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 اكاتر شرفيانانمسى لضايا
 

 005 انمضيح رلى: -
 

س انديملابةل   06/11/2018 تراريخأ اكبرأ ص بال اجللفة اندي – سالم ادلٌو

 اًالغب املنذر

 ثضََع اًوكت. 77828ردصة رمق: أ ص بال اجللفة روان محمد

س كول محمد ال مني  . ًؼب دضن 77762رمق:ردصة  سالم ادلٌو

 

 

 

 006 انمضيح رلى: -
 

س َة انديملابةل   06/11/2018 تراريخأ اكبر وفاق حايس حببح اندي – أ هًل الإدٌر

 طرودونامل وناًالغب

زدواجِة اًبطاكة 77738ردصة رمق: الإدٌرس َةأ هًل  زغَرتي سلامين حتجاج(– اإ حتجاج:اإ كصاء ملابلخني  -:)اإ اإ

(:غرامة ماًَة ثلدر بـ:أ ًفني دًنار جزائري 82ثني)انفذ

 75/72/2878دج( جسدد كبي اترخي:2888)

 ون املنذروناًالغب

 . ًؼب دضن 77255ردصة رمق: وفاق حايس حببح بلة مِلود

 . ًؼب دضن 77248ردصة رمق: وفاق حايس حببح زبري أ محد

ق املسؼود  . ًؼب دضن 77258ردصة رمق: وفاق حايس حببح بن ًز

 

 

 007 انمضيح رلى: -
 

 06/11/2018 تراريخأ اكبرأ هًل مسؼد  اندي – بدلًة زاكر انديملابةل 

 اًالغب املنذر

 ًؼب دضن. 77828ردصة رمق: أ هًل مسؼد كرش اًبضري

 

 008 انمضيح رلى: -
 

ودًة حد اًصحاري انديملابةل   06/11/2018 تراريخأ اكبر ص باب حايس فدول اندي – مًو

 املنذرون وناًالغب

 . ًؼب دضن 77797ردصة رمق: م.حد اًصحاري صُبوط حىمي

 . ًؼب دضن 77798ردصة رمق: م.حد اًصحاري داود ثويم

 سلوك غري راييض . 77348ردصة رمق: ش.حايس فدول مصباح مبارك
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 009 انمضيح رلى: -
 

 06/11/2018 تراريخأ اكبر بدلًة ػني اًضهداء اندي – وداد اًلدًد انديملابةل 

 ون املنذروناًالغب

كصاء ملابةل واحدة)ا 77298ردصة رمق: بدلًة ػني اًضهداء رشفاوي محمد ال مني ( :غرامة ماًَة 87حتجاج ػىل كرار احلمك اإ

دج( جسدد 7888ثلدر ب أ ًف دًنار جزائري )

 (782)مادة .75/72/2878كبي:

كصاء ملابةل واحدة)حتجاج ا 77798ردصة رمق: بدلًة ػني اًضهداء رحٌلهَة ذادل ( :غرامة ماًَة 87ػىل كرار احلمك اإ

دج( جسدد 7888ثلدر ب أ ًف دًنار جزائري )

 (782)مادة .75/72/2878كبي:
 

 

 

 010 انمضيح رلى: -
 

 06/11/2018 تراريخأ اكبر بدلًة اجملبارة اندي – جنوم مسؼد انديملابةل 

 ون املنذروناًالغب

 . ًؼب دضن 77787ردصة رمق: جنوم مسؼد بربوزة أ ًوب

 . ًؼب دضن 77789ردصة رمق: جنوم مسؼد بن غطَة بللامس

 . ًؼب دضن 77773ردصة رمق: جنوم مسؼد بلؼباس اًسؼدي

 . ًؼب دضن 77787ردصة رمق: بدلًة اجملبارة درضان محمد غبد اجملَد

 . ًؼب دضن 77833ردصة رمق: بدلًة اجملبارة اكش ذلَفة

 . ًؼب دضن 77842ردصة رمق: اجملبارةبدلًة  غزوز صالح ادلٍن
 

 

 011 انمضيح رلى:
 

ودًة حد اًصحاري اندي – وفاق حايس حببح انديملابةل   10/11/2018 تراريخأ اكبر مًو

 اًطرد

زدواجِة اًبطاكة 77787ردصة رمق: م.حد اًصحاري صاوي فتحي حتجاج(– اإ كصاء ملابةل  -:)ًؼب دضن:اإ اإ

غرامة ماًَة ثلدر ب أ ًف دًنار جزائري  ة:انفذ( 87واحدة)

 (782)مادة .75/72/2878دج( جسدد كبي:7888)

 ون املنذروناًالغب

 . ًؼب دضن 77792ردصة رمق: م.حد اًصحاري غزوق ػادل

 . ًؼب دضن 77262ردصة رمق: وفاق حايس حببح بن جضُش ابدٌس

 . ًؼب دضن 77258ردصة رمق: وفاق حايس حببح مؼمر جٌلل

-  

 

-  

-  
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 012 انمضيح رلى: -
 

 10/11/2018 تراريخأ اكبروداد اًلدًد  اندي – أ ص بال اجللفة انديملابةل 

 اًالغب املنذر

 . سلوك غري راييض  77226ردصة رمق: وداد اًلدًد أ محَدات مبارك

 

 
 013 انمضيح رلى: -

 

 10/11/2018 تراريخأ اكبر بدلًة زاكر اندي – بدلًة ػني اًضهداء انديملابةل 

 اًطرد

زدواجِة اًبطاكة 77298ردصة رمق: ػني اًضهداء رشفاوي محمد ال مني كصاء ملابةل واحدة) اإ  ةانفذ( 87اإ

 ون املنذروناًالغب

 . ًؼب دضن 77275ردصة رمق: ػني اًضهداء بوفاحت بن ػُىس

 . ًؼب دضن 77876ردصة رمق: بدلًة زاكر ًؼجال اًطَب

 . ًؼب دضن 77884ردصة رمق: بدلًة زاكر وحللش سامل

 . ًؼب دضن 77877ردصة رمق: بدلًة زاكر ربَح أ ًوب

كصاء –سب وص مت احلمك – 77278غبد اًلادر بن ػُىس )اندي بدلًة ػني اًضهداء( ردصة رمق : اًالغب املسجي: اإ

 75/72/2878دج( جسدد كبي :5.888(ملابالت انفذة :غرامة ماًَة ثلدر بـ:مخسة أ لف دًنار جزائري)84أ ربع)
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 اكاتر شرفيان يا لثم انمسىلضايا

 -أ-فىج
 

 034 انمضيح رلى: -
-  

 09/11/2018 تراريخأ اكبر مس خلبي الإدٌرس َة اندي – وداد دار اًض َوخ انديملابةل 

 اًطرد

كصاء –ملس اًىرةذارج منطلة اجلزاء –دطأ  جس مي  77587ردصة رمق: مس خلبي الإدٌرس َة بن مسؼود ملني اإ

 (789()م82انفذثني)ملابلخني 

زدواجِة اًبطاكة 77298ردصة رمق: مس خلبي الإدٌرس َة رشفاوي غبد هللا بن حداد كصاء ملابةل واحدة) اإ  ةانفذ( 87اإ

 ون املنذروناًالغب

 . ًؼب دضن 77583ردصة رمق: مس خلبي الإدٌرس َة بن حفاف محمد

 ثضََع اًوكت. 77562ردصة رمق: وداد دار اًض َوخ زرًؼة جٌلل

 . ًؼب دضن 77568ردصة رمق: وداد دار اًض َوخ هوؤي صدًلي

 . ًؼب دضن 77558ردصة رمق: وداد دار اًض َوخ كباش اًطَب
 
 

 035 انمضيح رلى: -
-  

 09/11/2018 تراريخوفاق سد رحال  اندي –ص باب ثؼظمَت انديملابةل 

 نون املنذر واًالغب
 . دضن ًؼب 77274ردصة رمق: ص باب ثؼظمَت حٍرزي محمد غبد احلق

 . دضن ًؼب 77227ردصة رمق: ص باب ثؼظمَت ص برية زهراي

 . دضن ًؼب 77367ردصة رمق: وفاق سد رحال كلَةل محمد

 ثضََع اًوكت. 77367ردصة رمق: وفاق سد رحال بن سامل سؼودي
 

 

 036 انمضيح رلى: -
 

 09/11/2018 تراريخأ اكبر أ ومليب مسؼداجلوهرة  – جنوم فِض اًبطمة انديملابةل 

 اًطرد
زدواجِة اًبطاكة  77463ردصة رمق: أ ومليب مسؼد أ وابح محمد كصاء ملابةل واحدة)اإ  انفذة( 87اإ

زدواجِة اًبطاكة  77474ردصة رمق: أ ومليب مسؼد كامس غبد اًؼٍزز كصاء ملابةل واحدة)اإ  انفذة( 87اإ

 اًالغبني املنذٍرن
 ثضََع اًوكت. 77475ردصة رمق: أ ومليب مسؼد طَيب ص خوح

 . دضن ًؼب 77396ردصة رمق: جنوم فِض اًبطمة هوجيم صاحل

 . دضن ًؼب 77397ردصة رمق: جنوم فِض اًبطمة بن غريب بلحسن
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 037 انمضيح رلى: -
-  

 09/11/2018 تراريخأ اكبر  حريج بن ًؼلوب اندي –ص بُبة اجملبارة انديملابةل                    

 اًالغبني املنذٍرن

 . دضن ًؼب 77578ردصة رمق: اجملبارةص بُبة  حبَطة محمد

 ثضََع اًوكت. 77576ردصة رمق: ص بُبة اجملبارة منصور ايسني

 هظرا ًخلٍرر حمافظ اٌللاء-هظرا ًخلٍرر احلمك  –هظرا ًوركة امللابةل 

ق حريج بن ًؼلوب ردصة رمق :-  امللابةل.بسب وص مت احلمك بؼد هناًة  77334هظرا ًلِام اًالغب بن حفاف بللامس من فًر

 كررت اٌلجنة ما ًًل :

ق حريج بن ًؼلوب ردصة رمق : - كصاء اًالغب بن حفاف بللامس من فًر ( انفذة :غرامة ماًَة ثلدر بـ:مخسة أ لف دًنار 84أ ربع ملابالت)77334اإ

 75/72/2878جزائري جسدد كبي :

 

 

 

 

 038 انمضيح رلى: -
 

سجوهرة بَضاء  انديملابةل                      10/11/2018 تراريخأ اكبر  ص باب مسؼد اندي –ادلٌو

 اًالغبني املنذٍرن

 . دضن ًؼب 77823ردصة رمق: ج.بَضاء ادلوٌس محَدات محمد ملني

 . دضن ًؼب 77737ردصة رمق: ص باب مسؼد طهري انًي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ب-فىج
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 039 انمضيح رلى: -
 

 09/11/2018 تراريخأ اكبر ص باب اًزغفران اندي –حايس حببحص بُبة  انديملابةل 

 نون املنذر واًالغب
كصاء ملابةل واحدة)ا 77568ردصة رمق: ص بُبة حايس حببح صارف صادق خلرض ( :غرامة ماًَة 87حتجاج ػىل كرار احلمك اإ

دج( جسدد 7888ثلدر ب أ ًف دًنار جزائري )

 (782)مادة .75/72/2878كبي:

 . دضن ًؼب 77685ردصة رمق: ص بُبة حايس حببح غبد اًلادر معران

د ماكل  . دضن ًؼب 77678ردصة رمق: ص بُبة حايس حببح ًز

 . دضن ًؼب 77858ردصة رمق: ص باب اًزغفران مسؼودي خلرض

 . دضن ًؼب 77842ردصة رمق: ص باب اًزغفران جلبان سؼَد
 

 

 

 040 انمضيح رلى: -
 

 09/11/2018 تراريخأ اكبر وداد ازغفران اندي – أ ثلخَم اجللفة انديملابةل 

 نون املنذر واًالغب
 . دضن ًؼب 77573ردصة رمق: وداد اًزغفران ابيل املبروت

در  . دضن ًؼب 77768ردصة رمق: أ ثلخَم اجللفة بن اًض َخ كًو

 . دضن ًؼب 77756ردصة رمق: أ ثلخَم اجللفة رايم ايسني
 
 
 
 
 

 041 انمضيح رلى: -
-  

 09/11/2018 تراريخأ اكبر ع.وسارةأ ثلخَم  اندي–بدلًة بهنار انديملابةل 

 اًطرد
زدواجِة اًبطاكة  77894ردصة رمق: أ ثلخَم ع.وسارة بن حميورة محمد كصاء ملابةل واحدة)اإ  انفذة( 87اإ

 اًالغبني املنذٍرن
 . دضن ًؼب 77783ردصة رمق: أ ثلخَم ع.وسارة بوزًداوي محمد

 . دضن ًؼب 77898ردصة رمق: ع.وسارةأ ثلخَم  بن غٌلرة غبد اًرؤوف

 . دضن ًؼب 77774ردصة رمق: أ ثلخَم ع.وسارة املؼزت بالل حيىي

 ثضََع اًوكت. 77874ردصة رمق: بدلًة بهنار ثَاين هبِي

 . دضن ًؼب 77869ردصة رمق: بدلًة بهنار بن رذاء خلرض

 . دضن ًؼب 77887ردصة رمق: بدلًة بهنار بن غودة مصطفى

 . دضن ًؼب 77872ردصة رمق: بدلًة بهنار اًؼَد كداق
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 042 انمضيح رلى: -
 

 10/11/2018 تراريخأ اكبر جنوم اًفصحة اندي – ص باب ػني مؼبد انديملابةل 

 نون املنذر واًالغب
 . دضن ًؼب 77637ردصة رمق: ص باب ػني مؼبد محمد جنَب طؼبة

 . دضن ًؼب 77636ردصة رمق: ص باب ػني مؼبد نٌلل مهَي

كصاء ملابةل واحدة)ا 77634ردصة رمق: ص باب ػني مؼبد ابًغَث دايب ( :غرامة ماًَة 87حتجاج ػىل كرار احلمك اإ

دج( جسدد 7888ثلدر ب أ ًف دًنار جزائري )

 (782)مادة .75/72/2878كبي:

 . سلوك غري راييض 77388ردصة رمق: جنوم اًفصحة ػابد ًوسف
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 وفاق حاسً بحبح     لنادي الرٌاضً ا (01) –( 01)        أهلً اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً  االدريسيح

      إتحاد المجبارة   النادي الرٌاضً  (02) –( 04)نجوم مسعد              النادي الرٌاضً يسعذ

 أهلً مسعد             النادي الرٌاضً (01) –( 00)             بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً  عيٍ اإلتم

    بلدٌة عٌن الشهداء النادي الرٌاضً (00) –( 02)     وداد القدٌد         النادي الرٌاضً  انمذيذ

           أشبال الجلفة النادي الرٌاضً (00) –( 01)               سالم الدوٌس   الرٌاضً  انذويس

                شباب ح.فدولالنادي الرٌاضً   (00) –( 02)   مولودٌة ح.الصحاري الرٌاضً نادي دذ انصذاري

 أهلً اإلدرٌسٌةلنادي الرٌاضً ا (01) –( 01)     إتحاد المجبارة   النادي الرٌاضً  انًجثارج

 نجوم مسعد           النادي الرٌاضً  (01) –( 00)  أهلً مسعد           النادي الرٌاضً يسعذ

           بلدٌة زكار النادي الرٌاضً (00) –( 02)   بلدٌة عٌن الشهداءالنادي الرٌاضً  عيٍ انشهذاء

  وداد القدٌد          النادي الرٌاضً (00) –( 04)          أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً  دروازي-انجهفح

        سالم الدوٌس النادي الرٌاضً  (ذىلف انهماء)               شباب ح.فدولالرٌاضً  دذ انصذاري

 مولودٌة ح.الصحاريالنادي الرٌاضً  (02) –( 02)  وفاق حاسً بحبح    الرٌاضً نادي داسي تذثخ

  أولمبً مسعد           لنادي الرٌاضًا (02) –( 00)      نجوم فٌض البطمةالنادي الرٌاضً  فيض انثطًح

 وفاق سد رحال         النادي الرٌاضً  (00) –( 00)           شباب تعظمٌت النادي الرٌاضً تعظًيت

  ترجً بن ٌعقوب       النادي الرٌاضً (01) –( 03)          شباب المجبارةالنادي الرٌاضً  انًجثارج

 مستقبل اإلدرٌسٌة              النادي الرٌاضً  (01) –( 01)وداد دار الشٌوخ        النادي الرٌاضً  دار انشيىر

       شباب مسعد      النادي الرٌاضً (01) –( 03)              ج.بٌضاء الدوٌسالرٌاضً  انذويس

               شباب الزعفران النادي الرٌاضً    (02) –( 00) شبٌبة حاسً بحبح النادي الرٌاضً تذثخداسي 

       وداد الزعفرانلنادي الرٌاضً ا   (05) –( 03) أتلتٌك الجلفة       النادي الرٌاضً  انجهفح

 أتلتٌك عٌن وسارة   النادي الرٌاضً    (01) –( 02)          بلدٌة بنهار النادي الرٌاضً انثيريٍ

  مولودٌة القدٌدالنادي الرٌاضً    (نـــــى ذجري)                   أمل الخمٌسالنادي  انخًيس

        نجوم الفصحةالنادي الرٌاضً    (03) –( 01)    شباب عٌن معبد النادي الرٌاضً عيٍ يعثذ



16 

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: 

    06+ 02 08 00 00 03 03 09 نجوم مسعد النادي الرٌاضً

    04+ 02 06 01 00 02 03 06 أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً 

    02+ 00 02 00 00 02 02 06 سالم الدوٌس النادي الرٌاضً

    01- 06 05 01 00 02 03 06 دٌالنادي الرٌاضً وداد القد

    04+ 03 07 00 02 01 03 05 ٌسٌةاالدر أهلًالنادي الرٌاضً 

    00 05 05 00 03 00 03 03 بحبحوفاق حاسً  النادي الرٌاضً

    01- 04 03 02 00 01 03 03 الشهداء بلدٌة عٌنالرٌاضً النادي  

    01- 02 01 02 00 01 03 03 نادي الرٌاضً أهلً مسعد

  (62)م83- 01 01- 05 04 01 01 01 03 01 حد الصحاري مولودٌةالنادي الرٌاضً 

    03- 05 02 02 01 00 03 01 بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً 

    05- 08 03 02 01 00 03 01 بارةإتحاد المج النادي الرٌاضً

    06- 07 01 02 00 00 02 00 فدولشباب حاسً  النادي الرٌاضً



17 

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: 

    04+ 05 09 00 01 03 04 10 النادي الرٌاضً مستقبل اإلدرٌسٌة

    04+ 03 07 01 01 02 04 07 ة المجبارةالنادي الرٌاضً  لشبٌب

    02+ 05 07 01 01 02 04 07 بٌضاء الدوٌسجوهرة النادي الرٌاضً 

    08+ 03 11 00 02 01 03 05 مدٌنة الجلفةمل أالنادي الرٌاضً 

    02+ 02 04 01 02 01 04 05 رحالالنادي الرٌاضً وفاق سد

    01- 06 05 02 01 01 04 04 مسعدالنادي الرٌاضً أولمبً 

    02- 08 06 01 03 00 04 03 ٌعقوب ترجً بن النادي الرٌاضً

    12- 16 04 03 00 01 04 03 شباب مسعدالنادي الرٌاضً إتحاد 

    01- 04 03 01 02 00 03 02 ٌتتعظمالنادي الرٌاضً شباب 

    02- 05 03 01 02 00 03 02 البطمةالنادي الرٌاضً نجوم فٌض 

  (62)م.83- 1. 00 04 04 01 01 01 03 01 الشٌوخ رالنادي الرٌاضً وداد دا

    08+ 05 13 01 00 03 04 09 حى الجلفةالنادي الرٌاضً نجوم الفص

    07+ 02 09 00 01 02 03 07 مولودٌة بلدٌة القدٌدالنادي الرٌاضً 

    01+ 08 09 01 01 02 04 07 لدٌة الزعفرانبوداد النادي الرٌاضً 

    00 08 08 01 01 02 04 07 الجلفة النادي الرٌاضً أتلتٌك

    08+ 04 12 01 00 02 03 06 عٌن وسارة النادي الرٌاضً أتلتٌك 

    00 05 05 02 00 02 04 06  بنهاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    02+ 04 06 01 01 01 03 04 النادي الرٌاضً النصر الشارف 

    01- 09 08 02 01 01 04 04 حاسً بحبحالنادي الرٌاضً شبٌبة 

    05- 09 04 02 01 01 04 04 فرانالزع شبابالنادي الرٌاضً 

    04- 07 03 02 00 01 03 03 الخمٌسالنادي الرٌاضً أمل 

    16- 17 01 04 00 00 04 00 دالنادي الرٌاضً شباب عٌن معب
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 انًهعة  انًماتهح  انراريخ انرىليد  ثالثي انرذكيى

06/10/2018 14:30 سعادج تٍ يىفك يغرتي  اإلدريسيح وفاق ح تذثخَادي     -    أههي اإلدريسيح َادي  

06/10/2018 14:30 عجىز سرتىخ ب الصادق  يسعذ إذذاد انًجثارج  َادي    -      َجىو يسعذ  َادي   

06/10/2018 14:30 سىاعذيح زياٌ زٌدان  عيٍ اإلتم أههي يسعذ َادي     -          تهذيح زكارَادي  

06/10/2018 14:30 عسوز هىاري و قصٌر  انمذيذ تهذيح عيٍ انشهذاء َادي  -          وداد انمذيذَادي  

06/10/2018 14:30 اتراهيًي لاسى و أوباح  انذويس      أشثال انجهفح َادي     -       سالو انذويس َادي 

06/10/2018 14:30 ب شهف شًارج بوشمال  دذ انصذاري   شثاب.ح.فذولَادي   -    ح.انصذاري .و َادي 

 انًهعة  انًماتهح  انراريخ انرىليد  ثالثي انرذكيى

10/10/2018 14:30 سعادج تهخيري أيجكىح  انًجثارج     أههي اإلدريسيح َادي     - إذذاد انًجثارج َادي  

10/10/2018 14:30 تراهيًي ع لاسى اوباح  يسعذ    َجىو يسعذ  َادي    - أههي يسعذ  َادي   

10/10/2018 14:30 عًراٌ طانة كرمة  عيٍ انشهذاء           تهذيح زكار َادي     - تهذيح عيٍ انشهذاء َادي  

10/10/2018 14:30 نذىل شًارج بوشمال  انجهفح           وداد انمذيذ َادي     -     أشثال انجهفح َادي  

10/10/2018 14:00 عجىز ب انصادق سربوت  دذ انصذاري        سالو انذويس َادي     -  شثاب.ح.فذول َادي  

10/10/2018 14:00 يهكي تى يىفك هواري ت  داسي تذثخ     ح.انصذاري .َادي  و  - وفاق ح تذثخ َادي  
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 انًهعة  انًقاتهح  انتاريز انتىقيت  ثالثي انتذكيى

00/11/2012 14:30 عسوز يرواٌ تىخانفي  فيض انثطًح         أونًثي يسعذ َادي    -انثطًح َجىو فيض  َادي 

00/11/2012 14:30 تىاتي تىرزق تٍ عًر  تعظًيت وفاق سذ ردال َادي    -    شثاب تعظًيت َادي  

00/11/2012 14:30 تراهيًي.ع تراهيًي.ح تشىطي  انًجثارج ترجي تٍ يعقىب  َادي   -شثاب انًجثارج     َادي  

00/11/2012 14:30 سعادج هىاري و صافي  دار انشيىر يستقثم اإلدريسيح     َادي   -وداد دار انشيىر   َادي  

10/11/2012 14:00 زروق زيذاٌ ردًاَي و  انذويس          شثاب يسعذ  َادي     - جىهرج.ب انذويسَادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريز انتىقيت  انتذكيى ثالثي

00/11/2012 14:30 انذذي تهخيري لصير  ح.تذثخ     شثاب انسعفراٌ َادي    -     ش.داسي تذثخ َادي  

00/11/2012 14:30 تسيسح شًارج يذثىب  انجهفح       وداد انسعفراٌ َادي   -       أتهتيك انجهفح  َادي  

00/11/2012 14:30 سىاعذيح طانة زيذاٌ  انثيريٍ          َادي أتهتيك ع وسارج         -            ب.تُهار  َادي  

10/11/2012 14:00 تٍ شهف تسيسح فريذي  انخًيس يىنىديح انقذيذ َادي    -    أيم انخًيس     َادي  

10/11/2012 14:00 انذذي دًذاٌ يروشي  ع.يعثذ وداد َجىو انفصذح      -    شثاب عيٍ يعثذ َادي  
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 غزوز اًهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           اًاكثب
جدول الاغٌلل :
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 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 1.. ال ماهة اًؼامة ثلخَم اجللفةاًنادي اًراييض أ  

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 1.. ال ماهة اًؼامة اًنادي اًراييض وداد دار اًض َوخ

س َة  .5.000,00 ماكبي اًرشيف 1.. ال ماهة اًؼامة اًنادي اًراييض مس خلبي الإدٌر

 .1.000,00 اًرشيف 2.. جلنة اًطاػة اندي بدلًة ػني اًضهداء 

 .1.500,00 اًرشيف 2.. جلنة اًطاػة سالم ادلوٌس اندي

. 1.000,00 اًرشيف 2.. جلنة اًطاػة اندي بدلًة زاكر

س َة . 1.000,00 اًرشيف 2.. جلنة اًطاػة اندي أ هًل الإدٌر

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 2.. جلنة اًطاػة ص باب مسؼداندي 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 2.. جلنة اًطاػة اندي ص باب ثؼظمَت

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 2.. جلنة اًطاػة اندي بدلًة بهنار

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 2.. جلنة اًطاػة اندي اًفصحة اجللفة

حتاد اجملبارة  .5.000,00 اًرشيف 2.. املنافسةجلنة  اندي اإ

 .5.000,00 اًرشيف 2.. املنافسةجلنة  اندي موًودًة.ح.اًصحاري

. 2.500,00 ماكبي اًرشيف 2.. املنافسةجلنة  اندي ص باب اجملبارة

حتاد اجملبارة . 1.000,00 ماكبي اًرشيف 16. اًطاػةجلنة  اندي اإ

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 18. اًطاػةجلنة  اًنادي اًراييض حريج بن ًؼلوب

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 19. اًطاػةجلنة  اندي أ ومليب مسؼد

س َةاًنادي  . 1.000,00 ماكبي اًرشيف 19. اًطاػةجلنة  اًراييض مس خلبي الإدٌر

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف .9. اًطاػةجلنة  اًنادي اًراييض أ ثلخَم اجللفة

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 99. اًطاػةجلنة  ص باب ػني مؼبداًنادي اًراييض 

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 95. اًطاػةجلنة  اًزغفران ص باباندي 

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 004 املنافسةجلنة  اًنادي اًراييض وداد دار اًض َوخ

. 2.500,00 ماكبي اًرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظمَت ص باباندي 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 95. اًطاػةجلنة  اندي جنوم فِض اًبطمة

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 95. اًطاػةجلنة  وفاق سد رحالاندي 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 99. اًطاػةجلنة  أ مي مدًنة اجللفةاندي 

 00, 15.000 ماكبي اًرشيف 22. اًطاػةجلنة  اندي اًفصحة اجللفة

 3.000,00 ماكبي اًرشيف 7.. املنافسةجلنة  أ مي امخلُساندي 

س َة  2.000,00 اًرشيف 6.. اًطاػةجلنة  اندي أ هًل الإدٌر

 00, 2.000 اًرشيف 9.. اًطاػةجلنة  ػني اًضهداء  اندي بدلًة

. 1.000,00 اًرشيف 8.. اًطاػةجلنة  اندي موًودًة.ح.اًصحاري

 .5.000,00 اًرشيف 12. اًطاػةجلنة  اندي بدلًة ػني اًضهداء 

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 27. اًطاػةجلنة  اًنادي اًراييض حريج بن ًؼلوب

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 29. اًطاػةجلنة  حايس حببحص بُبة اًنادي اًراييض 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 9.. اًطاػةجلنة  ص باب ػني مؼبداًنادي اًراييض 
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