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 نة اإلنضباطلج

 

 

 

 

 اكابر شرفيال ما قبل القسمضاياق

 -أ-فوج
 

 900 القضية رقم: -
 

 09/90/9900 بتاريخأ اكبر  وفاق حايس حببح اندي – وداد امقديد انديمقابةل 

 امالعب املطرود
 . حماوةل الاعخداء عىل احلمك امرئييس 02771رخصة رمق: مادي وداد امقديد عقاقنة عبد امقادر

( مقابالت انفذة5غرامة مامية ثقدر خبمسة 13اقصاء مثاهية )

 10/10/7104( جسدد قبل اترخي :071دج( )م.0111الاف)

-  

 امالعب املنذر

 معب خطر 02771رخصة رمق: امقديداندي وداد  قامسي هور ادلين

 099 القضية رقم: -
 

 92/90/9900 بتاريخأ اكبر  أ هيل مسعد اندي – أ ش بال اجللفة انديمقابةل 

هذارات  الإ
 . خطري معب 02171رخصة رمق: اندي اش بال اجللفة كسال بوبكر

 . خطري معب 02110رخصة رمق: اهيل مسعداندي  بن حلرش اسامعيل

 . خطري معب 020771رخصة رمق: اهيل مسعداندي  كعباش عبد املاكل
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 الموسم بطل  44+ 09 53 03 03 15 21 48 الجلفةأشبال النادي الرياضي 
 (011)م 17-/ (17)م11- 01 40+ 14 54 02 04 2115  44 مولودية حد الصحاريالنادي الرياضي 

 (011)م 10-  21+ 12 43 03 06 2112  38 م الدويسسالالنادي الرياضي 

   19+ 21 40 05 07 2109  34 أهلي اإلدريسية النادي الرياضي

 (011)م 11-  09+ 31 40 07 05 2109  29 أهلي مسعد النادي الرياضي

   13- 35 22 10 03 2108  27 اد القديدود النادي الرياضي

 (17)م11- 01 07+ 27 34 09 02 2110  26 وم مسعدنج النادي الرياضي

 (011)م17-/ (17)م11- 01 16- 35 21 10 01 2110  23 شباب حاسي فدول النادي الرياضي

   12- 44 32 10 06 2105  21 وفاق حاسي بحبح النادي الرياضي

 (17)م 11 /(011)م10-(/02)م11-  61- 85 24 19 01 2101  06- بلدية زكار النادي الرياضي

 (70)م17/ (17)م14-/ (011)م10- 01 42- 58 16 16 04 2101  07- المجبارةبلدية اد إتح الناديالرياضي

   دية عين الشهداءبل النادي الرياضي

http://www.lwfdjelfa.com/


11 

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 جوهرة بيضاء دويس النادي الرياضي 

   37+ 16 53 02 05 12 19 41 ضي  أمل م الجلفةالنادي الريا

 (011)م10-  08+ 33 41 05 02 13 20 40 ضي  مستقبل اإلدريسيةالنادي الريا

 (011)م17-  10+ 37 47 05 04 10 19 32 أولمبي مسعد النادي الرياضي

 (011)م17-(/70)م17-  17+ 17 37 05 04 10 19 30 شبيبة المجبارة النادي الرياضي

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

   13- 32 19 10 06 03 19 15 ضي شباب تعظميتالنادي الريا

 (17)م11/ (70)م10-/ (011)م11- 01 08- 31 32 09 04 06 19 09 ضي وداد دار الشيوخالنادي الريا

   29- 45 16 12 04 02 18 10 النادي الرياضي وفاق سد حال

   42- 61 19 16 00 02 18 06 ضي شباب مسعدالنادي الريا

 (70)م17-/(17م)07- 9. 15- 42 27 11 03 05 19 04 ضي نجوم فيض البطمةالنادي الريا

   31+ 13 44 04 01 15 20 46 النادي الرياضي بلدية بنهار 

   22+ 18 40 02 05 12 19 41 ضي وفاق  الزعفران النادي الريا

 (011)م10-  13+ 23 36 06 02 11 19 34 ضي أتلتيك الجلفةالنادي الريا

   18+ 24 42 04 06 09 19 33 مولودية القديد النادي الرياضي

   02+ 26 28 08 04 07 19 25 شبيبة حاسي بحبح النادي الرياضي

   01- 28 27 07 06 06 19 24 ضي نصر الشارف النادي الريا

 (01)م11-  14- 40 26 10 04 05 19 16 شباب الزعفران النادي الرياضي

 (17)م07-  05- 28 33 08 04 07 19 13 أتلتيك عين وسارة النادي الرياضي

 (011)م10-/(17)م07- 02 07- 31 24 08 04 07 19 12 ضي أمل الخميسالنادي الريا

 (17)م07/ (02)م11 -(/011)17- 02 02- 29 27 09 04 06 19 02 ضي نجوم الفصحةالنادي الريا

 (70)م10-( 011)م10- 02 61- 72 11 19 00 00 19 05- ضي شباب عين معبدالنادي الريا

http://www.lwfdjelfa.com/


19 

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: 

    10+ 03 13 00 01 05 06 16 بلدية زكارالنادي الرياضي 

    08+ 06 14 02 00 05 07 15 ب مسعدالنادي الرياضي شبا

    05+ 07 12 02 00 04 06 12 مسعدالنادي الرياضي أهلي 

    02+ 13 15 03 01 03 07 10 وفاق سد رحال النادي الرياضي

    01- 08 07 02 03 02 07 09 النادي الرياضي شبيبة المجبارة

    07- 16 09 03 02 02 07 08 ضي نجوم مسعدالنادي الريا

    03- 08 05 03 03 01 07 06 المجبارةالنادي الرياضي إتحاد 

    08- 18 10 05 02 00 07 02 أولمبي مسعد النادي الرياضي

    18+ 05 23 01 01 05 07 16 النادي الرياضي نجوم مسعد

    06+ 13 19 01 01 05 07 16 ضي شباب مسعدالنادي الريا

    21+ 04 25 00 03 04 07 15 ضي شبيبة المجبارةالنادي الريا

    04+ 11 15 04 00 03 07 09 وفاق سد رحال النادي الرياضي

    04- 10 06 03 02 02 07 08 إتحاد المجبارة النادي الرياضي

    17- 29 12 03 00 03 06 09 ضي بلدية زكارالنادي الريا

    24- 29 05 04 01 01 06 04 أهلي مسعد النادي الرياضي

    21- 26 05 07 00 00 07 00 أولمبي مسعد النادي الرياضي

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

    02+ 14 16 02 01 04 07 13 ضي شباب مسعدالنادي الريا

    14+ 12 26 03 00 04 07 12 ضي إتحاد المجبارةالنادي الريا

    04+ 08 12 02 00 04 06 12 بلدية زكار النادي الرياضي

    09- 17 08 02 02 02 06 08 أهلي مسعد النادي الرياضي

    09- 18 01 05 00 02 07 06 ضي أولمبي مسعدالنادي الريا

    09- 19 10 03 03 01 07 06 شبيبة المجبارة النادي الرياضي

    10- 14 04 06 00 01 07 03 النادي الرياضي وفاق سد رحال
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    38+ 04 42 00 00 08 08 24 أهلي اإلدريسيةالنادي الرياضي 

    13+ 08 21 03 00 05 08 15 القديدالنادي الرياضي وداد 

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

    05+ 13 18 03 00 05 08 15 ضي مولودية القديدالنادي الريا

    06- 15 09 03 02 03 08 11 نصر الشارف النادي الرياضي

    12- 21 09 05 01 02 08 07 ضي سالم الدويسالنادي الريا

    16- 21 05 05 01 02 08 07 النادي الرياضي مستقبل اإلدريسية

    14- 20 06 06 01 01 08 04 ترجي بن يعقوب النادي الرياضي

    12- 19 07 07 00 01 08 03 بلدية ع الشهداء النادي الرياضي

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

    07+ 08 15 02 00 06 08 18 ضي أهلي اإلدريسيةالنادي الريا

    01+ 11 12 02 01 05 08 16 ضي نصر الشارفالنادي الريا

    06+ 07 13 03 01 04 08 13 ترجي بن يعقوب النادي الرياضي

    02+ 12 14 04 01 03 08 10 وداد القديد النادي الرياضي

    15- 23 08 01 01 02 08 07 ضي سالم الدويسالنادي الريا

    03- 10 07 04 03 01 08 06 النادي الرياضي مولودية القديد

    09- 17 08 06 00 02 08 06 عين الشهداء النادي الرياضي

    10- 19 09 06 01 01 08 04 مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي

    16+ 06 22 00 01 07 07 22 الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي 

    02+ 09 11 03 00 0705  15 النادي الرياضي ترجي بن يعقوب

    01- 07 08 01 03 0704  15 وداد القديدضي بلدية النادي الريا

    04- 14 10 03 00 0704  12 بلدية ع الشهداء النادي الرياضي

    08+ 08 16 03 02 0703  11 أهلي اإلدريسية النادي الرياضي

    03+ 10 13 03 02 0703  11 ضي نصر الشارفالنادي الريا

    02- 13 10 03 03 0702  09 مولودية القديد النادي الرياضي

    09- 12 03 05 03 0700  03 النادي الرياضي سالم الدويس

    19- 23 04 06 02 0700  02 مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي
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    10+ 09 16 01 01 05 07 16 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    11+ 04 15 01 02 04 07 14 ضي أمل م الجلفةالنادي الريا

    01+ 11 12 02 02 03 07 11 ضي شباب عين معبدالنادي الريا

    09- 21 12 03 01 03 07 10 النادي الرياضي نجوم الفصحة

    01+ 11 12 03 00 03 07 09 نجوم فيض البطمة النادي الرياضي

    04- 14 10 03 00 03 07 09 ضي وداد دار الشيوخالنادي الريا

    01+ 06 07 04 01 02 07 07 شباب تعظميت النادي الرياضي

    14- 21 07 06 01 00 07 01 أتلتيك الجلفة النادي الرياضي

    26+ 02 28 00 00 07 07 21 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    07+ 11 18 02 01 04 07 13 ضي أمل م الجلفةالنادي الريا

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

    08- 18 10 03 00 04 07 12 شباب تعظميت النادي الرياضي

    03- 13 10 03 00 03 06 09 الرياضي وداد دار الشيوخ النادي

    01- 10 09 03 01 02 06 07 ضي نجوم فيض البطمةالنادي الريا

    10- 21 11 05 01 01 07 04 الجلفة النادي الرياضي أتلتيك

    15- 20 05 06 01 00 07 01 نجوم الفصحة النادي الرياضي

    13+ 09 22 01 01 05 07 16 النادي الرياضي أمل م الجلفة

    12+ 08 20 01 00 05 06 15 ضي نجوم فيض البطمةالنادي الريا

    12+ 08 20 01 02 04 07 14 الجلفةالنادي الرياضي أشبال 

    02+ 11 13 03 01 03 07 10 شباب عين معبد النادي الرياضي

    04- 15 11 04 00 03 07 09 النادي الرياضي شباب تعظميت

    04- 13 09 03 01 02 06 07 ضي وداد دار الشيوخالنادي الريا

    00 14 14 04 01 02 07 07 الجلفة النادي الرياضي أتلتيك

    32- 33 01 07 00 00 07 00 نجوم الفصحة النادي الرياضي
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    17+ 09 26 01 01 06 08 19 ش حاسي فدولالنادي الرياضي 

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

    10+ 12 22 03 01 04 08 16 النادي الرياضي مولودية ح الصحاري

    14+ 07 21 02 03 03 08 12 الزعفرانالنادي الرياضي وفاق 

    05- 15 10 03 02 02 07 08 شبيبة حاسي بحبح النادي الرياضي

    01+ 05 06 03 04 01 08 07 النادي الرياضي بلدية بنهار

    05- 11 06 05 01 01 07 04 أتلتيك عين وسارة النادي الرياضي

    13- 18 05 05 01 0701  04 الخميسالنادي الرياضي أمل 

    25- 29 04 07 00 0700  00 شباب الزعفران النادي الرياضي

    35+ 02 37 01 00 08 08 24 النادي الرياضي ش حاسي فدول

    02+ 13 15 02 01 05 07 16 ضي مولودية ح الصحاريالنادي الريا

    11+ 07 19 02 00 05 07 15 بنهارالنادي الرياضي بلدية 

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

    01+ 12 13 04 01 02 07 07 حاسي بحبحالنادي الرياضي وفاق 

    05- 12 07 03 03 01 08 06 ضي وفاق الزعفرانالنادي الريا

    11- 18 07 06 01 01 08 04 شباب الزعفران النادي الرياضي

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

    26- 33 07 06 00 01 07 03 النادي الرياضي أمل الخميس

    16+ 02 18 00 01 06 08 19 بلدية بنهارالنادي الرياضي 

    10+ 07 17 01 01 06 08 19 الرياضي وفاق الزعفرانالنادي 

    05+ 05 10 02 02 03 07 11 ضي مولودية ح الصحاريالنادي الريا

    02+ 08 10 02 02 03 07 11 ش حاسي فدول النادي الرياضي

    02- 09 07 02 02 03 07 11 شبيبة حاسي بحبح النادي الرياضي

    08+ 08 16 04 00 03 07 09 ضي أتلتيك عين وسارةالنادي الريا

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

    23- 25 03 06 00 01 07 03 أمل الخميس النادي الرياضي

    19- 20 01 07 00 00 07 00 شباب الزعفران النادي الرياضي
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 عزوز امهادي           أ مني املال

  س ين عبد هللا           اماكثب
جدول الاعامل :

 

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 1.. ال ماهة امعامة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 2.. جلنة امطاعة ش باب ثعظميت امنادي امراييض

حتاد اجملبارة امنادي امراييض . 1.000,00 ماقبل امرشيف 16. جلنة امطاعة اإ

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 99. جلنة امطاعة عني معبد امنادي امراييض ش باب

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 004 جلنة املنافسة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

. 2.500,00 ماقبل امرشيف 005 جلنة املنافسة ثعظميتش باب امنادي امراييض 

 00, 15.000 ماقبل امرشيف 22. جلنة امطاعة امفصحة اجللفة امنادي امراييض

 3.000,00 ماقبل امرشيف 7.. جلنة املنافسة أ مل امخليس امنادي امراييض

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 9.. جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب عني معبد

 20.000,00 امرشيف 95. جلنة امطاعة امنادي امراييض بدلية عني امشهداء 

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 96. جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب ثعظميت

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 11. جلنة املنافسة امنادي امراييض ش باب عني معبد

. 1.000,00 ماقبل امرشيف .6. جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب مسعد

 .50.000,00 ماقبل امرشيف 66. جلنة امطاعة امنادي امراييض جنوم فيض امبطمة

. 1.000,00 ماقبل امرشيف .7. جلنة امطاعة امخليسامنادي امراييض أ مل 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 71. جلنة امطاعة امنادي امراييض امفصحة اجللفة

 2.000,00 ماقبل امرشيف 71. جلنة امطاعة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

. 6.000,00 ماقبل امرشيف 72. جلنة امطاعة امنادي امراييض جنوم فيض امبطمة

. 1.000,00 ماقبل امرشيف .7. جلنة امطاعة امنادي امراييض وفاق سد رحال

. 6.000,00 ماقبل امرشيف 78. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ ثلخيك عني وسارة

 20.000,00 ماقبل امرشيف .8. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ مل امخليس

 2.000,00 ماقبل امرشيف 81. جلنة امطاعة امنادي امراييض مس خقبل الإدريس ية

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 89. جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب ثعظميت

حتاد اجملبارة امنادي امراييض  .5.000,00 امرشيف ... جلنة امطاعة اإ

حتاد اجملبارة امنادي امراييض . 7.000,00 امرشيف ... جلنة امطاعة اإ

 20.000,00 ماقبل امرشيف 71. امطاعة جلنة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

. 6.000,00 ماقبل امرشيف 72. جلنة امطاعة امنادي امراييض جنوم فيض امبطمة

. 1.000,00 ماقبل امرشيف .7. جلنة امطاعة امنادي امراييض وفاق سد رحال
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 2.000,00 ماقبل امرشيف 81. جلنة امطاعة امنادي امراييض مس خقبل الإدريس ية

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 89. جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب ثعظميت

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 85. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ مل مدينة اجللفة

. 6.000,00 ماقبل امرشيف 78. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ ثلخيك عني وسارة

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 79. جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب امزعفران

 20.000,00 ماقبل امرشيف 79. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ مل امخليس

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 12. جلنة املنافسة امنادي امراييض ش باب عني معبد

 2.000,00 امرشيف 5.. جلنة امطاعة سالم ادلويس امنادي امراييض

. 1.000,00 امرشيف 7.. امطاعة جلنة امنادي امراييض أ هيل مسعد

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 1.9 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب مسعد

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 119 جلنة امطاعة امنادي امراييض جنوم امفصحة

. 3.000,00 ماقبل امرشيف 15. جلنة املنافسة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

. 1.000,00 امرشيف 65. جلنة امطاعة الإدريس ية امنادي امراييض مس خقبل

. 41.000,00 امرشيف 67. جلنة امطاعة سالم ادلويس امنادي امراييض

 ..,..875 ماقبل امرشيف 118 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش بيبة اجملبارة

 ..,...2.7 ماقبل امرشيف .19 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب امزعفران

حتاد اجملبارة  ..,...1.7 امرشيف 69. جلنة امطاعة امنادي امراييض اإ

 ..,...1.7 ماقبل امرشيف 69. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ ومليب مسعد

. 3.000,00 امرشيف 17. جلنة املنافسة امنادي امراييض ش باب عني معبد

 ..,...157 امرشيف 16. جلنة امطاعة امنادي امراييض بدلية عني امشهداء 

 .5.000,00 امرشيف 69. جلنة امطاعة امنادي امراييض بدلية عني امشهداء 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 195 جلنة امطاعة امنادي امراييض مس خقبل الإدريس ية

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 196 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب ثعظميت

 ..,..1175 ماقبل امرشيف 198 امطاعة جلنة امنادي امراييض ش بيبة اجملبارة

 ..,...9.7 ماقبل امرشيف 129 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب عني معبد

 ..,...157 امرشيف 18. جلنة املنافسة امنادي امراييض بدلية عني امشهداء 

حتاد اجملبارة امنادي امراييض  ..,...67 امرشيف 19. جلنة املنافسة اإ

 ..,...57 ماقبل امرشيف 125 جلنة امطاعة امراييض وداد دار امش يوخ امنادي

 ..,...57 ماقبل امرشيف 128 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب امزعفران

 ..,...17 ماقبل امرشيف 129 جلنة امطاعة امنادي امراييض هرص امشارف

 ..,...57 ماقبل امرشيف 1.1 جلنة امطاعة امنادي امراييض أ مل امخليس

 ..,...57 ماقبل امرشيف 1.1 جلنة امطاعة امنادي امراييض أ ثلخيك عني وسارة

  ..,...17 امرشيف 76. جلنة امطاعة سالم ادلويس امنادي امراييض

 ..,...17 ماقبل امرشيف 127 جلنة امطاعة امنادي امراييض بدلية بهنار

 ..,...17 ماقبل امرشيف 128 جلنة امطاعة امنادي امراييض مومودية امقديد

 ..,...167 ماقبل امرشيف 128 جلنة امطاعة امنادي امراييض أ مل امخليس

 ..,...57 ماقبل امرشيف 97. جلنة املنافسة امنادي امراييض ش باب امزعفران

 ..,...57 ماقبل امرشيف 95. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم فيض امبطمة
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 ..,...157 امرشيف .9. جلنة املنافسة امقديدامنادي امراييض وداد 

. 2.500,00 ماقبل امرشيف 1.7 جلنة امطاعة امنادي امراييض أ مل امخليس

 ..,...17 ماقبل امرشيف .15 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب ثعظميت

 ..,...17 ماقبل امرشيف 159 جلنة امطاعة امنادي امراييض أ مل امخليس

 ..,...957 ماقبل امرشيف ... L.R.F.B امنادي امراييض ش بيبة اجملبارة

 ..,...57 امرشيف 99. جلنة املنافسة امنادي امراييض وداد امقديد

 ..,...57 ماقبل امرشيف 92. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم فيض امبطمة

 ..,...57 امرشيف ماقبل .9. جلنة املنافسة امنادي امراييض ش باب امزعفران

 ..,...157 ماقبل امرشيف 97. جلنة املنافسة امنادي امراييض أ مل امخليس

 ..,...57 امرشيف 89. جلنة امطاعة امنادي امراييض جنوم مسعد

 ..,...17 ماقبل امرشيف 157 جلنة امطاعة امنادي امراييض أ ومليب مسعد

 ..,...17 ماقبل امرشيف 158 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب ثعظميت

 ..,...1.7 ماقبل امرشيف 159 جلنة امطاعة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

 ..,...67 ماقبل امرشيف 99. جلنة املنافسة امنادي امراييض ش باب عني معبد

 ..,...57 ماقبل امرشيف .2. جلنة املنافسة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

 ..,...157 ماقبل امرشيف 21. جلنة املنافسة أ ثلخيك عني وسارةامنادي امراييض 

حتاداجملبارة  ..,...2.7 امرشيف 87. جلنة امطاعة امنادي امراييض اإ

 000,00..1 امرشيف 99. جلنة امطاعة امنادي امراييض جنوم مسعد

 ..,...157 امرشيف 99. جلنة امطاعة سالم ادلويس امنادي امراييض

 ..,..175 ماقبل امرشيف 167 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب ثعظميت

 ..,...167 ماقبل امرشيف 29. جلنة املنافسة امنادي امراييض ش بيبة اجملبارة

 ..,...157 ماقبل امرشيف 22. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم فيض امبطمة

 ..,...57 امرشيف 95. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ هيل الإدريس ية

 ..,...157 ماقبل امرشيف .2. جلنة املنافسة امنادي امراييض أ ثلخيك عني وسارة

 ..,...57 ماقبل امرشيف 25. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم امفصحة

 ..,...67 ماقبل امرشيف 26. جلنة املنافسة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

 ..,...157 ماقبل امرشيف 28. جلنة املنافسة امبطمةامنادي امراييض جنوم فيض 

 ..,...157 ماقبل امرشيف 29. جلنة املنافسة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

 ..,...157 ماقبل امرشيف ... جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم امفصحة اجللفة

 ..,...57. امرشيف ماقبل ش9.. جلنة املنافسة امنادي امراييض حريج بن يعقوب

 ..,...57. ماقبل امرشيف ش2.. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم امفصحة اجللفة

 ..,...57. ماقبل امرشيف ش... جلنة املنافسة امنادي امراييض أ مل امخليس

 ..,...1.7 ماقبل امرشيف .18 جلنة امطاعة امنادي امراييض حريج بن يعقوب

 ..,...1.7 ماقبل امرشيف 189 جلنة امطاعة حايس حببحامنادي امراييض ش بيبة 

 ..,...57 ماقبل امرشيف .18 جلنة امطاعة امنادي امراييض وفاق امزعفران

 ..,...57 ماقبل امرشيف ش9.. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ ثلخيك عني وسارة

 ..,...67 ماقبل امرشيف 186 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش بيبة حايس حببح

حتاد بدلية اجملبارة  ..,.....6 ف ش باهية 2.. جلنة امطاعة امنادي امراييض اإ
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 ..,..975 ف ش باهية 8.. جلنة املنافسة امنادي امراييض أ ش بال اجللفة

 ..,...57. ف ش باهية 5.. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم امفصحة اجللفة

 ..,...57. ف ش باهية 6.. املنافسة جلنة امنادي امراييض أ مل امخليس

 ..,...57. ف ش باهية 7.. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم فيض امبطمة

 ..,...157 امرشيف 1.. جلنة املنافسة سالم ادلويس امنادي امراييض

 ..,...157 امرشيف 9.. جلنة املنافسة امنادي امراييض بدلية زاكر

 ..,...157 امرشيف 2.. جلنة املنافسة فدولامنادي امراييض ش باب حايس 

 ..,...157 امرشيف 2.. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم مسعد

 ..,...157 ماقبل امرشيف ... جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم امفصحة اجللفة

 ..,...157 ماقبل امرشيف 5.. جلنة املنافسة امنادي امراييض أ مل امخليس

 ..,...67 ماقبل امرشيف 6.. جلنة املنافسة امراييض وداد دار امش يوخ امنادي

 ..,...67 ماقبل امرشيف 7.. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم فيض امبطمة

 ..,...57. ف ش باهية 9.. جلنة املنافسة امنادي امراييض جنوم امفصحة اجللفة

 ..,...57. ف ش باهية .1. جلنة املنافسة امنادي امراييض أ ومليب مسعد

حتاد بدلية اجملبارة  ..,...1.7 ف ش باهية 11. جلنة املنافسة امنادي امراييض اإ

 ..,...57. ف ش باهية 19. جلنة املنافسة امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

 ..,...57. ف ش باهية 12. جلنة املنافسة امنادي امراييض مومودية ح امصحاري

حتاد  ..,...57. ف ش باهية .1. جلنة املنافسة بدلية اجملبارة امنادي امراييض اإ

 ..,...57. ف ش باهية 15. جلنة املنافسة امنادي امراييض أ ثلخيك عني وسارة

 ..7...57 رشيف 99. جلنة امطاعة امنادي امراييض وداد امقديد

 ..7...157 رشيف 7.. جلنة املنافسة احتاد بدلية اجلبارةامنادي امراييض 

 ..7...157 رشيف 8.. جلنة املنافسة ش باب بدلية زاكرامنادي امراييض 

 ..7...2.7 ف ش باهية 16. جلنة املنافسة أ مل مدينة اجللفةامنادي امراييض 

 ..7...57. ف ش باهية 17. جلنة املنافسة جنوم فيض امبطمةامنادي امراييض 

 ..7...57. ش باهيةف  18. جلنة املنافسة سالم ادلويسامنادي امراييض 

 ..7...57. ف ش باهية 19. جلنة املنافسة احتاد بدلية اجملبارةامنادي امراييض 

 ..7...1.7 ف ش باهية .9. جلنة املنافسة ش بيبة بدلية اجملبارةامنادي امراييض 

 ..7...17 ف ش باهية 91. جلنة املنافسة أ هيل مسعدامنادي امراييض 
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 امرشيف 67. جلنة امطاعة امنادي امراييض سالم ادلويس

حتاد اجملبارة  امرشيف 1.. امطاعة جلنة امنادي امراييض اإ

 ماقبل امرشيف 66./72. جلنة امطاعة امنادي امراييض جنوم فيض امبطمة

 ماقبل امرشيف 81. جلنة امطاعة امنادي امراييض مس خقبل الإدريس ية

 ماقبل امرشيف 89. جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب ثعظميت

 ماقبل امرشيف 1.9 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب مسعد

 ماقبل امرشيف 118 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش بيبة اجملبارة

 ماقبل امرشيف 1.. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ ومليب مسعد

حتاد اجملبارة  امرشيف 1.. جلنة امطاعة امنادي امراييض اإ

 ماقبل امرشيف 68. جلنة امطاعة امنادي امراييض جنوم امفصحة

 ماقبل امرشيف 79./.7. جلنة امطاعة امنادي امراييض أ مل امخليس

 ماقبل امرشيف .79/19 جلنة امطاعة امنادي امراييض ش باب امزعفران

 امرشيف BO17/18 جلنة املامية امنادي امراييض ش باب حايس فدول

 امرشيف BO17/18 جلنة املامية امنادي امراييض مومودية حد امصحاري
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