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 ُح اإلَضثاطنج

 

 

 

 

 اكاتر شرفيان يا قثم انقسىضاياق

 -أ-فىج
 

 388 انقضيح رقى: -
 

 22/33/2389 تتاريزأ اكبر  مدينة اجللفةأ مل  اندي – ش باب بدلية ثؼظميت انديمقابةل 

هذارات  الإ
 . طريخ لؼب 56271رخصة رمق: أ مل م اجللفة حوايس محمد غبد الوهاب

 884 انقضيح رقى: -
 

 22/33/2389 تتاريزأ اكبر وفاق سد رحال  اندي – اجلوهرة البيضاء ادلويس انديمقابةل 

هذارات  الإ
 . سلوك غري راييض 56021رخصة رمق: اجلوهرة ب ادلويس محيدات أ محد أ مني

 . طريخ لؼب 56170رخصة رمق: وفاق سد رحال قليةل بلخري

 
 885 انقضيح رقى: -

 

 23/33/2389 تتاريزأ اكبر تريج بن يؼقوب  اندي – مس تقبل الإدريس ية انديمقابةل 

هذارات  الإ
 . طريخ لؼب 56107رخصة رمق: مس تقبل الإدريس ية بن بوزيد ػيل

 . طريخ لؼب 56471رخصة رمق: مس تقبل الإدريس ية زغيرتي هور ادلين

 . ثضييع الوقت 56101رخصة رمق: مس تقبل الإدريس ية بن الؼايب محمد

 . ثضييع الوقت 56116رخصة رمق: تريج بن يؼقوب رشييك أ محد

 . ثضييع الوقت 56114رخصة رمق: تريج بن يؼقوب بلقامسبن حفاف 
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 -ب-فىج
 

 886 انقضيح رقى: -
 

 23/33/2389 تتاريزأ اكبر أ ثلتيك ػني وسارة  اندي – ش بيبة حايس حببح انديمقابةل 

هذارات  الإ
 . ثضييع الوقت 56746رخصة رمق: أ ثلتيك ع وسارة بهنار محمد ال مني

 سلوك غري راييض. 56502رخصة رمق: أ ثلتيك ع وسارة مربوك محمد

 سلوك غري راييض. 56715رخصة رمق: أ ثلتيك ع وسارة بن س تاةل منصف

 . طريخ لؼب 56747رخصة رمق: أ ثلتيك ع وسارة مصطفاين خلرض

 
 887 انقضيح رقى: -

 

 22/33/2389 تتاريزأ اكبر مولودية القديد  اندي – ش باب الزغفران انديمقابةل 

هذارات  الإ
 . طريخ لؼب 56047رخصة رمق: ش باب الزغفران ثوماثية وائل

 . طريخ لؼب 56015رخصة رمق: ش باب الزغفران قويدري مصطفى

 . طريخ لؼب 56018رخصة رمق: ش باب الزغفران مسؼودي محمد

 . طريخ لؼب 56207رخصة رمق: مولودية القديد خشبات ػيىس

 . طريخ لؼب 56571رخصة رمق: مولودية القديد سؼداوي سفيان

 . طريخ لؼب 56208رخصة رمق: مولودية القديد بديرينة أ محد
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         أمل م الجلفة  لنادي الرياضيا (33) –( 38)       شباب تعظميت النادي الرياضي  تعظًيت

 شباب مسعد             النادي الرياضي    (نـــــى تجري)وداد دار الشيوخ       النادي الرياضي دار انشيىر 

 وفاق سدرحال النادي الرياضي (33) –( 34)الجوهرة ب الدويس  النادي الرياضي  اندويس

 ترجي بن يعقوب              النادي الرياضي (38) –( 32)مستقبل اإلدريسية    النادي الرياضي  اإلدريسيح 

 شبيبة المجبارة النادي الرياضي   (نـــــى تجري)النادي الرياضي نجوم فيض البطمة    فيض انثطًح

                    مولودية القديدلنادي الرياضي ا   (32) –( 33)شباب الزعفران     النادي الرياضي  انسعفراٌ

 أتلتيك عين وسارة   النادي الرياضي    (32) –( 38)شبيبة حاسي بحبح  النادي الرياضي داسي تذثخ

 نجوم الفصحةالنادي الرياضي         (نـــــى تجري)بلدية بنهار          النادي الرياضي  انثيريٍ

 أمل الخميسالنادي الرياضي     (نـــــى تجري)أتلتيك الجلفة        النادي الرياضي  انجهفح

 نصر الشارفالنادي الرياضي (38) –( 34)وفاق الزعفران     النادي الرياضي  انسعفراٌ
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   45+ 08 53 02 03 15 20 48 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

 (511)م 02-/(72)م01- 01 37+ 14 51 02 04 14 20 42 لصحاريمولودية حد االنادي الرياضي 

 (511)م 05-  18+ 12 40 03 06 11 20 38 سالم الدويسالنادي الرياضي 

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

 (72)م07-  10+ 24 34 08 02 10 20 26 نجوم مسعد النادي الرياضي

 (72)م01-  08+ 31 39 07 05 08 20 26 أهلي مسعد النادي الرياضي

  01 14- 35 21 10 03 07 20 24 دوداد القدي النادي الرياضي

 (511)م02-/(72)م07-  14- 35 21 10 01 10 21 23 فدول شباب حاسي النادي الرياضي

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

 (511)م05-/(16م)07-  58- 28 24 17 01 01 20 00 بلدية زكار النادي الرياضي

 (72)م01-(/511)م01- 01 39- 55 16 15 04 01 20 01- المجبارةإتحاد  النادي الرياضي

 (25)م02-

   الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي

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: 

   43+ 09 52 01 04 14 19 46 النادي الرياضي  جوهرة بيضاء دويس

   37+ 16 53 02 05 12 19 41 الجلفة النادي الرياضي  أمل م

 (511)م05-  08+ 33 41 05 02 13 20 40 ل اإلدريسيةالنادي الرياضي  مستقب

 (511)م02-  10+ 37 47 05 04 10 19 32 مسعدالنادي الرياضي أولمبي 

 (511)م02-(/25)م02-  17+ 17 37 05 04 10 19 30 لمجبارةالنادي الرياضي شبيبة ا

   01- 25 24 06 08 05 19 23 يعقوب النادي الرياضي ترجي بن

   13- 32 19 10 06 03 19 15 يتالنادي الرياضي شباب تعظم

 (25)م04-(/511)م01- 01 08- 31 32 09 04 06 19 09 الشيوخالنادي الرياضي وداد دار 

 (72)م07-

   29- 45 16 12 04 02 18 10 لالنادي الرياضي وفاق سد حا

   42- 61 19 16 00 02 18 06 النادي الرياضي شباب مسعد

 (25)م02-/(72م)52- 9. 15- 42 27 11 03 05 19 04 البطمةنجوم فيض النادي الرياضي 

   31+ 13 44 04 01 15 20 46  بلدية بنهارالنادي الرياضي 

   22+ 18 40 02 05 12 19 41  الزعفرانوفاق  النادي الرياضي 

 (511)م05-  13+ 23 36 06 02 11 19 34 الجلفة أتلتيكالنادي الرياضي 

   18+ 24 42 04 06 09 19 33 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

   02+ 26 28 08 04 07 19 25 اسي بحبحشبيبة حالنادي الرياضي 

   01- 28 27 07 06 06 19 24  فنصر الشارالنادي الرياضي 

 (10)م01-  14- 40 26 10 04 05 19 16 رانشباب الزعفالنادي الرياضي 

 (72)م52-  05- 28 33 08 04 07 19 13 وسارة أتلتيك عينالنادي الرياضي 

 (511)م05-/(72)م52- 02 07- 31 24 08 04 07 19 12 الخميسأمل النادي الرياضي 

 (16)م07 -(/511)02- 02 02- 29 27 09 04 06 19 02 الفصحةنجوم النادي الرياضي 

 (72)م52-

 (25)م04-( 511)م05- 02 61- 72 11 19 00 00 19 05- دشباب عين معبالنادي الرياضي 
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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 سد رحال وفاقالنادي 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 القديد مولوديةالنادي 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 يعقوب ترجي بنالنادي 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 نجوم فيض البطمةالنادي 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 معبد شبابالنادي 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 الجلفة أتلتيكالنادي 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 الجلفة أتلتيكالنادي 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 وسارة أتلتيكالنادي 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 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريز انتىقيت  ثالثي انتذكيى

85:33 89/38/2389  حاسي تحثح ح فدولش  َادي     -أشثال انجهفح        َادي  

85:33 89/38/2389  انًجثارج انشهداءتهديح ع  َادي  -سالو اندويس      َادي  

85:33 89/38/2389  يسعذ      أههي يسعد َادي    -وداد انقديد          َادي  

85:33 89/38/2389  ع انشهذاء تذثخوفاق ح  َادي   -َجىو يسعد         َادي  

85:33 89/38/2389  انجهفح إتذاد انًجثارجَادي     -           تهديح زكار َادي 

85:33 89/38/2389  انخًيس   و ح انصذاريَادي   -أههي اإلدريسيح      َادي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

85:33 87/38/2389 فيض  َادي يستقثم اإلدريسيح  -أونًة يسعذ           َادي 

 انثطًح

85:33 88/38/2389  دار انشيىخ جىهرج ب انذويس َادي  -شثيثح انًجثارج        َادي 

85:33 88/38/2389  انذويس أيم و انجهفحَادي    -يسعذ            شثابَادي  

85:33 88/38/2389  انًجثارج تعظًيتشثاب  َادي   -ترجي تٍ يعقىب    َادي  

85:33 88/38/2389  انجهفح دروا         وداد دار انشيىخَادي    -وفاق سذ رحال      َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

85:33 88/38/2389  انثيريٍ شثاب عيٍ يعثذَادي    -يىنىديح انقذيذ     َادي  

85:33 88/38/2389  حاسي تحثح شثيثح حاسي تحثح َادي   -انفصحح     َجىو َادي  

85:33 88/38/2389  د011انجهفح َادي أتهتيك انجهفح    -َصر انشارف    َادي  

85:33 88/38/2389  عيى يعثذ انزعفرٌشثاب  َادي    -وداد انزعفراٌ   َادي  

85:33 88/38/2389  انخًيس        تهذيح تُهار َادي       -أيم انخًيس      َادي  
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 غزوز الهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           الاكثب
جدول الاغامل :

 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 1.. ال ماهة الؼامة داد دار الش يوخالنادي الراييض و 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 2.. جلنة الطاػة ش باب ثؼظميت الراييضنادي ال 

حتاد اجملبارة الراييضنادي ال  . 1.000,00 ماقبل الرشيف 16. الطاػةجلنة  اإ

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 99. الطاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 004 املنافسةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

. 2.500,00 ماقبل الرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظميت ش بابالراييض نادي ال 

 00, 15.000 ماقبل الرشيف 22. الطاػةجلنة  الفصحة اجللفة الراييضنادي ال 

 3.000,00 ماقبل الرشيف 7.. املنافسةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 9.. الطاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 

 20.000,00 الرشيف 95. الطاػةجلنة  بدلية ػني الشهداء  الراييض ناديال 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 96. الطاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 11. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .6. الطاػةجلنة  مسؼد ش باب الراييضنادي ال 

 .50.000,00 ماقبل الرشيف 66. الطاػةجلنة  جنوم فيض البطمة الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .7. الطاػةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 71. الطاػةجلنة  الفصحة اجللفة الراييضنادي ال 

 2.000,00 ماقبل الرشيف 71. الطاػةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 72. الطاػةجلنة  جنوم فيض البطمة الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .7. الطاػةجلنة  وفاق سد رحال الراييضنادي ال 

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 78. الطاػةجلنة  ػني وسارةالنادي الراييض أ ثلتيك 

 20.000,00 ماقبل الرشيف .8. الطاػةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 2.000,00 ماقبل الرشيف 81. الطاػةجلنة  الإدريس ية مس تقبل الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 89. الطاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

حتاد اجملبارة الراييض ناديال   .5.000,00 الرشيف ... الطاػةجلنة  اإ

حتاد اجملبارة الراييض ناديال  . 7.000,00 الرشيف ... الطاػةجلنة  اإ

 20.000,00 ماقبل الرشيف 71. الطاػةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 72. الطاػةجلنة  جنوم فيض البطمة الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف .7. الطاػةجلنة  وفاق سد رحال الراييضنادي ال 
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 2.000,00 ماقبل الرشيف 81. الطاػةجلنة  الإدريس ية مس تقبل الراييضنادي ال 

. 1.000,00 الرشيف ماقبل 89. الطاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 85. الطاػةجلنة  اجللفة مل مدينةالنادي الراييض أ  

. 6.000,00 ماقبل الرشيف 78. الطاػةجلنة  ػني وسارةالنادي الراييض أ ثلتيك 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 79. الطاػةجلنة  النادي الراييض ش باب الزغفران

 20.000,00 ماقبل الرشيف 79. الطاػةجلنة  امخليسأ مل  الراييضنادي ال 

 .5.000,00 ماقبل الرشيف 12. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدالنادي الراييض 

 2.000,00 الرشيف 5.. الطاػةجلنة  سالم ادلويس الراييضنادي ال 

. 1.000,00 الرشيف 6.. الطاػةجلنة  زاكربدلية الراييض نادي ال 

. 1.000,00 الرشيف 7.. الطاػةجلنة  مسؼد هيلأ   الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 1.9 الطاػةجلنة  مسؼد ش باب الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف 119 الطاػةجلنة  جنوم الفصحة الراييضنادي ال 

. 3.000,00 ماقبل الرشيف  املنافسةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

. 1.000,00 الرشيف 65. الطاػةجلنة  الإدريس ية مس تقبل الراييضنادي ال 

. 41.000,00 الرشيف 67. الطاػةجلنة  سالم ادلويس الراييضنادي ال 

 ..,..875 ماقبل الرشيف 118 الطاػةجلنة  اجملبارة يبةش ب  الراييضنادي ال 

 ..,...2.7 ماقبل الرشيف .19 الطاػةجلنة  النادي الراييض ش باب الزغفران

حتاد اجملبارة الراييضنادي ال   ..,...1.7 الرشيف 69. الطاػةجلنة  اإ

 ..,...1.7 ماقبل الرشيف 69. الطاػةجلنة  مسؼد أ ومليب الراييضنادي ال 

. 3.000,00 الرشيف  املنافسةجلنة  ػني مؼبد ش باب الراييضنادي ال 

 ..,...157 الرشيف  الطاػةجلنة  بدلية ػني الشهداء  الراييض ناديال 

 .5.000,00 الرشيف  الطاػةجلنة  بدلية ػني الشهداء  الراييض ناديال 

. 1.000,00 الرشيف  الطاػةجلنة  وفاق حايس حببحالنادي الراييض 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف  الطاػةجلنة  الإدريس ية مس تقبل الراييضنادي ال 

. 1.000,00 ماقبل الرشيف  الطاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

 ..,..1175 ماقبل الرشيف  الطاػةجلنة  اجملبارة يبةش ب  الراييضنادي ال 

 ..,...9.7 ماقبل الرشيف  الطاػةجلنة  ػني مؼبد ش باب الراييضنادي ال 

 ..,...67 ماقبل الرشيف  الطاػةجلنة  بهناربدلية الراييض نادي ال 

 ..,...157 الرشيف 18. املنافسةجلنة  بدلية ػني الشهداء  الراييض ناديال 

حتاد اجملبارة الراييض ناديال   ..,...67 الرشيف 19. املنافسةجلنة  اإ

 ..,...57 ماقبل الرشيف 125 الطاػةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...57 ماقبل الرشيف 128 الطاػةجلنة  النادي الراييض ش باب الزغفران

 ..,...17 ماقبل الرشيف 129 الطاػةجلنة  هرص الشارفالنادي الراييض 

 ..,...57 ماقبل الرشيف 1.1 الطاػةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 ..,...57 ماقبل الرشيف 1.1 الطاػةجلنة  ػني وسارةالنادي الراييض أ ثلتيك 

  ..,...17 الرشيف 76. الطاػةجلنة  سالم ادلويس الراييضنادي ال 

 ..,...17 ماقبل الرشيف 127 الطاػةجلنة  بهناربدلية الراييض نادي ال 

 ..,...17 ماقبل الرشيف 128 الطاػةجلنة  الراييض مولودية القديدنادي ال 
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 ..,...167 ماقبل الرشيف 128 الطاػةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 ..,...57 ماقبل الرشيف 97. املنافسةجلنة  النادي الراييض ش باب الزغفران

 ..,...57 ماقبل الرشيف 95. املنافسةجلنة  جنوم فيض البطمة الراييضنادي ال 

 ..,...157 الرشيف .9. املنافسةجلنة  الراييض وداد القديدنادي ال 

 ..,...17 الرشيف .8 الطاػةجلنة  زاكربدلية الراييض نادي ال 

. 2.500,00 الرشيف ماقبل 1.7 الطاػةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 ..,...17 ماقبل الرشيف .15 الطاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

 ..,...17 ماقبل الرشيف 159 الطاػةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 ..,...957 ماقبل الرشيف ... L.R.F.B اجملبارة يبةش ب  الراييضنادي ال 

 ..,...57 الرشيف 99. املنافسةجلنة  الراييض وداد القديدنادي ال 

 ..,...57 ماقبل الرشيف 92. املنافسةجلنة  جنوم فيض البطمة الراييضنادي ال 

 ..,...57 ماقبل الرشيف .9. املنافسةجلنة  النادي الراييض ش باب الزغفران

 ..,...157 ماقبل الرشيف 97. املنافسةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 ..,...57 الرشيف 89. الطاػةجلنة  مسؼد جنوم الراييضنادي ال 

 ..,...57 الرشيف 82. الطاػةجلنة  زاكربدلية الراييض نادي ال 

 ..,...17 ماقبل الرشيف 157 الطاػةجلنة  مسؼد أ ومليب الراييضنادي ال 

 ..,...17 ماقبل الرشيف 158 الطاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

 ..,...1.7 ماقبل الرشيف 159 الطاػةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...67 ماقبل الرشيف 99. املنافسةجلنة  ػني مؼبد ش باب الراييضنادي ال 

 ..,...57 ماقبل الرشيف .2. املنافسةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...157 ماقبل الرشيف 21. املنافسةجلنة  ػني وسارةالنادي الراييض أ ثلتيك 

حتادنادي ال   ..,...2.7 الرشيف  الطاػةجلنة  اجملبارةالراييض اإ

 000,00..1 الرشيف  الطاػةجلنة  مسؼد جنوم الراييضنادي ال 

 ..,...157 الرشيف  الطاػةجلنة  سالم ادلويس الراييضنادي ال 

 ..,..175 ماقبل الرشيف  الطاػةجلنة  ثؼظميت الراييض ش بابنادي ال 

 ..,...167 ماقبل الرشيف  املنافسةجلنة  اجملبارة يبةش ب  الراييضنادي ال 

 ..,...157 ماقبل الرشيف  املنافسةجلنة  جنوم فيض البطمة الراييضنادي ال 

 ..,...57 الرشيف 95. الطاػةجلنة  الإدريس ية أ هيل الراييضنادي ال 

 ..,...157 ماقبل الرشيف .2. املنافسةجلنة  ػني وسارةالنادي الراييض أ ثلتيك 

 ..,...57 ماقبل الرشيف 25. املنافسةجلنة  الفصحةجنوم  الراييضنادي ال 

 ..,...67 ماقبل الرشيف 26. املنافسةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...157 ماقبل الرشيف 28. املنافسةجلنة  جنوم فيض البطمة الراييضنادي ال 

 ..,...157 ماقبل الرشيف 29. املنافسةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...157 ماقبل الرشيف ... املنافسةجلنة  الفصحة اجللفةجنوم  الراييضنادي ال 

 ..,...57. ماقبل الرشيف ش9.. املنافسةجلنة  تريج بن يؼقوب الراييضنادي ال 

 ..,...57. ماقبل الرشيف ش2.. املنافسةجلنة  الفصحة اجللفةجنوم  الراييضنادي ال 

 ..,...57. ماقبل الرشيف ش... املنافسةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 ..,...1.7 ماقبل الرشيف .18 الطاػةجلنة  تريج بن يؼقوب الراييضنادي ال 

http://www.lwfdjelfa.com/


99 

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: 

 ..,...1.7 ماقبل الرشيف 189 الطاػةجلنة  حايس حببح يبةش ب  الراييضنادي ال 

 ..,...57 ماقبل الرشيف .18 الطاػةجلنة  النادي الراييض وفاق الزغفران

 ..,...57 ماقبل الرشيف ش9.. الطاػةجلنة  ػني وسارةالنادي الراييض أ ثلتيك 

 ..,...67 ماقبل الرشيف 186 الطاػةجلنة  حايس حببح يبةش ب  الراييضنادي ال 

حتاد الراييضنادي ال   ..,.....6 ف ش باهية 2.. الطاػةجلنة  اجملبارةبدلية  اإ

 ..,..975 ف ش باهية 8.. املنافسةجلنة  اجللفةأ ش بال  الراييضنادي ال 

 ..,...57. ف ش باهية 5.. املنافسةجلنة  الفصحة اجللفةجنوم  الراييضنادي ال 

 ..,...57. ف ش باهية 6.. املنافسةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 ..,...57. ف ش باهية 7.. املنافسةجلنة  جنوم فيض البطمة الراييضنادي ال 

 ..,...157 الرشيف 1.. املنافسةجلنة  سالم ادلويس الراييضنادي ال 

 ..,...157 الرشيف 9.. املنافسةجلنة  زاكربدلية الراييض نادي ال 

 ..,...157 الرشيف 2.. املنافسةجلنة  حايس فدول الراييض ش بابنادي ال 

 ..,...157 الرشيف 2.. املنافسةجلنة  مسؼد جنوم الراييضنادي ال 

 ..,...157 ماقبل الرشيف ... املنافسةجلنة  الفصحة اجللفةجنوم  الراييضنادي ال 

 ..,...157 ماقبل الرشيف 5.. املنافسةجلنة  أ مل امخليس الراييضنادي ال 

 ..,...67 ماقبل الرشيف 6.. املنافسةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ..,...67 ماقبل الرشيف 7.. املنافسةجلنة  البطمةجنوم فيض  الراييضنادي ال 

 ..,...57. ف ش باهية 9.. املنافسةجلنة  الفصحة اجللفةجنوم  الراييضنادي ال 

 ..,...57. ف ش باهية .1. املنافسةجلنة  مسؼد أ ومليب الراييضنادي ال 

حتاد الراييضنادي ال   ..,...1.7 ف ش باهية 11. املنافسةجلنة  اجملبارةبدلية  اإ

 ..,...57. ف ش باهية 19. املنافسةجلنة  النادي الراييض وداد دار الش يوخ

الراييض مولودية ح نادي ال 

 الصحاري

 ..,...57. ف ش باهية 12. املنافسةجلنة 

حتاد الراييضنادي ال   ..,...57. ف ش باهية .1. املنافسةجلنة  اجملبارةبدلية  اإ

 ..,...57. ف ش باهية 15. املنافسةجلنة  ػني وسارةالنادي الراييض أ ثلتيك 
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 الرشيف 2.. جلنة الطاػة النادي الراييض بدلية زاكر

 الرشيف 1.. ال ماهة النادي الراييض وداد دار الش يوخ

 ماقبل الرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار الش يوخالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 19. جلنة الطاػة أ ومليب مسؼدالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار الش يوخالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 99. جلنة الطاػة ػني مؼبدالنادي الراييض ش باب 

 الرشيف ماقبل 8.. املنافسةجلنة  ػني مؼبدالنادي الراييض ش باب 

 ماقبل الرشيف 22. جلنة الطاػة جنوم الفصحة النادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 6.. املنافسةجلنة  وداد دار الش يوخالنادي الراييض 

 الرشيف .9. جلنة الطاػة النادي الراييض بدلية زاكر

 الرشيف 95. جلنة الطاػة النادي الراييض بدلية ػني الشهداء 

حتاد اجملبارةالنادي الراييض   الرشيف 8.. جلنة املنافسة اإ
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 الرشيف 67. جلنة الطاػة ادلويسسالم النادي الراييض 

حتاد اجملبارةالنادي الراييض   الرشيف 1.. جلنة الطاػة اإ

 ماقبل الرشيف 66./72. جلنة الطاػة جنوم فيض البطمةالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 81. جلنة الطاػة مس تقبل الإدريس يةالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 89. جلنة الطاػة ش باب ثؼظميتالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 1.9 جلنة الطاػة ش باب مسؼدالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 118 جلنة الطاػة ش بيبة اجملبارةالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 1.. جلنة الطاػة أ ومليب مسؼدالنادي الراييض 

حتاد اجملبارةالنادي الراييض   الرشيف 1.. جلنة الطاػة اإ

 ماقبل الرشيف 68. جلنة الطاػة جنوم الفصحةالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف 79./.7. جلنة الطاػة أ مل امخليسالنادي الراييض 

 ماقبل الرشيف .79/19 جلنة الطاػة ش باب الزغفرانالنادي الراييض 

 الرشيف BO17/18 جلنة املالية ش باب حايس فدولالنادي الراييض 

 الرشيف BO17/18 جلنة املالية مولودية حد الصحاريالنادي الراييض 
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