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 امالغحني املؤهلني من ظرف الاحتاد الاجزائري مكرة املدم من فئة الاص حال اىل فئة الااكجر

 درضاوي ايسن         أ هًل الادٌرس َة -

س َة -  مادين ارشف اسامة      أ هًل الادٌر

 هواوي مصعفى  أ هًل الادٌرس َة -

 توصٌلل تومنوار       جوهرة ادلوس  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lwfdjelfa.com/


. 

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: 

http://www.lwfdjelfa.com/


5 

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: 

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: 

http://www.lwfdjelfa.com/


7 

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: 

 

http://www.lwfdjelfa.com/


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: 

 

 ُخ اإلَضجبطنج

 

 

ٌ 

-  

 اكبثر شرفيانانقسى قضبيب
 

 370 انقضيخ رقى: -
-  

 52/30/5309 ثزبريخأ اكجر أ هًل الإدٌرس َة اندي –وفاق حايس حبحح انديملاتةل 

 امالغحون املنذرون

 .دعريمؼة  77242ردصة رمق: وفاق حايس حبحح مقاري محمد

 .دعريمؼة  77252ردصة رمق: وفاق حايس حبحح ذريي جٌلل

 .دعريمؼة  77256ردصة رمق: وفاق حايس حبحح ذذٍر مصعفى

س َة توصلور محمد ػًل  .دعريمؼة  770098ردصة رمق: أ هًل الإدٌر
 

 370 انقضيخ رقى: -
 

 52/30/5309 ثزبريخ زاكرتدلًة  اندي –أ هًل مسؼد انديملاتةل 

هذارات  الإ
 . عريد مؼة 77769ردصة رمق: سالم ادلوٌس محمدي محمد

 

 

 

 372 انقضيخ رقى: -

 52/30/5309 ثزبريخأ اكجر مومودًة ح امصحاري اندي –  ص حاب حايس فدول انديملاتةل 

 امالغحون املنذرون

 . عريد مؼة 77784ردصة رمق: مومودًة حد امصحاري صَلع ذادل
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 383 نقضيخ رقى:ا -

 35/35/5309 ثزبريخ تدلًة زاكر انديـ- أ ص حال اجللفة انديملاتةل 

 امالغحون املنذرون
كصاء ملاتةل واحدة انفذة :غرامة  77066ردصة رمق: تدلًة زاكر مكوري مصعفى حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد        7000مامَة ثلدر تب مف دًنار جزائري)

 (707)م09/00/2079كدل :

 
 380 نقضيخ رقى:ا -

 35/35/5309 ثزبريخ أ هًل الإدٌرس َة انديـ- أ هًل مسؼد انديملاتةل 

 امالغحون املنذرون
دة توجكر س َة كًر  . عريد مؼة 77724ردصة رمق: أ هًل الإدٌر

س َة سٌليت أ محد غحد املادر  . عريد مؼة 77096ردصة رمق: أ هًل الإدٌر

س َة جن توزًد أ محد  . عريد مؼة 77727ردصة رمق: أ هًل الإدٌر

 . عريد مؼة 77008ردصة رمق: أ هًل مسؼد تلخريي غحد امكرمي

 . عريد مؼة 77077ردصة رمق: أ هًل مسؼد ػالوة محمد أ مني
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 اكبثر شرفيان يب قجم انقسىضبيبق

 -أ-فىج
 

 000 انقضيخ رقى: -

 30/35/5309 ثزبريخأ اكجر وداد دار امض َوخ اندي – مس خلدل الإدٌرس َة انديملاتةل 

 امعرد

مس خلدل  جن امؼاًة محمد

 الإدٌرس َة

كصاء ملاتةل واحدة ) 77505ردصة رمق: زدواجِة امحعاكة اإ  . (700(انفذة )م07اإ

 الإهذارات

 . عريد مؼة 77490ردصة رمق: مس خلدل الإدٌرس َة دضاري غصام

 . عريد مؼة 77488ردصة رمق: مس خلدل الإدٌرس َة رشفاوي غحد هللا

 . عريد مؼة 77548ردصة رمق: دار امض َوخوداد  هادي غزادلٍن

 

 000 انقضيخ رقى: -
 

 30/35/5309 ثزبريخأ اكجر ص حُدة اجملحارة اندي – حريج جن ًؼلوب انديملاتةل 

هذارات  الإ
 . عريمؼة د 77047ردصة رمق: حريج جن ًؼلوب جراهميي جن امض َخ

 . ثضََع اموكت 77056ردصة رمق: حريج جن ًؼلوب جن أ محد محمد

 . عريمؼة د 77587ردصة رمق: ص حُدة اجملحارة حدَعة ثضري 
 

 002 انقضيخ رقى: -
 

س اندي – ص حُدة مسؼد انديملاتةل   30/35/5309 ثزبريخأ اكجر اجلوهرة ب ادلٌو

هذارات  الإ
س هُرش ثضري   . عريمؼة د 77070ردصة رمق: اجلوهرة ب ادلٌو

س غَداوي أ محد  . عريد مؼة 77000ردصة رمق: اجلوهرة ب ادلٌو

 . عريمؼة د 77740ردصة رمق: ص حُدة مسؼد زاين ظاهر

 . عريمؼة د 77777ردصة رمق: ص حُدة مسؼد صحع محمد
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 -ة-فىج 
 

 001 انقضيخ رقى: -
 

 00/30/5309 ثزبريخأ اكجر تدلًة جهنار اندي – أ ثلخَم ػني وسارة انديملاتةل 

 امعرد
كصاء ملاتةل واحدة) 77062ردصة رمق: تدلًة جهنار كركوب امسايس زدواجِة امحعاكة اإ  (.700(انفذة)م07اإ

 الإهذارات
 . عريمؼة د 77090ردصة رمق: تدلًة جهنار فرفر أ سامة

 . عريمؼة د 77080ردصة رمق: تدلًة جهنار دِو حيىي

 . عريمؼة د 77770ردصة رمق: أ ثلخَم ع وسارة دحٌلين مسؼود

 . عريمؼة د 77096ردصة رمق: أ ثلخَم ع وسارة جن غٌلر غحد امرؤوف
 

 007 انقضيخ رقى: -
 

 30/35/5309 ثزبريخأ اكجر أ مل امخلُس اندي – مومودًة املدًد انديملاتةل 

 امعرد
كصاء ثالث ) 77276ردصة رمق: أ مل امخلُس رافع محمد غخداء ػىل اخلصم اإ ( ملاتالت انفذة 00اإ

:غرامة مامَة ثلدر تب مف ومخسٌلئةدًنار جزائري 

 (770)م09/00/2079جسدد كدل : دج(7500)

 الإهذارات
كصاء ملاتةل واحدة انفذة :غرامة  77796ردصة رمق: مومودًة املدًد هبلويل ايسني حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كدل 7000مامَة ثلدر تب مف دًنار جزائري)

 (707)م09/00/2079:

 . عريمؼة د 77206ردصة رمق: مومودًة املدًد غحو انيج

كصاء ملاتةل واحدة انفذة :غرامة  77287ردصة رمق: أ مل امخلُس واري معر حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كدل 7000مامَة ثلدر تب مف دًنار جزائري)

 (707)م09/00/2079:
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 008 انقضيخ رقى: -
 

 30/35/5309 ثزبريخأ اكجر أ ثلخَم اجللفة اندي – وداد امزغفران انديملاتةل 

 امعرد
كصاء ملاتلخني ) 77540ردصة رمق: وداد امزغفران ثًل خمعار جتاه املنافس اإ ( 02سلوك غري راييض اإ

انفذثني :غرامة مامَة ثلدر تب مف ومخسٌلئةدًنار جزائري 

 (770)م09/00/2079دج( جسدد كدل :7500)

 الإهذارات
حذجاج ػىل  77574ردصة رمق: وداد امزغفران ساليم ثضري كصاء ملاتةل واحدة انفذة :غرامة اإ كرار احلمك اإ

دج( جسدد كدل 7000مامَة ثلدر تب مف دًنار جزائري)

 (707)م09/00/2079:

 . سلوك غري راييض 77579ردصة رمق: وداد امزغفران كنضوتة مصعفى

دري صادق  . سلوك غري راييض 77578ردصة رمق: وداد امزغفران كًو

 . سلوك غري راييض 77756رمق: ردصة أ ثلخَم اجللفة رايم ايسني

 . سلوك غري راييض 77776ردصة رمق: أ ثلخَم اجللفة جن صُدوط ومَد

 . سلوك غري راييض 77774ردصة رمق: أ ثلخَم اجللفة ذلَفة أ محد

 . عريمؼة د 77755ردصة رمق: أ ثلخَم اجللفة هوجيم ػًل

 . عريمؼة د 77768ردصة رمق: أ ثلخَم اجللفة جن صُدوط حمفوظ

 . عريمؼة د 77757ردصة رمق: أ ثلخَم اجللفة جن ذادل ًووس

ق أ ثلخَم اجللفة ظحلا نلٌلدة ) ق تغرامة مامَة ثلدر تـ:مخسٌلئة دًنار 700سلوك ذاظئ من فًر ( من كاهون الإحتاد اجلزائري مكرة املدم ًؼاكة امفًر

 09/00/2079دج( جسدد كدل :500جزائري)

 

 

 009 انقضيخ رقى: -
 

 32/35/5309 ثزبريخأ اكجر مسلدل الادٌرس َة   اندي – جنوم فِض امحعمة   انديملاتةل 
س َة  ػُساوى صالح ادلٍن   ثضَع اموكت 77502ردصة رمق: مس خلدل الادٌر

س َة  ذلوىف توجكر   . عريمؼة د 77487ردصة رمق: مس خلدل الادٌر
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 023 انقضيخ رقى: -
 

 32/35/5309 ثزبريخأ اكجر أ ومليب مسؼد  اندي – ص حاب ثؼظمَت  انديملاتةل 
كصاء ملاتةل واحدة انفذة :غرامة  77275ردصة رمق: ص حاب ثؼظمَت  صكصم محمد  حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كدل 7000مامَة ثلدر تب مف دًنار جزائري)

 (707)م09/00/2079:

 . عريمؼة د 77276ردصة رمق: ص حاب ثؼظمَت  جن ػلَة محمد

 . عريمؼة د 77450ردصة رمق: أ ومليب مسؼد  كاش سامل 
 

 

 

 020 انقضيخ رقى: -
 

 32/35/5309 ثزبريخأ اكجر ص حُدة حاسيس حبحح    اندي – تدلًة جهنار    انديملاتةل 
 . عريمؼة د 77677ردصة رمق: ص حُدة حايس حبحح  ذلويف خلظر 

د ماكل  س َة  ًز  . عريمؼة د 77678ردصة رمق: مس خلدل الادٌر
 

 

 025 انقضيخ رقى: -
 

 32/35/5309 ثزبريخأ اكجر هرص امضارف     اندي – أ مل امخلُس     انديملاتةل 
 . عريمؼة د 77290ردصة رمق: امل امخلُس فرحي غز ادلٍن 

 . عريمؼة د 77294ردصة رمق: امل امخلُس غَاد تلخري 

 . عريمؼة د 77407ردصة رمق: هرص امضارف  ص َخاوي ًوسف 

 . عريمؼة د 77449ردصة رمق: هرص امضارف  غَدة معر 

كصاء ملاتةل واحدة انفذة :غرامة مامَة ثلدر 7756:  غَاد أ سامة )أ مل امخلُس( ردصة رمق ) مسري مسجل حذجاج ػىل كرار احلمك اإ ( اإ

 (707)م09/00/2079دج( جسدد كدل :7000تب مف دًنار جزائري)
 

 020 انقضيخ رقى: -
 

 32/35/5309 ثزبريخأ اكجر ص حاب امزغفران     اندي – اثلخَم اجللفة     انديملاتةل 
 . عريمؼة د 77000ردصة رمق: ص حاب امزغفران  سؼدي  مصعفى 

 

 020 انقضيخ رقى: -
 

 32/35/5309 ثزبريخأ اكجر     سد رحال ص حاب  اندي – اجللفة     مل ا انديملاتةل 
 . عريمؼة د 77067ردصة رمق: سدرحال  جن سامل سؼودي

 . عريمؼة د 77480ردصة رمق: سدرحال  صؼَة خملوف

 . عريمؼة د 77268ردصة رمق: امل اجللفة  ثًل ػًل
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 32/35/5309 ثزبريخأ اكجر مومودًة املدًد  اندي – اثلخَم ع وسارة  انديملاتةل 

 امعرد
 ازدواجِةامحعاكة 77204ردصة رمق: مومودًة املدًد  امحَدات امدارك 

كصاء ملاتةل واحدة انفذة )م   (700اإ

 الإهذارات
 ثضَع اموكت  77208ردصة رمق: مومودًة املدًد  ص َخان ػُىس 

 ثضَع اموكت  77094ردصة رمق: اثلخَم ع وسارة  حميورة محمد 
 

س  اندي –  ص حُدة اجملحارة  انديملاتةل   32/35/5309 ثزبريخأ اكجر   اجلوهرة امحَضاء ادلٌو

 ( ة مكرة املدم امحلَدة حتت رمق  : 06/02/2079( تخارخي :04كرار جلنة امعؼون نلراتعة اجلهًو

س . -   ق اندي اجلوهرة امحَضاء ادلٌو  اهذار مفًر

ق ص حُدة اجملحارة ومتنح ثالث ) - س تندِجة ثالثة 00دسارة امللاتةل مفًر ( هلاط مفًرق اجلوهرة امحَضاء ادلٌو

 09/00/2079جسدد كدل :( : غرامة مامَة ثلدر تؼرشون أ مف دًنار جزائري 00لاتل صفر )( م00أ هداف )

 ( تدون مجهور منادي ص حُدة اجملحارة 02ملاتلخان اثنان ) -

ق ص حُدة اجملحارة  - : غرامة مامَة ( ثالث ملاتالت انفذة 77596غَخش محمد )ردصة  –اكصاء ملائد فًر

 09/00/2079جسدد كدل :ثلدر مخسة  أ لف دًنار جزائري 

س  - ق اجلوهرة امحَضاء ادلٌو ( ثالث ملاتالت انفذة : 77076ظاهري محمد  )ردصة  –اكصاء ملائد فًر

 . 09/00/2079جسدد كدل :غرامة مامَة ثلدر مخسة  أ لف دًنار جزائري 

 ابيق امؼلوابت تدون ثغَري .  -
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 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة السابعة  

G.A 

 

 امللؼة امللاتةل اواسط اص حال أ صاغر

13H45 11H00 10H00        مسؼد ص حُدة اجملحارة   - ص حاب مسؼد 

13H45 11H00 10H00       سد رحال جنوم مسؼد  –وفاق سد رحال 

13H45 11H00 10H00             حتاد تدلًة اجملحارة  –تدلًة زاكر  زاكر اإ

G.B 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H45 11H00 09H00           املدًد مومودًة املدًد     -وداد املدًد 

13H45 11H00 09H00     س س َة     -اجلوهرة ب ادلٌو  ادلوٌس أ هًل الإدٌر

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00     ػني امضهداء حريج جن ًؼلوب      -تدلًة ػني امضهداء 

13H45 11H00 09H00        ادلوٌس مس خلدل الإدٌرس َة     -سالم ادلوٌس 
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 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة السابعة  

G.C 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H45 11H00 09H00              اجللفة جنوم امفصحة       -أ مل م اجللفة 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00       فِض امحعمة ص حاب ػني مؼحد     -جنوم فِض امحعمة 

13H00 11H00 09H00       دار امض َوخ أ ص حال اجللفة    -وداد دار امض َوخ 

13H00 11H00 09H00        ثؼظمَت أ ثلخَم اجللفة    -ص حاب ثؼظمَت 

G.D 

 

 امللؼة امللاتةل اواسط اص حال أ صاغر

/ / 15H00      حايس حبحح مومودًة ح امصحاري  - وفاق حايس حبحح 

13H45 11H00 09H00    حايس حبحح أ ثلخَم ع وسارة    - ص حُدة حايس حبحح 

13H45 11H00 09H00       امزغفران تدلًة جهنار    - ص حاب امزغفران 
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 امللؼة امللاتةل اواسط اص حال أ صاغر

15H00 14H00 /      حايس حبحح مومودًة ح امصحاري  - وفاق حايس حبحح 

13H00 11H00 09H00       امزغفران أ مل امخلُس    - وفاق   امزغفران 

 

 

 امللؼة امللاتةل اواسط اص حال أ صاغر

13H45 11H00 09H00     زاكر  اومليب مسؼد       - ص حاب تدلًة زاكر 

 

 اواسط اشبال أصاغر
G.B الملعب المقابلة 

13H45 11H00 09H00    س َة  تدلًة ع امضهداء       -        أ هًل الادٌرس َة  الادٌر

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00        س       - مومودًة املدًد  املدًد  اجلوهرة امحَضاء ادلٌو

13H00 11H00 09H00    س َة  وداد املدًد       -مس خلدل الإدٌرس َة  الادٌر

13H00 11H00 09H00          امضارف  سالم ادلوٌس     -هرص امضارف 
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 شبانية  انفئبد الثامنة  برنامج الجولة 

G.C 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H45 11H00 09H00             اجللفة وداد دار امضوخ         - أ مل م اجللفة 

G.D 

 

 امللؼة امللاتةل اواسط اص حال أ صاغر

13H45 11H00 09H00    حد امصحاري ص حاب امزغفران       -مومودًة ح امصحاري 

13H45 11H00 09H00        ع وسارة   وفاق حايس حبحح          -أ ثلخَم ع وسارة 

13H45 11H00 09H00        حايس فدول  وفاق امزغفران      - تدلًة حايس فدول 
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 مولودية ح الصحاريلنادي الرياضي ا  (رىقف انهقبء)       إتحاد المجبارة نادي الرياضي ال المجبارة
         وفاق ح بحبحالنادي الرياضي   (نــــى رجري)     شباب ح فدول    النادي الرياضي الخميس
             القديدوداد  النادي الرياضي (نــــى رجري)      سالم الدويس    النادي الرياضي الدويس
             بلدية زكار النادي الرياضي (33) –( 35)         أشبال الجلفةالنادي الرياضي  الجلفة
 أهلي اإلدريسية النادي الرياضي(33) –( 33)          أهلي مسعد الرياضي النادي  مسعد

 نجوم فيض البطمة لنادي الرياضيا (نــــى رجري)   أولمبي مسعد       النادي الرياضي  يسعد

              وداد دار الشيوخالنادي الرياضي  (33) –( 30)   مستقبل اإلدريسية  النادي الرياضي اإلدريسيخ

 جوهرة ب الدويس النادي الرياضي (30) –( 30)   شباب مسعد        النادي الرياضي  يسعد

              شبيبة المجبارة النادي الرياضي(33) –( 35)      ترجي بن يعقوبالنادي الرياضي  ثٍ يعقىة

  شباب تعظميت النادي الرياضي(30) –( 30)      شباب سد رحال النادي الرياضي  سد ردبل

    بلدية بنهارالنادي الرياضي    (30) –( 33) أتلتيك عين وسارة النادي الرياضي عيٍ وسبرح

                    أتلتيك الجلفةلنادي الرياضي ا   (30) –( 35)     الزعفرانوداد النادي الرياضي  انسعفراٌ

    أمل الخميسالنادي الرياضي      (انهقبء رىقف)     مولودية القديد النادي الرياضي انقديد

  شباب عين معبدالنادي الرياضي     (30) –( 30)   نجوم الفصحة   النادي الرياضي  انجهفخ

 شبيبة ح بحبحالنادي الرياضي      (نــــى رجري)  شباب الزعفران  النادي الرياضي  انسعفراٌ
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    32+ 07 39 02 02 11 15 35 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    16+ 15 31 03 02 10 15 32 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    14+ 16 30 01 05 09 15 32 سالم الدويسالنادي الرياضي 

  (62)م00- 01 23+ 14 37 02 03 10 15 30 الصحاري مولودية حدالنادي الرياضي 

    15+ 17 32 04 05 07 16 26 سيةأهلي اإلديالنادي الرياضي 

    01+ 23 24 07 01 07 15 22 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

  (62)م00- 01 06+ 22 28 06 05 05 16 17 أهلي مسعد النادي الرياضي

    07- 30 23 06 06 03 15 15 بحبح وفاق حاسي النادي الرياضي

    15- 30 15 09 02 04 15 14 يدوداد القد النادي الرياضي

  (    700)م07-  45- 62 17 13 01 01 15 03 بلدية زكار النادي الرياضي

 (700)م07- 01 25- 39 14 10 04 01 15 01 بارةإتحاد المج النادي الرياضي

 (62)م00-

 (27)م02-

 

    الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي
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    35+ 09 44 02 03 11 15 36 ضاء دويسجوهرة بيالنادي الرياضي  

    03+ 23 26 04 02 09 15 29 اإلدريسية مستقبلالنادي الرياضي 

    24+ 13 37 02 04 08 14 28 الجلفة أمل مالنادي الرياضي  

    13+ 13 26 03 04 07 14 25 لمجبارةشبيبة االنادي الرياضي 

-  00+ 33 33 05 02 08 15 25 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (700)م07

 

    01+ 19 20 04 06 05 15 21 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

    08- 22 14 07 04 03 14 13 يتتعظمالنادي الرياضي شباب 

  (57م)06-  03- 25 22 07 02 05 14 11 البطمةنجوم فيض النادي الرياضي 

-  03- 19 16 06 04 04 14 11 لشيوخوداد دار االنادي الرياضي 

 (700)م02

 

    23- 36 13 10 03 02 15 09 الوفاق سد حالنادي الرياضي 

    32- 44 12 14 00 01 15 03 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    19+ 10 29 03 01 11 15 34  بلدية بنهارالنادي الرياضي 

    15+ 15 30 02 04 09 15 31  الزعفران وفاق النادي الرياضي 

  (700)م07-  06+ 17 23 04 02 09 15 28 الجلفة النادي الرياضي أتلتيك

    11+ 20 31 03 05 06 14 23 القديد مولوديةالنادي الرياضي 
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  (700)م02-  08+ 17 25 05 03 06 14 19 فصحةنجوم الالنادي الرياضي 

    09+ 20 29 06 03 05 14 18 ن وسارةأتلتيك عيالنادي الرياضي 

    06+ 15 20 04 06 04 14 18  ارفنصر الشالنادي الرياضي 

    02+ 22 22 07 03 05 15 18 اسي بحبحشبيبة حالنادي الرياضي 

  (62)م06-  07- 22 16 06 02 06 14 14 سأمل الخميالنادي الرياضي 

  (50)م00-  17- 33 16 09 03 03 15 09 فرنشباب الزعالنادي الرياضي 

( 700)م07-  44- 50 06 15 00 00 14 05- دشباب عين معبالنادي الرياضي 

 (27)م07-

 

 
 

 
 ال 

 

 

 
 ال 

 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريخ انزىقيذ  ثالثي انزذكيى

02:33 09/30/5309  حاسي تحثح ح فدولش  َبدي     -أشجبل انجهفخ        َبدي  

02:33 09/30/5309  انًجثارج ثهديخ ع انشهداء َبدي  -سالو اندويس      َبدي  

02:33 09/30/5309  يسعذ      أههي يسعد َبدي    -وداد انقديد          َبدي  

02:33 09/30/5309  ع انشهذاء وفبق ح ثذجخ َبدي   -َجىو يسعد         َبدي  

02:33 09/30/5309  انجهفح إرذبد انًججبرحَبدي     -ثهديخ زكبر            َبدي 

02:33 09/30/5309  انخًيس   و ح انصذبريَبدي   -أههي اإلدريسيخ      َبدي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  انتحكيىثالثي 

02:33 07/30/5309 فيض  َادي يستقثم اإلدريسيح  -أونًة يسعذ           َادي 

 انثطًح

02:33 08/30/5309  دار انشيىخ جىهرج ب انذويس َادي  -شثيثح انًجثارج        َادي 
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 ال 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02:33 08/30/5309  انذويس و انجهفحأيم َادي    -شثاب يسعذ           َادي  

02:33 08/30/5309  انًجثارج شثاب تعظًيت َادي   -ترجي تٍ يعقىب    َادي  

02:33 08/30/5309  انجهفح دروا         دار انشيىخ ودادَادي    -وفاق سذ رحال      َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

02:33 08/30/5309  انثيريٍ شثاب عيٍ يعثذَادي    -يىنىديح انقذيذ     َادي  

02:33 08/30/5309  حاسي تحثح شثيثح حاسي تحثح َادي   -َجىو انفصحح     َادي  

02:33 08/30/5309  د011انجهفح َادي أتهتيك انجهفح    -َصر انشارف    َادي  

02:33 08/30/5309  عيى يعثذ شثاب انزعفرٌ َادي    -وداد انزعفراٌ   َادي  

02:33 08/30/5309  انخًيس        تهذيح تُهار َادي       -أيم انخًيس      َادي  
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 غزوز امهادي           أ مني املال

  س ين غحد هللا           اماكثة
جدول الاغٌلل :

 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امراييض وداد دار امض َوخامنادي 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 2.. جلنة امعاػة ص حاب ثؼظمَت امراييضنادي ام 

حتاد اجملحارة امراييضنادي ام  . 1.000,00 ماكدل امرشيف 16. امعاػةجلنة  اإ

. 1.000,00 امرشيفماكدل  99. امعاػةجلنة  ص حاب ػني مؼحدامنادي امراييض 

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

. 2.500,00 ماكدل امرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظمَت ص حابامراييض نادي ام 

 00, 15.000 ماكدل امرشيف 22. امعاػةجلنة  امفصحة اجللفة امراييضنادي ام 

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

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 9.. امعاػةجلنة  ص حاب ػني مؼحدامنادي امراييض 

 20.000,00 امرشيف 95. امعاػةجلنة  تدلًة ػني امضهداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 96. امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ص حابنادي ام 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 11. املنافسةجلنة  ص حاب ػني مؼحدامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف 25. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف .6. امعاػةجلنة  مسؼد ص حاب امراييضنادي ام 

 .50.000,00 ماكدل امرشيف 66. امعاػةجلنة  جنوم فِض امحعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف .7. امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امفصحة اجللفة امراييضنادي ام 

 2.000,00 ماكدل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

. 6.000,00 ماكدل امرشيف 72. امعاػةجلنة  جنوم فِض امحعمة امراييضنادي ام 
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. 1.000,00 ماكدل امرشيف .7. امعاػةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

. 6.000,00 ماكدل امرشيف 78. امعاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

 20.000,00 ماكدل امرشيف .8. امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

س َة مس خلدل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكدل امرشيف 81. امعاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 89. امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ص حابنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 82. امعاػةجلنة  اجللفة مل مدًنةامنادي امراييض أ  

حتاد اجملحارة  .5.000,00 امرشيف ... امعاػةجلنة  اندي اإ

. 1.000,00 امرشيف ... امعاػةجلنة  وفاق حايس حبححامنادي امراييض 

حتاد اجملحارة . 7.000,00 امرشيف ... امعاػةجلنة  اندي اإ

 20.000,00 ماكدل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

. 6.000,00 ماكدل امرشيف 72. امعاػةجلنة  جنوم فِض امحعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف .7. امعاػةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

س َة مس خلدل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكدل امرشيف 81. امعاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 89. امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ص حابنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 85. امعاػةجلنة  اجللفة مل مدًنةامنادي امراييض أ  

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 78. امعاػةجلنة  امنادي امراييض ودادامزغفران

. 6.000,00 ماكدل امرشيف 78. امعاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 79. امعاػةجلنة  امنادي امراييض ص حاب امزغفران

 20.000,00 ماكدل امرشيف 79. امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 12. املنافسةجلنة  ص حاب ػني مؼحدامنادي امراييض 

 2.000,00 امرشيف 5.. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 6.. امعاػةجلنة  زاكرتدلًة امراييض نادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 7.. امعاػةجلنة  مسؼد هًلأ   امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 8.. امعاػةجلنة  وفاق حايس حبححامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف .5. امعاػةجلنة  وفاق حايس حبححامنادي امراييض 

 00, 00 .15 امرشيف 61. امعاػةجلنة  وفاق حايس حبححامنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 1.9 امعاػةجلنة  مسؼد ص حاب امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 119 امعاػةجلنة  جنوم امفصحة امراييضنادي ام 

. 3.000,00 ماكدل امرشيف  املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

س َة مس خلدل امراييضنادي ام  . 1.000,00 امرشيف 65. امعاػةجلنة  الإدٌر

. 41.000,00 امرشيف 67. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

 ..,..875 ماكدل امرشيف 118 امعاػةجلنة  اجملحارة ُدةص ح  امراييضنادي ام 

 ..,...2.7 ماكدل امرشيف .19 امعاػةجلنة  امنادي امراييض ص حاب امزغفران

 ..,...97 ماكدل امرشيف 192 امعاػةجلنة  جهنارتدلًة امراييض نادي ام 

حتاد اجملحارة امراييضنادي ام   ..,...1.7 امرشيف 69. امعاػةجلنة  اإ

 ..,...1.7 ماكدل امرشيف 69. امعاػةجلنة  مسؼد أ ومليب امراييضنادي ام 

. 3.000,00 امرشيف  املنافسةجلنة  ػني مؼحد ص حاب امراييضنادي ام 

 ..,...157 امرشيف  امعاػةجلنة  تدلًة ػني امضهداء  امراييض ناديام 
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 .5.000,00 امرشيف  امعاػةجلنة  تدلًة ػني امضهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف  امعاػةجلنة  وفاق حايس حبححامنادي امراييض 

س َة مس خلدل امراييضنادي ام  . 1.000,00 ماكدل امرشيف  امعاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكدل امرشيف  امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ص حابنادي ام 

 ..,..1175 ماكدل امرشيف  امعاػةجلنة  اجملحارة ُدةص ح  امراييضنادي ام 

 ..,...1.7 ماكدل امرشيف  امعاػةجلنة  اجلوهرة ب ادلوٌس امراييضنادي ام 

 ..,...9.7 ماكدل امرشيف  امعاػةجلنة  ػني مؼحد ص حاب امراييضنادي ام 

 ..,...67 ماكدل امرشيف  امعاػةجلنة  جهنارتدلًة امراييض نادي ام 

 ..,...157 امرشيف 18. املنافسةجلنة  تدلًة ػني امضهداء  امراييض ناديام 

حتاد اجملحارة  ..,...67 امرشيف 19. املنافسةجلنة  اندي اإ

 ..,...57 ماكدل امرشيف 125 امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

 ..,...57 ماكدل امرشيف 128 امعاػةجلنة  امزغفران امنادي امراييض ص حاب

 ..,...17 ماكدل امرشيف 129 امعاػةجلنة  امنادي امراييض هرص امضارف

 ..,...57 ماكدل امرشيف 1.1 امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

 ..,...57 ماكدل امرشيف 1.1 امعاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

  ..,...17 امرشيف 76. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

. 3.000,00 ماكدل امرشيف 129 امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد امزغفران

 ..,...17 ماكدل امرشيف 127 امعاػةجلنة  جهنارتدلًة امراييض نادي ام 

 ..,...17 ماكدل امرشيف 128 امعاػةجلنة  امراييض مومودًة املدًدنادي ام 

 ..,...167 ماكدل امرشيف 128 امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

 ..,...57 ماكدل امرشيف 97. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ص حاب امزغفران

 ..,...57 ماكدل امرشيف 95. املنافسةجلنة  جنوم فِض امحعمة امراييضنادي ام 

 ..,...157 امرشيف .9. املنافسةجلنة  امراييض وداد املدًدنادي ام 

 امرشيف 2.. جلنة امعاػة امراييض تدلًة زاكرامنادي 

 ماكدل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ص حاب اجملحارة

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

 ماكدل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 

 ماكدل امرشيف 19. جلنة امعاػة أ ومليب مسؼدامنادي امراييض 
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 ماكدل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 

 ماكدل امرشيف 99. جلنة امعاػة ػني مؼحدامنادي امراييض ص حاب 

 ماكدل امرشيف 8.. املنافسةجلنة  ػني مؼحدامنادي امراييض ص حاب 

 امرشيفماكدل  22. جلنة امعاػة جنوم امفصحة امنادي امراييض 

 ماكدل امرشيف 6.. املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 

 امرشيف .9. جلنة امعاػة امنادي امراييض تدلًة زاكر

 امرشيف 95. جلنة امعاػة امنادي امراييض تدلًة ػني امضهداء 

حتاد اجملحارة  امرشيف 8.. جلنة املنافسة امنادي امراييض اإ
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