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ة  ثـًز
ثخلدم امراتعة اموالئَة مكرة املدم موالًة اجللفة ممثةل 

ىل ؿائةل وذوي امفلِد  بوحملة  يف رئُسها وظامقها ا 

هللا س ححاهه و ثـاىل أ ن  داؿني ب حر امخـازيت سعد

 ٌسكن امفلِد فس َح جناثه و ٌشمهل جرمحخه امواسـة

و إنا هلل و إنا إليه راجعون، و ال حول  
 .العلي العظيمو ال قوة إال باهلل  
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ؿالن نلفرق  ا 

مَكن يف ؿمل مجَؽ امفرق نللسمني 

امرشيف وما كدل امرشيف تب هه كد مت 

ثب جِل اجلوةل ال وىل نلفئات 

         امش حاهَة مل س حوع املادم

( ثسخة 32-33/23/3129) 

)امللف هلص ملفات امالؾحني 

 امعيب،امخب مِنات(
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 نجُخ انطبعخ -

- . 

 اكبثر شرفيانانقسى قضبيب
 

 039 انقضيخ رقى: -
 

حتاد تدلًة  انديملاتةل   07/12/2018 ش حاب حايس فدول اندي – زاكرا 

 امالؾحون املنذرون

 . مـة خشن 28451رخطة رمق: ش حايس فدول مساؿدي محزة

 

 040 انقضيخ رقى: -
 

 07/12/2018 وفاق حايس حبحح اندي – تدلًة ؿني امشهداء انديملاتةل 

 امالؾحون املنذرون

كطاء ملاتةل واحدة) 28367رخطة رمق: وفاق حايس حبحح خذٍر مطعفى ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111جزائري )ثلدر ب أ مف دًنار 

 (213.)مادة :24/12/312كدل:

جراهمي خِؽ ا   ثضََؽ اموكت. 28398رخطة رمق: ؿني امشهداء جًر

 سلوك غري راييض. 283:8رخطة رمق: ؿني امشهداء ظـَحة تومرابح

 سلوك غري راييض. 28399رخطة رمق: ؿني امشهداء زؾَرتي ًوسف

 
 
 

 041 انقضيخ رقى: -
 

سسالم  انديملاتةل   08/12/2018 أ هيل اال دٌرس َة اندي – ادلٌو

هذارات  اال 

س زؾحان ؿيل  . مـة خشن 28284رخطة رمق: سالم ادلٌو

س داي ؿاشور ؾحد احلق  . مـة خشن 28275رخطة رمق: سالم ادلٌو

س ضَلؽ مطعفى  ثضََؽ اموكت. 28269رخطة رمق: سالم ادلٌو

س كول محمد ال مني  . خشنمـة  28273رخطة رمق: سالم ادلٌو

 . مـة خشن 28232رخطة رمق: أ هيل اال دٌرس َة جن توزًد محمد تدر ادلٍن
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 . مـة خشن 28234رخطة رمق: أ هيل اال دٌرس َة توشلور محمد ؿيل

 . مـة خشن 281:8رخطة رمق: أ هيل اال دٌرس َة هدروق أ محد

 

 042 انقضيخ رقى: -
 

 08/12/2018 مومودًة حد امطحاري اندي – أ ش حال اجللفة انديملاتةل 

 امعرد

كطاء مثان)–حماوةل اال ؾخداء ؿىل احلمك  282:2رخطة رمق: م حد امطحاري شُدوط حكمي ملاتالت à(19ا 

دج( 6.111انفذة;غرامة مامَة ثلدرتـ:مخسة أ الف دًنار جزائري )

 :24/12/312جسدد كدل اترخي:

 امالؾحون املنذرون

 غري راييض.سلوك  28294رخطة رمق: م حد امطحاري ؾاكر مطعفى

 . مـة خشن 28295رخطة رمق: م حد امطحاري ضَلؽ خادل

 . مـة خشن 282:3رخطة رمق: م حد امطحاري ؾزوق ؿادل

 . مـة خشن 28122رخطة رمق: أ ش حال اجللفة تلحوت مطعفى

 . مـة خشن 28114رخطة رمق: أ ش حال اجللفة سواًـَة رتَؽ فتحي

 043 انقضيخ رقى: -
 

 08/12/2018 ثزبريزأ اكجر جنوم مسـد اندي – املدًدوداد  انديملاتةل 

 امالؾحون املنذرون

 . مـة خشن :2822رخطة رمق: جنوم مسـد كوًدري أ محد

 . مـة خشن 281:5رخطة رمق: جنوم مسـد جن رشًم ؿُىس

 . مـة خشن 28325رخطة رمق: وداد املدًد هواوي ؾحد املادر

 044 انقضيخ رقى: -
 

 08/12/2018 تدلًة اجملحارة اندي – مسـدأ هيل  انديملاتةل 

 امالؾحون املنذرون

كطاء ملاتةل واحدة) 28294رخطة رمق: أ هيل مسـد توكفاةل تلخري ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (213.)مادة :24/12/312كدل:

كطاء ملاتةل واحدة) 28295رمق:رخطة  تدلًة اجملحارة اكش خلَفة ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (213.)مادة :24/12/312كدل:

 . مـة خشن 282:3رخطة رمق: تدلًة اجملحارة ؾزوز ضالح ادلٍن

كطاء ملاتةل واحدة)احتجاج ؿىل كرار  28122رخطة رمق: تدلًة اجملحارة ؾامري محمد امعاهر ( ;غرامة مامَة 12احلمك ا 

دج( جسدد 2111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (213.)مادة :24/12/312كدل:

 (66امالؾة املسجل: يف امخلٍرر اال ضايف تـد جسلمي وركة امللاتةل)املادة
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كطاء-سة وش مت احلمك املساؿد ال ول– 28144اكش خلَفة )اندي تدلًة اجملحارة(رخطة رمق : (ملاتالت انفذة ;غرامكة مامَة 15أ رتـة) ا 

 :24/12/312( جسدد كدل اترخي :223دج( املادة)6.111ثلدر تـ:مخسة أ الف دًنار جزائري)

 

 

 اكبثر شرفيان يب قجم انقسىقضبيب

 -أ-فىج
 

 071 انقضيخ رقى: -
-  

 06/12/2018 ثزبريزأ اكجر وداد دار امش َوخ اندي – أ مل مدًنة اجللفة انديملاتةل 

 امالؾحون املنذرون

كطاء ملاتةل واحدة) 28657رخطة رمق: وداد دار امش َوخ هادي ؿيل ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (213.)مادة :21/12/312كدل:

كطاء ملاتةل واحدة)احتجاج ؿىل كرار احلمك  28668رخطة رمق: وداد دار امش َوخ ؿالوة هور امسدات ( ;غرامة مامَة 12ا 

دج( جسدد 2111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (213.)مادة :21/12/312كدل:

 . مـة خشن 28659رخطة رمق: وداد دار امش َوخ هادي ؾز ادلٍن
 
 

 072 انقضيخ رقى: -
-  

 06/12/2018 ثزبريز أ ومليب مسـد اندي –ش حاب مسـد انديملاتةل 

 امالؾحون املنذرون
 . خشن مـة 28575رخطة رمق: أ ومليب مسـد هواري ؾحد املادر

 . خشن مـة 28821رخطة رمق: أ ومليب مسـد جن حورًة ؿادل

 

 

 

 073 انقضيخ رقى: -
 

 07/12/2018 ثزبريزأ اكجر جنوم فِظ امحعمة اندي – ش حاب ثـؼمَت انديملاتةل 

 امعرد

كطاء اوةل اال ؾخداء ؿىل احلمك(حمو سة وش مت  28524رخطة رمق: جنوم فِظ امحعمة ال حول سـَد  ( ملاتالت19مثان )ا 

دًنار جزائري  ب:مخسةأ الفانفذة;غرامة مامَة ثلدر 

 (213.)مادة :21/12/312دج( جسدد كدل:6111)

 امالؾحون املنذرون

 . مـة خشن 28328رخطة رمق: ش حاب ثـؼمَت فتح ادلٍن جن تومرابح

 سلوك غري راييض. 28327رخطة رمق: ش حاب ثـؼمَت جن ؿلَة محمد

 سلوك غري راييض. 28325رخطة رمق: ش حاب ثـؼمَت حٍرزي محمد ؾحد احلق
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 سلوك غري راييض. 28348رخطة رمق: ش حاب ثـؼمَت غوًين حيىي

كطاء ملاتةل واحدة) 28522رخطة رمق: جنوم فِظ امحعمة كسمَة محمد أ ًوب ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111دًنار جزائري )ثلدر ب أ مف 

 (213.)مادة :21/12/312كدل:
 

 

 074 انقضيخ رقى: -

 07/12/2018 ثزبريزأ اكجر وفاق سد رحال اندي –رتيج جن ًـلوباندًملاتةل 

 امالؾحون املنذرون

 . مـة خشن 28446رخطة رمق:  حريج جن ًـلوب جن معر سـَد

 ثضََؽ اموكت. 28451رخطة رمق: حريج جن ًـلوب داودي مراد

 . مـة خشن 28482رخطة رمق: وفاق سد رحال جن فتاشة محمد

كطاء ملاتةل واحدة) 28478رخطة رمق: وفاق سد رحال سـودي جن سامل ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (213.)مادة :21/12/312كدل:
 

 075 انقضيخ رقى: -

س َة اندي –ش حُدة اجملحارة انديملاتةل                      08/12/2018 ثزبريزأ اكجر  مس خلدل اال دٌر

 امالؾحني املنذٍرن

س َة رشفاوي ؾحد هللا  . خشن مـة 28599رخطة رمق: مس خلدل اال دٌر

س َة خضاري ؾطام  . خشن مـة 285:1رخطة رمق: مس خلدل اال دٌر

 ثضََؽ اموكت. 28699رخطة رمق: اجملحارةش حُدة  تلمداين ؾحد املادر

 . خشن مـة 28683رخطة رمق: ش حُدة اجملحارة جن سـدة محمد

 . خشن مـة 28697رخطة رمق: ش حُدة اجملحارة معري موىس

 

 -ة-فىج 
 

 076 انقضيخ رقى: -
 

 07/12/2018 ثزبريزأ اكجر أ ثلخَم اجللفة اندي – ش حاب ؿني مـحد انديملاتةل 

 امعرد
زدواجِة امحعاكة 28283رخطة رمق: أ ثلخَم اجللفة أ محدغريب  كطاء ملاتةل واحدة )-ا   ( انفذة12ا 

 اال هذارات
 . خشن مـة 28268رخطة رمق: أ ثلخَم اجللفة جن خادل ًووس

 

 077 انقضيخ رقى: -
 

 07/12/2018 ثزبريزأ اكجر جنوم امفطحة  اندي –مومودًة املدًد انديملاتةل 

 امالؾحون املنذرون
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 . خشن مـة 28298رخطة رمق: مومودًة املدًد مـمري ؿيل

 . خشن مـة 28299رخطة رمق: مومودًة املدًد كطاب أ محد فاروق

 . خشن مـة 28421رخطة رمق: جنوم امفطحة رشيف ؾحد امكرمي

 . خشن مـة :2841رخطة رمق: جنوم امفطحة ؾعَة شوحية
 

 078 انقضيخ رقى: -
-  

 08/12/2018 ثزبريزأ اكجر وداد امزؾفراناندي – أ ثلخَم ع وسارة انديملاتةل 

 امعرد

كطاء ثالث ) 28627رخطة رمق: وداد امزؾفران ؾحد امرحامن هوري (ملاتالت انفذة ;غرامة مامَة 14جشار مؽ اخلطم ا 

دج( جسدد كدل اترخي 6.111ثلدر تـ:مخسة أ الف دتنار جزائري)

:21/12/3129 

كطاء ثالث ) 28213رمق:رخطة  أ ثلخَم ؿني وسارة محمد مربوك (ملاتالت انفذة ;غرامة مامَة 14جشار مؽ اخلطم ا 

دج( جسدد كدل اترخي 6.111ثلدر تـ:مخسة أ الف دتنار جزائري)

:21/12/3129 

 اال هذارات

كطاء ملاتةل واحدة) 281:5رخطة رمق: أ ثلخَم ؿني وسارة جن حميورة محمد ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111أ مف دًنار جزائري ) ثلدر ب

 (213.)مادة :21/12/312كدل:

 . خشن مـة 28634رخطة رمق: وداد امزؾفران جومل موىس
 

 

 

 079 انقضيخ رقى: -
 

 08/12/2018 ثزبريزأ اكجر ش حاب امزؾفراناندي – أ مل امخلُس انديملاتةل 
 ثضََؽ اموكت. :2814رخطة رمق: ش حاب امزؾفران مسـودي محمد

 ثضََؽ اموكت. 28164رخطة رمق: ش حاب امزؾفران ؾامر جلحان

كطاء ملاتةل واحدة) :2816رخطة رمق: ش حاب امزؾفران ابدر اثمر ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (213.)مادة :21/12/312كدل:

دري أ محد  . خشن مـة 28169رخطة رمق: ش حاب امزؾفران كًو

ؾخداء ؿىل احلمك -283:8امالؾة املسجل : داودي محمد)أ مل امخلُس( رخطة رمق  كطاء س نة واحدة)–ا  ( انفذة ;غرامة مامَة ثلدر تـ:ؾرشة أ الف 12ا 

 21/12/3129دج( جسدد كدل اترخي :21.111دًنار جزائري)

ؾخداء ؿىل احلمك -28389حرهويخ املُسوم)أ مل امخلُس( رخطة رمق  كطاء س نة –ا  ( انفذة ;غرامة مامَة ثلدر تـ:ؾرشة أ الف دًنار 12واحدة)ا 

 :21/12/312دج( جسدد كدل اترخي :21.111جزائري)

 

 

 080 انقضيخ رقى: -
 

 08/12/2018 ثزبريزأ اكجر تدلًة جهنار  اندي –هرص امشارف انديملاتةل 
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 امالؾحون املنذرون
 . خشن مـة 28552رخطة رمق: هرص امشارف كرصي ؾحد امـٍزز

 ثضََؽ اموكت . 28194رخطة رمق: تدلًة جهنار حيىي خري

 
 

 081 انقضيخ رقى: -
-  

 11/12/2018 ثزبريزأ اكجر ش حاب مسـد اندي – مس خلدل اال دٌرس َة انديملاتةل 

 امعرد

كطاء ملاتةل واحدة) 28619رخطة رمق: مس خلدل اال دٌرس َة جن توزًد ؿيل ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111أ مف دًنار جزائري ) ثلدر ب

 (213.)مادة :21/12/312كدل:

كطاء ملاتةل واحدة) 28616رخطة رمق: مس خلدل اال دٌرس َة جن امـاًة محمد ( ;غرامة مامَة 12احتجاج ؿىل كرار احلمك ا 

دج( جسدد 2111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (213.)مادة :21/12/312كدل:

 . مـة خشن 28615رخطة رمق: مس خلدل اال دٌرس َة ظلحة ظارق

 . مـة خشن 28599رخطة رمق: مس خلدل اال دٌرس َة رشفاوي ؾحد جن حداد
 
 

 082 انقضيخ رقى: -
-  

س انديملاتةل   11/12/2018 ثزبريز ش حاب ثـؼمَت اندي –اجلوهرة ب ادلٌو

 نون املنذر وامالؾح
كطاء ملاتةل واحدة)احتجاج ؿىل كرار احلمك  28328رخطة رمق: ش حاب ثـؼمَت ؿُساوي ضالح ( ;غرامة مامَة 12ا 

دج( جسدد 2111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (213.)مادة :21/12/312كدل:

 . خشن مـة 28334رخطة رمق: ش حاب ثـؼمَت زؾَرتي هور ادلٍن

 . خشن مـة 28114رخطة رمق: جوهرة ب ادلوٌس رشفاوي ؾحد هللا

 

 

 083 انقضيخ رقى: -
 

 11/12/2018 ثزبريزأ اكجر ش حُدة اجملحارةوفاق  اندي – امش َوخوداد دار  انديملاتةل 

 امالؾحون املنذرون

 . مـة خشن 28698رخطة رمق: ش حُدة اجملحارة هادي محمد

 . مـة خشن :2869رخطة رمق: ش حُدة اجملحارة ظاهري محمد أ ًوب

 . مـة خشن 28696رخطة رمق: ش حُدة اجملحارة ؾعاهلل ؿيل

 . مـة خشن 28655رخطة رمق: امش َوخوداد دار  ؾرؿار حسن
 

 084 انقضيخ رقى: -

 11/12/2018 ثزبريزأ اكجر مسـد حريج جن ًـلوب اندي – أ ومليب مسـد انديملاتةل 
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 . مـة خشن 28575رخطة رمق:  أ ومليب مسـد هواؤري ؾحد املادر

  . مـة خشن 28455رخطة رمق: حريج جن ًـلوب جن حفاف ؿالء س َف ادلٍن
 

 

 

 

 

 085 رقى: انقضيخ -

 11/12/2018 ثزبريزأ اكجر  أ مل م اجللفة اندي –جنوم فِظ امحعمة انديملاتةل                    

 امالؾحني املنذٍرن

 . خشن مـة 28515رخطة رمق: جنوم فِظ امحعمة كًرة أ محد

 . خشن مـة 28359رخطة رمق: أ مل م اجللفة كركوز مراد

 . خشن مـة 28367رمق:رخطة  أ مل م اجللفة ش نوف ضالح ادلٍن

 . خشن مـة 28356رخطة رمق: أ مل م اجللفة شداد ؾحد امرحامن

 هؼرا مخلٍرر احلمك-

 ػرا مخلٍرر حمافغ انللاء-

ق ال مل امراييض مدًنة اجللفة تـد هناًة امللاتةل يف غرفة ثغَري املالثسهؼرا -  نلخجمؽ واال حتجاج اذلي كام ته الؾيب فًر

ضاتخه أ ثناء هذا امخجمؽهؼرا مسلوط هؼرا -  احلمك وا 

 مـدم ثـرف احلمك ؿىل امالؾحني اخملامفنيهؼرا -

 انلجنة كررت ما ًيل :

 من كاهون اال حتاد اجلزائري مكرة املدم  امحند ال خري 212ظحلا نلامدة -

كطاء  ق أ مل مدًنة اجللفة رخطة رمق :*ا  جراهمي من فًر ق ضدارة ا  فذة;غرامة مامَة ثلدرتــ:أ مف دًنار ( ان12ملاتةل واحد) 28363كائد امفًر

 :24/12/312دج( جسدد كدل اترخي :2.111جزائري )

 086 انقضيخ رقى: -
 

 11/12/2018 ثزبريزأ اكجر أ ثلخَم ؾوسارة اندي – ش حاب امزؾفران انديملاتةل 

هذارات  اال 
 ثضََؽ اموكت. 28155رخطة رمق: ش حاب امزؾفران ضاديق أ توجكر

دري مطعفى  . خشن مـة 28162رخطة رمق: امزؾفرانش حاب  كًو

 . خشن مـة 28166رخطة رمق: ش حاب امزؾفران سـود سـد

حساق  . خشن مـة 28222رخطة رمق: أ ثلخَم ع وسارة جن جغمومة ا 

 . خشن مـة 281:3رخطة رمق: أ ثلخَم ع وسارة ؿالل ضاف

 . خشن مـة 281:4رخطة رمق: أ ثلخَم ع وسارة مرزوق أ مين

 087 انقضيخ رقى: -
 

 11/12/2018 ثزبريزأ اكجر مومودًة املدًد اندي – وداد امزؾفران انديملاتةل 

 امعرد

كطاء ملاتة واحدة ) 28292رخطة رمق: مومودًة املدًد رحميي ٍزن امـاتدٍن زدواجِة امحعاكة ا   ( انفذة12ا 

 اال هذارات
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 . مـة خشن 28649رخطة رمق: وداد امزؾفران كركِط امعَة

 . مـة خشن :2831رخطة رمق: مومودًة املدًد تدًٍرنة أ محد

 . مـة خشن 28296رخطة رمق: مومودًة املدًد سـداوي سفِان

 ثضََؽ اموكت. 28299رخطة رمق: مومودًة املدًد كطاب أ محد فاروق
 

 088 انقضيخ رقى: -
 

 11/12/2018 ثزبريزأ اكجر هرص امشارف اندي –جنوم امفطحة انديملاتةل 

 امالؾحون املنذرون
 . خشن مـة 28429رخطة رمق: جنوم امفطحة سالمات امنـاس

 . خشن مـة 28544رخطة رمق: هرص امشارف جن امطادق ومَد

 . خشن مـة 28543رخطة رمق: هرص امشارف ثوايت توضحؽ

 089 انقضيخ رقى: -
 

 11/12/2018 ثزبريزأ اكجر أ مل امخلُس اندي –ش حُدة حايس حبحح انديملاتةل 

 املنذرونامالؾحون 
 . خشن مـة 28722رخطة رمق: ش حُدة حايس حبحح سالمات امنـاس

 . خشن مـة 28384رخطة رمق: أ مل امخلُس جن امطادق ومَد

 . خشن مـة 28386رخطة رمق: أ مل امخلُس ثوايت توضحؽ
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 بانٌة ش انفئبدبرنامج الجولة االولى 

 الفئات الشبانٌة

G.A 

 25/23/3129 ادلـة

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

14H30 11H00 09H00           زاكر اندي جماهدٍن مسـد    -اندي تدلًة زاكر 

16H00 11H00 09H00           مسـد اندي أ ومليب مسـد    -اندي أ هيل مسـد 

 
 26/23/3129امسخت 

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00    مسـد اندي جنوم مسـد   –اندي ش حاب مسـد 

13H00 11H00 09H00  حتاد اجملحارة  اجملحارة اندي ش حاب اجملحارة   –اندي ا 

   مـفى: وفاق سد رحال

G.B 

 25/23/3129 ادلـة

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر
14H00 11H00 09H00 ادلوٌس اندي مس خلدل اال دٌرس َة   -اجلوهرةب ادلوٌس  اندي 

14H00 11H00 09H00    س َة   -اندي حريج جن ًـلوب  جن ًـلوب اندي أ هيل اال دٌر

14H00 11H00 09H00         املدًد اندي هرص امشارف   -اندي وداد املدًد 

 26/23/3129امسخت 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00     ؿني امشهداء اندي مومودًة املدًد   -اندي تدلًة ع امشهداء 
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س     مـفى: سالم ادلٌو

 

 

 

 شبانٌة  انفئبدبرنامج الجولة االولى 

 الفئات الشبانٌة

G.C 

  25/23/3129 ادلـة

 امللـة  امللاتةل اواسط اش حال أ ضاغر

14H00 11H00 09H00   فِظ امحعمة اندي جنوم امطحة اجللفة    -اندي جنوم فِظ امحعمة 

 

 26/23/3129امسخت 

 امللـة  امللاتةل اواسط اش حال أ ضاغر

13H00 11H00 09H00        اجللفة دروازي اندي ش حاب ثـؼمَت    -اندي أ مل م اجللفة 

13H00 11H00 09H00    دار امش َوخ اندي أ هيل اجللفة    -اندي وداد دار امش َوخ 

13H00 11H00 09H00    ؿني مـحد اندي أ ش حال اجللفة    -اندي ش حاب ؿني مـحد 

 مـفى: أ ثلخَم اجللفة

G.D 

 23/3129/ 25ادلـة

 امللـة امللاتةل اواسط اش حال أ ضاغر

13H45 11H00 09H00 حايس حبحح اندي ش حاب ح فدول  - اندي ش حُدة حايس حبحح 

13H45 11H00 09H00          حد امطحاري اندي مومودًة ح امطحاري   -اندي تدلًة جهنار 

 26/23/3129امسخت 

 امللـة امللاتةل اواسط اش حال أ ضاغر

13H00 11H00 09H00   حايس حبحح اندي أ مل امخلُس   -اندي وفاق حايس حبحح 
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13H00 11H00 09H00     امزؾفران اندي أ ثلخَم ع وسارة   -اندي ش حاب امزؾفران 

 مـفى: وداد امزؾفران 

 

 

      شباب ح فدوللنادي الرٌاضً ا(04) –( 00)        بلدٌة زكار     النادي الرٌاضً  عٌن اإلبل
         وفاق حاسً فدولالنادي الرٌاضً  (01) –( 02)     بلدٌة ع الشهداء  النادي الرٌاضً عٌن الشهداء

             أهلً اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً(00) –( 02)       سالم الدوٌس  النادي الرٌاضً  الدوٌس
    مولودٌة ح الصحاري النادي الرٌاضً (01) –( 02)         أشبال الجلفة النادي الرٌاضً  الجلفة
 إتحاد المجبار النادي الرٌاضً(01) –( 01)       اإلدرٌسٌةأهلً الرٌاضً النادي  مسعد

             نجوم مسعدالنادي الرٌاضً (01) –( 01)  وداد القدٌد             الرٌاضً نادي القدٌد

            أولمبً مسعد لنادي الرٌاضًا (03) –( 02)     شباب مسعد      النادي الرٌاضً  يسعض

          وداد دار الشٌوخالنادي الرٌاضً  (02) –( 02)      امل م الجلفة     النادي الرٌاضً انجهفخ ثٍ جرو

        وفاق سد رحال النادي الرٌاضً (01) –( 02)   ترجً بن ٌعقوب  النادي الرٌاضً  ثٍ يعقىة

              نجوم فٌض البطمة النادي الرٌاضً  (01) –( 02)        شباب تعظمٌتالنادي الرٌاضً  رعظًيذ

  مستقبل اإلدرٌسٌة النادي الرٌاضً (00) –( 03)  شباب المجبارة     النادي الرٌاضً  انًججبرح

               أتلتٌك الجلفة النادي الرٌاضً    (01) –( 00) عٌن معبد   شباب  النادي الرٌاضً عيٍ يعجض

                    شباب الزعفرانلنادي الرٌاضً ا   (01) –( 01) أمل الخمٌس       النادي الرٌاضً  انشًيس

 بلدٌة بنهار   النادي الرٌاضً     (00) –( 00)     نصر الشارف  النادي الرٌاضً انشبرف

  الفصحة الجلفةالنادي الرٌاضً     (01) –( 01)    مولودٌة القدٌد النادي الرٌاضً  انقضيض

 وداد الزعفرانالنادي الرٌاضً     (01) –( 01)   أتلتٌك ع وسارة النادي الرٌاضً  ع وسبرح
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  أمل م الجلفة           لنادي الرٌاضًا (00) –( 01)نجوم فٌض البطمة    النادي الرٌاضً  فيض انجطًخ

 شباب مسعدالنادي الرٌاضً  (01) –( 03)مستقبل اإلدرٌسٌة      النادي الرٌاضً اإلصريسيخ

  شباب تعظمٌت       النادي الرٌاضً (00) –( 01)   جوهرة ب الدوٌس النادي الرٌاضً  انضويس

 شباب المجبارة              النادي الرٌاضً  (01) –( 01)وداد دار الشٌوخ      النادي الرٌاضً  صار انشيىر

 ترجً بن ٌعقوب  النادي الرٌاضً (00) –( 02)   النادي الرٌاضً أولمبً مسعد        يسعض

               أتلتٌك عٌن وسارة النادي الرٌاضً    (01) –( 03) شباب الزعفران    النادي الرٌاضً انسعفراٌ

 شباب عٌن معبد                 لنادي الرٌاضً ا   (نى رجـــــري) بلدٌة بنهار        النادي الرٌاضً  انجيريٍ

 نصر الشارف   النادي الرٌاضً     (02) –( 00)     نجوم الفصحة  النادي الرٌاضً انجهفخ

  أمل الخمٌسالنادي الرٌاضً     (01) –( 01)شبٌبة حاسً بحبحالنادي الرٌاضً  دبسي ثذجخ

 مولودٌة القدٌدالنادي الرٌاضً     (00) –( 00)   وداد الزعفران  النادي الرٌاضً  انسعفراٌ
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    10+ 06 16 01 01 06 08 19 سالم الدوٌس النادي الرٌاضً

    18+ 06 24 02 00 06 08 18 أشبال الجلفةالنادي الرٌاضً 

    06+ 07 13 02 01 05 08 16 نجوم مسعدالنادي الرٌاضً 

    05+ 08 13 03 00 05 08 15 فدولشباب حاسً  النادي الرٌاضً

    05+ 11 16 03 02 03 08 11 ٌسٌةاالدر أهلًالنادي الرٌاضً 

  (73)م14-  01 07+ 09 16 02 02 04 08 11 الصحاري مولودٌة حدالنادي الرٌاضً 

    02- 14 12 03 02 03 08 11 دوداد القدٌ النادي الرٌاضً

  (73)م14-  01 05+ 08 13 03 02 03 08 08 نادي الرٌاضً أهلً مسعد

    05- 15 10 03 04 01 08 07 بحبح وفاق حاسً النادي الرٌاضً

  (95)م14-   11- 14 03 06 00 02 08 03 الشهداء بلدٌة عٌنالرٌاضً النادي  

-73)م04-  01 08- 18 10 04 03 01 08 02 بارةإتحاد المج النادي الرٌاضً

 (244م

 

  (244)م12-  25- 32 07 07 01 00 08 00 بلدٌة زكار النادي الرٌاضً
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    04+ 13 17 02 01 06 09 19 النادي الرٌاضً مستقبل اإلدرٌسٌة

    12+ 08 20 01 03 04 08 15 ٌنة الجلفةمل مدأالنادي الرٌاضً 

    09+ 07 16 01 03 04 08 15 النادي الرٌاضً  لشبٌبة المجبارة

    06+ 06 12 01 03 04 08 15 بٌضاء دوٌسجوهرة النادي الرٌاضً  

    02+ 15 17 03 02 04 09 14 مسعدأولمبً  النادي الرٌاضً

    01- 12 11 02 04 02 08 09 ٌعقوب ترجً بن النادي الرٌاضً

    01- 09 08 04 02 02 08 08 رحال وفاق سدالنادي الرٌاضً 

    03- 14 11 04 02 02 08 08 البطمةنجوم فٌض النادي الرٌاضً 

-73)م15-  01 00 10 10 02 04 02 08 06 الشٌوخوداد دار النادي الرٌاضً 

 (244م

 

    07- 13 06 05 02 01 08 05 ٌتتعظمالنادي الرٌاضً شباب 

    18- 26 08 07 00 01 08 03 شباب مسعدالنادي الرٌاضً 

    11+ 06 17 02 01 06 09 19  اربلدٌة بنهالنادي الرٌاضً 

    07+ 09 16 01 03 04 08 15  لزعفرانوداد االنادي الرٌاضً 

  (244)م12-  01+ 12 13 02 01 05 08 15 الجلفة النادي الرٌاضً أتلتٌك

    04+ 08 12 01 04 03 08 13 فصحى الجلفةالنادي الرٌاضً نجوم ال
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  (244)م12-  07+ 08 15 02 01 04 07 12 القدٌد مولودٌةالنادي الرٌاضً 

    05+ 07 12 02 03 03 08 12 عٌن وسارة النادي الرٌاضً أتلتٌك 

    01- 14 13 03 02 03 08 11  الشارفنصر النادي الرٌاضً 

    07+ 10 17 03 01 03 07 10 حاسً بحبحشبٌبة النادي الرٌاضً 

    01+ 14 15 04 02 02 08 08 فرانشباب الزعالنادي الرٌاضً 

    12- 17 05 05 02 01 08 05 سالنادي الرٌاضً أمل الخمٌ

    30- 32 02 09 00 00 09 00 دالنادي الرٌاضً شباب عٌن معب

 
 

 

 ال 

 

 

 
 ال 

 
 

 
 ال 

 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريز انزىقيذ  ثالثي انزذكيى

07/12/2018 14:30 يهكي ثهشيري ثىسبنفي  عٌن اإلبل شجبة ح فضول َبصي     -      ثهضيخ زكبر َبصي  

07/12/2018 14:30 سعبصح هىاري.د زٌدان  عٌن الشهداء وفبق ح ثذجخ َبصي  -ثهضيخع انشهضاء َبصي  

08/12/2018 14:00 عًراٌ ة ثىزق قصٌر  الدوٌس      أههي اإلصريسيخ َبصي    -سالو انضويس  َبصي  

08/12/2018 14:30 ثسيسخ شًبرح محبوب  الجلفة يىنىصيخ ح انصذبري َبصي   -   أشجبل انجهفخَبصي  

08/12/2018 14:30 زروق عسوز كرمة  مسعد إرذبص انًججبرحَبصي     -أههي يسعض      َبصي 

08/12/2018 14:00 سعبصح هىاري د بشوطً  القدٌد   َجىو يسعضَبصي   -وصاص انقضيض      َبصي 

 انًهعة  انًماتهح  انراريز انرىليد  ثالثي انرذكيى

06/12/2018 15:00 عسوز تهخيري يرواٌ  يطعذ َادي أونًثي يطعذ   -شثاب يطعذ       َادي 

06/12/2018 14:30 هىاري و ب يىفك قصير  انجهفح ب ج وداد دار انشيىرَادي    -أيم و انجهفح       َادي 

07/12/2018 14:30 تىرزق يروشي أيجكىح  تٍ يعمىب وفاق ضذ ردالَادي    -ذرجي تٍ يعمىب َادي  

07/12/2018 14:30 تراهيًي ع تراهيًي ح ثشىطي  ذعظًيد َجىو فيض انثطًح َادي   -شثاب ذعظًيد   َادي  

08/12/2018 14:00 ضىاعذيح زياٌ هىاري و  انًجثارج          يطرمثم اإلدريطيح َادي     -  شثاب انًجثارج َادي  

 انًهعة  انًماتهح  انراريز انرىليد  ثالثي انرذكيى
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07/12/2018 14:30 ذىاذي دعهىش ثبكريخ  يعثذعيٍ  أذهريك انجهفحَادي    -شثاب عيٍ يعثذ     َادي  

08/12/2018 14:00 صافي فريذي أيجكىح  انخًيص شثاب انسعفراٌ َادي   -أيم انخًيص          َادي  

08/12/2018 14:00 تراهيًي ع لاضى أوثبح  انشارف َادي تهذيح تُهار    -َصر انشارف        َادي  

08/12/2018 14:00 تطيطح شًارج يذجىة  انمذيذ َجىو انفصذح َادي    -يىنىديح انمذيذ        َادي  

08/12/2018 14:30 انذذي ب عًراٌ ثىسبنفي  ع وضارج        وداد انسعفراٌ َادي       -أذهريك ع وضارج      َادي  

 انًهعة  انًماتهح  انراريز انرىليد  انرذكيىثالثي 

06/12/2018 15:00 عسوز تهخيري يرواٌ  ف انثطًح َادي أونًثي يطعذ   -شثاب يطعذ       َادي 

06/12/2018 14:30 هىاري و ب يىفك قصير  اإلدريطيح وداد دار انشيىرَادي    -أيم و انجهفح       َادي 

07/12/2018 14:30 تىرزق يروشي أيجكىح  انذويص وفاق ضذ ردالَادي    -ذرجي تٍ يعمىب َادي  

07/12/2018 14:30 تراهيًي ع تراهيًي ح ثشىطي  دار انشيىر َجىو فيض انثطًح َادي   -شثاب ذعظًيد   َادي  

08/12/2018 14:00 ضىاعذيح زياٌ هىاري و  يطعذ          يطرمثم اإلدريطيح َادي     -  شثاب انًجثارج َادي  

 انًهعة  انًماتهح  انراريز يد انرىل ثالثي انرذكيى

11/12/2018 13:00 عسوز زروق زيضاٌ  انسعفراٌ أذهريك ع وضارجَادي    -شثاب انسعفراٌ     َادي  

11/12/2018 14:30 أيجكىح يغرتي ثهشيري  انثيريٍ شثاب عيٍ يعثذ َادي   -تهذيح تُهار          َادي  

11/12/2018 14:30 تطيطح شًارج يرواٌ ع  انجهفح َادي َصر انشارف    -َجىو انفصذح      َادي  

11/12/2018 14:30 ذىاذي ضرتىخ ة عًر  داضي تذثخ أيم انخًيص َادي    -شثيثح ح تذثخ      َادي  

11/12/2018 15:30 ضىاعذيح هىاري و زيبٌ  انسعفراٌ        يىنىديح انمذيذ َادي       -وداد انسعفراٌ     َادي  
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 ؾزوز امهادي           أ مني املال

  س ين ؾحد هللا           اماكثة
جدول الاؾامل :

 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 1.. ال ماهة امـامة امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 1.. ال ماهة امـامة امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

 .1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاؿة تدلًة ؿني امشهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 2.. جلنة امعاؿة تدلًة زاكرامراييض نادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 2.. جلنة امعاؿة ش حاب ثـؼمَت امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 2.. جلنة امعاؿة امفطحة اجللفة امراييضنادي ام 

حتاد اجملحارة امراييضنادي ام   .5.000,00 امرشيف 2.. املنافسةجلنة  ا 

. 2.500,00 ماكدل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  ش حاب اجملحارة امراييضنادي ام 

حتاد اجملحارة امراييضنادي ام  . 1.000,00 ماكدل امرشيف 16. امعاؿةجلنة  ا 

. 1.000,00 امرشيفماكدل  18. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض حريج جن ًـلوب

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 19. امعاؿةجلنة  أ ومليب مسـد امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف .9. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 99. امعاؿةجلنة  ش حاب ؿني مـحدامنادي امراييض 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 004 املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

. 2.500,00 ماكدل امرشيف 005 املنافسةجلنة  ثـؼمَت ش حابامراييض نادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 95. امعاؿةجلنة  جنوم فِظ امحعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 95. امعاؿةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

 00, 15.000 ماكدل امرشيف 22. امعاؿةجلنة  امفطحة اجللفة امراييضنادي ام 

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

س َة امراييضنادي ام   2.000,00 امرشيف 6.. امعاؿةجلنة  أ هيل اال دٌر

 00, 2.000 امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  تدلًة ؿني امشهداء  امراييضنادي ام 

 .5.000,00 امرشيف 12. امعاؿةجلنة  تدلًة ؿني امشهداء  امراييضنادي ام 
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 .5.000,00 ماكدل امرشيف 27. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض حريج جن ًـلوب

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 29. امعاؿةجلنة  ش حُدة حايس حبححامنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  ش حاب ؿني مـحدامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف 17. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض وداداملدًد

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

. 6.000,00 امرشيف 18. امعاؿةجلنة  مسـد جنوم امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 18. امعاؿةجلنة  وفاق حايس حبححامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف .9. امعاؿةجلنة  زاكرتدلًة امراييض نادي ام 

. 6.000,00 امرشيف 99. امعاؿةجلنة  تدلًة ؿني امشهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 92. امعاؿةجلنة  ش حاب حايس فدولامنادي امراييض 

 20.000,00 امرشيف .9. امعاؿةجلنة  ش حاب حايس فدولامنادي امراييض 

 20.000,00 امرشيف 95. امعاؿةجلنة  تدلًة ؿني امشهداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 96. امعاؿةجلنة  ثـؼمَت امراييض ش حابنادي ام 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  امزؾفران امراييض ش حابنادي م 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

حتاد اجملحارة  .5.000,00 امرشيف 8.. املنافسةجلنة  اندي ا 

 .5.000,00 امرشيف 9.. املنافسةجلنة  مسـد هيلأ   امراييضنادي ام 

 2.000,00 امرشيف 22. امعاؿةجلنة  م. حد امطحاري امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 11. املنافسةجلنة  ش حاب ؿني مـحدامنادي امراييض 

 2.000,00 امرشيف 25. امعاؿةجلنة  مسـد جنوم امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 25. امعاؿةجلنة  سالم ادلوٌس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 27. امعاؿةجلنة  وفاق حايس حبححامنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف .6. امعاؿةجلنة  مسـد ش حاب امراييضنادي ام 

 .50.000,00 ماكدل امرشيف 66. امعاؿةجلنة  جنوم فِظ امحعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف .7. امعاؿةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 71. امعاؿةجلنة  امفطحة اجللفة امراييضنادي ام 

 3.000,00 ماكدل امرشيف 19. املنافسةجلنة  زاكرتدلًة امراييض نادي ام 

 2.000,00 ماكدل امرشيف 71. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش َوخ

. 6.000,00 ماكدل امرشيف 72. امعاؿةجلنة  جنوم فِظ امحعمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف .7. امعاؿةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكدل امرشيف 78. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض ودادامزؾفران

. 6.000,00 ماكدل امرشيف 78. امعاؿةجلنة  ؿني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 79. امعاؿةجلنة  امنادي امراييض ش حاب امزؾفران

 20.000,00 ماكدل امرشيف .8. امعاؿةجلنة  أ مل امخلُس امراييضنادي ام 

س َة مس خلدل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكدل امرشيف 81. امعاؿةجلنة  اال دٌر

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 89. امعاؿةجلنة  ثـؼمَت امراييض ش حابنادي ام 

. 1.000,00 ماكدل امرشيف 82. امعاؿةجلنة  اجللفة مل مدًنةامنادي امراييض أ  
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. 1.000,00 امرشيف ... امعاؿةجلنة  وفاق حايس حبححامنادي امراييض 

 .5.000,00 امرشيف 9.. امعاؿةجلنة  م. حد امطحاري امراييضنادي ام 

حتاد اجملحارة  .5.000,00 امرشيف ... امعاؿةجلنة  اندي ا 

 

 امرشيف 2.. جلنة امعاؿة دلًة زاكرامنادي امراييض ت

حتاد اجملحارة  امرشيف 1.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ا 

 ماكدل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ش حاب اجملحارة

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

 امرشيف .1. جلنة امعاؿة امنادي امراييض امفطحة اجللفة

 امرشيف 1.. ال ماهة امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

 ماكدل امرشيف 19. جلنة امعاؿة أ ومليب مسـدامنادي امراييض 

 ماكدل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امش َوخامنادي امراييض 

 ماكدل امرشيف 19. جلنة امعاؿة أ ومليب مسـدامنادي امراييض 

 ماكدل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امش َوخامنادي امراييض 

 ماكدل امرشيف .9. جلنة امعاؿة امنادي امراييض أ ثلخَم اجللفة

 ماكدل امرشيف 99. جلنة امعاؿة ؿني مـحدامنادي امراييض ش حاب 

 ماكدل امرشيف 22. جلنة امعاؿة امفطحة اجللفة جنوم امنادي امراييض

 ماكدل امرشيف 8.. املنافسةجلنة  ؿني مـحدامنادي امراييض ش حاب 
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