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 نة اإلنضةاطلج
 

 

 
-  

 اكاةر شرفيالالقسم قضايا
 

 093 القضية رقم5 -
 

 32/23/3204 ةتاريخ أ ش بال اجللفة اندي –مومودية حد امصحاري انديملابةل 

 الإهذارات
 . سوء امسلوك 71797رخصة رمق: مومودية حد امصحاري شيبوط حكمي

 
 

 240 القضية رقم5 -

 32/23/3204 ةتاريخأ اكبر مسؼدأ هيل  اندي – بدلية اجملبارة انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 . طريخ مؼب 71137رخصة رمق: بدلية اجملبارة بلؼطرة زهراي

 . طريخ مؼب 71319رخصة رمق: أ هيل مسؼد حلباوي امطاهر

 240 لقضية رقم5ا -
 32/23/3204 ةتاريخ سالم ادلويس انديـ- أ هيل الإدريس ية انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 مؼب خشن. 71711رخصة رمق: سالم ادلويس دمحمي أ محد

 ثضييع اموكت. 71757رخصة رمق: سالم ادلويس مصطفى دمحم ال مني

 هظرا موركة امللابةل

 هظرا مخلرير احلمك 

 هظرا مخلرير حمافظ انللاء

 هناية انللاء من طرف مجهور امفريق احمليل أ هيل الإدريس يةهظرا مريم جحرة يف امللؼب بؼد 

 *مهذه ال س باب انلجنة كررت ماييل :

 من كاهون الإحتاد اجلزائري مكرة املدم هواة 11طبلا نلامدة 

 99/13/9179جسدد كبل : دج( ػىل فريق أ هيل الإدريس ية5111غرامة مامية ثلدر خبمسة أ لف دينار جزائري )-

هذار أ ول مفر -  يق أ هيل الإدريس يةاإ
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 اكاةر شرفيال ما قةل القسمضاياق
 -أ-فوج

 

 022 القضية رقم5 -
 

 33/23/3204 ةتاريخأ اكبر ش باب ثؼظميت اندي – جنوم فيض امبطمة انديملابةل 

 امطرد
زدواجية امبطاكة  71993رخصة رمق: ش باب ثؼظميت حامنش برية غبد امر  كصاء ملابةل واحدة)–اإ  جسدد )( (انفذة17اإ

 الإهذارات
 . طريمؼب خ 71971رخصة رمق: ش باب ثؼظميت حريزي دمحم غبد احلق

 . طريمؼب خ 71939رخصة رمق: ش باب ثؼظميت ش برية موىس

 . طريمؼب خ 71997رخصة رمق: ش باب ثؼظميت ش برية زهراي

 . طريمؼب خ 71177رخصة رمق: جنوم فيض امبطمة كسمية دمحم أ يوب

 . طريمؼب خ 71395رخصة رمق: امبطمةجنوم فيض  امؼريب جلول
 

 020 القضية رقم5 -

 33/23/3204 ةتاريخأ اكبر ش بيبة اجملبارة اندي – مس خلبل الإدريس ية انديملابةل 

 الإهذارات

 . طريمؼب خ 71197رخصة رمق: مس خلبل الإدريس ية بن بوزيد وميد

 . طريمؼب خ 71515رخصة رمق: ش بيبة اجملبارة بن سؼدة امليلود

 . طريمؼب خ 71575رخصة رمق: ش بيبة اجملبارة غطاهلل ػيل
 

 020 القضية رقم5 -

 33/23/3204 ةتاريخأ اكبر حريج بن يؼلوب اندي – وفاق سد رحال انديملابةل 

 الإهذارات

 . طريمؼب خ 71371رخصة رمق: وفاق سد رحال درافة يوسف

 . طريمؼب خ 71371رخصة رمق: وفاق سد رحال بن سامل سؼودي

 . طريمؼب خ 71311رخصة رمق: وفاق سد رحال شارف دمحم
 
 

 021 القضية رقم5 -

 30/23/3204 ةتاريخأ اكبر ش باب مسؼد اندي – أ ومليب مسؼد انديملابةل 

 الإهذارات

 . طريمؼب خ 71173رخصة رمق: أ ومليب مسؼد أ وابح دمحم

 . ثضييع اموكت 71171رخصة رمق: أ ومليب مسؼد كاش سامل

 . سلوك غري راييص 711175رخصة رمق: ش باب مسؼد براهمي اخلليلبن براهني 

 . طريمؼب خ 71713رخصة رمق: ش باب مسؼد زاين طاهر
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 -ب-فوج 
 

 022 القضية رقم5 -
 

 32/23/3204 ةتاريخأ اكبر أ مل امخليس اندي – ش باب امزغفران انديملابةل 

 الإهذارات
 . اموكتثضييع  71977رخصة رمق: أ مل امخليس بياز حسني

 . طريمؼب خ 71991رخصة رمق: أ مل امخليس اخملخار بوزاين

 . طريمؼب خ 71999رخصة رمق: أ مل امخليس غياد غبد امواحد
 

 023 القضية رقم5 -
 

 32/23/3204 ةتاريخأ اكبر ش باب ػني مؼبد اندي –اجللفةأ ثلخيم  انديملابةل 

 الإهذارات
 . طريمؼب خ 71737رخصة رمق: ش باب ػني مؼبد مهيل نامل

 . طريمؼب خ 71771رخصة رمق: اجللفةأ ثلخيم  سؼدي بن سلمي

 . طريمؼب خ 71757رخصة رمق: أ ثلخيم اجللفة ايسني رايم
 
 

 024 القضية رقم5 -
 

 32/23/3204 ةتاريخأ اكبر هرص امشارف اندي – بدلية بهنار انديملابةل 

 الإهذارات
 غري راييض. سلوك 71135رخصة رمق: هرص امشارف ػليوات دمحم

 سلوك غري راييض. 71171رخصة رمق: بدلية بهنار أ هور مداح

 سلوك غري راييض. 71117رخصة رمق: بدلية بهنار ملاق اإسامغيل
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 مسعدأهلي لنادي الرياضي ا(01) –( 00)      إتحاد المجبارة نادي الرياضي ال المجبارة
         بلدية زكارالنادي الرياضي (00) –( 00)      شباب ح فدول  النادي الرياضي الخميس

             وداد القديد النادي الرياضي(02) –( 01)           نجوم مسعد النادي الرياضي مسعد
             سالم الدويس النادي الرياضي (00) –( 00)      اإلدريسية أهلي النادي الرياضي  اإلدريسية

 أشبال الجلفة النادي الرياضي(00) –( 00)مولودية ح الصحاريالرياضي النادي  حد الصحاري

 شباب مسعد لنادي الرياضيا (01) –( 00)        أولمبي مسعد لنادي الرياضي ا هسعذ

              ترجي بن يعقوبالنادي الرياضي  (01) –( 01)      وفاق سد رحال  النادي الرياضي سذ ردال

 الجلفةأمل م  النادي الرياضي (لـــــن تجري)       وداد دار الشوخالنادي الرياضي  دار الشيىر

              شباب تعظميت النادي الرياضي (...) –( ...)   نجوم فيض البطمةالنادي الرياضي  فيض البطوت

              شبيبة المجبارة النادي الرياضي (00) –( 01)   مستقبل اإلدريسيةالنادي الرياضي  اإلدريسيت

        أتلتيك عين وسارةالنادي الرياضي    (لـــــن تجري)      وفاق الزعفران النادي الرياضي السعفراى

                    نصر الشارفلنادي الرياضي ا   (00) –( 00)     بلدية بنهار     النادي الرياضي  البيريي

    شباب عين معبدالنادي الرياضي    (02) –( 10)       أتلتيك الجلفة  النادي الرياضي دار100الجلفت

 أمل الخميسالنادي الرياضي     (00) –( 01)    شباب الزعفرانالنادي الرياضي  السعفراى

 مولودية القديدالنادي الرياضي     (لـــــن تجري)     نجوم الفصحة النادي الرياضي  الجلفت جخيى
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    36+ 08 44 02 03 13 18 42 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    22+ 18 40 01 06 11 18 39 سالم الدويسالنادي الرياضي 

  (733)م 17.(79)م13- 01 32+ 14 46 02 04 12 18 36 اريمولودية حد الصحالنادي الرياضي 

    11+ 21 32 06 02 10 18 32 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

  (733)م17  09+ 28 37 08 01 10 18 30 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

    12+ 21 33 05 06 07 18 27 يسيةأهلي اإلدر النادي الرياضي

  (79)م13- 01 04+ 31 35 07 05 07 19 23 أهلي مسعد النادي الرياضي

    10- 31 21 09 02 07 18 23 يدوداد القد النادي الرياضي

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

  (    733)م17-   56- 77 21 16 01 01 18 03 بلدية زكار النادي الرياضي

 (733)م17- 01 33- 49 16 14 04 01 19 01 بارةإتحاد المج النادي الرياضي

 (79)م13-

 (97)م19-

 

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

    32+ 15 47 02 05 10 17 35 الجلفة أمل مالنادي الرياضي  

    01+ 29 30 05 02 11 18 35 ل اإلدريسيةمستقبالنادي الرياضي  

  (733)م17-  10+ 35 45 05 03 10 18 32 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

  (97)م19-  11+ 17 28 04 04 08 17 26 لمجبارةشبيبة ا النادي الرياضي

    00 21 21 05 07 05 17 22 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

 (733)م19-  02- 25 23 07 04 06 17 18 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

 (97)م19-

 

    11- 29 18 09 05 03 17 14 يتشباب تعظمالنادي الرياضي 

  (51م)17-  09- 36 27 09 03 05 17 12 لبطمةنجوم فيض االنادي الرياضي 

    25- 41 16 11 04 02 17 10 الوفاق سد حالنادي الرياضي 

    39- 52 13 15 00 01 16 03 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    25+ 11 36 04 01 13 18 40  بلدية بنهارالنادي الرياضي 

    19+ 16 35 02 04 11 17 37  الزعفرانوفاق  النادي الرياضي 

    19+ 20 39 03 05 09 17 32 ة القديدمولوديالنادي الرياضي 

  (733)م17-  10+ 23 33 06 02 10 18 31 الجلفةأتلتيك النادي الرياضي 

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

    01- 24 23 06 06 05 17 21  الشارفنصر النادي الرياضي 

  (79)م17-  04- 27 23 07 03 07 17 18 أمل الخميسالنادي الرياضي 

 (733)م19-  04+ 23 27 07 04 06 17 14 ةنجوم الفصحالنادي الرياضي 

 (51)م17-

 

  (79)م13-  15- 37 22 101 03 04 17 12 فرنشباب الزعالنادي الرياضي 

 (79)م17- 02 04+ 26 30 08 03 06 17 09 ن وسارةأتلتيك عيالنادي الرياضي 

 (79)م17-

 

( 733)م17-  58- 67 09 18 00 00 18 05- معبدشباب عين النادي الرياضي 

 (97)م11-
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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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 ال 

 

 
 

 ال 

 
 

 

 ال 

 الولعب  الوقابلت  التاريز التىقيت  ثالثي التذكين

10200 11/01/2011  حاسي تحثح ح فذولش  ًادي     -أشبال الجلفت        ًادي  

10200 11/01/2011  انًجثارج الشهذاءبلذيت ع  ًادي  -سالم الذويس      ًادي  

10200 11/01/2011  يسعذ      أهلي هسعذ ًادي    -وداد القذيذ          ًادي  

10200 11/01/2011  ع انشهذاء بذبخوفاق ح  ًادي   -ًجىم هسعذ         ًادي  

10200 11/01/2011  انجهفح إتذاد الوجبارةًادي     -بلذيت زكار            ًادي 

10200 11/01/2011  انخًيس   م ح الصذاريًادي   -أهلي اإلدريسيت      ًادي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

10200 11/01/2011 فيض  َادي يستقثم اإلدريسيح  -أونًة يسعذ           َادي 

 انثطًح

10200 10/01/2011  دار انشيىخ جىهرج ب انذويس َادي  -شثيثح انًجثارج        َادي 

10200 10/01/2011  انذويس أيم و انجهفحَادي    -شثاب يسعذ           َادي  

10200 10/01/2011  انًجثارج تعظًيتشثاب  َادي   -ترجي تٍ يعقىب    َادي  

10200 10/01/2011  انجهفح دروا         دار انشيىخ ودادَادي    -وفاق سذ رحال      َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

10200 10/01/2011  انثيريٍ شثاب عيٍ يعثذَادي    -يىنىديح انقذيذ     َادي  

10200 10/01/2011  حاسي تحثح شثيثح حاسي تحثح َادي   -َجىو انفصحح     َادي  

10200 10/01/2011  د011انجهفح َادي أتهتيك انجهفح    -َصر انشارف    َادي  

10200 10/01/2011  عيى يعثذ انزعفرٌشثاب  َادي    -وداد انزعفراٌ   َادي  

10200 10/01/2011  انخًيس        تهذيح تُهار َادي       -أيم انخًيس      َادي  
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 غزوز امهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           اماكثب
جدول الاغامل :

 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 001 ال ماهة امؼامة داد دار امش يوخامنادي امراييض و 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 003 جلنة امطاػة ش باب ثؼظميت امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 016 امطاػةجلنة  اإحتاد اجملبارة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 022 امطاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

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

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

 00, 15.000 ماكبل امرشيف 033 امطاػةجلنة  امفصحة اجللفة امراييضنادي ام 

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

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

 20.000,00 امرشيف 95. امطاػةجلنة  بدلية ػني امشهداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 96. امطاػةجلنة  ثؼظميت امراييض ش بابنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 11. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .6. امطاػةجلنة  مسؼد ش باب امراييضنادي ام 

 .50.000,00 ماكبل امرشيف 66. امطاػةجلنة  جنوم فيض امبطمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امطاػةجلنة  أ مل امخليس امراييضنادي ام 

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

 2.000,00 ماكبل امرشيف 71. امطاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امطاػةجلنة  جنوم فيض امبطمة امراييضنادي ام 

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

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخيم 

 20.000,00 ماكبل امرشيف .8. امطاػةجلنة  أ مل امخليس امراييضنادي ام 

 2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امطاػةجلنة  الإدريس ية مس خلبل امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امطاػةجلنة  ثؼظميت امراييض ش بابنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 82. امطاػةجلنة  اجللفة مل مدينةامنادي امراييض أ  

 .5.000,00 امرشيف ... امطاػةجلنة  اإحتاد اجملبارة امراييض ناديام 

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

. 7.000,00 امرشيف ... امطاػةجلنة  اإحتاد اجملبارة امراييض ناديام 

 20.000,00 ماكبل امرشيف 71. امطاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ
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. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امطاػةجلنة  جنوم فيض امبطمة امراييضنادي ام 

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

 2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امطاػةجلنة  الإدريس ية مس خلبل امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امطاػةجلنة  ثؼظميت امراييض ش بابنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 85. امطاػةجلنة  اجللفة مل مدينةامنادي امراييض أ  

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخيم 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 79. امطاػةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

 20.000,00 ماكبل امرشيف 79. امطاػةجلنة  أ مل امخليس امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 12. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 2.000,00 امرشيف 5.. امطاػةجلنة  سالم ادلويس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 6.. امطاػةجلنة  زاكربدلية امراييض نادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 7.. امطاػةجلنة  مسؼد هيلأ   امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 1.9 امطاػةجلنة  مسؼد ش باب امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 119 امطاػةجلنة  امفصحة جنوم امراييضنادي ام 

. 3.000,00 ماكبل امرشيف  املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

. 1.000,00 امرشيف 65. امطاػةجلنة  الإدريس ية مس خلبل امراييضنادي ام 

. 41.000,00 امرشيف 67. امطاػةجلنة  سالم ادلويس امراييضنادي ام 

 8.500,00 ماكبل امرشيف 118 امطاػةجلنة  اجملبارة يبةش ب  امراييضنادي ام 

 30.000,00 ماكبل امرشيف .19 امطاػةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

 10.000,00 امرشيف 69. امطاػةجلنة  اإحتاد اجملبارة امراييضنادي ام 

 10.000,00 ماكبل امرشيف 69. امطاػةجلنة  مسؼد أ ومليب امراييضنادي ام 

. 3.000,00 امرشيف  املنافسةجلنة  ػني مؼبد ش باب امراييضنادي ام 

 15.000,00 امرشيف  امطاػةجلنة  بدلية ػني امشهداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 امرشيف  امطاػةجلنة  بدلية ػني امشهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف  امطاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف  امطاػةجلنة  الإدريس ية مس خلبل امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف  امطاػةجلنة  ثؼظميت امراييض ش بابنادي ام 

 11.500,00 ماكبل امرشيف  امطاػةجلنة  اجملبارة يبةش ب  امراييضنادي ام 

 10.000,00 ماكبل امرشيف  امطاػةجلنة  اجلوهرة ب ادلويس امراييضنادي ام 

 20.000,00 ماكبل امرشيف  امطاػةجلنة  ػني مؼبد ش باب امراييضنادي ام 

 6.000,00 ماكبل امرشيف  امطاػةجلنة  بهناربدلية امراييض نادي ام 

 15.000,00 امرشيف 18. املنافسةجلنة  بدلية ػني امشهداء  امراييض ناديام 

 6.000,00 امرشيف 19. املنافسةجلنة  اإحتاد اجملبارة امراييض ناديام 

 5.000,00 ماكبل امرشيف 125 امطاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

 5.000,00 ماكبل امرشيف 128 امطاػةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

 1.000,00 ماكبل امرشيف 129 امطاػةجلنة  امنادي امراييض هرص امشارف

 5.000,00 ماكبل امرشيف 1.1 امطاػةجلنة  امخليس أ مل امراييضنادي ام 

 5.000,00 ماكبل امرشيف 1.1 امطاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخيم 
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  1.000,00 امرشيف 76. امطاػةجلنة  سالم ادلويس امراييضنادي ام 

 1.000,00 ماكبل امرشيف 127 امطاػةجلنة  بهناربدلية امراييض نادي ام 

 1.000,00 ماكبل امرشيف 128 امطاػةجلنة  امراييض مومودية املديدنادي ام 

 16.000,00 ماكبل امرشيف 128 امطاػةجلنة  أ مل امخليس امراييضنادي ام 

 5.000,00 ماكبل امرشيف 97. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

 5.000,00 امرشيفماكبل  95. املنافسةجلنة  جنوم فيض امبطمة امراييضنادي ام 

 15.000,00 امرشيف .9. املنافسةجلنة  امراييض وداد املديدنادي ام 

 1.000,00 امرشيف .8 امطاػةجلنة  زاكربدلية امراييض نادي ام 

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 1.7 امطاػةجلنة  أ مل امخليس امراييضنادي ام 

 1.000,00 امرشيفماكبل  .15 امطاػةجلنة  ثؼظميت امراييض ش بابنادي ام 

 1.000,00 ماكبل امرشيف 159 امطاػةجلنة  أ مل امخليس امراييضنادي ام 

 25.000,00 ماكبل امرشيف ... L.R.F.B اجملبارة يبةش ب  امراييضنادي ام 

 5.000,00 ماكبل امرشيف ... L.R.F.B اجلوهرة ب ادلويس امراييضنادي ام 

 5.000,00 امرشيف 99. املنافسةجلنة  امراييض وداد املديدنادي ام 

 5.000,00 ماكبل امرشيف 92. املنافسةجلنة  جنوم فيض امبطمة امراييضنادي ام 

 5.000,00 ماكبل امرشيف .9. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

 15.000,00 ماكبل امرشيف 97. املنافسةجلنة  أ مل امخليس امراييضنادي ام 

 5.000,00 امرشيف 89. امطاػةجلنة  مسؼد جنوم امراييضنادي ام 

 5.000,00 امرشيف 82. امطاػةجلنة  زاكربدلية امراييض نادي ام 

 1.000,00 ماكبل امرشيف 157 امطاػةجلنة  مسؼد أ ومليب امراييضنادي ام 

 1.000,00 ماكبل امرشيف 158 امطاػةجلنة  ثؼظميت امراييض ش بابنادي ام 

 10.000,00 ماكبل امرشيف 159 امطاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

 6.000,00 ماكبل امرشيف 99. املنافسةجلنة  ػني مؼبد ش باب امراييضنادي ام 

 5.000,00 ماكبل امرشيف .2. املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

 15.000,00 ماكبل امرشيف 21. املنافسةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخيم 

 30.000,00 امرشيف  امطاػةجلنة  اجملبارةامراييض اإحتادنادي ام 

 10.000,00 امرشيف  امطاػةجلنة  مسؼد جنوم امراييضنادي ام 

 15.000,00 امرشيف  امطاػةجلنة  سالم ادلويس امراييضنادي ام 

 1.500,00 ماكبل امرشيف  امطاػةجلنة  ثؼظميت امراييض ش بابنادي ام 

 16.000,00 ماكبل امرشيف  املنافسةجلنة  اجملبارة يبةش ب  امراييضنادي ام 

 15.000,00 ماكبل امرشيف  املنافسةجلنة  جنوم فيض امبطمة امراييضنادي ام 

 5.000,00 امرشيف 95. امطاػةجلنة  الإدريس ية أ هيل امراييضنادي ام 

 15.000,00 ماكبل امرشيف .2. املنافسةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخيم 

 5.000,00 ماكبل امرشيف 25. املنافسةجلنة  امفصحةجنوم  امراييضنادي ام 

 6.000,00 ماكبل امرشيف 26. املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ
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 امرشيف 003 جلنة امطاػة بدلية زاكرامنادي امراييض 

 امرشيف 001 ال ماهة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

 ماكبل امرشيف 004 املنافسةجلنة  وداد دار امش يوخامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 019 جلنة امطاػة أ ومليب مسؼدامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 004 املنافسةجلنة  وداد دار امش يوخامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 022 جلنة امطاػة ػني مؼبدامنادي امراييض ش باب 

 ماكبل امرشيف 008 املنافسةجلنة  ػني مؼبدامنادي امراييض ش باب 

 ماكبل امرشيف 033 جلنة امطاػة جنوم امفصحة امنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 006 املنافسةجلنة  وداد دار امش يوخامنادي امراييض 

 امرشيف 020 جلنة امطاػة امنادي امراييض بدلية زاكر

 امرشيف 025 جلنة امطاػة امنادي امراييض بدلية ػني امشهداء 

 امرشيف 008 جلنة املنافسة امنادي امراييض اإحتاد اجملبارة

 امرشيف 067 جلنة امطاػة سالم ادلويسامنادي امراييض 

 امرشيف 001 جلنة امطاػة اإحتاد اجملبارةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 073/066 امطاػةجلنة  جنوم فيض امبطمةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 081 جلنة امطاػة مس خلبل الإدريس يةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 082 جلنة امطاػة ش باب ثؼظميتامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 085 جلنة امطاػة أ مل مدينة اجللفةامنادي امراييض 
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 امرشيف ماكبل 109 جلنة امطاػة ش باب مسؼدامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 118 جلنة امطاػة ش بيبة اجملبارةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 001 جلنة امطاػة أ ومليب مسؼدامنادي امراييض 

 امرشيف 001 جلنة امطاػة اإحتاد اجملبارةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 068 جلنة امطاػة جنوم امفصحةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 070/079 جلنة امطاػة امخليسأ مل امنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 79/124 جلنة امطاػة ش باب امزغفرانامنادي امراييض 

 امرشيف BO17/18 جلنة املامية ش باب حايس فدولامنادي امراييض 

 امرشيف BO17/18 جلنة املامية مومودية حد امصحاريامنادي امراييض 

 


