
1 

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/
http://www.lwfdjelfa.com/


9 

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/


2 

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: 

 نخ اإلنضجبطنج

 

 

 اكبثر شرفيانانقسى قضبيب
 

 854 رقى6 انقضيخ -
 

حتاد إجملبارة انديملاتةل   62/80/9865 ثزبريخ أ ش بال إجللفة  اندي –إ 

هذإرإت  إل 
حتاد إجملبارة حبيطة معر  . طريخ معة 77250رخصة رمق: إ 

 

 

 اكبثر شرفيان يب قجم انقسىضبيبق

 -ة-فىج
 

 649 انقضيخ رقى6 -
 

 84/80/9865 ثزبريخأ اكبر أ مل إمخليس  اندي – ش بيبة حايس حببح انديملاتةل 

هذإرإت  إل 
حتجاج عىل كرإر إحلمك 77627رخصة رمق: ش بيبة حايس حببح برإهميي تلخري كصاء ملاتةل وإحدة -إ  إ 

(انفذة+غرإمة مامية ثلدر تب مف دينار 27)

 . 07/20/0272دج(جسدد كبل 7.222جزإئري)

 سلوك غري راييض. 77602رخصة رمق: ش بيبة حايس حببح حوإيس محمد عبد إموهاب

 إملسري إملسجل :

–حماوةل إإل عخدإء وسة وش مت إحلمك –كامس حسني :مدرب إمفئات إمش باهية مفريق إمفئات إمش باهية ش بيبة حايس حببح -

كصاء س خة أ شهر ) من كاهون إل حتاد  702دج( إملادة5.222(انفذة +غرإمة مامية ثلدر ب:خبمسة أ لف دينار جزإئري )26إ 

 07/20/0272جسدد كبل : إجلزإئري مكرة إملدم هوإة
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 فئبد شجبنيخ انقسىقضبيب

 -أ-فىج
 880 انقضيخ رقى6 -

 

حتاد تدلية إجملبارة انديملاتةل   85/80/9865 ثزبريخ جنوم مسعدتدلية  اندي – إ 
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 بلدية زكارلنادي الرياضي ا  (نـــــى رجري)أهلي االدريسية         النادي الرياضي اإلدريسية
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      نجوم مسعد   النادي الرياضي   (نـــــى رجري)   شباب ح فدول      النادي الرياضي الخميس
 سالم الدويس             النادي الرياضي  (نـــــى رجري)وفاق حاسي بحبح    النادي الرياضي حاسي بحبح

             وداد القديد النادي الرياضي (88) –( 80)مولودي ح الصحاريالنادي الرياضي  حد الصحاري
 أشبال الجلفة النادي الرياضي(82) –( 88)إتحاد المجبارة        الرياضي النادي  المجبارة

 اب الزعفرانشبلنادي الرياضي ا   (86) –( 86) أتلتيك عين وسارةالنادي الرياضي  حعين وسبر

    45+ 08 53 02 03 15 20 48 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 
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 (60)م20- 01 37+ 14 51 02 04 14 20 42 الصحاريمولودية حد النادي الرياضي 

 (700)م 27-

 

  (700)م 27-  18+ 12 40 03 06 11 20 38 سالم الدويسالنادي الرياضي 

    15+ 21 36 05 07 08 20 31 اإلدريسيةأهلي  النادي الرياضي

  (60)م26-  10+ 24 34 08 02 10 20 26 نجوم مسعد النادي الرياضي

  (60)م20-  08+ 31 39 07 05 08 20 26 أهلي مسعد النادي الرياضي

 (60)م26- 01 05+ 32 37 10 01 07 21 24 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

 (700)م27-

 

    14- 35 21 10 03 05 20 24 يدوداد القد النادي الرياضي

    11- 43 32 09 06 02 20 21 بحبح وفاق حاسي النادي الرياضي

 (57م)26-  58- 28 24 17 01 01 20 00 بلدية زكار النادي الرياضي

 (700)م27-

 

 (700)م20- 01 39- 55 16 15 04 01 20 00 بارةإتحاد المج النادي الرياضي

 (60)م20-

 (07)م20-

 

    الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي

    39+ 09 48 01 04 13 18 43 جوهرة بيضاء دويسالنادي الرياضي  

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

 -  07+ 32 39 05 02 12 19 37 مستقبل اإلدريسيةالنادي الرياضي  
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 (700)م27

-  10+ 37 47 05 04 10 19 32 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (700)م20

 

 (07)م20-  14+ 17 31 05 04 09 18 28 لمجبارةشبيبة ا النادي الرياضي

-

 (700)م27

 

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

    11- 29 18 09 06 03 18 15 يتشباب تعظمالنادي الرياضي 

-  05- 28 23 08 04 06 18 11 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

 (700)م20

 (07)م20-

 (60)م26-

 

  (60م)70-  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 

  (700)م27-  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 

 (60)م26-  04- 28 24 07 04 07 18 18 أمل الخميسالنادي الرياضي 

 (700)م27-

 

  (60)م20-  15- 38 23 10 04 04 18 13 الزعفرانشباب النادي الرياضي 

  (60)م70- 9. 04+ 27 31 08 04 06 18 10 ن وسارةأتلتيك عيالنادي الرياضي 

 700)20-  01+ 26 27 08 04 06 18 08 حةنجوم الفصالنادي الرياضي 

 57)م26-

 60)م26-

 

( 700)م27-  61- 72 11 19 00 00 19 05- دشباب عين معبالنادي الرياضي 

 (07)م20-

 

http://www.lwfdjelfa.com/


16 

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: 

    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 

    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 
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    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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 عزوز إمهادي           أ مني إملال

  س ين عبد هللا           إماكثة
جدول الاعامل :

 

 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريخ انزىقيذ  ثالثي انزحكيى

61688 65/86/9865  حاسي تحثح ح فدولش  نبدي     -أشجبل انجهفخ        نبدي  

61688 65/86/9865  انًجثارج انشهداءثهديخ ع  نبدي  -سالو اندويس      نبدي  

61688 65/86/9865  يسعذ      أههي يسعد نبدي    -وداد انقديد          نبدي  

61688 65/86/9865  ع انشهذاء ثحجخوفبق ح  نبدي   -نجىو يسعد         نبدي  

61688 65/86/9865  انجهفح إرحبد انًججبرحنبدي     -ثهديخ زكبر            نبدي 

61688 65/86/9865  انخًيس   و ح انصحبرينبدي   -أههي اإلدريسيخ      نبدي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

61688 63/86/9865 فيض  َادي يستقثم اإلدريسيح  -أونًة يسعذ           َادي 

 انثطًح

61688 64/86/9865  دار انشيىخ جىهرج ب انذويس َادي  -شثيثح انًجثارج        َادي 

61688 64/86/9865  انذويس أيم و انجهفحَادي    -شثاب يسعذ           َادي  

61688 64/86/9865  انًجثارج تعظًيتشثاب  َادي   -ترجي تٍ يعقىب    َادي  

61688 64/86/9865  انجهفح دروا         دار انشيىخ ودادَادي    -وفاق سذ رحال      َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

61688 64/86/9865  انثيريٍ شثاب عيٍ يعثذَادي    -يىنىديح انقذيذ     َادي  

61688 64/86/9865  حاسي تحثح شثيثح حاسي تحثح َادي   -َجىو انفصحح     َادي  

61688 64/86/9865  د011انجهفح َادي أتهتيك انجهفح    -َصر انشارف    َادي  

61688 64/86/9865  عيى يعثذ انزعفرٌشثاب  َادي    -وداد انزعفراٌ   َادي  

61688 64/86/9865  انخًيس        تهذيح تُهار َادي       -أيم انخًيس      َادي  
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 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 1.. إل ماهة إمعامة دإد دإر إمش يوخإمنادي إمراييض و 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 2.. جلنة إمطاعة ش باب ثعظميت إمراييضنادي إم 

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

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 99. إمطاعةجلنة  ش باب عني معبدإمنادي إمراييض 

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

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

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

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

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 9.. إمطاعةجلنة  ش باب عني معبدإمنادي إمراييض 

 20.000,00 إمرشيف 95. إمطاعةجلنة  تدلية عني إمشهدإء  إمراييض ناديإم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 96. إمطاعةجلنة  ثعظميت إمراييض ش بابنادي إم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 11. إملنافسةجلنة  ش باب عني معبدإمنادي إمراييض 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف .6. إمطاعةجلنة  مسعد ش باب إمراييضنادي إم 

 .50.000,00 ماكبل إمرشيف 66. إمطاعةجلنة  جنوم فيض إمبطمة إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف .7. إمطاعةجلنة  أ مل إمخليس إمراييضنادي إم 

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

 2.000,00 ماكبل إمرشيف 71. إمطاعةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش يوخ

. 6.000,00 ماكبل إمرشيف 72. إمطاعةجلنة  جنوم فيض إمبطمة إمراييضنادي إم 

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

. 6.000,00 ماكبل إمرشيف 78. إمطاعةجلنة  عني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلخيم 

 20.000,00 ماكبل إمرشيف .8. إمطاعةجلنة  أ مل إمخليس إمراييضنادي إم 

 2.000,00 ماكبل إمرشيف 81. إمطاعةجلنة  إل دريس ية مس خلبل إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 89. إمطاعةجلنة  ثعظميت إمراييض ش بابنادي إم 

حتاد إجملبارة إمراييض ناديإم   .5.000,00 إمرشيف ... إمطاعةجلنة  إ 

حتاد إجملبارة إمراييض ناديإم  . 7.000,00 إمرشيف ... إمطاعةجلنة  إ 

 20.000,00 ماكبل إمرشيف 71. إمطاعةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش يوخ

. 6.000,00 ماكبل إمرشيف 72. إمطاعةجلنة  جنوم فيض إمبطمة إمراييضنادي إم 

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

 2.000,00 ماكبل إمرشيف 81. إمطاعةجلنة  إل دريس ية مس خلبل إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 إمرشيفماكبل  89. إمطاعةجلنة  ثعظميت إمراييض ش بابنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 85. إمطاعةجلنة  إجللفة مل مدينةإمنادي إمراييض أ  

. 6.000,00 ماكبل إمرشيف 78. إمطاعةجلنة  عني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلخيم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 79. إمطاعةجلنة  إمنادي إمراييض ش باب إمزعفرإن

 20.000,00 ماكبل إمرشيف 79. إمطاعةجلنة  أ مل إمخليس إمراييضنادي إم 

 .5.000,00 ماكبل إمرشيف 12. إملنافسةجلنة  ش باب عني معبدإمنادي إمراييض 

 2.000,00 إمرشيف 5.. إمطاعةجلنة  سالم إدلويس إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 إمرشيف 6.. إمطاعةجلنة  زاكرتدلية إمراييض نادي إم 

. 1.000,00 إمرشيف 7.. إمطاعةجلنة  مسعد هيلأ   إمراييضنادي إم 
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. 1.000,00 ماكبل إمرشيف 1.9 إمطاعةجلنة  مسعد ش باب إمراييضنادي إم 

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

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

. 1.000,00 إمرشيف 65. إمطاعةجلنة  إل دريس ية مس خلبل إمراييضنادي إم 

. 41.000,00 إمرشيف 67. إمطاعةجلنة  سالم إدلويس إمراييضنادي إم 

 ..,..875 ماكبل إمرشيف 118 إمطاعةجلنة  إجملبارة يبةش ب  إمراييضنادي إم 

 ..,...2.7 ماكبل إمرشيف .19 إمطاعةجلنة  إمنادي إمراييض ش باب إمزعفرإن

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

 ..,...1.7 ماكبل إمرشيف 69. إمطاعةجلنة  مسعد أ ومليب إمراييضنادي إم 

. 3.000,00 إمرشيف  إملنافسةجلنة  عني معبد ش باب إمراييضنادي إم 

 ..,...157 إمرشيف  إمطاعةجلنة  تدلية عني إمشهدإء  إمراييض ناديإم 

 .5.000,00 إمرشيف  إمطاعةجلنة  تدلية عني إمشهدإء  إمراييض ناديإم 

. 1.000,00 إمرشيف  إمطاعةجلنة  وفاق حايس حببحإمنادي إمراييض 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف  إمطاعةجلنة  إل دريس ية مس خلبل إمراييضنادي إم 

. 1.000,00 ماكبل إمرشيف  إمطاعةجلنة  ثعظميت إمراييض ش بابنادي إم 

 ..,..1175 ماكبل إمرشيف  إمطاعةجلنة  إجملبارة يبةش ب  إمراييضنادي إم 

 ..,...9.7 ماكبل إمرشيف  إمطاعةجلنة  عني معبد ش باب إمراييضنادي إم 

 ..,...67 ماكبل إمرشيف  إمطاعةجلنة  بهنارتدلية إمراييض نادي إم 

 ..,...157 إمرشيف 18. إملنافسةجلنة  تدلية عني إمشهدإء  إمراييض ناديإم 

حتاد إجملبارة إمراييض ناديإم   ..,...67 إمرشيف 19. إملنافسةجلنة  إ 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 125 إمطاعةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش يوخ

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 128 إمطاعةجلنة  إمنادي إمراييض ش باب إمزعفرإن

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

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 1.1 إمطاعةجلنة  أ مل إمخليس إمراييضنادي إم 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 1.1 إمطاعةجلنة  عني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلخيم 

  ..,...17 إمرشيف 76. إمطاعةجلنة  سالم إدلويس إمراييضنادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 127 إمطاعةجلنة  بهنارتدلية إمراييض نادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 128 إمطاعةجلنة  إمراييض مومودية إملديدنادي إم 

 ..,...167 ماكبل إمرشيف 128 إمطاعةجلنة  أ مل إمخليس إمراييضنادي إم 

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

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 95. إملنافسةجلنة  جنوم فيض إمبطمة إمراييضنادي إم 

 ..,...157 إمرشيف .9. إملنافسةجلنة  إمراييض ودإد إملديدنادي إم 

 ..,...17 إمرشيف .8 إمطاعةجلنة  زاكرتدلية إمراييض نادي إم 

. 2.500,00 ماكبل إمرشيف 1.7 إمطاعةجلنة  أ مل إمخليس إمراييضنادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف .15 إمطاعةجلنة  ثعظميت إمراييض ش بابنادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 159 إمطاعةجلنة  أ مل إمخليس إمراييضنادي إم 

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

 ..,...57 إمرشيف 99. إملنافسةجلنة  إمراييض ودإد إملديدنادي إم 
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 ..,...57 ماكبل إمرشيف 92. إملنافسةجلنة  جنوم فيض إمبطمة إمراييضنادي إم 

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

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

 ..,...57 إمرشيف 89. إمطاعةجلنة  مسعد جنوم إمراييضنادي إم 

 ..,...57 إمرشيف 82. إمطاعةجلنة  زاكرتدلية إمراييض نادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 157 إمطاعةجلنة  مسعد أ ومليب إمراييضنادي إم 

 ..,...17 ماكبل إمرشيف 158 إمطاعةجلنة  ثعظميت إمراييض ش بابنادي إم 

 ..,...1.7 ماكبل إمرشيف 159 إمطاعةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش يوخ

 ..,...67 ماكبل إمرشيف 99. إملنافسةجلنة  عني معبد ش باب إمراييضنادي إم 

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

 ..,...157 ماكبل إمرشيف 21. إملنافسةجلنة  عني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلخيم 

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

 000,00..1 إمرشيف  إمطاعةجلنة  مسعد جنوم إمراييضنادي إم 

 ..,...157 إمرشيف  إمطاعةجلنة  سالم إدلويس إمراييضنادي إم 

 ..,..175 ماكبل إمرشيف  إمطاعةجلنة  ثعظميت إمراييض ش بابنادي إم 

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

 ..,...157 ماكبل إمرشيف  إملنافسةجلنة  جنوم فيض إمبطمة إمراييضنادي إم 

 ..,...57 إمرشيف 95. إمطاعةجلنة  إل دريس ية أ هيل إمراييضنادي إم 

 ..,...157 ماكبل إمرشيف .2. إملنافسةجلنة  عني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلخيم 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف 25. إملنافسةجلنة  إمفصحةجنوم  إمراييضنادي إم 

 ..,...67 ماكبل إمرشيف 26. إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش يوخ

 ..,...157 ماكبل إمرشيف 28. إملنافسةجلنة  جنوم فيض إمبطمة إمراييضنادي إم 

 ..,...157 ماكبل إمرشيف 29. إملنافسةجلنة  إمنادي إمراييض ودإد دإر إمش يوخ

 ..,...157 ماكبل إمرشيف ... إملنافسةجلنة  إمفصحة إجللفةجنوم  إمراييضنادي إم 

 ..,...57. ماكبل إمرشيف ش9.. إملنافسةجلنة  حريج بن يعلوب إمراييضنادي إم 

 ..,...57. ماكبل إمرشيف ش2.. إملنافسةجلنة  إمفصحة إجللفةجنوم  إمراييضنادي إم 

 ..,...57. ماكبل إمرشيف ش... إملنافسةجلنة  أ مل إمخليس إمراييضنادي إم 

 ..,...1.7 ماكبل إمرشيف .18 إمطاعةجلنة  حريج بن يعلوب إمراييضنادي إم 

 ..,...1.7 ماكبل إمرشيف 189 إمطاعةجلنة  حايس حببح يبةش ب  إمراييضنادي إم 

 ..,...57 ماكبل إمرشيف .18 إمطاعةجلنة  إمنادي إمراييض وفاق إمزعفرإن

 ..,...57 ماكبل إمرشيف ش9.. إمطاعةجلنة  عني وسارةإمنادي إمراييض أ ثلخيم 

 ..,...67 ماكبل إمرشيف 186 إمطاعةجلنة  حايس حببح يبةش ب  إمراييضنادي إم 

حتاد إمراييضنادي إم   000,00..6 ف ش باهية 2.. إمطاعةجلنة  إجملبارةتدلية  إ 

 ..,..975 ف ش باهية 8.. إملنافسةجلنة  إجللفةأ ش بال  إمراييضنادي إم 

 ..,...57. ف ش باهية 5.. إملنافسةجلنة  إمفصحة إجللفةجنوم  إمراييضنادي إم 

 ..,...57. ف ش باهية 6.. إملنافسةجلنة  أ مل إمخليس إمراييضنادي إم 

 ..,...57. ف ش باهية 7.. إملنافسةجلنة  جنوم فيض إمبطمة إمراييضنادي إم 

 ..,...157 إمرشيف 1.. إملنافسةجلنة  سالم إدلويس إمراييضنادي إم 
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 ..,...157 إمرشيف 9.. إملنافسةجلنة  زاكرتدلية إمراييض نادي إم 

 ..,...157 إمرشيف 2.. إملنافسةجلنة  حايس فدول إمراييض ش بابنادي إم 

 ..,...157 إمرشيف 2.. إملنافسةجلنة  مسعد جنوم إمراييضنادي إم 

 إمرشيف 2.. جلنة إمطاعة دلية زاكرإمنادي إمراييض ت

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

 ماكبل إمرشيف ... إملنافسةجلنة  ودإد دإر إمش يوخإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف 19. جلنة إمطاعة أ ومليب مسعدإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف ... إملنافسةجلنة  ودإد دإر إمش يوخإمنادي إمراييض 

 ماكبل إمرشيف 99. جلنة إمطاعة عني معبدإمنادي إمراييض ش باب 

 ماكبل إمرشيف 8.. إملنافسةجلنة  عني معبدإمنادي إمراييض ش باب 
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