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 ُخ اإلَضجبطنج

 

 

ٌ 

-  

 اكبثر شرفيانانقسى قضبيب
 

 757 انقضيخ رقى: -
-  

س ية انديملابةل   22/22/2728 ثزبريزأ اكبر جنوم مسؼد اندي – أ هيل الإدٌر

 امالغبون املنذرون

 . مؼب خشن 71771رخصة رمق: جموم مسؼد زايين سامل

س ية كول حيىي خليل  . مؼب خشن 71734رخصة رمق: أ هيل الإدٌر
 
 

 758 انقضيخ رقى: -
 

 22/22/2728 ثزبريز مومودًة حد امصحاري اندي –بسلًة زاكر انديملابةل 

 امالغبون املنذرون
 . خشن مؼب 71117رخصة رمق: بسلًة زاكر ربيح أ ًوب

ة مصطفى  ثضييع اموكت. 71184رخصة رمق: بسلًة زاكر ابهًر

 

 

 

 759 انقضيخ رقى: -
 

حتاد اجملبارة انديملابةل   22/22/2728 ثزبريزأ اكبر سالم ازلوٌس اندي – اإ

 امطرد

حتاد اجملبارة حوة امطيب  . خشن مؼب 71148رخصة رمق: اإ

حتاد اجملبارة كطو غبد املادر  . خشن مؼب 71153رخصة رمق: اإ

س خرضون محمد ال مني  . خشن مؼب 71715رخصة رمق: سالم ازلٌو
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 767 انقضيخ رقى: -

 22/22/2728 ثزبريزأ اكبر أ ش بال اجللفة اندي –أ هيل مسؼد انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 . مؼب خشن 71418رخصة رمق:  أ هيل مسؼد غبد امكرميبلخريي 

 . مؼب خشن 71125رخصة رمق: أ ش بال اجللفة بلهروي محمد

 . مؼب خشن 71114رخصة رمق: أ ش بال اجللفة سواًؼية ربيع فتحي
 

 762 انقضيخ رقى: -

 22/22/2728 ثزبريز وداد املدًد اندي –وفاق حايس حببح انديملابةل 

 امطرد
غخداء ػىل اخلصم  71575رخصة رمق: وفاق حايس حببح بن خرية صدام كصاء ثالث)–اإ (ملابالت انفذة+غرامة مامية 14اإ

دج( جسدد كبل 7511ثلدر بـ:أ مف ومخسامئة دًنار جزائري)

 21/17/2172اترخي:

 امالغبون املنذرون
د ماكل  . خشن مؼب 71578رخصة رمق: وفاق حايس حببح ًز

 . خشن مؼب 71784رخصة رمق: وداد املدًد كامسي غبد املادر

 . خشن مؼب 71785رخصة رمق: وداد املدًد سؼداوي سفيان

 . خشن مؼب 71218رخصة رمق: وداد املدًد خشبات ػيىس

 . خشن مؼب 71782رخصة رمق: وداد املدًد بن معران ثوفيق

 

 

 756 انقضيخ رقى:إنغبء -

 28/22/2728 ثزبريزأ اكبر  مسؼدأ هيل  اندي –ػني امشهداء انديملابةل                    
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 اكبثر شرفيان يب قجم انقسىضبيبق

 -أ-فىج
 

 278 انقضيخ رقى: -

 27/22/2728 ثزبريزأ اكبر وفاق سد رحال اندي – أ ومليب مسؼد انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 . مؼب خشن 71311رخصة رمق: أ ومليب مسؼد بن هوجيم ػيىس

 . مؼب خشن 71351رخصة رمق: أ ومليب مسؼد كاش سامل

 . مؼب خشن 71415رمق:رخصة  وفاق سد رحال حامدي امؼريب
 
 

 279 انقضيخ رقى: -
-  

حتاد ش باب مسؼد اندي –جنوم فيض امبطمة انديملابةل   22/22/2728 ثزبريز اإ
حتاد ش باب مسؼد غطية امؼيد كصاء ملابةل واحدة) 71742رخصة رمق: اإ ( +غرامة مامية 17احتجاج ػىل كرار احلمك اإ

دج( جسدد 7111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (712.)مادة 21/17/2172كبل:
 

 

 227 انقضيخ رقى: -
 

 22/22/2728 ثزبريزأ اكبر ش بيبة اجملبارةجنوم  اندي – ثؼظميتش باب  انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 ثضييع اموكت. 71512رخصة رمق: ش بيبة اجملبارة بن سؼدة محمد
 

 

 

 -ة-فىج 
 

 222 انقضيخ رقى: -
 

 22/22/2728 ثزبريزأ اكبر ػني وسارةأ ثلخيم  اندي – أ ثلخيم اجللفة انديملابةل 

هذارات  الإ
 . خشن مؼب 71751رخصة رمق: أ ثلخيم اجللفة بن ثليجان محزة

 سلوك غري راييض 71775رخصة رمق: ػني وسارةأ ثلخيم  ش يوات غبد امسالم
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 222 انقضيخ رقى: -
 

 22/22/2728 ثزبريزأ اكبر جنوم امفصحة اندي –وداد امزغفران انديملابةل 

هذارات  الإ
كصاء ملابةل واحدة) 71412رخصة رمق: جنوم امفصحة اتويت حمخار ( +غرامة مامية 17احتجاج ػىل كرار احلمك اإ

دج( جسدد 7111ثلدر ب أ مف دًنار جزائري )

 (712.)مادة 21/17/2172كبل:

 . خشن مؼب 71417رخصة رمق: جنوم امفصحة خشبات ػيىس

 . خشن مؼب 71425رخصة رمق: جنوم امفصحة غبد اذليدثوماثية وائل 

 . خشن مؼب 71571رخصة رمق: وداد امزغفران ثوماثية وائل غبد اذليد

 . خشن مؼب 71521رخصة رمق: وداد امزغفران ثوماثية وائل غبد اذليد
 

 221 انقضيخ رقى: -
-  

 22/22/2728 ثزبريزأ اكبر هرص امشارفاندي – ش باب امزغفران انديملابةل 

هذارات  الإ

 . خطري مؼب 71142رخصة رمق: ش باب امزغفران سؼدون سفيان

 . خطري مؼب 71151رخصة رمق: ش باب امزغفران مسؼودي خلرض

 . خشن مؼب 71154رخصة رمق: ش باب امزغفران جلبان غامر

 . خشن مؼب 71144رخصة رمق: ش باب امزغفران سؼدي مصطفى

 . خشن مؼب 71333رخصة رمق: هرص امشارف بن امصادق ثوفيق

 . خشن مؼب 71332رخصة رمق: هرص امشارف حماد امصادق

 . خشن مؼب 71355رخصة رمق: هرص امشارف بوزًدي بوبكر
 

 221 انقضيخ رقى: -
 

 22/22/2728 ثزبريزأ اكبر أ مل ارليساندي – ش باب ػني مؼبد انديملابةل 
 . خشن مؼب 71545رخصة رمق: ش باب ػني مؼبد مهيل نامل

 ثضييع اموكت. 71358رخصة رمق: ش باب ػني مؼبد بوزًدي احلاج

 . خشن مؼب 71281رخصة رمق: أ مل ارليس واري معر

 . خشن مؼب 71215رخصة رمق: أ مل ارليس راكع محمد
 

 

 225 انقضيخ رقى: -
 

 22/22/2728 ثزبريزأ اكبر  مومودًة املدًد اندي –ش بيبة حايس حببح انديملابةل 

 املنذرونامالغبون 
 . سلوك غري راييض 71222رخصة رمق: مومودًة املدًد كامس مسؼود

 . خشن مؼب 71273رخصة رمق: مومودًة املدًد هواوي غبد املادر
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 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة الثالثة  

G.A 

 28/72/2178 ادلؼة

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H45 11H00 09H00         مسؼد وفاق سد حال اندي    -اندي أ هيل مسؼد 

13H45 11H00 09H00         حتاد اجملبارة  اجملبارة اندي أ ومليب مسؼد    -اندي اإ

 22/72/2178امسبت

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H00 11H00 09H00         مسؼد اندي بسلًة زاكر    -اندي ش باب مسؼد 

13H00 11H00 09H00  اجملبارة اندي جنوم مسؼد    -ش بيبة اجملبارة     اندي 

  
G.B 

 28/72/2178 ادلؼة

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H45 11H00 09H00   ػني امشهداء اندي هرص امشارف    -اندي بسلًة ػني امشهداء 

13H45 11H00 09H00    ًؼلوببن  اندي مس خلبل الإدٌس ية    -اندي حريج بن ًؼلوب 

13H45 11H00 09H00     الإدٌرس ية اندي مومودًة املدًد    -اندي أ هيل الإدٌرس ية 

 22/72/2178امسبت

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H00 11H00 09H00 س س    -اندي حوهرة ب ازلٌو س  اندي سالم ازلٌو  ازلٌو

  مؼفى: وداد املدًد 
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 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة الثالثة  

G.C 

 21/72/2178ارليس 

 امللؼب  امللابةل اواسط اش بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00         اجللفة ب جرمة اندي أ ش بال اجللفة            -اندي أ مل م اجللفة 

 

 22/72/2178امسبت   

 امللؼب  امللابةل اواسط اش بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00        فيض امبطمة  اندي أ ثلخيم اجللفة     -اندي جنوم فيض امبطمة 

13H00 11H00 09H00    ػني مؼبد اندي ش باب ثؼظميت    -اندي ش باب ػني مؼبد 

13H00 11H00 09H00    دار امش يوخ اندي جنوم امفصحة     -اندي وداد دار امش يوخ 

 

G.D 

 28/72/2178ادلؼة 

 امللؼب امللابةل اواسط اش بال أ صاغر

13H45 11H00 09H00 حايس حببح اندي وداد امزغفران  - اندي وفاق  حايس حببح 

13H45 11H00 09H00   حد امصحاري اندي أ ثلخيم ع وسارة   -اندي مومودًة ح امصحاري 

 22/72/2178امسبت 

 امللؼب امللابةل اواسط اش بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00    امزغفران اندي ش باب حايس فدول      -اندي ش باب امزغفران 

13H00 11H00 09H00         ارليس اندي أ مل ارليس   -اندي بسلًة بهنار 

  مؼفى: ش بيبة  حايس حببح 
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 شبانية  انفئبدبرنامج الرابعة 

G.A 

 47/72/2178 الإثنني

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H00 11H00 09H00     سدرحال اندي ش باب مسؼد    -اندي وفاق سد رحال 

13H00 11H00 09H00         مسؼد اندي ش باب اجملبارة    -اندي أ ومليب مسؼد 

 
 
 
 
 

  
G.B 

 47/72/2178 الإثنني

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00      ساندي اجلوهرة امبيضاء    -اندي وداد املدًد  املدًد ازلٌو

13H00 11H00 09H00   ازلوٌس اندي بسلًة ػني امشهداء   -اندي سالم ازلوٌس 

13H00 11H00 09H00    امشارف اندي حريج بن ًؼلوب   -اندي هرص امشارف 

13H00 11H00 09H00     س ية اندي أ هيل الإدٌرس ية   -اندي مس خلبل الإدٌرس ية  الإدٌر

  مؼفى: مومودًة املدًد 
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 شبانية  انفئبدبرنامج الرابعة 

G.C 

 47/72/2178 الإثنني

 

 امللؼب  امللابةل اواسط اش بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00         اجللفة دروازي اندي جنوم فيض امبطمة    -اندي أ مل م اجللفة 

13H00 11H00 09H00        دار711اجللفة  اندي ش باب ػني مؼبد    -اندي أ ثلخيم اجللفة 

13H00 11H00 09H00    ثؼظميت اندي وداد دار امش يوخ    -اندي ش باب ثؼظميت 

13H00 11H00 09H00      اجللفة ع ش يح اندي أ ش بال اجللفة    -اندي امفصحة اجللفة 

 

 

G.D 

 47/72/2178 الإثنني

 امللؼب امللابةل اواسط اش بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00  حايس حببح اندي وفاق حايس حببح   -    اندي ش بيبة حايس حببح 

13H00 11H00 09H00           امزغفران اندي ش باب امزغفران   -اندي وداد امزغفران 

13H00 11H00 09H00     ارليس اندي بسلًة بهنار   -اندي ش باب حايس فدول 

 17/17/2172امثالاثء

 امللؼب امللابةل اواسط اش بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00      ارليس اندي مومودًة حد امصحاري  - اندي أ مــــــل ارليس 

  مؼفى: أ ثلخيم ػني وسارة
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      وداد القديدلنادي الرياضي ا(72) –( 75)   وفاق حاسي بحبح لنادي الرياضي ا حاسي بحبح
         بلدية زكارالنادي الرياضي  (72) –( 79)مولودية حد الصحاري النادي الرياضي حد الصحاري

             سالم الدويس النادي الرياضي(72) –( 77)       إتحاد المجبارة النادي الرياضي  المجبارة
    أشبال الجلفة النادي الرياضي (72) –( 77)       مسعد     أهلي النادي الرياضي  مسعد

 بلدية ع الشهداء النادي الرياضي(77) –( 72)شباب حاسي فدول   الرياضي النادي  الخميس

             مسعد نجومالنادي الرياضي (77) –( 77)     أهلي اإلدريسية    الرياضي نادي اإلدريسية

            وفاق سد رحال لنادي الرياضيا (72) –( 75)       أولمبي مسعد  النادي الرياضي  يسعد

 شباب مسعدالنادي الرياضي  (77) –( 72) نجوم فيض البطمة   النادي الرياضي فيض انجطًخ

        شبيبة المجبارة الرياضيالنادي  (72) –( 72)       تعظميتشباب النادي الرياضي  رعظًيذ

              ترجي بن يعقوب النادي الرياضي  (رىقف انهقبء)    وداد دار الشيوخالنادي الرياضي  دار انشيىر

  أمل م الجلفة النادي الرياضي (أجـــــــــــــم)الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  اندويس

                نجةم الفصحةالنادي الرياضي    (77) –( 72)     وداد الزعفران  النادي الرياضي انسعفراٌ

                    مولودية القديدلنادي الرياضي ا   (77) –( 72)شبيبة حاسي بحبح النادي الرياضي  دبسي ثذجخ

    أتلتيك ع وسارةالنادي الرياضي     (72) –( 72)      أتلتيك الجلفة   النادي الرياضي دار277انجهفخ 

  أمل الخميسالنادي الرياضي     (72) –( 77)    شباب عين معبدالنادي الرياضي  عيٍ يعجد

 نصر الشارفالنادي الرياضي     (72) –( 72)   شباب الزعفران النادي الرياضي  انسعفراٌ
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    26+ 06 32 02 01 08 11 25 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    08+ 09 17 02 02 07 11 23 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    09+ 09 18 01 03 06 10 21 سالم الدويسالنادي الرياضي 

    07+ 10 17 03 00 07 10 21 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

  (52)م14- 01 15+ 12 27 02 03 06 11 18 الصحاري مولودية حدالنادي الرياضي 

    12+ 12 24 03 03 05 11 18 سيةأهلي اإلديالنادي الرياضي 

    01- 18 17 03 06 02 11 12 بحبحوفاق حاسي  النادي الرياضي

    10- 23 13 06 02 03 11 11 وداد القديدنادي الرياضي 

  (52)م14- 01 02+ 13 15 05 03 03 11 09 أهلي مسعد النادي الرياضي

  (95)م14-   13- 16 03 07 01 02 10 04 الشهداء بلدية عينالرياضي النادي  

 (  52)م14-  01 17- 27 10 06 03 01 10 02 المجبارةإتحاد  النادي الرياضي

 (744)م17-

 

  (744)م17-  36- 48 12 10 01 00 11 00 بلدية زكار النادي الرياضي
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    12+ 10 22 01 03 06 10 21 النادي الرياضي  لشبيبة المجبارة

    04+ 13 17 02 02 06 10 20 اإلدريسية مستقبلالنادي الرياضي 

    15+ 09 24 01 03 05 09 18 الجلفة أمل مالنادي الرياضي  

    07+ 07 14 01 03 05 09 18 بيضاء دويسجوهرة النادي الرياضي  

-  06+ 16 22 03 02 05 10 16 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (744)م17

 

    02+ 12 14 02 05 03 10 14 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

    04- 18 14 05 02 03 10 11 ض البطمةنجوم فيالنادي الرياضي 

-  01+ 13 14 03 04 03 10 08 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

 (744)م12

 

    06- 16 10 06 02 02 10 08 الوفاق سد حالنادي الرياضي 

    11- 19 08 07 02 01 10 05 يتتعظمالنادي الرياضي شباب 

    22- 31 09 09 00 01 10 03 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    12+ 06 18 02 01 07 10 22  بنهاربلدية النادي الرياضي 

    08+ 10 18 01 04 05 10 19  لزعفرانوداد االنادي الرياضي 

  (744)م17-  01+ 15 16 03 01 06 10 18 الجلفة النادي الرياضي أتلتيك

    05+ 09 13 02 04 04 10 16 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

    05+ 10 15 02 05 03 10 14  الشارفنصر النادي الرياضي 

    10+ 12 22 04 01 04 09 13  عين وسارةأتلتيك النادي الرياضي 

    02- 17 15 04 03 03 10 12 زعفرانشباب الالنادي الرياضي 

  (744)م17-  05+ 10 15 04 01 04 09 12 الفصحةنجوم النادي الرياضي 

    03- 18 15 05 02 03 10 11 ي بحبحشبيبة حاسالنادي الرياضي 

    09- 18 09 05 02 03 10 11 سالنادي الرياضي أمل الخمي

    32- 34 02 10 00 00 10 00 دالنادي الرياضي شباب عين معب
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 ال 

 
 

 
 ال 

 
 

 
 ال 

 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريز انزىقيذ  ثالثي انزذكيى

22/22/2728 21:17 قًبري طىيصسبد قبسى و  حاسي بحبح وداد انقديد َبدي     -  وفبق دبسي ثذجخ َبدي  

22/22/2728 21:17 صبفي يرواٌ رحماني م  حد الصحاري ثهديخ زكبر َبدي  -يىنىديخ ح انصذبري َبدي  

22/22/2728 21:17 انذدي ثىسبنفي ب عمران  المجبارة      سالو اندويس َبدي    -إرذبد انًججبرح َبدي  

22/22/2728 21:17 سرثىد شًبرح بوشمال  مسعد أشجبل انجهفخ َبدي   -أههي يسعد     َبدي  

22/22/2728 21:17 أيجكىح يغرثي بلخيري  الخميس ثهديخ ع انشهداءَبدي     -شجبة ح فدول  َبدي 

22/22/2728 21:17 عًراٌ قصير بورزق  اإلدريسية   َجىو يسعدَبدي   -أههي اإلدريسيخ َبدي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريز انتوقيت  انتذكيىثالثي 

01/00/0102 00:11 تواتي زروق كريخ  يسعذ وفاق سذ دالَادي     -         أونًثي يس   َادي 

00/00/0102 21:17 سعادج قصير كريخ  فيض انثطًح شثاب يسعذَادي   -َجوو فيض انثطًح    َادي 

00/00/0102 21:17 تراهيًي قاسى و أوثبح  تعظًيت شثيثح انًجثارجَادي    -شثاب تعظًيت       َادي  

00/00/0102 21:17 يهكي تراهيًي ح هىاي د  دار انشيور تجي ب يعقوب َادي   -وداد د انشيور        َادي  

   21:17 00/00/0102  انذويس         أيم و انجهفحَادي      -انجوهرج ب انذويسَادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريز انتوقيت  انتذكيىثالثي 

00/00/0102 21:17 تسيسح شًارج فريدي  انسعفراٌ َجوو انفصذحَادي    -وداد انسعفراٌ      َادي  

00/00/0102 21:17 تراهيًي ع ترهيًي ح ثشىطي  داسي تذثخ يونوديح انقذيذ َادي   -شثيثح داسي تذثخ َادي  

00/00/0102 21:17 نذول تهخيري ثىشًبل  د011انجهفح َادي أتهتيك ع وسارج    -أتهتيك انجهفح        َادي  

00/00/0102 21:17 عسوز صافي ثبكريخ  عيٍ يعثذ أيم انخًيس َادي    -شثاب عيٍ يعثذ    َادي  

00/00/0102 21:17 سواعذيح هواري و زيبٌ  انسعفراٌ        َصر انشارف َادي       -شثاب انسعفراٌ    َادي  
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 زوز امهادي           أ مني املالغ

  س ين غبد هللا           اماكثب
جدول الاغامل :

 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امنادي امراييض أ ثلخيم اجللفة

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

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

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امطاػة ش باب ثؼظميت 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

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امطاػةجلنة  ش باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 004 املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ
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. 2.500,00 ماكبل امرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظميت ش بابامراييض نادي ام 

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

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

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

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

س ية امراييضنادي ام   2.000,00 امرشيف 6.. امطاػةجلنة  أ هيل الإدٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 29. امطاػةجلنة  ش بيبة 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 ازلوٌس 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  زاكربسلًة امراييض نادي ام 

. 6.000,00 امرشيف 99. امطاػةجلنة  بسلًة ػني امشهداء  امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 92. امطاػةجلنة  ش باب حايس فدولامنادي امراييض 

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

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 96. امطاػةجلنة  ثؼظميت 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 ثلخيم اجللفة

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

 .5.000,00 امرشيف 9.. املنافسةجلنة  مسؼد هيلأ   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 

 2.000,00 امرشيف 25. امطاػةجلنة  مسؼد جنوم امراييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف 25. امطاػةجلنة  سالم ازلوٌس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 27. امطاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .6. امطاػةجلنة  مسؼد ش باب امراييضنادي ام 

 .50.000,00 ماكبل امرشيف 66. امطاػةجلنة  جنوم فيض امبطمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امطاػةجلنة  أ مل ارليس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 71. امطاػةجلنة  امفصحة اجللفة امراييضنادي ام 

 3.000,00 ماكبل امرشيف 19. املنافسةجلنة  زاكربسلًة امراييض نادي ام 

 2.000,00 ماكبل امرشيف 71. امطاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امطاػةجلنة  جنوم فيض امبطمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امطاػةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  امنادي امراييض ودادامزغفران

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخيم 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 79. امطاػةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران
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 20.000,00 ماكبل امرشيف .8. امطاػةجلنة  أ مل ارليس امراييضنادي ام 

س ية مس خلبل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امطاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امطاػةجلنة  ثؼظميت امراييض ش بابنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 82. امطاػةجلنة  اجللفة مل مدًنةامنادي امراييض أ  

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

 .5.000,00 امرشيف 9.. امطاػةجلنة  م. حد امصحاري امراييضنادي ام 

حتاد اجملبارة  .5.000,00 امرشيف ... امطاػةجلنة  اندي اإ

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

 .5.000,00 امرشيف 9.. امطاػةجلنة  م. حد امصحاري امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف ... امطاػةجلنة  مسؼد هيلأ   امراييضنادي ام 

حتاد اجملبارة . 7.000,00 امرشيف ... امطاػةجلنة  اندي اإ

 20.000,00 ماكبل امرشيف 71. امطاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امطاػةجلنة  جنوم فيض امبطمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .7. امطاػةجلنة  وفاق سد رحال امراييضنادي ام 

س ية مس خلبل امراييضنادي ام   2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امطاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امطاػةجلنة  ثؼظميت امراييض ش بابنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 85. امطاػةجلنة  اجللفة مل مدًنةامنادي امراييض أ  

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  امنادي امراييض ودادامزغفران

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخيم 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 79. امطاػةجلنة  امنادي امراييض ش باب امزغفران

 20.000,00 ماكبل امرشيف 79. امطاػةجلنة  أ مل ارليس امراييضنادي ام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 12. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 2.000,00 امرشيف 5.. امطاػةجلنة  سالم ازلوٌس امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 6.. امطاػةجلنة  زاكربسلًة امراييض نادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 7.. امطاػةجلنة  مسؼد هيلأ   امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 8.. امطاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف .5. امطاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

 00, 00 .15 امرشيف 61. امطاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امراييض 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 1.9 امطاػةجلنة  مسؼد ش باب امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيفماكبل  119 امطاػةجلنة  جنوم امفصحة امراييضنادي ام 

. 3.000,00 ماكبل امرشيف  املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امش يوخ
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 امرشيف 2.. جلنة امطاػة يض بسلًة زاكرامنادي امراي

حتاد اجملبارة  امرشيف 1.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض اإ

 ماكبل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ش باب اجملبارة

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

 امرشيف .1. جلنة امطاػة امنادي امراييض امفصحة اجللفة

 امرشيف 1.. ال ماهة امنادي امراييض أ ثلخيم اجللفة

 ماكبل امرشيف 19. جلنة امطاػة أ ومليب مسؼدامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امش يوخامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 19. جلنة امطاػة أ ومليب مسؼدامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  دار امش يوخوداد امنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف .9. جلنة امطاػة امنادي امراييض أ ثلخيم اجللفة

 ماكبل امرشيف 99. جلنة امطاػة ػني مؼبدامنادي امراييض ش باب 

 ماكبل امرشيف 22. جلنة امطاػة امفصحة اجللفة جنوم امنادي امراييض

 ماكبل امرشيف 8.. املنافسةجلنة  ػني مؼبدامنادي امراييض ش باب 

 ماكبل امرشيف 95. جلنة امطاػة جنوم فيض امبطمةامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 95. جلنة امطاػة وفاق سد رحالامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 22. جلنة امطاػة جنوم امفصحة امنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 6.. املنافسةجلنة  وداد دار امش يوخامنادي امراييض 

 امرشيف 17. جلنة امطاػة امنادي امراييض وداد املدًد

 امرشيف 17. جلنة امطاػة سالم ازلوٌس امنادي امراييض

 امرشيف 18. جلنة امطاػة امنادي امراييض جنوم مسؼد

 امرشيف 18. جلنة امطاػة امنادي امراييض وفاق حايس حببح

 امرشيف .9. امطاػةجلنة  امنادي امراييض بسلًة زاكر

 امرشيف 95. جلنة امطاػة امنادي امراييض بسلًة ػني امشهداء 
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 امرشيف 92. جلنة امطاػة امنادي امراييض ش باب حايس فدول

حتاد اجملبارة  امرشيف 8.. جلنة املنافسة امنادي امراييض اإ

 امرشيف 9.. جلنة املنافسة امنادي امراييض أ هيل مسؼد
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