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 نجُح انطاعح -

 
- . 

 

 

 اكاتر شرفيانانقسى قضايا
 

 028 انقضيح رقى: -
 

 24/11/2018 أ هًل الإدٌرس َة اندي – بدلًة ػني امشهداء انديملابةل 

 امالغب املنذر

 . مؼب دشن 27186ردصة رمق: ػني امشهداء مادين ػًل

 . مؼب دشن 27241ردصة رمق: الإدٌرس َةأ هًل  كول حيىي ذلَل

 . مؼب دشن 27999ردصة رمق: أ هًل الإدٌرس َة هدروق أ محد

 

 

 

 029 انقضيح رقى: -
 

 24/11/2018 تراريخأ اكبر جنوم مسؼد اندي – أ ش بال اجللفة انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 . مؼب دشن 27998ردصة رمق: أ ش بال اجللفة كَو ًووس

 . مؼب دشن 27299ردصة رمق: جنوم مسؼد بن غطَة امطاهر

 . مؼب دشن 27299ردصة رمق: جنوم مسؼد بن غطَة بللامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 030 انقضيح رقى: -
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حتاد بدلًة اجملبارة انديملابةل   24/11/2018 تراريخأ اكبر وفاق حايس حببح اندي –اإ

 امالغبون املنذرون

حتاد اجملبارة بن كنُسة ذلَفة  . مؼب دشن 27949ردصة رمق: اإ

حتاد اجملبارة حوة امطَب  . مؼب دشن 27918ردصة رمق: اإ

حتاد اجملبارة غزوز بللامس  ثضََع اموكت. 27956ردصة رمق: اإ

 . مؼب دشن 27165ردصة رمق: وفاق حايس حببح بلة اخملخار

 ثضََع اموكت. 27149ردصة رمق: وفاق حايس حببح بن ال حرش ذلَل

 ثضََع اموكت. 27159ردصة رمق: حايس حببحوفاق  بن رزًق املسؼود

 

 031 انقضيح رقى: -
 

س انديملابةل   24/11/2018 تراريخأ اكبر بدلًة زاكر اندي – سالم ادلٌو

 امالغبون املنذرون

س درضون محمد ال مني  . مؼب دشن 27257ردصة رمق: سالم ادلٌو

 . مؼب دشن 27976ردصة رمق: بدلًة زاكر مؼجال امطَب

 

 032 رقى:انقضيح  -
 

 24/11/2018 تراريخأ اكبر وداد املدًد اندي – ش باب حايس فدول انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 سلوك غري راييض. 27119ردصة رمق: ش.حايس فدول بوزاين ايسني

 سلوك غري راييض. 27125ردصة رمق: وداد املدًد صاحلي محمد

 

 033 نقضيح رقى:ا -
 

 24/11/2018 تراريخأ اكبر مومودًة حد امصحاري اندي – أ هًل مسؼد انديملابةل 

 امطرد

كصاء  27284ردصة رمق: م. حد امصحاري صَلع ذادل حتجاج:سلوك غري راييض( اإ زدواجِة امبطاكة)اإ اإ

(انفذة :غرامة مامَة ثلدر بـ:أ مف دًنار جزائري 92ملابةل)

 19/21/1928دج( جسدد كبل اترخي :2.999)

 امالغبون املنذرون

كصاء ملابةل واحدة) 27291ردصة رمق: م. حد امصحاري ػادلغزوق  ( :غرامة مامَة 92احتجاج ػىل كرار احلمك اإ

دج( جسدد 2999ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (291.)مادة 19/21/1928كبل:

 سلوك غري راييض. 27281ردصة رمق: م. حد امصحاري سؼدي بوضَاف

 سلوك غري راييض. 27198ردصة رمق: أ هًل مسؼد بلخريي غبد امكرمي
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 اكاتر شرفيان يا قثم انقسىقضايا

 -أ-فىج
 

 053 انقضيح رقى: -
-  

 23/11/2018 تراريخأ اكبر وفاق سد رحال اندي – ش بُبة اجملبارة انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 . مؼب دشن 27589ردصة رمق: ش بُبة اجملبارة خملوف مصطفى
 
 

 054 انقضيح رقى: -
-  

 23/11/2018 تراريخ وداد دار امش َوخ اندي –فِض امبطمةجنوم  انديملابةل 

 نون املنذر وامالغب
 ثضََع اموكت. 27422ردصة رمق: جنوم فِض امبطمة كسمَة محمد أ ًوب

 . دشن مؼب 27546ردصة رمق: وداد دار امش َوخ هادي ػًل

 

 

 055 انقضيح رقى: -
  

 23/11/2018 تراريخومليب مسؼد اندي أ   – أ مل مدًنة اجللفة انديملابةل 

 امالغبني املنذٍرن
 . دشن مؼب 27156ردصة رمق: أ مل.م اجللفة ش نوف صالح ادلٍن

 . دشن مؼب 27461ردصة رمق: أ ومليب مسؼد أ وابح محمد

 . دشن مؼب 27474ردصة رمق: أ ومليب مسؼد كامس غبد امؼٍزر
 

 

 056 انقضيح رقى: -
-  

س انديملابةل                      23/11/2018 تراريخأ اكبر  حريج بن ًؼلوب اندي –جوهرة.ب.ادلٌو

 امالغبني املنذٍرن

 . دشن مؼب 27116ردصة رمق: حريج بن ًؼلوب ش َخ بن سؼد محمد

 . دشن مؼب 27112ردصة رمق: حريج بن ًؼلوب بن حفاف مسؼود

 . دشن مؼب 27914ردصة رمق: جوهرة .ب ادلوٌس هورة غبد امؼٍزز

 . دشن مؼب 27991ردصة رمق: جوهرة .ب ادلوٌس محمدغبداوي 

 . دشن مؼب 27919ردصة رمق: جوهرة .ب ادلوٌس بومحةل غبد املادر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 057 انقضيح رقى: -
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 23/11/2018 تراريخأ اكبر  مس خلبل الإدٌرس َة اندي –ش باب ثؼظمَت انديملابةل                    

 امالغبني املنذٍرن

س َة ادلٍنزغَرتي هور   . دشن مؼب 27481ردصة رمق: مس خلبل الإدٌر

س َة خمللط غبد امرزاق  . دشن مؼب 27481ردصة رمق: مس خلبل الإدٌر

 . دشن مؼب 27124ردصة رمق: ش باب ثؼظمَت حٍرزي محمد غبد احلق

 سلوك غري راييض . 271925ردصة رمق: ش باب ثؼظمَت صكصم محمد
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 058 انقضيح رقى: -
 

 23/11/2018 تراريخأ اكبر مومودًة املدًد اندي –بدلًة بهنار  انديملابةل 

 نون املنذر وامالغب
 . دشن مؼب 27967ردصة رمق: بدلًة بهنار غٌلد ثلي ادلٍن يربوز

 اموكت.ثضََع  27979ردصة رمق: بدلًة بهنار رشفاوي دحٌلن

 . دشن مؼب 27296ردصة رمق: مومودًة املدًد هبلويل ايسني
 

 

 059 انقضيح رقى: -
 

 23/11/2018 تراريخأ اكبر أ مل امخلُس اندي –جنوم امفصحة انديملابةل 

 نون املنذر وامالغب
 . دشن مؼب 27112ردصة رمق: جنوم امفصحة هؼوم مصطفى 

 . دشن مؼب 27192ردصة رمق: جنوم امفصحة غباس محزة

 . دشن مؼب 27176ردصة رمق: أ مل امخلُس انرصي غبد امحلَد

 سلوك غري راييض . 27187ردصة رمق: أ مل امخلُس واري معر
 
 
 
 

 060 انقضيح رقى: -
-  

 23/11/2018 تراريخأ اكبر هرص امشارف اندي–أ ثلخَم ػني وسارة انديملابةل 
 اموكت.ثضََع  27299ردصة رمق: أ ثلخَم ع وسارة ربوزي محمد

 . دشن مؼب 27415ردصة رمق: هرص امشارف ػلَوات احلاج

 . دشن مؼب 27412ردصة رمق: هرص امشارف أ وكِيص منصور

 

 

 061 انقضيح رقى: -
-  

 24/11/2018 تراريخأ اكبر ش بُبة حايس حببحاندي –أ ثلخَم اجللفة انديملابةل 
در  ثضََع اموكت. 27269ردصة رمق: أ ثلخَم اجللفة بن امش باح كًو

 . دشن مؼب 27272ردصة رمق: أ ثلخَم اجللفة مغالم غبد امكرمي
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      م.حد الصحاريلنادي الرٌاضً ا(01) –( 01)        مسعد     أهلً النادي الرٌاضً  مسعد
         وفاق حاسً بحبحالنادي الرٌاضً  (02) –( 02)        إتحاد المجبارة  النادي الرٌاضً المجبارة

             أهلً اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً (04) –( 00)      بلدٌة ع الشهداءالنادي الرٌاضً  عٌن الشهداء
    نجوم مسعد النادي الرٌاضً (00) –( 02)أشابل الجلفة          النادي الرٌاضً  دروازي-الجلفة

 وداد القدٌد النادي الرٌاضً(01) –( 02)   شباب ح فدول      الرٌاضً النادي  الخمٌس

                بلدٌة زكارالنادي الرٌاضً   (02) –( 05)        سالم الدوٌس    الرٌاضً نادي الدوٌس

            مستقبل اإلدرٌسٌة لنادي الرٌاضًا (01) –( 00)      شباب تعظمٌت   النادي الرٌاضً  ذعظًيد

          ترجً بن ٌعقوبالنادي الرٌاضً  (01) –( 01)حوهرة.ب.الدوٌس     النادي الرٌاضً انذويس

        وداد دار الشٌوخ النادي الرٌاضً (01) –( 04)    نجوم فٌض البطمةالنادي الرٌاضً  فيض انثطًح

              وفاق سد رحال النادي الرٌاضً  (00) –( 02)       شباب المجبارة النادي الرٌاضً  انًجثارج

  أولمبً مسعد النادي الرٌاضً (00) –( 03)          أمل م.الجلفةالنادي الرٌاضً  انجهفح

                نجوم الفصحةالنادي الرٌاضً    (01) –( 00) أمل الخمٌس        النادي الرٌاضً انخًيس

                    نصر الشارفلنادي الرٌاضً ا   (00) –( 03) أتلتٌك عٌن وسارةالنادي الرٌاضً  عيٍ وسارج

    مولودٌة القدٌدالنادي الرٌاضً     (00) –( 05)     بلدٌة بنهار     النادي الرٌاضً انثيريٍ

  شبٌبة حاسً بحبحالنادي الرٌاضً     (00) –( 01)               أتلتٌك الجلفة   النادي  جخيى-انجهفح

        شباب الزعفرانالنادي الرٌاضً    (نى ذــــجري)    شباب عٌن معبد الرٌاضًالنادي  عيٍ يعثذ
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    09+ 04 13 00 01 05 06 16 سالم الدوٌس النادي الرٌاضً

    01+ 04 20 02 00 04 06 12 أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً 

    05+ 05 10 02 00 04 06 12 نجوم مسعدالنادي الرٌاضً 

    08+ 07 15 01 02 03 06 11 ٌسٌةاالدر أهلًالنادي الرٌاضً 

      00 07 07 03 00 03 06 09 فدولشباب حاسً  النادي الرٌاضً

  (61)م91-  01 05+ 07 12 01 02 03 06 08 الصحاري مولودٌة حدالنادي الرٌاضً 

    02- 10 08 01 04 01 06 07 بحبحوفاق حاسً  النادي الرٌاضً

    05- 13 08 03 01 02 06 07 ٌدوداد القد النادي الرٌاضً

  (61)م91- 01 03+ 06 09 03 01 02 06 04 نادي الرٌاضً أهلً مسعد

  (61)م91- 01 07- 15 08 03 02 01 06 02 بارةإتحاد المج النادي الرٌاضً

    17- 25 07 05 01 00 06 01 بلدٌة زكار النادي الرٌاضً

  (61)م91- 01 09- 10 01 05 00 01 06 00 الشهداء بلدٌة عٌنالرٌاضً النادي  
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    06+ 07 13 00 01 05 06 16 درٌسٌةالنادي الرٌاضً مستقبل اإل

    12+ 04 16 00 02 03 05 11 ٌنة الجلفةمل مدأالنادي الرٌاضً 

    06+ 03 09 01 01 03 05 10 ة المجبارةالنادي الرٌاضً  لشبٌب

    02+ 06 08 01 03 02 06 09 بٌضاء دوٌسجوهرة النادي الرٌاضً  

    00 09 09 01 04 01 06 07 ترجً بن ٌعقوب النادي الرٌاضً

    01- 10 09 03 01 02 06 07 مسعدأولمبً  النادي الرٌاضً

    00 09 09 02 02 01 05 05 ض البطمةنجوم فٌالنادي الرٌاضً 

    01- 06 05 03 02 01 06 05 د رحالوفاق سالنادي الرٌاضً 

    14- 18 04 04 00 01 05 03 شباب مسعدالنادي الرٌاضً 

    03- 08 05 02 02 01 05 02 الشٌوخوداد دار النادي الرٌاضً 

    05- 09 04 03 02 00 05 02 ٌتتعظمالنادي الرٌاضً شباب 

    02+ 10 12 01 01 04 06 13 جلفةالنادي الرٌاضً أتلتٌك ال

    09+ 05 14 01 00 04 05 12 لفصحى الجلفةالنادي الرٌاضً نجوم ا

    06+ 06 12 02 00 04 06 12  بنهاربلدٌة النادي الرٌاضً 

    04+ 07 11 01 01 03 05 10 القدٌد مولودٌةالنادي الرٌاضً 

    04+ 08 12 01 01 03 05 10  الزعفرانوداد النادي الرٌاضً 

    09+ 06 15 02 00 03 05 09 عٌن وسارة النادي الرٌاضً أتلتٌك 

    03+ 07 10 02 01 02 05 07  ارفنصر الشالنادي الرٌاضً 

    03- 12 09 03 01 02 06 07 الزعفرانشباب النادي الرٌاضً 

    03- 12 09 04 01 01 06 04 ً بحبحشبٌبة حاسالنادي الرٌاضً 

    09- 12 03 04 00 01 05 03 سالنادي الرٌاضً أمل الخمٌ

    22- 23 01 06 00 00 06 00 دالنادي الرٌاضً شباب عٌن معب
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 ال 

 
 

 

 ال 

 
 

 

 ال 

 

 

 
 غزوز امهادي           أ مني املال

 انًهعة  انًقاتهح  انراريخ انرىقيد  ثالثي انرذكيى

24/11/2018 14:00 قثايهي يغرتي تهخيري  يسعذ و.دذ انصذاري َادي     -          يسعذأههي  َادي  

24/11/2018 14:00 تىرزق هىاري خ حاجً  انًجثارج وفاق ح تذثخ َادي  -    إذذاد انًجثارج  َادي   

24/11/2018 14:00 سىاعذيح زياٌ زٌدان  عيٍ انشهذاء      أههي اإلدريسيح َادي    -    تهذيح ع انشهذاءَادي  

24/11/2018 14:00 تسيسح شًارج بوشمال  دروا-انجهفح        َجىو يسعذ  َادي   -         أشثال انجهفحَادي  

24/11/2018 14:00 تٍ شهف ردًاَي فرٌدي  انخًيس وداد انقذيذَادي     -شثاب ح فذول        َادي 

24/11/2018 14:00 عًراٌ  قصير عمران م  انذويس   تهذيح زكارَادي   -سالو انذويس         َادي 

 انًهعة  انًماتهح  انتاريد انتىليت  ثالثي انتحكيى

23/11/2018 14:30 سعادج ب يىفك تىخانفي  تعظًيت َادي يستمثم اإلدريسيح   -شثاب تعظًيت      َادي 

23/11/2018 14:30 سىاعذيح حًذاٌ تاكريح  انذويس ترجي تٍ يعمىبَادي    -جىهرج ب انذويس  َادي 

23/11/2018 14:30 تراهيًي ع لاسى أوتاح  فيض انثطًح وداد دار انشيىخَادي    -َجىو فيض انثطًح  َادي  

23/11/2018 14:30 هىاري  رحًاَي ب عًر  انًجثارج وفاق سذ رحال َادي   - شثاب انًجثارج      َادي  

23/11/2018 14:30 تسيسح صافي فريذي  انجهفح          أونًثي يسعذ َادي     -      أيم و انجهفح    َادي  

 انًهعة  انًماتهح  انتاريد انتىليت  ثالثي انتحكيى

15/11/2018 14:30 سعادج ب يىفك تىخانفي  انخًيس َجىو انفصححَادي    -     أيم انخًيس     َادي  

16/11/2018 14:30 عًراٌ ب يىفك قصير  عيٍ وسارج َصر انشارف َادي   -أتهتيك ع وسارج      َادي  

16/11/2018 14:30 زروق تاكريح دعهىس  انثيريٍ يىنىديح انمذيذَادي     -تهذيح تُهار            َادي  

17/11/2018 14:00 سعادج يروشي ايجكىح  جخي-انجهفح شثاب ح فذول َادي    -أتهتيك انجهفح          َادي  

17/11/2018 14:00 ب شهف تسيسح فريذي  عيٍ يعثذ        شثاب انسعفرا َادي       -شثاب عيٍ يعثذ      َادي  
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  س ين غبد هللا           اماكثب
جدول الاغٌلل :

 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة يض أ ثلخَم اجللفةامنادي امراي

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

 .1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امطاػة بدلًة ػني امشهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امطاػة بدلًة زاكرامراييض نادي ام 

س َةامراييض نادي ام  . 1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امطاػة أ هًل الإدٌر

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امطاػة امفصحة اجللفة امراييضنادي ام 

حتاد اجملبارة امراييضنادي ام   .5.000,00 امرشيف 2.. املنافسةجلنة  اإ

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  ش باب اجملبارة امراييضنادي ام 

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 18. امطاػةجلنة  امنادي امراييض حريج بن ًؼلوب

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 19. امطاػةجلنة  أ ومليب مسؼد امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .9. امطاػةجلنة  امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امطاػةجلنة  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 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 95. امطاػةجلنة  جنوم فِض امبطمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 95. امطاػةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امطاػةجلنة  أ مل مدًنة اجللفة امراييضنادي ام 

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

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

س َة امراييضنادي ام   2.000,00 امرشيف 6.. امطاػةجلنة  أ هًل الإدٌر

 00, 2.000 امرشيف 9.. امطاػةجلنة  بدلًة ػني امشهداء  امراييضنادي ام 

 .5.000,00 امرشيف 12. امطاػةجلنة  بدلًة ػني امشهداء  امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 27. امطاػةجلنة  امنادي امراييض حريج بن ًؼلوب

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 29. امطاػةجلنة  ش بُبة حايس حببحامنادي امراييض 

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

. 1.000,00 امرشيف 17. امطاػةجلنة  امنادي امراييض وداداملدًد

. 1.000,00 امرشيف 17. امطاػةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

. 6.000,00 امرشيف 18. امطاػةجلنة  مسؼد جنوم امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 18. امطاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف .9. امطاػةجلنة  زاكربدلًة امراييض نادي ام 

. 6.000,00 امرشيف 99. امطاػةجلنة  بدلًة ػني امشهداء  امراييض ناديام 
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. 1.000,00 امرشيف 92. امطاػةجلنة  ش باب حايس فدولامنادي امراييض 

 20.000,00 امرشيف .9. امطاػةجلنة  ش باب حايس فدولامنادي امراييض 

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

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

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 9.. امطاػةجلنة  امزغفران امراييض ش بابنادي م 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 9.. امطاػةجلنة  امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

حتاد اجملبارة  .5.000,00 امرشيف 8.. املنافسةجلنة  اندي اإ

 .5.000,00 امرشيف 9.. املنافسةجلنة  مسؼد هًلأ   امراييضنادي ام 

 2.000,00 امرشيف 22. امطاػةجلنة  م. حد امصحاري امراييضنادي ام 

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

 

 امرشيف 1.. جلنة امطاػة  امنادي امراييض بدلًة ػني امشهداء

 امرشيف 2.. جلنة امطاػة امنادي امراييض بدلًة زاكر

 امرشيف ... جلنة امطاػة الإدٌرس َةامنادي امراييض أ هًل 

حتاد اجملبارة  امرشيف 1.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض اإ

 ماكبل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ش باب اجملبارة

 امرشيف 6.. جلنة امطاػة امنادي امراييض ش باب ثؼظمَت

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

 امرشيف 1.. ال ماهة امنادي امراييض حريج بن ًؼلوب

 امرشيف .1. جلنة امطاػة امنادي امراييض امفصحة اجللفة

 امرشيف 1.. ال ماهة امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة
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