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 ُخ اإلَضجبطنج

 

 

ٌ 

-  

 اكبثر شرفيانانقطى قضبيب
 

 560 انقضيخ رقى: -
-  

 11/51/9512 ثزبريخأ اكبر أ هيل الإدٌرس َة اندي – ص باب حايس فدول انديملابةل 

 امعرد

كصاء ملابةل انفذة  77731رخصة رمق: أ هيل الإدٌرس َة زغَرتي سلامين زدواجِة امبعاكةاإ  (713)ماإ

 امالغبون املنذرون

 .خعريمؼب  77713رخصة رمق: أ هيل الإدٌرس َة كول فؤاد

 .خعريمؼب  77723رخصة رمق: الإدٌرس َةأ هيل  بوصلور محمد ػيل

كصاء ملابةل واحدة انفذة :غرامة  77168املسري خلويف اثمر )أ هيل الإدٌرس َة( رخصة رمق :  املسري املسجل: حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

 (717)م77/12/2179دج( جسدد كبل :7111مامَة ثلدر بأ مف دًنار جزائري)
 

 566 انقضيخ رقى: -
 

 11/51/9512 ثزبريخ جنوم مسؼد اندي –مومودًة حد امصحاري انديملابةل 

 امالغبون املنذرون
 . عريخ مؼب 77796رخصة رمق: مومودًة حد امصحاري غبد اذلَد غبري

 . عريخ مؼب 77797رخصة رمق: مومودًة حد امصحاري مصعفى بن امعاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 560 انقضيخ رقى: -
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 11/51/9512 ثزبريخأ اكبر سالم ازلوٌس اندي – أ هيل مسؼد  انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 .خعريمؼب  77371رخصة رمق: أ هيل مسؼد ساحئي سفِان

 .خعريمؼب  77767رخصة رمق: سالم ازلوٌس غريب غزوز

كصاء ملابةل واحدة انفذة :غرامة  77752رخصة رمق: سالم ازلوٌس مصعفى كوزي حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كبل 7111ثلدر بأ مف دًنار جزائري)مامَة 

 (717)م77/12/2179:

  :وناملسجل وناملسري امالغبون و 

 نظرا موركة امللابةل 

 نظرا مخلٍرر احلمك

 نظرا مخلٍرر حمافغ انللاء

بؼد هناًة امللابةل كام امالغبون واملسريون مفًرق اندي سالم ازلٌوس ابلإغخداء ػىل احلمك املساػد امثاين وامسب وامض مت وامزبق 

 )امخخامة(ػىل احلاكم وحمافغ انللاء 

 امالغبَون مه :

(،     77777(،صَلع رشًفرخصة رمق)77752(،فوزي مصعفى رخصة رمق)77768(،بن داود ملَم)77773زغبان ػيل رخصة رمق )-

 (7744رخصة رمق )بن امومَد( ورئُس امفرع موٌسة خازل 77764دادي ػاصوررخصة رمق)

 انلجنة كررت ما ًيل :

غخدا77773امالغب زغبان ػيل رخصة رمق )- كصاء س نة )–ء ػىل احلمك املساػد امثاين ( اندي سالم ازلٌوس اإ (انفذة:غرامة مامَة 17اإ

 بند أ (774)م 77/12/2179دج( جسدد كبل اترخي :71.111ثلدر بؼرشة أ لف دًنار جزائري)

كصاء –احلمك سب وص مت( اندي سالم ازلٌوس 77777امالغب صَلع رشًف رخصة رمق )- انفذة:غرامة مامَة ثلدر ملابالت (14) أ ربعاإ

 (772)م 77/12/2179دج( جسدد كبل اترخي :5.111أ لف دًنار جزائري) ةسمسةب 

كصاء أ ربع )–( اندي سالم ازلٌوس سب وص مت احلمك77768امالغب بن داود ملَم رخصة رمق )- (ملابالت انفذة:غرامة مامَة 14اإ

 (772)م 77/12/2179دج( جسدد كبل اترخي :5.111ثلدر بسمسةة أ لف دًنار جزائري)

كصاء س خة أ صهر)–( اندي سالم ازلوٌس امزبق وامض مت احلمك)امخخامة(77752فوزي مصعفى رخصة رمق )امالغب - ( انفذة:غرامة 16اإ

 (776)م77/12/2179دج( جسدد كبل اترخي :71.111مامَة ثلدر بؼرشة أ لف دًنار جزائري)

كصاء مثان)–حمافغ انللاء( اندي سالم ازلٌوس حماوةل الإغخداء ػىل 77764داي ػاصور غبد احلق رخصة رمق )- (ملابالت 18اإ

 (721)م 77/12/2179دج( جسدد كبل اترخي :5.111انفذة:غرامة مامَة ثلدر بسمسةة أ لف دًنار جزائري)

كصاء ثس خة اصهر )–( سب وص مت حمافغ انللاء7744املسري موٌسة خازلبن امومَد رئُس فرع اندي سالم ازلٌوس رخصة رمق )* ( 16اإ

 (772)م77/12/2179دج( جسدد كبل اترخي :5.111ثلدر بسمسةة أ لف دًنار جزائري)انفذة:غرامة مامَة 

 560 نقضيخ رقى:ا -

 11/51/9512 ثزبريخ بسلًة زاكر اندي –وفاق حايس حببح انديملابةل 

 امالغبون املنذرون
 سوء امسلوك. 77172رخصة رمق: بسلًة زاكر أ معر غبد املادر

 . عريخ مؼب 77163رمق:رخصة  بسلًة زاكر صهَب جلول

 . عريخ مؼب 77257رخصة رمق: وفاق حايس حببح الكل محمد
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 اكبثر شرفيان يب قجم انقطىضبيبق

 -أ-فىج
 

 110 انقضيخ رقى: -

 11/51/9512 ثزبريخأ اكبر ص بُبة اجملبارة اندي – أ مل م اجللفة انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

كصاء ملابةل واحدة انفذة :غرامة  77575رمق:رخصة  ص بُبة اجملبارة بن سؼدة املَلود حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كبل 7111مامَة ثلدر بأ مف دًنار جزائري)

 (717)م77/12/2179:

كصاء ملابةل واحدة انفذة :غرامة  77588رخصة رمق: ص بُبة اجملبارة بلسمداين غبد املادر حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كبل 7111جزائري)مامَة ثلدر بأ مف دًنار 

 (717)م77/12/2179:

كصاء ملابةل واحدة انفذة :غرامة  77587رخصة رمق: ص بُبة اجملبارة حبَعة بضري حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كبل 7111مامَة ثلدر بأ مف دًنار جزائري)

 (717)م77/12/2179:

 . عريخ مؼب 77585رخصة رمق: ص بُبة اجملبارة غعاهلل ػيل

 سوء امسلوك. 77579رخصة رمق: ص بُبة اجملبارة حبَعة ػُىس

كصاء س خة )–سلوك غري راييض جتاه احلمك امرئُيس -7789*املسريغعاهلل أ محد)اندي ص بُبة اجملبارة(رخصة رمق : (أ صهر انفذة:غرامة 16اإ

 (772)م77/12/2179دج( جسدد كبل اترخي:5.111مامَة ثلدر بسمسة أ لف دًنار جزائري)

(من كانون الإحتاد اجلزائري مكرة املدم ًؼاكب امفًرق بغرامة مامَة ثلدر 731خاظئ من فًرق ص بُبة اجملبارة ظبلا نلامدة )*سلوك 

 77/12/2179دج(جسدد كبل اترخي:511بسمسامئة دًنار جزائري)

 

 112 انقضيخ رقى: -
 

 11/51/9512 ثزبريخأ اكبر حريج بن ًؼلوب اندي – جنوم فِض امبعسمة انديملابةل 

نذارات  الإ
 . عريمؼب خ 77474رخصة رمق: جنوم فِض امبعسمة بن ثونيس امزبدة

 . ثضََع اموكت 77397رخصة رمق: جنوم فِض امبعسمة بن غريب حلسن

 . عريمؼب خ 77333رخصة رمق: حريج بن ًؼلوب براهميي محمد
 

 195 انقضيخ رقى: -
 

 11/51/9512 ثزبريخأ اكبر وفاق سد رحال اندي – مس خلبل الإدٌرس َة انديملابةل 

نذارات  الإ
 . سوء امسلوك 77364رخصة رمق: وفاق سد رحال درافة ًوسف
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 -ة-فىج 
 

 191 انقضيخ رقى: -
 

 19/51/9512 ثزبريخأ اكبر نرص امضارف اندي – ص بُبة حايس حببح انديملابةل 

نذارات  الإ
 . عريمؼب خ 77447رخصة رمق: نرص امضارف كرصي غبد امؼٍزز

 . عريمؼب خ 77422رخصة رمق: نرص امضارف رحامين ػادل خفر ازلٍن

 . ثضََع اموكت 77628رخصة رمق: ص بُبة حايس حببح زرويق محزة

 . عريمؼب خ 77677رخصة رمق: ص بُبة حايس حببح خلويف خلرض
 

 199 انقضيخ رقى: -
 

 11/51/9512 ثزبريخأ اكبر مومودًة املدًد اندي – أ ثلخَم اجللفة انديملابةل 

نذارات  الإ
 . سلوك غري راييض 77782رخصة رمق: مومودًة املدًد بن معران ثوفِق

 . سلوك غري راييض 77776رخصة رمق: أ ثلخَم اجللفة بن صُبوط ومَد

 . سلوك غري راييض 77767رخصة رمق: أ ثلخَم اجللفة بن ثلَجان محزة حسني
 

 

 191 انقضيخ رقى: -

 19/51/9512 ثزبريخأ اكبر وداد امزغفران اندي – بسلًة بهنار انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

كصاء ملابةل واحدة انفذة :غرامة  77172رخصة رمق: بسلًة بهنار فداق امؼَد حذجاج ػىل كرار احلمك اإ اإ

دج( جسدد كبل 7111مامَة ثلدر بأ مف دًنار جزائري)

 (717)م77/12/2179:

 . عريخ مؼب 77177رخصة رمق: بسلًة بهنار جحاب سلمي

 . ثضََع اموكت 77183رخصة رمق: بسلًة بهنار خري حيىي

 . ثضََع اموكت 77181رخصة رمق: بسلًة بهنار بن خِنش محمد

 . عريخ مؼب 77162رخصة رمق: بسلًة بهنار هرهوب سايس

 . عريخ مؼب 77577رخصة رمق: وداد امزغفران ساليم بللامس

 ملس امكرة ابمَد 77538رخصة رمق: وداد امزغفران كركِط امعَب

 . عريخ مؼب 77578رخصة رمق: وداد امزغفران كوًدري امصادق

(من كانون الإحتاد اجلزائري مكرة املدم ًؼاكب امفًرق بغرامة مامَة ثلدر بسمسامئة 731ظبلا نلامدة ) بسلًة بهنار*سلوك خاظئ من فًرق 

 77/12/2179دج(جسدد كبل اترخي:511دًنار جزائري)
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 191 انقضيخ رقى: -

 11/51/9512 ثزبريخأ اكبر جنوم امفصحة اندي – ص باب امزغفران انديملابةل 

 امالغبون املنذرون

 . عريخ مؼب 77142رخصة رمق: ص باب امزغفران جلبان امسؼَد

 . سلوك غري راييض 77159رخصة رمق: ص باب امزغفران ابدر اثمر

 . عريخ مؼب 77379رخصة رمق: جنوم امفصحة ملرب غبد املادر

 بسبب الإغخداء ػىل احلمك من ظرف امالغبني:83ثوكف انللاء يف ازلكِلة ال

 (77159امالغب اثمر ابدر)اندي ص باب امزغفران(رخصة رمق:)-

 (77148امالغب ساليم خلرض)اندي ص باب امزغفران(رخصة رمق:)-

 (77155امالغب سؼود سؼد)اندي ص باب امزغفران(رخصة رمق:)-

 ال س باب كررت انلجنة ماًيل:مهذه 

 من كانون الإحتاد اجلزائري مكرة املدم 17بند774ظبلا نلامدة 

كصاء س نة واحدة)77159امالغب اثمر ابدر)اندي ص باب امزغفران(رخصة رمق:)- (انفذة:غرامة مامَة ثلدر بؼرشة أ لف دًنار 17( اإ

 77/12/2179دج(جسدد كبل اترخي :71.111جزائري)

كصاء س نة واحدة)77148خلرض)اندي ص باب امزغفران(رخصة رمق:)امالغب ساليم - (انفذة:غرامة مامَة ثلدر بؼرشة أ لف دًنار 17( اإ

 77/12/2179دج(جسدد كبل اترخي :71.111جزائري)

كصاء س نة واحدة)77155امالغب سؼود سؼد)اندي ص باب امزغفران(رخصة رمق:)- (انفذة:غرامة مامَة ثلدر بؼرشة أ لف دًنار 17( اإ

 77/12/2179دج(جسدد كبل اترخي :71.111زائري)ج

 انفئبد انشجبَيخ انقطىقضبيب
 551 انقضيخ رقى:

 90/19/9510 ثزبريخ أ ومليب مسؼد)أ ص بال:أ صاغر( اندي – اإحتاد بسلًة اجملبارة انديملابةل 

 نظرا ل وراق امللابالت

 احملدد واكنت امنخاجئ)حسب أ وراق امللابالت( نام ًيل:نظرا مكون امللابالت صنف)أ ص بال وأ صاغر( كد مت اإجراؤها يف وكهتا -

حتاد اجملبارة)  (11اندي أ ومليب مسؼد)-(12صنف أ ص بال:اندي اإ

حتاد اجملبارة)  (17اندي أ ومليب مسؼد)-(13صنف أ صاغر: اندي اإ

حتاد اجمل  جراء امللابالت ومت نظرا لإندضاف بأ ن امللابليت امسامفيت اشلهر مل ثلؼبا هنائَا وبؼد سامع احلمك ورئُس اندي اإ ػرتافه  بؼدم اإ بارة واإ

س خؼامل امزتوٍر  ملئ أ وراق امللابةل وامندِجة ابإ

 ومهذه ال س باب انلجنة كررت ماًيل:

 من كانون الإحتاد اجلزائري مكرة املدم 12بند56ظبلا نلامدة 

حتاد اجملبارة/أ ومليب مسؼد بندِجة صفر )  أ هداف نلفًرلني (11(نلعةوصفر)11خسارة امللابلخني نلفًرلني اإ

حتاد بسلًة اجملبارة امس َد :- كصاء ال مني امؼام مفًرق اإ مدى (من لك نضاط هل ػالكة بكرة املدم 77773.رخصة رمق :)بن معر غبد اذلَداإ

 دج(71.111:غرامة مامَة ثلدر بؼرشة أ لف دًنار جزائري)احلَاة

كصاء ال مني امؼام مفًرق - مدى رخصة رمق :)(من لك نضاط هل ػالكة بكرة املدم غبدهللا غبد امسالم امس َد : أ ومليب مسؼداإ

 دج(71.111:غرامة مامَة ثلدر بؼرشة أ لف دًنار جزائري)احلَاة

 ملف احلمك حول اإىل جلنيت امخحكمي وال مانة امؼامة ظبلا ملانون امخحكمي
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 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة الخامسة  

G.A 

 78/17/2179 ادلؼة 

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر

13H45 11H00 09H00         مسؼد اندي أ ومليب  مسؼد    -اندي جنوم  مسؼد 

13H45 11H00 09H00              اجملبارة  اندي بسلًة امزاكر                                                                                                            -ص بُبة اجملبارة 

 
 79/17/2179امسبت  

 الملعب  المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00     اجملبارة  وفاق سد رحال      –اندي احتاد اجملبارة 

G.B 

 78/17/2179 ادلؼة 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H45 11H00 09H00      ازلوٌس  اندي أ هيل الإدٌرس َة   -اندي سالم ازلٌوس 

 

 79/17/2179امسبت  

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00  ازلوٌس اندي ػني امضهداء    -اندي اجلوهرة ب ازلٌوس 

13H00 11H00 09H00               املدًد         حريج بن ًؼلوب     -وداد املدًد 

13H00 11H00 09H00             امضارف      مومودًة املدًد   -نرص امضارف 

  مؼفى: مس خلبل الادٌرس َة  
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 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة الخامسة  

G.C 

 78/17/2179 ادلؼة 

 امللؼب  امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H45 11H00 09H00     اجللفة جخَو  اندي اثلخَم اجللفة      -اندي اص بال اجللفة

 ػيل

 79/17/2179امسبت  

 امللؼب  امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00     ػني مؼبد  اندي امل بسلًة اجللفة     -اندي ص باب ػني مؼبد 

13H00 11H00 09H00  فِض امبعسمة  اندي وداد دار امضوخ        -اندي جنوم فِض امبعسمة 

13H00 11H00 09H00      اجللفة جِخو   اندي بسلًة ثؼظسمَت      -اندي جنوم امفصحى 

G.D 

 78/17/2179 ادلؼة

 امللؼب امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H45 11H00 09H00 امزغفران  اندي مومودًة حد امصحاري       -ان     ر اندي وفاق امزغف 

 79/17/2179امسبت  

 امللؼب امللابةل اواسط اص بال أ صاغر

13H00 11H00 09H00    حايس حببح اندي بسلًة بهنار    -اندي ص بُبة حايس حببح 

13H45 11H00 09H00      فدول  اندي اثلخَم ػني وسارة       -اندي حايس فدول 

 مؼفى: أ مل ارلُس  
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  أهلي اإلدريسية       لنادي الرياضي ا(59) –( 59)شباب حاسي فدول    النادي الرياضي  الخميس
      أشبال الجلفة   النادي الرياضي  (نى رجـــــري)      بلدية ع الشهداء النادي الرياضي عين الشهداء

 سالم الدويس             النادي الرياضي(59) –( 59)أهلي مسعد            النادي الرياضي  مسعد
             نجوم مسعد النادي الرياضي (59) –( 59)م حد الصحاري       النادي الرياضي  حد الصحاري
 بلدية زكار النادي الرياضي(55) –( 50)وفاق حاسي بحبح    الرياضي النادي  حاسي بحبح

             وداد القديدالنادي الرياضي (59) –( 55) إتحاد المجبارة         الرياضي نادي المجبارة

 شباب مسعد لنادي الرياضيا (55) –( 59)    شباب تعظميت    النادي الرياضي  رعظًيذ

 ترجي بن يعقوب             النادي الرياضي  (59) –( 51)نجوم فيض البطمة    النادي الرياضي فيض انجطًخ

  شبيبة المجبارة       النادي الرياضي (51) –( 51)أمل م الجلفة          النادي الرياضي  انجهفخ

              أولمبي مسعد النادي الرياضي(55) –( 11) الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي  انذويص

  وفاق سد رحال النادي الرياضي(51) –( 50)مستقبل اإلدريسية   النادي الرياضي  اإلدريطيخ

 أتلتيك ع وسارة   النادي الرياضي    (رىقف انهقبء)    شباب عين معبد النادي الرياضي عيٍ يعجذ

                    مولودية القديدلنادي الرياضي ا   (55) –( 51)     أتلتيك الجلفة   النادي الرياضي  انجهفخ

    وداد الزعفرانالنادي الرياضي     (51) –( 59)        بلدية بنهار  النادي الرياضي انجيريٍ

  نصر الشارفالنادي الرياضي     (55) –( 51)شبيبة حاسي بحبحالنادي الرياضي  دبضي ثذجخ

 نجوم الفصحةالنادي الرياضي        (رىقف انهقبء)شباب الزعفران    النادي الرياضي  انسعفراٌ
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    29+ 06 35 02 01 09 12 28 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    10+ 13 23 01 04 07 12 25 سالم الدويسالنادي الرياضي 

    06+ 11 17 03 02 07 12 23 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    06+ 15 21 04 01 07 12 22 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

  (62)م13- 01 17+ 12 29 02 03 07 12 21 الصحاري مولودية حدالنادي الرياضي 

    12+ 14 26 03 04 05 12 19 سيةأهلي اإلديالنادي الرياضي 

    03+ 19 22 03 06 03 12 15 بحبحوفاق حاسي  النادي الرياضي

    08- 23 15 06 02 04 12 14 وداد القديدنادي الرياضي 

  (62)م13- 01 02+ 15 17 05 04 03 12 10 أهلي مسعد النادي الرياضي

-(95)م13-   19- 29 10 07 04 01 12 03 بارةإتحاد المج النادي الرياضي

 (733)م17

 

  (733)م17- 01 40- 53 13 11 01 00 12 00 بلدية زكار النادي الرياضي

-(733)م17-  16- 19 03 08 02 02 12 02- الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي

-(733)م17

 (62)م16
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    22+ 08 30 01 03 07 11 24 جوهرة بيضاء دويسالنادي الرياضي  

    08+ 14 22 02 02 07 11 23 اإلدريسية مستقبلالنادي الرياضي 

    12+ 11 23 01 04 06 11 22 ة المجبارةالنادي الرياضي  لشبيب

    13+ 13 26 02 04 05 11 19 الجلفةأمل م النادي الرياضي  

-  07- 29 22 04 02 05 11 16 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (733)م17

 

    01+ 15 16 03 05 03 11 14 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

    03- 20 17 05 02 04 11 14 ض البطمةنجوم فيالنادي الرياضي 

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

 (733)م12

 

    09- 19 10 07 02 02 11 08 يتتعظمالنادي الرياضي شباب 

    10- 21 11 07 02 02 11 08 الوفاق سد حالنادي الرياضي 

    24- 33 09 10 00 01 11 03 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    13+ 07 20 02 01 08 11 25  اربلدية بنهالنادي الرياضي 

  (733)م17-  04+ 15 19 03 01 07 11 21 الجلفة النادي الرياضي أتلتيك

    07+ 13 20 02 04 05 11 19  لزعفرانوداد االنادي الرياضي 

    13+ 15 28 04 02 05 11 17  عين وسارةأتلتيك النادي الرياضي 

    07+ 18 25 03 04 04 11 16 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

  (733)م17-  08+ 13 21 04 02 05 11 15 الفصحةنجوم النادي الرياضي 

    02+ 13 15 03 05 03 11 14  ارفنصر الشالنادي الرياضي 

    00 18 18 05 02 04 11 14 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    05- 20 15 05 03 03 11 12 فرانشباب الزعالنادي الرياضي 

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

 (733)م17-  35- 37 02 11 00 00 11 02- دالنادي الرياضي شباب عين معب

 (27)م17-
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 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريخ انزىقيذ  ثالثي انزذكيى

11/51/9512 11:15 ثطيطخ شًبرح فريذي  الخميس أههي اإلدريطيخ َبدي     -شجبة دبضي فذول    َبدي  

11/51/9512 11:15 ثراهيًي اوثبح  قاسم   عين الشهداء أشجبل انجهفخ َبدي  -ثهذيخ عيٍ انشهذاء  َبدي  

11/51/9512 10:55 ضىاعذيخ قصير زيدان  مسعد      ضالو انذويص َبدي    -أههي يطعذ            َبدي  

11/51/9512 11:15 عًراٌ ة هىاري و بورزق  حد الصحاري َجىو يطعذ َبدي   -و دذ انصذبري      َبدي  

11/51/9512 11:15 ايجكىح يهكي  رحماني م  حاسي بحبح ثهذيخ زكبرَبدي     -وفبق ح ثذجخ        َبدي 

19/51/9512 11:15 ضىاعذيخ قصير باكرية  المجبارة   وداد انقذيذَبدي   -إرذبد انًججبرح       َبدي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريخ انتىقيت  ثالثي انتحكيى

11/51/9512 11:15 عسوز تشىطي ثبكريخ  تعظًيت َادي شثاب يسعد    -شثاب تعظًيت        َادي 

11/51/9512 11:15 سعادج نثيض كريخ  فيض انثطًح ترجي تٍ يعقىب َادي   -َجىو فيض انثطًح    َادي 

11/51/9512 11:15 نحىل تىشًال ضرثىد  انجهفح شثيثح انًجثارجَادي    -أيم و انجهفح           َادي  

19/51/9512 11:55 عًراٌ ب رحًاَي و دعهىش  اندويس أونًثي يسعد َادي   -جىهرج ب اندويس   َادي  

19/51/9512 11:55 سانًي حيجىل يغرثي  اإلدريسيح         شثاب سد رحالَادي    -يستقثم اإلدريسيح    َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريخ انتىقيت  ثالثي انتحكيى

11/51/9512 11:15 تىاتي عًراٌ و دعهىش  عيٍ يعثد أتهتيك ع وسارجَادي    -شثاب عيٍ يعثد    َادي  

11/51/9512 11:15 تٍ شهف طاهيري قبضى  انجهفح يىنىديح انقديد َادي   -أتهتيك انجهفح        َادي  

19/51/9512 10:55 قًاري هىاري و ثهخيري  انثيريٍ َادي وداد انسعفراٌ    -تهديح تُهار          َادي  

19/51/9512 11:15 صافي عسوز شًبرح  حاسي تحثح َصر انشارف َادي    -شثيثح حاسي تحثحَادي  

11/51/9512 11:15 قثايهي يغرتي ثهخيري  انسعفراٌ        َجىو انفصحح َادي       -شثاب انسعفراٌ    َادي  
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 غزوز امهادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           اماكثب
جدول الاغامل :

 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 1.. ال مانة امؼامة امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 2.. جلنة امعاػة ص باب ثؼظسمَت امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيفماكبل  16. امعاػةجلنة  اإحتاد اجملبارة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 99. امعاػةجلنة  ص باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 004 املنافسةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

. 2.500,00 ماكبل امرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظسمَت ص بابامراييض نادي ام 

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

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 9.. امعاػةجلنة  ص باب ػني مؼبدامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف .9. امعاػةجلنة  زاكربسلًة امراييض نادي ام 

 20.000,00 امرشيف 95. امعاػةجلنة  بسلًة ػني امضهداء  امراييض ناديام 

 .5.000,00 ماكبل امرشيف 96. امعاػةجلنة  ثؼظسمَت امراييض ص بابنادي ام 

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

 2.000,00 امرشيف 25. امعاػةجلنة  مسؼد جنوم امراييض ناديام 

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف .6. امعاػةجلنة  مسؼد ص باب امراييضنادي ام 

 .50.000,00 ماكبل امرشيف 66. امعاػةجلنة  جنوم فِض امبعسمة امراييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيفماكبل  .7. امعاػةجلنة  أ مل ارلُس امراييضنادي ام 

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

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

 2.000,00 ماكبل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امعاػةجلنة  جنوم فِض امبعسمة امراييضنادي ام 

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

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

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امراييض أ ثلخَم 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 79. امعاػةجلنة  امراييض ص باب امزغفرانامنادي 

 20.000,00 ماكبل امرشيف .8. امعاػةجلنة  أ مل ارلُس امراييضنادي ام 
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 2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امعاػةجلنة  الإدٌرس َة مس خلبل امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امعاػةجلنة  ثؼظسمَت امراييض ص بابنادي ام 

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

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

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

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

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

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

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

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

 20.000,00 ماكبل امرشيف 71. امعاػةجلنة  امراييض وداد دار امض َوخ امنادي

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 72. امعاػةجلنة  جنوم فِض امبعسمة امراييضنادي ام 

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

 2.000,00 ماكبل امرشيف 81. امعاػةجلنة  الإدٌرس َة مس خلبل امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 89. امعاػةجلنة  ثؼظسمَت امراييض ص بابنادي ام 

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

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

. 6.000,00 ماكبل امرشيف 78. امعاػةجلنة  وسارةػني امنادي امراييض أ ثلخَم 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 79. امعاػةجلنة  امنادي امراييض ص باب امزغفران

 20.000,00 ماكبل امرشيف 79. امعاػةجلنة  أ مل ارلُس امراييضنادي ام 

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

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

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

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

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

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

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

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 1.9 امعاػةجلنة  مسؼد ص باب امراييضنادي ام 

. 1.000,00 ماكبل امرشيف 119 امعاػةجلنة  جنوم امفصحة امراييضنادي ام 

. 3.000,00 ماكبل امرشيف  املنافسةجلنة  امراييض وداد دار امض َوخامنادي 

. 1.000,00 امرشيف 063 امعاػةجلنة  ص باب حايس فدولامنادي امراييض 

. 1.000,00 امرشيف 65. امعاػةجلنة  الإدٌرس َة مس خلبل امراييضنادي ام 

. 41.000,00 امرشيف 67. امعاػةجلنة  سالم ازلوٌس امراييضنادي ام 

 ..,..875 ماكبل امرشيف 118 امعاػةجلنة  اجملبارة ُبةص ب  امراييضنادي ام 

 ..,...2.7 ماكبل امرشيف .19 امعاػةجلنة  امنادي امراييض ص باب امزغفران

 ..,...97 ماكبل امرشيف 192 امعاػةجلنة  بهناربسلًة امراييض نادي ام 

 ..,...1.7 امرشيف 69. امعاػةجلنة  اإحتاد اجملبارة امراييضنادي ام 
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 ..,...1.7 ماكبل امرشيف 69. امعاػةجلنة  مسؼد أ ومليب امراييضنادي ام 

. 3.000,00 امرشيف  املنافسةجلنة  ػني مؼبد ص باب امراييضنادي ام 

 ..,...157 امرشيف  امعاػةجلنة  بسلًة ػني امضهداء  امراييض ناديام 

 امرشيف 2.. جلنة امعاػة امنادي امراييض بسلًة زاكر

 ماكبل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  امنادي امراييض ص باب اجملبارة

 امرشيف 1.. ال مانة امنادي امراييض وداد دار امض َوخ

 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 19. جلنة امعاػة أ ومليب مسؼدامنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 

 امرشيفماكبل  99. جلنة امعاػة ػني مؼبدامنادي امراييض ص باب 

 ماكبل امرشيف 22. جلنة امعاػة امفصحة اجللفة جنوم امنادي امراييض

 ماكبل امرشيف 8.. املنافسةجلنة  ػني مؼبدامنادي امراييض ص باب 

 ماكبل امرشيف 22. جلنة امعاػة جنوم امفصحة امنادي امراييض 

 ماكبل امرشيف 6.. املنافسةجلنة  وداد دار امض َوخامنادي امراييض 

 امرشيف .9. جلنة امعاػة امنادي امراييض بسلًة زاكر

 امرشيف 95. جلنة امعاػة امنادي امراييض بسلًة ػني امضهداء 

 امرشيف 92. جلنة امعاػة امنادي امراييض ص باب حايس فدول

 امرشيف 8.. جلنة املنافسة امنادي امراييض اإحتاد اجملبارة

 امرشيف 9.. جلنة املنافسة امنادي امراييض أ هيل مسؼد
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