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 نح اإلنضثاطنج

 

 

 

-  

 اكاتر شرفيانانقسى قضايا
 

 743 انقضيح رقى6 -
-  

حتاد بدلًة إجملبارة انديملابةل   21/71/1725 تتاريخأ اكبر مومودًة حد إمصحاري اندي –إ 

 هظرإ موركة إمللابةل-

 هظرإ متلٍرر إحلمك-

 إنللاء هظرإ متلٍرر حمافغ-

 هظرإ متلٍرر حمافغ إل من-

حتاد بدلًة إجملبارة-  هظرإ متلٍرر اندي إ 

حتاد بدلًة  75هظرإ متوكف إنللاء يف إدلكِلة - غتدإء ػىل إحلمك إمرئُيس وإحلمك إملساػد إمثاين من ظرف الغيب إ  بسبب إ 

 إجملبارة 

حتاد بدلًة إجملبارة(رخصة رمق :-  17051إمالغب برإهمي صادق )اندي إ 

حتاد بدلًة إجملبارة(رخصة رمق :-  17054إمالغب كعوغبد إملادر )اندي إ 

حتاد بدلًة إجملبارة(رخصة رمق :-  17038إمالغب حوة إمعَب )اندي إ 

 كررت إنلجنة ماًيل :*مهذه إل س باب 

 من كاهون إال حتاد إجلزإئري مكرة إملدم نلهوإة  01( بند114ظبلا نلامدة )

حتاد - ق إ  ق مومودًة حد إمصحاري بنتِجة ثالثة أ هدإف)03بدلًة إجملبارة ومتنح ثالثة)خسارة إمللابةل مفًر ( 03(هلاط مفًر

 (00ملابل صفر)

حتاد بدلًة إجملبارة(رخصة رمق : - كصاءإمالغب برإهمي صادق )اندي إ  (انفذة :غرإمة مامَة ثلدر 01س نة وإحدة )17051إ 

 23/03/2019دج( جسدد كبل :100000ب:غرشة أ الف دًنار جزإئري)

حتاد بدلًة إجملبارة(رخصة رمق : - كصاءإمالغب كعوغبد إملادر )اندي إ  (انفذة :غرإمة مامَة ثلدر 01س نة وإحدة )17051إ 

 23/03/2019دج( جسدد كبل :100000ب:غرشة أ الف دًنار جزإئري)

حتاد بدلًة إجملبارة(رخصة رمق : - كصاءإمالغب حوة إمعَب )اندي إ  إمة مامَة ثلدر (انفذة :غر 01س نة وإحدة )17051إ 

 23/03/2019دج( جسدد كبل :100000ب:غرشة أ الف دًنار جزإئري)
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 744 انقضيح رقى6 -
 

حتاد بدلًة إجملبارة اندي –ا ي فدولش باحب انديملابةل   21/71/1725 تتاريخ إ 

هذإرإت  إال 
 0 عريخ مؼب 17342رخصة رمق: ش باب ح فدول غبَدإت ايسني

 0 عريخ مؼب 17338رمق: رخصة ش باب ح فدول بللروي خمعار

 

 

 745 انقضيح رقى6 -

 22/71/1725 تتاريخأ اكبر إال دٌرس َةأ هيل  اندي – أ ش بال إجللفة انديملابةل 

 إمالغبون إملنذرون

 0 سوء إمسلوك 17003رخصة رمق: أ ش بال إجللفة بن غبد إمسالم هتايم

 757 نقضيح رقى6ا -
 22/71/1725 تتاريخ وفاق حا ي حببح انديـ- أ هيل مسؼد انديملابةل 

 إمالغبون إملنذرون

 سلوك غري راييض0 17309رخصة رمق: أ هيل مسؼد حلباوي محمد

 0 عريخ مؼب 17258رخصة رمق: وفاق حا ي حببح جامل مؼمر

 0 عريخ مؼب 17256رخصة رمق: وفاق حا ي حببح خذٍر مصعفى

 
 752 نقضيح رقى6ا -

 22/71/1725 تتاريخ زاكر بدلًةش باب  انديـ- ودإد إملدًد انديملابةل 

 إمالغبون إملنذرون
 0 عريخ مؼب 17219رخصة رمق: ودإد إملدًد أ محَدإت زكراي

 0 عريخ مؼب 17235رخصة رمق: ودإد إملدًد حايم ػيل

 0 عريخ مؼب 17071رخصة رمق: بدلًة زاكر أ ًوب ربَع
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 751 نقضيح رقى6ا -

س انديملابةل   22/71/1725 تتاريخأ اكبر مسؼدجنوم  اندي –سالم إدلٌو

 هظرإ موركة إمللابةل-

 هظرإ متلٍرر إحلمك-

 هظرإ متلٍرر إحلمك إملساػد إل ول-

 هظرإ متلٍرر إحلمك إملساػد إمثاين-

 هظرإ متلٍرر حمافغ إنللاء-

 جنوم مسؼدهظرإ متلٍرر اندي -

س-  هظرإ متلٍرر اندي سالم إدلٌو

 من ظرف إحلمك هظرإ نلشهادة إمعبَة )إمعبُب إمرشغي(-

 هظرإ مسامع لك إل ظرإف-

غتدإء ػىل إحلمك إمرئُيس من ظرف  من إمشوط إل ول 23هظرإ متوكف إنللاء يف إدلكِلة -  إمالغب:بسبب إ 

  (00(مصفر)00واكهت إمنتِجةصفر) 17101اندي جنوم مسؼد رخصة رمق : خرضإن محمد غبد إمحلَد

ق إمزإئر موال ثدخل رجال - ىل غرف ثغَري إملالبس نلفًر س ل رضَة إمللؼب وحماوةل إدلخول إ  هظرإ ال كتحام مجهور سالم إدلٌو

 إدلرك إموظين بؼد إال ػالن غن ثوكف إنللاء من ظرف إحلمك 

 *مهذه إل س باب كررت إنلجنة ماًيل :

 ملدم نلهوإة من كاهون إال حتاد إجلزإئري مكرة إ 02بند( 114ظبلا نلامدة )

ق - ق 03ومتنح ثالثة) جنوم مسؼدخسارة إمللابةل مفًر  (00( ملابل صفر)03بنتِجة ثالثة أ هدإف) سالم إدلوٌس(هلاط مفًر

كصاءإمالغب  - ( غري 01(وإحدة )02تني)س ن 17101(رخصة رمق :جنوم مسؼد)اندي  خرضإن محمد غبد إمحلَدإ 

 23/03/2019دج( جسدد كبل :100000ري):غرإمة مامَة ثلدر ب:غرشة أ الف دًنار جزإئانفذة

 23/03/2019دج( جسدد كبل :150000دًنار جزإئري) مخسة غرش أ مفثلدر ب: ػىل اندي جنوم مسؼد مامَة غرإمة-

 23/03/2019دج( جسدد كبل :150000غرإمة مامَة ػىل اندي سالم ثلدر ب:مخسة غرش أ مف دًنار جزإئري) -

 )مسؤومَة إمنادي(47ظبلا نلامدة

هذإر - سإ  ق سالم إدلٌو  مفًر
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 اكاتر شرفيان يا قثم انقسىضاياق

 -أ-فىج
 

 222 انقضيح رقى6 -

 21/71/1725 تتاريخأ اكبر مس تلبل إال دٌرس َة اندي – أ مل مدًنة إجللفة انديملابةل 

هذإرإت  إال 

 0 عريمؼب خ 17505رخصة رمق: مس تلبل إال دٌرس َة بن إمؼاًب محمد
 

 223 انقضيح رقى6 -
 

 21/71/1725 تتاريخأ اكبر ودإد دإر إمش َوخ اندي – ش باب ثؼظمَت انديملابةل 

 إمعرد
كصاء ثالث) 17510رخصة رمق: ش باب ثؼظمَت ش برية غبد إمرزإق غتدإء ػىل إخلصم إ  (ملابالت انفذة 03إ 

:غرإمة مامَة ثلدر بأ مف ومخسامئةدًنار جزإئري 

 (113)م03/2019/ 23دج( جسدد كبل :  1500)

 إال هذإرإت
 0 عريمؼب خ 17216رخصة رمق: ش باب ثؼظمَت بن ػلَة محمد

 0 عريمؼب خ 17223رخصة رمق: ش باب ثؼظمَت ش برية غبد إمرحامن

 0 عريمؼب خ 17562رخصة رمق: ودإد دإر إمش َوخ زرًؼة جامل

 0 عريمؼب خ 17295رخصة رمق: ودإد دإر إمش َوخ بن إمرمي محمد إل مني

 0 عريمؼب خ 17548رخصة رمق: دإر إمش َوخ ودإد هادي غز إدلٍن

 0 عريمؼب خ 17550رخصة رمق: ودإد دإر إمش َوخ كِاش محمد إمعَب
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 -ب-فىج 
 

 224 انقضيح رقى6 -
 

 21/71/1725 تتاريخأ اكبر هرص إمشارف اندي – مومودًة إملدًد انديملابةل 

هذإرإت  إال 
 0 عريمؼب خ 17448رخصة رمق: هرص إمشارف حماد أ محد

 0 عريمؼب خ 17447رخصة رمق: هرص إمشارف بوركدة خلرض

 0 عريمؼب خ 17435رخصة رمق: هرص إمشارف ػلوإن محمد إحلاج

 0 عريمؼب خ 17206رخصة رمق: مومودًة إملدًد غبو انيج

 ثضََع إموكت0 17188رخصة رمق: مومودًة إملدًد كصاب أ محد فاروق

 0 عريمؼب خ 17204رخصة رمق: مومودًة إملدًد إمباركأ محَدإت 

 0 عريمؼب خ 17183رخصة رمق: مومودًة إملدًد كامسي غبد إملادر
 

 225 انقضيح رقى6 -
 

 21/71/1725 تتاريخأ اكبر جنوم إمفصحة اندي – أ ثلتَم ػني وسارة انديملابةل 

هذإرإت  إال 
 0 عريمؼب خ 17327رخصة رمق: جنوم إمفصحة بوشلور إمبشري

 0 عريمؼب خ 17653رخصة رمق: أ ثلتَم ػني وسارة إل زهاري كادوس
 

 

 237 انقضيح رقى6 -
 

 22/71/1725 تتاريخأ اكبرُبة حا ي حببح ش ب  اندي – ػني مؼبد ش باب انديملابةل 

هذإرإت  إال 
 سلوك غري راييض0 17611رخصة رمق: ش بُبة حا ي حببح خلويف خلرض

 سلوك غري راييض0 17632رخصة رمق: ش باب ػني مؼبد رحال برإهمي
 

 

 232 انقضيح رقى6 -
 

 22/71/1725 تتاريخأ اكبر   وفاق إمزغفرإن اندي – أ مل إمخلُس انديملابةل 
 0 عريمؼب خ 17530رخصة رمق: وفاق إمزغفرإن كركِط إمعَب

 0 عريمؼب خ 17296رخصة رمق: أ مل إمخلُس بلحبُب ػُىس

 0 عريمؼب خ 17287رخصة رمق: أ مل إمخلُس وإري معر
 

 

 

 

 

 

 

 

 231 انقضيح رقى6 -
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 22/71/1725 تتاريخأ اكبر أ ثلتَم إجللفة اندي – بدلًة بهنار انديملابةل 

هذإرإت  إال 
 0 عريمؼب خ 17068رخصة رمق: بدلًة بهنار شلَحي غبد إمرحامن

 ثضََع إموكت0 17083رخصة رمق: بدلًة بهنار خري حيىي

 ثضََع إموكت0 17074رخصة رمق: بدلًة بهنار ثباين هبِل

 سلوك غري راييض0 17157رخصة رمق: أ ثلتَم إجللفة بن خادل ًوسف

 0 عريمؼب خ 17159رخصة رمق: أ ثلتَم إجللفة حرإن ابدٌس

 ملس إمكرة ابمَد0 17167رخصة رمق: أ ثلتَم إجللفة بن ثلَجان محزة
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 أهلي اإلدريسيةلنادي الرياضي ا(72) –( 70)         أشبال الجلفةالنادي الرياضي  الجلفة
         مسعدنجوم النادي الرياضي (نـــــى تجري)        سالم الدويس النادي الرياضي الدويس

             بلدية زكار النادي الرياضي(77) –( 70)وداد القديد            النادي الرياضي القديد
             وفاق ح بحبح النادي الرياضي (70) –( 72)أهلي مسعد           النادي الرياضي  مسعد

 إتحاد المجبارة النادي الرياضي(71) –( 70)       شباب ح فدولالرياضي النادي  الخميس

 وداد القديد لنادي الرياضيا (71) –( 72)       شباب تعظميتالنادي الرياضي  تعظًيت

              مستقبل اإلدريسيةالنادي الرياضي  (72) –( 72)     امل مدينة الجلفة النادي الرياضي انجهفح

 مسعد أولمبي النادي الرياضي (نـــــى تجري)    شبيبة المجبارة   النادي الرياضي  انًجثارج

              وفاق سد رحال النادي الرياضي(نـــــى تجري)      شباب مسعد    النادي الرياضي  يسعذ

              نجوم فيض البطمة النادي الرياضي(نـــــى تجري)   جوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  انذويس

 نصر الشارف       النادي الرياضي   (77) –( 70)     مولودية القديد  النادي الرياضي انقذيذ

                    نجوم الفصحةلنادي الرياضي ا   (77) –( 72)     ع وسارة أتلتيكالنادي الرياضي  عين وسارج

    أتلتيك الجلفةالنادي الرياضي    (77) –( 71)     بلدية بنهار      النادي الرياضي انثيرين

  وفاق الزعفرانالنادي الرياضي     (71) –( 72)    أمل الخميس    النادي الرياضي  انخًيس

 شبيبة حاسي بحبحالنادي الرياضي    (71) –( 72)     شباب ع معبد  النادي الرياضي  يعثذعين 
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    36+ 08 44 02 02 13 17 41 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    22+ 18 40 01 05 11 17 38 سالم الدويسالنادي الرياضي 

  (62)م03- 01 32+ 14 46 02 03 12 17 36 اريمولودية حد الصحالنادي الرياضي 

    12+ 19 31 05 02 10 17 32 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    06+ 26 32 08 01 09 18 28 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

    12+ 21 33 05 05 07 17 26 يسيةأهلي اإلدر النادي الرياضي

  (62)م03- 01 03+ 31 34 07 05 06 18 20 أهلي مسعد النادي الرياضي

    11- 30 19 09 02 06 17 20 يدوداد القد النادي الرياضي

    12- 40 28 08 06 04 18 18 بحبح وفاق حاسي النادي الرياضي

  (    133)م01-  53- 72 19 15 01 01 17 03 بلدية زكار النادي الرياضي

 (133)م01- 01 32- 48 16 13 04 01 18 01 بارةإتحاد المج النادي الرياضي

 (62)م03-

 (21)م02-

 

    الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي
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    39+ 09 48 01 03 13 17 42 ضاء دويسجوهرة بيالنادي الرياضي  

    29+ 15 44 02 05 09 16 32 الجلفة أمل مالنادي الرياضي  

    00 29 29 05 02 10 17 32 ل اإلدريسيةمستقبالنادي الرياضي  

-  03+ 34 37 05 03 09 17 29 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (133)م01

 

    12+ 16 28 04 04 08 16 28 لمجبارةشبيبة ا النادي الرياضي

    00 20 20 05 06 05 16 21 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

-  01+ 22 23 06 05 06 16 17 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

 (133)م02

 

    11- 26 15 09 04 03 16 13 يتشباب تعظمالنادي الرياضي 

  (57م)06-  09- 33 24 09 02 05 16 11 لبطمةنجوم فيض االنادي الرياضي 

    25- 38 13 11 03 02 16 09 الوفاق سد حالنادي الرياضي 

    32- 44 12 14 00 01 17 03 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    20+ 11 31 04 01 12 17 37  بلدية بنهارالنادي الرياضي 

    16+ 16 32 02 04 10 16 34  الزعفرانوفاق  النادي الرياضي 

    16+ 20 36 03 05 08 16 29 ة القديدمولوديالنادي الرياضي 

  (133)م01-  02+ 21 23 06 02 09 17 28 الجلفةأتلتيك النادي الرياضي 

    03+ 23 26 07 03 06 17 24 اسي بحبحشبيبة حالنادي الرياضي 

    07+ 23 30 07 03 06 16 21 عين وسارةأتلتيك النادي الرياضي 

    04+ 19 23 05 06 05 16 21  نصر الشارفالنادي الرياضي 

  (133)م02-  07+ 20 27 06 04 06 16 20 الفصحةنجوم النادي الرياضي 

  (62)م06-  07- 26 19 07 03 06 16 15 سأمل الخميالنادي الرياضي 

  (50)م03-  12- 33 21 09 03 04 16 12 فرنشباب الزعالنادي الرياضي 

( 133)م01-  50- 57 07 17 00 00 17 05- دشباب عين معبالنادي الرياضي 

 (21)م01-

 (21)م03-
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    18+ 05 23 01 01 05 07 16 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    06+ 13 19 01 01 05 07 16 سعدشباب مالنادي الرياضي 

    21+ 04 25 00 03 04 07 15 المجبارةشبيبة النادي الرياضي 

    04+ 11 15 04 00 03 07 09 رحال وفاق سدالنادي الرياضي 

    04- 10 06 03 02 02 07 08 المجبارةإتحاد النادي الرياضي 

    17- 29 12 03 00 03 06 09 زكاربلدية النادي الرياضي 

    24- 29 05 04 01 01 06 04 أهلي مسعدالنادي الرياضي 

    21- 26 05 07 00 00 07 00 مسعدأولمبي النادي الرياضي 

    10+ 03 13 00 01 05 06 16 ربلدية زكاالنادي الرياضي 

    08+ 06 14 02 00 05 07 15 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    05+ 07 12 02 00 04 06 12 سعدأهلي مالنادي الرياضي 

    02+ 13 15 03 01 03 07 10 رحال وفاق سدالنادي الرياضي 

    01- 08 07 02 03 02 07 09 لمجبارةشبيبة االنادي الرياضي 

    07- 16 09 03 02 02 07 08 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    03- 08 05 03 03 01 07 06 بارةإتحاد المجالنادي الرياضي 

    08- 18 10 05 02 00 07 02 مسعدأولمبي النادي الرياضي 

    07+ 14 21 01 02 04 07 14 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    02+ 14 16 02 01 04 07 13 سعدشباب مالنادي الرياضي 

    14+ 12 26 03 00 04 07 12 المجبارةإتحاد النادي الرياضي 

    04+ 08 12 02 00 04 06 12 كاربلدية زالنادي الرياضي 

    09- 17 08 02 02 02 06 08 مسعدأهلي النادي الرياضي 

    09- 18 01 05 00 02 07 06 مسعدأولمبي النادي الرياضي 

    09- 19 10 03 03 01 07 06 بارةشبيبة المجالنادي الرياضي 

    10- 14 04 06 00 01 07 03 رحالوفاق سد النادي الرياضي 
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    38+ 04 42 00 00 08 08 24 ريسيةأهلي اإلدالنادي الرياضي 

    13+ 08 21 03 00 05 08 15 القديدوداد النادي الرياضي 

    10+ 02 12 01 03 04 08 15 الدويسالجوهرة ب النادي الرياضي 

    05+ 13 18 03 00 05 08 15 القديدمولودية النادي الرياضي 

    06- 15 09 03 02 03 08 11 ارفنصر الشالنادي الرياضي 

    12- 21 09 05 01 02 08 07 الدويسسالم النادي الرياضي 

    16- 21 05 05 01 02 08 07 دريسيةمستقبل اإلالنادي الرياضي 

    14- 20 06 06 01 01 08 04 يعقوبترجي بن النادي الرياضي 

    12- 19 07 07 00 01 08 03 شهداءبلدية ع الالنادي الرياضي 

    18+ 09 29 01 00 07 08 21 الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي 

    07+ 08 15 02 00 06 08 18 إلدريسيةأهلي االنادي الرياضي 

    01+ 11 12 02 01 05 08 16 شارفنصر الالنادي الرياضي 

    06+ 07 13 03 01 04 08 13 يعقوب ترجي بنالنادي الرياضي 

    02+ 12 14 04 01 03 08 10 القديدوداد النادي الرياضي 

    15- 23 08 01 01 02 08 07 الدويسسالم النادي الرياضي 

    03- 10 07 04 03 01 08 06 قديدمولودية الالنادي الرياضي 

    09- 17 08 06 00 02 08 06 الشهداءعين النادي الرياضي 

    10- 19 09 06 01 01 08 04 دريسيةمستقبل اإلالنادي الرياضي 

    16+ 06 22 00 01 07 07 22 الدويس الجوهرة بالنادي الرياضي 

    02+ 09 11 03 00 0705  15 بن يعقوبترجي النادي الرياضي 

    01- 07 08 01 03 0704  15 وداد القديدبلدية النادي الرياضي 

    04- 14 10 03 00 0704  12 الشهداء بلدية عالنادي الرياضي 

    08+ 08 16 03 02 0703  11 اإلدريسيةأهلي النادي الرياضي 

    03+ 10 13 03 02 0703  11 فنصر الشارالنادي الرياضي 

    02- 13 10 03 03 0702  09 قديدمولودية الالنادي الرياضي 

    09- 12 03 05 03 0700  03 الدويسسالم النادي الرياضي 

    19- 23 04 06 02 0700  02 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 
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    10+ 09 16 01 01 05 07 16 لفةأشبال الجالنادي الرياضي 

    11+ 04 15 01 02 04 07 14 الجلفةأمل م النادي الرياضي 

    01+ 11 12 02 02 03 07 11 ين معبدشباب عالنادي الرياضي 

    09- 21 12 03 01 03 07 10 فصحةنجوم الالنادي الرياضي 

    01+ 11 12 03 00 03 07 09 فيض البطمةنجوم النادي الرياضي 

    04- 14 10 03 00 03 07 09 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

    01+ 06 07 04 01 02 07 07 تشباب تعظميالنادي الرياضي 

    14- 21 07 06 01 00 07 01 لفةأتلتيك الجالنادي الرياضي 

    26+ 02 28 00 00 07 07 21 لفةأشبال الجالنادي الرياضي 

    07+ 11 18 02 01 04 07 13 الجلفةأمل م النادي الرياضي 

    06+ 13 19 03 00 04 07 12 عين معبدشباب النادي الرياضي 

    08- 18 10 03 00 04 07 12 ظميتشباب تعالنادي الرياضي 

    03- 13 10 03 00 03 06 09 دار الشيوخوداد النادي الرياضي 

    01- 10 09 03 01 02 06 07 البطمةنجوم فيض النادي الرياضي 

    10- 21 11 05 01 01 07 04 الجلفةأتلتيك النادي الرياضي 

    15- 20 05 06 01 00 07 01 الفصحةنجوم النادي الرياضي 

    13+ 09 22 01 01 05 07 16 أمل م الجلفةالنادي الرياضي 

    12+ 08 20 01 00 05 06 15 يض البطمةنجوم فالنادي الرياضي 

    12+ 08 20 01 02 04 07 14 الجلفةأشبال النادي الرياضي 

    02+ 11 13 03 01 03 07 10 ن معبدشباب عيالنادي الرياضي 

    04- 15 11 04 00 03 07 09 تعظميتشباب النادي الرياضي 

    04- 13 09 03 01 02 06 07 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

    00 14 14 04 01 02 07 07 الجلفةأتلتيك النادي الرياضي 

    32- 33 01 07 00 00 07 00 الفصحةنجوم النادي الرياضي 
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    35+ 02 37 01 00 08 08 24 ولش حاسي فدالنادي الرياضي 

    02+ 13 15 02 01 05 07 16 ة ح الصحاريمولوديالنادي الرياضي 

    11+ 07 19 02 00 05 07 15 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    09+ 08 17 02 00 05 07 15 عين وسارةأتلتيك النادي الرياضي 

    01+ 12 13 04 01 02 07 07 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 

    05- 12 07 03 03 01 08 06 فرانوفاق الزعالنادي الرياضي 

    11- 18 07 06 01 01 08 04 الزعفرانشباب النادي الرياضي 

    18- 23 05 06 00 01 07 03 بحبح شبيبة حاسيالنادي الرياضي 

    26- 33 07 06 00 01 07 03 أمل الخميسالنادي الرياضي 

    17+ 09 26 01 01 06 08 19 ولش حاسي فدالنادي الرياضي 

    12+ 05 17 00 01 06 07 19 حاسي بحبحوفاق النادي الرياضي 

    10+ 12 22 03 01 04 08 16 ة ح الصحاريمولوديالنادي الرياضي 

    14+ 07 21 02 03 03 08 12 زعفرانوفاق الالنادي الرياضي 

    05- 15 10 03 02 02 07 08 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    01+ 05 06 03 04 01 08 07 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    05- 11 06 05 01 01 07 04 وسارة أتلتيك عينالنادي الرياضي 

    13- 18 05 05 01 0701  04 أمل الخميسالنادي الرياضي 

    25- 29 04 07 00 0700  00 الزعفرانشباب النادي الرياضي 

    16+ 02 18 00 01 06 08 19 اربلدية بنهالنادي الرياضي 

    10+ 07 17 01 01 06 08 19 لزعفرانوفاق االنادي الرياضي 

    05+ 05 10 02 02 03 07 11 ة ح الصحاريمولوديالنادي الرياضي 

    02+ 08 10 02 02 03 07 11 فدولش حاسي النادي الرياضي 

    02- 09 07 02 02 03 07 11 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    08+ 08 16 04 00 03 07 09 عين وسارةأتلتيك النادي الرياضي 

    07- 11 04 05 00 01 06 03 بحبحوفاق حاسي النادي الرياضي 

    23- 25 03 06 00 01 07 03 أمل الخميسالنادي الرياضي 

    19- 20 01 07 00 00 07 00 رانشباب الزعفالنادي الرياضي 
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 انًهعة  انًقاتهح  انتاريخ انتىقيت  ثالثي انتحكيى

21677 25/72/1725  حاسي تحثح ح فذولش  نادي     -أشثال انجهفح        نادي  

21677 25/72/1725  انًجثارج انشهذاءتهذيح ع  نادي  -سالو انذويس      نادي  

21677 25/72/1725  يسعذ      أههي يسعذ نادي    -وداد انقذيذ          نادي  

21677 25/72/1725  ع انشهذاء تحثخوفاق ح  نادي   -نجىو يسعذ         نادي  

21677 25/72/1725  انجهفح إتحاد انًجثارجنادي     -تهذيح زكار            نادي 

21677 25/72/1725  انخًيس   و ح انصحارينادي   -أههي اإلدريسيح      نادي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

21677 23/72/1725 فيض  َادي يستقثم اإلدريسيح  -أونًة يسعذ           َادي 

 انثطًح

21677 24/72/1725  دار انشيىخ جىهرج ب انذويس َادي  -شثيثح انًجثارج        َادي 

21677 24/72/1725  انذويس أيم و انجهفحَادي    -شثاب يسعذ           َادي  

21677 24/72/1725  انًجثارج تعظًيتشثاب  َادي   -ترجي تٍ يعقىب    َادي  

21677 24/72/1725  انجهفح دروا         دار انشيىخ ودادَادي    -وفاق سذ رحال      َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

21677 24/72/1725  انثيريٍ شثاب عيٍ يعثذَادي    -يىنىديح انقذيذ     َادي  

21677 24/72/1725  حاسي تحثح شثيثح حاسي تحثح َادي   -َجىو انفصحح     َادي  

21677 24/72/1725  د011انجهفح َادي أتهتيك انجهفح    -َصر انشارف    َادي  

21677 24/72/1725  عيى يعثذ انزعفرٌشثاب  َادي    -وداد انزعفراٌ   َادي  

21677 24/72/1725  انخًيس        تهذيح تُهار َادي       -أيم انخًيس      َادي  
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 غزوز إمهادي           أ مني إملال

  س ين غبد هللا           إماكثب
جدول الاغامل :

 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 1.. إل ماهة إمؼامة إمراييض ودإد دإر إمش َوخإمنادي 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 2.. جلنة إمعاػة ش باب ثؼظمَت إمراييضنادي إم 

حتاد إجملبارة إمراييضنادي إم  . 1.000,00 ماكبل إمرشيف 16. إمعاػةجلنة  إ 

. 1.000,00 إمرشيفماكبل  99. إمعاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدإمنادي إمراييض 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 004 إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش َوخ

. 2.500,00 ماكبل إمرشيف 005 إملنافسةجلنة  ثؼظمَت ش بابإمراييض نادي إم 

 00, 15.000 ماكبل إمرشيف 22. إمعاػةجلنة  إمفصحة إجللفة إمراييضنادي إم 

 3.000,00 ماكبل إمرشيف 7.. إملنافسةجلنة  أ مل إمخلُس إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 9.. إمعاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدإمنادي إمراييض 

 20.000,00 إمرشيف 95. إمعاػةجلنة  بدلًة ػني إمشهدإء  إمراييض ناديإم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 96. إمعاػةجلنة  ثؼظمَت إمراييض ش بابنادي إم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 11. إملنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدإمنادي إمراييض 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف .6. إمعاػةجلنة  مسؼد ش باب إمراييضنادي إم 

 .50.000,00 ماكبل إمرشيف 66. إمعاػةجلنة  جنوم فِض إمبعمة إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 إمرشيفماكبل  .7. إمعاػةجلنة  أ مل إمخلُس إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 71. إمعاػةجلنة  إمفصحة إجللفة إمراييضنادي إم 

 2.000,00 ماكبل إمرشيف 71. إمعاػةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش َوخ

. 6.000,00 ماكبل إمرشيف 72. إمعاػةجلنة  جنوم فِض إمبعمة إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف .7. إمعاػةجلنة  وفاق سد رحال إمراييضنادي إم 

. 6.000,00 ماكبل إمرشيف 78. إمعاػةجلنة  ػني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلتَم 

 20.000,00 ماكبل إمرشيف .8. إمعاػةجلنة  أ مل إمخلُس إمراييضنادي إم 

س َة مس تلبل إمراييضنادي إم   2.000,00 ماكبل إمرشيف 81. إمعاػةجلنة  إال دٌر

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 89. إمعاػةجلنة  ثؼظمَت إمراييض ش بابنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 82. إمعاػةجلنة  إجللفة مل مدًنةإمنادي إمراييض أ  

حتاد إجملبارة  .5.000,00 إمرشيف ... إمعاػةجلنة  اندي إ 

. 1.000,00 إمرشيف ... إمعاػةجلنة  وفاق حا ي حببحإمنادي إمراييض 

حتاد إجملبارةاندي  . 7.000,00 إمرشيف ... إمعاػةجلنة  إ 

 20.000,00 ماكبل إمرشيف 71. إمعاػةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش َوخ
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. 6.000,00 ماكبل إمرشيف 72. إمعاػةجلنة  جنوم فِض إمبعمة إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف .7. إمعاػةجلنة  وفاق سد رحال إمراييضنادي إم 

س َة مس تلبل إمراييضنادي إم   2.000,00 ماكبل إمرشيف 81. إمعاػةجلنة  إال دٌر

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 89. إمعاػةجلنة  ثؼظمَت إمراييض ش بابنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 85. إمعاػةجلنة  إجللفة مل مدًنةإمنادي إمراييض أ  

. 6.000,00 ماكبل إمرشيف 78. إمعاػةجلنة  ػني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلتَم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 79. إمعاػةجلنة  إمنادي إمراييض ش باب إمزغفرإن

 20.000,00 ماكبل إمرشيف 79. إمعاػةجلنة  أ مل إمخلُس إمراييضنادي إم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 12. إملنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدإمنادي إمراييض 

 2.000,00 إمرشيف 5.. إمعاػةجلنة  إدلوٌسسالم  إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 إمرشيف 6.. إمعاػةجلنة  زاكربدلًة إمراييض نادي إم 

. 1.000,00 إمرشيف 7.. إمعاػةجلنة  مسؼد هيلأ   إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 1.9 إمعاػةجلنة  مسؼد ش باب إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 119 إمعاػةجلنة  جنوم إمفصحة إمراييضنادي إم 

. 3.000,00 ماكبل إمرشيف  إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش َوخ

س َة مس تلبل إمراييضنادي إم  . 1.000,00 إمرشيف 65. إمعاػةجلنة  إال دٌر

. 41.000,00 إمرشيف 67. إمعاػةجلنة  سالم إدلوٌس إمراييضنادي إم 

 ..,..875 ماكبل إمرشيف 118 إمعاػةجلنة  إجملبارة ُبةش ب  إمراييضنادي إم 

 ..,...2.7 ماكبل إمرشيف .19 إمعاػةجلنة  إمنادي إمراييض ش باب إمزغفرإن

حتاد إجملبارة إمراييضنادي إم   ..,...1.7 إمرشيف 69. إمعاػةجلنة  إ 

 ..,...1.7 ماكبل إمرشيف 69. إمعاػةجلنة  مسؼد أ ومليب إمراييضنادي إم 

. 3.000,00 إمرشيف  إملنافسةجلنة  ػني مؼبد ش باب إمراييضنادي إم 

 ..,...157 إمرشيف  إمعاػةجلنة  بدلًة ػني إمشهدإء  إمراييض ناديإم 

 .5.000,00 إمرشيف  إمعاػةجلنة  بدلًة ػني إمشهدإء  إمراييض ناديإم 

. 1.000,00 إمرشيف  إمعاػةجلنة  وفاق حا ي حببحإمنادي إمراييض 

س َة مس تلبل إمراييضنادي إم  . 1.000,00 ماكبل إمرشيف  إمعاػةجلنة  إال دٌر

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف  إمعاػةجلنة  ثؼظمَت إمراييض ش بابنادي إم 

 ..,..1175 ماكبل إمرشيف  إمعاػةجلنة  إجملبارة ُبةش ب  إمراييضنادي إم 

 ..,...1.7 ماكبل إمرشيف  إمعاػةجلنة  إجلوهرة ب إدلوٌس إمراييضنادي إم 

 ..,...9.7 ماكبل إمرشيف  إمعاػةجلنة  ػني مؼبد ش باب إمراييضنادي إم 

 ..,...67 ماكبل إمرشيف  إمعاػةجلنة  بهناربدلًة إمراييض نادي إم 

 ..,...157 إمرشيف 18. إملنافسةجلنة  بدلًة ػني إمشهدإء  إمراييض ناديإم 

حتاد إجملبارة  ..,...67 إمرشيف 19. إملنافسةجلنة  اندي إ 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 125 إمعاػةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش َوخ

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 128 إمعاػةجلنة  إمنادي إمراييض ش باب إمزغفرإن

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 129 إمعاػةجلنة  إمنادي إمراييض هرص إمشارف

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 1.1 إمعاػةجلنة  أ مل إمخلُس إمراييضنادي إم 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 1.1 إمعاػةجلنة  ػني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلتَم 
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  ..,...17 إمرشيف 76. إمعاػةجلنة  سالم إدلوٌس إمراييضنادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 127 إمعاػةجلنة  بهناربدلًة إمراييض نادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 128 إمعاػةجلنة  إمراييض مومودًة إملدًدنادي إم 

 ..,...167 ماكبل إمرشيف 128 إمعاػةجلنة  أ مل إمخلُس إمراييضنادي إم 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 97. إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض ش باب إمزغفرإن

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 95. إملنافسةجلنة  جنوم فِض إمبعمة إمراييضنادي إم 

 ..,...157 إمرشيف .9. إملنافسةجلنة  ودإد إملدًد إمراييضنادي إم 

 ..,...17 إمرشيف .8 إمعاػةجلنة  زاكربدلًة إمراييض نادي إم 

. 2.500,00 ماكبل إمرشيف 1.7 إمعاػةجلنة  أ مل إمخلُس إمراييضنادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف .15 إمعاػةجلنة  ثؼظمَت إمراييض ش بابنادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 159 إمعاػةجلنة  أ مل إمخلُس إمراييضنادي إم 

 ..,...957 ماكبل إمرشيف ... L.R.F.B إجملبارة ُبةش ب  إمراييضنادي إم 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف ... L.R.F.B إجلوهرة ب إدلوٌس إمراييضنادي إم 

 ..,...57 إمرشيف 99. إملنافسةجلنة  إمراييض ودإد إملدًدنادي إم 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 92. إملنافسةجلنة  جنوم فِض إمبعمة إمراييضنادي إم 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف .9. إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض ش باب إمزغفرإن

 ..,...157 ماكبل إمرشيف 97. إملنافسةجلنة  أ مل إمخلُس إمراييضنادي إم 

 ..,...57 إمرشيف 89. إمعاػةجلنة  مسؼد جنوم إمراييضنادي إم 

 ..,...57 إمرشيف 82. إمعاػةجلنة  زاكربدلًة إمراييض نادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 157 إمعاػةجلنة  مسؼد أ ومليب إمراييضنادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 158 إمعاػةجلنة  ثؼظمَت إمراييض ش بابنادي إم 

 ..,...1.7 إمرشيفماكبل  159 إمعاػةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش َوخ

 ..,...67 ماكبل إمرشيف 99. إملنافسةجلنة  ػني مؼبد ش باب إمراييضنادي إم 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف .2. إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش َوخ

 ..,...157 ماكبل إمرشيف 21. إملنافسةجلنة  ػني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلتَم 

حتادنادي إم   ..,...2.7 إمرشيف  إمعاػةجلنة  إجملبارةإمراييض إ 

 ..,...157 إمرشيف  إمعاػةجلنة  مسؼد جنوم إمراييضنادي إم 

 ..,...157 إمرشيف  إمعاػةجلنة  سالم إدلوٌس إمراييضنادي إم 

 ..,..175 ماكبل إمرشيف  إمعاػةجلنة  ثؼظمَت إمراييض ش بابنادي إم 

 ..,...167 ماكبل إمرشيف  إملنافسةجلنة  إجملبارة ُبةش ب  إمراييضنادي إم 

 ..,...157 ماكبل إمرشيف  إملنافسةجلنة  جنوم فِض إمبعمة إمراييضنادي إم 
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 إمرشيف 2.. إمعاػةجلنة  إمنادي إمراييض بدلًة زاكر

 إمرشيف 1.. إل ماهة إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش َوخ

 ماكبل إمرشيف ... إملنافسةجلنة  ودإد دإر إمش َوخإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف 19. جلنة إمعاػة أ ومليب مسؼدإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف ... إملنافسةجلنة  ودإد دإر إمش َوخإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف 99. جلنة إمعاػة ػني مؼبدإمنادي إمراييض ش باب 

 ماكبل إمرشيف 8.. إملنافسةجلنة  ػني مؼبدإمنادي إمراييض ش باب 

 ماكبل إمرشيف 22. جلنة إمعاػة جنوم إمفصحة إمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف 6.. إملنافسةجلنة  ودإد دإر إمش َوخإمنادي إمراييض 

 إمرشيف .9. جلنة إمعاػة بدلًة زاكرإمنادي إمراييض 

 إمرشيف 95. جلنة إمعاػة إمنادي إمراييض بدلًة ػني إمشهدإء 

حتاد إجملبارة  إمرشيف 8.. جلنة إملنافسة إمنادي إمراييض إ 

سإمنادي إمراييض   إمرشيف 67. جلنة إمعاػة سالم إدلٌو

حتاد إجملبارةإمنادي إمراييض   إمرشيف 1.. جلنة إمعاػة إ 

 ماكبل إمرشيف 66./72. جلنة إمعاػة جنوم فِض إمبعمةإمنادي إمراييض 

س َةإمنادي إمراييض   ماكبل إمرشيف 81. جلنة إمعاػة مس تلبل إال دٌر

 ماكبل إمرشيف 89. جلنة إمعاػة ثؼظمَتش باب إمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف 85. جلنة إمعاػة أ مل مدًنة إجللفةإمنادي إمراييض 
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 ماكبل إمرشيف 1.9 جلنة إمعاػة ش باب مسؼدإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف 118 جلنة إمعاػة ش بُبة إجملبارةإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف 1.. جلنة إمعاػة أ ومليب مسؼدإمنادي إمراييض 

حتاد إجملبارةإمنادي إمراييض   إمرشيف 1.. جلنة إمعاػة إ 

 ماكبل إمرشيف 68. جلنة إمعاػة جنوم إمفصحةإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف 79./.7. جلنة إمعاػة أ مل إمخلُسإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف .79/19 جلنة إمعاػة ش باب إمزغفرإنإمنادي إمراييض 

 إمرشيف BO17/18 جلنة إملامَة ش باب حا ي فدولإمنادي إمراييض 

 إمرشيف BO17/18 جلنة إملامَة مومودًة حد إمصحاريإمنادي إمراييض 
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