
  لجنـــــــة التأدیــــــــــــب

  12/12/2017جلسة یوم : 

  بن علي بوجمعة  –الحاضرون : جمغات أحمد 

  البرید الوارد:

 أمل الشویطر أكابر . –ورقة مقابلة مولودیة اینغر  -
 أمل الشویطر اینغر أكابر . –تقریر حكم مقابلة مولودیة اینغر  -
 أمل الشویطر اینغر . –مولودیة اینغر تقریر مندوب مقابلة  -
 المستقبل الریاضي الجماھیریة أكابر . –كلت یورقة مقابلة الشباب الریاضي تید -
 المستقبل الریاضي الجماھیریة أكابر . –كلت یتقریر حكم مقابلة الشباب الریاضي تید -
 النادي الریاضي سمباك اینغر أكابر . –ورقة مقابلة شباب مستقبل لحدب  -
 النادي الریاضي سمباك اینغر أكابر . –شباب مستقبل لحدب تقریر حكم مقابلة   -
 النادي الریاضي سمباك اینغر أكابر . –تقریر مندوب مقابلة شباب مستقبل لحدب  -
 النادي الریاضي شباب سیالفن أكابر  . –ورقة مقابلة النجم الریاض البركة  -
  النادي الریاضي شباب سیالفن أكابر .  –تقریر حكم مقابلة النجم الریاض البركة  -
 النادي الریاضي شباب سیالفن أكابر . –تقریر مندوب مقابلة النجم الریاض البركة  -

  
  عمال :جدول األ

 دراسة قضایا مقابالت القسم الشرفي (ب) و القسم الجھوي الثاني مجموعة عین صالح -
  

  القســـــــم الشــــــرفــــي (ب)
  

  08/12/2017أمل الشویطر اینغر أكابر بتاریخ  –مقابلة مولودیة اینغر  17قضیة رقم :
) نافذة لسبب اخذه بطاقتین 01مولودیة اینغر یعاقب بمقابلة واحدة ( 1710609باحمو أحمد رخصة رقم :  -

 صفرراوتین .
 أمل الشویطر اینغر انذار لعرقلة اللعب . 1710048صلوحي عبد الحق رخصة رقم :  -

  يـــــانـــــوي الثـــــــــم الجھــــــالقس
  

  08/12/2017بتاریخ المستقبل الریاضي الجماھیریة أكابر  –كلت یمقابلة الشباب الریاضي تید 18قضیة رقم : 
 كلت انذار لعرقلة اللعب . یالشباب الریاضي تید 1710329حاكیمي عبد هللا رخصة رقم :  -
 كلت انذار للعب السلبي .یالشباب الریاضي تید 1710461عثماني أحمد رخصة رقم :  -
 المستقبل الریاضي الجماھیریة انذار لعرقلة اللعب . 1710371جماوي مبروك رخصة رقم :  -
  المستقبل الریاضي الجماھیریة انذار للعب السلبي . 1710341بن ناجم عماد رخصة رقم :  -

  09/12/2017ي سمباك اینغر أكابر بتاریخ  النادي الریاض–مقابلة شباب مستقبل لحدب  19قضیة رقم : 

 النادي الریاضي سمباك اینغر انذار لعرقلة اللعب . 1710200بویبة عدنان رخصة رقم :  -
 النادي الریاضي سمباك اینغر انذار الضاعة الوقت. 1710199نصور مبارك رخصة رقم :  -
) نافذة لسبب أخذه 01واحدة (شباب مستقبل لحدب یعاقب بمقابلة  1710156غویة جودي رخصة رقم :  -

 بطاقتین صفرراوتین .
  09/12/2017النادي الریاضي شباب سیالفن أكابر بتاریخ  –مقابلة النجم الریاضي البركة  20قضیة رقم : 

 النجم الریاضي البركة انذار لعرقلة اللعب . 1710292أمومن خالد رخصة رقم :  -
 الریاضي البركة انذار للعب الخطیر . النجم 1710307صباري عبد الرزاق رخصة رقم :  -
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 النجم الریاضي البركة انذار للعب الخطیر . 1710300غابة عبد الغاني رخصة رقم :  -
 النجم الریاضي البركة انذار للعب السلبي . 1710296بن سي حمو عبد هللا رخصة رقم :   -
 شباب سیالفن انذار لعرقلة اللعب . النادي الریاضي 1710239بن مسعود عبد المالك رخصة رقم :  -
 النادي الریاضي شباب سیالفن انذار للعب الخطیر . 1740095صباري عبد الحق رخصة رقم :  -
) 01النادي الریاضي شباب سیالفن یعاقب بمقابلة واحدة ( 1710245بن دایس عبد الجبار رخصة رقم :  -

دج و تسدد خالل شھر ابتداء  2.000,00یق تقدر بـ : نافذة لسبب نقد قرار الحكم زاید (+) غرامة مالیة للفر
 .  2017.12.12من تاریخ 

  

  رئیــــس اللجنـــــــة  

  جمغات أحمد                                                                                                         
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