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 نخ اإلنضجبطنج

 

 

 

-  

 اكبثر شرفيان يب قجم انقسىضبيبق

 -أ-فىج
 

 081 انقضيخ رقى: -
 

 10/10/9100 ثزبريخأ اكبر أ ومليب مسؼد اندي – حريج بن ًؼلوب انديملاتةل 

هذارات  الإ
 . عريمؼة خ 75543رخصة رمق: حريج بن ًؼلوب بن سلامين غٍزز

حذجاج ػىل كرار احلمك 75454رخصة رمق: أ ومليب مسؼد توغاكز ومَد كصاء ملاتةل واحدة -اإ اإ

(انفذة8غرامة مامَة ثلدر تب مف دًنار 17)

 . 74/14/9177دج(جسدد كبل 7.111جزائري)
 

 080 انقضيخ رقى: -

س اندي – ش باب ثؼظمَت انديملاتةل   10/10/9100 ثزبريخأ اكبر اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

هذارات  الإ

 . عريمؼة خ 75974رخصة رمق: ش باب ثؼظمَت بن ػلَة محمد

 . ثضََع اموكت 75974رخصة رمق: ش باب ثؼظمَت حٍرزي محمد غبد احلق

س ثوويس امنؼاس  . ثضََع اموكت 75193رخصة رمق: اجلوىرة ب ادلٌو

س امؼاميي أ محد ملني  . عريمؼة خ 75116رخصة رمق: اجلوىرة ب ادلٌو

س غَداوي سؼَد  . عريمؼة خ 75176رخصة رمق: اجلوىرة ب ادلٌو
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 -ة-فىج
 

 089 انقضيخ رقى: -
 

 18/10/9100 ثزبريخأ اكبر ش بُبة حايس حببح اندي – أ مل امخلُس انديملاتةل 

هذارات  الإ
حذجاج ػىل كرار  75417رخصة رمق: ش بُبة حايس حببح تلخري براىميي كصاء ملاتةل واحدة -احلمكاإ اإ

(انفذة8غرامة مامَة ثلدر تب مف دًنار 17)

 . 74/14/9177دج(جسدد كبل 7.111جزائري)

 سلوك غري راييض. 75497رخصة رمق: ش بُبة حايس حببح حوايس محمد غبد امرحامن
 

 080 انقضيخ رقى: -
 

 9100/ 10/10 ثزبريخأ اكبر تدلًة بهنار اندي –ش باب ػني مؼبد انديملاتةل 

هذارات  الإ
 . عريمؼة خ 75455رخصة رمق: ش باب ػني مؼبد رحال مراد

 . عريمؼة خ 75454رخصة رمق: ش باب ػني مؼبد دابب ابمغَر

 . عريمؼة خ 75456رخصة رمق: ش باب ػني مؼبد توزًدي مصعفى

 . عريمؼة خ 75149رخصة رمق: تدلًة مبيار سايس هرهوب
 

 

 081 انقضيخ رقى: -
 

 10/10/9100 ثزبريخأ اكبر وفاق امزغفران  اندي – مومودًة املدًد انديملاتةل 

 امعرد
كصاء أ رتؼة ملاتالت )-سة وش مت احلمك 75375رخصة رمق: وفاق امزغفران ساليم تللامس (انفذة8غرامة 14اإ

دج(جسدد 3.111مامَة ثلدر مخسة أ لف دًنار جزائري)

 . 74/14/9177كبل 

 الإهذارات
 . عريمؼة خ 75916رخصة رمق: املدًدمومودًة  خشبات ػُىس

 . عريمؼة خ 75919رخصة رمق: مومودًة املدًد حايش ػادل

 سلوك غري راييض. 75351رخصة رمق: وفاق امزغفران كركِط امعَة
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 082 انقضيخ رقى: -
 

س واملسجةل ػىل وركة - حرتازات امللدمة من ظرف اندي امراييص اجلوىرة امبَضاء ادلٌو  امللاتةل اميت جرتهظرا مالإ

 17/15/9177ًوم : 

س يف ملر امراتعة -  هظرا مخب هَد امخحفظات املسجةل ػىل وركة امللاتةل من ظرف رئُس اندي اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

 77/15/9177تخارخي:

 هظرا لإظالع انلجنة ػىل مضمون امخحفظات كررت ماًيل :-

 يف امشلك :

س مؼدم ذهر امؼلوتة ػىل امالغة يف وركة امللاتةل      ػدم كبول الإحرتازات امللدمة من ظرف اندي اجلوىرة امبَضاء ادلٌو

 (64ظبلا نلامدة رمق )

 يف املوضوع:

س باب املذهورة اػاله كررت انلجنة امخوجو اىل ثعبَق املادة ) هظرا ( من كاهون الاحتاد اجلزائري 73مؼدم كبول امشلك مل 

 مكرة املدم ىواة )اخملامفة املكدشفة من كبل امراتعة(.

ىل ورشىا يف وكت لحق يف امنرشة امرمسَة رمق :  خر انلجنة يف دراسة املضَةهظرا مخب  -    15ال مر اذلي أ دى اإ

 194حتت رمق : 99/77/9176تخارخي :

ندشاف امراتعة مالغة املؼاكة -  .هظرا مؼمل رئُس اندي ش باب ثؼظمَت ابإ

س خوىف امؼلوتة  75975ل ن امالغة املؼاكة بن تومرابح فذح ادلٍن رخصة رمق :هظرا - ق ش باب ثؼظمَت كد اإ من فًر

 امللررة ومل ٌشارك يف امللاتالت امخامَة :

 )اجلوةل امراتؼة(17/77/9176*ش باب ثؼظمَت/وفاق سد رحال تخارخي :  

 اخلامسة()اجلوةل 75/77/9177ش باب ثؼظمَت تخارخي:أ ومليب مسؼــــــد/*  

س َة     )اجلوةل امسادسة(95/77/9177*ش باب ثؼظمَت /اندي مس خلبل الإدٌر

سدنفذ امؼلوتة املسلعة ػلَو  و كدمكوهغلوتة امالغة ميذه ال س باب كررت انلجنة ػدم                   يف زالزة املمتثةل اإ

 املذهورة أ ػاله.و ملاتالت 

 

 فئبد شجبنيخ انقسىقضبيب

 -د-فىج
 119 انقضيخ رقى: -

 

 18/10/9100 ثزبريخأ ش بال  تدلًة بهنار اندي – أ ثلخَم ػني وسارة انديملاتةل 

 املسري املسجل :

كصاء س نة واحدة)–حماوةل الإغخداء ػىل احلمك  75711دحامين غبد املادر )أ ثلخَم ػني وسارة( رخصة رمق : ( انفذة 17اإ

من كاهون الإحتاد 719املادة) 74/19/9177جسدد كبل :دج( 83.111غرامة مامَة ثلدر ب:مخسة أ لف دجِنار جزائري )

 اجلزائري مكرة املدم ىواة امفئات امش باهَة(
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 نجوم فيض البطمة لنادي الرياضيا  (نـــــى رجري)        أمل م الجلفة النادي الرياضي  انجهفخ

              الجوهرةب الدويسالنادي الرياضي  (11) –( 11)       شباب تعظميت النادي الرياضي رعظًيذ

 وداد دار الشيوخ النادي الرياضي (نـــــى رجري)       شبيبة المجبارةالنادي الرياضي  انًججبرح

              مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي (10) –( 10)   شباب مسعد       النادي الرياضي  يسعذ

 أولمبي مسعد النادي الرياضي (19) –( 19)   ترجي بن يعقوب  النادي الرياضي  ثن يعقىة

                    شبيبة حاسي بحبحلنادي الرياضي ا   (10) –( 10)       أمل الخميس  النادي الرياضي  انخًيس

    بلدية بنهارالنادي الرياضي    (12) –( 19)     شباب عين معبد النادي الرياضي عين يعجذ

 وفاق الزعفرانالنادي الرياضي     (10) –( 10)    مولودية القديد  النادي الرياضي  انقذيذ

 نجوم الفصحةالنادي الرياضي     (نـــــى رجري)       نصر الشارفالنادي الرياضي  انشبرف

    39+ 08 47 02 03 14 19 45 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

 (49)م15- 01 33+ 14 47 02 04 13 19 39 لصحاريمولودية حد االنادي الرياضي 

 (755)م 17-

 

    21+ 09 40 02 06 11 19 39 سالم الدويسالنادي الرياضي 

    10+ 24 34 07 02 10 19 32 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

  (755)م 17-  05+ 32 37 09 01 10 20 30 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

    12+ 21 33 05 07 07 19 28 يسيةأهلي اإلدر النادي الرياضي

  (49)م15- 01 08+ 31 39 07 05 08 20 26 أهلي مسعد النادي الرياضي

    10- 31 21 09 03 07 19 24 يدوداد القد النادي الرياضي

    15- 43 28 09 06 04 19 18 بحبح وفاق حاسي النادي الرياضي

  (    755)م17-  55- 79 24 16 01 02 19 06 بلدية زكار النادي الرياضي

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

 (49)م15-

 (97)م19-

 

    الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي
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    39+ 09 48 01 04 13 18 43 ضاء دويسجوهرة بيالنادي الرياضي  

    35+ 15 50 02 05 11 18 38 الجلفة أمل مالنادي الرياضي  

    07+ 32 39 05 02 12 19 38 مستقبل اإلدريسيةالنادي الرياضي  

-  10+ 37 47 05 04 10 19 33 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (755)م17

 

  (97)م19-  14+ 17 31 05 04 09 18 29 لمجبارةشبيبة ا النادي الرياضي

    00 23 23 05 08 05 18 23 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

    11- 29 18 09 06 03 18 15 تعظميتشباب النادي الرياضي 

-  05- 28 23 08 04 06 18 12 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

 (755)م19

 (97)م19-

 (49)م14-

 

  (49م)79-  12- 39 27 10 03 05 18 06 لبطمةنجوم فيض االنادي الرياضي 

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

    45- 61 16 16 00 01 17 03 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    28+ 13 41 04 01 14 19 43  بلدية بنهارالنادي الرياضي 

    19+ 17 36 02 05 11 18 38  الزعفرانوفاق  النادي الرياضي 

    19+ 21 40 06 06 19 18 33 ة القديدمولوديالنادي الرياضي 

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

    03+ 24 27 07 04 07 18 25 اسي بحبحشبيبة حالنادي الرياضي 

    02+ 24 26 06 06 06 18 24  فنصر الشارالنادي الرياضي 

  (49)م14-  04- 28 24 07 04 07 18 19 أمل الخميسالنادي الرياضي 

  (49)م15-  15- 37 22 10 03 04 17 12 رانشباب الزعفالنادي الرياضي 

  (49)م79- 9. 04+ 26 30 08 03 06 17 09 ن وسارةأتلتيك عيالنادي الرياضي 

 755)19-  01+ 26 27 08 04 06 18 08 حةنجوم الفصالنادي الرياضي 

 35)م14-

 49)م14-

 

( 755)م17-  61- 72 11 19 00 00 19 05- دشباب عين معبالنادي الرياضي 

 (97)م14-
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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 

 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريخ انزىقيذ  ثالثي انزحكيى

02:11 00/10/9100  حاسي تحثح ح فذولش  نبدي     -أشجبل انجهفخ        نبدي  

02:11 00/10/9100  انًجثارج انشهذاءثهذيخ ع  نبدي  -سالو انذويس      نبدي  

02:11 00/10/9100  يسعذ      أههي يسعذ نبدي    -وداد انقذيذ          نبدي  

02:11 00/10/9100  ع انشهذاء ثحجخوفبق ح  نبدي   -نجىو يسعذ         نبدي  

02:11 00/10/9100  انجهفح إرحبد انًججبرحنبدي     -ثهذيخ زكبر            نبدي 

02:11 00/10/9100  انخًيس   و ح انصحبرينبدي   -أههي اإلدريسيخ      نبدي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

02:11 01/10/9100 فيض  َادي يستقثم اإلدريسيح  -أونًة يسعذ           َادي 

 انثطًح

02:11 08/10/9100  دار انشيىخ جىهرج ب انذويس َادي  -شثيثح انًجثارج        َادي 

02:11 08/10/9100  انذويس أيم و انجهفحَادي    -شثاب يسعذ           َادي  

02:11 08/10/9100  انًجثارج تعظًيتشثاب  َادي   -ترجي تٍ يعقىب    َادي  

02:11 08/10/9100  انجهفح دروا         دار انشيىخ ودادَادي    -وفاق سذ رحال      َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

02:11 08/10/9100  انثيريٍ شثاب عيٍ يعثذَادي    -يىنىديح انقذيذ     َادي  

02:11 08/10/9100  حاسي تحثح شثيثح حاسي تحثح َادي   -َجىو انفصحح     َادي  

02:11 08/10/9100  د011انجهفح َادي أتهتيك انجهفح    -َصر انشارف    َادي  

02:11 08/10/9100  عيى يعثذ انزعفرٌشثاب  َادي    -وداد انزعفراٌ   َادي  

02:11 08/10/9100  انخًيس        تهذيح تُهار َادي       -أيم انخًيس      َادي  
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 غزوز اميادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           اماكثة
جدول الاغامل :

 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة داد دار امش َوخامنادي امراييض و 

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

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

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

 .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 

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

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

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

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

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

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

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

 .50.000,00 ماكبل امرشيف 66. امعاػةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

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

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

 2.000,00 ماكبل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امعاػةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

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

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

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

س َة مس خلبل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امعاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ش بابنادي ام 

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

حتاد اجملبارة امراييض ناديام   .5.000,00 امرشيف ... امعاػةجلنة  اإ

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

حتاد اجملبارة امراييض ناديام  . 7.000,00 امرشيف ... امعاػةجلنة  اإ

 20.000,00 ماكبل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ
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. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امعاػةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

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

س َة مس خلبل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امعاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ش بابنادي ام 

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

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

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

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

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 12. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدامنادي 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 ىيلأ   امراييضنادي ام 

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

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

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

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

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

 ..,..875 ماكبل امرشيف 118 امعاػةجلنة  اجملبارة ُبةش ب  امراييضنادي ام 

 ..,...2.7 ماكبل امرشيف .19 امعاػةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

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

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

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

 ..,...157 امرشيف  امعاػةجلنة  تدلًة ػني امشيداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 امرشيف  امعاػةجلنة  تدلًة ػني امشيداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف  امعاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

س َة مس خلبل امراييضنادي ام  . 1.000,00 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ش بابنادي ام 

 ..,..1175 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  اجملبارة ُبةش ب  امراييضنادي ام 

 ..,...1.7 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  اجلوىرة ب ادلوٌس امراييضنادي ام 

 ..,...9.7 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  ػني مؼبد ش باب امراييضنادي ام 

 ..,...67 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  بهنارتدلًة امراييض نادي ام 

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

حتاد اجملبارة امراييض ناديام   ..,...67 امرشيف 19. املنافسةجلنة  اإ

 ..,...57 ماكبل امرشيف 125 امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

 ..,...57 ماكبل امرشيف 128 امعاػةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

 ..,...17 ماكبل امرشيف 129 امعاػةجلنة  امنادي امراييض هرص امشارف

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

 ..,...57 ماكبل امرشيف 1.1 امعاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 
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  ..,...17 امرشيف 76. امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

 ..,...17 ماكبل امرشيف 127 امعاػةجلنة  بهنارتدلًة امراييض نادي ام 

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

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

 ..,...57 ماكبل امرشيف 97. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

 ..,...57 امرشيفماكبل  95. املنافسةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

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

 ..,...17 امرشيف .8 امعاػةجلنة  زاكرتدلًة امراييض نادي ام 

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 1.7 امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

 ..,...17 امرشيفماكبل  .15 امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ش بابنادي ام 

 ..,...17 ماكبل امرشيف 159 امعاػةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

 ..,...957 ماكبل امرشيف ... L.R.F.B اجملبارة ُبةش ب  امراييضنادي ام 

 ..,...57 ماكبل امرشيف ... L.R.F.B اجلوىرة ب ادلوٌس امراييضنادي ام 

 ..,...57 امرشيف 99. املنافسةجلنة  امراييض وداد املدًدنادي ام 

 ..,...57 ماكبل امرشيف 92. املنافسةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

 ..,...57 ماكبل امرشيف .9. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

 ..,...157 ماكبل امرشيف 97. املنافسةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

 ..,...57 امرشيف 89. امعاػةجلنة  مسؼد جنوم امراييضنادي ام 

 ..,...57 امرشيف 82. امعاػةجلنة  زاكرتدلًة امراييض نادي ام 

 ..,...17 ماكبل امرشيف 157 امعاػةجلنة  مسؼد أ ومليب امراييضنادي ام 

 ..,...17 ماكبل امرشيف 158 امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ش بابنادي ام 

 ..,...1.7 ماكبل امرشيف 159 امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

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

 ..,...57 ماكبل امرشيف .2. املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

 ..,...157 ماكبل امرشيف 21. املنافسةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

حتادنادي ام   ..,...2.7 امرشيف  امعاػةجلنة  اجملبارةامراييض اإ

 000,00..1 امرشيف  امعاػةجلنة  مسؼد جنوم امراييضنادي ام 

 ..,...157 امرشيف  امعاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

 ..,..175 ماكبل امرشيف  امعاػةجلنة  ثؼظمَت امراييض ش بابنادي ام 

 ..,...167 ماكبل امرشيف  املنافسةجلنة  اجملبارة ُبةش ب  امراييضنادي ام 

 ..,...157 ماكبل امرشيف  املنافسةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

س َة أ ىيل امراييضنادي ام   ..,...57 امرشيف 95. امعاػةجلنة  الإدٌر

 ..,...157 ماكبل امرشيف .2. املنافسةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

 ..,...57 ماكبل امرشيف 25. املنافسةجلنة  امفصحةجنوم  امراييضنادي ام 

 ..,...67 ماكبل امرشيف 26. املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

 ..,...157 ماكبل امرشيف 28. املنافسةجلنة  جنوم فِض امبعمة امراييضنادي ام 

 ..,...157 ماكبل امرشيف 29. املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

 ..,...157 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  امفصحة اجللفةجنوم  امراييضنادي ام 
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 ..,...57. ماكبل امرشيف ش9.. املنافسةجلنة  حريج بن ًؼلوب امراييضنادي ام 

 ..,...57. ماكبل امرشيف ش2.. املنافسةجلنة  امفصحة اجللفةجنوم  امراييضنادي ام 

 ..,...57. ماكبل امرشيف ش... املنافسةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

 ..,...1.7 ماكبل امرشيف .18 امعاػةجلنة  حريج بن ًؼلوب امراييضنادي ام 

 ..,...1.7 ماكبل امرشيف 189 امعاػةجلنة  حايس حببح ُبةش ب  امراييضنادي ام 

 ..,...57 ماكبل امرشيف .18 امعاػةجلنة  امنادي امراييض وفاق امزغفران

 ..,...57 ماكبل امرشيف ش9.. امعاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

 امرشيف 2.. جلنة امعاػة يض تدلًة زاكرامنادي امراي

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

 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امش َوخامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 19. جلنة امعاػة أ ومليب مسؼدامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امش َوخامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 99. جلنة امعاػة ػني مؼبدامنادي امراييض ش باب 

 ماكبل امرشيف 8.. املنافسةجلنة  ػني مؼبدامنادي امراييض ش باب 

 ماكبل امرشيف 22. جلنة امعاػة جنوم امفصحة امنادي امراييض 

 امرشيفماكبل  6.. املنافسةجلنة  وداد دار امش َوخامنادي امراييض 

 امرشيف .9. جلنة امعاػة امنادي امراييض تدلًة زاكر

 امرشيف 95. جلنة امعاػة امنادي امراييض تدلًة ػني امشيداء 

حتاد اجملبارة  امرشيف 8.. جلنة املنافسة امنادي امراييض اإ
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سامنادي امراييض   امرشيف 67. جلنة امعاػة سالم ادلٌو

حتاد اجملبارةامنادي امراييض   امرشيف 1.. جلنة امعاػة اإ

 ماكبل امرشيف 66./72. امعاػةجلنة  جنوم فِض امبعمةامنادي امراييض 

س َةامنادي امراييض   ماكبل امرشيف 81. جلنة امعاػة مس خلبل الإدٌر

 ماكبل امرشيف 89. جلنة امعاػة ش باب ثؼظمَتامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 85. جلنة امعاػة أ مل مدًنة اجللفةامنادي امراييض 

 امرشيف ماكبل 1.9 جلنة امعاػة ش باب مسؼدامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 118 جلنة امعاػة ش بُبة اجملبارةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 1.. جلنة امعاػة أ ومليب مسؼدامنادي امراييض 

حتاد اجملبارةامنادي امراييض   امرشيف 1.. جلنة امعاػة اإ

 ماكبل امرشيف 68. جلنة امعاػة جنوم امفصحةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 79./.7. جلنة امعاػة امخلُسأ مل امنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف .79/19 جلنة امعاػة ش باب امزغفرانامنادي امراييض 

 امرشيف BO17/18 جلنة املامَة ش باب حايس فدولامنادي امراييض 

 امرشيف BO17/18 جلنة املامَة مومودًة حد امصحاريامنادي امراييض 
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