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 ُح اإلَضثاطنج

 

 

ٌ 

-  

 اكاتر شرفيانانقسى قضايا
 

 220 انقضيح رقى4 -
-  

 22/20/0203 تتاريزأ اكبر أ ش بال اجللفة اندي –جنوم مسؼد انديملابةل 

 اًالغبون املنذرون

 .دعريًؼب  72701ردطة رمق: جنوم مسؼد بن حدة غبد اًبايق

 .دعريًؼب  72704ردطة رمق: جنوم مسؼد بن غعَة بللامس

 .دعريًؼب  72042ردطة رمق: جنوم مسؼد بنأ محدمحمد بالل

 .دعريًؼب  72077ردطة رمق: أ ش بال اجللفة بلحوت بالل

كطاء –سلوك غري راييض أ جتاه احلمك – 72704اًالغب املسجي : بن غعَة بللامس )اندي جنوم مسؼد( ردطة رمق : ا 

دج( جسدد كبي 0000( ملابالت انفذة 5غرامة ماًَة ثلدر بـ:مخسة أ الف دًنار جزائري )00اربع )

 (779)م71/00/9074:

 

 220 انقضيح رقى4 -
 

 22/20/0203 تتاريز سالم ادلوٌس اندي –ش باب زاكر انديملابةل 

 اًعرد
كطاء اربع )–سلوك غري راييض أ جتاه احلمك  72033ردطة رمق: بدلًة زاكر محمدي غعَة ( ملابالت 00ا 

انفذة 5غرامة ماًَة ثلدر بـ:مخسة أ الف دًنار جزائري 

 (779)م71/00/9074دج( جسدد كبي :0000)

 اال هذارات
 . عريد ًؼب 72017ردطة رمق: بدلًة زاكر بنوة أ محد

 . سلوك ذاظئ 72024ردطة رمق: سالم ادلوٌس ش توح ذري ادلٍن

سامغَي  . عريد ًؼب 72011ردطة رمق: سالم ادلوٌس زبَدة ا 
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 220 انقضيح رقى4 -

ودًة ح اًطحاري انديملابةل   23/20/0203 تتاريزأ اكبر أ ىيل مسؼد اندي – مًو

 اًالغبون املنذرون

 . عريد ًؼب 72742ردطة رمق: موًودًة حد اًطحاري بن اًعاىر

 . عريد ًؼب 72739رمق:ردطة  موًودًة حد اًطحاري بوضَاف سؼدي

 . عريد ًؼب 72072ردطة رمق: أ ىيل مسؼد ػلوي محمد ال مني

 . عريد ًؼب 72000ردطة رمق: أ ىيل مسؼد بن ال حرش اسامغَي

 
 220 نقضيح رقى4ا -

حتاد اجملبارة انديـ- وفاق حايس حببح انديملابةل   23/20/0203 تتاريز ا 

 اًالغبون املنذرون

 سوء اًسلوك. 72901ردطة رمق: حببحوفاق حايس  ذذٍر مطعفى

حتاد اجملبارة حوة غبد اًلادر  سوء اًسلوك. 72000ردطة رمق: ا 

 
 220 نقضيح رقى4ا -

 23/20/0203 تتاريز ش باب حايس فدول انديـ- وداد اًلدًد انديملابةل 

 اًالغبون املنذرون
 . عريد ًؼب 72003ردطة رمق: ش باب ح فدول مبارك مطباح

 . عريد ًؼب 72990ردطة رمق: وداد اًلدًد أ محَدات محمد

 . عريد ًؼب 72990ردطة رمق: وداد اًلدًد غلاكنة غبد اًلادر
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 اكاتر شرفيان يا قثم انقسىضاياق

 -أ-فىج
 

 001 انقضيح رقى4 -

 23/20/0203 تتاريزأ اكبر جنوم فِظ اًبعمة اندي – وداد دار اًش َوخ انديملابةل 

هذارات  اال 

 ثضََع اًوكت . 729941ردطة رمق: مس تلبي اال دٌرس َة حيَاويمروان 

 . عريد ًؼب 720902ردطة رمق: مس تلبي اال دٌرس َة ضغري بللامس

 

 002 انقضيح رقى4 -
 

 23/20/0203 تتاريزأ اكبر أ مي مدًنة اجللفة اندي – أ مليب مسؼد انديملابةل 

هذارات  اال 
كطاء ملابةل واحدة انفذة 5غرامة  72010ردطة رمق: أ ومليب مسؼد ىواري غبد اًلادر حتجاج ػىل كرار احلمك ا  ا 

ف دًنار جزائري) دج( جسدد كبي :  7000ماًَة ثلدر بأً 

 (707)م00/9074/ 71

 . عريًؼب د 72010ردطة رمق: أ ومليب مسؼد كاش سامل

 سوء اًسلوك. 72902ردطة رمق: أ مي م اجللفة أ مداًو سفِان

 ثضََع اًوكت . 72917ردطة رمق: أ مي م اجللفة شداد غبد اًرحامن

 

 003 انقضيح رقى4 -
 

 23/20/0203 تتاريزأ اكبر ش باب ثؼظمَت اندي – مس تلبي اال دٌرس َة انديملابةل 

 اًعرد
كطاء ملابةل واحدة) 72977ردطة رمق: ش باب ثؼظمَت حٍرزي مطؼب زدواجِة اًبعاكة ا   —(700(انفذة)م07ا 

كطاء ملابةل  حتجاج ػىل كرار احلمك ا  واحدة انفذة 5غرامة ا 

ف دًنار جزائري) دج( جسدد كبي :  7000ماًَة ثلدر بأً 

 (707)م00/9074/ 71

 اال هذارات
 . عريًؼب د 72990ردطة رمق: ش باب ثؼظمَت ش برية غبد اًرحامن

س َة درضاوي خمللط  . عريًؼب د 72039ردطة رمق: مس تلبي اال دٌر

س َة رشفاوي غبد هللا  . عريًؼب د 72033ردطة رمق: مس تلبي اال دٌر

دة غبد اًلادر س َة هًر  . عريًؼب د 72031ردطة رمق: مس تلبي اال دٌر
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 002 انقضيح رقى4 -
 

س انديملابةل   20/20/0203 تتاريزأ اكبر وداد دار اًش َوخ اندي – جوىرة ب ادلٌو
 هظرا ًتلٍرر احلمك -

جتاه اًعامق اًتحىميي وحماوًتو اال غتداء ػىل  72001هظرا ٌلترصف اًغري راييص من ظرف اًالغب :ىادي ػيل من فًرق وداد دار اًش َوخ ردطة رمق :-

 احلمك اًرئُيس ونذكل سب  وش مت أ غضاء اًرابعة اًوالئَة ًىرة اًلدم 

 *ًيذه ال س باب كررت اٌلجنة ماًيل :

 اال حتاد اجلزائري ًىرة اًلدم ( من كاهون 791ظبلا ٌلامدة)

ق وداد دار اًش َوخ ردطة رمق :- كطاء اًالغب :ىادي ػيل من فًر  انفذة . جالجة مهنا غري ( 01)س تة ملابالت  72001ا 

 71/00/9074دج( جسدد كبي :0000غرامة ماًَة ثلدر بـ:غرشة أ الف دًنار جزائري)-

 

 -ب-فىج 
 

 000 انقضيح رقى4 -
 

 23/20/0203 تتاريزأ اكبر أ ثلتَم اجللفة اندي – حببحش بُبة ح  انديملابةل 

هذارات  اال 
 . عريًؼب د 72710ردطة رمق: أ ثلتَم اجللفة سؼدي بن سلمي

 . عريًؼب د 72709ردطة رمق: أ ثلتَم اجللفة كدوري فارس مشس ادلٍن

 . عريًؼب د 72702ردطة رمق: أ ثلتَم اجللفة بن ذادل ًووس

 . عريًؼب د 72170ردطة رمق: حببحش بُبة حايس  بن ذرية حسني

 . عريًؼب د 72197ردطة رمق: ش بُبة حايس حببح بَظ اًلول ذادل غعَة
 

 000 انقضيح رقى4 -
 

ودًة اًلدًد انديملابةل   22/20/0203 تتاريزأ اكبر بدلًة بهنار اندي – مًو

هذارات  اال 
 سوء اًسلوك. 72909ردطة رمق: موًودًة اًلدًد حايم ػادل

 . عريًؼب د 72904ردطة رمق: موًودًة اًلدًد محمدغاكزي 

 سوء اًسلوك. 72907ردطة رمق: موًودًة اًلدًد بورانن محمد

 . عريًؼب د 72014ردطة رمق: بدلًة بهنار بن اًرذاء خلرض 

 سلوك ذاظئ. 72031ردطة رمق: بدلًة بهنار كابي حسني

 سوء اًسلوك. 72010ردطة رمق: بدلًة بهنار مداح أ هور
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 000 انقضيح رقى4 -
 

 23/20/0203 تتاريزأ اكبر ش باب ػني مؼبد اندي – اًزغفران ش باب انديملابةل 

هذارات  اال 
 ملس اًىرة ابًَد. 72100ردطة رمق: ش باب ػني مؼبد بن شوحية هور ادلٍن

 ثضََع اًوكت. 72000ردطة رمق: ش باب اًزغفران سؼدون خلرض
 

 

 000 انقضيح رقى4 -
 

 23/20/0203 تتاريزأ اكبر   أ مي امخلُس اندي –   اًفطحةجنوم  انديملابةل 
 . عريًؼب د 72171ردطة رمق: جنوم اًفطحة جعوز ًزىاري

 . عريًؼب د 72070ردطة رمق: جنوم اًفطحة رصضار مطعفى

 . عريًؼب د 72100ردطة رمق: جنوم اًفطحة هرمة بللامس

 . عريًؼب د 72927ردطة رمق: أ مي امخلُس مراويش ػُىس
 

 

 

 000 انقضيح رقى4 -
 

ة كضَة  بخ:70ابًنرشة اًرمسَة رمق:790رمق جسًو  77/07/9074ملابةل :اندي ش اًزغران/ن اًفطحة بتارخي: 72/77/9074بتاًر

 هظرا ًؼلوبة اًالغبني بس نة واحدة انفذة :-

 (72004اًالغب اثمر ابدر)اندي ش باب اًزغفران(ردطة رمق:) -

 (72003ساليم خلرض)اندي ش باب اًزغفران(ردطة رمق:)اًالغب -

 (72000اًالغب سؼود سؼد)اندي ش باب اًزغفران(ردطة رمق:)-
كلميَة ٌدلرك اًوظين ًبدلًة اًزغفران واذلي ًنص ػىل أ ن : 77/09/9074ويف اترخي   وضي ثلٍرر اًفركة اال 

ىل ثوكِف اٌللاء من ظرف احلمك  ن اًشوط اًثاين وكؼت مناوشات الكمِة بنيم 03يف حدود ادلكِلة ال الغيب اًفًرق املس تضَف وحمك اٌللاء مما أ دى ا 

غتداء جسدي من ظرف اًالغبني حِث أ ن احل وى دلى مطاحل ادلرك اًوظين حول ثؼرضو ٌلسب ى أ ود  شمكحِث أ ن ىذا ال ذري مل ًتؼرض ل ي ا 

 .اال غتداءواًش مت من ظرف اًالغبني املذهورٍن أ ػاله ومل ًلدم شىوى ابًرضب أ و 

 ًيذه ال س باب كررت اٌلجنة ماًيل : 

 من كاهون اال حتاد اجلزائري ًىرة اًلدم  779ظبلا ٌلامدة -

ًغاء اًلضَة -  790ا 

كطاء :  ا 

 (72004اًالغب اثمر ابدر)اندي ش باب اًزغفران(ردطة رمق:) -

 (72003اًالغب ساليم خلرض)اندي ش باب اًزغفران(ردطة رمق:)-

 (72000ش باب اًزغفران(ردطة رمق:) اًالغب سؼود سؼد)اندي-
 (ًلك الغب00أ ربؼة ملابالت انفذة )

 71/00/9074غرامة ماًَة ثلدر بـ:مخسة غرش أ ًف دًنار جزائري جسدد كبي 
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 أشبال الجلفةلنادي الرياضي ا(20) –( 22)        م مسعد   ونجالنادي الرياضي  مسعد
         الدويسسالم النادي الرياضي (21) –( 20)        بلدية زكار     النادي الرياضي عين اإلبل

             أهلي مسعد النادي الرياضي(22) –( 20)مولودية ح الصحاري النادي الرياضي حد الصحاري
             أتحاد المجبارة النادي الرياضي (22) –( 20)        وفاق ح بحبحالنادي الرياضي  حاسي بحبح

 شباب ح فدول النادي الرياضي(22) –( 20)           وداد القديدالرياضي النادي  القديد

 أمل م الجلفة لنادي الرياضيا (20) –( 20)         أولمبي مسعدالنادي الرياضي  يسعذ

              نجوم فيض البطمةالنادي الرياضي  (20) –( 20)     وداد دار الشيوخ النادي الرياضي دار انشيىر

 شباب تعظميت النادي الرياضي (22) –( 20)  مستقب اإلدريسية  النادي الرياضي  اإلدريسيح

              جوهرة ب الدويس النادي الرياضي(20) –( 22)      ترجي بن يعقوبالنادي الرياضي  تٍ يعقىب

 شبيبة المجبارة              النادي الرياضي(20) –( 22)      سد رحال  وفاقالنادي الرياضي  سذ ردال

    أتلتيك عين وسارةالنادي الرياضي    (نــــى تجري) نصر الشارف       النادي الرياضي انشارف

                    بلدية بنهارلنادي الرياضي ا   (22) –( 20)     مولودية القديدالنادي الرياضي  انقذيذ

    أتلتيك الجلفةالنادي الرياضي    (22) –( 20)     شبيبة ح بحبح النادي الرياضي داسي تذثخ

  شباب عين معبدالنادي الرياضي     (22) –( 20)    الزعفران شبابالنادي الرياضي  انسعفراٌ

 أمل الخميسالنادي الرياضي    (20) –( 20)    نجوم الفصحة النادي الرياضي  انجهفح جخيى
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    33+ 07 40 02 02 12 16 38 أشبال الجلفةالنادي الرياضي 

    19+ 18 37 01 05 10 16 35 سالم الدويسالنادي الرياضي 

  (19)م00- 01 29+ 14 43 02 03 11 16 33 اريمولودية حد الصحالنادي الرياضي 

    15+ 16 31 04 02 10 16 32 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    15+ 17 32 04 05 07 16 26 سيةأهلي اإلديالنادي الرياضي 

    00 24 24 08 01 07 16 22 فدولشباب حاسي  النادي الرياضي

    05- 30 25 06 06 04 16 18 بحبحوفاق حاسي  النادي الرياضي

  (19)م00- 01 00 28 28 07 05 05 16 17 أهلي مسعد النادي الرياضي

    14- 30 16 09 02 05 16 17 يدوداد القد النادي الرياضي

  (    700)م07-  50- 69 19 14 01 01 16 03 بلدية زكار النادي الرياضي

 (700)م07- 01 27- 41 14 11 04 01 16 01 بارةإتحاد المج النادي الرياضي

 (19)م00-

 (97)م09-

 

    الشهداءبلدية عين  النادي الرياضي
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    36+ 09 45 02 03 12 16 39 ضاء دويسجوهرة بيالنادي الرياضي  

    05+ 23 28 04 02 10 16 32 اإلدريسية مستقبلالنادي الرياضي 

    24+ 14 38 02 05 08 15 29 الجلفة أمل مالنادي الرياضي  

    15+ 13 28 03 04 08 15 28 المجبارةشبيبة النادي الرياضي 

-  00 34 34 05 03 08 16 26 مسعدأولمبي  النادي الرياضي

 (700)م07

 

    00 20 20 05 06 05 16 21 يعقوب ترجي بن النادي الرياضي

-  00 21 21 06 05 05 15 14 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

 (700)م09

 (19)م00-

 

    10- 24 14 08 04 03 15 13 يتشباب تعظمالنادي الرياضي 

  (02م)01-  06- 30 24 08 02 05 15 11 لبطمةنجوم فيض االنادي الرياضي 

    25- 38 13 11 03 02 16 09 الوفاق سد حالنادي الرياضي 

    32- 44 12 14 00 01 15 03 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    18+ 11 29 04 01 11 16 34  بلدية بنهارالنادي الرياضي 

    15+ 15 30 02 04 09 15 31  الزعفران وفاق النادي الرياضي 

  (700)م07-  04+ 19 23 05 02 09 16 28 الجلفة النادي الرياضي أتلتيك

    12+ 20 32 03 05 07 15 26 القديد مولوديةالنادي الرياضي 

    08- 15 23 04 06 05 15 21  الشارفنصر النادي الرياضي 

    02+ 22 24 07 03 06 16 21 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

  (700)م09-  08+ 19 27 05 04 06 15 20  ةنجوم الفصحالنادي الرياضي 

    06+ 23 29 07 03 05 15 18 وسارة أتلتيك عينالنادي الرياضي 

  (19)م01-  06- 24 18 06 03 06 15 15 سأمل الخميالنادي الرياضي 

  (00)م00-  12- 33 21 09 03 04 16 12 فرنشباب الزعالنادي الرياضي 

( 700)م07-  49- 55 06 15 00 00 16 05- دشباب عين معبالنادي الرياضي 

 (97)م07-

 (97)م00-
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    18+ 05 23 01 01 05 07 16 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    06+ 13 19 01 01 05 07 16 سعدشباب مالنادي الرياضي 

    21+ 04 25 00 03 04 07 15 المجبارةشبيبة النادي الرياضي 

    04+ 11 15 04 00 03 07 09 رحال وفاق سدالنادي الرياضي 

    04- 10 06 03 02 02 07 08 المجبارةإتحاد النادي الرياضي 

    17- 29 12 03 00 03 06 09 زكاربلدية النادي الرياضي 

    24- 29 05 04 01 01 06 04 أهلي مسعدالنادي الرياضي 

    21- 26 05 07 00 00 07 00 مسعدأولمبي النادي الرياضي 

    10+ 03 13 00 01 05 06 16 ربلدية زكاالنادي الرياضي 

    08+ 06 14 02 00 05 07 15 شباب مسعدالنادي الرياضي 

    05+ 07 12 02 00 04 06 12 سعدأهلي مالنادي الرياضي 

    02+ 13 15 03 01 03 07 10 رحال وفاق سدالنادي الرياضي 

    01- 08 07 02 03 02 07 09 لمجبارةشبيبة االنادي الرياضي 

    07- 16 09 03 02 02 07 08 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    03- 08 05 03 03 01 07 06 بارةإتحاد المجالنادي الرياضي 

    08- 18 10 05 02 00 07 02 مسعدأولمبي النادي الرياضي 

    07+ 14 21 01 02 04 07 14 نجوم مسعدالنادي الرياضي 

    02+ 14 16 02 01 04 07 13 سعدشباب مالنادي الرياضي 

    14+ 12 26 03 00 04 07 12 المجبارةإتحاد النادي الرياضي 

    04+ 08 12 02 00 04 06 12 كاربلدية زالنادي الرياضي 

    09- 17 08 02 02 02 06 08 مسعدأهلي النادي الرياضي 

    09- 18 01 05 00 02 07 06 مسعدأولمبي النادي الرياضي 

    09- 19 10 03 03 01 07 06 بارةشبيبة المجالنادي الرياضي 

    10- 14 04 06 00 01 07 03 رحالوفاق سد النادي الرياضي 
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    38+ 04 42 00 00 08 08 24 ريسيةأهلي اإلدالنادي الرياضي 

    13+ 08 21 03 00 05 08 15 القديدوداد النادي الرياضي 

    05+ 13 18 03 00 05 08 15 ة القديدمولوديالنادي الرياضي 

    10+ 02 12 01 03 04 08 15 ب الدويس الجوهرةالنادي الرياضي 

    06- 15 09 03 02 03 08 11 الشارفنصر النادي الرياضي 

    12- 21 09 05 01 02 08 07 الدويسسالم النادي الرياضي 

    16- 21 05 05 01 02 08 07 دريسيةمستقبل اإلالنادي الرياضي 

    14- 20 06 06 01 01 08 04 يعقوبترجي بن النادي الرياضي 

    12- 19 07 07 00 01 08 03 شهداءبلدية ع الالنادي الرياضي 

    18+ 09 29 01 00 07 08 21 الجوهرة ب الدويسالنادي الرياضي 

    07+ 08 15 02 00 06 08 18 إلدريسيةأهلي االنادي الرياضي 

    01+ 11 12 02 01 05 08 16 شارفنصر الالنادي الرياضي 

    06+ 07 13 03 01 04 08 13 يعقوب ترجي بنالنادي الرياضي 

    02+ 12 14 04 01 03 08 10 القديدوداد النادي الرياضي 

    15- 23 08 01 01 02 08 07 الدويسسالم النادي الرياضي 

    03- 10 07 04 03 01 08 06 قديدمولودية الالنادي الرياضي 

    09- 17 08 06 00 02 08 06 الشهداءعين النادي الرياضي 

    10- 19 09 06 01 01 08 04 دريسيةمستقبل اإلالنادي الرياضي 

    16+ 06 22 00 01 07 07 22 الدويس الجوهرة بالنادي الرياضي 

    02+ 09 11 03 00 0705  15 بن يعقوبترجي النادي الرياضي 

    01- 07 08 01 03 0704  15 وداد القديدبلدية النادي الرياضي 

    04- 14 10 03 00 0704  12 الشهداء بلدية عالنادي الرياضي 

    08+ 08 16 03 02 0703  11 اإلدريسيةأهلي النادي الرياضي 

    03+ 10 13 03 02 0703  11 فنصر الشارالنادي الرياضي 

    02- 13 10 03 03 0702  09 قديدمولودية الالنادي الرياضي 

    09- 12 03 05 03 0700  03 الدويسسالم النادي الرياضي 

    19- 23 04 06 02 0700  02 اإلدريسيةمستقبل النادي الرياضي 
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    10+ 09 16 01 01 05 07 16 لفةأشبال الجالنادي الرياضي 

    11+ 04 15 01 02 04 07 14 الجلفةأمل م النادي الرياضي 

    01+ 11 12 02 02 03 07 11 ين معبدشباب عالنادي الرياضي 

    09- 21 12 03 01 03 07 10 فصحةنجوم الالنادي الرياضي 

    01+ 11 12 03 00 03 07 09 فيض البطمةنجوم النادي الرياضي 

    04- 14 10 03 00 03 07 09 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

    01+ 06 07 04 01 02 07 07 تشباب تعظميالنادي الرياضي 

    14- 21 07 06 01 00 07 01 لفةأتلتيك الجالنادي الرياضي 

    26+ 02 28 00 00 07 07 21 لفةأشبال الجالنادي الرياضي 

    07+ 11 18 02 01 04 07 13 الجلفةأمل م النادي الرياضي 

    06+ 13 19 03 00 04 07 12 عين معبدشباب النادي الرياضي 

    08- 18 10 03 00 04 07 12 ظميتشباب تعالنادي الرياضي 

    03- 13 10 03 00 03 06 09 دار الشيوخوداد النادي الرياضي 

    01- 10 09 03 01 02 06 07 البطمةنجوم فيض النادي الرياضي 

    10- 21 11 05 01 01 07 04 الجلفةأتلتيك النادي الرياضي 

    15- 20 05 06 01 00 07 01 الفصحةنجوم النادي الرياضي 

    13+ 09 22 01 01 05 07 16 أمل م الجلفةالنادي الرياضي 

    12+ 08 20 01 00 05 06 15 يض البطمةنجوم فالنادي الرياضي 

    12+ 08 20 01 02 04 07 14 الجلفةأشبال النادي الرياضي 

    02+ 11 13 03 01 03 07 10 ن معبدشباب عيالنادي الرياضي 

    04- 15 11 04 00 03 07 09 تعظميتشباب النادي الرياضي 

    04- 13 09 03 01 02 06 07 الشيوخوداد دار النادي الرياضي 

    00 14 14 04 01 02 07 07 الجلفةأتلتيك النادي الرياضي 

    32- 33 01 07 00 00 07 00 الفصحةنجوم النادي الرياضي 
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    35+ 02 37 01 00 08 08 24 ولش حاسي فدالنادي الرياضي 

    02+ 13 15 02 01 05 07 16 مولودية ح الصحاريالنادي الرياضي 

    11+ 07 19 02 00 05 07 15 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    09+ 08 17 02 00 05 07 15 عين وسارةأتلتيك النادي الرياضي 

    01+ 12 13 04 01 02 07 07 سي بحبحوفاق حاالنادي الرياضي 

    05- 12 07 03 03 01 08 06 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

    11- 18 07 06 01 01 08 04 رانشباب الزعفالنادي الرياضي 

    18- 23 05 06 00 01 07 03 بحبح شبيبة حاسيالنادي الرياضي 

    26- 33 07 06 00 01 07 03 أمل الخميسالنادي الرياضي 

    17+ 09 26 01 01 06 08 19 ش حاسي فدولالنادي الرياضي 

    12+ 05 17 00 01 06 07 19 اسي بحبحوفاق حالنادي الرياضي 

    10+ 12 22 03 01 04 08 16 ة ح الصحاريمولوديالنادي الرياضي 

    14+ 07 21 02 03 03 08 12 زعفرانوفاق الالنادي الرياضي 

    05- 15 10 03 02 02 07 08 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    01+ 05 06 03 04 01 08 07 بنهاربلدية النادي الرياضي 

    05- 11 06 05 01 01 07 04 وسارة أتلتيك عينالنادي الرياضي 

    13- 18 05 05 01 0701  04 أمل الخميسالنادي الرياضي 

    25- 29 04 07 00 0700  00 الزعفرانشباب النادي الرياضي 

    16+ 02 18 00 01 06 08 19 اربلدية بنهالنادي الرياضي 

    10+ 07 17 01 01 06 08 19 الزعفرانوفاق النادي الرياضي 

    05+ 05 10 02 02 03 07 11 ة ح الصحاريمولوديالنادي الرياضي 

    02+ 08 10 02 02 03 07 11 فدولش حاسي النادي الرياضي 

    02- 09 07 02 02 03 07 11 حاسي بحبحشبيبة النادي الرياضي 

    08+ 08 16 04 00 03 07 09 عين وسارةأتلتيك النادي الرياضي 

    07- 11 04 05 00 01 06 03 بحبحوفاق حاسي النادي الرياضي 

    23- 25 03 06 00 01 07 03 أمل الخميسالنادي الرياضي 

    19- 20 01 07 00 00 07 00 رانشباب الزعفالنادي الرياضي 
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 انًهعة  انًقاتهح  انتاريز انتىقيت  ثالثي انتذكيى

00422 03/20/0203  حاسي تحثح ش ح فذول َادي     -أشثال انجهفح        َادي  

00422 03/20/0203  انًجثارج انشهذاءتهذيح ع  َادي  -سالو انذويس      َادي  

00422 03/20/0203  يسعذ      أههي يسعذ َادي    -وداد انقذيذ          َادي  

00422 03/20/0203  ع انشهذاء وفاق ح تذثخ َادي   -َجىو يسعذ         َادي  

00422 03/20/0203  انجهفح إتذاد انًجثارجَادي     -تهذيح زكار            َادي 

00422 03/20/0203  انخًيس   و ح انصذاريَادي   -أههي اإلدريسيح      َادي 

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  انتحكيىثالثي 

00422 01/20/0203 فيض  َادي يستقثم اإلدريسيح  -أونًة يسعذ           َادي 

 انثطًح

00422 02/20/0203  دار انشيىخ جىهرج ب انذويس َادي  -شثيثح انًجثارج        َادي 

00422 02/20/0203  انذويس و انجهفحأيم َادي    -شثاب يسعذ           َادي  

00422 02/20/0203  انًجثارج شثاب تعظًيت َادي   -ترجي تٍ يعقىب    َادي  

00422 02/20/0203  انجهفح دروا         دار انشيىخ ودادَادي    -وفاق سذ رحال      َادي  

 انًهعة  انًقاتهح  انتاريد انتىقيت  ثالثي انتحكيى

00422 02/20/0203  انثيريٍ شثاب عيٍ يعثذَادي    -يىنىديح انقذيذ     َادي  

00422 02/20/0203  حاسي تحثح شثيثح حاسي تحثح َادي   -َجىو انفصحح     َادي  

00422 02/20/0203  د011انجهفح َادي أتهتيك انجهفح    -َصر انشارف    َادي  

00422 02/20/0203  عيى يعثذ شثاب انزعفرٌ َادي    -وداد انزعفراٌ   َادي  

00422 02/20/0203  انخًيس        تهذيح تُهار َادي       -أيم انخًيس      َادي  
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 غزوز اًيادي           أ مني املال

  س ين غبد هللا           اًاكثب
جدول الاغامل :

 

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 1.. ال ماهة اًؼامة اًراييض وداد دار اًش َوخاًنادي 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 2.. جلنة اًعاػة ش باب ثؼظمَت اًراييضنادي اً 

حتاد اجملبارة اًراييضنادي اً  . 1.000,00 ماكبي اًرشيف 16. اًعاػةجلنة  ا 

. 1.000,00 اًرشيفماكبي  99. اًعاػةجلنة  ش باب ػني مؼبداًنادي اًراييض 

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 004 املنافسةجلنة  اًنادي اًراييض وداد دار اًش َوخ

. 2.500,00 ماكبي اًرشيف 005 املنافسةجلنة  ثؼظمَت ش باباًراييض نادي اً 

 00, 15.000 ماكبي اًرشيف 22. اًعاػةجلنة  اًفطحة اجللفة اًراييضنادي اً 

 3.000,00 ماكبي اًرشيف 7.. املنافسةجلنة  أ مي امخلُس اًراييضنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 9.. اًعاػةجلنة  ش باب ػني مؼبداًنادي اًراييض 

 20.000,00 اًرشيف 95. اًعاػةجلنة  بدلًة ػني اًشيداء  اًراييض نادياً 

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 96. اًعاػةجلنة  ثؼظمَت اًراييض ش بابنادي اً 

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 11. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبداًنادي اًراييض 

. 1.000,00 اًرشيف 25. اًعاػةجلنة  سالم ادلوٌس اًراييضنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف .6. اًعاػةجلنة  مسؼد ش باب اًراييضنادي اً 

 .50.000,00 ماكبي اًرشيف 66. اًعاػةجلنة  جنوم فِظ اًبعمة اًراييضنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف .7. اًعاػةجلنة  أ مي امخلُس اًراييضنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 71. اًعاػةجلنة  اًفطحة اجللفة اًراييضنادي اً 

 2.000,00 ماكبي اًرشيف 71. اًعاػةجلنة  اًنادي اًراييض وداد دار اًش َوخ

. 6.000,00 ماكبي اًرشيف 72. اًعاػةجلنة  جنوم فِظ اًبعمة اًراييضنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف .7. اًعاػةجلنة  وفاق سد رحال اًراييضنادي اً 

. 6.000,00 ماكبي اًرشيف 78. اًعاػةجلنة  ػني وسارةاًنادي اًراييض أ ثلتَم 

 20.000,00 ماكبي اًرشيف .8. اًعاػةجلنة  أ مي امخلُس اًراييضنادي اً 

س َة مس تلبي اًراييضنادي اً   2.000,00 ماكبي اًرشيف 81. اًعاػةجلنة  اال دٌر

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 89. اًعاػةجلنة  ثؼظمَت اًراييض ش بابنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 82. اًعاػةجلنة  اجللفة مي مدًنةاًنادي اًراييض أ  

حتاد اجملبارة  .5.000,00 اًرشيف ... اًعاػةجلنة  اندي ا 

. 1.000,00 اًرشيف ... اًعاػةجلنة  وفاق حايس حببحاًنادي اًراييض 

حتاد اجملبارة . 7.000,00 اًرشيف ... اًعاػةجلنة  اندي ا 
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 20.000,00 ماكبي اًرشيف 71. اًعاػةجلنة  اًنادي اًراييض وداد دار اًش َوخ

. 6.000,00 ماكبي اًرشيف 72. اًعاػةجلنة  جنوم فِظ اًبعمة اًراييضنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف .7. اًعاػةجلنة  وفاق سد رحال اًراييضنادي اً 

س َة مس تلبي اًراييضنادي اً   2.000,00 ماكبي اًرشيف 81. اًعاػةجلنة  اال دٌر

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 89. اًعاػةجلنة  ثؼظمَت اًراييض ش بابنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 85. اًعاػةجلنة  اجللفة مي مدًنةاًنادي اًراييض أ  

. 6.000,00 ماكبي اًرشيف 78. اًعاػةجلنة  ػني وسارةاًنادي اًراييض أ ثلتَم 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 79. اًعاػةجلنة  اًنادي اًراييض ش باب اًزغفران

 20.000,00 ماكبي اًرشيف 79. اًعاػةجلنة  أ مي امخلُس اًراييضنادي اً 

 .5.000,00 ماكبي اًرشيف 12. املنافسةجلنة  ش باب ػني مؼبداًنادي اًراييض 

 2.000,00 اًرشيف 5.. اًعاػةجلنة  سالم ادلوٌس اًراييضنادي اً 

. 1.000,00 اًرشيف 6.. اًعاػةجلنة  زاكربدلًة اًراييض نادي اً 

. 1.000,00 اًرشيف 7.. اًعاػةجلنة  مسؼد ىيلأ   اًراييضنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 1.9 اًعاػةجلنة  مسؼد ش باب اًراييضنادي اً 

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف 119 اًعاػةجلنة  جنوم اًفطحة اًراييضنادي اً 

. 3.000,00 ماكبي اًرشيف  املنافسةجلنة  اًنادي اًراييض وداد دار اًش َوخ

س َة مس تلبي اًراييضنادي اً  . 1.000,00 اًرشيف 65. اًعاػةجلنة  اال دٌر

. 41.000,00 اًرشيف 67. اًعاػةجلنة  سالم ادلوٌس اًراييضنادي اً 

 ..,..875 ماكبي اًرشيف 118 اًعاػةجلنة  اجملبارة ُبةش ب  اًراييضنادي اً 

 ..,...2.7 ماكبي اًرشيف .19 اًعاػةجلنة  اًنادي اًراييض ش باب اًزغفران

حتاد اجملبارة اًراييضنادي اً   ..,...1.7 اًرشيف 69. اًعاػةجلنة  ا 

 ..,...1.7 ماكبي اًرشيف 69. اًعاػةجلنة  مسؼد أ ومليب اًراييضنادي اً 

. 3.000,00 اًرشيف  املنافسةجلنة  ػني مؼبد ش باب اًراييضنادي اً 

 ..,...157 اًرشيف  اًعاػةجلنة  بدلًة ػني اًشيداء  اًراييض نادياً 

 .5.000,00 اًرشيف  اًعاػةجلنة  بدلًة ػني اًشيداء  اًراييض نادياً 

. 1.000,00 اًرشيف  اًعاػةجلنة  وفاق حايس حببحاًنادي اًراييض 

س َة مس تلبي اًراييضنادي اً  . 1.000,00 ماكبي اًرشيف  اًعاػةجلنة  اال دٌر

. 1.000,00 ماكبي اًرشيف  اًعاػةجلنة  ثؼظمَت اًراييض ش بابنادي اً 

 ..,..1175 ماكبي اًرشيف  اًعاػةجلنة  اجملبارة ُبةش ب  اًراييضنادي اً 

 ..,...1.7 ماكبي اًرشيف  اًعاػةجلنة  اجلوىرة ب ادلوٌس اًراييضنادي اً 

 ..,...9.7 ماكبي اًرشيف  اًعاػةجلنة  ػني مؼبد ش باب اًراييضنادي اً 

 ..,...67 ماكبي اًرشيف  اًعاػةجلنة  بهناربدلًة اًراييض نادي اً 

 ..,...157 اًرشيف 18. املنافسةجلنة  بدلًة ػني اًشيداء  اًراييض نادياً 

حتاد اجملبارة  ..,...67 اًرشيف 19. املنافسةجلنة  اندي ا 

 ..,...57 ماكبي اًرشيف 125 اًعاػةجلنة  اًنادي اًراييض وداد دار اًش َوخ

 ..,...57 ماكبي اًرشيف 128 اًعاػةجلنة  اًنادي اًراييض ش باب اًزغفران

 ..,...17 ماكبي اًرشيف 129 اًعاػةجلنة  اًراييض هرص اًشارفاًنادي 

 ..,...57 ماكبي اًرشيف 1.1 اًعاػةجلنة  أ مي امخلُس اًراييضنادي اً 
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 ..,...57 ماكبي اًرشيف 1.1 اًعاػةجلنة  ػني وسارةاًنادي اًراييض أ ثلتَم 

  ..,...17 اًرشيف 76. اًعاػةجلنة  سالم ادلوٌس اًراييضنادي اً 

 ..,...17 ماكبي اًرشيف 127 اًعاػةجلنة  بهناربدلًة اًراييض نادي اً 

 ..,...17 ماكبي اًرشيف 128 اًعاػةجلنة  اًراييض موًودًة اًلدًدنادي اً 

 ..,...167 ماكبي اًرشيف 128 اًعاػةجلنة  أ مي امخلُس اًراييضنادي اً 

 ..,...57 اًرشيفماكبي  97. املنافسةجلنة  اًنادي اًراييض ش باب اًزغفران

 ..,...57 ماكبي اًرشيف 95. املنافسةجلنة  جنوم فِظ اًبعمة اًراييضنادي اً 

 ..,...157 اًرشيف .9. املنافسةجلنة  اًراييض وداد اًلدًدنادي اً 

 ..,...17 اًرشيف .8 اًعاػةجلنة  زاكربدلًة اًراييض نادي اً 

. 2.500,00 ماكبي اًرشيف 1.7 اًعاػةجلنة  أ مي امخلُس اًراييضنادي اً 

 ..,...17 ماكبي اًرشيف .15 اًعاػةجلنة  ثؼظمَت اًراييض ش بابنادي اً 

 ..,...17 ماكبي اًرشيف 159 اًعاػةجلنة  أ مي امخلُس اًراييضنادي اً 

 ..,...957 ماكبي اًرشيف ... L.R.F.B اجملبارة ُبةش ب  اًراييضنادي اً 

 ..,...57 ماكبي اًرشيف ... L.R.F.B اجلوىرة ب ادلوٌس اًراييضنادي اً 

 ..,...57 اًرشيف 99. املنافسةجلنة  اًراييض وداد اًلدًدنادي اً 

 ..,...57 ماكبي اًرشيف 92. املنافسةجلنة  جنوم فِظ اًبعمة اًراييضنادي اً 

 ..,...57 ماكبي اًرشيف .9. املنافسةجلنة  اًنادي اًراييض ش باب اًزغفران

 ..,...157 ماكبي اًرشيف 97. املنافسةجلنة  أ مي امخلُس اًراييضنادي اً 

 ..,...57 اًرشيف 89. اًعاػةجلنة  مسؼد جنوم اًراييضنادي اً 

 ..,...57 اًرشيف 82. اًعاػةجلنة  زاكربدلًة اًراييض نادي اً 

 ..,...17 ماكبي اًرشيف 157 اًعاػةجلنة  مسؼد أ ومليب اًراييضنادي اً 

 ..,...17 ماكبي اًرشيف 158 اًعاػةجلنة  ثؼظمَت اًراييض ش بابنادي اً 

 ..,...1.7 ماكبي اًرشيف 159 اًعاػةجلنة  اًنادي اًراييض وداد دار اًش َوخ

 ..,...67 ماكبي اًرشيف 99. املنافسةجلنة  ػني مؼبد ش باب اًراييضنادي اً 

 ..,...57 ماكبي اًرشيف .2. املنافسةجلنة  اًنادي اًراييض وداد دار اًش َوخ

 ..,...157 ماكبي اًرشيف 21. املنافسةجلنة  ػني وسارةاًنادي اًراييض أ ثلتَم 
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 اًرشيف 2.. جلنة اًعاػة اًنادي اًراييض بدلًة زاكر

 اًرشيف 1.. ال ماهة اًنادي اًراييض وداد دار اًش َوخ

 ماكبي اًرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار اًش َوخاًنادي اًراييض 

 ماكبي اًرشيف 19. جلنة اًعاػة أ ومليب مسؼداًنادي اًراييض 

 ماكبي اًرشيف ... املنافسةجلنة  وداد دار اًش َوخاًنادي اًراييض 

 ماكبي اًرشيف 99. جلنة اًعاػة ػني مؼبداًنادي اًراييض ش باب 

 ماكبي اًرشيف 8.. املنافسةجلنة  ػني مؼبداًنادي اًراييض ش باب 

 ماكبي اًرشيف 22. جلنة اًعاػة جنوم اًفطحة اًنادي اًراييض 

 ماكبي اًرشيف 6.. املنافسةجلنة  وداد دار اًش َوخاًنادي اًراييض 

 اًرشيف .9. جلنة اًعاػة اًنادي اًراييض بدلًة زاكر

 اًرشيف 95. جلنة اًعاػة اًنادي اًراييض بدلًة ػني اًشيداء 

حتاد اجملبارةاًنادي   اًرشيف 8.. جلنة املنافسة اًراييض ا 
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