محمد بدر ازلٍن ( 8غرامة مامَة 17احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 7111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 .01/17/0177كبل:
 

 540 انقضيخ رقى: -

 50/51/1552 ثزبريخأ اكبر  وداد املدًد اندي –أ هًل ال دٌرس َة انديملابةل                    

 امالؾبني املنذٍرن

س َة كامسي ًوسف  . خضن مـب 75717رخصة رمق: أ هًل ال دٌر

 . خضن مـب 75072رخصة رمق: وداد املدًد هواوي ؾبد املادر

 . خضن مـب 75011رخصة رمق: وداد املدًد ظرمِل بللامس
 

 يٍ انجريذح انرسًيخ  14إنغبء انقضيخ رقى  -

 11/55/1552انًؤرخخ في  -
 

 ملابةل: 00/77/0176املؤرخة يف : 15من امنرشة امرمسَةرمق : 02هؼرا نلـلوابت امللررة من ظرف انلجنة يف كضَة رمق :-

س بخارخي:-اندي ص باب حايس فدو  71/77/0176اندي سالم ازلٌو

ة مكرة املدم ابمبلَدة 02/77/0176من ظرف اندي ص باب حايس فدول بخارخي: هؼرا نلعـن امللدم-  زلى امرابعة اجلهًو

ة ابمبلَدة واشلي كررت فِه:- صـار اموارد من ظرف امرابعة اجلهًو  هؼرا مال 

ؿادة امللابةل بني اندي ص باب حايس فدول  س مبلـب حماًد -ا   سالم ازلٌو

 انلجنة كررت ماًًل :

مغاء مجَؽ امـلو  01/77/0176املؤرخة يف : 15امللررة يف امنرشة امرمسَة رمق : 02ابت يف املضَة رمق :ا 
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 505 انقضيخ رقى: -

 52/51/1552 ثزبريخأ اكبر  مومودًة حد امصحاري اندي –وداد املدًد انديملابةل                    

 امالؾبني املنذٍرن

 . خضن مـب 75012رخصة رمق: وداد املدًد بن صاؿة خازل

 . خضن مـب 75055رخصة رمق: وداد املدًد هواوي أ سامة

 . خضن مـب 75010رخصة رمق: مومودًة حد امصحاري محد بللامس

 505 انقضيخ رقى: -

حتاد اجملبارة اندي –أ ص بال اجللفة انديملابةل                      52/51/1552 ثزبريخأ اكبر  ا 

 امالؾبني املنذٍرن

حتاد  ؾزوز بللامس  . خضن مـب 75134رخصة رمق: اجملبارةا 

 . خضن مـب 75170رخصة رمق: أ ص بال اجللفة جبلِنة ثويم

 501 انقضيخ رقى: -

س َة اندي –بسلًة زاكر انديملابةل                      52/51/1552 ثزبريخأ اكبر  أ هًل ال دٌر

 امالؾبني املنذٍرن

 امسلوك. سوء 75144رخصة رمق: بسلًة زاكر مكوري مصعفى

 ثضََؽ اموكت. 75162رخصة رمق: بسلًة زاكر كحللش سامل

س َة زؾَرتي سامل  ثضََؽ اموكت. 75711رخصة رمق: أ هًل ال دٌر

 500 انقضيخ رقى: -

 52/51/1552 ثزبريخأ اكبر  ص باب حايس فدول اندي –جنوم مسـد انديملابةل                    

 امالؾبني املنذٍرن

 سوء امسلوك. 75712رخصة رمق: مسـد جنوم بن انرة محمد

 . مـب خضن 75121رخصة رمق: ص باب ح فدول مساؿدي محزة

 504 انقضيخ رقى: -

س انديملابةل                      52/51/1552 ثزبريخأ اكبر  وفاق حايس حببح اندي –سالم ازلٌو

 امالؾبني املنذٍرن

كصاء ملابةل واحدة)احتجاج  75033رخصة رمق: وفاق حايس حببح بلة مِلود ( 8غرامة مامَة 17ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 7111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (710.)مادة 01/17/0177كبل:

 . مـب خضن 75034رخصة رمق: وفاق حايس حببح خذٍر مصعفى

 500 انقضيخ رقى: -

 

 52/51/1552 ثزبريخأ اكبر  أ هًل مسـد اندي –ؿني امضهداء انديملابةل                    

 امالؾبني املنذٍرن

 . خضن مـب 75116رخصة رمق: أ هًل مسـد بلخريي ؾبد امكرمي
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-  

 500 انقضيخ رقى:

 52/51/1552 ثزبريخأ اكبر  أ هًل مسـد اندي –ؿني امضهداء انديملابةل                    
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 اكبثر شرفيان يب قجم انقسىضبيبق

 -أ-فىج
 

 505 انقضيخ رقى: -

 50/51/1552 ثزبريخأ اكبر مس خلبل ال دٌرس َة اندي – حريج بن ًـلوب انديملابةل 

 امالؾبون املنذرون

 . مـب خضن 75113رخصة رمق: حريج بن ًـلوب بن معر سـَد

 . مـب خضن 75262رخصة رمق: مس خلبل ال دٌرس َة كنفود مبخوت
 
 

 505 انقضيخ رقى: -
-  

 50/51/1552 ثزبريخ ص باب ثـؼمَت اندي –أ مل م اجللفة انديملابةل 

 امعرد
زدواجِة امبعاكة 75072رخصة رمق: ص باب ثـؼمَت حٍرزي محمد ؾبد احلق كصاء ملابةل واحدة )-ا   ( انفذة17ا 

 امالؾبون املنذرون
 . خضن مـب 75011رخصة رمق: ص باب ثـؼمَت ص خويح سامل

 . خضن مـب 75001رخصة رمق: ص باب ثـؼمَت ص برية ؾبد امرحٌلن

 

 

 

 501 انقضيخ رقى: -
 

حتاد ص باب مسـد انديملابةل   50/51/1552 ثزبريخأ اكبر وداد دار امض َوخجنوم  اندي – ا 

 امالؾبون املنذرون

 . مـب خضن 75331رخصة رمق: وداد دار امض َوخ بن كدور اثمر

 . مـب خضن 75335رخصة رمق: وداد دار امض َوخ ؿالوة هور امسدات
 

 

 500 انقضيخ رقى: -

س اندي –وفاق سد رحال انديملابةل   50/51/1552 ثزبريخأ اكبر اجلوهرة امبَضاء ازلٌو

 امعرد
زدواجِة امبعاكة 75140رخصة رمق: وفاق سد رحال مـعاهلل حساين كصاء ملابةل واحدة )-ا   ( انفذة17ا 

 ال هذارات
 . خضن مـب 75261رخصة رمق: وفاق سد رحال صـَب خملوف

س بوصٌلل محمد  . خضن مـب 75112رخصة رمق: اجلوهرة ب ازلٌو
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 -ة-فىج 
 

 504 انقضيخ رقى: -
 

 50/51/1552 ثزبريخأ اكبر أ ثلخَم اجللفة اندي – أ مل ارلُس انديملابةل 

هذارات  ال 
 ثضََؽ اموكت. 75057رخصة رمق: أ مل ارلُس مراكيش ؿُىس

 . خضن مـب 75754رخصة رمق: أ ثلخَم اجللفة بن صُبوط ومَد

 . خضن مـب 75730رخصة رمق: أ ثلخَم اجللفة كدوري فارس مشس ازلٍن

كصاء ملابةل واحدة) 75735رخصة رمق: أ ثلخَم اجللفة بن خازل ًووس ( 8غرامة مامَة 17احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 7111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (710.)مادة 01/17/0177كبل:
 

 500 انقضيخ رقى: -
 

 50/51/1552 ثزبريخأ اكبر ص باب امزؾفران اندي –مومودًة املدًد انديملابةل 

 امعرد
زدواجِة امبعاكة 75015رخصة رمق: مومودًة املدًد هواوي هارون امرص َد كصاء ملابةل واحدة )-ا   ( انفذة17ا 

 ال هذارات
 ثضََؽ اموكت. 75762رخصة رمق: مومودًة املدًد اتويت حمخار

 . خضن مـب 75016رخصة رمق: مومودًة املدًد خشبات ؿُىس

 . خضن مـب 75124رخصة رمق: ص باب امزؾفران ثوماثَة وائل ؾبد اذلَد
 

 500 انقضيخ رقى: -
-  

 50/51/1552 ثزبريخأ اكبر بسلًة بهناراندي – جنوم امفصحة انديملابةل 

هذارات  ال 

 . خضن مـب 75477رخصة رمق: جنوم امفصحة داودي أ سـد خلرض

 . خضن مـب 75471رخصة رمق: جنوم امفصحة داودي امنوار

 . خضن مـب 75161رخصة رمق: بسلًة بهنار حيىي خري

 . خضن مـب 75152رخصة رمق: بسلًة بهنار ثباين هبِل
 

 500 انقضيخ رقى: -
 

 50/51/1552 ثزبريخأ اكبر امزؾفران وداداندي – هرص امضارف انديملابةل 
 . خضن مـب 75303رخصة رمق: وداد امزؾفران كصار مصعفى

 . خضن مـب 75372رخصة رمق: وداد امزؾفران ساليم بضري

 . خضن مـب 75202رخصة رمق: هرص امضارف رشًط مال بن أ وس

 . خضن مـب 75207رخصة رمق: هرص امضارف مبَض خبيت
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 502 انقضيخ رقى: -
 

 52/51/1552 ثزبريخأ اكبر بسلًة بهنار  اندي –هرص امضارف انديملابةل 

 امالؾبون املنذرون
 . خضن مـب 75227رخصة رمق: هرص امضارف كرصي ؾبد امـٍزز

 ثضََؽ اموكت . 75161رخصة رمق: بسلًة بهنار حيىي خري

 
 

 500 انقضيخ رقى: -
-  

 55/51/1552 ثزبريخأ اكبر ص باب مسـد اندي – مس خلبل ال دٌرس َة انديملابةل 

 امعرد

كصاء ملابةل واحدة) 75316رخصة رمق: مس خلبل ال دٌرس َة بن بوزًد ؿًل ( 8غرامة مامَة 17احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 7111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (710.)مادة 01/17/0177كبل:

كصاء ملابةل واحدة) 75313رخصة رمق: مس خلبل ال دٌرس َة بن امـاًب محمد ( 8غرامة مامَة 17احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 7111دًنار جزائري )ثلدر ب أ مف 

 (710.)مادة 01/17/0177كبل:

 . مـب خضن 75312رخصة رمق: مس خلبل ال دٌرس َة ظلحة ظارق

 . مـب خضن 75266رخصة رمق: مس خلبل ال دٌرس َة رشفاوي ؾبد بن حداد
 
 

 555 انقضيخ رقى: -
-  

س انديملابةل   55/51/1552 ثزبريخ ص باب ثـؼمَت اندي –اجلوهرة ب ازلٌو

 نون املنذر وامالؾب
كصاء ملابةل واحدة) 75075رخصة رمق: ص باب ثـؼمَت ؿُساوي صالح ( 8غرامة مامَة 17احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 7111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (710.)مادة 01/17/0177كبل:

 . خضن مـب 75001رخصة رمق: ص باب ثـؼمَت زؾَرتي هور ازلٍن

 . خضن مـب 75111رخصة رمق: جوهرة ب ازلوٌس رشفاوي ؾبد هللا

 

 

 555 انقضيخ رقى: -
 

 55/51/1552 ثزبريخأ اكبر ص بُبة اجملبارةوفاق  اندي – وداد دار امض َوخ انديملابةل 

 امالؾبون املنذرون

 . مـب خضن 75365رخصة رمق: ص بُبة اجملبارة هادي محمد

 . مـب خضن 75367رخصة رمق: ص بُبة اجملبارة ظاهري محمد أ ًوب

 . مـب خضن 75363رخصة رمق: ص بُبة اجملبارة ؾعاهلل ؿًل

 . مـب خضن 75322رخصة رمق: وداد دار امض َوخ ؾرؿار حسن
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 551 انقضيخ رقى: -

 55/51/1552 ثزبريخأ اكبر مسـد حريج بن ًـلوب اندي – أ ومليب مسـد انديملابةل 

 . مـب خضن 75242رخصة رمق:  أ ومليب مسـد هواؤري ؾبد املادر

  . مـب خضن 75122رخصة رمق: حريج بن ًـلوب بن حفاف ؿالء س َف ازلٍن
 

 

 

 

 

 550 انقضيخ رقى: -

 55/51/1552 ثزبريخأ اكبر  أ مل م اجللفة اندي –جنوم فِض امبعمة انديملابةل                    

 امالؾبني املنذٍرن

 . خضن مـب 75212رخصة رمق: جنوم فِض امبعمة كًرب أ محد

 . خضن مـب 75026رخصة رمق: أ مل م اجللفة كركوز مراد

 . خضن مـب 75034رخصة رمق: أ مل م اجللفة ص نوف صالح ازلٍن

 . خضن مـب 75023رخصة رمق: أ مل م اجللفة صداد ؾبد امرحٌلن

 هؼرا مخلٍرر احلمك-

 ػرا مخلٍرر حمافغ انللاء-

ق ال مل امراييض مدًنة اجللفة بـد هناًة امللابةل يف غرفة ثغَري املالبس نلخجمؽ وال حتجاجهؼرا -  اشلي كام به لؾيب فًر

صابخه أ ثناء هذا امخجمؽهؼرا -  هؼرا مسلوط احلمك وا 

 مـدم ثـرف احلمك ؿىل امالؾبني اخملامفنيهؼرا -

 انلجنة كررت ما ًًل :

 زائري مكرة املدم من كاهون ال حتاد اجل امبند ال خري 717ظبلا نلٌلدة -

كصاء  ق أ مل مدًنة اجللفة رخصة رمق :*ا  براهمي من فًر ق صدارة ا  ( انفذة8غرامة مامَة ثلدربــ:أ مف دًنار 17ملابةل واحد) 75030كائد امفًر

 01/17/0177دج( جسدد كبل اترخي :7.111جزائري )

 554 انقضيخ رقى: -
 

 55/51/1552 ثزبريخأ اكبر أ ثلخَم ؾوسارة اندي – ص باب امزؾفران انديملابةل 

هذارات  ال 
 ثضََؽ اموكت. 75122رخصة رمق: ص باب امزؾفران صاديق أ بوبكر

دري مصعفى  . خضن مـب 75137رخصة رمق: ص باب امزؾفران كًو

 . خضن مـب 75133رخصة رمق: ص باب امزؾفران سـود سـد

حساق  . خضن مـب 75777رخصة رمق: أ ثلخَم ع وسارة بن جغمومة ا 

 . خضن مـب 75170رخصة رمق: أ ثلخَم ع وسارة صافؿالل 

 . خضن مـب 75171رخصة رمق: أ ثلخَم ع وسارة مرزوق أ مين
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 550 انقضيخ رقى: -
 

 55/51/1552 ثزبريخأ اكبر مومودًة املدًد اندي – وداد امزؾفران انديملابةل 

 امعرد

زدواجِة 75767رخصة رمق: مومودًة املدًد رحميي ٍزن امـابدٍن كصاء ملابة واحدة ) ا   ( انفذة17امبعاكة ا 

 ال هذارات

 . مـب خضن 75316رخصة رمق: وداد امزؾفران كركِط امعَب

 . مـب خضن 75017رخصة رمق: مومودًة املدًد بدًٍرنة أ محد

 . مـب خضن 75763رخصة رمق: مومودًة املدًد سـداوي سفِان

 ثضََؽ اموكت. 75766رخصة رمق: مومودًة املدًد كصاب أ محد فاروق
 

 550 انقضيخ رقى: -
 

 55/51/1552 ثزبريخأ اكبر هرص امضارف اندي –جنوم امفصحة انديملابةل 

 امالؾبون املنذرون
 . خضن مـب 75176رخصة رمق: جنوم امفصحة سالمات امنـاس

 . خضن مـب 75211رخصة رمق: هرص امضارف بن امصادق ومَد

 . خضن مـب 75210رخصة رمق: هرص امضارف ثوايت بوصبؽ

 550 انقضيخ رقى: -
 

 55/51/1552 ثزبريخأ اكبر أ مل ارلُس اندي –ص بُبة حايس حببح انديملابةل 

 امالؾبون املنذرون
 . خضن مـب 75477رخصة رمق: ص بُبة حايس حببح سالمات امنـاس

 . خضن مـب 75051رخصة رمق: أ مل ارلُس بن امصادق ومَد

 . خضن مـب 75053رمق:رخصة  أ مل ارلُس ثوايت بوصبؽ
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 شبانٌة  انفئبدبرنامج الجولة األولى 

G.A 
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 01/70/0176 ارلُس

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H00 11H00 09H00 مسـد اندي جنوم مسـد    -مسـد         اندي ص باب 

 
 07/70/0176ادلـة 

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H45 11H00 09H00    مسـد اندي أ ومليب مسـد   –اندي أ هًل مسـد 

13H45 11H00 09H00      زاكر اندي وفاق سد رحال   –اندي بسلًة زاكر 

13H45 11H00 09H00  حتاد  اجملبارة اندي ص باب اجملبارة   –اجملبارة   اندي ا 

G.B 

 07/70/0176ادلـة 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H45 11H00 09H00     بن ًـلوب اندي أ هًل ال دٌرس َة   -اندي حريج بن ًـلوب 

13H45 11H00 09H00           املدًد اندي هرص امضارف   -اندي وداد املدًد 

13H45 11H00 09H00     ؿني امضهداء اندي مومودًة املدًد   -اندي بسلًة ع امضهداء 

  

 00/70/0176امسبت  

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H45 11H00 09H00  س  ازلوٌس اندي مس خلبل ال دٌرس َة   -اندي اجلوهرة ب ازلٌو

س     مـفى: سالم ازلٌو

 

 

 

 شبانٌة  انفئبدبرنامج الجولة األولى 
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G.C 

 01/70/0176 ارلُس

 امللـب  امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00    اجللفة دروازي اندي ص باب ثـؼمَت    -اندي أ مل م اجللفة 

 07/70/0176ادلـة 

 امللـب  امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H45 11H00 09H00 ص باب ع  اندي أ ص بال اجللفة    -ع مـبد       اندي ص باب

 مـبد

 00/70/0176 امسبت

 امللـب  امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00    فِض امبعمة اندي جنوم امفصحة    -اندي جنوم فِض امبعمة 

13H00 11H00 09H00    دار امض َوخ أ ثلخَم اجللفةاندي     -اندي وداد دار امض َوخ 

G.D 

 07/70/0176 ادلـة

 امللـب امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H30 11H00 09H00 حايس حببح اندي ص باب ح فدول  - اندي ص بُبة حايس حببح 

13H30 11H00 09H00          حد امصحاري اندي مومودًة ح امصحاري   -اندي بسلًة بهنار 

 00/70/0176امسبت  

 امللـب امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00   حايس حببح اندي أ مل ارلُس   -اندي وفاق حايس حببح 

13H00 12H30 11H00     امزؾفران اندي أ ثلخَم ع وسارة   -اندي ص باب امزؾفران 

  مـفى: وداد امزؾفران 
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 شبانٌة  انفئبدبرنامج الجولة الثانٌة 

G.A 

 01/70/0176 ال حد

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H00 11H00 09H00         مسـد اندي ص باب مسـد    -اندي أ ومليب مسـد 

 02/70/0176 ال ثنني

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H00 11H00 09H00         مسـد اندي أ حتاد اجملبارة    -اندي جنوم مسـد 

 03/70/0176امثالاثء

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H00 11H00 09H00         سد رحال اندي بسلًة زاكر    -اندي وفاق سد رحال 

 04/70/0176 ال ربـاء

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H00 11H00 09H00  اجملبارة اندي أ هًل مسـد    -ص بُبة اجملبارة     اندي 

  
G.B 

 03/70/0176امثالاثء 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00  س  ازلوٌس اندي وداد املدًد   -اندي سالم  ازلٌو

13H00 11H00 09H00     س   -اندي هرص امضارف  امضارق اندي اجلوهرة ب ازلٌو

13H00 11H00 09H00  س َة اندي بسلًة ؿني امضهداء   -اندي مس خلبل ال دٌرس َة  ال دٌر

13H00 11H00 09H00     املدًد اندي حريج بن ًـلةب   -اندي مومودًة املدًد 

  مـفى: أ هًل ال دٌرس َة 
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 شبانٌة  انفئبدبرنامج الجولة الثانٌة 

G.C 

 02/70/0176ال ثنني 

 

 امللـب  امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00         ع امض َح اجللفة اندي وداد دار امض َوخ    -اندي أ ص بال اجللفة 

 03/70/0176امثالاثء

 امللـب  امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00        دار711اجللفة اندي أ مل م اجللفة    -اندي أ ثلخَم اجللفة 

13H00 11H00 09H00        اجللفة ع امض َح اندي ص باب ع مـبد    -اندي جنوم امفصحة 

13H00 11H00 09H00  ثـؼمَت اندي جنوم فِض امبعمة    -ثـؼمَت   اندي ص باب 

 مـفى: أ هًل اجللفة

G.D 

 02/70/0176ال ثنني 

 امللـب امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00 ؿني وسارة اندي بسلًة بهنار  - اندي أ ثلخَم ؿني وسارة 

13H00 11H00 09H00         ارلُس اندي ص باب امزؾفران   -اندي أ مالرلُس 

 03/70/0176امثالاثء

 امللـب امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00            امزؾفران اندي ص بُبة حايس حببح   -اندي وداد امزؾفران 

13H00 11H00 09H00     ارلُس اندي وفاق حايس حببح   -اندي ص باب حايس فدول 

  مـفى: مومودًة حد امصحاري 
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      أهلً مسعدلنادي الرٌاضً ا(55) –( 50)     ش حاسً فدول  النادي الرٌاضً  الخمٌس
         بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً  (51) –( 50)      نجوم مسعد       النادي الرٌاضً مسعد

             بلدٌة ع الشهداء النادي الرٌاضً(نى رجــــــري)       إتحاد المجبارة النادي الرٌاضً  مجبارة
    القدٌدمولودٌة  النادي الرٌاضً (55) –( 54)       أهلً اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً  اإلدرٌسٌة

 سالم الدوٌس النادي الرٌاضً(55) –( 55)مولودٌة ح الصحاريالرٌاضً النادي  حد الصحاري

             أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً (55) –( 55)    وفاق حاسً بحبح  الرٌاضً نادي حاسً بحبح

            نجوم فٌض البطمة لنادي الرٌاضًا (51) –( 54)     شبٌبة المجبارة  النادي الرٌاضً  انًججبرح

          الجوهرة ب الدوٌسالنادي الرٌاضً  (51) –( 55)    وفاق سد رحال    النادي الرٌاضً سذ ردبل

        وداد دار الشٌوخ النادي الرٌاضً (54) –( 51)     شباب مسعد     النادي الرٌاضً  يسعذ

              شباب تعظمٌت النادي الرٌاضً  (55) –( 54)        أمل م الجلفة  النادي الرٌاضً  انجهفخ

  مستقبل اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً (55) –( 55)     ترجً بن ٌعقوبالنادي الرٌاضً  ثٍ يعقىة

                شبٌبة ح بحبحالنادي الرٌاضً    (55) –( 54)     أتلتٌك ع وسارة النادي الرٌاضً عيٍ وسبرح

                    أتلتٌك الجلفةلنادي الرٌاضً ا   (55) –( 51) أمل الخمٌس       النادي الرٌاضً  انخًيس

    شباب الزعفرانالنادي الرٌاضً     (55) –( 55)      مولودٌة القدٌد النادي الرٌاضً انقذيذ

  بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً     (55) –( 55)     نجوم الفصحة النادي الرٌاضً  انجهفخ

 وداد الزعفرانالنادي الرٌاضً     (55) –( 55)     نصر الشارف  النادي الرٌاضً  انشبرف
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    25+ 06 31 02 01 07 10 22 أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً 

    08+ 09 17 02 01 07 10 22 نجوم مسعدالنادي الرٌاضً 

    07+ 09 16 01 03 05 09 18 أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً 

    06+ 10 16 03 00 06 09 18 فدولشباب حاسً  النادي الرٌاضً

    12+ 12 24 03 02 05 10 17 ٌسٌةاالدر أهلًالنادي الرٌاضً 

  (40)م11-  01 08+ 10 18 02 03 05 10 15 الصحاري مولودٌة حدالنادي الرٌاضً 

    06- 18 12 05 02 03 10 11 دوداد القدٌ النادي الرٌاضً

  (40)م11-  01 03+ 12 15 04 03 03 10 09 نادي الرٌاضً أهلً مسعد

    05- 17 12 03 06 01 10 09 بحبح وفاق حاسً النادي الرٌاضً

 (95)م11-   12- 15 03 06 01 02 09 03 الشهداء بلدٌة عٌنالرٌاضً النادي  

 (73)م17-

 

-40)م04-  01 15- 25 10 05 03 01 09 02 المجبارةإتحاد  النادي الرٌاضً

 (711م

 

  (711)م17-  29- 39 10 09 01 00 10 00 بلدٌة زكار النادي الرٌاضً
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    04+ 13 17 02 02 06 10 20 النادي الرٌاضً مستقبل اإلدرٌسٌة

    15+ 09 24 01 03 05 09 18 ٌنة الجلفةمل مدأالنادي الرٌاضً 

    11+ 09 20 01 03 05 09 18 ة المجبارةالنادي الرٌاضً  لشبٌب

    07+ 07 14 01 03 05 09 18 بٌضاء دوٌسجوهرة النادي الرٌاضً  

-  02+ 15 17 03 02 04 09 13 مسعدأولمبً  النادي الرٌاضً

 (711)م17

 

    01- 12 11 02 05 02 09 11 ٌعقوب ترجً بن النادي الرٌاضً

-40)م13- 1. 04+ 10 14 02 04 03 09 08 ر الشٌوخوداد داالنادي الرٌاضً 

 (711م

 

    02- 11 09 05 02 02 09 08 سد رحال وفاقالنادي الرٌاضً 

    05- 18 13 05 02 02 09 08 البطمةنجوم فٌض النادي الرٌاضً 

    10- 17 07 06 02 01 09 05 ٌتتعظمالنادي الرٌاضً شباب 

    21- 30 09 08 00 01 09 03 شباب مسعدالنادي الرٌاضً 

    12+ 06 18 02 01 07 10 22  بنهاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    07+ 10 17 01 04 04 09 16  لزعفرانوداد االنادي الرٌاضً 

    05+ 08 13 01 04 04 09 16 ة القدٌدمولودٌالنادي الرٌاضً 

  (711)م17-  00 14 14 03 01 05 09 15 الجلفةالنادي الرٌاضً أتلتٌك 

    11+ 10 21 03 01 04 08 13 عٌن وسارة النادي الرٌاضً أتلتٌك 

    05+ 08 13 02 04 03 09 13  ارفنصر الشالنادي الرٌاضً 

  (711)م17-  06- 09 15 03 01 04 08 12 الفصحى الجلفةالنادي الرٌاضً نجوم 

    02- 15 13 04 02 03 09 11 لزعفرانشباب االنادي الرٌاضً 

    04- 18 15 05 02 02 09 08 ً بحبحشبٌبة حاسالنادي الرٌاضً 

    11- 18 07 05 02 02 09 08 سالنادي الرٌاضً أمل الخمٌ

    30- 32 02 09 00 00 09 00 دالنادي الرٌاضً شباب عٌن معب
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 ال 

 

 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريخ انزىقيذ  ثالثي انزذكيى

54/51/1552 54:05 قجبيهي هىاري و  ثىرزق  الخمٌس يسعذأههي  َبدي     -  شجبة ح فذول َبدي  

54/51/1552 54:05 عسوز ة عًراٌ بوخالفً  مسعد ثهذيخ زكبر َبدي  -َجىو يسعذ     َبدي  

54/51/1552 54:55 صبفي سرثىد هواري ت  مجبارة      ثهذيخ عيٍ انشهذاء َبدي    -إرذبد انًججبرح َبدي  

50/51/1552 54:55 سىاعذيخ هىاري و زٌان  اإلدرٌسٌة انقذيذيىنىديخ  َبدي   -أههي اإلدريسيخَبدي  

50/51/1552 54:55 نذىل يريُي براهٌمً ح  حد الصحاري سالو انذويسَبدي     -يىنىديخ ح انصذبري َبدي 

50/51/1552 50:55 ثراهيًي ع قبسى أوباح   حاسً بحبح   أشجبل انجهفخَبدي   -وفبق دب ثذجخ َبدي 

 انًهعة  انًقاتهح  انراريز انرىقيد  ثالثي انرذكيى

11/12/2012 10:00 انذذي ب عًراٌ ع ثىخبنفي  انًجثارج َادي َجىو فيض انثطًح   -شثيثح انًجثارج     َادي 

11/12/2012 10:00 تسيسح شًارج فريذي  سذ ردال جىهرج ب انذويسَادي    -وفاق سذ ردال    َادي 

11/12/2012 10:00 زروق كريح ردًبَي و  يسعذ وداد دار انشيىرَادي    -شثاب يسعذ       َادي  

11/12/2012 10:00 تراهيًي ب انصادق  شراك  انجهفح شثاب ذعظًيد َادي   -أيم و انجهفح      َادي  

11/12/2012 10:00 عًراٌ ب قصير عًراٌ و  تٍ يعقىب          يسرقثم اإلدريسيح َادي     -ذرجي تٍ يعقىبَادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انراريز انرىقيد  ثالثي انرذكيى

11/12/2012 11:00 أيجكىح تهخيري يرواٌ  عيٍ وسارج شثيثح داسي تذثخَادي    -ع وسارج     أذهريك َادي  

11/12/2012 10:00 يهكي يغرتي ثبكريخ  انخًيس أذهريك انجهفح َادي   -أيم انخًيس         َادي  

11/12/2012 10:00 ذىاذي تىرزق ة عًر  انقذيذ َادي شثاب انسعفراٌ    -يىنىديح انقذيذ       َادي  

11/12/2012 10:00 قًاري سرتىخ طىيسبد  انجهفح تهذيح تُهار َادي    -َجىو انفصذح       َادي  

11/12/2012 10:00 سعادج هىاري خ ثشىطي  انشارف        وداد انسعفراٌ َادي       -َصر انشارف      َادي  
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 ؾزوز امهادي           أ مني املال

  س ين ؾبد هللا           اماكثب
جدول الاؾٌلل :

 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امـامة أ ثلخَم اجللفةامنادي امراييض 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امـامة امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

 .1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاؿة بسلًة ؿني امضهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاؿة بسلًة زاكرامراييض نادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاؿة ص باب ثـؼمَت امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاؿة امفصحة اجللفة امراييضنادي ام 

حتاد اجملبارة امراييضنادي ام   .5.000,00 امرشيف 2.. املنافسةجلنة  ا 

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  ص باب اجملبارة امراييضنادي ام 

حتاد اجملبارة امراييضنادي ام  . 1.000,00 ماكبل امرشيف 16. امعاؿةجلنة  ا 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 18. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض حريج بن ًـلوب

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 19. امعاؿةجلنة  أ ومليب مسـد امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امعاؿةجلنة  ؿني مـبد ص بابامنادي امراييض 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 004 املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 005 املنافسةجلنة  ثـؼمَت ص بابامراييض نادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 95. امعاؿةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 95. امعاؿةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

 00, 15.000 ماكبل امرشيف 22. امعاؿةجلنة  امفصحة اجللفة امراييضنادي ام 

 3.000,00 ماكبل امرشيف 7.. املنافسةجلنة  أ مل ارلُس امراييضنادي ام 

س َة امراييضنادي ام   2.000,00 امرشيف 6.. امعاؿةجلنة  أ هًل ال دٌر

 00, 2.000 امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  بسلًة ؿني امضهداء  امراييضنادي ام 

 .5.000,00 امرشيف 12. امعاؿةجلنة  بسلًة ؿني امضهداء  امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 27. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض حريج بن ًـلوب

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 29. امعاؿةجلنة  حايس حببحص بُبة امنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  ص باب ؿني مـبدامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف 17. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض وداداملدًد

. 1.000,00 امرشيف 17. امعاؿةجلنة  سالم ازلوٌس امراييضنادي ام 

. 6.000,00 امرشيف 18. امعاؿةجلنة  مسـد جنوم امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 18. امعاؿةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 
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. 1.000,00 امرشيف .9. امعاؿةجلنة  زاكربسلًة امراييض نادي ام 

. 6.000,00 امرشيف 99. امعاؿةجلنة  بسلًة ؿني امضهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 92. امعاؿةجلنة  حايس فدولص باب امنادي امراييض 

 20.000,00 امرشيف 95. امعاؿةجلنة  بسلًة ؿني امضهداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 96. امعاؿةجلنة  ثـؼمَت امراييض ص بابنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  امزؾفران امراييض ص بابنادي م 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

حتاد اجملبارة  .5.000,00 امرشيف 8.. املنافسةجلنة  اندي ا 

 .5.000,00 امرشيف 9.. املنافسةجلنة  مسـد هًلأ   امراييضنادي ام 

 2.000,00 امرشيف 22. امعاؿةجلنة  م. حد امصحاري امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 11. املنافسةجلنة  ص باب ؿني مـبدامنادي امراييض 

 2.000,00 امرشيف 25. امعاؿةجلنة  مسـد جنوم امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 25. امعاؿةجلنة  سالم ازلوٌس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 27. امعاؿةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .6. امعاؿةجلنة  مسـد ص باب امراييضنادي ام 

 .50.000,00 ماكبل امرشيف 66. امعاؿةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امعاؿةجلنة  أ مل ارلُس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف ماكبل 71. امعاؿةجلنة  امفصحة اجللفة امراييضنادي ام 

 3.000,00 ماكبل امرشيف 19. املنافسةجلنة  زاكربسلًة امراييض نادي ام 

 2.000,00 ماكبل امرشيف 71. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امعاؿةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امعاؿةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض ودادامزؾفران

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاؿةجلنة  ؿني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 79. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض ص باب امزؾفران

 20.000,00 ماكبل امرشيف .8. امعاؿةجلنة  أ مل ارلُس امراييضنادي ام 

س َة مس خلبل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امعاؿةجلنة  ال دٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امعاؿةجلنة  ثـؼمَت امراييض ص بابنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف ماكبل 82. امعاؿةجلنة  اجللفة مل مدًنةامنادي امراييض أ  

. 1.000,00 امرشيف ... امعاؿةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

 .5.000,00 امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  م. حد امصحاري امراييضنادي ام 

حتاد اجملبارة  .5.000,00 امرشيف ... امعاؿةجلنة  اندي ا 

. 1.000,00 امرشيف ... امعاؿةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

 .5.000,00 امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  م. حد امصحاري امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف ... امعاؿةجلنة  مسـد هًلأ   امراييضنادي ام 

حتاد اجملبارة . 7.000,00 امرشيف ... امعاؿةجلنة  اندي ا 

 20.000,00 ماكبل امرشيف 71. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ
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. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امعاؿةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امعاؿةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

س َة مس خلبل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امعاؿةجلنة  ال دٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امعاؿةجلنة  ثـؼمَت امراييض ص بابنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 85. امعاؿةجلنة  اجللفة مل مدًنةامنادي امراييض أ  

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض ودادامزؾفران

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاؿةجلنة  ؿني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 79. امعاؿةجلنة  امزؾفرانامنادي امراييض ص باب 

 20.000,00 ماكبل امرشيف 79. امعاؿةجلنة  أ مل ارلُس امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 12. املنافسةجلنة  ص باب ؿني مـبدامنادي امراييض 

 2.000,00 امرشيف 5.. امعاؿةجلنة  سالم ازلوٌس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 6.. امعاؿةجلنة  زاكربسلًة امراييض نادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 7.. امعاؿةجلنة  مسـد هًلأ   امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 8.. امعاؿةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف .5. امعاؿةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

 30.000,00 امرشيف 15. امعاؿةجلنة  بسلًة ؿني امضهداء  امراييض ناديام 

 امرشيف 2.. جلنة امعاؿة امنادي امراييض بسلًة زاكر

حتاد اجملبارة  امرشيف 1.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ا 

 ماكبل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ص باب اجملبارة

 امرشيف 1.. ال ماهة امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

 امرشيف .1. جلنة امعاؿة امنادي امراييض امفصحة اجللفة

 امرشيف 1.. ال ماهة امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

 ماكبل امرشيف 19. جلنة امعاؿة أ ومليب مسـدامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  دار امض َوخ ودادامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 19. جلنة امعاؿة أ ومليب مسـدامنادي امراييض 
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 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف .9. جلنة امعاؿة امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

 ماكبل امرشيف 99. امعاؿة جلنة ؿني مـبدامنادي امراييض ص باب 

 ماكبل امرشيف 22. جلنة امعاؿة امفصحة اجللفة جنوم امنادي امراييض

 ماكبل امرشيف 8.. املنافسةجلنة  ؿني مـبدامنادي امراييض ص باب 

 ماكبل امرشيف 95. جلنة امعاؿة جنوم فِض امبعمةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 95. جلنة امعاؿة وفاق سد رحالامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 22. جلنة امعاؿة جنوم امفصحة امنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 6.. املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 
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