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 ُخ اإلَضجبطنج

 

 

ٌ 

-  

 اكبثر شرفيانانقسى قضبيب
 

 370 انقضيخ رقى: -
-  

 52/30/5302 ثزبريزأ اكبص أ هيل الإدٌرس َة اندي –وفاق حايس حببح انديمقابةل 

 امالغبون املنشرون

 .دطريمؼب  77242ردصة رمق: وفاق حايس حببح مقاري محمس

 .دطريمؼب  77252ردصة رمق: وفاق حايس حببح ذريي جامل

 .دطريمؼب  77256ردصة رمق: وفاق حايس حببح ذشٍص مصطفى

س َة بوشقور محمس ػيل  .دطريمؼب  770098ردصة رمق: أ هيل الإدٌر
 

 370 انقضيخ رقى: -
 

 52/30/5302 ثزبريز زاكربدلًة  اندي –أ هيل مسؼس انديمقابةل 

هشارات  الإ
 . طريد مؼب 77769ردصة رمق: سالم ادلوٌس محمسي محمس

 

 

 

 372 انقضيخ رقى: -

 52/30/5302 ثزبريزأ اكبص مومودًة ح امصحاري اندي –  ش باب حايس فسول انديمقابةل 

 امالغبون املنشرون

 . طريد مؼب 77784ردصة رمق: مومودًة حس امصحاري صَقع ذادل
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 370 نقضيخ رقى:ا -
 52/30/5302 ثزبريز سالم ادلوٌس انديـ- أ ش بال اجللفة انديمقابةل 

 امالغبون املنشرون
قصاء مقابةل واحسة انفشة :غصامة  77756ردصة رمق: سالم ادلوٌس غصايب حسان حذجاج ػىل قصار احلمك اإ اإ

دج( جسسد        7000مامَة ثقسر بأ مف دًنار جزائصي)

 (707)م07/00/2079قبل :

 . طريد مؼب 77766ردصة رمق: ادلوٌسسالم  صاديق غبس امؼٍزز

 . طريد مؼب 77759ردصة رمق: سالم ادلوٌس دادي محزة غبس اموهاب

 . طريد مؼب 77077ردصة رمق: أ ش بال اجللفة بلحوت محمس

 . طريد مؼب 77020ردصة رمق: أ ش بال اجللفة هوجيم هرص ادلٍن

 
 377 نقضيخ رقى:ا -

 52/30/5302 ثزبريز اجللفةأ ش بال  انديـ- وداد امقسًس انديمقابةل 

 امالغبون املنشرون
 . طريد مؼب 77220ردصة رمق: وداد امقسًس غقاقنة غبس امقادر

 
 370 نقضيخ رقى:ا -

 52/30/5302 ثزبريز وفاق ح حببح انديـ- مومودًة ح امصحاري انديمقابةل 

 امالغبون املنشرون
 . طريد مؼب 77295ردصة رمق: مومودًة ح امصحاري فضة غبس امبايق

 . طريد مؼب 77207ردصة رمق: مومودًة ح امصحاري مساح محمس

 . طريد مؼب 77780ردصة رمق: مومودًة ح امصحاري غاكر مصطفى

 . طريد مؼب 77248ردصة رمق: وفاق ح حببح زوبري أ محس

-  

 372 نقضيخ رقى:ا
 52/30/5302 ثزبريز ش باب ح فسول انديـ- سالم ادلوٌس انديمقابةل 

 امالغبون املنشرون
 . طريد مؼب 77755ردصة رمق: سالم ادلوٌس باكي بلزري

 . طريد مؼب 77766ردصة رمق: سالم ادلوٌس صاديق غبس امؼٍزز

 . طريد مؼب 77059ردصة رمق: ش باب ح فسول دروش مصطفى

 . طريد مؼب 77000ردصة رمق: ش باب ح فسول مساحيل ػُىس
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 اكبثر شرفيان يب قجم انقسىضبيبق

 -أ-فىج
 

 000 انقضيخ رقى: -

 52/30/5302 ثزبريزأ اكبص وفاق سس رحال اندي – جنوم فِض امبطمة انديمقابةل 

 امالغبون املنشرون

 . طريد مؼب 77064ردصة رمق: وفاق سس رحال درافة ًوسف

 

 002 انقضيخ رقى: -
 

 50/30/5302 ثزبريزأ اكبص أ ومليب مسؼس اندي – وداد دار امش َوخ انديمقابةل 

 امطصد
قصاء مثان) 77560ردصة رمق: وداد دار امش َوخ صسًقي هوري (مقابالت انفشة 08حماوةل الإغخساء ػىل احلمك اإ

:غصامة مامَة ثقسر خبمسة أ لف دًنار 

 (720)م07/00/2079دج( جسسد قبل :5000جزائصي)

 الإهشارات
 . طريمؼب د 77644ردصة رمق: وداد دار امش َوخ غصػار حسن

 . طريمؼب د 77462ردصة رمق: أ ومليب مسؼس بلزري زرقط
 

 000 انقضيخ رقى: -
 

س انديمقابةل   50/30/5302 ثزبريزأ اكبص مس خقبل الإدٌرس َة اندي – اجلوهصة ب ادلٌو

هشارات  الإ
س محَسات محمس  . طريمؼب د 77020ردصة رمق: اجلوهصة ب ادلٌو

سة غبس امقادر س َة كًص  . طريمؼب د 77486ردصة رمق: مس خقبل الإدٌر
 

 

 007 انقضيخ رقى: -
 

 50/30/5302 ثزبريزأ اكبص ش باب مسؼس اندي – ش بُبة اجملبارة انديمقابةل 

هشارات  الإ
 . سلوك غري راييض 77595ردصة رمق: ش بُبة اجملبارة هادي ػُىس

 

 

 

 

 -ة-فىج 
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 000 انقضيخ رقى: -
 

 52/30/5302 ثزبريزأ اكبص ش باب امزغفصان اندي – بدلًة بهنار انديمقابةل 

 امطصد
سري مصطفى قصاء أ رع)–سلوك غري راييض جتاه احلمك  77057ردصة رمق: ش باب امزغفصان قًو ( مقابالت 04اإ

انفشة :غصامة مامَة ثقسر بـ:مخسة أ لف دًنار 

 07/00/2079دج(جسسد قبل :5.000جزائصي)

 الإهشارات
 . سوء امسلوك 77067ردصة رمق: بدلًة بهنار حايم راحب

 . سوء امسلوك 067408ردصة رمق: بدلًة بهنار ربوزي غامد
 

 002 انقضيخ رقى: -
 

 50/30/5302 ثزبريزأ اكبص هرص امشارف اندي – ش باب ػني مؼبس انديمقابةل 

هشارات  الإ
حذجاج 77456ردصة رمق: هرص امشارف بوزًسي ابوبكص قصاء مقابةل واحسة انفشة :غصامة  اإ ػىل قصار احلمك اإ

دج( جسسد قبل 7000مامَة ثقسر بأ مف دًنار جزائصي)

 (707)م07/00/2079:

ف غبس امصحامن  . طريمؼب د 77648ردصة رمق: ش باب ػني مؼبس غًص
 

 

 003 انقضيخ رقى: -
 

 50/30/5302 ثزبريزأ اكبص وداد امزغفصان اندي – ش بُبة حايس حببح انديمقابةل 

هشارات  الإ
 ثضََع اموقت. 77007ردصة رمق: وداد امزغفصان محمسي ساػس

 . طريمؼب د 77504ردصة رمق: وداد امزغفصان بن جسو محمس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000 انقضيخ رقى: -

 50/30/5302 ثزبريزأ اكبص أ ثلخَك ػني وسارة اندي – أ مل امخلُس انديمقابةل 
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 امطصد

قصاء -امدشاجص مع اخلصم 77280ردصة رمق: امخلُس أ مل زهَرصي فؤاد  ( انفشة :00مقابالت)ثالث اإ

غصامة مامَة ثقسر بـ:مخسة أ لف دًنار جزائصي 

 2079(779)م/07/00دج( جسسد قبل اترخي :5000)

قصاء ثالث مقابالت)-امدشاجص مع اخلصم 77708ردصة رمق: أ ثلخَك ػني وسارة رحبي رشف ادلٍن ( انفشة : 00اإ

غصامة مامَة ثقسر بـ:مخسة أ لف دًنار جزائصي 

 2079(779/)م07/00دج( جسسد قبل اترخي :5000)

زدواجِة امبطاقة 77776ردصة رمق: أ ثلخَك ػني وسارة لكَوان غبس امسالم قصاء مقابةل واحسة)-اإ  (700(انفشة)م07اإ

 الإهشار

حساق بن جقمومة  . طريد مؼب 77777ردصة رمق: أ ثلخَك ػني وسارة اإ

 . طريد مؼب 77094ردصة رمق: أ ثلخَك ػني وسارة بن حميورة محمس

 

 

 

 

 142 انقضيخ رقى: -

 50/30/5302 ثزبريزأ اكبص جنوم امفصحة اندي – أ ثلخَك اجللفة انديمقابةل 

 امالغبون املنشرون

 سلوك غري راييض. 77760رمق:ردصة  أ ثلخَك اجللفة بن امش َخ قوًسر

 . ثضََع اموقت 77756ردصة رمق: أ ثلخَك اجللفة رايم ايسني

 . طريد مؼب 77006ردصة رمق: جنوم امفصحة بن حبَب اثمص

 سلوك غري راييض. 77070ردصة رمق: جنوم امفصحة شلَقم غباس
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 شبانية  انفئبدبرنامج الجولة السابعة  

G.A 

 

 امللؼب املقابةل اواسط اش بال أ صاغص

13H45 11H00 10H00        مسؼس ش بُبة اجملبارة   - ش باب مسؼس 

13H45 11H00 10H00       سس رحال جنوم مسؼس  –وفاق سس رحال 

13H45 11H00 10H00             حتاد بدلًة اجملبارة  –بدلًة زاكر  زاكر اإ
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G.B 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H45 11H00 09H00           امقسًس مومودًة امقسًس     -وداد امقسًس 

13H45 11H00 09H00     س س َة     -اجلوهصة ب ادلٌو  ادلوٌس أ هيل الإدٌر

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00     ػني امشهساء حصيج بن ًؼقوب      -بدلًة ػني امشهساء 

13H45 11H00 09H00 ادلوٌس مس خقبل الإدٌرس َة     -       سالم ادلوٌس 

 شبانية  انفئبدابعة  برنامج الجولة الس

G.C 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H45 11H00 09H00              اجللفة جنوم امفصحة       -أ مل م اجللفة 

 

 الملعب المقابلة اواسط اشبال أصاغر
13H00 11H00 09H00       فِض امبطمة ش باب ػني مؼبس     -جنوم فِض امبطمة 

13H00 11H00 09H00       دار امش َوخ أ ش بال اجللفة    -وداد دار امش َوخ 

http://www.lwfdjelfa.com/


16 

lfa LWF Dje....... 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: 

13H00 11H00 09H00        ثؼظمَت أ ثلخَك اجللفة    -ش باب ثؼظمَت 

G.D 

 

 امللؼب املقابةل اواسط اش بال أ صاغص

/ / 15H00      حايس حببح مومودًة ح امصحاري  - وفاق حايس حببح 

13H45 11H00 09H00    حايس حببح أ ثلخَك ع وسارة    - ش بُبة حايس حببح 

13H45 11H00 09H00       امزغفصان بدلًة بهنار    - ش باب امزغفصان 

 امللؼب املقابةل اواسط اش بال أ صاغص

15H00 14H00 /      حايس حببح مومودًة ح امصحاري  - وفاق حايس حببح 

13H00 11H00 09H00       امزغفصان أ مل امخلُس    - وفاق   امزغفصان 

 أهلي اإلدريسيةلنادي الرياضي ا (35) –( 33)    وفاق حاسي بحبحالنادي الرياضي  حاسي بحبح
         نجوم مسعدالنادي الرياضي  (نــــى رجري)       إتحاد المجبارة  النادي الرياضي المجبارة

             بلدية زكار النادي الرياضي(30) –( 32)            أهلي مسعدالنادي الرياضي  مسعد
             وداد القديد النادي الرياضي (نــــى رجري)    بلدية ع الشهداء  النادي الرياضي  الشهداءعين 

 سالم الدويس النادي الرياضي(30) –( 30)       أشبال الجلفة   الرياضي النادي  الجلفة

             حد الصحاري مولوديةالنادي الرياضي (30) –( 30)        شباب ح فدول   الرياضي نادي الخميس

 إتحاد المجبارةلنادي الرياضي ا (35) –( 30)أهلي اإلدريسية       النادي الرياضي  اإلدريسية
      أهلي مسعد   النادي الرياضي  (30) –( 30)      نجوم مسعد      النادي الرياضي مسعد

 بلدية عين الشهداء             النادي الرياضي (نــــى رجري)بلدية زكار              النادي الرياضي عين اإلبل
             أشبال الجلفة النادي الرياضي (35) –( 33)وداد القديد             النادي الرياضي  القديد

 شباب ح فدول النادي الرياضي(35) –( 30)سالم الدويس          الرياضي النادي  الدويس
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             وفاق ح بحبحالنادي الرياضي (30) –( 30)مولودية ح الصحاري   الرياضي نادي حد الصحاري

 وفاق سد رحال لنادي الرياضيا (30) –( 32)   نجوم فيض البطمةالنادي الرياضي  فيض انجطًخ

              أولمبي مسعدالنادي الرياضي  (35) –( 33)   وداد دار الشيوخ   النادي الرياضي دار انشيىر

        مستقبل اإلدريسية النادي الرياضي (33) –( 30) جوهرة ب الدويس  النادي الرياضي  انذويس

              مسعدشباب  النادي الرياضي(35) –( 30)     شبيبة المجبارة  النادي الرياضي  انًججبرح

  ترجي بن يعقوب النادي الرياضي(33) –( 30)       أمل م الجلفة   النادي الرياضي  انجهفخ دروازي

    شباب الزعفرانالنادي الرياضي    (30) –( 32)     بلدية بنهار     النادي الرياضي انجيريٍ

                    وفاق الزعفرانلنادي الرياضي ا   (35) –( 30)     ح بحبح شبيبةالنادي الرياضي  دبسي ثذجخ

    نجوم الفصحةالنادي الرياضي     (33) –( 30)       أتلتيك الجلفة النادي الرياضي دار033انجهفخ

  نصر الشارفالنادي الرياضي     (30) –( 33)  شباب عين معبد النادي الرياضي  عيى يعجذ

 أتلتيك عين وسارةالنادي الرياضي     (33) –( 30)أمل الخميس       النادي الرياضي  انخًيس

    31+ 07 38 02 02 10 14 32 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    14+ 14 28 01 05 08 14 29 سالم الدويسالنادي الرياضي 

    14+ 11 25 03 02 09 14 29 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

  (62)م00- 01 20+ 13 33 02 03 09 14 27 الصحاري مولودية حدالنادي الرياضي 

    13+ 15 28 04 04 06 14 22 سيةأهلي اإلديالنادي الرياضي 

    02+ 20 22 06 01 07 14 22 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

    07- 25 18 07 02 05 14 17 وداد القديدنادي الرياضي 

  (62)م00- 01 08+ 16 24 05 04 05 14 16 أهلي مسعد النادي الرياضي

    04- 26 22 05 06 03 14 15 بحبح وفاق حاسي النادي الرياضي

(    700)م07-  43- 60 17 12 01 01 14 03 بلدية زكار النادي الرياضي

 (700)م07-

 

 (700)م07- 01 23- 35 12 09 04 01 14 01 بارةإتحاد المج النادي الرياضي

 (62)م00-

 (27)م02-
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(    700)م02-  22- 25 03 10 02 02 14 08- الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي

 (                 95)م00-

 (62)م 72-

 

    30+ 07 37 02 02 10 14 32 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    16+ 15 31 03 02 10 15 32 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

  (62)م00- 01 23+ 14 37 02 03 10 15 30 حد الصحاري مولوديةالنادي الرياضي 

    11+ 16 27 01 05 08 14 29 سسالم الدويالنادي الرياضي 

    15+ 17 32 04 04 07 15 25 اإلديسيةأهلي النادي الرياضي 

    01+ 23 24 07 01 07 15 22 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

  (62)م00- 01 06+ 22 28 06 04 05 15 16 أهلي مسعد النادي الرياضي

    07- 30 23 06 06 03 15 15 بحبح وفاق حاسي النادي الرياضي

    12- 27 15 08 02 04 14 14 يدوداد القد النادي الرياضي

  (    700)م07-  43- 60 17 12 01 01 14 03 بلدية زكار النادي الرياضي

 (700)م07- 01 25- 39 14 10 04 01 15 01 بارةإتحاد المج النادي الرياضي

 (62)م00-

 (27)م02-

 

وسح الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي   امــــــــــــــــــــــــــــاب غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإ

    26+ 08 34 02 03 08 13 27 جوهرة بيضاء دويسالنادي الرياضي  

    17+ 13 30 02 04 07 13 25 الجلفة أمل مالنادي الرياضي  

    13+ 13 26 02 04 07 13 25 المجبارة شبيبةالنادي الرياضي  

    01+ 23 24 04 02 07 13 23 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 

-  02- 31 29 04 02 07 13 22 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (700)م07

 

    01+ 21 22 05 02 05 12 17 ض البطمةنجوم فيالنادي الرياضي 

    02- 19 17 04 06 03 13 15 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

-  01+ 15 16 04 04 04 13 11 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

 (700)م02

 

    09- 20 11 07 03 02 13 09 يتتعظمالنادي الرياضي شباب 

    16- 28 12 09 02 02 13 08 الوفاق سد حالنادي الرياضي 

    27- 38 11 12 00 01 13 03 شباب مسعدالنادي الرياضي 
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    16+ 10 26 03 01 09 13 28  بلدية بنهارالنادي الرياضي 

    11+ 14 25 02 04 07 13 25  لزعفرانوداد االنادي الرياضي 

  (700)م07-  04+ 15 20 03 02 08 13 25 الجلفة النادي الرياضي أتلتيك

    08+ 19 27 03 04 05 12 19 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

    06+ 13 19 03 06 04 13 18  الشارفنصر النادي الرياضي 

    10+ 18 28 05 02 05 12 17  عين وسارة أتلتيكالنادي الرياضي 

    05- 19 14 05 02 05 12 17 ميسالنادي الرياضي أمل الخ

  (700)م02-  07+ 14 21 05 03 05 13 16 لفصحةنجوم االنادي الرياضي 

    01- 20 19 06 03 04 13 15 ي بحبحشبيبة حاسالنادي الرياضي 

    12- 28 16 07 03 03 13 12 فرنشباب الزعالنادي الرياضي 

( 700)م07-  40- 43 03 13 00 00 13 02- دشباب عين معبالنادي الرياضي 

 (27)م07-

 

 

 
 

 ال 

 انًهعت  انًقبثهخ  انزبريز انزىقيذ  ثالثي انزذكيى

02:33 02/30/5302  حاسي تحثح ح فذولش  َبدي     -أشجبل انجهفخ        َبدي  

02:33 02/30/5302  انًجثارج انشهذاءثهذيخ ع  َبدي  -سالو انذويس      َبدي  

02:33 02/30/5302  يسعذ      أههي يسعذ َبدي    -وداد انقذيذ          َبدي  

02:33 02/30/5302  ع انشهذاء ثذجخوفبق ح  َبدي   -َجىو يسعذ         َبدي  

02:33 02/30/5302  انجهفح إرذبد انًججبرحَبدي     -           ثهذيخ زكبر َبدي 

02:33 02/30/5302  انخًيس   و ح انصذبريَبدي   -أههي اإلدريسيخ      َبدي 
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 ال 

 

 

 
 ال 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

02:33 07/30/5302 فيض  َادي يستقثم اإلدريسيح  -أونًة يسعذ           َادي 

 انثطًح

02:33 00/30/5302  دار انشيىخ جىهرج ب انذويس َادي  -شثيثح انًجثارج        َادي 

02:33 00/30/5302  انذويس أيم و انجهفحَادي    -يسعذ            شثابَادي  

02:33 00/30/5302  انًجثارج تعظًيتشثاب  َادي   -ترجي تٍ يعقىب    َادي  

02:33 00/30/5302  انجهفح دروا         وداد دار انشيىخَادي    -وفاق سذ رحال      َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

02:33 00/30/5302  انثيريٍ شثاب عيٍ يعثذَادي    -يىنىديح انقذيذ     َادي  

02:33 00/30/5302  حاسي تحثح شثيثح حاسي تحثح َادي   -انفصحح     َجىو َادي  

02:33 00/30/5302  د011انجهفح َادي أتهتيك انجهفح    -َصر انشارف    َادي  

02:33 00/30/5302  عيى يعثذ انزعفرٌشثاب  َادي    -وداد انزعفراٌ   َادي  

02:33 00/30/5302  انخًيس        تهذيح تُهار َادي       -أيم انخًيس      َادي  
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 غزوز امهادي           أ مني املال

  س ين غبس هللا           اماكثب
جسول الاغامل :

 

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 1.. ال ماهة امؼامة امصاييض وداد دار امش َوخ امنادي

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 2.. جلنة امطاػة ش باب ثؼظمَت امصاييضنادي ام 

حتاد اجملبارة امصاييضنادي ام  . 1.000,00 ماقبل امرشيف 16. امطاػةجلنة  اإ

. 1.000,00 امرشيف ماقبل 99. امطاػةجلنة  ش باب ػني مؼبسامنادي امصاييض 

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 004 املنافسةجلنة  امنادي امصاييض وداد دار امش َوخ

. 2.500,00 ماقبل امرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظمَت ش بابامصاييض نادي ام 

 00, 15.000 ماقبل امرشيف 22. امطاػةجلنة  امفصحة اجللفة امصاييضنادي ام 

 3.000,00 ماقبل امرشيف 7.. املنافسةجلنة  أ مل امخلُس امصاييضنادي ام 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 9.. امطاػةجلنة  ش باب ػني مؼبسامنادي امصاييض 

 20.000,00 امرشيف 95. امطاػةجلنة  بدلًة ػني امشهساء  امصاييض ناديام 

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 96. امطاػةجلنة  ثؼظمَت امصاييض ش بابنادي ام 
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 .5.000,00 ماقبل امرشيف 11. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبسامنادي امصاييض 

. 1.000,00 امرشيف 25. امطاػةجلنة  سالم ادلوٌس امصاييضنادي ام 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف .6. امطاػةجلنة  مسؼس ش باب امصاييضنادي ام 

 .50.000,00 ماقبل امرشيف 66. امطاػةجلنة  جنوم فِض امبطمة امصاييضنادي ام 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف .7. امطاػةجلنة  أ مل امخلُس امصاييضنادي ام 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 71. امطاػةجلنة  امفصحة اجللفة امصاييضنادي ام 

 2.000,00 ماقبل امرشيف 71. امطاػةجلنة  امنادي امصاييض وداد دار امش َوخ

. 6.000,00 ماقبل امرشيف 72. امطاػةجلنة  جنوم فِض امبطمة امصاييضنادي ام 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف .7. امطاػةجلنة  وفاق سس رحال امصاييضنادي ام 

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  امنادي امصاييض ودادامزغفصان

. 6.000,00 ماقبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امصاييض أ ثلخَك 

 20.000,00 ماقبل امرشيف .8. امطاػةجلنة  أ مل امخلُس امصاييضنادي ام 

س َة مس خقبل امصاييضنادي ام   2.000,00 ماقبل امرشيف 81. امطاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 89. امطاػةجلنة  ثؼظمَت امصاييض ش بابنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف ماقبل 82. امطاػةجلنة  اجللفة مل مسًنةامنادي امصاييض أ  

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

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

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

 20.000,00 ماقبل امرشيف 71. امطاػةجلنة  امنادي امصاييض وداد دار امش َوخ

. 6.000,00 ماقبل امرشيف 72. امطاػةجلنة  جنوم فِض امبطمة امصاييضنادي ام 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف .7. امطاػةجلنة  وفاق سس رحال امصاييضنادي ام 

س َة مس خقبل امصاييضنادي ام   2.000,00 ماقبل امرشيف 81. امطاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 89. امطاػةجلنة  ثؼظمَت امصاييض ش بابنادي ام 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 85. امطاػةجلنة  اجللفة مل مسًنةامنادي امصاييض أ  

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  امنادي امصاييض ودادامزغفصان

. 6.000,00 ماقبل امرشيف 78. امطاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امصاييض أ ثلخَك 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 79. امطاػةجلنة  امصاييض ش باب امزغفصانامنادي 

 20.000,00 ماقبل امرشيف 79. امطاػةجلنة  أ مل امخلُس امصاييضنادي ام 

 .5.000,00 ماقبل امرشيف 12. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبسامنادي امصاييض 

 2.000,00 امرشيف 5.. امطاػةجلنة  سالم ادلوٌس امصاييضنادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 6.. امطاػةجلنة  زاكربدلًة امصاييض نادي ام 

. 1.000,00 امرشيف 7.. امطاػةجلنة  مسؼس هيلأ   امصاييضنادي ام 

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

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

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

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 1.9 امطاػةجلنة  مسؼس ش باب امصاييضنادي ام 

. 1.000,00 ماقبل امرشيف 119 امطاػةجلنة  جنوم امفصحة امصاييضنادي ام 

. 3.000,00 ماقبل امرشيف  املنافسةجلنة  امنادي امصاييض وداد دار امش َوخ
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س َة مس خقبل امصاييضنادي ام  . 1.000,00 امرشيف 65. امطاػةجلنة  الإدٌر

. 41.000,00 امرشيف 67. امطاػةجلنة  سالم ادلوٌس امصاييضنادي ام 

 ..,..875 ماقبل امرشيف 118 امطاػةجلنة  اجملبارة ُبةش ب  امصاييضنادي ام 

 ..,...2.7 ماقبل امرشيف .19 امطاػةجلنة  امنادي امصاييض ش باب امزغفصان

 ..,...97 ماقبل امرشيف 192 امطاػةجلنة  بهناربدلًة امصاييض نادي ام 

حتاد اجملبارة امصاييضنادي ام   ..,...1.7 امرشيف 69. امطاػةجلنة  اإ

 ..,...1.7 ماقبل امرشيف 69. امطاػةجلنة  مسؼس أ ومليب امصاييضنادي ام 

. 3.000,00 امرشيف  املنافسةجلنة  ػني مؼبس ش باب امصاييضنادي ام 

 ..,...157 امرشيف  امطاػةجلنة  بدلًة ػني امشهساء  امصاييض ناديام 

 .5.000,00 امرشيف  امطاػةجلنة  بدلًة ػني امشهساء  امصاييض ناديام 

. 1.000,00 امرشيف  امطاػةجلنة  وفاق حايس حببحامنادي امصاييض 

س َة مس خقبل امصاييضنادي ام  . 1.000,00 ماقبل امرشيف  امطاػةجلنة  الإدٌر

. 1.000,00 ماقبل امرشيف  امطاػةجلنة  ثؼظمَت امصاييض ش بابنادي ام 

 ..,..1175 ماقبل امرشيف  امطاػةجلنة  اجملبارة ُبةش ب  امصاييضنادي ام 

 ..,...1.7 ماقبل امرشيف  امطاػةجلنة  اجلوهصة ب ادلوٌس امصاييضنادي ام 

 ..,...9.7 ماقبل امرشيف  امطاػةجلنة  مؼبسػني  ش باب امصاييضنادي ام 

 ..,...67 ماقبل امرشيف  امطاػةجلنة  بهناربدلًة امصاييض نادي ام 

 ..,...157 امرشيف 18. املنافسةجلنة  بدلًة ػني امشهساء  امصاييض ناديام 

حتاد اجملبارة  ..,...67 امرشيف 19. املنافسةجلنة  اندي اإ

 ..,...57 ماقبل امرشيف 125 امطاػةجلنة  امصاييض وداد دار امش َوخ امنادي

 ..,...57 ماقبل امرشيف 128 امطاػةجلنة  امنادي امصاييض ش باب امزغفصان

 ..,...17 ماقبل امرشيف 129 امطاػةجلنة  امنادي امصاييض هرص امشارف

 ..,...57 ماقبل امرشيف 1.1 امطاػةجلنة  أ مل امخلُس امصاييضنادي ام 

 ..,...57 ماقبل امرشيف 1.1 امطاػةجلنة  ػني وسارةامنادي امصاييض أ ثلخَك 

  ..,...17 امرشيف 76. امطاػةجلنة  سالم ادلوٌس امصاييضنادي ام 

 امرشيف 2.. جلنة امطاػة امنادي امصاييض بدلًة زاكر

 ماقبل امرشيف 2.. املنافسةجلنة  امنادي امصاييض ش باب اجملبارة

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

 ماقبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امش َوخامنادي امصاييض 
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 ماقبل امرشيف 19. جلنة امطاػة أ ومليب مسؼسامنادي امصاييض 

 ماقبل امرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار امش َوخامنادي امصاييض 

 امرشيف ماقبل 99. جلنة امطاػة ػني مؼبسامنادي امصاييض ش باب 

 ماقبل امرشيف 8.. املنافسةجلنة  ػني مؼبسامنادي امصاييض ش باب 

 ماقبل امرشيف 22. جلنة امطاػة جنوم امفصحة امنادي امصاييض 

 ماقبل امرشيف 6.. املنافسةجلنة  وداد دار امش َوخامنادي امصاييض 

 امرشيف .9. جلنة امطاػة امنادي امصاييض بدلًة زاكر

 امرشيف 95. جلنة امطاػة امنادي امصاييض بدلًة ػني امشهساء 

حتاد اجملبارة  امرشيف 8.. جلنة املنافسة امنادي امصاييض اإ
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