
 لجمهورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــةا
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 مديرية الخدمات الجامعية بالشلف                 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
 

 

 ........................الشلف يف : .........       ..............الرمق: .......
 

   
 

 

 
 

 املاكن تعيني احلدث التوقيت التارخي  الرمق

 
 

10 

 

 
 

 0101مارس  10

قامة اجلامعية اس تقبال الوفود 00:11  الشلف 0590نومفرب  10ذكور الإ

 املطعم اجلامعي طالب عبد الرحامن وجبة العشاء 05:91

قامة اجلامعيةقاعة النشاطات  التقين الاجامتع 00:11  الشلف 0590نومفرب  10ذكور الإ

 

 
 

10 

 

 
 

 0101مارس  10

 

قامة اجلامعية فطور الصباح 10:11  الشلف 0590نومفرب  10ذكور الإ

قامة اجلامعيةقاعة النشاطات  الافتتاح الرمسي 15:11  الشلف 0590نومفرب  10ذكور الإ

 القاعة متعددة الرايضات ) الشلف( اجلهوية انطالق التصفيات  01:11

 املطعم اجلامعي طالب عبد الرحامن الغداءوجبة  00:11

 القاعة متعددة الرايضات ) الشلف( التصفيات 09:11

 املطعم اجلامعي طالب عبد الرحامن وجبة العشاء 01:11

 

 

19 

 

 

 0101مارس  10

 

قامة اجلامعية فطور الصباح 10:11  الشلف 0590نومفرب  10ذكور الإ

 القاعة متعددة الرايضات ) الشلف( انطالق التصفيات اجلهوية  15:11

 املطعم اجلامعي طالب عبد الرحامن الغداءوجبة  00:11

 القاعة متعددة الرايضات ) الشلف( التصفيات 09:11

 املطعم اجلامعي طالب عبد الرحامن وجبة العشاء 01:11

 

10 

 

 0101مارس  15

 

قامة اجلامعية فطور الصباح 10:11  الشلف 0590نومفرب  10ذكور الإ

 القاعة متعددة الرايضات ) الشلف( الهنايئ  01:11

 املطعم اجلامعي طالب عبد الرحامن و مغادرة الوفود الغداءوجبة  09:11

 

 :لأي اس تفسار يرىج التصال و التواصل عرب الأرقام التالية 

 .1900950000/  1990990100 –: العيداين عبد العزيز  مصلحة النشاطات ث.ر.عرئيس  -

      .100000190/   1001000090 –املدير الفرعي للأنشطة ع ث ر : كامل محوين    -

 

 
 

 707707720رقم الهاتف والفاكس: 

 ذكور السةلبرانمج البطوةل اجلهوية وسط يف كرة     

 



 لجمهورية الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــةا
 التعليم العالي و البحث العلمي وزارة

 مديرية الخدمات الجامعية بالشلف                 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
 

 

 ........................الشلف يف : .........       ..............الرمق: .......

 

  

 
 

 

 .ىل و من مدينة الشلف اياب اإ  عىل لك الوفود املشاركة حتمل مسؤولية النقل ذهااب و اإ

  ابتداءا  الشلف 0590نومفرب  10ذكور اجلامعيةابلإقامة  0101مارس  10اترخي الاس تقبال يكون يوم امجلعة

 .00:11من الساعة الثانية بعد الزوال 

 لزامية تقدمي البطاقة الامسية للفريق مؤرش علهي  ا من طرف رئيس اللجنة الولئية للتنظمي.اإ

 .لزامية تقدمي بطاقة الطالب للس نة ادلراس ية اجلارية و كذا بطاقة التعريف الوطنية  اإ

  الالزتام بقوانني البطوةل الوطنية للرايضة اجلامعية ) القانون ادلاخيل للبطولت اجلهوية( املسطرة من طرف

 وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي.

 .يتوجب عىل الفرق املشاركة ارتداء الزي الراييض أأثناء املنافسات 

 .حضار كرة واحدة عىل الأقل  يتوجب عىل لك الفرق اإ

 

 لأي اس تفسار يرىج التصال و التواصل عرب الأرقام التالية: -

 س تقبال : لال اللجنة الفرعية

 

 السةل ذكوراللجنة الفرعية لكرة 

قامة اجلامعية100000009/1990091015) بالل بوعبد هللا الس يد: اللجنة سرئي  10ذكور ( مدير الإ

 الشلف 0590نومفرب 

 املشاركني

قامة اجلامعية الإيواء  011 الشلف ) يح السالم (  0590نومفرب  10ذكور الإ

 011 املطعم اجلامعي طالب عبد الرحامن الإطعام
 

 

 

 

 

 

 707707720رقم الهاتف والفاكس: 

 نقاط تنظميية هامة


