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 وعبذاللادس– عبذ الطمذ اخشيبش : ألاعحاءالعادة وودحىس  افتتدت الجلعت بملش العطبت بالتاسيخ املشاس إليه أعاله ورلً على العاعت الخامعت والىطف معاءبشئاظت العيذ عبذاللطيف صهىد

. بىكعيج 

2021-12-23: بتاسيخ11مدحش سكم   

 ظببـــــــــــــها جاسيــــــخ بذاًتها
مـــذة العلىوت والغشامت 

 املاليت
 الفشيـــــــــم

س الشخــطت   

  أوالبطاكت
 املبــــــــــــــــــــــاساة الفئت الاظــــــم واليعب

اللعم املمتاص 

شباب الذغاليين  مباساة هافزة مىع فشضت ظاهدت للتسجيل 19-12-2021 سضا مفتاح  173268 امل الفىيذق / شباب الذغاليين  هباس

امل الفىيذق  مباساة هافزة مىع فشضت ظاهدت للتسجيل 19-12-2021 فيطل خمشاوي  182655 امل الفىيذق / شباب الذغاليين  هباس

 مداولت ضشب الحىم 19/12/2021
 اشهش 6+  اشهش  هافزة 6

 مىكىفت التىفيذ
العالم اللطشي  مدمذ بال  52632 وداد طىجت / العالم اللطشي  معير

اللعم الثالث 

13-12-2021   ٌ مذسظت العشائش   هافزجان ظيتان 2 ضشب الحىم املعاعذ الاو LA88496  لحعً اًت بال وفاق طىجت /  مذسظت العشائش  معير

13-12-2021  
ظلىن السياض ي اججاه الخطم 

 والحىم
وفاق طىجت   مباسياث  هافزة4 K481649  ًاظين الخطابي  وفاق طىجت/  مذسظت العشائش  معير

13-12-2021 بالٌ طاًى  KB152335 شباب الععادة مباساة هافزة للحطىله على اهزاسيً  شباب الععادة / شباب الاصهش  هباس

 ضشب الخطم 13-12-2021
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت التىفيذ
عضالذًً طىطان  Z646484 الىادي الحعيمي هادي بىهيذاسن / الىادي الحعيمي  هباس

 ضشب الخطم 13-12-2021
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت التىفيذ
اهاط علاوي  RB20534 هادي بىهيذاسن  هادي بىهيذاسن / الىادي الحعيمي  هباس

13-12-2021 هحمذ افالح  RB17908 هادي بىهيذاسن  مباساة هافزة للحطىله على اهزاسيً  هادي بىهيذاسن / الىادي الحعيمي  هباس

20-12-2021 املهذي العباعي  CD722520 هادي الغىذوسي مباساة هافزة اظتعماٌ كىة صائذة  ظبىسجيىغ اسيج طىجت / هادي الغىذوسي  هباس



اجضح اهه وكع ظهى مً خيث . اجداد امضوسن فشيم  مً 186051 بخطىص العلىوت الطادسة في خم الالعب اششف لعشيري سكم الشخطت 2021-11 -16   بتاسيخ10 جصحيدا ملا وسد فى مدحش سكم:  اظتذسان

: والطىاب هى التالي تهامذظبب العلىوت و  

  ء معاالعادظت والىطفو سفعت الجلعت على 

 
 

 
 
 

 
 

 ضشب الخطم 20-12-2021
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت التىفيذ
هاسون  بً املذوي  147705 نهحت طىجت نهحت طىجت  / اجداد العالم هباس

20-12-2021  ضشب الخطم 
 مباساة 1+مباسياث هافزة 2

 مىكىفت التىفيذ
املديط ااجطيلي  KA68456  مخلظ العلىي وفاق طىجت / املديط الطيلي  هباس

20-12-2021  ظب الحىم املعاعذ الثاوي 
 مباسياث 2+  مباسياث هافزة 2

 مىكىفت التىفيذ
املديط الاضيلي  KA72122  وظيم العبذوسي وفاق طىجت / املديط الطيلي  هباس

20-12-2021   ٌ  ظب الحىم املعاعذ الاو
 مباسياث 3+  مباسياث هافزة 3

 مىكىفت التىفيذ
املديط الاضيلي  KA16253 وفاق طىجت / املديط الطيلي  معير سشيذ مىهشيم

20-12-2021 مدمذ الغشش ي  LF36314 شباب خيحشة مباساة هافزة للحطىله على اهزاسيً  شباب دسادب / شباب خيحشة  هباس

20-12-2021 شباب دسادب / شباب خيحشة  هباس مىس ى لشهب LF59430 شباب خيحشة  مباسياث  هافزة4 ظلىن السياض ي اججاه الحىم 

اللعم الشابع 

12-12-2021 مشوان الععيذي  L619123 حبل دسظت.ج مباساة هافزة اظتعماٌ كىة صائذة  حبل دسظت .ج/ باًش باب الىىادس .ج هباس

هجاح الضيىاث  مباساة هافزة مىع فشضت ظاهدت للتسجيل 20-12-2021 KA62555  اهاط بىعيس ى هجاح الضيىاث / الىفاء الشياض ي  هباس

شباب العىامت  مباساة هافزة اختجاج عىيف على الحىم 20-12-2021 KB165143  صهشياء ظالم وفاء العشائش / شباب العىامت  مذسب

واط العشش 

14-12-2021 سحاء البىغاص  مباساة هافزة للحطىله على اهزاسيً  معاداحباس  180205 سحاء البىغاص /  سحاء بني ميادة  هباس

06/12/2021  حىهشة معىاهت/ اجداد امضوسن  هباس اششف لعشيري  186051 اجداد امضوسن  مباساة هافزة مىع فشضت ظاهدت للتسجيل 


