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  لجنـــــــة التأدیــــــــــب
  02/2018/ 04جلسة  یوم 

  
  البرید الوارد

  
 . سمباك اینغر اكابر –ورقة مقابلة شباب سالفن  -
 . سمباك اینغر اكابر –تقریر حكم مقابلة شباب سالفن  -
 . سمباك اینغر اكابر –تقریر مندوب مقابلة شباب سالفن  -
 . مستقبل الجماھریة اكابر–ورقة مقابلة نجم البركة  -
 . تقبل الجماھریة اكابرمس –حكم مقابلة نجم البركة  تقریر -
 . مستقبل الجماھریة اكابر –تقریر مندوب مقابلة نجم البركة  -
 . امل فقارة الزوى اكابر –ورقة مقابلة شباب ریاضي تیدیكالت  -
 . امل فقارة الزوى اكابر –تقریر حكم مقابلة شباب ریاضي تیدیكالت  -
 .فقارة الزوى اكابر امل  –تقریر مندوب مقابلة شباب ریاضي تیدیكالت  -
 . وفاق حینون اكابر –ورقة مقابلة مولودیة جوالیل  -
 . وفاق حینون اكابر –تقریر حكم مقابلة مولودیة جوالیل  -
 . شباب تحت لقصراكابر –وداد اینغر ورقة مقابلة  -
 . شباب تحت لقصر اكابر –تقریر حكم مقابلة وداد اینغر  -
 . شباب تحت لقصر اكابر –تقریر مندوب مقابلة وداد اینغر  -
 . اتحاد الجدید اكابر –ورقة مقابلة اتحاد الكھرباء  -
 . اتحاد الجدید اكابر –تقریر حكم مقابلة اتحاد الكھرباء  -
 . اتحاد الجدید اكابر –تقریر مندوب مقابلة اتحاد الكھرباء  -

 
 عمالجدول األ

 للقسم الجھوي الثاني والقسم ما قبل الشرفي مجموعة عین صالح مقابالت دراسة قضایا
 القسم الجھوي الثاني

 
-   

 شباب سالفن انذار للعب الخطیر 1740150رخصة رقم زاكي حسین  -
 شباب سالفن انذار لعرقلة اللعب 1740095صباري عبد الحق رخصة رقم  -
 شباب سالفن انذار للعب الخطیر 1710239بن مسعود عبد المالك رخصة رقم  -
 سمباك اینغر انذار لعرقلة اللعب 1710193سماكي ابراھیم رخصة رقم  -
 سمباك اینغرانذار للعب الخطیر 1710184خصة رقم شرویلي عبد الرحمان ر -
  سمباك اینغر انذار لعرقلة اللعب 1710196بلبركھ عبد المجید رخصة رقم  -

 

 .نجم البركة انذار للعب السلبي  1710312بلوالي رشید رخصة رقم  -
  مستقبل الجماھیریة انذار لمس الكرة بالید  1710338سالمة حسام رخصة رقم  -

 دین 

 شباب ریاضي تیدكالت انذار للعب الخطیر  1710319حكیمي عبد هللا رخصة رقم  -
  نجم البركة انذار للعب الخطیر  1710216بالمین شرف الدین رخصة رقم  -

  26/01/2018كابر بتاریخ اینغر أسمباك  –مقابلة شباب سالفن  65قضیة رقم 

  01/2018/ 27كابر بتاریخ مستقبل الجماھیریة  أ –مقابلة نجم البركة  66 قضیة رقم

 27/01/2018كابر بتاریخ فقارة الزوى أمل أ –مقابلة شباب ریاضي تیدكالت  67قضیة رقم 
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  القسم ما قبل الشرفي
  

 . اتحاد الجدید انذار للعب السلبي 1710924الخراز بدرالدین رخصة رقم  -
 . اتحاد الكھرباء انذار للعب السلبي 1740280بوقلیلة ادریس رخصة رقم  -

  

 .تحت لقصر انذار لعرقلة اللعب  1710258بالمین دمحم رخصة رقم  -
 

لسبب اخذه بطاقتین  اینغر یعاقب بمقابلة نافذةوداد  1710737منصوري قدور رخصة رقم  -
 . صفراوتین

 
 

 . وفاق حیثون انذار لتضیع الوقت 1710819بوشیخي عبد الجلیل رقم  -
 . مولودیة جوالیل انذار لعرقلة اللعب 1710700بن قازو عبد الغاني رخصة رقم  -
وفاق حیثون یعاقب بمقابلة نافذة لسبب اخذه بطافتین  1740229رقم یوشیخي دمحم رخصة  -

 .صفراوتین 

  

  

  

  رئیس اللجنة                                                                                          

  جمغات أحمد                                                                                          

  

  

  

  

  

 27/01/2018كابر بتاریخ الجدید أاتحاد  –مقابلة اتحاد الكھرباء 68قضیة رقم 

 27/01/2018كابر بتاریخ أ شباب تحت لقصر –مقابلة وداد اینغر 69قضیة رقم 

 26/01/2018كابر بتاریخ حیثون أوفاق  –مقابلة مولودیة جوالیل  70قضیة رقم 


