
  أدیبـــــة التــــــــلجن

  26/12/2017:  جلسة یوم

  بن علي بوجمعة – حمدجمغات أ:  الحاضرون

  البرید الوارد

 كابرأمل الشویطر اینغر أ –ورقة مقابلة شباب بلدیة عین صالح  -
 كابرأمل الشویطر اینغر أ –تقریر حكم مقابلة شباب بلدیة عین صالح  -
 كابرأمل الشویطر اینغر أ –تقریر مندوب مقابلة شباب بلدیة عین صالح  -
 كابرالنادي الریاضي اتحاد البركة أ –ورقة مقابلة النادي الریاضي وفاق الفقارة  -
 كابرالنادي الریاضي اتحاد البركة أ –تقریر حكم المقابلة النادي الریاضي وفاق الفقارة  -
 كابرالنادي الریاضي اتحاد البركة أ –ي وفاق الفقارة تقریر مندوب مقابلة النادي الریاض -
 كابرالنادي الریاضي سمباك اینغر أ –دیكالت یورقة مقابلة شباب الریاض ت -
 النادي الریاضي سمباك اینغر اكابر –دیكالت یتقریر حكم مقابلة شباب الریاض ت -
 كابرینغر أالنادي الریاضي سمباك ا –دیكالت یتقریر مندوب مقابلة شباب الریاض ت -
 كابرأمل فقارة الزوي أ –ورقة مقابلة مستقبل شباب لحدب  -
 كابرأمل فقارة الزوي أ –تقریر مندوب مقابلة مستقبل شباب لحدب  -
 كابر سالفنالنادي الریاض شباب  –ورقة مقابلة مستقبل الریاضي الجماھیریة  -
 كابرأ سالفنالنادي الریاض شباب  –تقریر حكم مقابلة مستقبل الریاضي الجماھیریة  -
 كابرأ سالفنالنادي الریاض شباب  –تقریر مندوب مقابلة مستقبل الریاضي الجماھیریة  -
 كابرنجم ریاضي صورو لمعلمین أ –ورقة مقابلة فریق شباب موفلون  -
 كابرنجم ریاضي صورو لمعلمین أ –تقریر مندوب مقابلة فریق شباب موفلون  -

  :عمال جدول األ

 مجموعة عین صالح و تمنراست قضیا مقابالت القسم الشرفي و الجھويدراسة  -
  رفيـــــــــالقسم الش

  23/12/2017أمل الشویطر اینغر أكابر بتاریخ  –مقابلة شباب بلدیة عین صالح  28:قضیة رقم 
 . مل الشویطر انذار للعب الخطیرأ 1710194: سالمة لخضر رخصة رقم  -
 . شباب بلدیة عین صالح اندار للعب الخطیر 1710011: رخصة رقم  جماوي مصطفى -

  23/12/2017النادي الریاضي شباب اتحاد البركة اكابر بتاریخ –مقابلة النادي الریاضي شباب الفقارة 29:قضیة رقم 

 . وفاق الفقارة انذار لعرقلة اللعب 1710582بن ناجم زروال رخصة رقم  -
 . وفاق الفقارة انذار لعرقلة اللعب 1710586رقم بن ناجم عبد القادر رخصة  -

  22/12/2017سمباك اینغر اكابر بتاریخ  –مقابلة شباب الریاضي تیدكلت :  30قضیة رقم 
 . شباب ریاض تیدكالت انذار لعرقلة اللعب 1710332:بن بالل سفیان رخصة رقم  -
 . للعب الخطیر شباب ریاض تیدكالت انذار 1710322: في عبد الخالق رخصة رقم یوس -
 . سمباك اینغر یعاقب بمقابلة واحدة نافذة النذار الرابع 1710179: عبد النبي عبد الخالق رخصة رقم  -
 .سمباك اینغر انذار لعرقلة اللعب 1710196: رخصة رقم  جیدمبلبركة عبد ال -
 .سمباك انغر انذار للعب الخطیر 1730002:صة رقم لعید رخاخلقاوي دمحم  -

  



  
 

  22/12/2017كابر بتاریخ مل فقارة الزوي أأ –مقابلة شباب لحدب  31قضیة رقم 
 .مل فقارة الزوي انذار لعرقلة اللعب أ 1740067:مبیریك اسحاق رخصة رقم بن  -

  23/12/2017كابر بتاریخریة أیي الجماھاضیمستقبل الر –مقابلة النادي الریاضي شباب سالفن : 32قضیة رقم 
 . شباب سالفن انذار للعب الخطیر1710229:رخصة رقم  لعیداكورد دمحم  -
 . شباب سالفن انذار للعب السلبي 1710216بن مبیریك عبد الباسط رخصة رقم  -
 . ریة انذار للعب السلبيیمستقبل الریاض الجماھ 1740127وي خالد رخصة رقم ھدا -

  23/12/2017صورو لمعلمین أكابر بتاریخ  –مقابلة شباب موفلون : 33قضیة رقم 
مستقبل شباب موفلون یعاقب بمقابلة واحدة لسبب مسك  1710035:بن دیاب دمحم الطاھر رخصة رقم  -

 .مطرود 16.50الكرة خارج منطقة 
 . صورو لمعلمین انذار لعرقلة اللعب1710082:فیصل دمحم رخصة رقم  -
 .صورو لمعلمین انذار لعرقلة اللعب  1710072:فیصل سلیمان رخصة رقم  -

 تصحیح في القضیة رقم 21 للقسم الشرفي"ب"

ك كما بدال من صلوحي معطا عبد المالشویطر المل أ 1730048:لحي عبد الحق رخصة رقم صو: االسم 
. ھو مكتوب في المحضر والباقي یبقي كما ھو علیھ في المحضر  

 اعالن الي كتاب الفـــرق

عبین في سماء الالیح أو الجھوي علیھم بتوضالفرق للجمعیات سواء كان الشرفي أالمطلوب من جمیع كتاب 
.رقاماألسماء واألورقة المقابلة حتي ال یكن ھناك خلط في بعض   

 

  

  

  رئیس اللجنــــــة
  جمغـــات أحمــد    

  

 


