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 نجُح انطاعح -

 
- . 

 

 

 اكاتر شرفيانانمطى لضايا
 

 014 انمضيح رلى: -
 

 16/11/2018 ش باب حايس فدول اندي – وفاق حايس حببح انديملابةل 

 امالغب املنذر

 . مؼب خشن 67256رخطة رمق: وفاق ح.حببح خذٍر مطعفى

 . مؼب خشن 67242رخطة رمق: وفاق ح.حببح مقاري محمد

 ثضََع اموكت. 67349رخطة رمق: ش باب ح.فدول بن امؼَد حسني

 . مؼب خشن 67333رخطة رمق: ش باب ح.فدول مساػدي ػُىس

 

 

 

 015 انمضيح رلى: -
 

 16/11/2018 تراريزأ اكبر بدلًة ػني امشهداء اندي – جنوم مسؼد انديملابةل 

 املنذرون امالغبون

 . مؼب خشن 67605رخطة رمق: جنوم مسؼد بوذًنة غبد انلعَف

 ثضََع اموكت. 67603رخطة رمق: جنوم مسؼد حلُس غبد امهادي

 . مؼب خشن 67274رخطة رمق: بدلًة.ع امشهداء شايت غبد امرحٌلن

 ثضََع اموكت. 67280رخطة رمق: بدلًة.ع امشهداء ظؼَبة ػُىس

 

 

 

 

 

 

 



. 

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: 

 

 

 016 انمضيح رلى: -
 

 16/11/2018 تراريزأ اكبر بدلًة زاكر اندي – أ ش بال اجللفة انديملابةل 

 امالغب املنذر

 مؼب خشن. 67076رخطة رمق: بدلًة زاكر ربَح أ ًوب

 
 
 
 
 
 
 
 

 017 انمضيح رلى: -
 

 16/11/2018 تراريزأ اكبر سالم ادلوٌس اندي – وداد املدًد انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

كطاء ملابةل واحدة) 67696رخطة رمق: وداد املدًد أ مباركأ محَدات  ( :غرامة مامَة 06احذجاج ػىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 6000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (602.)مادة 22/62/2068كبل:

 . مؼب خشن 67690رخطة رمق: وداد املدًد ضاحلي محمد

س زغبان ػًل كطاء ملابةل واحدة)احذجاج ػىل  67348رخطة رمق: سالم ادلٌو ( :غرامة مامَة 06كرار احلمك ا 

دج( جسدد 6000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (602.)مادة 22/62/2068كبل:

س داي محزة  . مؼب خشن 67348رخطة رمق: سالم ادلٌو

 

 اكاتر شرفيانانمطى لضايا

 انجىنح انثاَيح انًرأسرج
 018 انمضيح رلى: -

 

 20/11/2018 تراريزأ اكبر جنوم مسؼد اندي – وفاق حايس حببح انديملابةل 

 امعرد

كطاء  سب وش مت  67663رخطة رمق: جنوم مسؼد بلؼباس امسؼدي ( :غرامة مامَة ثلدر 04) تملابالأ ربع احلمك ا 

دج( جسدد 5000دًنار جزائري )مخسة أ الف ب 

 (602.)مادة 22/62/2068كبل:

 امالغبون املنذرون

كطاء ملابةل واحدة) 67606رخطة رمق: مسؼد جنوم خرضان محمد غبد امهادي ( :غرامة مامَة 06احذجاج ػىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 6000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (602.)مادة 22/62/2068كبل:

 . مؼب خشن 67604رخطة رمق: جنوم مسؼد بن انرة محمد

كطاء ملابةل واحدة)احذجاج ػىل كرار احلمك  67258رخطة رمق: وفاق حايس حببح مقاري محمد ( :غرامة مامَة 06ا 

دج( جسدد 6000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (602.)مادة 22/62/2068كبل:
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 ثضََع اموكت. 67243رخطة رمق: وفاق حايس حببح مؼمر جٌلل

 
 019 انمضيح رلى: -

 

 20/11/2018 تراريزأ اكبر وداد املدًد اندي –مسؼد  أ هًل انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 سوء امسلوك. 67265رخطة رمق: وداد املدًد ضاحلي محمد

 ثضََع اموكت. 67263رخطة رمق: أ هًل مسؼد دحٌلن ضالح ادلٍن

 . مؼب خشن 67326رخطة رمق: أ هًل مسؼد كزران حسني

 
 020 انمضيح رلى: -

 

 20/11/2018 تراريزأ اكبر بدلًة زاكر اندي – بدلًة اجملبارة انديملابةل 

 املنذرون امالغبون

كطاء ملابةل واحدة) 67078رخطة رمق: بدلًة زاكر أ بلول سوًؼد ( :غرامة مامَة 06احذجاج ػىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 6000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (602.)مادة 22/62/2068كبل:

ة مطعفى  . مؼب خشن 67083رخطة رمق: بدلًة زاكر ابهًر

 . مؼب خشن 67076رخطة رمق: بدلًة زاكر ربَح أ ًوب

 . مؼب خشن 67042رخطة رمق: بدلًة اجملبارة غزوز ضالح ادلٍن

 . مؼب خشن 67036رخطة رمق: بدلًة اجملبارة فرحات محمد

 
 021 انمضيح رلى: -

 

 20/11/2018 تراريزأ اكبر أ هًل اال دٌرس َة اندي – مومودًة حد امطحاري انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 . مؼب خشن 67690رخطة رمق: امطحاري م.حد ثويم داود

 . مؼب خشن 67642رخطة رمق: أ هًل اال دٌرس َة بن أ محد كوًدر
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 022 انمضيح رلى: -

 

س اندي –ع امشهداءبدلًة  انديملابةل   20/11/2018 تراريزأ اكبر سالم ادلٌو

 امالغبون املنذرون

 . مؼب خشن 67277رخطة رمق: بدلًة ع امشهداء محمد امللراين

كطاء ملابةل واحدة) 67274رخطة رمق: بدلًة ع امشهداء شايت غبد امرحٌلن ( :غرامة مامَة 06احذجاج ػىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 6000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (602.)مادة 22/62/2068كبل:

س غرايب حسان  . مؼب خشن 67656رخطة رمق: سالم ادلٌو

س غَداوي احلاج ػُىس  . مؼب خشن 67586رخطة رمق: سالم ادلٌو

كطاء مثان –حماوةل اال غخداء ػىل احلمك امرئُيس – 67285بوداهة ػامر )اندي بدلًة ػني امشهداء( رخطة رمق : امالغب املسجل: ا 

 دج(5.000( انفذة :غرامة مامَة ثلدر بـ:مخسة أ الف دًنار جزائري)08ملابالت)
 
 
 

 023 انمضيح رلى:

 

 20/11/2018 تراريزأ اكبر أ ش بال اجللفة اندي –فدولش باب حايس  انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

كطاء ملابةل واحدة) 67356رخطة رمق: ش حايس فدول حدو ػُىس ( :غرامة مامَة 06احذجاج ػىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 6000ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (602.)مادة 22/62/2068كبل:

 . سلوك غري راييض 67349رمق:رخطة  ش حايس فدول حسني ابمؼَد
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 024 انمضيح رلى:

 10/11/2018 تراريزأ اكبر سالم ادلوٌس اندي – ش حايس فدول انديملابةل 

 امعرد

حذجاج ػىل كرار احلمك :مؼب خشن 67340رخطة رمق: ش. حايس فدول مساػدس محزة زدرواجِة امبعاكة:ا   ا 

كطاء ملابةل- أ مف 6.000.00 ( انفذة :غرامة مامَة ثلدر بـ:06) ا 

 22/62/2068دًنار جزائري جسدد كبل :

 امالغبون املنذرون

 . مؼب خشن 67348رخطة رمق: ش. حايس فدول مطباح مبارك

 . مؼب خشن 67334رخطة رمق: ش. حايس فدول محمد موىس

 هظرا موركة امللابةل

 هظرا مخلٍرر احلمك

 هظرا مخلٍرر امنادي امراييض نلهواة سالم ادلوٌس

 هظرا مخلٍرر امنادي امراييض ش باب حايس فدول

 بسبب اال غخداء ػىل احلمك املساػد ال ول من ظرف امالغبني : 79هظرل مخوكف انللاء يف ادلكِلة 

 من اندي ش باب حايس فدول 67357*ورهَق زهري رخطة رمق :

 من اندي ش باب حايس فدول 67354*بن خلرض سلامين رخطة رمق :

 مهذه ال س باب كررت انلجنة ما ًًل :

 من كاهون اال حتاد اجلزائري مكرة املدم  664ظبلا منص املادة 

ق  ش باب حايس فدول مع منح ثالث )- ق سالم ادلوٌس بندِجة ثالثة)03خسارة امللابةل مفًر  (00ملابل ضفر)أ هداف (03(هلاط مفًر

كطاء امالغب ورهَق- ( انفذة:غرامة مامَة ثلدر بـ:غرشة أ الف دًنار 06)اندي حايس فدول( س نة واحدة) 67357زػري رخطة رمق : ا 

 22/62/2068جسدد كبل : دج(.60.000جزائري )

كطاء امالغب بن خلرض سلامين رخطة رمق :- ( انفذة:غرامة مامَة ثلدر بـ:غرشة أ الف 06)اندي حايس فدول( س نة واحدة) 67354ا 

 22/62/2068جسدد كبل : دج(.60.000ئري )دًنار جزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

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: 

 025 انمضيح رلى:

ندشاف من كبل امرابعة  ا 

 هظرا موركة امللابةل 

ق اندي بدلًة ػني امشهداء يف املباراة ضد مادي  67290ال ندشاف مشارنة امالغب املؼاكب رشفاوي محمد ال مني رخطة رمق :هظرا  من فًر

 . 60/66/2068بخارخي : بدلًة زاكر

كطاء ملابةل واحدة ) 06/66/2068هظرا مكون امالغب رشفاوي محمد ال مني اكن مؼاكبا يف امللابةل ضد وداد املدًد بخارخي : (انفذة 06ب اب 

حذجاج ػىل كرار احلمك )وركة امللابةل(  بسبب ا 

ق بدلًة ػني امشهداء يف املباراة ضد اندي بدلًة زاكر بخارخي  من 67272هظرا ال ندشاف مشارنة امالغب املؼاكب رحٌلهَة خادل رخطة رمق : فًر

:60/66/2068  

كطاء ملابةل واحدة) 06/66/2068هظرا مكون امالغب رحٌلهَة خادل  اكن مؼاكب يف امللابةل ضد اندي وداد املدًد بخارخي : (انفذة  بسبب 06ا 

حذجاج ػىل كرار احلمك )وركة امللابةل(  ا 

 مهذه ال س باب كررحن انلجنة ماًًل :

 2068ظبؼة –من كاهون اال حتاد اجلزائري مكرة املدم  02بند95ظبلا منص املادة 

ق اخلطم )اندي بدلًة زاكر( - ق اندي بدلًة ػني امشهداء بدون منحها نلفًر  خسارة امللابةل مفًر

كطاء س خة)- ق( اشهر انفذة 06ا   بدلًة ػني امشهداء  من لك وظَفة رمسَة نلاكثب امؼام مفًر

كطاء أ ربع ملابالت ) 290مؼاكبة امالغب رحٌلهَة خادل )اندي بدلًة ػني امشهداء (رخطة رمق :- ( انفذة :غرامة مامَة ثلدر بـ:غرشة أ الف 04اب 

 ( انفذة 05بال ضافة ػىل امؼلوبة ال ضلَة مبجموع مخس ملابالت)22/62/2068جسدد كبل :دج( 60.000دًنار جزائري )

كطاء أ ربع ملابالت ) 272بة امالغب رشفاوي محمد املني )اندي بدلًة ػني امشهداء (رخطة رمق :مؼاك - ( انفذة :غرامة مامَة ثلدر بـ:غرشة 04اب 

 ( انفذة 05بال ضافة ػىل امؼلوبة ال ضلَة مبجموع مخس ملابالت)22/62/2068جسدد كبل :دج( 60.000أ الف دًنار جزائري )

 

 026 انمضيح رلى:

ندشاف  من كبل امرابعة ا 

 هظرا موركة امللابةل 

ق اندي ش باب بدلًة ثؼظمَت يف املباراة ضد  67267ال ندشاف جسجَل  امالغب املؼاكب بن بومرابح فذح ادلٍن رخطة رمق :هظرا  من فًر

 . 60/66/2068مادي حريج بن ًؼلوب بخارخي :

حتاد ش باب مسؼد بخارخي : هظرا مكون امالغب بن بومرابح كطاء ملابةل واحدة  69/66/2068فذح ادلٍن اكن مؼاكبا يف امللابةل ضد ا  ب اب 

حذجاج ػىل كرار احلمك املؼلن غهنا يف امنرشة امرمسَة رمق : دج(6000(انفذة :غرامة مامَة ثلدر بـ:أ مف دًنار جزائري)06) امطادرة  03بسبب ا 

 25/60/2068بخارخي 

 رحن انلجنة ماًًل :مهذه ال س باب كر 

 2068ظبؼة –من كاهون اال حتاد اجلزائري مكرة املدم  02بند95ظبلا منص املادة 

كطاء ملابلخني ) 67267مؼاكبة امالغب بن بومرابح فذح ادلٍن رخطة رمق :-- ق اندي ش باب بدلًة ثؼظمَت اب  ( انفذثني :غرامة 02من فًر

( 03ملابالت) ثالثبال ضافة ػىل امؼلوبة ال ضلَة مبجموع  22/62/2068جسدد كبل : دج(5.000مامَة ثلدر بـ:مخسةأ الف دًنار جزائري )

 انفذة 
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 027ذطىيح لضيح رلى:
 موركة هظرا 

 08/66/2068بخارخي  05هظرا نلخعأ  اموارد يف امنرشة امرمسَة رمق :-

ق مس خلبل اال دٌرس َة رخطة رمق : هظرا اال هذار امالغب رشفاوي- حذجاج ػىل كرار حمك يف امنرشة امرمسَة  67488غبد هللا من فًر  اب 

 وهظرا مكون اال هذار بعاكة ضفراء بسبب مؼب خشن فلط -

 انلجنة ثلرر:

مغاء غلوبة املضَة رمق -  27ا 

 مؼب خشن– 67488رمق : ةامالغب رشفاوي غبد هللا )مس خلبل اال دٌرس َة( رخطمؼاكبة -

 

 اكاتر شرفيان يا لثم انمطىلضايا

 

 -أ-فىج
 

 043 انمضيح رلى: -
-  

 15/11/2018 تراريزأ اكبر جنوم فِظ امبعمة اندي – مس خلبل اال دٌرس َة انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 . مؼب خشن 67396رخطة رمق: جنوم فِظ امبعمة بن غريب حلسن

 . مؼب خشن 67483رخطة رمق: مس خلبل اال دٌرس َة زغَرتي هور ادلٍن
 
 

 045 انمضيح رلى: -
-  

س اندي –وداد دار امش َوخ انديملابةل   16/11/2018 تراريز اجلوهرة ب ادلٌو

 نون املنذر وامالغب
 . خشن مؼب 67562رخطة رمق: وداد دار امش َوخ زرًؼة جٌلل

 سوء امسلوك. 67006رخطة رمق: جوهرة ب ادلوٌس كامسي امبشري

 سوء امسلوك. 67023رخطة رمق: ادلوٌسجوهرة ب  محَدات محمد ملني

 ثضََع اموكت. 67024رخطة رمق: جوهرة ب ادلوٌس هورة غبد امؼٍزز
 

 

 046 انمضيح رلى: -
  

 17/11/2018 تراريز  اندي أ مل م.اجللفة – وفاق سد رحال انديملابةل 

 امالغبني املنذٍرن
 ثضََع اموكت. 67366رخطة رمق: وفاق سد رحال حٌلدي ػامر

 . خشن مؼب 67247رخطة رمق: أ مل.م اجللفة أ مادامو منطف سفِان

 . خشن مؼب 67262رخطة رمق: أ مل.م اجللفة هؼويم اجلَاليل

 سوء امسلوك. 67242رخطة رمق: أ مل.م اجللفة جلَعة غبد امكرمي
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 047 انمضيح رلى: -
-  

 17/11/2018 تراريزأ اكبر  ش باب ثؼظمَت اندي –أ ومليب مسؼد انديملابةل                    

 امالغبني املنذٍرن

 ثضََع اموكت. 67460رخطة رمق: أ ومليب مسؼد كاش سامل

 . خشن مؼب 67457رخطة رمق: أ ومليب مسؼد هرميم محزة

 . خشن مؼب 67227رخطة رمق: ش باب ثؼظمَت كرسُس بومرابح
 

 

 

 

 

 048 انمضيح رلى: -
 

حتاد  اندي –ًؼلوببدلًة بن  انديملابةل                      17/11/2018 تراريزأ اكبر  ش باب مسؼدا 

 امالغبني املنذٍرن

 سلوك غري راييض . 67348رخطة رمق: حريج بن ًؼلوب حسُين أ محد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -ب-فىج
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 049 انمضيح رلى: -
 

 15/11/2018 تراريزأ اكبر بدلًة بهنار اندي –ش بُبة حايس حببح انديملابةل 

 نون املنذر وامالغب
 ثضََع اموكت. 67062رخطة رمق: بدلًة بهنار سايس هرهوب

 . خشن مؼب 67642رخطة رمق: ش بُبة حايس حببح اغرويس نٌلل
 

 

 050 انمضيح رلى: -
 

 17/11/2018 تراريزأ اكبر أ ثلخَم ػني وسارة اندي –ومودًة املدًداندميملابةل 

 نون املنذر وامالغب
 . خشن مؼب 67696رخطة رمق: مومودًة املدًد وس َل ػًل

 ثضََع اموكت. 67205رخطة رمق: مومودًة املدًد غلاكنة محمد
 
 
 
 

 051 انمضيح رلى: -
-  

 17/11/2018 تراريزأ اكبر أ مل امخلُس اندي–هرص امشارف انديملابةل 
 . خشن مؼب 67427رخطة رمق: هرص امشارف محَدات سامل

 . خشن مؼب 67433رخطة رمق: هرص امشارف بن امطادق ومَد

 . خشن مؼب 67430رخطة رمق: هرص امشارف مروان محمد

 

 

 

 042 انمضيح رلى:-
 

 17/11/2018 تراريزأ اكبر أ ثلخَم اجللفة اندي – ش باب امزغفران انديملابةل 

 امعرد

كطاء مثان ملابالت)–ػىل احلمك املساػد  اال غخداءحماوةل  67636رخطة رمق: ش باب امزغفران داودي دحٌلن ( 08ا 

دج( 5.000:غرامة مامَة ثلدر بـ:مخسة أ الف دًنار جزائري)

 22/62/2068جسدد كبل :

 امالغبون املنذرون
كطاء ملابةل واحدة) 67652رخطة رمق: أ ثلخَم اجللفة كدوري فارس مشس ادلٍن ( :غرامة مامَة 06احذجاج ػىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 6000دًنار جزائري )ثلدر ب أ مف 

 (602.)مادة 22/62/2068كبل:
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 -أ–الفوج 

-A-GROUPE 
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EXP 

WSR IRBM/JSM USM/NRCNM NRAM/WROM CRBZ/NRCMM 01 

JSM NRCNM/IRBM NROM/OSM NRCMM/NRAM WSR/CRBZ 02 

CRBZ JSM/NRCNM IRBM/NROM USM/NRCMM NRAM/WSR 03 

NRCNM NROM/JSM NRCMM/IRBM WSR/USM CRBZ/NRAM 04 

NRAM NRCNM/NROM JSM/NRCMM IRBM/WSR USM/CRBZ 05 

NROM NRCMM/NRCNM WSR/JSM CRBZ/IRBM NRAM/USM 06 

USM NROM/NRCMM NRCNM/WSR JSM/CRBZ IRBM/NRAM 07 

NRCMM WSR/NROM CRBZ/NRCNM NRAM/JSM USM/IRBM 08 

IRBM NRCMM/WSR NROM/CRBZ NRCNM/NRAM JSM/USM 09 

 

 

 -ب–الفوج 

-B-GROUPE 
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EXP 

NRED ESBEI/ARBEI NRBAC/NRMBG NRADBD/SCAMI NRWBG/NRNC 01 

ARBEI NRMBG/ESBB CSAMI/NRBAC NRNC/NRADBD NRED/NRWBG 02 

NRWBG ARBEI/NRBMG ESBB/CSAMI NRBAC/NRNC NRADBD/NRED 03 

NRMBG CSAMI/ARBEI NRNC/ESBB NRED/NRBAC NRWBG/NRDADBD 04 

NRADBD NRMBG/CSAMI ARBEI/NRNC ESBB/NRED NRBAC/NRWBG 05 

CSAMI NRWC/NRMBG NRED/ARBEI NRWBG/ESBB NRADBD/NRBAC 06 

NRBAC CSAMI/NRWC NRMBG/NRED ARBEI/NRWBG ESBB/NRADBD 07 

NRNC NRED/CSAMI NRWBG/NRMBG NRADBD/ARBEI NRBAC/ESBB 08 

ESBB NRNC/NRED CSAMI/NRWBG NAMBG/BRADBD ARBEI/NRBAC 09 

 

 

 -ج–الفوج 

-C-GROUPE 
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EXP 

CAD WDC/ASD JSAM/NRAD WRFB/WRFD CSMD/JST 01 

ASD NRAD/WDC NRFD/JSAM JST/NRFB CAD/ASMD 02 

ASMD ASD/NRAD WDC/NRFD JSAM/JST WRFB/CAD 03 

NRAD NRFD/ASD JST/WDC CAD/JSAM ASMD/NRFB 04 

NRFB NRAD/NRFD ASD/JST WDC/CAD JSAM/ASMD 05 

NRFD JST/NRAD CAD/ASD ASMD/WDC NRFB/JSAM 06 

JSAM WRFD/JST NRAD/CAD ASD/ASMD WDC/WRFB 07 

JST CAD/WRFD ASMD/NRAD NRFB/ASD JSAM/WDC 08 

WDC JST/CAD WRFD/ASMD NRAD/NRFB ASD/JSAM 09 

 

 -د–الفوج 

-D-GROUPE 

EXP 
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WRBZ USB/MHS CRBZ/CAAO WHBB/CSAK MCHB/NRHF 01 

MHS CAAO/USB CSAK/CRBZ NRHF/WHBB WRBZ/MCHB 02 

MCHB MHS/CAAO USB/CSAK CRBZ/NRHF WHBB/WRBZ 03 

CAAO CSAK/MHS NRHF/USB WRBZ/CRBZ MCHB/WHBB 04 

WHBB CAAO/CSAK MHS/NRHF USB/WRBZ CRBZ/MCHB 05 

CSAK NRHF/CAAO WRBZ/MHS MCHB/USB WHBB/CRBZ 06 

CRBZ CSAK/NRHF CAAO/WRBZ MHS/MCHB USB/WHBB 07 

NRHF WRBZ/CSAK MCHB/CAAO WHBB/MHS CRBZ/USB 08 

USB NRHF/WRBZ CSAK/MCHB CAAO/WHBB MHS/CRBZ 09 
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      أهلً مسعدلنادي الرٌاضً ا (نـــــى ذجري)        أهلً اإلدرٌسٌةالنادي الرٌاضً  االدريطيح

         عٌن الشهداءالنادي الرٌاضً  (00) –( 02)نجوم مسعد              النادي الرٌاضً يطعد

             أشبال الجلفة النادي الرٌاضً (12) –( 01)             بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً  عيٍ اإلتم

    سالم الدوٌس النادي الرٌاضً (01) –( 01)     وداد القدٌد         النادي الرٌاضً  انمديد

 إتحاد المجبارة النادي الرٌاضً  (نـــــى ذجري)  مولودٌة ح.الصحاريالرٌاضً النادي  دد انصذاري

                شباب ح.فدولالنادي الرٌاضً   (03) –( 00)   وفاق حاسً بحبح     الرٌاضً نادي داضي تذثخ

 أهلً اإلدرٌسٌةلنادي الرٌاضً ( ا01) –( 04) مولودٌة ح.الصحاريالنادي الرٌاضً  دذ انصذاري

 نجوم مسعد           النادي الرٌاضً ( 00) –( 01)وفاق حاسً بحبح      النادي الرٌاضً داسي تذثخ

           بلدٌة زكار النادي الرٌاضً( 02) –( 03)   إتحاد المجبارة      النادي الرٌاضً  انًجثارج

  وداد القدٌد          النادي الرٌاضً( 00) –( 07)          أهلً مسعد  النادي الرٌاضً  يسعذ

     سالم الدوٌس    النادي الرٌاضً( 02) –( 01)           بلدٌة عٌن الشهداءالرٌاضً  عيٍ انشهذاء

 أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً ( 00) –( 01)     شباب حاسً فدولنادي الرٌاضً  انخًيس

            نجوم فٌض البطمة لنادي الرٌاضًا (02) –( 03)مستقبل اإلدرٌسٌة      النادي الرٌاضً  اإلدريطيح

          جوهرة.ب الدوٌسالنادي الرٌاضً  (00) –( 00)       وداد دار الشٌوخ النادي الرٌاضً دار انشيىر

        أمل مدٌنة الجلفة النادي الرٌاضً (02) –( 01)        وفاق سد رحالالنادي الرٌاضً  انردالضد 

              شباب مسعد النادي الرٌاضً  (00) –( 02)  ترجً بن ٌعقوب     النادي الرٌاضً  تٍ يعمىب

  شباب تعظمٌتشبا الرٌاضًالنادي  (01) –( 04)          النادي الرٌاضً أولمبً مسعد يطعد

                بلدٌة بنهارالنادي الرٌاضً    (02) –( 01) شبٌبة حاسً بحبح النادي الرٌاضً داضي تذثخ

                    أمل الخمٌسلنادي الرٌاضً ا   (00) –( 04)      نصر الشارف النادي الرٌاضً  انشارف

 شباب عٌن المعبد   النادي الرٌاضً     (نـــــى ذجري)     وداد الزعفران النادي الرٌاضً انسعفراٌ

  أتلتٌك ع وسارةالنادي الرٌاضً     (00) –( 02)               مولودٌة القدٌدالنادي  انمديد
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        أتلتٌك الجلفةالنادي الرٌاضً    (03) –( 02)   شباب الزعفران الرٌاضًالنادي  انسعفراٌ

    06+ 02 08 00 01 04 05 13 سالم الدوٌس النادي الرٌاضً

    07+ 03 10 01 00 04 05 12 نجوم مسعد النادي الرٌاضً

    14+ 04 18 02 00 03 05 09 أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً 

    04+ 07 11 01 02 02 05 08 ٌسٌةاالدر أهلًالنادي الرٌاضً 

  (62)م03- 01 05+ 06 11 01 01 03 05 07 الصحاري مولودٌة حدالنادي الرٌاضً 

    04- 11 07 02 01 02 05 07 دٌالنادي الرٌاضً وداد القد

    02- 08 06 01 03 01 05 06 بحبحوفاق حاسً  النادي الرٌاضً

    02- 07 05 03 00 02 05 06 فدول شباب حاسً النادي الرٌاضً

  (62)م03- 01 03+ 05 08 03 00 02 05 03 نادي الرٌاضً أهلً مسعد

    15- 20 05 04 01 00 05 01 بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً 

  (62)م03- 01 09- 13 06 03 01 01 05 01 بارةإتحاد المج النادي الرٌاضً

  (95)م03-  05- 06 01 04 00 01 05 00 الشهداء بلدٌة عٌنالرٌاضً النادي  
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    05+ 07 12 00 01 04 05 13 درٌسٌةالنادي الرٌاضً مستقبل اإل

    09+ 04 13 00 02 02 04 08 ٌنة الجلفةمل مدأالنادي الرٌاضً 

    02+ 05 07 01 02 02 05 08 بٌضاء الدوٌسجوهرة النادي الرٌاضً 

    04+ 03 07 01 01 02 04 07 النادي الرٌاضً  لشبٌبة المجبارة

    02+ 07 09 02 01 02 05 07 مسعدالنادي الرٌاضً أولمبً 

    00 08 08 01 03 01 05 06 ٌعقوب ترجً بن النادي الرٌاضً

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

    14- 18 04 04 00 01 05 03 شباب مسعدالنادي الرٌاضً إتحاد 

  (62)م03- 1. 00 04 04 01 02 01 04 02 الشٌوخر النادي الرٌاضً وداد دا

    03- 08 05 02 02 00 04 02 البطمةالنادي الرٌاضً نجوم فٌض 

    04- 08 04 02 02 00 04 02 ٌتتعظمالنادي الرٌاضً شباب 

    09+ 02 11 00 01 03 04 10 لدٌة القدٌدالنادي الرٌاضً مولودٌة ب

    04+ 08 12 01 01 03 05 10 بلدٌة الزعفرانوداد النادي الرٌاضً 

    01+ 10 11 01 01 03 05 10 النادي الرٌاضً أتلتٌك الجلفة

    08+ 05 13 01 00 03 04 09 فصحى الجلفةالنادي الرٌاضً نجوم ال

    01+ 06 07 02 00 03 05 09  نهاربلدٌة بالنادي الرٌاضً 

    06+ 04 10 01 01 02 04 07 الشارفالنادي الرٌاضً النصر  

    06+ 06 12 02 00 02 04 06 عٌن وسارة النادي الرٌاضً أتلتٌك 

    02- 11 09 03 01 01 05 04 حاسً بحبحالنادي الرٌاضً شبٌبة 

    06- 12 06 03 01 01 05 04 فرانالزع شبابالنادي الرٌاضً 

    08- 11 03 03 00 01 04 03 سالنادي الرٌاضً أمل الخمٌ

    19- 20 01 05 00 00 05 00 دالنادي الرٌاضً شباب عٌن معب
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 ال 

 
 

 

 ال 

 انًهعة  انًماتهح  انراريز انرىليد  ثالثي انرذكيى

16/11/2018 14:30 تىرزق هىاري خ داجي  اإلدريطيح أههي يطعد َادي     -    أههي اإلدريطيح َادي  

16/11/2018 14:30 ضىاعديح زياٌ هواري م  يطعد تهديح عيٍ انشهداء َادي  -      َجىو يطعد  َادي   

16/11/2018 14:30 تٍ شهف لاضى  أوباح  عيٍ اإلتم      أشثال انجهفح َادي    -          تهديح زكارَادي  

16/11/2018 14:30 تطيطح شًارج فرٌدي  انمديد        ضالو اندويص  َادي   -          وداد انمديدَادي  

16/11/2018 14:30 عسوز داجي زٌدان  دد انصذاري        إذذاد انًجثارج  َادي     -    ح.انصذاري .و  َادي 

17/11/2018 14:00 ضىاعديح طانة قصٌر  داضي تذثخ   َادي شثاب.ح.فدول  -      وفاق ح تذثخ  َادي 

 انًهعة  انًماتهح  انراريز انرىليد  ثالثي انرذكيى

20/11/2018 14:30 تطيطح شًارج يذثىب  دد انصذاري     أههي اإلدريطيح َادي     -      ح.انصذاري .و  َادي  

20/11/2018 14:30 ضعادج هىاري و طالب  داضي تذثخ       جىو يطعدَ َادي       -     ح تذثخ وفاق   َادي   

20/11/2018 14:30 تراهيًي ع تشىطي بوخالفً  انًجثارج           تهديح زكار  َادي     -       إذذاد انًجثارج َادي  

20/11/2018 14:30 يهكي ب يىفك بلخٌري  يطعد           وداد انمديد  َادي   -           أههي يطعد َادي  

20/11/2018 14:30 تراهيًي أوتاح  قاسم م  عيٍ انشهداء        ضالو اندويص  َادي     - تهديح عيٍ انشهداء  َادي 

20/11/2018 14:30 نذىل يريُي بوشمال  انجًيص      أشثال انجهفح َادي   -       شثاب.ح.فدول  َادي 
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 انًهعة  انًماتهح  انتاريز انتىليت  انتذكيىثالثي 

15/11/2018 15:00 عًراٌ ب لصير عًراٌ و  اإلدريسيح َادي َجىو فيض انثطًح   -يستمثم اإلدريسيح   َادي 

16/11/2018 14:30 لثايهي تراهيًي ع تراهيًي ح  دار انشيىر جىهرج.ب انذويسَادي    -وداد دار انشيىر     َادي 

15/11/2018 14:30 تراهيًي ع لاسى أوتاح  سذ ردال أيم و انجهفح  َادي   -وفاق سذ ردال     َادي  

15/11/2018 14:30 تىاتي ردًاَي و شران  تٍ يعمىب          شثاب يسعذ   َادي   - ترجي تٍ يعمىب  َادي  

15/11/2018 15:00 تىرزق تشىطي دًداٌ  يسعذ          تعظًيتشثاب  َادي     -      أونًثي يسعذ َادي  

 انًهعة  انًماتهح  انتاريز انتىليت  ثالثي انتذكيى

15/11/2018 14:30 سعادج ب يىفك تىسانفي  ح.تذثخ             ب.تُهار َادي    -     ش.داسي تذثخ َادي  

16/11/2018 14:30 عًراٌ ب يىفك لصير  انشارف     أيم انخًيس      َادي   -      َصر انشارف  َادي  

16/11/2018 14:30 زروق تاكريح دعهىش  انسعفراٌ     شثاب عيٍ يعثذ َادي     -    وداد انسعفراٌ   َادي  

17/11/2018 14:00 سعادج يروشي ايجكىح  انمذيذ          أتهتيك ع وسارج       َادي    -      انمذيذ يىنىديح  َادي  

17/11/2018 14:00 ب شهف تسيسح فريدي  انسعفراٌ        أتهتيك انجهفح َادي       -   شثاب انسعفراٌ   َادي  
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 غزوز امهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           اماكثب
جدول الاغٌلل :

 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

س َةامنادي   .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امراييض مس خلبل اال دٌر

 .1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاػة بدلًة ػني امشهداء  امراييض ناديام 

 .1.500,00 امرشيف 2.. جلنة امعاػة سالم ادلوٌسامراييض  ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاػة بدلًة زاكرامراييض نادي ام 

س َةامراييض نادي ام  . 1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاػة أ هًل اال دٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاػة ش باب مسؼد امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاػة ش باب ثؼظمَت امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاػة امفطحة اجللفة امراييضنادي ام 

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

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

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 18. امعاػةجلنة  امنادي امراييض حريج بن ًؼلوب

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 19. امعاػةجلنة  أ ومليب مسؼد امراييضنادي ام 

س َة . 1.000,00 ماكبل امرشيف 19. امعاػةجلنة  امنادي امراييض مس خلبل اال دٌر

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امعاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 95. امعاػةجلنة  امزغفران ش باب امراييضنادي ام 

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

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظمَت ش بابامراييض نادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 95. امعاػةجلنة  جنوم فِظ امبعمة امراييضنادي ام 

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امعاػةجلنة  أ مل مدًنة اجللفة امراييضنادي ام 
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 00, 15.000 ماكبل امرشيف 22. امعاػةجلنة  اجللفة امفطحة امراييضنادي ام 

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

س َة امراييضنادي ام   2.000,00 امرشيف 6.. امعاػةجلنة  أ هًل اال دٌر

 00, 2.000 امرشيف 9.. امعاػةجلنة  بدلًة ػني امشهداء  امراييضنادي ام 

 .5.000,00 امرشيف 12. امعاػةجلنة  بدلًة ػني امشهداء  امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 27. امعاػةجلنة  امنادي امراييض حريج بن ًؼلوب

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 29. امعاػةجلنة  ش بُبة حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف ماكبل 9.. امعاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف 17. امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداداملدًد

. 1.000,00 امرشيف 17. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

. 6.000,00 امرشيف 18. امعاػةجلنة  مسؼد جنوم امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 18. امعاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف .9. امعاػةجلنة  زاكربدلًة امراييض نادي ام 

. 6.000,00 امرشيف 99. امعاػةجلنة  بدلًة ػني امشهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 92. امعاػةجلنة  ش باب حايس فدولامنادي امراييض 

 20.000,00 امرشيف .9. امعاػةجلنة  ش باب حايس فدولامنادي امراييض 

 20.000,00 امرشيف 95. امعاػةجلنة  بدلًة ػني امشهداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 96. امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ش بابنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 9.. امعاػةجلنة  امزغفران امراييض ش بابنادي م 

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

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

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

 


